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62. ársþing
Íþróttabandalags Akureyrar

Stofnað 1944

Haldið í Golfskálanum að Jaðri 12. apríl 2016 kl. 17:30.

Geir Kristinn Aðalsteinsson formaðu ÍBA setur þingið og 
minnist látinna félaga. 

Frá KA: Þorvaldur Jónsson, d. 28. júní 2014, Óðinn 
Árnason, d. 5. nóvember 2014, Árni Jóhannsson, fyrr-
verandi formaður KA, d. 26. nóvember 2014. Rebekka 
Guðmann, d 8. júní 2015, Sigurbjörn Sveinsson, fv. 
varaformaður KA, d. 31. ágúst 2015, Örlygur Ívarsson, 
d. 19. nóvember 2015, Þórlaugur Ragnar Ólafssson, d. 
22. desember 2015 og Stefán Gunnlaugsson, fv. formað-
ur KA, d. 8. febrúar 2016.
Frá FIMAK: Kristrún Inga Geirsdóttir d. 2. apríl 2015.
Frá Létti: Matthías Ó Gestsson d. 17. nóvember 2014 
og Egill Steingrímsson d. 26. apríl 2015.
Frá Þór: Halldór Gestsson d. 25. október 2014, Rúnar 
Haukur Ingimarsson d. 14. október 2015 og Magnús 
Jónatans son d. 1. janúar 2016. 

Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar:
Páll Jóhannesson frá Þór, Gunnar Níelsson frá KA og 
Díana Hermannsdóttir frá BA.
Logi Már Einarsson er kjörinn þingforseti og Helga Þyri 
Bragadóttir þingritari. 
Fyrirlestur: Sigurbjörn Árni Arngrímsson fjallar um of-

þyngd, hreyfingu og hreyfingarleysi í víðu samhengi. 
Jafnframt talar hann um nauðsyn hreyfingar og rétts 
matarræðis umfram áherslunnar á kjörþyngd einstak-
lingsins. Niðurstöður erindisins eru að það að „vera 
feitur í formi“ er ásættanlegur kostur því baráttan við 
offituna sé að öllum líkindum töpuð. 

Geir Kristinn Aðalsteinsson formaður ÍBA flytur árs skýrslu 
stjórnar og sérráða og fer einnig yfir reikninga banda-
lagsins, sem að umræðum loknum voru samþykktir 
samhljóða. 

Sigfús Helgason tekur að því loknu til máls og skorar á 
bæjaryfirvöld að efla starf  ÍBA og styrkja það fjárhags-
lega. Telur einnig ákjósanlegt stefna að því að 10% 
lottó tekna renni til stjórnar og reksturs bandalagsins. 

Páll Jóhannesson gerir grein fyrir lögmæti kjörbréfa. Átján 
af þeim 22 félögum sem starfa innan bandalagsins 
sendu fulltrúa á þingið. 64 af 89 mögulegum fulltrúum 
eru mættir. 

Helga Steinunn Guðmundsdóttir ávarpar fundinn og ber 
kveðju frá Lárusi Blöndal formanni ÍSÍ. Hún þakkar 
sjálfboðaiðum frá Akureyri aðstoð við Smá þjóða-
leikana. Ræðir um Ólympíuleikana í Ríó í haust en þar 
verða um 13-14 þátttakendur frá Íslandi. Almenn ings-
íþróttadeild ÍSÍ er afar ánægð með þátttöku Akur-

eyringa í almenningsíþróttum t.d. átakinu hjólað í vinn-
una og lífshlaupinu. Helga Steinunn nefnir hugmynd 
um að stofna fyrirmyndarbandalag ÍSÍ, ekki bara fyrir-
myndarfélög. Aðildar félög IBA fá nú um 20% af 
út hlutun ferðasjóðs ÍSÍ, þann sjóð á að stækka á næsta 
ári. Felix kerfið er að verða notendavænna og betra í 
alla staði. Helga Steinunn þakkar fyrir stuðning banda-
lagsins við sig til að ná kjöri í stjórn ÍSÍ. Að lokum 
óskar hún bandalaginu og félögum innan þess vel-
farnaðar í framtíðinni. 

Fyrri umræða um lagabreytingar. 
Geir Kristinn Aðalsteinsson mælir fyrir tillögu um breyt-

ingu á lögum um fjölda í stjórn ÍBA. 
Tillaga til breytinga á 12.gr. laga ÍBA.
Í lögum ÍBA um kosningar til stjórnar segir í dagskrá þings í 

lið 10 um kosningar: „Kosnir skulu 3 menn í stjórn ÍBA 
og 3 til vara“ Lagt er til að hér skuli standa: „Kosnir 
skulu 4 menn í stjórn ÍBA og 2 til vara.“ 

Greinargerð:
Í aðalstjórn ÍBA eru 4 einstaklingar. Þar segir einnig að ef 

falli atkvæði jöfn innan stjórnar, skal atkvæði formanns 
ráða úrslitum. Þetta fyrirkomuleg er ekki notað í neinni 
stjórn íþróttahéraðs. Því er lagt til að fjöldi stjórnar-
manna í stjórn Íþróttabandalags Akureyrar sé oddatala. 
Þetta form stjórnarmynsturs er notað í öllum eða amk 
nær öllum stjórnum félaga og félagasamtaka í dag og er 
eðlilegra og lýðræðislegra. Ræða má hvort varamenn séu 
2 eða 3. 

Málinu er vísað til laganefndar. 
Tillögur og mál sem fyrir liggja.
Geir Kristinn Aðalsteinsson formaður ÍBA mælir fyrir til-

lögu um ráðstöfun Lottótekna. Tillagan er svohljóð-
andi:

Stjórn ÍBA leggur til að skipuð verði 5 manna nefnd sem 
vinnur tillögur að reglugerð um úthlutun lottófjárins sem 
lögð verði fyrir stjórn ÍBA fyrir næstu áramót.

Tillaga að gerð reglugerðar um úthlutun lottófjár.
Ekki er til fastmótuð reglugerð um úthlutun lottófjárins en 

notast hefur verið við stjórnarsamþykkt fram til 
þessa.   Stjórn ÍBA telur nauðsynlegt að slík reglugerð 
verði unnin til að tryggja gagnsæi. Önnur íþróttahéruð 
hafa nú flest mótað sér slíkar reglur til að vinna 
eftir.  Algengt er að ákveðið hlutfall lottófjársins renni til 
viðkomandi íþróttahéraðs en slíkt fyrirkomulag hefur 
ekki verið við lýði hjá ÍBA.Stjórn ÍBA leggur til að skip-
uð verði 5 manna nefnd sem vinnur tillögur að slíkri reglu-
gerð sem lögð verði fyrir stjórn ÍBA fyrir næstu áramót. 

Málinu er vísað til Allsherjar,- og laganefndar.
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Geir Kristinn Aðalsteinsson mælir fyrir tillögu að breyttri 
reglugerð um íþróttamann Akureyrar en breyt ing arn ar 
fjalla meðal annars um að á Akureyri verði hér eftir 
heiðruð íþróttakarl og íþróttakona ársins. (Ath tillaga 
að breytingum eru skáletraðar).

Íþróttamaður Akureyrar
Reglugerð.
1. grein 

Velja skal íþróttakarl og íþróttakonu til titilsins Íþrótta-
maður ársins á Akureyri.

2. grein 
Titilinn íþróttamaður Akureyrar skal að jafnaði veita 
íþróttamönnum 16 ára eða eldri.

3. grein 
Íþróttamaður ársins getur einungis orðið sá er keppt 
hefur með aðildarfélagi ÍBA á liðnu ári.

4. grein 
Íþróttamaður ársins skal valinn eftir árangri í íþrótta-
grein sinni og framkomu jafnt í keppni sem utan. 
Aðildarfélög ÍBA senda inn tilnefningar til kjörs um 
Íþróttamann Akureyrar. Æskilegt er að félögin tilnefni 
bæði íþróttakarl og íþróttakonu. Hafi margir aðilar 
innan félags náð framúrskarandi árangri og verið til fyr-
irmyndar í sinni grein mega félögin senda inn fleiri til-
nefningar.

5. grein 
Stjórn og framkvæmdastjóri ÍBA, íþróttaráð, forstöðu-
maður íþróttamála, ásamt starfsmanni ÍSÍ á Akureyri 
velja íþróttamann ársins. Einnig hafa íþróttafréttaritarar 
fjölmiðla sem staðsettir eru á Akureyri rétt til þátttöku 
í valinu.

6. grein 
Valið fer þannig fram að hver aðili hefur 77 stig til 
umráða og skal velja 8 aðila í samræmi við eftirfarandi 
stigatöflu. Stigahæsti karl og stigahæsta kona skulu 
krýnd Íþróttamenn ársins á Akureyri.
1. maður 20 stig
2. maður 15 stig
3. maður 12 stig
4. maður 10 stig

7. grein 
Val íþróttamanns ársins skal birt í janúarmánuði næsta 
árs.

8. grein 
Undirbúningsnefndin tekur til starfa einum mánuði 
fyrir útnefningu.

Málinu er vísað til Allsherjarnefndar.
Ármann Ketilsson mælir fyrir fjárhagsáætlun bandalagsins 

til næstu tveggja ára. Áætluninni er vísað í fjárhags-
nefnd.

Hjólreiðafélag Akureyrar sækir um aðild að ÍBA og er 
aðlög unarferli þeirra samþykkt samhljóða.

Bogfimifélagið Álfarnir draga umsókn sína um aðild að 
ÍBA til baka. 

Kosið í nefndir:
Allsherjarnefnd: Þorgils Sævarsson, Guð laug Óskarsdóttir 

og Sigurður Magnússon.
Fjárhagsnefnd: Hólmgeir Valdemarsson, Eygló Birgisdóttir 

og Rut Jónsdóttir. 

Laganefnd: Þorsteinn Hjaltason, Hrefna Torfadóttir og 
Sigfús Helgason. 

ÞINGHLÉ.
Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla.
Laganefnd leggur til að tillaga um breytingar á 12.grein 

laga ÍBA um kosningar verði samþykkt þannig að í stað 
málsgreinarinnar í 10.lið sem hljómar svo: „Kosnir 3 
menn í stjórn ÍBA og 3 til vara.“ skuli eftirleiðis standa: 
„Kosnir 4 menn í stjórn ÍBA og 2 til vara.“ Tillagan er 
samþykkt.
Laganefnd leggur einnig til að stjórn ÍBA lesi vandlega 
yfir lög ÍBA með það að markmiði að taka af þeim alla 
þá vankanta sem þörf er á. 

Fjárhagsnefnd gerir ekki athugasaemd við tillögu stjórnar 
ÍBA um að skipa 5 manna nefnd sem vinna skal tillögur 
að reglugerð um úthlutun lottófjárins. Nefndin skal 
skila niðurstöðum til stjórnar ÍBA fyrir næstu áramót. 
Fjárhagsnefnd biður menn jafnframt að gæta jafnræðis 
þannig að bæði stór sem smá félög eigi sæti í nefndinni. 
Tillagan er samþykkt.
Fjárhagsnefnd gerir ekki athugasemd um fjárhagsáætl-
un ÍBA sem slíka en vill beina því til stjórnar ÍBA að öll 
félög innan bandalagsins hafi beina aðild að Akur eyrar-
bæ vegna leigu á aðstöðu. Fjárhagsáætlun er samþykkt.
Í umræðum um fjárhagsáætlun skorar Sigfús Helgason 
á Akureyrarbæ að auka fjárframlög til ÍBA í ljósi mik-
illa umsvifa og góðs starfs í þágu bæjarbúa. 

Allsherjarnefnd leggur til breytingar á tillögu stjórnar ÍBA 
um breytingar á reglugerð um íþróttamann Akureyrar. 
Eftir umræður og enn frekari tillögur að breytingum er 
eftirfarandi reglugerð samþykkt: 

Íþróttamaður Akureyrar
Reglugerð.
1. grein 

Velja skal íþróttakarl og íþróttakonu til titilsins 
Íþróttamaður ársins á Akureyri.

2. grein 
Titilinn íþróttamaður Akureyrar skal að jafnaði veita 
íþróttamönnum 16 ára eða eldri.

3. grein 
Íþróttamaður ársins getur einungis orðið sá er keppt 
hefur með aðildarfélagi ÍBA á liðnu ári.

4. grein 
Íþróttamaður ársins skal valinn eftir árangri í íþrótta-
grein sinni og framkomu jafnt í keppni sem utan. 
Aðildarfélög ÍBA senda inn tilnefningar til kjörs um 
Íþróttamann Akureyrar. Æskilegt er að félögin tilnefni 
bæði íþróttakarl og íþróttakonu. Hafi margir aðilar 
innan félags náð framúrskarandi árangri og verið til 
fyrirmyndar í sinni grein mega félögin senda inn fleiri 
tilnefningar.

5. grein 
Stjórn og framkvæmdastjóri ÍBA, íþróttaráð, forstöðu-
maður íþróttamála, ásamt starfsmanni ÍSÍ á Akureyri 
velja íþróttakarl og íþróttakonu ársins. Einnig hafa 
íþróttafréttaritarar sem staðsettir eru á Akureyri rétt til 
þátttöku í valinu.

6. grein 
Valið fer þannig fram að hver aðili hefur 77 stig til 

5. maður 8 stig
6. maður 6 stig
7. maður 4 stig
8. maður 2 stig
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umráða fyrir hvort kyn og skal velja 8 einstaklinga í 
aðskildri kosningu í samræmi við eftirfarandi stiga-
töflu.Stigahæsti karl og stigahæsta kona skulu krýnd 
Íþróttamenn ársins á Akureyri.
1. sæti 20 stig
2. sæti 15 stig
3. sæti 12 stig
4. sæti 10 stig

7. grein 
Val íþróttamanns ársins skal birt í janúarmánuði næsta 
árs.

8. grein 
Undirbúningsnefndin tekur til starfa einum mánuði 
fyrir útnefningu.

Geir Kristinn Aðalsteinsson þakkar Hauki Valtýssyni og 
Áslaugu Kristinsdóttur góð störf í þágu bandalagsins 
undanfarin ár en þau ganga nú bæði úr stjórn. 

Kosning stjórnar: Ágúst Jensson gerir grein fyrir störfum 
uppstillinganefndar en hana skipuðu auk hans þau 
Björn Snær Guðbrandsson og Rut Jónsdóttir. 

Formaður, Geir Kristinn Aðalsteinsson, framboð hans er 
samþykkt einróma. 

Aðrir í stjórn: Ármann Ketilsson, Hrafnhildur Guð jóns-
dóttir, Sonja Sif  Jóhannsdóttir og Inga Stella Péturs-
dóttir. Varamenn: Hörður Sigurharðarson og Erlingur 
Kristjánsson. Engin mótframboð bárust og stjórnin 
einróma kjörin. 

Skoðunarmenn. Sveinn Pálsson og Guðmundur Bjarnar 
Guðmundsson

Önnur mál.
Haukur Valtýsson ávarpar þingið og kveður eftir tíu ára 

setu í stjórn. Hann segist vera stoltur af íþróttastarfinu 
á Akureyri. Lýsir áhuga sínum á að á Akureyri verði 
íþróttaskóli fyrir börn þar sem þau geta prófað hinar 
ýmsu íþróttir til þess að auðvelda þeim að finna fjöl sína 
síðar meir. Segir ÍBA hafa mikilvægu hlutverki að gegna 
á Akureyri og að bandalagið þurfi að efla, bæði félögin 
innan þess og bæjarbúa almennt. Óskar ÍBA velfarnað-
ar í framtíðinni og þakkar góð samskipti í gegnum árin. 

Ingibjörg Ólöf Isaksen formaður íþróttaráðs Akureyrar 
þakkar góðan fund og ber kveðju Eiríks bæjarstjóra 
sem þurfti að fara snemma af þinginu. Tekur fram að 
Ellert Örn Erlingsson forstöðumaður íþróttamála og 
íþróttaráð hafi fundað um samning íþróttabandalagsins 
og íþróttaráðs. Hún segist taka tilmæli Sigfúsar Helga-
sonar til greina og lofar að fundin verði lausn á fjárþörf 
bandalagsins. Ingibjörg Ólöf þakkar einnig fyrir vel 
unnið landsmót á síðasta ári. Minnir á átakið „Akureyri 
á iði“ og hvetur fólk til að taka þátt. Hún fagnar því að 
ferðasjóður ÍSÍ hafi hækkað en segir jafnframt að 
nauðsynlegt sé að gera betur því landsbyggðarfólk þurfi 
að feðast víða til keppni og því fylgi mikill kostnaður. 
Að lokum þakkar hún ÍBA gott samstarf og bendir á 
að stefnuræða írþóttaráðs hafi verið flutt á síðasta bæj-
arstjórnarfundi og hvetur þinggesti að skoða hana. 

Sigfús Helgason leggur fram eftirfarandi tillögu að álykt-
un. 

Ályktun.
62. ársþing ÍBA haldið í golfskálanum þriðjudaginn 12. apríl 

2016 mótmælir harðlega ákvörðun stjórnar Lands sam-
bands hestamannafélaga LH um að landsmót hesta-
manna 2020 og 2022 verði haldin á Suðurlandi. Með 
þessari ákvörðun er stjórn LH að ákveða að þrjú 
landsmót í röð 2018-2020 og 2022 verði öll í einum lands-
fjórðungi. 
Hestamannafélagið Léttir lagði fram mjög metnaðarfulla 
umsókn um að landsmót hestamanna yrði haldið á 
Akureyri 2020 eða 2022 og naut til þess stuðnings bæjar-
stjórnar Akureyrar, íþróttaráðs sem og stjórnar Íþrótta-
bandalags Akureyrar.

Greinargerð.
Íþróttahreyfingin í hinum ýmsu íþróttagreinum á landsbyggð-

inni hefur á liðnum árum unnið að uppbyggingu hinna 
ýmsu mismunandi keppnissvæða í góðri sátt og með mikl-
um stuðningi sveitarfélaga sinna, er Akureyri sannarlega 
þar engin undantekning. Það má ljóst vera að öll upp-
bygging mannvirkja til að stunda íþróttir hverju nafni sem 
þær nefnast efla og styrkja greinarnar og gera okkur um 
leið samanburðarhæf í keppni þeirra bestu. Það er mikill 
fengur fyrir íþróttina sem og sveitarfélagið í heild sinni að 
fá stór og mannmörg mót og keppnir heim í hérað. 
Akureyri hefur svo oft sýnt og sannað að bærinn ásamt 
forustufólki í íþróttahreyfingunni hér hefur staðið afar vel 
að öllu er snýr að stórmótahaldi sem hér hefur farið fram 
og bærinn er mjög vel í stakk búin að þjóna miklum fjölda 
gesta, samanber N1 mót KA, pollamót Þórs, Skíða lands-
mót Íslands sem og landmót UMFÍ. 
Ársþing ÍBA skorar á stjórn LH að endurskoða nú þegar 
þessa ákvörðun.

Geir Kristinn lýsir stuðningi sínum við ályktunina og er 
hún síðan samþykkt samhljóða. 

Sædís Inga Ingimarsdóttir bendir á að ekki sé hægt að nota 
tómstundaávísun Akureyrarbæjar til að greiða niður 
kort í almennan sal í líkamsræktarstöðvum heldur ein-
ungis á námskeið sem alls ekki henti öllum ungmenn-
um. Ellert svarar og segir frá að nýlega hafi Akur eyrar-
bær og tómstundaráð samþykkt að breyta þessu þannig 
að ávísunina sé nú hægt að setja upp í kort í Hlíðarfjalli, 
sundlaugar og líkamsræktarstöðvar.

Viðar Sigurjónsson ávarpar þingið og lýsir ánægju sinni 
með þingið og umræðuna sem farið hefur fram. Honum 
finnst þinginu hafa farið fram í gegnum tíðina og er 
ánægður með þátttöku þinggesta. Viðar harmar fregnir 
af því að mótahald á landsbyggðinni sé að dragast sam-
an. Hann tekur undir hugmyndir Hauks um íþrótta-
skóla barna enda verið hugðarefni hans um árabil. 
Áréttar að lokum að hann sé alltaf tilbúinn til að leggja 
íþróttamálum bæjarins lið.

Geir Kristinn Aðalsteinsson þakkar fráfarandi stjórnar-
meðlimum, þeim Hauki Valtýssyni og Áslaugu Krist-
ins dóttur, fyrir vel unnin störf í þágu bandalagsins og 
færir þeim blómvönd.

Þingslit klukkan 20:45.

Þingritari, 
Helga Þyri Bragadóttir

5. sæti 8 stig
6. sæti 6 stig
7. sæti 4 stig
8. sæti 2 stig
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Bílaklúbbur Akureyrar
Ársskýrsla 2016

Stofnað 1974

Árið 2016, var stjórn skipuð með eftirfarandi hætti:
Stjórnarformaður: Einar Gunnlaugsson.
Varaformaður: Jón Rúnar Rafnsson.
Gjaldkeri: Garðar Garðarsson.
Ritari: Jónas Freyr Sigurbjörnsson.
Fjölmiðlafulltrúi: Díana Hermannsdóttir.
Meðstjórnandi: Gretar Óli Ingþórsson.
Varamaður: Jón Gunnlaugur Stefánsson.
Varamaður: Ólafur Finnur Jóhannsson.

Deildarstjórar 2016:
Jeppadeild: Valdimar Geir Valdimarsson.
Spyrnudeild. Jóhann Tryggvi Unnsteinsson.
X-racedeild: Kristófer Daníelsson.
Fornbíladeild: Jón Rúnar Rafnsson.

Starfsemi kúbbsins var með hefðbundnum hætti, að undan-
skildu að lagað var í gryfjunum hjá okkur. Búin var til 
drullupyttur. Einnig var vergur gerður að ofan sem er 
hugsaður sem aðalinnkeyrslan í framtíðinni. Fallorka 
lagði loka höndina á lögnina, aðeins á jaðri svæðisins, sem 
er gott til lengri tíma og kemur göngustígur og auðeldar 
aðgang að svæðinu. Einnig var keyptur nýr aðstöðuskúr á 
tjaldstæðið og ný driftbeygja var gerð.

Jeppadeild BA var með torfæru í ágúst sem innihélt 8 
brauta keppni en allir honar keppnirnar hafa verið með 6 
brautir, en þetta tókst gríðarlega vel og mikið um tilþrif  og 
veltur. Áhorfendur voru á bilinu 2000-2500 á þessari 
keppni enda mjög gott veður og skemmtilegt sport. Í fyrsta 
skiptið var farið til USA með torfæru og voru menn þar 
frá BA að keppa og okkar maður Gestur J. Ingólfsson lenti 
í fjórða sæti.

Spyrnudeild BA hélt 6 keppnir til íslandsmeistara í 
spyrnugreinum. 3 umferðir í götuspyrnu, 3 umferðir í 
samd spyrnu og 3 umferðir í bikarkeppni hjóla. Á minn-
ingardeginum 4. ágúst var opinn dagur á brautinni, og auk 
þess var styrktarspyrna fyrir ferðafóstru þann 15. júlí sem 
rann til Hollvinasamtaka Sjúkrahúsins. BA átti 5 
Ís landsmeistara í sandspyrnu, 2 Íslandsmeistara í götu-
spyrnu bíla, 2 Íslandsmeistara í kvartmílu og einnig 2 í 
götuspyrnu hjóla. Sumarið gekk í heild sinni vel fyrir sig.

X-Race deild BA héldu 4 keppnir. 3 sem voru á bíladög-
um burn-out, drift og auto-x. Og svo var það go-kart 
keppni. Spólsvæðið gekk vel þó að alltaf megi bæta um 
betur og gera betur. Driftið er á mikilli uppleið. Ný beygja 
á svæðinu sem að breytti til hins betra. Það voru nokkur 
opin kvöld fyrir þá sem vildu spóla, og vonum að þeim fari 
fjölgandi með árunum.

Fornbíladeild BA héldu um 46 fundi á árinu að sjálf-
sögðu með nokkrum skúra heimsóknum hér og þar. Meðal 
annars var farið á fiskidaga á Dalvík og svo er alltaf fögur 
sjón þegar þeir taka sína vikulega rúnta á miðvikudögum 
á sumrin í gegnum miðbæ Akureyrar og hafa síðan stopp-
að á torginu og leyft vegfarendum að njóta og skoða þessi 
augna konfekt. Ár hvert hafa þeir staðið fyrir fornbíla-
skoðun og árið í ár var enginn undantekning en rúmlega 
60 bílar voru skoðaðir. Á bílasýningunni í boganum var 
um 250 ökutæki og sýningarstjóri var Jón Rúnar Rafnsson.

Aksturíþróttamaður ársins 2016 var Birgir Þór Krist ins-
son en hann hefur verið mjög virkur keppandi hjá Bíla-
klúbbnum



6

Árið 2017, var stjórn skipuð með eftirfarandi hætti:
Stjórnarformaður: Einar Gunnlaugsson.

Varaformaður: Jón Rúnar Rafnsson.

Gjaldkeri: Garðar Garðarsson.

Ritari: Jónas Freyr Sigurbjörnsson.

Fjölmiðlafulltrúi: Kristján Valbergsson.

Meðstjórnandi: Gretar Óli Ingþórsson og Ólafur Finnur 

Jóhannsson.

Varamaður: Jón Gunnlaugur Stefánsson.

Varamaður: Hrefna Björnsdóttir.

Deildarstjórar 2016:
Jeppadeild Valdimar Geir Valdimarsson.

Spyrnudeild Jóhann Tryggvi Unnsteinsson.

X-racedeild Kristófer Daníelsson.

Fornbíladeild Jón Rúnar Rafnsson.

Starfsemi klúbbsins keppnishald á árinu var ekki með því 

besta. Í raun var þetta versta aðsókn í langan tíma, sérstaklega 

á Bíladögum. Aðsókn á landinu öllu er í heild sinni í lægð í 

akstursíþróttum. Tekin var fyrsta hjólastunguskóflan á nýju 

brautunum og stefnt er að malbika 2019. Þetta mun breyta 

aðkomu á svæðið eins fyrir keppendur til hins betra þegar 

nýju brautirnar eru komnar í gang

Spyrnudeild BA hélt 3 götuspyrnur til Íslandsmeistara og 

2 sandspyrnur. Þar má meðal annars nefna afmælismót þar 

sem að 27 keppendur voru skráðir. Götuspyrna Bíladaga en 

54 keppendur voru skráðir. Síðan voru 2 sandspyrnur og 

minningarmót í götusðyrnu. Auk keppna voru haldnar nokkr-

ar ljósaæfingar en þáttakan var svipuð og hefur verið undan-

farin ár. Bílaklúbburinn átti 1 Íslandsmeistara í spyrnugrein-

um, sem var Stefán Örn Steinþórsson í 8cyl standard, sem er 

eini löglegi flokkurinn til Íslandsmeistara. 

Jeppadeild BA var með tvær Íslandsmeistarakeppnir í tor-

færu á bíladögum og gekk mjög vel, mikið var um tilþrif og 

mikil læti á þessari keppni en t.d. þá velti keppandi bíl sínum i 

vatn og það tók um 10 sek. að ná honum út úr bílnum eftir að 

hann velti, en slapp hann alveg frá meiðslum en þetta sýnir að 

BA er með úrvals landslið i keppnishaldi i torfæru. En það 

voru fámenni að horfa á þessa keppni ca. 1200 áhorfendur. 

Jeppadeildin var lika með tvo aðra atburðir á bíladögum 

enduro buggy sem er ný grein hér a Íslandi og heppnaðist hún 

mjög vel og virkilega skemmtilegt að horfa á en þessi keppni 

á vonandi eftir að vaxa hérna heima. Drulluspyrna var hefð-

bundinn eins og undanfarinn ár, en skemmtileg og mikið um 

tilþrif. Enn og aftur fór hópur fra BA og keppti i torfæru í 

Bandaríkjunum og slógu i gegn. Í fjórða sæti lenti Gestur J. 

Ingólfsson sem kemur frá BA, en sigurvegari keppninnar var 

Þór Þormar Pálsson sem sigraði með miklum tilþrifum.

Spyrnudeild BA deildin hélt 2 sandspyrnur og 3 götu-

spyrnur. Vel gekk á keppnunum þó að mæting hafi verið 

dræm. Nokkrar ljósaæfingar voru yfir sumarið til að koma 

keppendum af stað og fá nýtt blóð til að koma og prófa. Það er 

áætlun deildarinnar að fjölga þessum kvöldum.

X-Racedeild BA hélt flottustu driftkeppni á Bíladögum 

hingað til og fer hún stækkandi með ár hverju. Eins stóð 

deildin fyrir Auto-x keppni og Burn-out sem virðist vera með 

því vinsælasta sem fer fram miðað við áhorfendur. Deildin 

var dugleg að halda spólsvæðinu opnu alla nóttina alla 

Bíladaga og minna var um spól innanbæjar.

Fornbílaklúbbur BA héldu um 60 fundi á árinu þar á 

meðal 30 heimsóknir í skúra. En þess má geta að það eru trú-

lega um 10 ár síðan að nokkrir áhugamenn um gamla bíla 

stungu saman nefjum í þeim tilgangi að efla líf og starf forn-

bílamanna hér í bæ. Ákveðið var að gera það í gegnum 

Bílaklúbb Akureyrar, fornbíladeild.

Fljótlega var ákveðið að hittast einu sinni í viku og urðu 

miðvikudagar fyrir valinu. Hópurinn hittist á miðvikudögum 

kl 20.00 allt árið um kring. Eins sækja þeir ýmsa viðburði yfir 

sumartímann og erum stöðugt að bæta þar í. Fyrir nokkrum 

árum var farið í að leggja aukna áherslu á að hittast á torginu 

yfir sumartímann. Hefur sá viðburður stækkað og dafnað 

síðan og algjört augnakonfekt að líta á. Einnig var deildin 

með fornbílaskoðun í maí, en 65 bílar voru skoðaðir sem segir 

að til er mikið af augnakonfektum í okkar bæ. Á bílasýn-

ingunni 17. júní í Boganum var um 250 tæki til sýnis og voru 

Jón Rúnar Rafnsson og Jón Gunnlaugur Stefánsson sýningar-

stjórar þetta árið.

Akstursíþróttamaður ársins 2017 var Þór Þormar Pálsson, 

en hann hefur verið í nokkur ár í torfærunni og sigraði hann 

keppnina í USA með tilþrifum.

Bílaklúbbur Akureyrar
Ársskýrsla 2017

Stofnað 1974
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Árið fór vel af  stað hjá Fimleikafélagi Akureyrar. Auður 
Anna Jónasdóttir var valin íþróttamaður félagsins fyrir 
árið 2015 og fór hún sem fulltrúi FIMAK í valið um 
íþróttamann Akureyrar sem haldið var í janúar. Auður 
Anna lagði stund á hópfimleika og stökkfimi. Hún var 
lykilmanneskja í liðum félagsins í meistaraflokki og 1.
flokki sem bæði stóðu sig vel á árinu.

Auður Anna varð einnig Íslandsmeistari í opnum flokki 
16 ára og eldri í stökkfimi haustið 2015 en íslandsmót í 
stökkfimi fór fram hér hjá okkur.

Stjórnsýsla
Daglegur rekstur félagsins var höndum framkvæmda-
stjóra, Rutar Jónsdóttur ásamt því að stjórn hittist mjög 
reglulega en haldnir voru 23 stjórnarfundir ásamt því að 
nota sér samskiptamiðla og tölvupósta.

Félagið er áberandi, t.d. á heimasíðu og facebook. 
Einnig eigum við alltaf fulltrúa á formannfundum og 
þingum FSÍ, formannafundum ÍBA svo eitthvað sé nefnt. 

Í lok árs urðu svo breytingar á starfsmannahaldi skrif-
stofu þegar Valdís Anna Jónsdóttir lét af  störfum og 
óskum henni velfarnaðar í nýju starfi.

Í lok árs 2015 eins og minnst var á í skýrslu félagsins 
veitti formaður viðtöku styrk úr Samherjasjóðnum.

Strax í ársbyrjun var hafist handa við útdeilingu á 
honum en á vorönn voru öll æfingagjöld iðkenda (fyrir 
utan leikskólahópa) niðurgreidd um 8000 kr. Hluta var 
svo úthlutað í ferðastyrki keppniskrakka og uppbyggingu 
Parkour. Í því sambandi má nefna að við fengum heims-
fræga Parkour stráka (Storror Blog) í heimsókn þar sem 
þeir sýndu listir sínar og þjálfarar félagsins fengu tilsögn.

Fimleikafélagið nýtur velvilja fleiri góðra aðila og fyrir-
tækja. Má þar nefna:

•  Akureyrarbær. Aðstaða Fimleikafélagsins er á háu 
plani á landsmælikvarða og árlegir styrkir frá bænum 
koma sér vel í rekstri félagsins.

•  Viðskiptabanka félagsins, Landsbankann sem hefur 
komið félaginu til aðstoðar á margan hátt, t.d. verið 
félaginu til aðstoðar við yfirferð og annað gagnvart 
rekstri og gefið verðlaun á Akureyrarfjör.

•  KEA sem veitti félaginu styrk í formi 300.000 kr. til 
reksturs félagsins. 

•  Þá má nefna Höldur - Bílaleigu Akureyrar sem er 
fé laginu gríðarlega mikilvægt og langtímastyrkur 
þeirra mikils virði.

•  Flugfélag Íslands sem hefur styrkt félagið og gert 
okkur auðveldara að sækja þau mörgu erindi sem 
þarf að sinna á höfuðborgarsvæðinu.

•  Salan á auglýsingum/skiltum í salinn hefur gengið 
nokkuð vel og vonum við að það haldi áfram og er 
hún í formi beinna fjárstyrkja, inneigna osv.frv.

Undanfarin ár hefur félaginu sárlega vantað fastráðna þjálf-
ara í hópfimleikum. Stjórn hefur í samstarfi við yfirþjálfara 
leitað að þjálfara í fullt starf fyrir hópfimleikana en hefur sú 
leit ekki enn skilað árangri.

Annars er félagið nokkuð vel sett þjálfaralega þó svo 
mikill þjálfaraskortur er í greininni á landinu. Alltaf er 
brottfall að hausti í hópnum og þá sérstaklega vegna þess að 
þjálfarar fara til náms á höfuðborgarsvæðinu. 

Með tilkomu íþróttakjörsviðs innan kennaranáms hjá 
Háskólanum á Akureyri bindum við vonir til að fá mennt-
aða fimleikaþjálfara í bæinn sem gætu notast við okkar frá-
bæru aðstöðu bæði í leik og starfi.

Iðkendafjöldi fimleikafélagsins var um 660 sem skiptast í 
tæplega 40 hópa og þjálfarar félagsins telja 50-60. Kynja-
hlutfallið var stúlkum í hag þar sem u.þ.b 70% iðkenda voru 
stúlkur. Aldursbilið var frá 3 ára til 25. Fullt var í flesta 
hópa og biðlistar voru í suma hópa.

Aðalfundur félagsins var haldinn 14. júní Giljaskóla. 
Aðal fundinn sóttu 8 manns auk nokkurra þjálfara og 
stjórnar meðlima. Fundastjóri var Unnsteinn Jónsson og 
funda ritari Lára Halldóra. Á fundinum fóru fram almenn 
aðalfundastörf. Hermann Herbertsson gaf kost á sér til 
áframhaldandi formennsku til eins árs og engin mótfram-
boð bárust. Hermann var því réttkjörinn formaður félagsins. 

Í stjórn félagsins voru 3 sæti laus til tveggja ára. Guð-
björg Harpa Þorvaldsdóttir Inga Stella Pétursdóttir og 
Rannveig Jóhannsdóttiru gáfu kost á sér til tveggja ára. 
Ekki komu fram fleiri framboð og voru þau því réttkjörnir 
stjórnarmenn til tveggja ára. 

Agla Egilson, Guðmundur Karl Jónsson og Lára Hall-
dóra Eiríksdóttir áttu eitt ár eftir af sinni stjórnarsetu.

Eitt framboð hafði borist í varastjórn frá Álfheiði Svönu 
Kristjánsdóttur. Þórður Birgisson gaf kost á sér í varastjórn 
á fundinum og eru þau réttkjörnir varastjórnarmenn til eins 
árs. 

Mót og viðburðir
Mót og viðburðir sem haldnir voru á árinu 2016 voru 
Parkour mót í tengslum við Ak Extreme, Akureyrarfjör 
Landsbankans, Vorsýning, Haustmót FSÍ í áhaldafimleik-
um hluti I. 

Þann 10. apríl, í tengslum við AK Extreme fór fram 
Parkour mót. Þetta er orðinn árlegur vettvangur Parkour 
fólks og er haldið í samvinnu FIMAK og AK Extreme. 

Stofnað 2004

Fimleikafélag Akureyrar
Ársskýrsla 2016
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Dagana 29. apríl-1. maí fór fram Akureyrarfjör þar sem 
öllum iðkendum félagsins 6 ára og eldri gafst kostur að 
þátttöku. Ekki voru veitt verðlaun hjá iðkendum yngri en 
9 ára, heldur fengu allir þátttökuverðlaun. Krýndir voru 
Akureyrarmeistarar í öllum flokkum og þrepum jafnt í 
hópfimleikum/stökkfimi og áhaldafimleikum. Aldursbil 
þátttakenda á mótinu var 6-17 ára. 

Vorsýningin var hin glæsilegasta að vanda undir stjórn 
Huldu Rúnar Ingvarsdóttur og Þórdísar Þráinsdóttur. 
Sýn ingarnar voru 4 talsins, dagana 1.-2. Júní og gleði skein 
úr hverju andliti. Á vorsýningunni gátu aðstandendur 
keypt ljósmyndir af hópunum. 

Haustmót FSÍ í áhaldafimleikum var svo haldið hér 
fyrir norðan 29.-30. október þar sem keppt var í 4.-5. þrepi 
íslenska fimleikastigans. 

Fimleikafélagið sendi keppnishópana sína á flest mót 
sem haldin voru á vegum FSÍ. 

Áhaldafimleikakrakkarnir sóttu Þrepamót, Bikarmót, 
Íslandsmót og Haustmót. Á Íslandsmótinu átti félagið 24 
keppendur en þangað komast aðeins þeir sem náð hafa 
lágmarkseinkunn hvers þreps eftir FSÍ mót vetrarins 2015-
2016.

Félagið eignaðist tvo íslandsmeistara á árinu:
Birta Mjöll Valdimarsdóttir varð stigahæst allra aldurs-

flokka í 5. þrepi en hún keppti í 10. ára flokknum og Gísli 
Már Þórðarson gerði sér lítið fyrir og varð stigahæstur 
allra aldursflokka 4. þreps.

Þau voru því kjörin íslandsmeistarar.
Innan aldursflokka sigraði Sólon Sverrisson í 5. Þrepi 9 

ára drengja og Eva Hrund Hermannsdóttir í 5. þrepi 9 ára 
stúlkna.

Í maí fóru nokkrir iðkendur úr F1, áhaldafimleikum 
með þjálfurum sínum Florin og Mirelu til London. Mark-
miðið var að komast í tengsl við aðra iðkendur, æfa með 
þeim og skemmta sér í leiðinni. Ferðin var vel heppnuð í 
alla staði en okkar krakkar sáu hvað okkar aðstaða er 
gríðarlega flott og vel við haldið í samanburði við aðstöð-
una sem þau heimsóttu.

Hópfimleikakrakkarnir sóttu Bikarmót unglinga, 
Ís landsmót, Subway mót unglinga og Haustmót I og II. 
Einnig fóru Stökkfimi krakkar til Egilstaða.

Á Íslandsmótinu sem fór fram á Selfossi sigraði 1. 
flokkur FIMAK í B-deild. 

Á haustmóti I sendum við eitt lið í 3. flokki og 2 lið í 4. 
flokk. Á seinna mótinu áttum við keppendur í 1. og 2. flokk. 

Sumarið 2016 fór stór hópur iðkenda ásamt 6 þjálfur-
um í vikulangar æfingabúðir til Ollerup í Danmörku. 
Lengi hafði verið stefnt á að fara. Dagsskráin var þétt, 
bæði hjá iðkendum og þjálfurum sem tóku þátt í endur-
menntunarnámskeiðum.

Landsliðsþjálfari unglinga í hópfimleikum valdi til 
úrkaksæfinga 5 iðkendur frá félaginu, þau: Bjarney Sara 
Bjarnadóttir, Embla Dögg Sævarsdóttir, Emilía Björk 
Jóhannsdóttir, Guðmundur Kári Þorgrímsson og Viktoría 
Rún Sigurðardóttir.

Embla og Guðmundur komust í gegnum niðurskurð og 
voru á æfingum yfir allt sumarið og að lokum fór Guð-
mundur með landsliðinu til Maribor í Slóveníu og keppti 
með blönduðu liði unglinga.

Í maí fóru um 17 keppendur á Mínervumót Bjarkanna 
og kepptu í 6. og 5. þrepi íslenska fimleikastigans. Lið un-
um gekk mjög vel, komu heim með tvö silfur og eitt brons 
en mótið er góður undirbúningur fyrir yngri þátttakendur. 

Eftir að kennslu lauk á vorönn stóð fimleikafélagið fyrir 
stuttum sumarnámskeiðum þar sem krökkum gafst kostur 
á að sækja námskeið sem stóðu yfir viku í senn. Í boði 
voru námskeið í hópfimleikum, áhaldafimleikum, almenn-
um fimleikum, Parkour og trampólíni. Námskeiðin voru 
vel sótt.

Sí- og endurmenntun
Stefna félagsins að halda eitt sérgreinanámskeið FSÍ á 
hverju ári að lágmarki og að allir þjálfarar hafi menntun 
innan fræðslukerfis sambandins.

Á árinu sóttu 12 þjálfarar námskeiðið FSÍ 1A og 13 
þjálfarar FSÍ 1C.

Þar fyrir utan sóttu 6 þjálfarar námskeið í Ollerup sem 
eru metin inn í menntunarkerfi FSÍ. 

Erla Ormarsdóttir bauðst svo til að halda örnámskeið í 
móttöku fyrir þjálfara félagsins í framhaldi af  Ollerup-
ferðinni og var það vel sótt.

Þrír þjálfarar sóttu námskeið á vegum ÍSÍ á árinu.

Lokaorð
Í byrjun árs 2017 voru krýnd í fyrsta skiptið íþróttamaður- 
og kona fimleikafélagsins fyrir árið 2016. Með breyttum 
reglum frá ÍBA sem voru samþykktará þingi sambandsins 
2016 að ÍBA myndi breyta úthlutunarreglum svoleiðis að 
veita bæði karli og konu þetta sæmdarheiti. Beindi ÍBA 
aðildarfélögum að gera hið sama. Einnig var félögum 
leyfi  legt að skila inn fleirum tilnefningum en einni í hverri 
íþróttagrein.

Fimleikafélag Akureyrar valdi Emblu Dögg Sævars-
dóttur sem fimleikakonu ársins 2016. Embla Dögg er einn 
fremsti iðkandi félagsins í hópfimleikum og því vel að titl-
inum komin. Hún er yndisleg persóna og frábær fyrirmynd 
fyrir aðra iðkendur félagsins.

Hún náði fram í lokatúrtak fyrir Evrópumótið í hóp-
fimleikum sem haldið var í Slóveníu í haust og lagði stund 
á þrotlausar æfingar í allt sumar með jafningjum sínum.

Félagið valdi Ögra Harðarson sem fimleikakarl ársins 
2016. 

Hópfimleikakrakkar í æfingaferð í Ollerup, Danmörku.
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Ögri leggur stund á áhaldafimleika og keppir í 1. Þrepi. 
Hann er okkar fremsti iðkandi og vann til margra verð-
launa á liðnu ári.

Hann er góð fyrirmynd þar sem hann er langelstur í 
keppnishópi drengja í áhaldafimleikum og eru margir ung-
ir sem líta upp til Ögra.

Með vísan í breyttar reglur innan ÍBA og aðildarfélaga 
tilnefndi Fimleikafélagið einnig Guðmund Kára Þor-
grímsson til kjörs íþróttamanns Akureyrar.

Guð mundur æfði hjá okkur í hópfimleikum keppnis-
veturinn 2015-2016. Hann var valinn á úrtökuæfingar 
fyrir Evrópumótið í hópfimleikum (sömu og Embla, sjá 
ofar) og komst í gegnum niðurskurðinn og keppti því með 
landsliði Íslands í blönduðu liði unglinga. Það er öllum 
ljóst að liðið vann til bronsverðlauna í Maribor í Slóveníu.

Hermann Herbertsson, formaður FIMAK

Í ársbyrjun voru þau Embla Dögg Sævarsdóttir og Ögri 
Harðarson valin fimleikona- og karl ársins 2016 og voru 
þau vel að titlinum komin. Um leið nýtti félagið sér ákvæði 
í nýjum reglum ÍBA og sendi fleiri aðila til kjörs Íþrótta-
manns Akureyrar og tilnefndi því Guðmund Kára Þor-
grímsson einnig til kjörsins.

Stjórnsýsla
Daglegur rekstur félagsins var höndum framkvæmda-
stjóra, Rutar Jónsdóttur fram til 1. maí en þá tók Snorri 
Bergþórsson við stöðu framkvæmdastjóra. Stjórn hittist 
mjög reglulega en haldnir voru 26 stjórnarfundir á árinu 
ásamt því að nota sér samskiptamiðla og tölvupósta.

Félagið er áberandi, t.d. á heimasíðu og facebook. 
Einnig eigum við alltaf fulltrúa á formannfundum og 
þingum FSÍ og formannafundum ÍBA svo eitthvað sé 
nefnt. 

Fimleikafélagið er nýtur velvilja góðra aðila og fyrir-
tækja. Má þar nefna:

•  Akureyrarbær. Aðstaða Fimleikafélagsins er á háu 
plani á landsmælikvarða og árlegir styrkir frá bænum 
koma sér vel í rekstri félagsins.

•  Höldur - Bílaleiga Akureyrar sem er félaginu gríðar-
lega mikilvægt og langtímastyrkur þeirra mikils virði.

•  Viðskiptabanka félagsins, Landsbankann sem hefur 
komið félaginu til aðstoðar á margan hátt, t.d. verið 
félaginu til aðstoðar við yfirferð og annað gagnvart 
rekstri og gefið verðlaun á Akureyrarfjör.

•  KEA sem veitti félaginu styrk í formi 300.000 kr. til 
reksturs félagsins. 

•  Sala á auglýsingum/skiltum í salinn hefur gengið 
nokkuð vel og vonum við að svo verði áfram. Salan er 
aðallega í formi beinna fjárstyrkja og inneigna.

Undanfarin ár hefur félaginu sárlega vantað fastráðna 
þjálf ara í hópfimleikum. Á haustdögum fengum við til 
okkar portúgalskan þjálfara sem hafði samband við félag-
ið um sumarið. Hann hafði verið við kennslu í Ollerup í 

Danmörku og heyrði af okkur þar. Stjórn í samráði við 
yfirþjálfara ákvað að ráða hann inn og batt miklar vonir 
um að fá inn nýja vinkla í það góða starf  sem er þegar til 
staðar.

Annars er félagið nokkuð vel sett þjálfaralega þó svo 
mikill þjálfaraskortur er í greininni á landinu. Alltaf er 
brottfall að hausti í þjálfarahópnum og þá sérstaklega 
vegna þess að þjálfarar fara til náms á höfuðborgarsvæð-
inu. Þrír nýjir þjálfarar af höfuðborgarsvæðinu voru ráðn-
ir inn um haustið, en þeir eru nemendur við Háskólann á 
Akureyri.

Iðkendafjöldi fimleikafélagsins var um 600 sem skiptast 
í rúmlega 30 hópa. Kynjahlutfallið var stúlkum í hag þar 
sem u.þ.b 65 % iðkenda voru stúlkur. Aldursbilið var frá 3 
ára til 18. Þjálfarar félagsins eru um 55 og eru allir laun-
þegar. 

Aðalfundur félagsins var haldinn 11. maí í Teríunni í 
Íþrótta höllinni. Aðalfundinn sóttu 14 manns auk nokk-
urra þjálfara og stjórnarmeðlima. Fundarstjóri var Unn-
steinn Jónsson og fundarritari Lára Halldóra. Á fundinum 
fóru fram almenn aðalfundastörf.

Hermann Herbertsson gaf kost á sér til áframhaldandi 
formennsku til eins árs og engin mótframboð bárust. 
Hermann var því réttkjörinn formaður félagsins. 

Á fundinum kynnti Unnsteinn breytingartillögu stjórn-
ar þess efnis að kjörtímabil allra stjórnarmanna lengdist 
um eitt ár. Leitað var samþykkis fundarins fyrir þessari 
breytingu. Sú breyting varð þó á stjórn að Agla Egilson 
hætti stjórnarsetu og eitt framboð var komið til tveggja ára 
frá Anítu Pétursdóttur og var hún því réttkjörin í stjórn.

 Stjórn félagsins færði Öglu þakklætisvott vegna þess 
mikla starfs sem hún hafði innt af  hendi mörg síðustu ár. 

Eitt framboð hafði borist í varastjórn frá Þórði Birgis-
syni. Hrefna Óladóttir gaf kost á sér í varastjórn á fundin-
um. Voru þau réttkjörnir varastjórnarmenn til eins árs. 

Mót og viðburðir
Mót og viðburðir sem haldnir voru á árinu 2017 voru; 

Fimleikafélag Akureyrar
Ársskýrsla 2017

Stofnað 2004
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Þrepamót 3 í 1.-3. þrepi, Parkour mót í tengslum við Ak 
Extreme, Akureyrarfjör Landsbankans, Vorsýning, Sub-
way mót FSÍ í yngri flokkum Hópfimleika og Haustmót 
FSÍ í áhaldafimleikum hluti I. 

Þann 9. apríl, í tengslum við AK Extreme fór fram 
Parkour mót. Þetta er orðinn árlegur vettvangur Parkour 
fólks og er haldið í samvinnu FIMAK og AK Extreme. 
Krýndir voru Akureyrarmeistarar í Parkour.

Dagana 20. apríl-22. apríl fór fram Akureyrarfjör 
Lands bankans þar sem öllum iðkendum félagsins 6 ára og 
eldri gafst kostur að þátttöku. Ekki voru veitt verðlaun hjá 
iðkendum yngri en 9 ára, heldur fengu allir þátttökuverð-
laun. Krýndir voru Akureyrarmeistarar í öllum flokkum 
og þrepum jafnt í hópfimleikum/stökkfimi og áhaldafim-
leikum. Aldursbil þátttakenda á mótinu var 6 -16 ára. 

Vorsýningin var hin glæsilegasta að vanda undir stjórn 
Huldu Rúnar Ingvarsdóttur, Karenar Vatnsdal og Mihaelu 
Bogodoi. Mikið var lagt í sýninguna þetta árið vegna 40 
ára afmælis félagsins og var sett upp ljósmynda- og muna-
sýning í anddyri hússins að því tilefni. Sýningarnar voru 4 
talsins, dagana 27.-28. maí og gleði skein úr hverju andliti. 
Á vorsýningunni gátu aðstandendur keypt ljósmyndir af 
hópunum. 

Fimleikafélagið sendi keppnishópana sína á flest mót 
sem haldin voru á vegum FSÍ. 

Áhaldafimleikakrakkarnir sóttu Þrepamót, Bikarmót, 
Íslandsmót og Haustmót. Á Íslandsmótinu átti félagið 28 
keppendur en þangað komast aðeins þeir sem náð hafa 
lágmarkseinkunn hvers þreps eftir FSÍ mót vetrarins 2016-
2017. 

Innan aldursflokka í áhaldafimleikum sigraðu Martha 
Mekkín, Sara Mist Hjálmarsdóttir og Margrét Anna Jóns-
dóttir í sínum flokkum.

Hópfimleikakrakkarnir sóttu Bikarmót unglinga, WOW 
bikarmót, Subway mót unglinga og Haustmót I. Einnig 
fóru keppendur á Stökkfimimót, bæði í Reykjavík og á 
Akranesi.

Á bikarmótinu sem fór fram í Stjörnunni sigraði Mfl. B 
í sinni deild. 

Í október fóru 4 iðkendur á úrtökuæfingu FSÍ vegna 
lands liðsverkefna í hópfimleikum, þau: Embla Dögg 
Sævars dóttir, Emilía Björk Jóhannsdóttir, Sóley Dögg 
Ágústs dóttir og Ögri Harðarson.

Félagið eignaðist einn íslandsmeistara á árinu: Lovísa 
Þórey Stefánsdóttir varð íslandsmeistari í Stökkfimi.

Eftir að kennslu lauk á vorönn stóð fimleikafélagið fyrir 
stuttum sumarnámskeiðum þar sem krökkum gafst kostur 
á að sækja námskeið sem stóðu yfir viku í senn. Í boði 
voru leikjanámskeið, Parkour og hopp/skopp. Námskeiðin 
voru vel mjög vel sótt.

Sí- og endurmenntun 
Stefna félagsins að halda eitt sérgreinanámskeið FSÍ á 
hverju ári að lágmarki og að allir þjálfarar hafi menntun 
innan fræðslukerfis sambandins.

Á árinu sóttu 7 þjálfarar Parkour nám skeiðið FSÍ og 2 
þjálfarar FSÍ 2B.

Einnig sóttu 5 þjálfarar dómaranámskeið FSÍ.
Einn þjálfari sótti námskeið á vegum ÍSÍ á árinu.

Lokaorð
Í lok ársins varð það ljóst að í september 2018 yrði haldið 
hér hjá FIMAK, Norð ur  evrópumót landsliða í áhaldafim-
leikum karla og kvenna. Verður þetta mikil lyftistöng fyrir 
félagið og Akureyrarbæ á allan hátt en undirbúningur er 
þegar hafinn. Fimleikasamband Íslands er mótshaldari en 
FIMAK framkvæmdaraðili.

Í ársbyrjun 2018 yfirfór stjórn og yfirþjálfari reglur ÍBA 
og félagsins gagnvart útnefningu á fimleikakonu- og karli 
vegna ársins 2017. Eftir þá vinnu var ákveðið að í þetta 
skiptið yrði ekki útnefnt fimleikafólk ársins, þá aðallega 
vegna þess hversu ungir iðkendur okkar eru en við-
miðunarreglan er sú að slíkar viðurkenningar séu veittar 
íþróttamönnum 16 ára og eldri.

Hermann Herbertsson, formaður FIMAK

Meistaraflokkur B í hópfimleikum.

Meistaraflokkur B í hópfimleikum.

Foreldratími hjá yngstu hópum á laugardögum.
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Golfklúbbur Akureyrar
Ársskýrsla 2016

Stofnað 1935

1. nóvember 2015-31. október 2016.

Stjórn og nefndir starfsárið 2015-2016:
Aðalstjórn:
Formaður: Sigmundur Ófeigsson, eitt ár.
Varaformaður: Jón Steindór Árnason, fyrra ár.
Ritari: Ingi Torfi Sverrisson, seinna ár.
Gjaldkeri: Guðlaug M. Óskarsdóttir, fyrra ár.
Meðstjórnandi: Örn Viðar Arnarson, fyrra ár.
Varamenn í stjórn:
1. varamaður: Sigurður Skúli Eyjólfsson, eitt ár.
2. varamaður: Eygló Birgisdóttir, eitt ár.
Vallarnefnd (GSÍ): Formaður: Örn Viðar Arnarson. 
Afreks- og unglinganefnd: Formaður: Skúli Eyjólfsson.
Kappleikjanefnd (GSÍ): Formaður: Jón Heiðar Sigurðs-
son.
Arctic Open nefnd: Formaður: John Júlíus Cariglia.
Forgjafar og aganefnd (GSÍ): Formaður: Björn Axels-
son.
Nýliðanefnd: Formaður: Þorsteinn Konráðsson.
Öldunganefnd: Formaður: Haraldur Júlíusson.
Húsnefnd: Formaður: Baldur Ingi Karlsson.
Skoðunarmenn ársreikninga: Sveinn pálsson,
John Júlíus Cariglia.

Skýrsla formanns
Kæru GA félagar, ég vil byrja á því að þakka samstarfs-
fólki, stjórnarmönnum, nefndarmönnum, starfsmönnum 
sem og öðrum GA félögum gott og árangursríkt samstarf 
síðastliðið starfsár. Sérstaklega vil ég þakka Ágústi Jens-
syni framkvæmdastjóra GA fyrir góð störf fyrir klúbbinn, 
en Ágúst lætur nú í byrjun næsta árs af störfum sem fram-
kvæmdastjóri eftir 3 árangursrík og krefjandi ár hér á 
Jaðri. Hann hefur ráðið sig til starfa í Þýskalandi sem 
aðstoðar vallarstjóri á virtum golfvelli. „Ágúst, Takk fyrir 
árangursrík góð störf og ósérhlífni í þínum störfum fyrir 
GA, ég held að þegar ég segi þessi orð þá tali ég fyrir munn 
allra GA félaga sem undantekningalaust eru ánægðir með 
störf þín hér“. 

Síðasliðinn vetur, veturinn 2015-2016 var enn einn erfiði 
veturinn sem við höfum þurft að takast á við, mikið um 
umhleypingar og mikil kalhætta enda var nokkuð kal í vor, 
sérstaklega á flötum. Þrátt fyrir aðgerðir allan veturinn til 
að kljást við náttúruna kom völlurinn talsvert kalinn 
undan vetri. Það hjálpaði þó mikið að það voraði nokkuð 
vel og ekkert vorhret hrellti okkur. Strax og hægt var hófst 
vinna við völlinn enda stórt verkefni framundan, að skarta 
flottum keppnisvelli því Íslandsmótið í golfi skyldi haldið á 

Jaðri dagana 21.-24. júlí. Starfsfólk og sjálfboðaliðar unnu 
gríðarlegt þrekvirki við alla uppbyggingu að Jaðri fyrir 
sumarið, það þurfti að klára Klappir, vinna í vellinum, 
breyta skálanum og endurnýja snyrtingarnar í kjallara 
golfskálans. Þetta voru risavaxin verkefni sem heppnuðust 
afar vel og tókst að ljúka þeim öllum með miklum sóma 
fyrir golfvertíðina, og má segja að öll aðstaða hafi verið til-
búin í upphafi sumars. 

Síðastliðið vor fór hluti GA félaga í golfferð til Morgado 
í Portúgal í beinu flugi frá Akureyri. Það var virkilega mik-
ill áhugi fyrir ferðinni og voru rétt tæplega 120 GA félagar 
sem spiluðu golf  við frábærar aðstæður á Morgado í rúma 
viku. Þar skemmtu allir sér konunglega, hvort sem það 
voru okkar unglingar sem þar voru við æfingar eða GA 
félagar sem spiluðu mikið golf. Í ljósi þess hversu vel tókst 
til með þessa ferð var farið strax að skipuleggja næstu og 
verður hún farin næsta vor til Islantilla í Spáni.

Þennan veturinn og vorið átti undirbúningur fyrir 
Íslandsmót hug okkar og var aðdáunarvert að sjá hve vel 
tókst að vinna að allri uppbyggingu, bæði við Klappir sem 
og endurnýjun skálaaðstöðu. Öll útivinna svo sem við 
Klappir var erfið vegna frosta svo verulega reyndi á sjálf-
boðaliða, verktaka og velunnara við uppbygginguna því 
sæta þurfti lagi er veður gaf við uppsteypu. Þegar ekki var 
hægt að vinna úti við Klappir voru menn inni í skálanum. 
Enn og aftur sýnir það sig hve sjálboðaliðar eru mikilvægir 
og rekstur golfklúbbs eins og GA er háður óeigingjörnum 
félögum, sjálboðaliðum. 

Í uppafi vertíðar varð strax mikið álag á völlinn, mikið 
spilað ásamt því að starfsmenn voru að vinna eftir undir-
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búningsplani fyrir Íslandsmót sem yrði hápunktur sum-
arsins þetta árið. Sú vinna tókst mjög vel en auðvitað var 
meiri undirbúningur en á venjulega vori og því kostnaðar-
samari og mannskapsfrekari, en öll sú vinna skilaði sér í 
afar flottum Jaðarsvelli. 

Allt mótahald var með miklum sóma í sumar og var 
hápunktur þess þann 21.-24. júlí er Íslandsmótið í golfi var 
haldið. Völlurinn var í miklum blóma þessa daga og má 
segja að hann hafi skartað sínu fegursta enda mikil vinna 
að baki. Veðrið þessa daga var með ágætum, nokkur rign-
ing en góður hiti og varð völlurinn mjúkur og góður til 
spilamennsku við bleytuna. Þarna reyndi enn mikið á sjálf-
boðaliða og má segja að ótrúlega vel hafi gengið að fá 
félaga til starfa því treysta þurfti á að okkur tækist að ná 
um 80 sjálfboðaliðum, en það tókst. Árangur kylfinga var 
eftirtektarverður og skorin hreint ótrúlega góð sem sýndi 
það greinilega að geta íslenskra afrekskylfinga er á upp-
leið, sérstaklega afrekskvenna því aldrei fyrr hafa svona 
skor sést á Íslandsmóti en Ólafía Þórunn vann kvenna-
flokkinn og spilaði hún á 11 höggum undir pari vallar 
hringina fjóra. Birgir Leifur vann karlaflokkinn og spilaði 
hann á 8 höggum undir pari. 

Önnur mót tókust afar vel m.a. erlent mót unglinga 
Global Junior Golf sem tókst afar vel. 

Akureyrarmótið var haldið með miklum sóma en þó 
var þáttaka í Akureyrarmótinu með minna móti, Akur-
eyrar meistarar voru þau Andrea Ýr og Viðir Steinar og 
óska ég þeim til hamingju með sigurinn.

GA félagar eru nú 721 sem er fjölgun milli ára um 7 
félaga. Af þessum fjölda félaga eru skráðir krakkar 15 ára 
og yngri 216 talsins.

Þátttaka í mótum var almennt mjög góð og gestakoma 
nokkur, þess má geta að tæplega 400 hringir voru spilaðir 
af  erlendum kylfingum í sumar sem er mikil aukning á 
milli ára.

Unglingar okkar og afrekskylfingar voru mjög duglegir 
að keppa í sumar á mótum GSÍ og unnu marga sigra, 
getum við verið mjög stolt af  þeim. Í skýrslu stjórnar/ung-
lingaráðs má finna upplýsingar um afrek okkar unglinga. 
Þó er rétt að nefna hér að við náðum einum íslandsmeist-
aratitli, sveit GA/GHD 18 ára og yngri varð íslandsmeist-
ari í sveitakeppni unglinga, drengja 18 ára og yngi.

Að lokum vil ég endurtaka þakkir mínar til allra GA 
félaga sem og starfsmanna klúbbsins.

Takk fyrir,
Sigmundur Einar Ófeigsson

Skýrsla vallanefndar
Völlurinn kom vel undan vetri að undanskildum 2-3 flöt-
um og var strax hafist handa við að gera golfvöllinn sem 
allra bestann. Vallarstarfsmenn breiddu dúk yfir allar flat-
ir vallarins og tókst sú framkvæmd afburðarvel. Þetta er 
því ein af þeim aðgerðunum sem hægt er að notast við ef  
hjálpa þarf grassvæðum af stað eftir erfiðan vetur. Vallar-
nefnd hittist reglulega yfir haust og vetrarmánuði og sinnti 
ýmsum verkum m.a. trjáklippingar, vinna við Klappir og 
ýmiss önnur verkefni.

Síðasta vetur var unnið sleitulaust við byggingu nýs 
æfingasvæðis sem fékk nafnið Klappir og var sú aðstaða 
opnuð 10.júní 2016. Vallarnefnd ásamt öðrum sjálfboða-
liðum tóku þátt í þeirri uppbyggingu á vormánuðum til að 
allt væri tilbúið í tæka tíð. 

Eftir mikla og stranga vinnu komst völlurinn í mjög 
gott ástand fyrir strangt mótahald sumarsins. Var völlur-
inn því kominn í það ásigkomulag sem kylfingar vilja hafa 
hann í og er það von okkar að grassvæðin séu að styrkjast 
eftir vinnu síðustu ára. 

Í júlí var svo haldið eitt glæsilegasta íslandsmót sem 
haldið hefur verið um árabil. Völlurinn og kylfingarnir 
léku hvort við annað og skor kylfinga hreint út sagt frá-
bært. Mikið áhorf var á mótinu bæði í sjónvarpi og á vell-
inum sjálfum, geta GA félagar því verið stoltir af  mótinu 
sem og framkvæmd þess.

Haustið var afburða gott fyrir kylfinga GA þetta árið 
og var síðasta mótið haldið 13.nóvember. Þetta veðurfar 
var ekki bara gott fyrir kylfinga því þetta hefur verið frá-
bært fyrir völlinn okkar og hjálpar honum inn í veturinn.

Fylgst verður grant með vellinum í vetur eins og undan-
farin ár varðandi snjóalög og klakamyndun. Vallarnefnd 
ætlar að hittast svo áfram reglulega í vetur og sinna ýmsum 
verkum eins og trjásnyrtingum ofl.

Lundsvöllur
Sumarið var erfitt graslega séð fyrir Lundsvöll og hefur 
það reynst erfitt að fá grassvæðin af stað eftir erfiða vetur. 

Birgir Leifur Hafþórsson og Ólafía Þórunn Kristinsdóttir.

Flatir handslegnar fyrir Íslandsmótið í golfi.
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Helst skortir okkur vökvun á flatir til að fræin eigi 
möguleika á að spíra. Það er okkar mat að þar þurfi sjálf-
virkt vökvunarkerfi til að flatir eigi möguleika á að komast 
í spilhæft ástand fyrr.

Samstarf GA við KA og Þór vegna umhirðu fótbolta-
svæða hélt áfram og var það mat manna að fótboltavellirn-
ir hafi sjaldan verið betri. Er það ekki síst að þakka frá-
bærri samvinnu beggja aðila. 

Á haustmánuðum unnu GA og KA saman að stækkun 
Akureyrarvallar sem og lagningu drenlagna.

Vill vallarnefnd þakka öllum þeim sjálfboðaliðum sem 
lögðust á eitt með okkur að hafa Jaðar sem glæsilegastan í 
sumar, kærlega fyrir hjálpina.

Það er því ljóst að GA hefur komið sér upp hinni glæsi-
legustu alhliða aðstöðu að sumri jafnt sem vetri sem allir 
geti verið stoltir af  og sameinast í að hlúa að næstu ár og 
gera góða aðstöðu enn betri, með jákvæðum og opnum 
hug.

Með kveðju
Vallarnefnd

Skýrsla kappleikjanefndar
Mótahald sumarsins tókst mjög vel. Opnunarmót Jaðars 
var haldið í byrjun júní sem er viku seinna en sumarið 
2015. Síðasta mót sumarsins var svo haldið laugardaginn 
13. nóvember. 

Mótahald breyttist nokkuð frá því sumarið áður. 
Hápunktur sumarsins var sjálft Íslandsmótið í golfi sem 
fram fór hér á Jaðri í fyrsta skipti síðan árið 2000. Tókst 
mótið virkilega vel sama hvar litið er á það. Skor kylfinga 
var einstakt og hefur aldrei nokkuð tímann sést jafngott 
skor á Íslandsmóti. Umgjörð mótsins tókst virkilega vel og 
var mikil ánægja meðal keppenda sem og annarra sem að 
mótinum komu með alla framkvæmdina. Fjölmargir sjálf-
boðaliðar úr röðum GA stóðu vaktina og gerðu það 
einstaklega vel og þökkum við þeim kærlega fyrir hjálpina.

Í sumar héldum við svo í fyrsta sinn erlent unglingamót 
á vegum Global Junior Golf og tókst það með ágætum. 
Hingað mættu 13 erlendir kylfingar ásamt flestum af 
okkar sterkustu unglingum og gekk mótið vel þrátt fyrir 
að veðrið hafi verið að stríða okkur. Sigurvegarar mótsins 
urðu þau Saga Traustadóttir úr GR og Henning Darri 

Þórðarson úr GK og unnu þau sér inn þátttökurétt í loka-
móti mótaraðarinnar í Bandaríkjunum. Óskum við þeim 
kærlega til hamingju með sigurinn.

Akureyrarmótið var að venju haldið í byrjun júlí og 
voru það þau Andrea Ýr Ásmundsdóttir og Víðir Steinar 
Tómasson sem urðu Akureyrarmeistarar. Óskum við þeim 
kærlega til hamingju með það.

Ágústmánuður var þétt setinn í mótahaldi. Hjóna og 
parakeppnin fór fram að vanda sem og Volkswagen open 
ásamt nokkrum öðrum mótum. Var þátttaka góð líkt og 
ávallt og er ljóst að okkar mót hér á Jaðri skipa ákveðinn 
sess í hugum margra golfara sem mæta hingað til okkar ár 
eftir ár.

Holukeppnin var spiluð í allt sumar og var það Jason 
Wright sem stóð uppi sem sigurvegari þar og óskum við 
honum kærlega til hamingju með það. 

Við viljum að lokum þakka öllum þeim fjölmörgu 
styrktaraðilum, sjálfboðaliðum og starfsfólki sem komu að 
mótahaldi sumarsins á einn eða annan hátt kærlega fyrir 
þeirra aðstoð.

Skýrsla Arctic Open nefndar
Arctic Open fór fram dagana 22.-25. júní. 

Nefndarmeðlimi má sjá hér fremst í skýrslunni. Vil ég 
byrja á því að þakka nefndarmönnum fyrir vel unnin störf 
á nýliðnu ári þar sem Arctic Open tókst mjög vel og unnur 
þau öll virkilega gott starf.

Helstu samstarfsaðilar vegna mótsins voru Flugfélag 
Íslands, Vodafone, Toyota og Íslensk-Ameríska bæði vegna 
verðlauna í mótið auk teiggjafar sem þetta árið var Foot Joy 
peysa. Þökkum við þeim kærlega fyrir veittan stuðning.

Arctic Open mótið hélt upp á 30 ára afmæli sitt í sumar 
og var sett við glæsilega opnunarathöfn í Golfskálanum að 
Jaðri fimmtudaginn 22.06.2016. Upphafið var ekki af verri 
endanum en margir af keppendum mótsins fylgdust með 
fræknum 2-1 sigri Íslendinga á Austurríki á Evrópumótinu 
í knattspyrnu og setti leikurinn tóninn fyrir fyrir frábæra 
helgi sem var framdunan á Jaðri. 

Þátttakendur í mótinu voru rétt rúmlega 200, þar af 38 
erlendir kylfingar, sem er svipuð tala á árið áður. 

Vallarstarfsmönnum eru færðar miklar þakkir fyrir 
þrotlausa vinnu við að gera Jaðar eins glæsilegan og kostur 

Akureyrarvöllur 18. júlí 2016.
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var eftir erfitt vor. Það var mál manna að völlurinn væri í 
góðu ástandi þrátt fyrir mjög svo brösugt veðurfar það 
sem af var sumri. Þá eru GA félögum einnig færðar bestu 
þakkir fyrir þá sjálfboðavinnu sem fór fram bæði fyrir 
mótið og á meðan því stóð yfir. 

Líkt og í fyrra voru allir keppendur ræstir út á 1. teig en 
fyrri keppnisdaginn var var nafn þess kylfings sem var 
næstur á teig lesið upp í hátalarakerfi að erlendri fyrir-
mynd. Þegar fyrirkomulagið er á þessa leið skapast mikil 
og góð stemning í golfskálanum allan daginn og langt fram 
á nótt en síðustu keppendur voru að ljúka leik um kl.6

 Miðnætursólin lét því miður ekki sjá sig þetta árið en 
veður var gott og skemmtu allir kylfingar sér vel og nutu 
þess að spila golf  í góðum félagsskap.

Keppt var í fjórum flokkum eins og undanfarin ár en 
þeir eru opinn flokkur án forgjafar, með forgjöf, konur án 
forgjafar og 55 ára og eldri án forgjafar. Einnig var keppt í 
liðakeppni á meðan mótinu stóð og var valið í liðin af 
handahófi. Þrjú bestu skorin af fjórum giltu hvorn dag 
fyrir sig og sigurliðið skipuðu þau Marsibil Sigurðardóttir, 
Samúel Gunnarsson, Njáll Harðarson og Chris Buckley. 

Helgi Gunnlaugsson úr GA varð Arctic Open meistari 
2016.

Sigurvegari án forgjafar var Matthew Ricks frá Banda-
ríkjunum. 

Marólína G Erlendsdóttir úr Golfklúbbi Reykjavíkur 
sigraði kvennaflokkinn og Haraldur Júlíusson úr Golf-
klúbbi Akureyrar stóð uppi sem sigurvegari í flokki 55 ára 
og eldri.

Líkt og undanfarin ár voru verðlaun fyrir þann kylfing 
sem fyrstur færi holu í höggi á 18. braut vallarins. Er það 
Sjóvá sem stendur við bakið í GA og borgar þá upphæð. 
Þau skilyrði fylgja ef  kylfingur nær draumahögginu að 500 
þúsund krónur af upphæðinni fari til góðgerðarmála. Að 
þessu sinni var ákveðið að styrkja „ Á allra vörum“. Það 
fór þó ekki svo að kylfingum tókst að ná draumahögginu á 
18. braut en hún Gróa Ásgeirsdóttir einn af þeim sem 
stendur fyrir samtökunum gerði sér lítið fyrir og fór holu í 
höggi á 4. braut. Í ljósi þess að Gróa fór holu í höggi á „vit-
lausri“ braut þá ákvað Sjóvá að styrkja „ Á allra vörum“ 
um 500 þúsund krónur. Var það virkilega fallega gert af  
þeim og færum við þeim okkar bestu þakkir fyrir.

Á laugardagskvöldinu var lokahóf mótsins haldið í 
Golfskálanum að Jaðri. Jón Vídalín sá um glæsilegar 
veitingar og Oliver Horovitz fór á kostum sem veislustjóri 
og vakti mikla lukku viðstaddra. Oliver er rithöfundur sem 
hefur einnig unnið sem kylfusveinn (e. Caddie) á hinum 
sögufræga St.Andrews golfvelli frá árinu 2003. Vel var 
mætt í lokahófið í blíðskapar veðri. 

Arctic Open nefndin var virkilega sátt við hvernig til 
tókst með mótið á þessu ári og einbeitir sér nú að því 
hvernig eigi að gera enn betur á næsta ári. Ekki var annað 
að heyra á keppendum en mikla ánægju með mótið í ár og 
erlendir gestir voru margir hverjir farnir að skipuleggja 
næstu heimsókn til Akureyrar J

F. h Arctic open nefndar
John Júlíus Cariglia formaður

Skýrsla kvennanefndar
Starfsemi kvennagolfsins hófst með því að haldinn var 
fundur í byrjun mars. Á þeim fundi var plan sumarsins 
kynnt, borðaður var léttur kvöldverður og ný stjórn tók til 
starfa. 37 konum mættu á fundinn og var virkilega gaman 
eins og alltaf þegar þessi hópur hittist.

Þrjár konur fóru úr stjórn og voru það, Alma Möller, 
Ólöf Garðarsdóttir og Sigurlaug Helgadóttir. En ný stjórn 
er skipuð eftirfaransi konum ; Arnheiður Ásgrímsdóttir, 
Birgitta Guðjónsdóttir, Brynja Friðfinnsdóttir, Inga Hrönn 
Einarsdóttir og Lilja Sigurðardóttir.

Við hittumst reglulega þetta árið til að funda og voru 
það virkilega skemmtilegir fundir. Aðal fundarstaðurinn 
var Icelandair Hotel en síðan var nú einnig farið í heimahús 
með frábærum veitingum að hætti þeirra sem buðu heim. 
Margt var rætt og fóru fundartímarnir aðalega í það að 
skipuleggja sumarið og ákveða verðlaun og redda verð-
launum fyrir sumarið.

Skipulag sumarsins var eftirfarandi.

Vorferðin
Farið var til Dalvíkur og Ólafsfjarðar dagana 11.-12.júní. 
Gist var á Ólafsfirði og spilað golf  á báðum stöðum. Tókst 
þessi ferð mjög vel.

 Helgi Gunnlaugsson - Arctic Open meistari 2016.
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Vön, Óvön
Ákveðið var að hafa vön ,óvön á mánudögum í sumar og 
var svona þokkaleg þátttaka í ár en hefði mátt vera betri. 
Þetta voru fjögur skipti í allt. Einu sinni í júní, tvisvar í júlí 
og einu sinni í ágúst.

Hatta og pilsamótið
Það var haldið í byrjun september, en upphaflega átti það 
að vera 12.ágúst en þar sem sveitakeppnin var sömu helgi 
þá var dagsetningunni breytt. Tókst þetta mót mjög vel og 
tóku hátt í 60 konur þátt í mótinu.

Súpukvöldið
Það var haldið um miðjan september, það tókst vel og var 
heldur minni þátttaka á því móti. Þetta mót er lokahnykk-
urinn á sumrinu og alltaf virkilega gaman á þessu kvöldi. 

Stjórnin er síðan nýlega búin að funda og erum við 
búnar að leggja línurnar fyrir næsta sumar. Eftir að hafa 
verið í stjórn kemst maður að því að það þarf alltaf að 
breyta og bæta. Við munum kynna okkar hugmyndir fyrir 
næsta sumar á fundi líklega í mars á næsta ári og hlökkum 
til að hitta þessar frábæru konur sem við fáum að spila golf  
með ár eftir ár.

Fyrir hönd stjórnar kvennagolfsins
Birgitta Guðjónsdóttir

Skýrsla öldunganefndar
Starf eldri kylfinga var með hefðbundnu sniði, það er að 
undirbúa þátttöku í sveitakeppni. 

Sú breyting varð í upphafi árs að aldursviðmiðum í 
karlaflokki var breytt og var aldurinn færður niður í 50 ár.

Í ár var keppnin haldin hjá Golfklúbbnum Önd verðar-
nesi þar sem konurnar spiluðu og hjá Golfklúbbi Grinda-
víkur þar sem karlarnir spiluðu. 

Stelpurnar okkur léku fínt golf  í Öndverðarnesinu og 
end uðu í fjórða sæti.

Karlasveitin okkar lék vel og enduðu þeir í þriðja sæti.
Karlasveitina skipuðu þeir, Björgvin Þorsteinsson (liðs-

stjóri), Haraldur Júlíusson, Viðar Þorsteinsson, Vigfús 
Ingi Hauksson, Jón Þór Gunnarsson, Jón Gunnar Trausta-
son, Leifur Þormóðsson, Þórhallur Pálsson og Albert H. 
Hannesson

Kvennasveitina skipuðu Þórunn Anna Haraldsdóttir, 
Unnur Elva Hallsdóttir, Halla Sif  Svavarsdóttir, Ragn-
hildur Jónsdóttir og Guðrún Steinsdóttir. Liðstjóri var 
Guðlaug María Óskarsdóttir.

Ákveðið hefur verið að breyta fyrirkomulaginu er varð-
ar sveitakeppni öldunga fyrir næsta ár. Nú munu æfingar 
hefjast upp úr áramótum og öll skipulagning og val í sveit-
ir verður formfastari.

Skýrsla afreks og unglinganefndar
Árið var að venju mjög viðburðarríkt hjá öllum börnum, 
unglingum og afrekskylfingum GA. 

Hjá keppnishópum unglinga voru innanhússæfingar 
stundaðar af kappi frá áramótum og fram á vorið, bæði í 

hóptímum sem og vikulegum einkatímum. Einnig var lík-
amlegi þátturinn var tekinn föstum tökum með þremur 
vikulegum æfingum í Heilsuþjálfun fyrir allann hópinn. 
Vikulegar æfingar voru einnig í stutta spilinu í Boganum 
fram eftir vori. Ljóst er dugnaður við æfingar yfir veturinn 
skilaði okkar kylfingum vel undirbúnum inní sumarið. 
Golftækni þeirra, andlega hliðin sem og líkamlegt form 
þeirra taka stöðugum framförum og er horft til langtíma-
markmiða í þeim efnum. 

Keppnishópurinn fór í frábæra æfingaferð í apríl, til 
Morgado í Portúgal, ásamt fjölda annarra GA félaga. Með 
í för voru um 20 ungmenni og tóskt ferðin virkilega vel í 
alla staði. Var þar æft og spilað frá morgni til kvölds í heila 
viku og skilaði það kylfingunum okkar tilbúnum inní golf-
vertíðina hérna heima. Á vormánuðum voru því haldnar 
fjölmargar fjáraflanir fyrir þessa æfingaferð, t.d. með bíla-
þvottadögum, happdrætti, púttmótum og fleira. Kunnum 
við öllum GA félögum og öllum örðum sem styrktu okkur 
í þessu bestu þakkir fyrir frábæran stuðning! Í byrjun maí 
var svo farið í aðra æfingaferð, en þá lá leiðin suður í 
Leiruna í Keflavík þar sem spilað var í 3 daga við fínar 
aðstæður.

Í byrjun júní var nýja æfingaaðstaðan okkar, Klappir, 
svo vígð og ljóst er að hér er um algjöra byltingu að ræða í 
allri æfingaaðstöðu fyrir alla GA kylfinga, og þá sér í lagi 
fyrir okkar barna- unglinga- og afreksstarf. Nú geta allir 
æft við bestu mögulegu aðstæður og lengt til muna það 
tímabil sem hægt er að æfa utandyra. Einnig fjárfesti GA í 
nýju Trackman tæki á árinu, sem þýði að nú eru tveir golf-
hermar af fullkomnustu gerð í Golfhöllinni okkar, sem 
gerir okkar börnum-, unglingum og afrekskylfingum kleift 
að æfa sig með hjálp nýjustu tækni daglega. Allt þetta, 
ásamt tilkomu nýja æfingavallarins á næsta ári þýðir að við 
í GA eigum æfingaaðstöðu í allra fresmtu röð, sem skiptir 
gríðarlegu máli þegar kemur að uppbyggingu öflugs 
íþrótta starfs innan klúbbsins.

Að venju voru mótin á Íslandsbankamótaröð GSÍ sex 
talsins og voru farnar skipulagðar, sameiginlegar hópferðir 
í öll mótin á 17 manna rútu. Er þetta annað sumarið sem 
að þessar hópferðir eru farnar og er það að skila sér í stór-
aukinni þátttöku GA unglinga í þessum mótum. GA átti 
núna að meðaltali tæpa tólf  keppendur á hverju móti, sem 
er 32% aukning síðan árið 2014. Forgjafalækkun kylfinga í 
keppnishópum unglinga nam 6,9 höggum að meðaltaði á 
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árinu og voru margir kylfingar jafnvel að helminga forgjöf-
ina sína í sumar. Á Íslandsbankamótaröðinni litu alls, þrjú 
1. sæti, þrjú 2. sæti og fjögur 3. sæti, dagsins ljós hjá okkar 
fólki í sumar, en því miður náðist enginn Íslandsmeistartitill 
einstaklinga að þessu sinni. Góð þátttaka var einnig á 
Norðurlandsmótaröðinni í golfi og skipuðu kylfingar frá 
GA sér iðulega í verðlaunasætin þar. Einnig fóru fram 
viku leg Miðvikudagsmót í allt sumar, sem unglingar og 
afrekskylfingar GA voru dugleg að sækja. GA átti einn 
kylfing í unglingalandsliðum Íslands á árinu, Kristján 
Benedikt Sveinsson, sem keppti fyrir Íslands hönd á 
Evrópu móti liða í flokki pilta, 18 ára og yngri, í Tékklandi 
og stóð sig með mikilli prýði. Einnig var Andrea Ýr 
Ásmundsdóttir í æfingahópum unglinga á vegum GSÍ og 
var hársbreidd frá því að vinna sér inn sæti í landsliði 18 
ára og yngri, aðeins 14 ára að aldri.

Æfingar yngri flokka barna fóru fram allt árið og voru 
vel sóttar, sérstaklega yfir sumarmánuðina. Í maí var 
Stefanía Kristín Valgeisrdóttir, ráðin sem aðstoðarkennari 
hjá klúbbnum og tók hún að sér þjálfun þessara yngri 
hópa. Alls voru fjórir hópar (2 stráka- og 2 stelpuhópar) í 
yngri flokka starfinu og æfði hver hópur tvisvar sinnum í 
viku. Þátttakendur í yngi flokka starfinu voru alls um 60 
talsins og fer fjölgandi. Golfskóli GA var líka afar vel sótt-
ur og voru þar alls yfir 200 skráningar á átta vikulöngum 
námskeiðum yfir sumarið. Í golfskólanum störfuðu ung-
lingar úr keppnishópum GA undir stjórn Stefaníu 
Kristínar og tókst virkilega vel til verka og mikil ánægja 
jafnt hjá foreldrum og börnum með námskeiðin. Einnig 
hafa fjölmargir skólar heimsótt okkur bæði að vori og 
hausti til að kynna sér golfíþróttina og ljost að þar eru stór 
sóknarfæri á að laða að nýja efnilega kylfinga.

Meistaramót GA fór fram að venju í byrjun júlí. Alls 
voru 16 kylfingar skráðir til leiks í meistaraflokkum karla 
og kvenna og 14 í flokkum barna og unglinga. Klúbb-
meistar í meistaraflokki urðu þau Víðir Steinar Tómasson 
og Andrea Ýr Ásmundsdóttir, bæði í fyrsta sinn. Í flokki 
drengja, 14 ára og yngri, sigraði Mikael Máni Sigurðsson, í 
flokki pilta 18 ára og yngri, sigraði Björn Torfi Tryggvason 
og í flokk stráka, 12 ára og yngri, sigraði Skúli Gunnar 
Ágústsson og í flokki stelpna, 12 ára og yngri, sigraði 
Birna Rut Snorradóttir. 

Mótin á Eimskipsmótaröð GSÍ voru átta talsins á árinu, 
sem er fjölgun um tvö mót frá því sem var. Þátttaka afreks-
kylfinga GA fer jafnt og þétt vaxandi á mótaröðinni með 
innkomu okkar ungu og efnilegu kylfinga. Áttum við að 
meðaltali um fjóra keppendur á hverju móti í sumar og var 
hápunkturinn að sjálfsögðu Íslandmótið í golfi sem fram 
fór með pompi og prakt hér á heimavelli. Í byrjun septem-
ber leit svo fyrsti sigur GA á Eimskipsmótaröðinn í þó -
nokkur ár dagsins ljós, þegar Tumi Hrafn Kúld gerði sér 
lítið fyrir og sigraði á 7. móti sumarsins (og jafnfram 1. 
móti tímabilsisn 2017) í bráðabana í Vestmannaeyjum. 
Ljóst er að framtíðin er björt hjá GA og að okkar ungu 
kylfingar munu láta mun meira að sér kveða á Eim skips-
mótaröðinni á næstu árum.

Íslandsmót golfklúbba (áður Sveitakeppni GSÍ) fór 
fram í lok júní. Karlasveit GA lék í 2. deild á Akranesi og 
hafnaði þar í 5. sæti. Tvo sterka kylfinga vantaði í karla-
sveit GA að þessu sinni, en vonandi náum við að stilla upp 
okkar sterkasta liði næsta sumar og komast uppí 1. deild á 
ný. Kvennasveit GA, sem sigraði 2. deildina árið 2015 lék 
nú í 1. deild, sem fram fór í Garðabæ. Náðu þær 7. sætinu 
þar eftir mikla baráttu um 6. sætið, sem þýðir að þær munu 
leika í 2. deild að ári. Á Íslandsmóti golfklúbba í unglinga-
flokkum átti GA fjórar sveitir. Helstu afrek þar voru að 
sveit pilta, 18 ára og yngri, hampaði Íslands meistara titlin-

Flottur hópur GA krakka ásamt Sturlu golfkennara í Leirunni.

Tumi Hrafn Kúld í Vestmannaeyjum.
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um, annað árið í röð, A sveit drengja 15, ára og yngri, 
hafnaði í 5. sæti og sveit stúlkna, 18 ára og yngri, í 3. sæti.

Nú á haustmánuðum hefur áherslan í æfingum keppn-
ishópanna verið lögð á líkamlega þáttinn með þremur 
vikulegum æfingum bæði í Heilsuþjálfun og hjá Crossfit 
Akureyri. Vikulegar hópæfingar hafa einnig verið í Golf-
höllinni, þó svo að hvíld hafi að mestu verið tekin frá golf-
æfingum seinni hluta haustsins. Yngir flokkarnir hafa líka 
æft samviskusamlega í hverri viku í Golfhöllinni hjá 
Stefaníu. Strax eftir áramótin fara svo allar æfingar hjá 

öllum flokkum á fullt skrið á nýjan leik til undirbúnings 
fyrir nýtt og enn betra tímabil 2017. 

Takk fyrir okkur og áfram GA!
Með kveðju,

Sturla Höskuldsson golfkennari GA

Golfklúbbur Akureyrar
Ársskýrsla 2017

Stofnað 1935

1. nóvember 2016-31. október 2017

Stjórn og nefndir starfsárið 2016-2017:
Aðalstjórn:
Formaður: Sigmundur Ófeigsson, eitt ár.
Varaformaður: Jón Steindór Árnason, fyrra ár.
Ritari: Ingi Torfi Sverrisson, seinna ár.
Gjaldkeri: Guðlaug M. Óskarsdóttir, fyrra ár.
Meðstjórnandi: Örn Viðar Arnarson, fyrra ár.
Varamenn í stjórn:
1. varamaður: Sigurður Skúli Eyjólfsson, eitt ár.
2. varamaður: Eygló Birgisdóttir, eitt ár.
Vallarnefnd (GSÍ): Formaður: Örn Viðar Arnarson. 
Afreks- og unglinganefnd: Formaður: Skúli Eyjólfsson.
Kappleikjanefnd (GSÍ): Formaður: Jón Heiðar Sigurðs-
son.
Arctic Open nefnd: Formaður: John Júlíus Cariglia.
Forgjafar og aganefnd (GSÍ): Formaður: Björn Axels-
son.
Nýliðanefnd: Formaður: Þorsteinn Konráðsson.
Öldunganefnd: Formaður: Haraldur Júlíusson.
Húsnefnd: Formaður: Baldur Ingi Karlsson.
Skoðunarmenn ársreikninga: Sveinn pálsson,
John Júlíus Cariglia. 

Skýrsla formanns 
Kæru GA félagar, ég vil byrja á því að þakka samstarfs-
fólki, stjórnarmönnum, nefndarmönnum, starfsmönnum 
sem og öðrum GA félögum gott samstarf síðastliðið starfs-
ár. Miklar breytingar urðu í upphafi þessa starfsárs sem er 
að líða þar sem framkvæmdastjóraskipti urðu og Heimir 
Örn tók við af Ágústi Jenssyni, á sama tíma sem þeirri 
miklu uppbyggingu er að ljúka sem að Jaðri hefur verið 
síðastliðin ár. Síðustu framkvæmdirnar í þessari upp-
bygginu voru par 3 völlurinn „Dúddisen“ og svo upp-

bygging Klappa og kennsluaðstöðu þar. Þessi tvö verkefni 
eru lokin á þeirri uppbyggingu sem verið hefur í gangi sl. 7 
ár. Þarna hefur GA tekist að skapa afburða kennsluað-
stöðu og fyrsta flokks æfingaaðstöðu fyrir alla GA félaga 
og golfara á svæðinu. 

Á sama tíma og þessi uppbygging hefur verið í gangi 
hefur stjórn meðvitað aukið áherslu og bætt við fjármuni og 
sem fara til unglinga og afreksstarf og hefur aldrei verið 
lögð jafn mikil áhersla á þá uppbyggingu m.a. voru tveir 
golfkennarar starfandi sl. ár. Aldrei farið jafn miklir fjár-
munir til þess málaflokks eða um 14% af veltu GA. Vel unn-
ari klúbbsins aðstoðaði okkur svo við að bæta enn í kennslu 
og þjálfunarhlutann með því að kosta til okkar þekktan 
golfkennara, John Garner sem er fyrrverandi at vinnumaður 
í golfi og hefur getið sér afar gott orð í golfkennslu, þetta var 
eitt innleggið enn í uppbyggingastarf unglinga og til að 
skapa félögum tækifæri á að bæta sitt golf.

Síðastliðinn vetur var mjög þægilegur m.t.t. vetrarharka 
því ekki voru miklir umhleypingar og ekki þurfti mikið að 
standa vaktina við vetrarvinnu á vellinum svo sem við 
snjóverkun af flötum og teigum eða að vera í snjómokstri 
á vellinum heldur gátu starfsmenn einbeitt sér að viðhaldi 
tækja og undirbúningi sumarsins. Afleiðing þessa var svo 
sú að völlurinn kom afar vel undan vetri og má með sanni 
segja að síðastliðið sumar, sumarið 2017 hafi verið eitt það 
besta í sögu klúbbsins m.t.t. golfvallar og gæða hans. Sum-
arið var gott, völlurinn opnaði snemma og var afburða 
góður allt sumarið. GA félagar og aðrir golfarar spiluðu 
Jaðar við bestu aðstæður frá aprílmánuði og út október-
mánuð við afar góðar aðstæður. Það má segja að strax í 
upphafi vertíðar hafi völlurinn verið kominn í topp ástand 
og varð strax mikið álag á völlinn og vallarstarfsmenn og 
reyndi á starfsfólk að koma öllu í gang og halda gæðum 
uppi því ekki var komin full mönnun sumarstarfa við 
opnun.
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Mótahald gekk vel í sumar og var hápunktur þess þann 
4-7. júlí er meistaramót GA í golfi var haldið. Önnur mót 
tókust afar vel og var mikil ásókn í öll stóru mótin okkar 
svo sem Arctic Open, Hjóna og para sem og Volkswagen 
Open. Segja má að góð aðsókn hafi verið að all flestum 
okkar mótum, helst er það Meistaramót okkar GA fólks, 
sem við þurfum að finna leiðir til að auka þátttöku í. 

Við héldum íslandsmót eldri kylfinga sem tókst afar vel 
og var þar mikil þáttaka. Við hýstum einnig eitt mót í 
Íslandsbankamótaröðinni, mótaröð unglinga og eitt mót í 
Eimskipamótaröðinni, sem bæði tókust með miklum ágæt-
um.

Akureyrarmótið var haldið með miklum sóma en þó var 
þáttaka í Akurerarmótinu með minna móti, Akur eyrar-
meistarar voru þau Stefanía Elsa Jónsdóttir og Kristján 
Benedikt Sveinsson og óska ég þeim til hamingju með sig-
urinn.

GA félagar eru nú 672 er það á svipuðu róli og fyrra ár. 
Af þessum fjölda félaga eru skráðir krakkar 15 ára og 
yngri tæplega 60 talsins. Því miður hefur verið misbrestur á 
þessum talningum og eru þessir listar nú í endurskoðun.

Þátttaka í mótum var almennt mjög góð og gestakoma 
nokkur, þess má geta að það voru rétt um 400 hringir spil-
aðir af erlendum kylfingum í sumar sem er svipað milli ára.

Unglingar okkar og afrekskylfingar voru mjög duglegir 
að keppa í sumar á mótum GSÍ og unnu marga sigra, 
getum við verið mjög stolt af  þeim. Í skýrslu stjórnar/ung-
lingaráðs má finna upplýsingar um afrek okkar unglinga. 
Ég vil þó geta þess hér að GA eignaðist þrjá íslandsmeist-
ara á árinu en Andrea Ýr Ásmundsdóttir varð íslands-
meistari flokki telpna, 15-16 ára. Leikið var á Húsa-
tóftavelli í Grindavík og var Andrea í 1.-2. öðru sæti í 
högg leiknum og vann síðan sannfærandi sigra í 8 manna 
og 4 manna úrslitum, 7/5 og 5/3. Jón Gunnar Traustason 
varð íslandsmeistari eldri kylfinga í flokki 50 ára og eldri 
sem var haldið hér að Jaðri. Jón Gunnar spilaði frábært 
golf  og lék á pari vallar á lokadaginn. Björgvin Þor steins-
son varð íslandsmeistari karla 35+ í Vestmannaeyjum eftir 
glæsilega spilamennsku.

Miklar breytingar urðu hjá klúbbnum í lok árs. Heimir 
Örn sagði starfi sínu lausu hjá klúbbnum eftir tæpt ár í 
starfi og var það mat stjórnar að ráða strax í starfið og 
hefur Steindór Ragnarsson verið ráðinn framkvæmdastjóri 
GA. 

Rekstur klúbbsins var erfiður á árinu, mikið launaskrið 
varð og fengum við ekki unglinga frá unglingavinnu 
Akureyrarbæjar því flestir unglingar fá vinnu núna á 
vinnumarkaðnum því mikil eftirspurn er eftir fólki. Þetta 
kemur fram í uppgjöri klúbbsins og er ljóst að bregðast 
verður við þessum hallarekstri og snúa til betri vegar. Það 
liggur fyrir að mikla vinnu og útsjónarsemi stjórnar og 
starfsfólks þarf til að bæta reksturinn.

Að lokum við ég endurtaka þakkir mínar til allra GA 
félaga sem og starfsmanna klúbbsins.

Takk fyrir
Sigmundur Einar Ófeigsson

Skýrsla vallarnefndar 
Árið 2017 var mikið golfár, opnuðum við völlinn 1.maí í 
framhaldi af  vel mættum vinnudegi. Þar voru unnin hin 
ýmsu verk og hefur völlurinn sjaldan ef nokkurn tímann 
verið kominn í eins gott ástand snemma í maí.

Yfir vetrarmánuðina var unnið að smíði skápa í kjallara 
Klappa, og eru þar nú 241skápar í útleigu. Það er almenn 
ánægja með hvernig til tókst og þökkum við þeim kærlega 
fyrir sem lögðu hönd á plóg. 

Völlurinn fékk mjög gott umtal í sumar og var vel mætt 
í mótin okkar þar sem kylfingar létu ánægju sína í ljós með 
völlinn. 

Mikið var spilað á vellinum í haust og var völlurinn 
opinn til 2. nóvember með litlum takmörkunum. Fylgst er 
grant með snjóalögum og klakamyndun á flötum vallarins 
yfir vetrarmánuðina. Starfsmenn vallarins hafa verið dug-
legir að fylgjast með og hafa mokað af flötum þegar hláku 
er að vænta. Sú vinna hefur tekist vel undanfarið og er 
ljóst að þekking og reynsla okkar í þeim málum er alltaf 
að aukast. Með slíkri vinnu má lágmarka klakamyndun.

Klúbburinn sá um rekstur og umhirðu Lundsvallar í 
sumar. Lundsvöllur var mun betri í ár en fyrra, veturinn 
eins og hér töluvert léttari. Umtal og spil jókst með sumr-
inu og bindum við vonir við næsta sumar. Eigendur 
Lundsvallar hafa fjárfest í sjálfvirku vökvunarkerfi og 
verður það sett upp í vor.

Samstarf okkar við KA og Þór gekk áfram vel og voru 
vellirnir í frábæru ástandi í sumar. Þökkum við þeim fyrir 
gott samstarf í sumar.

Samstarf okkar við klúbba hér á norðurlandinu hefur 
aukist í gegnum árin og gengur það samstarf mjög vel. Það 
hefur verið látið vel af  okkar starfsmönnum sem sinna 
vinnu á golf  og fótboltavöllum hér í kring. Hér er sótt í 
mikla þekkingu og góðann tækjakost til að sinna umhirðu 
grasssvæða klúbbanna.

Með kveðju 
Vallarnefnd

Skýrsla kappleikjanefndar 
Mótahald sumarsins tókst mjög vel. 

Opnunarmót Jaðars var haldið þann 20. maí í blíðskap-
ar veðri. Völlurinn var strax orðinn mjög góður og tóku 67 
eldhressir kylfingar þátt í fyrsta mótinu. Síðasta mót sum-
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arsins var svo haldið 
laugar daginn 7. október. 

Mótahald var svipað og 
síðustu ár. Eitt stærsta mót 
sumarsins var Íslandsmót 
öldunga LEK. Kylfingar 
fengu ágætis veður og það 
fór svo að okkar maður 
Jón Gunnar Traustason 
spilaði frábært golf  og fór 
með sigur af hólmi eftir 
mikla baráttu m.a. við 
Björgvin Þorsteinsson. 
Óskum við honum inni-
lega til hamingju með það.

Fórum við af stað með þriðjudagsmótaröð og gekk hún 
að mestu leyti vel og þá sérstaklega hjá börnum og ung-
lingum. 

Akureyrarmótið var að venju haldið í byrjun júlí og 
voru það þau Kristján Benedikt Sveinsson og Stefanía 
Elsa Jónsdóttir sem urðu Akureyrarmeistarar. Óskum við 
þeim kærlega til hamingju með það. Ágústmánuður var 
þétt setinn í mótahaldi. Hjóna og parakeppnin, VW open 
og í byrjun september var Eimskipsmótaröðin Bose-mótið 
og tókust öll þessi mót virkilega vel upp. Í lok september 
var ákveðið að halda tvö mót með óhefðbundnum reglum. 
Opna Coca-cola mulligan mótið og Greensome styrktar-
mót. Þetta var skemmtileg nýbreytni sem kylfingar höfðu 
gaman að. Við viljum að lokum þakka öllum þeim fjöl-
mörgu styrktaraðilum, sjálfboðaliðum og starfsfólki sem 
komu að mótahaldi sumarsins á einn eða annan hátt kær-
lega fyrir þeirra aðstoð.

Skýrsla Arctic Open nefndar 
Arctic Open mótið fór fram dagana 21.-24.júní.

Nefndarmeðlimi má sjá hér fremst í skýrslunni. Vil ég 
byrja á því að þakka nefndarmönnum fyrir vel unnin störf 
á nýliðnu ári þar sem Arctic Open tókst mjög vel og unnu 
þau öll virkilega gott starf.

Helstu samstarfsaðilar mótsins voru Air Iceland 
Connect, Vodafone, Toyota og Íslensk Ameríska bæði 
vegna verðlauna sem og teyggjafa sem voru peysur frá 

FootJoy. Miklar þakkir til allra stuðningsaðila mótsins 
fyrir veittan stuðning. 

Þátttakendur í mótinu voru 215 og þar af 39 erlendir 
gestir víðsvegar að úr heiminum. Völlurinn var í frábæru 
standi og eru vallarstarfsmönnum færðar miklar þakkir 
fyrir að gera Jaðar eins glæsilegan og hann í raun var. 
Sérstakar þakkir fá einnig allir sjálfboðaliðar sem koma að 
mótinu, bæði fyrir mót og svo á meðan á því stendur. 
Veðurguðirnir reyndust okkur þó erfiðir þetta árið og buðu 
upp á íslenskt haustveður eins og það gerist verst. 

Skemmtileg stemning myndaðist strax í opnunarhófinu 
á miðvikudagskvöldið. Boðið var upp á Drive keppni sem 
og 100m chip keppni á Klöppum. Margir tóku þátt en sig-
urvegarar urðu Steindór Kristinn Ragnarsson sem sló 292 
m í drive keppninni og Þórhallur Hjartarson sigraði í 100m 
chip keppninni. 

Keppt var í fjórum flokkum eins og undanfarin ár en 
þeir eru opinn flokkur án forgjafar, með forgjöf, 
konur án forgjafar og 55 ára og eldri án forgjafar. Einnig 
var keppt í liðakeppni á meðan mótinu stóð og var valið í 
liðin af handahófi. Þrjú bestu skorin af fjórum giltu hvorn 
dag fyrir sig og sigurliðið skipuðu þau Arnar Sigurðsson, 
Konráð Vestmann Þorsteinsson, Tom Hagan og Jón Georg 
Ragnarsson. 

Helgi Gunnlaugsson úr GA varð Arctic Open meistari 
2017 og vann þar með annað árið í röð, en hann stóð einnig 
uppi sem sigurvegari árið 2016. Þetta er í fyrsta skipti í 
sögu mótsins að sami maðurinn vinni titilinn tvö ár í röð, 
frábær árangur!

Sigurvegari án forgjafar var Willy Blumenstein Valdi-
mars son á samtals 149 höggum. Marólína G Erlendsdóttir 
úr Golfklúbbi Reykjavíkur sigraði kvennaflokkinn í högg-
leik, einnig annað árið í röð og Tom Hagan frá USA stóð 
uppi sem sigurvegari í flokki 55 ára og eldri.

Á laugardagskvöldinu var lokahóf mótsins haldið í 
Golfskálanum. Jón Vídalín sá um veitingar en um veislu-
stjórn sá Logi Bergmann Eiðsson og gerði það með glæsi-
brag. 

Arctic Open nefndin var því virkilega sátt við mótið 
árið 2017. Svo er bara að vona að veðurguðirnir séu búnir 
að stilla sig af fyrir næsta sumar 

F.h. Arctic Open nefndar, 
John Júlíus Cariglia
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Skýrsla kvennanefndar
Starfsemin byrjaði með hefðbundnum hætti með vorfundi 
þann 6. apríl þar sem ný stjórn tók til starfa og skipulag 
sumarstarfsins var kynnt í stórum dráttum. 

Nefndina skipa Arnheiður Arngrímsdóttir, Brynja Frið-
finnsdóttir og Inga Hrönn Einarsdóttir. Birgitta Guð jóns-
dóttir og Lilja Sigurðardóttir luku sinni stjórnarsetu og í 
þeirra stað komu Anna Pálína Jóhannsdóttir, Hrefna 
Svan laugsdóttir og Ragnhildur Jónsdóttir. Nefndin þakk-
ar Birgittu og Lilju fyrir vel unnin störf.

Þeir viðburðir sem kvennanefnd hélt utan um voru hin 
hefðbundnu kvennakvöld vön-óvön, Hatta- og pilsamótið 
sem er innanfélagsmótið okkar golfkvenna í GA og haust-
ferð. 

Kvennakvöldin voru þrjú, haldin 12. júní, 10. júlí og 14. 
ágúst. Markmið nefndarinnar var að ná til sem flestra 
kvenna sem eru að stíga sín fyrstu skref á golfvellinum eða 
hafa komið á námskeið en hafa ekki verið virkar í að spila. 
Þar tókst vel til, það var afar góð mæting á þessi kvöld, allt 
frá 26 og upp í 48 konur. Á kvennakvöldum voru spilaðar 
ýmsar útgáfur af liðakeppnum og veitt verðlaun í lokin en 
þar réð heppnin hverjir hlutu verðlaun en ekki skor. til að 
taka með sér vinkonur þóað taka með staka með slsam aðr

Hatta- og pilsamótið var haldið þann 28. júlí og þar 
mættu 44 konur til leiks. Að venju var mikið lagt upp úr 
búningum, konur mættu í sínu fínasta pússi og derin fengu 
að víkja fyrir íburðarmeiri höfuðfötum. Að þessu sinni var 
ákveðið að spila Texas Scramble í mótinu í stað þess að 
hafa einstaklingskeppni til að hvetja óvanari golfkonur til 
að taka þátt. Það mæltist almennt vel fyrir.

Sú nýbreytni varð að í stað hefðbundinnar vorferðar var 
ákveðið að gera tilraun með að fara í haustferð. Það var 
bæði gert til að laða að fleiri þátttakendur – þar sem á 
vegum GA var farin ferð erlendis að vori – og til að spila 
við betri aðstæður. Þann 9. september var haldið í dagsferð 
til Húsavíkur þar sem var tekið mjög vel á móti hópnum. 
Þarna fékk keppnisskapið að blómstra, spiluð var 18 holu 
punktakeppni með forgjöf. Mættu 40 konur til leiks, þar af 
5 frá Húsavík. 

Við erum ánægðar í lok góðs golfárs og viljum sérstak-
lega þakka Heimi framkvæmdastjóra, Jóni Vídalín og öllu 
hinu góða starfsfólki GA fyrir aðstoð, lán á golfbílum og 
umburðarlyndi. Þá viljum við einnig þakka þeim fjöl-
mörgu fyrirtækjum og einstaklingum sem lögðu okkur til 
verðlaun á mótin okkar eða aðstoðuðu á annan hátt.

Takk fyrir okkur
Kvennanefnd GA 2017

Skýrsla öldunganefndar
Starf eldri kylfinga var með hefðbundnu sniði, það er að 
undirbúa þátttöku í sveitakeppni. 

Í ár var keppnin haldin hjá Golfklúbbnum Önd verðar-
nesi þar sem karlarnir spiluðu og hjá Golfklúbbi Vest-
manna  eyja þar sem konurnar spiluðu. 

Stelpurnar okkur léku gott golf  í Vestmannaeyjum og 
enduðu í öðru sæti og fara upp í fyrstu deild.

Karlasveitin okkar náði sér ekki alveg á strik í önd-
verðanesinu og spila í 2. deild að ári. 

Karlasveitina skipuðu þeir, Jón Gunnar Trausta son 
(liðsstjóri), Kjartan F. Sigurðsson, Vigfús Ingi Hauksson, 
Jón Þór Gunnarsson, Bjarni Ásmundsson, Bjarni E. 
Einars son, Albert H. Hannesson og Sigurður Samúelsson.

Kvennasveitina skipuðu Þórunn Anna Haraldsdóttir, 
Unnur Elva Hallsdóttir, Eygló Birgisdóttir, Ragnhildur 
Jónsdóttir, Anna Einarsdóttir, Birgitta Guðjónsdóttir og 
Guðrún Steinsdóttir. Liðstjóri var Guðlaug María Óskars-
dóttir.

Skýrsla afreks- og unglinganefndar
Árið 2017 var að venju viðburðaríkt og byrjaði á fullu hjá 
okkar efnilegustu kylfingum. Hver kylfingur í keppnis- og 
afrekshóp fékk einkatíma einu sinni í viku ásamt hóptíma 
og vippæfingu í Boganum. Samhliða því að vinna í 
golfleiknum var unnið í líkamanum í Heilsuþjálfun tvisvar 
í viku og Crossfit Akureyri einu sinni í viku fram að vori. 
Um haustið var síðan byrjað aftur af fullum krafti í 
Heilsuþjálfun þrisvar í viku.

Veturinn var mildur á Íslandi og opnaði völlurinn fyrr 
en ella. Það hafði verið ákveðið að fara í æfingaferð til 
Akraness seinustu helgina í apríl en við vorum óheppin 
með veður. Hitastigið fór ekki mikið upp fyrir frostmark 
fyrsta daginn en á meðan fór hitinn í 12°C á Akureyri og 
Jaðarsvöllur opnaður 1. maí. Veðrið skánaði hinsvegar á 
skaganum og gátum við spilað við fínar aðstæður.

Æfingar hjá yngri krökkunum gengu fram úr vonum á 
árinu og hafa 55 börn mætt reglulega á skipulagðar æfingar 
árið 2017. Flest þeirra byrjuðu í Golfskóla GA en þar feng-
um við 121 börn á eitt eða fleiri námskeið. Námskeiðin 
voru 6 talsins og var meðalfjöldi barna á hverju námskeiði 
um 35 börn sem er aukning frá því í fyrra. Þegar nýr 6 holu 
æfingavöllur opnaði á Jaðri hófust spilaæfingar í hverri 
viku hjá yngri hópunum en þessar æfingar undirbúa börn-
in betur undir það hvernig á að umgangast golfvelli til að 
gera leikinn skemmtilegri og eykur um leið öryggi þeirra á 
vellinum.

Í sumar fengum við að njóta návistar John Garner sem 
hefur þjálfað börn, unglinga og afrekskylfinga í fjölda-
mörg ár. Hann er hokinn af reynslu en Garner hefur sjálf-
ur spilað og keppt frá því hann var 16 ára gamall og spilaði 
lengi vel á Evróputúrnum í golfi þar sem hann vann eitt 
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mót árið 1972 og var með í Ryder keppninni 1971 og 1973. 
Garner er heiðursfélagi PGA og hefur verið landsliðsþjálf-
ari hjá landsliðum á Íslandi, Englandi, Wales og Írlandi. Í 
vetur fengum við síðan Mark Bull í heimsókn sem kynnti 
fyrir okkur 3D tækni til að greina sveifluna. Hann tók alla 
krakkana í keppnishópnum og afrekshópnum í 30 mín. 
kennslu þar sem hann sýndi þeim hvernig þau gætu bætt 
beitingu líkamans í sveiflunni með því að skoða uppstill-
inguna. Með því að laga minniháttar villu í sveiflunni er 
hægt að bæta höggin og komast forða líkamanum frá 
meiðslum. 

Mótahald var með svipuðum hætti og í fyrra þar sem 
reynt var að mæta getustigi allra í barna-, unglinga- og 
afrekshópnum. Í boði voru svokölluð Þriðjudagsmót sem 
haldin voru alla þriðjudaga og var flokkaskiptingin þannig 
að allir, hvort sem þeir eru gamlir eða ungir, gátu verið 
með. Norðurlandsmótin voru haldin að þessu sinni á 
Dalvík, Sauðárkróki, Ólafsfirði og Akureyri. Við áttum 
oftar en ekki marga þátttakendur í þeim mótum og oft 
vermdu okkar krakkar verðlaunapallinn. Íslandsbanka- 
og Áskorendamótaröðin var á sínum stað. Það voru farnar 
skipulagðar ferðir líkt og sumarið 2016 með keppnishóp-
inn suður til að taka þátt í þessum mótum. Farið var á rútu 
og gist í annað hvort skátaheimilum eða skólum nálægt 
þeim völlum sem mótin voru haldin á. Okkar krakkar 
stóðu sig með prýði og unnu milli sín þrjú 1. sæti, þrjú 2. 
sæti og fimm 3.sæti. Kristján Benedikt Sveinsson endaði í 
3. sæti í Íslandsmóti unglinga í höggleik í flokki 17-18 ára 
pilta og hafnaði í fjórða sæti á stigalista Íslands banka-
móta raðarinnar. Hann var einnig valinn í 6 manna lands-
liðshóp 18 ára og yngri sem tók þátt í European Boys 
Team Championship í Póllandi þar sem þeir enduðu í 4. 
sæti. Andrea Ýr Ásmundsdóttir stóð sig einnig vel á 
tímabilinu en hún varð Íslandsmeistari unglinga í holu-
keppni í hópi 15-16 ára telpna. Andrea var valin í stúlkna-
landslið Íslands til að taka þátt í EM í golfi sem fór fram í 
Finnlandi 11.-15. júlí. Hún var einnig valin til að spila á 

European Young Masters sem fór fram í Noregi dagana 
27.-29. júlí og stóð sig vel. Andrea hefur sömuleiðis verið 
valin í landsliðshóp GSÍ fyrir árið 2018.

Eimskipsmótin voru á sínum stað og átti GA að meðal-
tali 7 þátttakendur á hverju móti. Þar af var eitt mót 
haldið á Akureyri og í því varð Kristján Benedikt jafn í 
2.-6. sæti. Tumi Hrafn Kúld var með bestan árangur 
GA-inga á Eimskipsmótunum en hann er í 3. sæti stigalist-
ans eftir fyrstu tvö mót þessa tímabils sem haldin voru síð-
astliðið haust. Tumi hefur verið í Wisconsin í Banda-
ríkjunum síðastliðin tvö sumur þar sem hann hefur æft og 
tekið þátt í golfmótum en nú hefur Tumi skrifað undir 
samning hjá Western Carolina University sem er einn af 
toppskólunum í Bandaríkjunum. Hann mun hefja skóla-
göngu þar haustið 2018. Tumi er ekki eini afrekskylfingur-
inn sem hefur komist á styrk hjá háskóla í Bandaríkjunum 
en Stefán Einar Sigmundsson stundar þar nám við Bethany 
College og Eyþór Hrafnar Ketilsson við Faulkner Uni-
versity. Þeir æfa báðir og keppa með háskólaliðum sínum.

Afreksstarfið hefur gengið með ágætum þetta árið. 
Sveitir GA stóðu sig afskaplega vel í Íslandsmóti golf-
klúbba sumarið 2017. Kvennasveitin og karlasveitin unnu 
til 1. verðlauna og öldungasveit GA varð í 2. sæti í 2. deild 
kvenna. Öldungasveitin, karlasveitin og kvennasveitin fær-
ast upp í 1. deild í sínum flokkum árið 2018 og sveit 15-18 
ára pilta urðu Íslandsmeistarar. 

Allt er á uppleið í barna-, unglinga- og afreksstarfi GA 
og munum við halda áfram að gera allt sem við getum til 
að fá sem flesta til að taka þátt í þessari mögnuðu íþrótt.

Með bestu kveðjum,
Stefanía Kristín aðstoðargolfkennari GA

Hamrarnir
Ársskýrsla 2016

Stofnað 2005

Á aðalfundi félagsins var stjórn félagsins kosin og var hún 
skipuð eftirfarandi:

Þorgeir Rúnar Finnsson formaður, Stefán Guðnason vara-
formaður, Gunnar Þórir Björnsson gjaldkeri, Arnór Sig mars-
son meðstjórnandi, Sindri Kristjánsson, meðstjórnandi.

Kvennalið Hamranna í knattspyrnu sendi lið til keppni í 
1.deild og léku í C-riðli og enduðu þær í þriðja sæti af sex 
liðum. Komst liðið í úrslitakeppni 1. deildar og féll liðið úr 
henni eftir viðureign við ÍR. Líkt og árið áður þá átti liðið í 

samstarfi í 2.fl. með Þór/KA og fór svo að sameinað lið varð 
Íslandsmeistari 2. flokks.

Karlalið sendi lið til þátttöku í bikarkeppni KSÍ í knatt-
spyrnu og voru það nágrannar okkar frá Grenivík, Magni, sem 
sigruðu okkur í leik á KA-vellinum.

Enginn handknattleikur var spilaður undir merkjum 
Hamranna tímabilið 2015/16.

Íþróttamaður Hamranna árið 2016 var knattspyrnukonan 
Sara Mjöll Jóhannsdóttir.
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Hamrarnir
Ársskýrsla 2017

Stofnað 2005

Stofnað 2012

Á aðalfundi félagsins var stjórn félagsins kosin og var hún 
skipuð eftirfarandi:

Þorgeir Rúnar Finnsson formaður, Stefán Guðnason vara-
formaður, Gunnar Þórir Björnsson gjaldkeri, Arnór Sig mars-
son meðstjórnandi, Sindri Kristjánsson, meðstjórnandi.

Kvennalið félagsins í knattspyrnu tók þátt í 1. deildinni 
sumarið 2017 en þetta árið voru deildirnar á vegum KSÍ þrjár 
talsins. Liðið endaði í áttunda sæti af tíu liðum og mun því 
spila áfram í 1. deild sumarið 2018. Hið góða samstarf við 
Þór/KA hélt áfram í 2. flokki og í lok sumars stóð liðið uppi 
sem bæði Íslands- og bikarmeistari. Glæsilegur árangur hjá 
efnilegum knattspyrnustúlkum.

Karlaliðið ákvað að taka ekki þátt í bikarkeppni KSÍ.
Hamrarnir skráðu lið til leiks í 1. deildinni í handknattleik 

karla veturinn 2016/17 og spiluðu þar 22 leiki og endaði liðið 
í 11. sæti. Í kjölfar þess að Akureyri og KA ákváðu að senda 
tvö lið til leiks í 1. deild veturinn þar á eftir var ákveðið að 
Hamrarnir myndu ekki senda lið til keppni veturinn 
2017/2018. Gaman er þó að sjá að töluverður hluti leikmanna 
Hamranna undanfarin ár eru að spila með Akureyri og KA í 
vetur.

Íþróttamaður Hamranna árið 2017 var knattspyrnu-
konan Helena Jónsdóttir.

Hjólreiðafélag Akureyrar
Ársskýrsla 2017

Stjórn félags og stjórnir deilda 2017:
Sigursteinn Ingvarsson, formaður, Gunnlaugur Búi Ólafs-
son varaformaður, Freydís Heba Konráðsdóttir gjald keri, 
Sigrún Kristín Jónsdóttir ritari, Elías Bjarni Gíslason með-
stjórnandi, Jón M. Ragnarsson varamaður, Sigurður 
Jó hannsson varamaður.

Götuhjólanefnd:
Tryggvi Kristjánsson, Sigmar Benediktsson, Guðmundur 
B. Guðmundsson.

Fjallahjólanefnd:
Magnús Smári Smárason, Sigurður Jóhannsson, Elín 
Auður Ólafsdóttir, Ágúst Örn Pálsson, Egill Snær Þor-
steinsson, Stefán Garðarsson. 

Nefnd um almenningshjólreiðar:
Jón M. Ragnarsson, Dúi Ólafsson, Ellert Jón Gunn steins-
son, Guðbjörn Gíslason, Víðir Benediktsson .

Mótanefnd:
Hörður E. Finnbogason, Aðalsteinn Sigurgeirsson, Árni F. 
Sigurðsson, Sigurbjörn Gunnarsson, Ævar Jónsson, Haf dís 
Sigurðardóttir.

Yfirlit yfir starfsemi félagsins 2017
Aðalfundur var haldinn 25. febrúar 2017, mæting var góð. 
Vel gekk að fá fólk í nefndir, 26. mars var starfsdagur 

haldinn þar sem reynt var að skipuleggja sumarið og ræða 
framtíð félagsins. Félagsgjöld voru innheimt og skírteini 
gefin út, við árs lok voru meðlimir félagsins 216 talsins og 
15 fyrirtæki bjóða félagsmönnum afslætti.

Hjólahóparnir götuhjól, enduro fjallahjól og almenn-
ingshjól voru með vikulegar æfingar/samhjól, samtals 7 á 
viku og hefur almenningshjól haldið áfram 1-2 vikulegum 
hittingum í allan vetur. Frítt var að taka þátt í öllum þess-
um hópum. Almenningshjól stóð fyrir vel sóttum viðburð-
um eins og Grenivíkurferð Húna (hjólað til Grenivíkur og 
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siglt til baka), Jökulsárgljúfrin hjóluð og svo var farin 
fjallahjólaferð yfir Heljardalsheiði.

Mótanefnd hélt Time Trial götuhjólamót, vormót (Eyja-
fjarðarhringurinn hjólaður) vormót fjallahjólara í Kjarna 
og Spaðakónginn/drottninguna sem og Hjól reiða helgi 
Greifans í júlí. Þar fóru fram bikarmót í götuhjólreiðum 
sem var 4ra ganga mótið, Enduro sumarfangaður og barna 
criterium mót, barna downhill mót og sparkhjólamót fyrir 
yngstu kynslóðina.

Um verslunarmannahelgina var haldið bikarmót í 

Down hill fjallahjólreiðum, sem og Townhill (hjólað niður 
kirkjutröppurnar) og Uphill (hjólað upp gilið) í samstarfi 
við Icelandic Summer Games.

 
Merkustu viðburðir
Innan félagsins eru margir mjög góðir hjólarar í bæði götu- 
og fjallahjólreiðum. Í götuhjólreiðum fóru ýmsir félags-
menn á pall sumarið 2017 og varð Emili Niewada bikar-
meistari kvenna í fjallabruni. Þrír félagsmenn HFA komust 
í kjör á hjólreiðamanni/konu ársins en það voru þau Emilia 
Niewada, Sara Ómarsdóttir og Bjarki Jóhannsson.

 
Markmið og áherslur félagsins
•  Hjólreiðaæfingar fyrir alla án endurgjalds.
•  Keppnishald í hjólreiðum. Fjallahjólreiðum, götuhjólreið-

um, BMX og Downhill.
•  Hagsmunagæsla fyrir hjólreiðamenn á Akureyri og í 

Eyja firði.
•  Fræðsla fyrir hjólreiðafólk, jafnt unga sem aldna.
•  Stuðla að auknum hjólreiðum á svæðinu.
•  Vinna að bættum aðstæðum fyrir hjólreiðar á svæðinu 

hvort sem er innanbæjar eða utan.
•  Að halda Hjólreiðahelgina/hjólahelgina árlega.
•  Að stuðla að nýliðun í hjólreiðum með öllu móti.
•  Að skrá hjólaleiðir á norðurlandi og hafa aðgengilegar.
•  Að vera keppnisfélag fyrir þá sem vilja keppa undir 

merkj um HFA.

Emilia Niewada.

Hnefaleikafélag Akureyrar
Ársskýrsla 2016 og 2017

Stofnað 2016

Stjórn Hnefaleikafélags 2016-2017:
Sigríður Birna Bjarnadóttir formaður, Auður Filippus dóttir 
varaformaður, Jóhann Ingi Bjarnason gjaldkeri, Sævar Ingi 
Rúnarsson ritari, Garðar Darri Gunnarsson meðstjórn- 
andi:

Starfsemi félagsins
Hnefaleikafélag Akureyar er hnefaleikafélag á Akureyri og 
er starfrækt á þeim grundvelli að kenna ólympíska hnefa-
leika.

Félagið hefur meðal annars það hlutverk að kenna og 
iðka ólympíska hnefaleika og gæta hagsmuni félagsmanna. 
Í þeim tilgangi leggur félagið áherslu á að félagsmenn keppi 
eftir þeim reglum sem gilda hjá Íþrótta- og Ólympíu-
sambandi Íslands hverju sinni. Félagið hyggst ná tilgangi 
sínum með því að efla samvinnu innan greinarinnar, auka 
fræðslu og kynningu á íþróttinni. Einnig með því að halda 
úti æfingum skv. ákvörðun stjórnar hverju sinni.

Stjórn hnefaleikafélagsins skipa fimm manns; formaður, 
gjaldkeri, ritari og tveim meðstjórnendum. Á ársfundi 

félagsins sem haldinn er vor hvert er ný stjórn kosin ásamt 
því að farið er yfir lög félagsins ef þörf er á því.

Félagsstarf
2017-2018 var viðburðaríkt ár fyrir félagið. Árið hófst á 
aðalfundi í maí þar sem kosin var til nýrra stjórna. Eftir að 
hafa eytt meiri hluta að árinu 2016 í að vinna að umsókn-
um og inngöngu í ÍBA og ÍSÍ, var því ferli formlega lokið. 

Árið 2017 tók félagið stórt skref frammá við þegar það 
setti upp hring sem hægt er nýta til betur til æfinga og 
einnig til að halda mót hér á Akureyri. Félagið er búið að 
halda eitt Diploma mót og er stefnt af því í komandi fram-
tíð að halda mót í ólympísku boxi líka. Unnið var að miklu 
breytingum að salnum okkar og eru allir ánægðir með þá 
útkomu. 

Um haustið 2017 þá kom Kraflyftingafélag Akureyrar 
inní sama húsnæði og Hnefaleikafélagið er staðsett í. Í des-
ember var svo ákveðið að Hnefaleikafélagið myndi samein-
ast Kraflyftingafélaginu og verða því að Hnefaleikadeild 
innan Kraflyftingafélagsins.
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Félagði óskaði eftir styrk úr Íþróttasjóð Rannís líkt og á 
síðasta starfsári og fékk úthlutað 150.000 kr úr honum í 
mars 2018 sem verður nýttur til í frekari uppbyggingu og 
búnaðakaup.

Í vetur buðum við uppá tíma í Diploma hnefaleikum 
fyrir krakka á aldrinum 12-16 ára, framhaldstíma og 
keppnishóp. Við sendum keppendur bæði frá diploma 
hópnum og keppnishóp á mót hérlendis og erlendis. Við 
héldum áfram að senda beint út myndbönd af keppendum 
okkar á mótum og reyndist það vel þar sem samkvæmt 
facebook hafa þau myndbönd verið að ná til um 1.000 
manns i hvert skipti. 

Á þessu starfsári fóru tveir félagsmenn frá okkur á dóm-
aranámskeið á vegum HNí, þau Pia og Sævar Ingi. Sævar á 
aðeins eftir að dæma nokkra leiki svo hann verið löggiltur 
stiga dómari og þar afleiðandi sá fyrsti frá norðurlandi.

Við viljum þakka þeim Daða Ástþórsyni og Sævari Inga 
kærlega fyrir þá vinnu sem þeir hafa lagt fram í þjálfun 
félagsins fyrir þennan vetur. Þeir hafa sýnt fram á það 
framtíðin er björt hér fyrir norðan í hnefaleikum.

Einnig viljum við kærlega þakka þeim Jóhanni og 
Ingþóri hjá Fenri fyrir þann ómetanlegan stuðning sem við 
höfum fengið frá þeim.

2. september 2016 – Keppni á ljósanótt 
Fyrsta mótið sem við keppum undir okkar eigin nafni og 
merki var á ljósanótt 2016.

Þar kepptu fyrir hönd félagsins Almar, Sævar og Þór-
oddur.

3. september2016 – Byrjendamót í Æsi
Daginn eftir ljósanótt var haldið byrjendamót í Hnefa-
leikastöðinni. Þar kepptu þau Elmar, Sigríður og Garðar.

14-16. október 2016 – Hilleröd í Danmörku
Í október fór 6 manna hópur frá félaginu ásamt þjálfara. Í 
ferðinni voru Almar, Elmar, Garðar, Sigríður, Sævar og 
Þóroddur. Í för með þeim var Daði sem þjálfari.

Þar fórum við á stórt mót sem haldið var í Danmörku, 

ekki fór allt eins og við hefðum viljað þar sem einungis 
helmingurinn af keppendum fékk að keppa um helgina. 
Það voru Almar, Elmar og Sævar.

12. nóvember 2016 – Hnefaleikamót í Æsi
Félagið hélt áfram að senda keppendur frá sér á mót. Í 
þetta skipti voru það þau Garðar, Sævar og Sígríður sem 
tóku þátt fyrir hönd félagsins. 

27.-28. janúar 2017 – Hnefaleikaveisla í RVK
Helgina 27. og 28. janúar var haldin hnefaleikaveisla í 
Reykjavík.

27. janúar var haldið mót í húsnæði Hnefaleikafélags 
Hafnafjarðar. Þar vorum við með fullt hús keppenda úr 
keppnishópnum. Þar voru Almar, Elmar, Garðar, Sigríður, 
Sævar og Þóroddur.

Daginn eftir eða 28. janúar var haldið mót í Hnefa-
leikastöðinni. Þá kepptu Garðar, Elmar og Sigríður aftur 
fyrir hönd félagsins.

4. febrúar 2017 – Diploma mót í Hafnafirði
Unglingadeild Hnefaleikafélags Akureyrar fór á sitt fyrsta 
diploma mót undir eigin nafni laugardaginn 4. febrúar. Þar 
sentum við 3 keppendur frá okkur með góðum árangri. 

Þar voru Davíð Almar, Helgi Freyr og Hrannar Orri.
Davíð náði þeim glæsilegum árangri á því móti að vinna 

sér inn silfurmerki á því móti.

23.-26. febrúar 2017 – Íslandsmeistaramót
Þetta var í fyrsta sinn sem við sendum keppendur frá okkur 
á Íslandsmeistaramót. Í þetta skipti voru þau fjögur sem 
fóru að keppa fyrir okkar hönd. Almar, Elmar, Sævar og 
Sigríður. 
1. september 2017 – Keppni á ljósanótt
Á ljósanótt í þatta sinn vorum við með fjóra keppendur. 
Það voru þeir Elmar Ingþór Sævar og Garðar 

14. október 2017 – Hnefaleikamót í Æsi
Á hhnefaleika mótið sem haldið var í Æsi fóru fimm kepp-
endur frá okkur, Davíð, Hermann, Sævar, Elmar og Ingþór.

17. febrúar 2017 – Diplómamót á Akureyri
Í febrúar héldum við okkar fyrsta diplomamót hér hjá 
okkur á Akureyri. Á því móti vorum við með þrjá kepp-
endur. Það voru þau Marta, Davíð og Haukur. 
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Íþróttafélagið Akur
Ársskýrsla 2016 og 2017

Stofnað 1974

Íþróttafélagið Akur var stofnað 8. Desember 1974 og hét 
þá Íþróttafélag fatlaðra á Akureyri. 

Í mars 1979 stóð ÍFA fyrir fyrsta Íslandsmótinu í Boccia 
og Borðtennis fyrir fatlaða á Íslandi og höfum við átt 
keppendur á öllum Íslandsmótunum síðan og Ís lands-
meistara á hverju ári. 

Fyrsta þátttaka okkar á stórmótum erlendis var 1980. 
Þá áttum við 2 keppendur á vetrarólympíuleikum í Geilo í 
Noregi og 3 keppendur á sumarleikunum í Arnheim í 
Hollandi. Í Hollandi setti félagi okkar, Sigurrós Karls-
dóttir, Ólympíu- og Heimsmet í 50 m sundi. Margir félagar 
okkar síðan hafa tekið þátt í stórmótum í flestum heims-
álfum, oft með góðum árangri og komist á verðlaunapall.

Nú er félagið opið öllum, fötluðum og ófötluðum sem 
vilja stunda þær greinar sem félagið býður uppá.

Stjórn Akurs skipa nú: Hrafnhildur Haraldsdóttir, 
Guðrún Karitas Garðarsdóttir Jón Heiðar Daðason, Jón 
Heiðar Jónsson og Hrönn Vigfúsdóttir

Íþróttafélagið Akur stundar nú eftirtaldar íþróttagrein-
ar: Boccia, Bogfimi, Borðtennis og eigum við afreksmenn í 
nær öllum þessum greinum. Akur tekur þátt í flestum 
mótum sem í boði eru innanlands. Í ár höfum við keppt á: 
Íslandsmóti í bogfimi, Boccia einstaklings og sveitakeppni, 
Íslandsmótum ÍF og BTÍ í borðtennis, auk Hængsmóts og 
Norðurlandsmóts í Boccia. Kom það í hlut Akurs að halda 
Norðurlandsmótið í Boccia á árinu 2017 og var það í 20 
skiptið sem það er haldið. Mótið gekk vonum framar og 
nutum við stuðnings frá Lionsklúbbnum Hæng. Hængur 
sá um utanumhald um mótið og eigum við þeim mikið að 
þakka. 

Félagar Akurs hafa náð góðum árangri Boccia deildin 
fór á hin ýmsu mót og stóðu iðkendur sig með sóma þar á 
meðal var farið á Malmö Open 2017 og er stefnan tekin á 
að það verði farið annað hvert ár. Borðtennis og bogfimi 
deildirnar hefa gengið mjög vel á mótum og náði Helgi Þór 
Gunnarsson öðru sæti á íslandsmóti í flokki 40-49 ára og 
fyrsta sæti ásamt Arnari Gauta hjá Víking í tvíliðaleik á 
árinu 2017. Í bogfimi náðust fjórir íslandsmeistaratiltlar á 
árinu 2017. Einnig má geta að aðsókn í báðar deildirnar 
eru að slá öll met innan félagsins.

Þjálfarar félagsins eru Elvar Thorarensen sem þjálfar 
bæði Borðtennis og Boccia og Rúnar Þór Björnsson sem 
þjálfar Bogfimi. Báðir eru þetta mjög reyndir þjálfarar og 
þakkar félagið þeim kærlega fyrir ötult og óeigingjant 
starf  í gegnum árin. 

Einnig fengum við veglega styrki frá ýmsum velunnur-
um okkar, allt er þetta mikil lyftistöng fyrir félagið og held-
ur æfingagjöldum niðri auk þess að auðvelda rekstur og 

keppnisferðir. Sendum við hér alúðar kveðjur og þakklæti 
til allra sem taka vel á móti sölufólki okkar og eða styrkja 
okkur á annan hátt.
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Íþróttafélagið Draupnir
Ársskýrsla 2016

Stofnað 2008

Stjórnarstörf
Aðalfundur Draupnis var haldinn 8. apríl. Í stjórn voru 
kosin: 

Hans Rúnar Snorrason, formaður. Anna Lilja Sigur-
vins dóttir, varaformaður. Aldís Einarsdóttir, gjaldkeri. 
Hermann Torfi Björgólfsson, ritari. Inga Steinlaug Hauks-
dóttir, meðstjórnandi. Edda Ósk Tómasdóttir, meðstjórn-
andi. Víðir Guðmundsson, meðstjórnandi.

Óhætt er að segja að starfsemi Draupnis hafi gengið 
nokkuð vel á árinu 2016. Nokkur ró er farin að koma á 
fjárhaginn eftir erfið ár. Starfið í Sunnuhlíð var farið að 
ganga mjög vel en skuggi ótryggrar leigu hefur verið nokk-
uð þrúgandi. Það er óþolandi að reka félag sem gæti þurft 
að flytja með 3ja mánaða fyrirvara. Sambúð við Kraft-
lyftingafélag Akureyrar í Sunnuhlíð hefur verið með mikl-
um ágætum. 

Það var að frumkvæði KFA að hugmynd kom upp í 
sumar að flytja starfsemi félaganna í Laugargötu. Boltinn 
fór hratt að rúlla og í júlí var komið á hreint að félögin 
flyttu á haustönninni. Stjórn Draupnis lagði mikla áherslu 
á að flytja áður en haustönnin hæfist því það er mikið rask 
sem felst í að rífa í sundur fjaðrandi gólf  og byggja á 
öðrum stað. Það fór svo að félagið hóf flutninga í byrjun 
ágúst og þann 16. ágúst var fyrsta æfing í nýju húsnæði í 
Laugargötu. Því miður fór svo að KFA flutti ekki eins og 
stefnt var að. Við í Draupni höfum litið á það góða félag 
sem okkar stóra bróður. KFA fékk ekki þá aðstöðu 

sem lagt var upp með og brustu þá allar forsendur hjá 
þeim. Við óskum þeim hjá KFA alls hins besta og eiga þeir 
allan okkar stuðning í sinni baráttu í húsnæðismálum 
félagsins.

Starfsemin gengur mjög vel í Laugargötu og við teljum 
að á næstu árum eigi félagið eftir að blómstra í þessu hús-
næði. Aðstaðan er minni en í Sunnuhlíð en að mörgu leyti 
betri. Húsnæðið er byggt undir íþróttastarfsemi með mikla 
lofthæð sem er mjög gott. Enn á eftir að framkvæma margt 
í Laugargötu og sumt hefur verið beðið eftir. Máln ingar-
vinna mun að öllum líkindum fara fram í vor eftir að starf-
semi lýkur og við höfum fengið vilyrði fyrir því að gamla 
starfsmannaaðstaðan í Laugargötu verði félagsaðstaða 
fé lagsins. Það mjakast allt í rétta átt.

Rekstur
Líkt og með húsnæðismálin hefur færst nokkur ró yfir rekstur 

félagsins. Í fyrsta skipti í nokkur ár höfum við lítið þurft að 

nota yfirdrátt fyrir utan örfáa daga í júnímánuði. Að öðru leyti 

vorum við réttum megin við núllið á bankabókinni. Það sem 

háir rekstrinum mest eru erfiðleikar með að fá iðkendur til 

þess að skrá sig í Nóra og ganga um leið frá æfingagjöldum. 

Vonandi mun ný stjórn og þjálfarar ná góðum tökum á þeim 

hluta rekstrar á þessu ári.

Iðkendur
Iðkendum hefur fækkað lítillega eftir flutning úr Sunnuhlíð 

sem er kannski ekki óeðlilegt þegar íþróttafélag er á stans-

lausum þvælingi. Engar stórar sveiflur hafa samt verið líkt og 

hjá mörgum íþróttafélögum á Akureyri og er kjarninn sterkur. 

Það er ákaflega gaman að sjá að kvennajúdóið er komið til að 

vera og byrjuðum við í haust að skipta öllum aldurshópum 

eftir kynjum. Sú breyting gengur vel og er stöðug aukning. 

Markmið Draupnis er og mun vera áfram að jafna kynjahlut-

fall í íþróttinni og hefur okkar aðferð vakið mikla athygli 

innan júdóhreyfingarinnar. 

Þjálfaramál
Adam Brands, Anna Soffía, og Gunnar sáu um þjálfun á vor-

önn en að henni lokinni söðlaði Gunnar Örn sig um og flutti 

til Reykjavíkur. Anna Soffía og Adam hafa því séð um þjálf-

un frá þeim tíma fyrir utan þjálfun þriggja hópa á Grenivík 

sem Hans Rúnar tók að sér í stað Gunnars. Draupnir er ákaf-

lega heppið með þjálfarateymi því Anna og Adam hafa sýnt 

það að árangur félagsins er með miklum ágætum. Með komu 

Önnu Soffíu hefur t.d. kvennajúdóið tekið stakkaskiptum. 

Æfingar í kvennaflokki voru í tölvuverðri sókn á vorönn en 

tóku mikinn kipp á haustönninni.

Árangur keppenda
Eins og undanfarin ár hefur afreksfólki félagsins sem og yngri 

einstaklingum gengið ákaflega vel á mótum, innanlands sem 

utan. 

Reykjavik Judo Open – 1 brons. Afmælismót JSÍ – Yngri 

flokkar – 2 gull og 3 brons. Vormót JSÍ-Yngri – 4 gull og 5 

silfur. Vormót seniora – 4 silfur. Íslandsmót fullorðinna – 2 

gull, 3 silfur og 8 brons. Íslandsmót Yngri – 5 gull, 10 silfur og 

10 brons. Haustmót JSÍ - Eldri – 1 gull, 3 silfur og 1 brons.

Frá æfingu yngriflokka.
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Í sveitakeppni fullorðinna varð sveit karlaliðs Draupnis í 3. 

sæti en kvennaliðið hafnaði í 2. sæti.

Í sveitakeppni 20 ára og yngri urðu sveitir Draupnis í 11-12 

ára flokki og kvennasveit U21 árs íslandsmeistarar. 

Íþróttamaður Draupnis
Alexander Heiðarsson er júdómaður Draupnis 2016. 

Alexander, sem er aðeins 16 ára gamall hefur verið í fremstu 

röð í sínum aldursflokki síðastliðin ár. Hann varð íslands-

meistari í U18 ára í mínus 55 kg flokki. 

Alexander gerði það gott á erlendum vettvangi í ár en hann 

lenti í 3. sæti á firnasterku Budo Nord móti í Svíþjóð auk þess 

sem hann var valinn í unglingalandslið JSÍ og keppti á 

Norðurlandamóti í Noregi þar sem hann náði 2. sæti. Þessi 

frábæri árangur Alexanders sýnir að hann er einn af bestu 

júdómönnum á Norðurlöndum í sínum aldurs- og þyngdar-

flokki.

Mestar framfarir á árinu að mati 
 þjálfara
Það er orðin hefð hjá Draupni að velja „Mestu framfarir á 

árinu„ og í ár hlaut Þorgeir Atli Hávarsson nafnbótina. 

Þorgeir hefur náð mjög góðum árangri í ár í fjölmennum og 

sterkum þyngdarflokki -73 þar sem hann náði 2. sæti á 

Íslandsmóti í U21 árs og 3. sæti í fullorðinsflokki. Þorgeir 

hefur sýnt stöðugar framfarir sl. ár og í ár hefur hann verið 

gríðarlega öflugur og einbeittur. 

Heiðrun
Anna Soffía Víkingsdóttir fékk bronsmerki JSÍ fyrir óeig-

ingjarnt starf fyrir júdó en horft var sérstaklega til upp-

byggingar á kvennajúdó Draupnis.

Lokaorð
Júdó á Akureyri hefur sýnt það að það er í fremstu röð þrátt 

fyrir róstursama tíð undanfarin ár. Draupnir hefur alla burði 

til þess að halda áfram að standa sig vel með þá öflugu þjálf-

ara sem það hefur. Það sem þarf til þess að félagið eflist enn 

frekar er sterkara bakland og fleiri einstaklinga sem vilja 

vinna fyrir félagið. Við höfum einnig sýnt það að þrátt fyrir 

góðan árangur virðum við að ekki allir hafa áhuga á að keppa. 

Fjölmargir iðkendur okkar keppa aldrei og hafa ekki áhuga á 

því. Íþróttir eiga að vera fyrir alla en ekki bara keppnisfólk. 

Við leggjum mikla áherslu á að það að það eru allir velkomn-

ir í júdó.

Íþróttafélagið Eik 
Ársskýrsla 2016

Stofnað 1978

Aðalfundur félagsins var haldinn á Botni Eyjafjarðarsveit, 
þann 27. maí 2016.

Í aðalstjórn voru kjörnir: 
Ragnheiður Austfjörð, formaður. Svava Sigurðardóttir, 

varaformaður. Stefán Jónsson, gjaldkeri. Hrafnhildur 
Björnsdóttir, ritari. Helgi Pálsson, meðstjórnandi.

Í varastjórn eru eftirtaldir:
Brynja H. Jónsdóttir, 1. varamaður. Þorgeir Jóhannes-

son, 2. varamaður. Elma B. Stefánsdóttir, 3. varamaður.
Skoðunarmenn reikninga eru Bjarni Guðmundsson og 

Margrét Alfreðsdóttir. Þátttakendur á Slippmótinu 2016.

Dofri Vikar Bragason sigrar á Haustmóti JSÍ 2016.

Við að flytja í Laugargötuna.
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Starfsemi félagsins
Starfsemi félagsins var með hefðbundnum hætti, eins og 
undanfarin ár. Haldnir voru níu stjórnarfundir á árinu 
2016.

Vorfagnaður Eikar var haldinn í tengslum við aðalfund 
fé lagsins, 21. maí 2016 en það er árviss viðburður. Þar 
koma félagar saman og fagna árangri vetrarstarfsins. Tveir 
farandbikarar voru veittir að venju. Hvatningarbikar 
Eikar hlaut að þessu sinni Héðinn Jónsson, fyrir góða 
ástund un og mestu framfarir á árinu. En ÍSÍ bikarinn 
hlaut Christian Bjarki Rainer, fyrir langa og farsæla veru 
sína í félaginu og einnig fyrir góða mætingu og ástundun.

Formannafundur ÍBA var haldin 30. nóv. 2016. Hann 
sátu fyrir hönd Eikar fomaður og varaformaður, Ragn-
heiður og Svava.

Æfingar í boccia yfir veturinn voru sem fyrr á mánu-
dögum, fimmtudögum og laugardögum í íþróttahúsi Gler-
ár skóla, sundæfingar félagsins voru á laugardögum í Gler-
ár laug yfir vetrartímann. Æfingar í frjálsum íþróttum eru 
á þriðjudögum og fimmtudögum í Boganum og á Þórsvelli.

Eins og í fyrra voru æfingar í boccia fyrir eldri borgara 
eða 60+ á mánudögum og miðvikudögum, allir höfðu 
gagn og gaman af. 

Þjálfarar sem störfuðu hjá félaginu á árinu, erusem fyrr 
Fylkir Þór Guðmundsson, yfirþjálfari auk Aðalheiðar 
Gísla dóttir, Önnu Einarsdóttir og Egils Þórs Valgeirssonar. 
Við fengum einnig nýjan þjálfara á árinu Hólmfríði Þor-
geirsdóttir og var það góður liðsauki.

Íþróttamaður Akureyrar var kosinn í athöfn í Hofi 
þann 18. janúar 2017. Við þá athöfn afhenti ÍRA íþrótta-
félaginu Eik viðurkenningarskjal með nöfnum þeirra 
Eikar félaga sem höfðu orðið Íslandsmeistarar á árinu 
2016. Í boccia voru það Anna Ragnarsdóttir, Sigrún 
Ísleifs dóttir og Jón Óskar Ísleifsson. Í frjálsum íþróttum 
voru það Stefanía Daney Guðmundsdóttir, Helena Ósk 
Hilmarsdóttir og Kristófer Fannar Sigmarsson. Við þessa 
athöfn var Aðalheiði Gísladóttir veitt heiðursviðurkenn-
ing íþróttaráðs Akureyrar, fyrir langan og farsælan feril að 
íþróttamálum fatlaðra.

Íþróttamót innanlands
Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum innanhús var haldið 
dagana 20.-21. febrúar 2016. Fyrir hönd Eikar kepptu þau 
Stefanía Daney, María Dröfn, Helena Ósk, Héðinn, 
Kristófer Fannar, Fannar Logi og Tómas. Þau stóðu sig 
mjög vel og fengu alls 32 verðlaunapeninga, 16 gull, 11 
silfur og 5 brons.

Fyrsta innanfélagsmót Eikar á árinu er Slippmótið. Það 
var það haldið að Hrafnagili 27. febrúar 2016. Slippurinn 
gefur öll verðlaun á mótinu og Kiwanisklúbburinn Kald-
bakur sá um dómgæslu eins og vant er.

Næsta mót félagsins var Íslandsmót ÍF í boccia sveita-
keppni sem haldið var í Keflavík 11.-13. mars 2016 en 
íþróttafélagið Nes sá um það mót, Eik sendi 24 keppend-
ur.

Aprílmót UFA í frjálsum 2016. Þar kepptu fyrir Eik 
þau Helena Ósk og Fannar Logi og stóðu sig mjög vel og 
voru nálægt sínu besta.

34. Hængsmótið var haldið í íþróttahöllinni 29.-30. 

apríl 2016. Eikin sendi 10 sveitir og 24 í einstaklings- 
keppni.

Meistaramót Íslands í frjálsum 2016 var haldið á Þórs-
vellinum á Akureyri dagana 23.-24. júlí Fyrir hönd Eikar 
kepptu þau Stefanía Daney, María Dröfn, Helena Ósk, 
Kristófer Fannar og Héðinn. Að venju stóðu þau sig mjög 
vel og rökuðu að sér verðlaunum, 16 gull 11 silfur og 1 
brons eða 28 verðlaunapeningum alls.

Íslandsmót ÍF í boccia einstaklingskeppni var haldið á 
vegum Grósku á Sauðárkróki 14.-16. október. Þár átti 
Eikin 24 keppendur.

Norðurlandsmót 2016 í boccia var haldið á Húsavík á 
vegum Völsungs 12. nóvember 2016. Þangað sendi Eik 16 
sveitir og einn keppanda í rennuflokki.

Nóvembermót UFA í frjálsum íþróttum var haldið 27. 
nóvember 2016. Mótið fór fram í Boganum en Eikin átti 4 
keppendur á þessu móti.

Æfingabúðir og íþróttamót erlendis
Stefanía Daney fór í æfingabúðir með landsliðinu til 
Portúgal 18.-30. mars 2016. Hún var valin til þátttöku á 
EM. fatlaðra í frjálsum íþróttum. Hún keppti á opna ítalska 
á Ítalíu og stóð sig mjög vel eins og alltaf, setti Íslandsmet í 
400 m.hlaupi og jafnaði Íslandsmetið í langstökki.

Fjáröflun
Fjáröflun félagsins var með hefðbundnum hætti, þ.e. með 
félagsgjöldum og sölu jólakorta. En æfingagjöld voru ekki 
innheimt á árinu m.a. vegna veglegra styrkja frá Samherja 
hf, Þroskahjálp á Norðurlandi Eystra, KEA, íþróttaráði 
Akureyrar, Lionsklúbbi Akureyrar og fleiri góðum aðil-
um.Þessir styrkir komu sér afar vel fyrir félagið og gerðu 
okkur kleift að sleppa innheimtu æfingargjalda eins og 
áður sagði og einnig var hægt að greiða niður ferðakostnað 
á íþróttamót fyrir keppendur.

Lokaorð
Að lokum vil ég þakka meðstjórnendum mínum, þjálfur-
um, keppendum, félagsmönnum og öllum þeim er lagt 
hafa félaginu lið á einn eða annan hátt fyrir ánægjulegt og 
skemmtilegt samstarf á árinu. 

Ragnheiður Austfjörð formaður Eikar

Hluti keppenda Eikar á Hægnsmóti 2016.
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Íþróttafélagið Eik 
Ársskýrsla 2017

Stofnað 1978

Aðalfundur Eikar var haldinn 27. maí að Botni Eyjafjarð-
ar sveit.

Í aðalstjórn eru eftirtaldir:
Ragnheiður Austfjörð, formaður. 
Svava Sigurðardóttir, varaformaður. 
Stefán Jónsson, gjaldkeri. 
Hrafnhildur Björnsdóttir, ritari. 
Þorgeir Jóhannesson, meðstjórnandi.

Í varastjórn eru eftirtaldir:
Brynja H. Jónsdóttir, 1. varamaður. 
Helgi Pálsson, 2. varamaður. 
Elma B. Stefánsdóttir, 3. varamaður.

Skoðunarmenn reikninga eru:
Bjarni Guðmundsson.
Margrét Alfreðsdóttir.

Starfssemi félagsins
Starfssemi félagsins var með hefðbundnum hætti árið 2017 
eins og undanfarin ár. Haldnir voru 9 stjórnarfundir á 
árinu. 

18. Sambandsþing Íþróttasambands fatlaðra var haldið í 
Reykjavík 24.-25. mars, fulltrúar Eikar voru, Ragnheið ur 
Austfjörð, Hrafnhildur Björnsdóttir og Stefán Jóns son, við 
það tækifæri var Ragnheiður sæmd gullmerki ÍF.

Formannafundur ÍBA var 30. nóvember 2017. Hann 
sóttu fyrir hönd Eikar þær Ragnheiður formaður og Svava 
varaformaður.

Vorfagnaður Eikar var haldinn í tengslum við aðalfund 
félagsins, en það er árviss viðburður. Þar koma félagarnir 
saman og fagna árangri vetrarstarfsins, grilla og hafa 
gaman.

Æfingar í boccia yfir veturinn voru sem fyrr á mánu-
dögum, fimmtudögum og laugardögum í íþróttahúsi Gler-
ár skóla.

Sundæfingar félagsins voru á laugardögum yfir vetrar-
tímann í Glerárlaug.

Æfingar í frjálsum íþróttum voru á þriðjudögum og 
fimmtudögum allt árið, ýmist í Boganum eða á Þórs vell-
inum.

Eins og síðastliðin ár voru æfingar í boccia fyrir eldri 
borgara á mánudögum og miðvikudögum yfir vetrarmán-
uðina, allir höfðu gagn og gaman af og skemmtu sér vel.

Þjálfarar sem sem starfa hjá félaginu, eru sem fyrr 
Fylkir Þór Guðmundsson yfirþjálfari, Aðalheiður Gísla-
dóttir, Anna Einarsdóttir, Egill Þór Valgeirsson og Hólm-
fríður Þorgeirsdóttir.

Íþróttamaður Akureyrar var kosinn í Hofi þann 20. 
janúar 2018. Íslandsmeistarar Eikar á árinu sem fengu 
viðurkenningu við sama tækifæri voru, Bára Sig urðar-
dóttir, Elma B. Stefánsdóttir, María D. Einarsdóttir og 
Steinunn M. Þorgeirsdóttir í boccia. Í frjálsum íþróttum 
voru það, Fannar L. Jóhannesson, Helena Ó. Hilmars-
dóttir og Stefanía D. Guðmundsdóttir. Þau eru jafnframt 
landsliðsmenn Eikar.

Íþróttamót innanlands
Íslandsmót innanhúss í frjálsum íþróttum, á vegum ÍF fór 
fram í Laugardalshöllinni 18.-19. febrúar 2017. Sex kepp-
endur fóru frá Eik og gerðu góða ferð, hlutu 28 verðlaun 
samtals og urðu sigurlið mótsins.

Slippmótið er fyrsta mót ársins í boccia, það er innanfé-
lagsmót Eikar og var haldið að Hrafnagili 4. mars 2017. 
Slippurinn gefur öll verðlaun á mótinu og Kiwanis-
klúbburinn Kaldbakur sá um dómgæslu eins og alltaf.

Íslandsmót ÍF í boccia sveitakeppni var haldið í 
Laugardalshöll 1.-2. apríl 2017 á vegum íþróttafélagsins 
Aspar. Eikin átti 23 keppendur á þessu móti, á lokahófinu 
voru þau Aðalheiður Gísladóttir og Fylkir Þór Guð munds-Fylkir Guðmundsson og Aðalheiður Gísladóttir.
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son þjálfarar Eikar sæmd gullmerki Íþrótta sam bands fatl-
aðra.

Vormót UFA var haldið 7. maí 2017, þar kepptu þær 
Stefanía Daney og Helena Ósk úr Eik, kepptu þær á móti 
ófötluðum og stóðu sig mjög vel eins og alltaf.

35. Hængsmótið var haldið í Íþróttahöllinni á Akureyri, 
29.-30. apríl 2017. Mjög gott mót hjá Hængsmönnum eins 
og alltaf, þar átti Eikin 21 keppanda, sem öll voru félaginu 
til sóma.

Íslandsmót ÍF í boccia einstaklingskeppni var haldið á 
vegum Völsungs á Húsavík, 13.-14. október 2017. Eikin 
átti 23 keppendur á þessu móti og stóðu þau sig vel eins og 
vanalega.

Noðurlandsmót á Akureyri var haldið á vegum Akurs 
þann 11. nóvember 2017. Alls tóku þátt 26 einstaklingar 

frá Eikinni og náðu þeim góða árangri að vinna þar 1., 2. 
og 3. sætið.

Æfingabúðir og íþróttamót erlendis
Æfingarmót UFA í frjálsum íþróttum var í nóvember 
2017. Þar tóku þau Fannar Logi, Helena Ósk og Stefanía 
Daney þátt og stóðu þau sig að venju mjög vel.

Stefanía Daney Guðmundsdóttir fór í æfingabúðir með 
landsliðinu og síðan á demantamót Grand prix Berlín 
open 17.-18. júní 2017. Þar hlaut hún gull í langstökki og 
þar með komin með lágmark inn á EM, 2018.

Heimsmeistaramót æskunar var haldið í Sviss 30. júní 
til 7. ágúst 2017. Fannar Logi Jóhannesson og Helena Ósk 
Hilmarsdóttir tóku þátt og þar lenti Fannar Logi í 3. sæti í 
langstökki U. 18. EgillValgeirsson þjálfari fór með krökk-
unum báðar ferðirnar.

Fjáröflun
Fjáröflun félagsins var með hefðbundnum hætti, þ.e með 
félagsgjöldum og sölu jólakorta. En æfingagjöld voru ekki 
innheimt á árinu m.a. vegna styrkja frá Samherja hf, 
Þroskahjálp á Norðurlandi eystra, styrk frá Lionsklúbbi 
Akureyri og íþróttaráði Akureyrar. Þessir styrkir koma sér 
vel fyrir félagið, því þeir gera okkur kleift að sleppa inn-
heimtu æfingagjalda og einnig hægt að greiða niður ferða-
kostnað á íþróttamót fyrir keppendur.

Lokaorð
Að lokum vil ég þakka meðstjórnendum mínum, þjálfur-
um, keppendum, félagsmönnum og öllum þeim er lagt 
hafa félaginu lið á einn eða annan hátt fyrir ánægjulegt og 
skemmtilegt samstarf á árinu.

Ragnheiður Austfjörð, formaður EikarSigurlið mótsins, María, Héðinn, Fannar, Helena og Stefanía Daney.

Héðinn og Guðmundur Árni.



31

Íþróttafélagið Þór
Ársskýrsla 2016 og 2017

Stofnað 1915

Árið 2016
Aðalstjórn:
Fyrsti viðburður ársins 2016 var hin árlega þrettándagleði 
Þórs sem haldin var í samstarfi við Akureyrarstofu. Að 
þessu sinni fór skemmtunin fram í Boganum og var dag-
skráin afar fjölbreytt og hófst með skrúðgöngu frá 
Glerárskóla að Hamri. Jólasveinar, álfar og tröll, púkar og 
alls kyns kynjaverur mættu á staðinn auk álfakóngs og 
drottningu. Í Hamri voru seldar veitingar s.s. kakó, kaffi 
og heitar vöfflur með rjóma. Talið er að hátt í eitt þúsund 
manns hafi mætt á svæðið. 

30. apríl var haldið kaffisamsæti í Hamri þar sem 25 ár 
voru liðin frá því að Baldvin Ólafsson (Beggi Skans) lést. 
Baldvin lést í bílslysi rétt við Exeter á Englandi. Beggi var 
sá fyrsti til að gegna starfi vallarstarfsmanns á Þórsvelli 
árið 1982. 

Febrúar. Þorrablót Þórs var haldið í íþróttahúsi Síðu-
skóla laugardaginn 6. febrúar. Meðal skemmtiatriða var 
hagyrðingurinn Reynir Hjartarson, Hundur í óskilum og 
hljómsveitin Óæfir spiluðu fyrir dansi. Þorramatur eins og 
hann gerist bestur á borð borin og skemmtunin tókst öll 
eins og best er á kosið. 

Aðalfundur
Aðalfundur Þórs haldinn í Hamri 4. maí 2016.

Í upphafi fundar flutti Eymundur L. Eymundsson fyrir-
lestur sem bar yfirskriftina ,,Alvarleiki andlegra veikinda 
og vanlíðan – Virðing og leikur án fordóma“. 

Á fundinum var gerð ein lagabreyting á 9.gr. B lið sem 
kveður um að aðalstjórn skuli kjósa einn áheyrnarfulltrúa 
ungs fólks sem er á aldrinum 16-25 ára. Sú tillaga var sam-
þykkt samhljóða og var Magnús Víðisson kjörinn fyrsti 
fulltrúi unga fólksins þá 22 ára gamall.

Rekstur félagsins gekk vel og skilaði samstæðan rekst-
arafgangi uppá 5,8 milljónir. 

Stjórn Þórs starfsárið 2016-2017:
Árni Óðinsson formaður, Unnsteinn Jónsson varafor-

maður, Arnar Friðriksson gjaldkeri, Páll Jóhannesson rit-
ari. Meðstjórnendur: Elva Haraldsdóttir, Helga Lyngdal 
og Þorgils Sævarsson. Varamenn: Sigurpáll Árni Aðal-
steins son og Geirdís Hanna Kristjánsdóttir. Áheyrnar full-
trúi unga fólksins: Magnús Víðisson. 

Viðar Ólason sem setið hafði í áraraðir í stjórn Þórs gaf 
ekki kost á sér og voru honum færðar þakkir fyrir hans 
störf í þágu félagsins. 

Á fundinum var eftirtöldum félagsmönnum veitt silfur-
merki Þórs þau eru: Ester Einarsdóttir, Hulda Einarsdóttir, 

Jóhann Steinar Jónsson, Jóhanna Jessen og Sævar Jóna-
tans son. 

Fundir aðalstjórnar á árinu 2016 voru alls 22.
Aðalfundinn sátu 36 félagar.
Í maí hófst samvinnuverkefni Þórs og Háskólans á 

Akur eyri sem snýr að stefnumótavinnu fyrir félagið. Í 
fyrstu var Þorgils Sævarsson og Eiður Arnar Pálmason 
framkvæmdastjóri Þórs, fulltrúar Þórs í þeirri vinnu.

Íþrótta- og tómstundaskóli Þórs 
Mikil ásókn var í hinn árlega Íþrótta- og tómstundaskóla 
Þórs þar var boðið upp á fimm tveggja vikna námskeið og 
fullt var í öll námskeiðin. Fyrsta námskeiðið hófst 6. júní 
og það síðasta 2. ágúst. Fastir starfsmenn voru 5 talsins 
auk 5 sem komu frá vinnuskólanum. Yfirumsjón með 
námskeiðunum hafði Óðinn Svan Óðinsson. 

Pollamót 
29. Pollamót Þórs og Icelandair var haldið dagana 1. og 2. 
júlí. Mótið hófst þó með formlegum hætti fimmtudags-
kvöldið 30. júní en þá var dregið í riðla. Keppt var í þrem-
ur deildum karla og kvenna alls 44 lið. Hjá körlunum voru 
15 lið í Polladeild, 5 í Lávarðardeild og 9 lið í Öðlingadeild. 
Hjá konunum voru liðin 15 alls. Í Skvísudeild voru liðin 5, 
6 lið í Dömudeild og 4 lið í Ljónynjudeild. Leikið var völl-
um utan dyra sem og í Boganum. 

Lokahóf Pollamótsins fór fram í Boganum með pompi 
og prakt. Lokahnykkur helgarinnar var svo RISA sveita-
ball í Boganum með Matta Matt, Stebba Jak, Stefaníu 
Svavars og stjörnubandi. Alíslensk upphitun var í höndum 
Þórsbandsins. Ballið var mjög vel sótt og fór afar vel fram í 
alla staði.

Laugardaginn 11. júní fór fram Golfmót Þórs og var 
þetta í annað sinn sem mótið var haldið en fyrsta mótið 
var afmælismót Þórs sem haldið var í tengslum við 100 ára 
afmæli Þórs. Það var Hreiðar Gíslason sem hélt utan um 
mótið sem gekk vonum framar. Keppendur voru ríflega 
70. Sigurvegari mótsins var Helgi Örn Eyþórsson.

Í ágúst var Valdimar Pálsson fyrrum knattspyrnumaður 
og dómari ráðinn í starf  framkvæmdastjóra Þórs og tók 
hann við starfinu af Eiði Arnari Pálmasyni. Eiður hafði 
gengt starfi framkvæmdastóra frá september 2012. 

Í september var hófust æfingar í Boganum á ný eftir að 
lagt hafði verið nýtt gervigras á knattspyrnuvöllinn auk 
þess sem ýmsar aðrar lagfæringar voru gerðar í Boganum 
sem bætti aðstöðuna til muna.
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Við áramót 
Miðvikudaginn 28. desember var árið 2016 gert upp á 
hátíðinni Við áramót og hápunktur þess var þegar kjöri á 
íþróttafólki Þórs var lýst. 

Dagskráin var nokkuð hefðbundin þar sem boðið er 
upp tónlistaratriði og ræðumaður dagsins, sem átti að vera 
Þorgrímur Þráinsson komst ekki vegna ófærðar. 

Aðalstjórn veitti öllum þeim fjölmörgu einstaklingum 
sem urðu Íslandsmeistarar á árinu og þeim sem tóku þátt í 
landsliðsverkefnum viðurkenningar. 

Fjórir félagar fengu heiðursviðurkenningar, gullmerki 
hlaut Guðni Þór Ragnarsson og þeir Haraldur Ingólfsson, 
Haukur Hergeirsson og Heimir Guðlaugsson silfurmerki 
Þórs. 

Þá var látinna félaga minnst m.a. þeirra voru Magnús 
Jónatansson knattspyrnumaður og dómari lést 1. janúar á 
73. Aldursári og Arngrímur Kristjánsson (Aggi í Bót) lést 
15. júlí á 86. aldursári. 

Hlutskörpust í kjöri Íþróttafólks Þórs 2016 varð Tryggvi 
Snær Hlinason körfuboltamaður og Sandra Stephany 
Mayor Gutierrez knattspyrnukona.

Íþróttafólk deilda 2016:
Knattspyrnufólk Þórs – Gunnar Örvar Stefánsson og 
Sandra Stephany Mayor Gutierrez.
Körfuknattleiksfólk Þórs – Tryggvi Snær Hlinason og 
Unnur Lára Ásgeirsdóttir.
Keilufólk Þórs – Bergþóra Pálsdóttir og Guðmundur 
Konráðsson.
Pílufólk Þór – Bjarni Sigurðsson og Jóhanna Bergs-
dóttir.
Handknattleiksmaður Þórs – Hafþór Már Vignisson.
Taekwondomaður Þórs – Haukur Fannar Möller.

Knattspyrnudeild 2016
Janúar-febrúar: Fyrstu verkefni hjá meistara- og 2. flokki 
karla var að taka þátt í Kjarnafæðismótinu í knattspyrnu 
sem haldið er af Knattspyrnudómarafélagi Norðurlands. 
Gengi beggja liða var með ágætum en meistaraflokkur 
sigraði KA 1-2 í úrslitaleik mótsins. 

Febrúar-mars: tóku báðir meistaraflokkarnir þ.e. Þór 
og Þór/KA í Lengjubikarnum. Þór lék í A deild og lauk 
liðið keppni í 4. sæti riðilsins með 7 stig. Sömu sögu er að 
segja af Þór/KA sem lék í A deild og lauk keppni í 4. sæti 
deildarinnar en liðið tapaði gegn Breiðabliki í undanúrslit-
um. 

Mars: Aðalfundur knattspyrnudeildar var settur 16. 
mars en var svo frestað. Framhaldsfundur var svo haldinn 
í byrjun maí. Í stjórn knattspyrnudeildar voru kjörnir: 
Aðalsteinn Pálsson formaður, Óðinn Árna varaformaður, 
Ragnheiður Jakobsdóttir gjaldkeri, Svanberg Snorrason 
og Baldvin Rúnarsson. 

Maí: Íslandsmótið í knattspyrnu hófst með pompi og 
prakt, karlalið Þórs keppti í Inkasso deildinni en Þór/KA í 
Pepsí deildinni. Keppni í þessum deildum sem og keppni í 
2. flokki karla og kvenna stóð fram í lok september. 
Karlalið Þórs lék undir stjórn Halldórs Jóns Sigurðssonar 
og þjálfara Þór/KA voru Jóhann Kristinn Gunnarsson og 
Siguróli Kristjánsson. Jóhann og Siguróli þjálfuðu einnig 
2. flokk kvenna. 

Dragan Kristinn Stojanovic var þjálfari 2. flokks karla.
Júlí: Pollamót Þórs var haldið í 29. sinn og knattspyrnu-

deild kom að mótinu líkt og venja er í samstarfi við aðal-
stjórn Þórs. 

September: Bæði meistaraflokksliðin enduðu í fjórða 
sæti, Þór/KA í Pepsí deild kvenna og Þór í Inkasso deild 
karla.

Lillý Rut Hlynsdóttir var valinn efnilegasti leikmaður 
Pepsí deildar kvenna af leikmönnum deildarinnar í lok 
leiktíðar. 

Þá var Anna Rakel Pétursdóttir stoðsendingahæsti leik-
maður deildarinnar

2. flokkur kvenna, Þór/KA/Hamrarnir hömpuðu 
Ís lands meistaratitli á Þórsvellinum með viðhöfn eftir mikla 
yfirburði á vellinum í sumar. 

2. flokkur karla, sem lék í B deild endaði mótið í efri 
hluta deildarinnar og þótti standa sig vel. 

Október: Á lokahófi karlaliðs Þórs var Gunnar Örvar 
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Stefánsson valinn besti leikmaður liðsins, Aron Birkir 
Stefánsson sá efnilegasti. Í 2. flokki karla var Tómas Örn 
Arnarson valinn besti leikmaður flokksins og Marinó 
Snær Birgisson efnilegastur. 

Hjá Þór/KA var Sandra Stephany Mayor Gutierrez 
valin besti leikmaðurinn og Hulda Ósk Jónsdóttir efnileg-
ust. 

2. flokkur kvenna, besti leikmaðurinn Harpa Jóhanns-
dóttir og Margrét Árnadóttir efnilegust. 

Kollubikarinn var veittur í fyrsta sinn og hann kom í 
hlut Karenar Nóadóttur. 

Jóhann Kristinn Gunnarsson og Siguróli Kristjánsson 
hætta sem þjálfara meistara- og 2. flokks kvenna eftir ára-
langt farsælt starf. 

Í lok knattspyrnuvertíðarinnar hætti Halldór Jón Sig-
urðs son (Donni) sem þjálfari karlaliðs Þórs og tók 
skömmu síðar við liði Þór/KA einnig sem þjálfari 2. flokks 
kvenna. 

Þá tók Lárus Orri Sigurðsson við liði Þórs og honum til 
aðstoðar var ráðinn Kristján Örn Sigurðsson sem einnig 
tók við þjálfun 2. flokks karla. 

Starfið hjá Þórsurum gekk almennt vel á árinu og dæmi 
um góða uppskeru var nýjasti atvinnumaðurinn, Birkir 
Heimisson sem seldur var frá Þór til hollenska félagsins 
Heerenveen um mitt sumar aðeins 16 ára gamall. 

Landsleikir: A landslið, Sandra María Jessen, U19 
kvenna, Andrea Mist Pálsdóttir, Anna Rakel Pétursdóttir. 
U17 karla, Aron Birkir Stefánsson, Birkir Heimisson og 
Hermann Helgi Rúnarsson. U17 kvenna, Hulda Björg 
Hannesdóttir og Saga Líf  Sigurðardóttir. 

Á hátíðinni Við áramót voru þau Gunnar Örvar 
Stefánsson og Sandra Stephany Mayor Gutierrez útnefnd 
knattspyrnufólk Þórs 2016.

Yngri flokkar knattspyrnudeildar Þórs
Unglingaráð knattspyrnudeildar Þórs skipa Brynjólfur 
Sveinsson (formaður), Páll Jakobsson (gjaldkeri), Hugrún 
Hermannsdóttir og Þórður Halldórsson. Unglingaráð 
Þórs hefur umsjón með yngri flokkum félagsins, þ.e. 3. til 
8. flokki karla og kvenna og hefur markað sér knattspyrnu- 
og uppeldisstefnu þar sem félags-, íþrótta- og uppeldisleg 
markmið eru höfð að leiðarljósi. Í stefnunni er lögð áhersla 

á ánægju af knattspyrnuiðkun og árangur. Lögð er áhersla 
á góð tengsl við foreldra iðkenda og fjölbreytta félagsstarf-
semi í öllum flokkum, m.a. til að efla samkennd (hópefli) 
og vinna gegn brottfalli úr íþróttaiðkun. Unglingaráð 
knatt spyrnudeildar Þórs hefur tvenns konar stefnu að 
leiðarljósi í starfinu. Annars vegar uppeldisstefnu yngri 
flokka með áherslu á skemmtun, félagsskap, jákvæð lífs-
viðhorf, góðan aga og heilbrigt líferni. Deildin vinnur eftir 
uppeldisstefnu í samræmi við stefnu ÍSÍ um íþróttir barna 
og unglinga jafnframt afreksstefnu sem hefur allar sömu 
áherslur og uppeldisstefnan, en gengur lengra í því að 
markvisst er unnið að því að ala upp alhliða knattspyrnu-
menn sem hafa hæfileika til að skara fram úr.

Starfsemi árið 2016
Iðkendafjöldinn árið 2016 var rúmlega 400 og mestur í 
yngstu flokkunum. Fótboltinn er löngu orðinn heilsárs-
íþrótt og var æft alla mánuði ársins, í Boganum og á gervi-
grasvellinum við Dalsbraut yfir veturinn og æfingasvæði 
Þórs við Hamar yfir sumartímann. Helstu viðburðir yfir 
veturinn eru Goðamótin fyrir 5. og 6. flokk sem Þór held-
ur með glæsilegum hætti og svo taka 3. og 4. flokkur þátt í 
mótum sem KA heldur í byrjun árs. Yngstu flokkarnir 
hafa síðan tekið þátt í stuttum dagsmótum. Þá má einnig 
nefna Liverpoolknattspyrnuskólann sem Þór heldur í byrj-
un sumars ár hvert.

Iðkendur í yngstu flokkunum eru fjölmargir og áhuga-
samir:

Hjá 8. flokki var fjöldinn sem æfði breytilegur, þegar 
mest var voru yfir í 60 krakkar að mæta. Yfir sumarið tóku 
þau þátt í Strandarmótinu á Árskógssandi og Kiwanis-
mótinu á Húsavík. Á báðum mótunum var gleðin allsráð-
andi og allir komu sáttir frá leik. Þetta sumar voru tæplega 
50 strákar sem æfðu hjá 7. flokki og var hápunktur sum-
arsins sennilega Norðurálsmótið á Akranesi. Annars tóku 
þeir þátt í 5 mótum og stóðu sig vel á þeim öllum. 7. flokk-
ur kvenna samanstóð af tæplega 30 duglegum stelpum sem 
fóru á þrjú mót þetta sumarið og hápunkturinn var 
Landsbankamót í lok júní. Þær voru til fyrirmyndar á 
öllum mótunum. Áhersla var lögð á að læra að standa 
saman, gera hvorn annan betri. Til þess að þetta tækist 
þurftu þeir að spila saman, bregðast við mistökum sam-
herja sinna með því að hvetja þá áfram, treysta hvor 
öðrum og efla samkennd innan hópsins.

Krakkarnir í 6. fl. sýndu það strax haustið á undan að 
þar var á ferð sérstaklega námsfús og hæfileikaríkur flokk-
ur. Er æfingar byrjuðu voru um 30 strákar að æfa en mikil 
fjölgun hefur verið í þeim hóp síðan þá. Stærsta mótið hjá 
strákunum í 6. flokki er Orkumótið í Vestmannaeyjum og 
er það jafnvel ein stærsta upplifunin á ferlinum hjá sumum 
þeirra. Þá tóku þeir þátt í Pollamótinu og Króksmótinu 
síðsumars. Stelpurnar í 6. flokki voru öflugar og tóku þátt 
í mörgum mótum sumarið 2016. Hnátumótið, Símamótið 
fór fram í lok júlí og að lokum var svo Pæjumótið á Siglu-
firði. 

Tímabilið hjá 5. flokki karla var skemmtilegt. Flokk ur-
inn taldi um 50 stráka yfir sumarið. Strákarnir voru á ferð 
og flugi og tóku þátt í ýmsum mótum og kepptu í flestum 
landshlutum ásamt því að fara í skemmtilega keppnisferð 
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til Reykjavíkur í byrjun sumars. Þeir tóku þátt í sterku 
móti í Kópavogi í febrúar, N1 mótinu á Akureyri í júní/júlí, 
ÓB-mótinu á Selfossi að ógleymdu Íslandsmótinu. Þar 
kom ust þeir alla leið í undanúrslit og er það aðeins í annað 
sinn á undanförnum tíu árum sem strákar frá Akureyri 
komast svo langt í Íslandsmóti 5. flokks. Flottur og vand-
aður hópur sem á sannarlega framtíðina fyrir sér.

Stelpurnar í 5. flokki tóku þátt í fjórum mótum árið 
2016. Minnisstæðast er Pæjumótið í Eyjum og var mikil 
upplifun að taka þátt í því. Þarna er einnig á ferð mjög 
efnilegur hópur sem á framtíðina fyrir sér. Þær voru veru-
lega óheppnar að komast ekki í úrslitakeppnina en þær 
misstu af sæti þar á hlutkesti eftir að hafa verið efstar 
ásamt KA í sínum riðli.

Bæði 4. flokkur karla og kvenna leika í deildakeppni – 
stelpurnar í A-deild en strákarnir í B-deildinni þetta sum-
arið. Í þessum flokki var að finna fjölmarga einstaklinga 
sem geta náð langt í sinni grein ef  þau leggja hart að sér. 
Stelpurnar léku oft á tíðum vel en voru óheppnar í nokkr-
um leikjum og misstu sæti sitt í A-deildinni. Strákarnir 
áttu ágætis sumar á köflum og enduðu að lokum í 5. sæti 
B-deildarinnar.

Í 3. flokki karla voru tæplega 30 flottir strákar sem 
æfðu og kepptu þetta árið. Teflt var fram tveimur liðum 
sem léku í B-deildinni. Margir sterkir leikmenn í þessum 
hóp en sumir spiluðu talsvert með 2. flokki sem gæti hafa 
haft áhrif  á árangurinn þetta sumarið. A-liðið náði ekki að 
halda sæti sínu í deildinni og voru það nokkur vonbrigði. 

Knattspyrnusumarið í 3. flokki kvenna var um margt 
merkilegt og lærdómsríkt. Stelpurnar æfðu vel og framfar-
ir þeirra talsverðar. Þær léku í B1-deildinni og unnu hana 
og fóru þar af leiðandi í undanúrslitakeppnina en komust 
ekki áfram í úrslit. Þær enduðu sumarið hins vegar vel með 
því að vinna KA í úrslitaleik Bikarkeppni NL/AL.

Körfuknattleiksdeild 2016
Þrettándagleði Þórs var fyrsta verkefni körfuknattleiks-
deildar sem er samstarf deildarinnar við aðalstjórn og 
Akureyrarstofu. 

Meistaraflokkur karla, sem tímabilið áður hafði orðið 
deildarmeistari í 1. deild lék á ný í efstu deild eftir 8 ára 
fjarveru meðal þeirra bestu. Liðinu fór afar vel af  stað og 
gengi vonum framar. Þjálfari Þórs var Benedikt Rúnar 
Guð mundsson. 

Meistaraflokkur kvenna tímabilið 2015-2016 undir 
stjórn Benedikt Guðmundssonar lék í 1. deild og var gengi 
þeirra með ágætum. Liðið lauk keppni í 5. sæti 1. deildar 
með 16 stig. 8 sigrar og 12 tapleikir.

Janúar: Nýtt körfuboltanámskeið fyrir börn á aldrinum 
4-7 ára hófst í byrjun janúar og var kennt í íþróttahúsi 
Glerárskóla. Námskeiðið stóð í 8 vikur og yfirumsjón 
hafði Erna Rún Magnúsdóttir leikmaður meistaraflokks 
kvenna. 

Febrúar: 9. flokkur karla varð bikarmeistari eftir sigur 
á Stjörnunni í úrslitaleik sem fram fór í Laugardalshöll. 

Mars: 9. flokkur karla tók þátt í Scania Cup sem fram 
fór í Svíþjóð og náði þar frábærum árangri. Liðið komst 
alla leið í úrslit en tapaði þeim leik gegn Sví þjóðar meist-
urum Solna í æsispennandi leik. 

Apríl: Kjarnafæðismótið fór fram 30. apríl 2016. Mótið 
er haldið fyrir drengi og stúlkur í 1.-6. bekk. Mótið fór 
fram í íþróttahúsi Síðuskóla og var afar vel sótt tókst með 
miklum ágætum. 

Október Hreiðar Gíslason stóð fyrir litlu golfmóti sem 
fram fór á Jaðarsvelli og var mótið til styrktar körfu knatt-
leiks deild Þórs. Velheppnað flott mót.

Aðalfundur körfuknattleiksdeildar var haldinn 8. apríl 
2016.

Stjórn: Andri Gylfason formaður Jón Halldórsson 
vara formaður.

Meðstjórnendur: Einar Örn Aðalsteinsson, Haukur 
Dór Kjartansson, Hjálmar Pálsson, Stefán Jónsson, Stefán 
Vilberg Leifsson og Anna Halldóra Sigtryggsdóttir.

Unglingaráð: Hólmfríður Björk Pétursdóttir formaður, 
Anna Lilja Sævarsdóttir gjaldkeri, Rósfríður Fjóla 
Þorvaldsdóttir og Einar Örn Aðalsteinsson. 

8 leikmenn yngri flokka voru valin í landslið Íslands á 
árinu til æfinga og keppni. 

U20 karla: Tryggvi Snær lék stórt hlutverk í landsliðinu 
sem tók þátt í EM dagana 15.-25. júlí. Mótið fór fram í 
Grikklandi. 

Hjá U18 Bríet Lilja Sigurðardóttir. Bríet Lilja tók þátt í 
EM sem fram fór í Rúmeníu. Einnig var Bríet með lands-
liðinu á NM sem fram fór í Finnlandi.

A landslið karla: Tryggvi Snær lék einnig með A lands-
liðinu sem tók þátt í undankeppni Eurobaket 2017.

U15 kvenna, Hrefna Ottósdóttir. U15 karla, Baldur 
Örn Jóhannesson, Gunnar Auðunn Jónsson, Júlíus Orri 
Ágústs son, Kolbeinn Fannar Gíslason og Sindri Már 
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Sigurðar son. Þessu spiluðu svo um sumarið með lands-
liðunum á Copenhagen Invitational sem fram fór í júlí. 

Maí: 9. flokkur karla urðu Íslandsmeistarar 2016 undir 
stjórn Ágúst Herberts Guðmundssonar. Liðið vann Stjörn-
una í úrslitaleik sem fram fór í Laugardalshöll.

Júní-ágúst: Hinn árlegi körfuboltaskóli Þórs hófst 6. 
júní og stóð til síðari hluta ágústmánaðar. Skólanum var 
skipt upp í þrjá hópa 11 ára og yngri, 7.-9. flokkur og loks 
15 ára og eldri. Umsjón með skólanum hafði Benedikt 
Rúnar Guðmundsson þjálfari meistaraflokka Þórs. 

Drengjaflokkur Þórs tók í júlí þátt í körfuboltamóti 
sem fram fór í bænum Lioret de Mar og kallast Eurobasket 
Festival og gerðu drengirnir sér lítið fyrir og sigruðu mótið. 
Þjálfari drengjaflokks var Bjarni Rúnar Lárusson.

Október: Staðið var fyrir körfuboltanámskeiði í íþrótta-
húsi Síðuskóla sem stóð yfir í einn dag öllum opið og gjald-
frjálst. Um 50 krakkar sóttu námskeiðið og vakti athygli 
að meiri hluti þeirra voru stúlkur. Leikmenn meistara-
flokka aðstoðuðu við kennslu.

Iðkendur yngri flokka í körfubolta tímabilið 2015-2016 
eru 110.

Körfuboltafólk ársins hjá Þór voru kjörin Tryggvi Snær 
Hlinason og Unnur Lára Ásgeirsdóttir. Tryggvi Snær var 
svo kjörin íþróttakarl Þórs 2016.

Handknattleiksdeild 2016-2017
Í stjórn handknattleiksdeildar eru 5 stjórnarmenn sem 
vinna fyrir deildina í sjálfboðavinnu. Meðal verkefna 
stjórnar eru skipulagsmál, stefna, markmið, fjárhagur, 
fjármögnun og aðstaða. Eftirtaldir aðilar skipa stjórn 
handknattleiksdeildar:

Kristján Gylfason formaður, Linda Guðmundsdóttir 

gjaldkeri, Helga Lyngdal meðstjórnandi, Sigurbjörg Níels-
dóttir meðstjórnandi, Steinn Símonarson meðstjórnandi.

Elva Haraldsdóttir hættir í stjórn haustið 2017. Enginn 
kom inn í starfið í hennar stað.

Hjá deildinni eru 6 flokkar, 3.-8. flokkur drengja en 
einnig er starfræktur íþróttaskóli fyrir 2ja-5 ára börn, eina 
klukkustund á viku. Veturinn 2015-2016 var gerð tilraun 
með að hafa 8. flokk kynjablandaðan. Það gafst vel og 
hefur haldist þannig síðan. Fjöldi iðkenda hefur verið 
nokkuð stöðugur á bilinu 120-130. Hjá deildinni starfa 
yfirþjálfari, 4 þjálfarar ásamt 4-5 aðstoðarþjálfurum. 
Kvenna flokkarnir eru sameiginlegir undir merkjum KA og 
Þórs. Handboltadeildir KA og Þórs vinna mikið saman og 
halda félögin m.a. saman tvö stór handboltamót á ári, eitt 
í október og annað í apríl. Í hverjum flokk eru síðan starf-
andi foreldraráð sem skipuleggja ferðir og annað starf hjá 
hverjum flokki fyrir sig. Mikil áhersla er lögð á að for-
eldraráðin séu virk og þjálfarar fái góðan stuðning frá 
þeim.

Æfingagjöldum deildarinnar hefur verið haldið eins 
lágum og kostur er síðustu ár til að gera fleirum kleift að 
æfa íþróttina. Innifalið í æfingagjöldum eru mismargar 
æfingar hjá hverjum flokki fyrir sig í íþróttahúsinu í 
Síðuskóla undir leiðsögn þjálfara.

Deildin býður upp á systkinaafslátt ásamt því sem 
deildir innan Þórs bjóða upp á afslátt á milli deilda. Einnig 
bjóðum við þeim sem byrja að æfa um miðjan vetur að 
greiða æfingagjald eftir hlutfalli.

6. flokkur með gull eftir eina af umferðum Íslandsmótsins 2016.

7. flokkur í keppnisferð á Selfossi 2016.
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Flokkaskipting er eftirfarandi, aldurinn miðast við 
haust:

3. flokkur karla 16-18 ára.
4. flokkur karla 14-15 ára.
5. flokkur karla 12-13 ára.
6. flokkur karla 10-11 ára.
7. flokkur karla 8-9 ára.
8. flokkur karla og kvenna 6-7 ára.
Allar æfingar fara fram Íþróttahúsi Síðuskóla en auk 

þess hafa verið þrekæfingar fyrir 3. flokk í Íþróttahöllinni 
og 4. flokk á Bjargi líkamsrækt þar sem aðstaða fyrir slíkt 
er ekki til staðar hjá félaginu. Ýmis starfsemi deildarinnar 
fer fram í félagsheimili Þórs, Hamri. 

3. og 4. flokkar taka bæði þátt í Íslandsmóti og bikar-
keppni. 5. og 6. flokkar sækja 5 mót í Íslandsmóti á hverj-
um vetri. 7. flokkur tekur þátt í einu móti á hverju ári. 
Samstarf milli Þórs, KA og Völsungs hófst haustið 2017 
og hélt Þór hálfs dags mót fyrir 7. og 8. flokk þessara 
félaga sem tókst mjög vel. Hvert félag heldur eitt mót yfir 
veturinn þannig að flokkarnir fá alls þrjú æfingamót.

Annað hvert ár fer 4. flokkur í utanlandsferð. Árið 2016 
fór 4. flokkur til Spánar á mót í Granollers.

Í september er öllum boðið að æfa frítt, einnig hefur 
deildin í upphafi hvers árs boðið nýjum iðkendum að koma 
og æfa frítt í kringum stórmót í handbolta. Þetta hefur 
komið vel út og hefur það skilað nýjum iðkendum. Í maí 
heldur handknattleiksdeild lokahóf. Sú venja hefur skap-

ast að handboltasnillingur hefur komið og rætt við iðkend-
ur hvernig hann hugsar um þjálfun sína og heilbrigðan lífs-
stíl. Þjálfarar fara yfir starf  vetrarins og veita verðlaun í 
sínum flokki. Yngstu iðkendurnir, í 7. og 8. flokki fá allir 
viðurkenningarpening. Í 4., 5. og 6. flokki eru veitt verð-
laun fyrir mestu framfarir, besta leikmann og hugar-
farsverðlaun. Í 3. flokki eru veitt verðlaun fyrir besta leik-
mann, besta sóknarmann, besta varnarmann og hugarfar. 
Þjálfarar velja þá sem hljóta viðurkenningar úr sínum 
flokkum. Í lokin er boðið upp á veitingar. Um áramót er 
valinn handboltamaður Þórs. Hafþór Már Vignisson var 
valinn handboltamaður Þórs árin 2016 og 2017. 

Þrír drengir frá Þór hafa sótt æfingar hjá yngri landslið-
um Íslands í handbolta. Þetta eru þeir Hafþór Már Vignis-
son, Haukur Brynjarsson og Aron Hólm Kristjánsson. 
Æfingar hafa verið 3-4 sinnum á ári yfir helgi. Haukur 
Brynjarsson tók þátt í móti í Þýskalandi með U-19.

Bikar í höfn hjá 3. fl. 2017.

4. flokkur bikarmeistarar 2017.

5. flokkur í keppnisferð á Ísafirði 2017.

Hafþór Már Vignisson.
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Píludeild Þórs
Píludeild Þórs hefur það að markmiði að bjóða upp á fjöl-
breytta og skemmtilega dagskrá þannig að jafnt byrjendur 
sem lengra komnir finni þar eitthvað við sitt hæfi. Deildin 
hefur aðstöðu á miðhæð stúkunnar við Þórsvöllinn og 
heldur þar uppi skipulegum æfingatímum tvisvar í viku, á 
mánudags- og miðvikudagskvöldum kl. 20-22, en jafn-
framt eru oft haldin mót í æfingatímunum. Æfingatímarnir 
eru opnir og allir eru velkomnir að koma og prófa pílukast 
og fá leiðsögn hjá vönu fólki. Auk þess leggur deildin 
mikið upp úr því að kynna íþróttina fyrir almenningi og 
tekur oft á móti hópum, t.d. skólabekkjum, vinnustaða-
hópum, og eru grundvallaratriði íþróttarinnar kynnt og 
farið í skemmti legar keppnir. 

Reglulega eru haldin opin mót fyrir almenning þar sem 
spilaður er tvímenningur og stílað inn á að draga vana og 
óvana spilara saman í pör, svokölluð Lucky Draw mót. 
Tvö stór mót í þessum anda eru haldin í desember ár 
hvert, Jólamót Píludeildar Þórs og Kjarnafæðis og 
Bombumótið, en önnur Lucky Draw mót eru haldin að 
jafnaði einu sinni í mánuði eða annan hvern mánuð og eru 
þau stundum haldin sérstaklega til styrktar pílufólki úr 
Þór sem tekur þátt í landsliðsverkefnum. 

Árið 2016 stóð deildin fyrir eftirtöldum mótum: Meist-
ara mót Þórs í 501, Meistaramót Þórs í krikket, Meist ara-
mót Þórs í 301, Deildarkeppni, Fyrirtækjakeppni, HÞ 
Lagnadeild og Akureyri Open. 

Íslandsmeistarar úr röðum Píludeildar Þórs á árinu 
2016: Jóhanna Bergsdóttir í 301 tvímenningi, 501 tvímenn-
ingi og í krikket tvímenningi. 

Landsliðsfólk úr röðum Píludeildar Þórs á árinu 2016: 
Jóhanna Bergsdóttir og Bjarni Sigurðsson. 

Í stjórn deildarinnar áttu eftirtalin sæti: Hinrik Þórð ar-
son formaður, Jóhanna Bergsdóttir varaformaður, Guðrún 
Þorbjörg Þórðardóttir gjaldkeri, Haraldur Ingólfsson rit-
ari, Arnar Oddsson meðstjórnandi og Sigurður Fannar 
Stefánsson varamaður. 

Keiludeild Þórs 
Svipað snið var á starfsemi keiludeildar Þórs og undanfar-
in ár. Æfingar fullorðinna voru 3 sinnum í viku, og æfingar 
barna og unglinga einnig. Æfingar skiptast í aldursflokka, 
þ.e. 18 ára og eldri sér og svo yngri en 18 ára æfa á öðrum 
tímum og þá alltaf undir handleiðslu þjálfara.

Eftir að keiludeildin fékk viðurkenningu sem fyrir-
myndarfélag ÍSÍ var æfingum yngri flokka breytt í sam-
ræmi við þær reglur sem að deildin setti sér og æfðu þeir 
unglingar sem komin voru í afrekshóp KLÍ meira.

Keiludeildin sendi einn einstakling á þjálfaranámskeið 
sem Keilusamband Íslands stóð fyrir árið 2016 og er það 
liður í að hafa menntaða og góða þjálfara á æfingum.

Þjálfarar þennan vetur Aníta Ársól Torfadóttir og 
Nanna Hólm Davíðsdóttir.

Aðrir Þjálfarar voru Þorgeir Jónsson og Örvar Elíasson.
Mót sem haldin voru veturinn 2015-2016 voru 6. vikna 

mót, Tvímenningur, Bikarmót, Akureyri Open og Akur-
eyrar meistarinn.

Árangur liða og einstaklinga
Árið 2016 var ágætt hjá þeim liðum sem keppa undir 
merkjum Þórs í keilu. Þór sem keppti í 1. deild karla (efstu 
deild), endaði tímabilið í 8. sæti og hélt sæti sínu þar með í 
deildinni.

Þór-Plús endaði í 9. sæti 2. deildar karla og hefði átt að 
falla en eitt lið dró sig út úr deildarkeppninni og var því 
spilaður umspilsleikur við lið frá ÍA sem var í 3. deild um 
hvort liðið myndi spila í 2. deild að ári og hafði Þór-plús 
þar betur og hélt því sæti sínu í deildinni.

Þór-Víkingar enduðu í 9. sæti 3. deildar karla.
Þór-Mjölnismenn enduðu í 11. sæti í 3. deild karla á 

sínu fyrsta tímabili en liðið er eingöngu skipað leikmönn-
um úr unglingaflokki.

Þór-Þórynjur enduðu í 4. sæti 2. deild kvenna.
Þór-Þrumurnar enduðu í 5. sæti í 2. deild kvenna.
Tvö ný lið voru stofnuð fyrir tímabilið 2015-2016, eitt 

karla lið sem eingöngu er skipað 15 ára drengjum og svo 
eitt nýtt kvennalið og eru því 6 lið sem kepptu undir merkj-
um Þórs í keilu.

Bergþóra Pásdóttir varð Íslandsmeistari í keilu með for-
gjöf.

Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir varð í 2. sæti á Íslands-
meistaramóti unglinga.

Tveir unglingar voru valdir í unglingaafrekshóp Keilu-
sambands Íslands en það voru Guðbjörg Harpa Sig urð ar-
dóttir 16 ára og Ólafur Þór Hjaltalín Ólafsson 16 ára. 
Guðbjörg og Ólafur voru svo valin í U-18 landsliðið sem 
spilaði á Evrópumóti unglinga sem haldið var í Helsinki 
Finnlandi um páksana 2016.

Þar spilaði Guðbjörg gríðarlega vel og hefur engin 
Íslensk stelpa náð jafn góðum árangri í þeirri keppni og 
hún gerði.

Stjórn Keiludeildar Þórs 2015-2016:
Guðmundur Freyr Aðalsteinsson formaður, Valdimar 

Geir Valdimarsson varaformaður, Haraldur Helgason 
gjaldkeri, Aníta Ársól Torfadóttir ritari, Örvar Freyr 
Elíasson meðstjórnandi, Björgvin Helgi Valdimarsson 1. 
varamaður, Geirdís Hanna Kristjánsdóttir 2. varamaður.

Trausti og Hallur.
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Árið 2017
Aðalstjórn: 
Fyrsti viðburður ársins var hin árlega þrettándagleði Þórs 
haldinn á planinu við Hamar í samstarfi við Akur eyrar-
stofu. Dagskráin sem var afar fjölbreytt að venju hófst 
með skrúðgöngu frá Glerárskóla að Hamri. Jólasveinar, 
álfar og tröll, púkar og alls kyns kynjaverur mættu á stað-
inn auk álfakóngs og drottningu. Í Hamri voru seldar 
veitingar s.s. kakó, kaffi og heitar vöfflur með rjóma. Talið 
er að á milli 600-700 gestir hafi mætt á viðburðinn. 

Febrúar þorrablót Þórs var haldið í íþróttahúsi Síðu-
skóla laugardaginn 4. febrúar og voru ríflega 240 manns í 
húsinu þegar mest var. Meðal skemmtiatriða voru Dal-
víkingurinn Eyþór Ingi Jónsson sem tróð upp með látum 
og kom veislugestum í rétta gírinn. Óæfðir og DJ Pétur 
Guð spiluðu fyrir dansi. 

Mars tekst loks að tryggja áframhaldandi samstarf Þórs 
og KA um rekstur kvennaliðs Þór/KA en KA menn sögðu 
upp samstarfinu fyrr um veturinn. 

Maí 2017 ákveða KA menn að ganga út úr samstarfinu 
við Þór um rekstur Akureyri handbolta. Áhugafólk um 
liðið og Þórsarar snéru bökum saman og héldu rekstri 
liðsins áfram að mestu óbreyttu með sama þjálfara. 

Aðalfundur Þórs var haldinn í Hamri þriðjudaginn 23. 
maí 2017.

Rekstur félagsins kom afar vel út og skilaði 6,1 milljón í 
afgang. Tekjum samstæðunnar fóru úr 198 milljónum árið 
2015 í 220 milljónir. Eignir félagsins metnar á 82 milljónir.

Stjórn Þórs starfsárið 2017-2018:
Árni Óðinsson formaður, Unnsteinn Jónsson varafor-

maður, Arnar Friðriksson gjaldkeri, Páll Jóhannesson rit-
ari. Meðstjórnendur: Elva Haraldsdóttir, Helga Lyngdal 
og Þorgils Sævarsson. Varamenn: Brynja Sigurðardóttir og 
Erla Ormarsdóttir. Fulltrúi unga fólksins: Magnús Víðis-
son. 

Fundir aðalstjórnar á árinu 2017 voru alls 23.

Íþrótta og tómstundaskóli Þórs 
Mikil ásókn var í Íþrótta og tómstundaskóla Þórs og var 
boðið upp á fimm tveggja vikna námskeið og fullt var í öll 
námskeiðin. Fyrsta námskeiðið hófst 5. júní og það síðasta 
31. júlí. Fastir starfsmenn voru 6 talsins auk 4 sem komu 
frá vinnuskólanum. Yfirumsjón með námskeiðunum hafði 
Gunnar Örvar Stefánsson. 

Laugardaginn 3. júní fór fram hið árlega Golfmót Þórs 
og er þetta í þriðja sinn sem mótið fer fram. Mótið var 
öllum opið. Að venju var að hinn þrautsegi Hreiðar Gísla-
son sem hafði veg og vanda að þessu móti. Keppendur voru 
ríflega 80. Það var hinn þrettán ára Mikael Máni Sig urðs-
son sem kom öllum á óvörum og stóð uppi sem sigurvegari 
og hlaut flugfar fyrir tvo til Evrópu með Iceland air. 

Pollamót Þórs 2017 
30. Pollamót Þórs og Icelandair var haldið dagana 7. og 8. 
júlí en mótið hófst þó með formlegum hætti fimmtudags-
kvöldið 6. júlí en þá var dregið í riðla. Keppt var í þremur 
deildum karla og kvenna alls 51 lið. Hjá körlunum voru 38 
lið í Polladeild, 22 í Lávarðardeild og 8 lið og í Öðlingadeild 

8. Hjá konunum voru liðin 13 alls. Í Skvísudeild voru liðin 
6, 4 lið í Dömudeild og 3 lið í Ljónynjudeild. Leikið var 
völlum utan dyra sem og í Boganum. 

Lokahóf Pollamótsins fór fram í Boganum með pompi 
og prakt. Á miðnætti var svo Risa sveitaball í Boganum 
með Helga Björns og SS Sól & Sölku Sól. Alíslensk upp-
hitun var í höndum Þórsbandsins. Ballið var mjög vel sótt 
og fór afar vel fram í alla staði.

Nóvember hóf Íþróttafélagið Þór vinnu við áætlun gegn 
einelti í samstarfi við Miðstöð skólaþróunar við Háskólann 
á Akureyri. 

Við áramót 2017 var haldið miðvikudaginn 27. desem-
ber.

Dagskráin var á margan hátt hefðbundin þ.e. Íslands-
meisturum og landsliðsfólki veittar viðurkenningar, félagar 
voru heiðraðir og hápunktur dagsins var þegar kjöri á 
íþróttafólki Þórs var lýst. Aðalræðumaður kvöldsins var 
rithöfundurinn og fyrrum landsliðsmaður í knattspyrnu, 
Þorgrímur Þráinsson. Í ræðu sinni kom Þorgrímur inn á 
alls konar landsliðstengdar hugleiðingar – með frábæran 
leiðtoga, Aron okkar, í forgrunni. Um mikilvægi liðsheild-
ar o.s.frv. Hvernig þetta ætti við alls staðar, í íþróttum, 
fyrir tækjum og í raun lífi hvers og eins. 

Aðalstjórn veitti öllum þeim fjölmörgu einstaklingum 
sem urðu Íslandsmeistarar á árinu og þeim sem tóku þátt í 
landsliðsverkefnum viðurkenningar. 

Heiðursviðurkenningar. Stjórn Þórs upplýsti að á fundi 
stjórnar 21. desember hafi stjórnin kjörið Hreiðar Gíslason 
einróma heiðursfélaga Þórs. Einnig var á sama fundi 
ákveðið að veita Þorsteini Veigari Árnasyni gullmerki Þórs 
og þeim Svanbergi Snorrasyni og Önnu Friðjónsdóttur 
silfurmerki Þórs. 

Íþróttafólk Þórs 2017 er Tryggvi Snær Hlinason og 
Sandra Stephany Mayor Gutierrez.

Íþróttafólk deild árið 2017:
Knattspyrna: Orri Sigurjónsson og Sandra Stephany 
Mayor Gutierrez.
Körfuknattleikur: Tryggvi Snær Hlinason og Heiða 
Hlín Björnsdóttir.
Keila: Guðbjörg Sigurðardóttir og Ólafur Þór Hjaltalín.
Píla: Bjarni Sigurðsson og Jóhanna Bergsdóttir.
Handknattleiksmaður Þórs – Hafþór Már Vignisson. 
Taekwondodeild Þórs tilnefndi engan að þessu sinni. 
Á árinu lést Halldór Árnason heiðursfélagi Þórs Hall-

dór lést þann 15. júní á 85. aldursári.

Knattspyrnudeild
Janúar-febrúar: Fyrstu verkefni hjá meistara og 2. flokki 
karla var að taka þátt í Kjarnafæðismótinu í knattspyrnu 
sem haldið er af Knattspyrnudómarafélagi Norðurlands. 
Gengi beggja liða var með ágætum og sérstaklega meist-
araflokki sem sigraði KA 6-1 í hreinum úrslitaleik. 

Febrúar-mars, Þór/KA gekk prýðilega í A deild Lengju-
bikarsins og hafnaði liðið í 3. sæti deildarinnar.

Karlalið Þórs sem spilaði í A deild lauk keppni í 3. sæti 
riðilsins.

Mars. Á aðalfundi knattspyrnudeildar var Orri Stefáns-
son kjörin formaður deildarinnar. Haukur Hergeirsson 
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varaformaður, Ragnheiður Jakobsdóttir gjaldkeri, Magnús 
Ingi Eggertsson ritari, Óðinn Svan Óðinsson tengiliður 
leikmanna, Brynjólfur Sveinsson fulltrúi unglingaráðs og 
Dóra Sif  Sigtryggsdóttir fulltrúi Þór/KA. 

Leikmannaráð Þór/KA, Nói Björnsson, Jóhanna Jes-
sen, Inga Huld Pálsdóttir, Ingibjörg Gyða Júlíusdóttir, 
Erna Magnúsdóttir og Ragnheiður Júlíusdóttir. 

Maí, Íslandsmótið í knattspyrnu hófst um miðjan 
mánuðinn og segja má að ÞÓR/KA hafi byrjað mótið með 
látum undir stjórn nýs þjálfara, Donna Sigurðssonar og 
vann fyrstu 9 leiki sumarsins. Það var ekki fyrr en í 10. 
Umferð að liðið missteig sig þegar það gerði jafntefli við 
Val á útivelli. 

Karlarnir byrjuðu ekki eins vel en réttu smán saman úr 
kútnum. 

Júlí, Pollamót Þórs var haldið í 30. sinn en aðalstjórn og 
knattspyrnudeild halda mótið í góðu samstarfi. 

September. Þór/KA gengi liðsins í sumar var með ólík-
indum og þegar upp var staðið hampaði liðið Íslands-
meistaratitlinum í annað sinn í sögunni. Bikarinn fór á loft 
á Þórsvelli 28. september eftir 2-0 sigur á FH. 

Sandra Stephany Mayor var markahæsti leikmaður 
deildarinnar með 19 mörk þá var hún einnig með flestar 
stoðsendingar. 

Íslandsmeistaratitil liðsins þýðir að liðið tekur þátt í 
Meistaradeild Evrópu í þriðja sinn í sögunni auk þess sem 
liðið hefur titil að verja. Þór/KA átti fulltrúa í A-landsliði 
auk þessa að eig fulltrúa í yngri landsliðum Íslands 

Karlalið Þórs átti heldur erfitt uppdráttar þetta sumarið 
og lauk liðið keppni í 6. sæti Inkasso deildarinnar. Í liði 
Þórs voru margir reynsluboltar auk þess að ungir strákar 
fengu stór hlutverk og mun sú reynsla skila sér inn í fram-
tíðina.

2. flokkur kvenna. Þór/KA/Hamrarnir áttu stórkostlegt 
sumar og þegar upp var staðið varð liðið Íslands- og bik-
armeistarar. Þá varð Margrét Árnadóttir leikmaður liðsins 
markahæsti leikmaður 2. flokks kvenna 2017.

2. flokkur karla var í harðri baráttu allt fram í síðasta 
leik um það að fara upp í A-deild en niðurstaðan varð 3. 
sæti í B-deild og mun liðið því leika þar áfram sumarið 
2018. 

Október. Á lokahófi meistara og 2. flokks karla var 
Orri Sigurjónsson valinn besti leikmaðurinn og Aron 
Birkir Stefánsson efnilegastur. 

2. flokkur karla. Alexander Ívan Bjarnason var valinn 
besti leikmaður flokksins og Hermann Helgi Rúnarsson 
efnilegastur. 

Hjá Þór/KA var Sandra Stephany Mayor Gutierrez 
útnefnd besti leikmaður liðsins og Hulda Björg Hannes-
dóttir efnilegust. 

2. flokkur kvenna. Margrét Árnadóttir besti leikmaður 
flokksins og Karen María Sigurgeirsdóttir efnilegust. 

Þá hlaut Sandra María Jessen Kollubikarinn 2017. 
Landsliðsfólk Þórs og Þór/KA í knattspyrnu 2017:
Fyrsta skal telja Söndru Maríu Jessen sem lék með A- 

landsliðinu m.a. á EM í Hollandi. 
U19 karla: Aron Birkir Stefánsson. U19 kvenna: 

Andrea Mist Pálsdóttir, Anna Rakel Pétursdóttir, Hulda 
Björg Hannesdóttir og Margrét Árnadóttir.

U17 kvenna: Hulda Björg Hannesdóttir og Karen 
María Sigurgeirsdóttir. 

Þá léku þær Bianca Elissa Sierra, Sandra Stephany 
Mayor og Natalia Ines Gomez allar A landsleiki fyrir land 
sitt Mexíco. 

Á hátíðinni Við áramót voru þau Orri Sigurjónsson og 
Sandra Stephany Mayor útnefnt knattspyrnufólk Þórs 
2017. 

Unglingaráð knattspyrnudeildar
Nokkur fjölgun hefur orðið á árinu 2017 og má þakka það 
vinsældum fótbotans í heiminum og markvissu og metnað-
arfullu starfi deildarinnar og þjálfurum félagsins. Iðkenda-
fjöldinn var í lok árs kominn í 450 sem er mestu fjöldinn í 
sögu Þórs. Mest er aukningin í yngstu flokkunum en elstu 
flokkarnir hafa sumir átt undir högg að sækja. Fótboltinn 
er löngu orðinn heilsársíþrótt og var æft alla mánuði 
ársins, í Boganum og á gervigrasvellinum við Dalsbraut 
yfir veturinn og æfingasvæði Þórs við Hamar yfir sumar-
tímann. Helstu viðburðir yfir veturinn eru Goðamótin 
fyrir 5. og 6. flokk sem Þór heldur með glæsilegum hætti 
og svo taka 3. og 4. flokkur þátt í mótum sem KA heldur í 
byrjun árs. Yngstu flokkarnir hafa síðan tekið þátt í stutt-
um dagsmótum.

Iðkendur í yngstu flokkunum eru fjölmargir og áhuga-
samir:

Hjá 8. flokki var fjöldinn sem æfði breytilegur, þegar 
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mest var voru yfir í 70 krakkar að mæta. Yfir sumarið tóku 
þau þátt í Strandarmótinu á Árskógssandi og Kiwanis-
mótinu á Húsavík. Á báðum mótunum var gleðin allsráð-
andi og allir komu sáttir frá leik. Þetta sumar voru tæplega 
50 strákar sem æfðu hjá 7. flokki og var hápunktur sum-
arsins sennilega Norðurálsmótið á Akranesi. Annars tóku 
þeir þátt í 5 mótum og stóðu sig vel á þeim öllum. 7. flokk-
ur kvenna samanstóð af rúmlega 20 duglegum stelpum 
sem fóru á þrjú mót þetta sumarið og hápunkturinn var 
Landsbankamót í lok júní. Þær voru til fyrirmyndar á 
öllum mótunum. Áhersla var lögð á að læra að standa 
saman, gera hvorn annan betri. Til þess að þetta tækist 
þurftu þeir að spila saman, bregðast við mistökum sam-
herja sinna með því að hvetja þá áfram, treysta hvor 
öðrum og efla samkennd innan hópsins.

Krakkarnir í 6. fl. sýndu það strax haustið á undan að 
þar var á ferð sérstaklega námsfús og hæfileikaríkur flokk-
ur. Er æfingar byrjuðu voru um 40 strákar að æfa en mikil 
fjölgun hefur verið í þeim hóp síðan þá. Stærsta mótið hjá 
strákunum í 6. flokki er Orkumótið í Vestmannaeyjum og 
er það jafnvel ein stærsta upplifunin á ferlinum hjá sumum 
þeirra. Þá tóku þeir þátt í Pollamótinu og Króksmótinu 
síðsumars. Stelpurnar í 6. flokki voru öflugar og tóku þátt 
í mörgum mótum sumarið 2016. Hnátumótið, Símamótið 
fór fram í lok júlí og að lokum var svo Pæjumótið á Siglu-
firði. 

Tímabilið hjá 5. flokki karla var skemmtilegt. Flokk ur-
inn taldi um 40 stráka yfir sumarið. Strákarnir voru á ferð 
og flugi og tóku þátt í ýmsum mótum og kepptu í flestum 
landshlutum ásamt því að fara í skemmtilega keppnisferð 
til Reykjavíkur í byrjun sumars. Þeir tóku þátt í N1 mótinu 
á Akureyri í júní/júlí, ÓB-mótinu á Selfossi að ógleymdu 
Íslandsmótinu. Þar komust þeir í undanúrslitakeppnina en 
ekki upp úr henni Flottur og vandaður hópur sem hefur 
tekið miklum framförum að undanförnu.

Stelpurnar í 5. flokki tóku þátt í fjórum mótum árið 
2016. Minnisstæðast er Pæjumótið í Eyjum og var mikil 
upplifun að taka þátt í því. Þarna er einnig á ferð mjög 
efnilegur hópur sem á framtíðina fyrir sér.

Bæði 4. flokkur karla og kvenna leika í deildakeppni - 
stelpurnar í B1-deild en strákarnir í B-deildinni þetta sum-
arið. Í þessum flokki var að finna fjölmarga einstaklinga 
sem geta náð langt í sinni grein ef  þau leggja hart að sér. 
Stelpurnar léku oft á tíðum vel og unnu deildina sannfær-
andi og fóru í úrslitakeppnina en náðu ekki alla leið í 
úrslitin. Strákarnir áttu hins vegar erfitt sumar og stóðu 
ekki undir væntingum, eitthvað var um meiðsli lykilmanna 
og oft vantaði herslumuninn til að klára jafna leiki. Þeir 
náðu hins vegar að halda sæti sínu í deildinni með hag-
stæðum úrslitum í síðustu umferðunum. Á þessum aldri 
eru krakkarnir að taka fyrstu skrefin inn í yngri landsliðin 
og áttum við nokkra fulltrúa í Hæfileikamóti KSÍ, bæði 
stráka og stelpur, sem stóðu fyrir sínu. 

Í 3. flokki karla vorum við með A og B lið og spiluðum 
við í C-riðli eftir fall árið áður. Markmiðið var að komast 
upp úr þeim riðli en það tókst ekki þrátt fyrir að ná öðru 
sætinu og komast í umspil. Margir sterkir leikmenn eru í 
þessum hóp sem eiga framtíðina fyrir sér. Knatt spyrnu-
sumarið í 3. flokki kvenna var um margt merkilegt og lær-
dómsríkt. Hópurinn var fámennur og fengum við liðsstyrk 
frá leikmönnum úr nærliggjandi liðum. Þær léku í 
B1-deildinni, áttu marga góða leiki og lentu í öðru sæti á 
eftir HK. Í úrslitakeppni B-deildarinnar töpuðu þær hins 
vegar fyrir sterku Fjölnisliði. og unnu hana og fóru þar af 
leiðandi í undanúrslitakeppnina en komust ekki áfram í 
úrslit. Þær enduðu sumarið hins vegar vel með því að vinna 
KA í úrslitaleik Bikarkeppni NL/AL.



41

Körfuknattleiksdeild
Þrettándagleði Þórs var fyrsta verkefni körfuknattleiks-
deildar sem er samstarf deildarinnar við aðalstjórn og 
Akur eyrarstofu. 

Í janúar hófst nýtt körfuboltanámskeið fyrir börn á 
aldrinum 4-7 ára og var kennt í íþróttahúsi Glerárskóla. 
Yfirumsjón var í höndum Ernu Rúnar Magnúsdóttur leik-
manns meistaraflokks kvenna. 

Mars: Kjarnafæðismótið var haldið laugardaginn 25. 
mars. Mótið sem haldið er fyrir drengi og stúlkur í 1.- 6. 
bekk fór fram í íþróttahúsi Síðuskóla. Alls voru 20 lið 
skráð til leiks þau eru auk heimamanna í Þór, Fjarðar-
byggð, Hetti og Tindastóli. 

Meistaraflokkur Þórs lauk keppni í deildinni í 8. sæti og 
tryggði sér þar með sæti í 8 liða úrslitum. Liðið mætti þar 
KR sem höfðu titil að verja og höfðu meistararnir betur í 
þriggja leikja rimmu 3-0. Þjálfari Þór var Benedikt Rúnar 
Guðmundsson. Eftir tímabilið sagði Benedikt upp sem 
þjálfari Þórs og við starfi hans tók Hjalti Þór Vilhjálmsson 
sem ennfremur tók við þjálfun Drengjaflokks. 

Meistaraflokkur kvenna varð undir stjórn Benedikts 
Rúnars Guðmundssonar deildarmeistari í 1. deild kvenna 
2016-2017 með 20 stig. Liðið spilaði við Breiðablik í 
umspili um laust sæti í efstu deild en laut lægra haldi í 
oddaleik sem fram fór í Síðuskóla. Benedikt hætti með 
liðið eftir tímabilið og við starfi hans tók Helgi Rúnar 
Bragason. 

Apríl: 10. flokkur Þórs varð Scania Cup meistari en 
þessi árgangur lék til úrslita á þessu gríðarlega sterka móti 
annað árið í röð. Þór sigraði lið Stjörnunnar úr Garðabær í 
úrslitum. Í úrslitaleiknum var Baldur Örn Jóhannesson 
valin mikilvægasti leikmaður mótsins (MVP) og Sindri 
Már Sigurðarson fékk viðurkenningu fyrir baráttu (fight-
ing spirit). Rúsínan í pylsuendanum var að Júlíus Orri 
Ágústsson var útnefndum Scania Cup King.

Karfan, aðalfundur 27. apríl 2017.
Stjórn: Ágúst H. Guðmundsson formaður, Jóhannes 

Baldur Guðmundsson gjaldkeri, Katrín Ásgrímsdóttir rit-
ari. Meðstjórnendur: Böðvar Þórir Kristjánsson, Hjálmar 
Pálsson, Einar Ingimundarson og Einar Örn Aðal steins-
son. Einar Ingimundarson tók við formennsku af Ágústi 
síðsumars.

Unglingaráð: Ingi Þór Ágústsson formaður, Kristbjörg 
Guðmundsdóttir ritari. Meðstjórnendur: Einar Örn Aðal-
steins son, Dóra Gestsdóttir, Hildur Ýr Kristinsdóttir, 
Sigríður Ingadóttir og Kristín Pálsdóttir. Starfandi gjald-
keri Anna Lilja Sævarsdóttir. 

Júní-ágúst: Hinn árlegi körfuboltaskóli Þórs hófst 6. 
júní og stóð til 17. ágúst. Skólanum var skipt upp í þrjá 
hópa 11 ára og yngri, 7.-9. flokkur og loks 15 ára og eldri. 
Umsjón með skólanum hafði hinn þrautreyndi Helgi 
Rúnar Bragason. 

Landsliðsfólk Þórs í körfubolta: 
A landslið karla: Tryggvi Snær Hlinason sem á haust-

mánuðum gekk til liðs við Spánarmeistara Valencia lék 
með A landsliðinu á Eurobasket 2017 og var ennfremur 
með A landsliðinu á Smáþjóðaleikunum. 

U20 karla: Tryggvi Snær Hlinason spilaði með U20 

landsliði Íslands í A-deild Evrópumóts þar sem liðið lenti í 
8. sæti. Tryggi stóð sig gríðarlega vel og var í mótslok 
valinn í 5 manna úrvalslið mótsins.

U16 karla: Þór átti 5 leikmenn í þessu landsliði sem tók 
þátt í EM sem fram fór í Sofia höfuðborg Búlgaríu 10.-19. 
ágúst. Leikmenn Þórs eru, Baldur Örn Jóhannesson, 
Gunnar Auðunn Jónsson, Júlíus Orri Ágústsson, Kolbeinn 
Fannar Gíslason og Sindri Már Sigurðarson. Þessi sami 
hópur tók þátt í NM með U16 sem fram fór í júní.

U16 kvenna. Hrefna Ottósdóttir lék með Íslandi á NM 
sem fram fór í Mekedóníu í ágúst. 

Að auki æfðu Andri Már Jóhannesson U15 og Eyþór 
Ernir Pálsson með U16 í desember. 

Karlalið Þórs mætir til leiks í Domino´s deild karla í 
körfubolta undir stjórn Hjalta Þórs Vilhjálmssonar. Stór 
skörð eru höggvin í hóp Þórs sem sér fram á erfiðan vetur 
en menn bera sig vel og stefna ótrauðir á að halda sæti sínu 
í efstu deild. 

Kvennalið Þórs missti mikilvæga pósta eftir síðasta 
tímabil byrjar tímabilið vel og fljótlega berst liðinu liðs-
styrkur og um áramót er liðið í toppbaráttu 1. deildar. 
Þjálfari Þór er Helgi Rúnar Bragason.

Október: meistaraflokkur kvenna og unglingaflokkur 
Þórs taka á móti Svissneska liðinu BC Wetzikon. Svissneski 
hópurinn telur ungmenni á aldrinum 14-16 ára sem eru á 
Íslandi í æfinga og keppnisferð. Leikið var eftir skemmti-
legu fyrirkomulagi þar sem spilaðar voru 8x10 mínútur 
skiptu liðin hverjum 10 mínútum sín á milli þ.e. fyrstu 10 
mín spilar meistaraflokkur kvenna og næstu 10 mín spilar 
unglingaflokkur og svo koll af  kolli og úrslitin ráðast svo 
eftir 8 hluta. Úr varð sannkölluð körfuboltaveisla.

Iðkendur yngri flokka í körfubolta tímabilið 2015-2016 
eru 120.

Körfuboltafólk ársins hjá Þór 2017 er Tryggvi Snær 
Hlinason og Heiða Hlín Björnsdóttir. Tryggvi Snær var 
svo kjörinn íþróttakarl Þórs 2017 og svo íþróttamaður 
Akureyrar. 

Tryggvi Snær Hlinason.
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Píludeild
Píludeild Þórs hefur það að markmiði að bjóða upp á fjöl-
breytta og skemmtilega dagskrá þannig að jafnt byrjendur 
sem lengra komnir finni þar eitthvað við sitt hæfi. Deildin 
hefur aðstöðu á miðhæð stúkunnar við Þórsvöllinn og 
heldur þar uppi skipulegum æfingatímum tvisvar í viku, á 
mánudags- og miðvikudagskvöldum kl. 20-22, en jafn-
framt eru oft haldin mót í æfingatímunum. Æfingatímarnir 
eru opnir og allir eru velkomnir að koma og prófa pílukast 
og fá leiðsögn hjá vönu fólki. Auk þess leggur deildin 
mikið upp úr því að kynna íþróttina fyrir almenningi og 
tekur oft á móti hópum, t.d. skólabekkjum, vinnustaða-
hópum, og eru grundvallaratriði íþróttarinnar kynnt og 
farið í skemmti legar keppnir. 

Reglulega eru haldin opin mót fyrir almenning þar sem 
spilaður er tvímenningur og stílað inn á að draga vana og 
óvana spilara saman í pör, svokölluð Lucky Draw mót. 
Tvö stór mót í þessum anda eru haldin í desember ár 
hvert, Jólamót Píludeildar Þórs og Kjarnafæðis og 
Bombumótið, en önnur Lucky Draw mót eru haldin að 
jafnaði einu sinni í mánuði eða annan hvern mánuð og eru 
þau stundum haldin sérstaklega til styrktar pílufólki úr 
Þór sem tekur þátt í landsliðsverkefnum. 

Árið 2017 stóð deildin fyrir eftirtöldum mótum: Meist-
ara mót Þórs í 501, Meistaramót Þórs í krikket, Meist ara-
mót Þórs í 301, Deildarkeppni, HÞ Lagnadeild og Akur-
eyri Open. Jafnframt var Íslandsmótið í 501 haldið í 
Íþrótta höllinni í samstarfi við Íslenska pílukastsam-
bandið. 

Íslandsmeistarar úr röðum Píludeildar Þórs á árinu 
2017: Jóhanna Bergsdóttir í 301, tvímenningi.501, tví-
menningi og í krikket í tvímenningi. 

Landsliðsfólk úr röðum Píludeildar Þórs á árinu 2017: 
Bjarni Sigurðsson og Jóhanna Bergsdóttir. 

Í stjórn deildarinnar áttu eftirtalin sæti: Hinrik Þórðar-

son formaður, Vilberg Geir Vigfússon varaformaður, 
Guðrún Þorbjörg Þórðardóttir gjaldkeri, Jóhanna Bergs-
dóttir ritari, Arnar Oddsson meðstjórnandi og Sigurður 
Fannar Stefánsson varamaður.

Keiludeild
Svipað snið var á starfsemi keiludeildar Þórs og undanfar-
in ár. Æfingar fullorðinna voru 3 sinnum í viku, og æfingar 

Bjarni Sigurðsson. Jóhanna Bergsdóttir.

Guðbjörg Sigurðardóttir.
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barna og unglinga einnig. Æfingar skiptast í aldursflokka, 
þ.e. 18 ára og eldri sér og svo yngri en 18 ára æfa á öðrum 
tímum og þá alltaf undir handleiðslu þjálfara.

Þeir unglingar sem eru í afrekshópi KLÍ æfa þó meira.
Þjálfarar þennan vetur Aníta Ársól Torfadóttir og 

Nanna Hólm Davíðsdóttir.
Aðrir Þjálfarar voru Þorgeir Jónsson og Örvar Elíasson.
Mót sem haldin voru veturinn 2016-2017 voru 6. vikna 

mót: Tvímenningur, Bikarmót, Akureyri Open og Akur-
eyrar meistarinn.

Árangur liða og einstaklinga
Árið 2017 var nokkuð gott í heildina hjá þeim liðum sem 
keppa undir merkjum Þórs í keilu. Þór sem keppti í 1. deild 
karla (efstu deild), endaði tímabilið í 8. sæti og hélt sæti 
sínu þar með í deildinni.

Þór-Plús endaði í 7. sæti 2. deildar karla.
Þór-Víkingar enduðu í 5. sæti 3. deildar karla.
Þór-Mjölnismenn enduðu í 7. sæti í 3. deild karla en 

liðið er eingöngu skipað leikmönnum úr unglingaflokki.
Þór-Þrumurnar enduðu í 5. sæti í 2. deild kvenna.
Eitt lið dró sig út úr keppni á Íslandsmótinu fyrir þetta 

tímabil, Þór-Þórynjur sem spiluðu í 2. deild kvenna.
Ólafur Þór Hjaltalín varð Íslandsmeistari í 1. flokki 

unglinga drengja og Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir varð í 
2. sæti á Íslandsmeistaramóti unglinga.

Guðmundur Freyr Aðalsteinsson varð í 4. sæti á 
Íslands meistaramóti með forgjöf.

Guðbjörg Harpa og Ólafur Þór voru aftur valin í afreks-
hóp unglinga hjá KLÍ. 

Guðbjörg Harpa var svo valin í U-23 landsliðið sem að 
spilaði á boðsmóti sem fram fór í Quatar 2017 og hafa þau 
bæði verið valin í U-18 hópin sem mun taka þátt í Evrópu-
móti unglinga í Danmörku 2018.

Eftir tímabilið 2016-2017
Tíminn eftir að keppnistímabilinu 2016-2017 lauk hefur 
verið mjög sérstakur fyrir Keiludeild-Þórs. Mér er það til 
efs að nokkurt annað íþróttalið eða félag hafi verið í svip-
aðri stöðu og keiludeildin er í.

Rekstraraðilar keiluhallarinnar á Akureyri fóru í þrot 
og var búið keypt af fjárfestum sem hugðu á að koma upp 
íbúðum á þeim stað sem keiluhöllin var.

Fjárfestarnir höfðu svo samband við Guðmund Frey, 
formann keiludeildarinnar og tilkynna honum að ef keilu-
deildin sjái um að rífa burt og fjarlægja brautir, vélar og 
allt sem tengist keilunni, þá megi félagið eiga það allt.

Hafist var handa og eftir um 700 klukkutíma sjálfboða-
vinnu frá félagsmönnum, fyrrverandi félagsmönnum, ungl-
inum og foreldrum unglinga þá hafðist það en þó með 
töluverðum kostnaði fyrir félagið enda þurfti að fá flutn-
ingabíla, krana, lyftara og fleira til að fjarlægja allt dótið.

Ákveðið var að halda áfram að keppa á íslandsmótinu 
en fækka liðum um 2 og því eru aðeins 4 lið sem keppa 
fyrir Þór þennan veturinn.

Samið var við rekstraraðila keilunnar á Akranesi um 
æfinga- og keppnistíma og hafa liðin því þurft að fara 
reglu lega á Akranes til æfinga og keppnisferða með tölu-
verðum kostnaði.

Vinna fór á fullt við að finna nýtt húsnæði fyrir keiluna 
og þá annaðhvort fyrir fáar brautir þar sem að eingöngu 
væri æft og keppt eða að allar brautir yrðu notaðar aftur 
og opið væri fyrir almenning. Einnig sem að unnið er að 
því að reikna út kostnaðinn við að taka upp vélarnar, 
kaupa nýtt skorkerfi og setja allt upp.

Þetta mun þó aldrei ganga upp nema með fjárhagslegri 
aðstoð.

Keiludeildin er því að segja má í fordæmalausri aðstöðu. 
Deildin á vélar og tæki fyrir margar milljónir en enga yfir-
byggingu og þarf að keyra 352 kílómetra til að komast til 
æfingar og keppni.

Stjórn Keiludeildar Þórs 2016-2017:
Guðmundur Freyr Aðalsteinsson formaður, Örvar 

Elíasson varaformaður, Höskuldur Stefánsson gjaldkeri, 
Aníta Ársól Torfadóttir ritari, Björgvin Valdimarsson 
með stjórnandi, Ólafur Þór Hjaltalín 1. varamaður, Geirdís 
Hanna Kristjánsdóttir 2. varamaður.

Taekwondo-deild Þórs 2017
Stjórn: 

Björn Heiðar Rúnarsson formaður, Stefanía Hauks-
dóttir gjaldkeri, Haukur Fannar Möller ritari.

Starfið á árinu
Árið 2017 einkendist á fyrra hluta ársins af fáum iðkend-
um en á vorönn 2017 voru virkir iðkendur orðnir færri en 
10. Farið var á eitt bikarmót og náði þar einn okkar iðk-
enda verðlaunasæti. Í maí var haldið beltapróf á Húsavík 
en þar þreyttu 5 iðkendur beltapróf og stóðust allir með 
prýði. 

Haustönn deildarinnar hófst að venju fyrsta mánudag í 
september og fór rólega af stað í báðum flokkum, Yngri 
og Eldri. Nýr þjálfari tók við Yngri hóp, Gunnar Ingi, en 
Haukur Fannar var aftur með Eldri hóp. Farið var í sam-
starf við Taekwondo Akademíu Íslands (TAÍ) þar sem 2 
þjálfarar sækja nú þjálfara-og dómaramenntun og 2 efni-
legustu iðkendur deildarinnar eru komnir í hóp sem kallast 
Einherjar Youngblood, en það er æfingarhópur fyrir 
Einherja, alþjóðlegt keppnislið TAÍ. Haustönnin hefur 
einkennst af æfingarhelgum og æfingarmótum á vegum 
TAÍ. Iðkendum fjölgaði eftir því sem leið á önnina og um 
áramót voru virkir iðkendur orðnir um 14.

Markmið félagsins og áherslur
Helsta markmið félagsins á árinu hefur verið að fjölga iðk-
endum, ásamt því að finna tækifæri fyrir þá sem eru lengra 
komnir að æfa með fleirum á sínu stigi.

Áherslan hefur verið á að mynda góðan anda á æfing-
um og að hvetja alla áfram til að gera sitt besta. 
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Akureyri handboltafélag
Ársskýrsla 2016

Stofnað 2006

Akureyri handboltafélag er sameign félaganna KA og Þórs 
og heldur utan um starfsemi meistaraflokks karla, U23 og 
2. flokk karla.

Stjórn félagsins var þannig skipuð: 
Þorsteinn Hlynur Jónsson formaður, Maron Pétursson 

varaformaður, Stefán Jóhannsson ritari, Bjarni Bjarnason 
meðstjórnandi, Ingólfur Gíslason meðstjórnandi, Jón 
Árelíus Þorvaldsson meðstjórnandi, Jón Kjartan Jónsson 
meðstjórnandi.

Framkvæmdastjóri félagsins var Hlynur Jóhannsson. 
Sævar Pétursson var gjaldkeri félagsins.
Starfsemi félagsins var með hefðbundnu sniði almanaks-

árið 2016 og kemur raunar inn á tvö keppnistímabil þ.e.a.s. 
seinni hluta 2015-2016 og fyrri hluta tímabilsins 2016-2017.

Meistaraflokkur karla
Þjálfari meistaraflokks Akureyrar var Sverre Andreas 
Jakobs son og honum til aðstoðar var Ingimundur Ingi-
mundarson. Andri Snær Stefánsson var þjálfari U23 og 2. 
flokks. Í þjálfarateyminu var einnig styrktarþjálfarinn Guð-
mundur Daði Kristjánsson.

Meistaraflokkur lék í úrvalsdeild á árinu eins og undan-
farin 10 ár. Einnig var félagið með 2. flokk karla og í haust 
skráði félagið annað lið í meistaraflokk karla þegar það 
skráði inn U23 liðið í 1. deildina. Í desember var liðið í 2.
flokki dregið úr keppni þar sem ekki tókst að manna liðið 
og lítill áhugi var hjá 3. flokki KA og Þórs að aðstoða við 
að manna liðið. 

Á árinu 2016 spilaði MF alls 29 leiki, þar af 14 heima-
leiki. 2. flokkur spilaði 26 leiki, þar af 13 heimaleiki, og 
U23 spilaði 12 leiki, þar af 5 heimaleiki. Tímabilið 2015-
2016 sendi Akureyri tvö 2. flokks lið í deildarkeppnirnar 
þannig að fyrri hluta ársins 2016 var tvöfalt leikjaálag hjá 
2. flokki. Heimaleikir meistaraflokks fóru fram í KA Heim-
il inu en heimaleikir 2. flokks og U23 fóru flestir fram í 
Íþrótta höllinni. 

Meistaraflokkurinn endaði í 8. sæti í deildinni og í 
úr slitakeppninni endaði liðið í 5-8 sæti. Í bikarkeppninni 
komst liðið í 16 liða úrslit. 2. flokkur sendi tvö lið í deildar-
keppnina og endaði í 6. sæti í 1. deild og í 2. sæti í 2. deild. Í 
bikarkeppninni datt liðið út í fyrstu umferð. 

Vorið 2016 þegar tímabilið 2015-2016 var gert upp var 
Bergvin Þór Gíslason valinn besti leikmaður liðsins en 
Berg vin átti gott tímabil og lék lykilhlutverk í bæði sókn og 
vörn. Róbert Sigurðarson var valinn efnilegastur en Róbert 
sýndi magnaða takta hjarta varnarinnar og uppskar einnig 
verðlaunin besti varnarmaður liðsins. Kristján Orri Jó -
hanns   son var valinn besti sóknarmaðurinn en hann var 

markahæsti leikmaður liðsins með 143 mörk á tímabilinu. 
Patrekur Stefánsson var valinn bestur í 2. flokk og Arnar 
Þór Fylkisson var valinn efnilegastur. Patrekur var í leik-
mannahóp í 7 leikjum með meistaraflokk í vetur og Arnar í 
einum leik. 

Kristján Orri Jóhannsson var valinn í B-landslið Íslands 
sem mætti Grænlandi í tveimur æfingaleikjum og í árslok 
var Kristján Orri Jóhannsson tilnefndur af hálfu félagsins 
til íþróttamanns Akureyrar.

Á keppnistímabilinu var heimavöllur félagsins í KA 
heimilinu. Heimaleikir U23 og 2. flokks hafa verið jöfnum 
höndum í Höllinni og KA heimilinu og sama gilti um 
æfingar beggja flokka. Heimilisfang og félagsaðstaða 
fé lagsins var í Höllinni eins og verið hefur undanfarin ár. 

Markmið félagsins er hér eftir sem hingað til er að halda 
úti handboltaliðum á Akureyri sem eru samkeppnishæf við 
það besta sem gerist hér á landi. 

Félagið fagnaði 10 ára starfsafmæli á þessu ári (2016). Á 
síðasta ári (2015) fór fram þó nokkur umræða um fram-
tíðarskipan Akureyrar handboltafélags og var meðal ann-
ars stofnaður starfshópur sem skoða ætti framtíð handbolt-
ans á Akureyri. Hjalti Þór formaður handknattleiksdeildar 
KA tók að sér að leiða þá vinnu og boðaði Kristján Gylfa-
son formann handknattleiksdeildar Þórs og Hlyn Jónsson 
formann Akureyrar handboltafélags til undirbúningsfund-
ar um stofnun starfshópsins. Enginn fundur var þó haldinn 
hjá starfshópnum á þessu ári og því er ákveðin biðstaða á 
þessari vinnu. Mikilvægt er þó halda áfram þessari vinnu 
og klára þessa greinargerð til félaganna handboltanum á 
Akureyri til heilla.

Fjölmargir einstaklingar komu að beinni eða óbeinni 
vinnu fyrir félagið og er þeirra framlag gríðarlega mikilvægt 
fyrir starfsemina og þökkum við öllu þessu frábæra fólki 
kærlega fyrir þeirra magnaða framlag. 

Að lokum þökkum við samstarfsfólki okkar í stjórninni 
ásamt stjórnendum og framkvæmdastjórum KA og Þórs 
fyrir samstarfið sem hefur verið með miklum ágætum.

Verðlaunahafar Akureyrar Handboltafélags.
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Akureyri handboltafélag heldur utan um starfsemi meist-
araflokks karla, U23 karla og var sameign félaganna KA 
og Þórs fyrri hluta árs en í 100% eigu Þórs seinni hluta 
tímabilsins. 

Í lok keppnistímabilsins 2016-2017 hætti Hlynur Jó -
hanns son sem framkvæmdastjóri félagsins og Jón Árel í us 
Þorvaldsson einnig sem gjaldkeri félagsins. Við gjaldkera-
stöðunni tók Finnur Víkingsson. Akureyri handboltafélag 
vill nota þetta tækifæri til að þakka Hlyni og Jóni og 
öðrum fráfarandi stjórnarmönnum kærlega fyrir þeirra 
mikla framlag í þágu Akureyrar handboltafélags til 
margra ára. Mikil endurnýjun varð á stjórn félagsins en 
hún er þannig skipuð frá sumri 2017:

Þorsteinn Hlynur Jónsson formaður, Finnur Víkingsson 
gjaldkeri, Jón Kjartan Jónsson meðstjórnandi, Kristján 
Gylfason varaformaður og formaður yngri flokka Þórs, 
Magnús Eggertsson meðstjórnandi, Stefán Bjarnasson 
meðstjórnandi, Vignir Traustason meðstjórnandi, Þor-
vald ur Sigurðsson meðstjórnandi

Starfsemi félagsins var með hefðbundnu sniði alman-
aksárið 2017 og kemur raunar inn á tvö keppnistímabil 
þ.e.a.s. seinni hluta 2016-2017 og fyrri hluta tímabilsins 
2017-2018.

Á árinu ákvað KA að draga sig úr samstarfinu við Þór 
um karlahandboltann og var samningi þeirra slitið með 
samkomulagi þann 16. maí 2017. Á fjölmennum aðalfundi 
félagsins og framhaldsaðalfundi kom fram mikill stuðn-
ingur við að starfinu í félaginu yrði haldið áfram í óbreyttri 
mynd. Á fundi með leikmönnum og þjálfurum áður en 
slitin voru endanlega ákveðin kom einnig fram eindreginn 
vilji beggja aðila að starfinu yrði haldið áfram. Það er á 
grunni þessara viðræðna við leikmenn, aðstandendur og 
fjölda fólks, bæði áhugamanna og styrktaraðila, sem aðal-
stjórn Þórs ákvað að halda rekstri félagsins áfram í 
óbreytti mynd. 

Meistaraflokkur karla
Þjálfari meistaraflokks Akureyrar var Sverre Andreas 
Jakobsson og honum til aðstoðar var Ingimundur Ingi-
mundarson. Andri Snær Stefánsson var þjálfari U23 frá 
janúar til loka maí. Í júni tók Þorvaldur Sigurðsson við 
þjálfun U23 og honum til aðstoðar í vetur var Halldór Örn 
Tryggvason.

Félagið lék með meistaraflokk í úrvalsdeild á seinni 
hluta keppnistímabilsins 2016-2017 en í 1.deild fyrri hluta 
keppnistímabilsins 2017-2018. Einnig var félagið með 
annað lið í meistaraflokki karla þegar það skráði inn U23 
liðið í 2. deildina. 

Á árinu 2017 spilaði MF alls 28 leiki, þar af 14 heima-
leiki. U23 spilaði 22 leiki, þar af 10 heimaleiki, 8 í Íþrótta-
höllinni og 2 í KA heimilinu. Heimaleikir og æf ingar 
meistaraflokks og U23 fóru fram í KA heimilinu seinni 
hluta keppnistímabilsins 2016-2017 en í Íþróttahöllinni 
fyrri hluta keppnistímabilsins 2017-2018. 

Meistaraflokkurinn endaði í 10. sæti í deildinni og féll 
niður í 1. deildina fyrir keppnistímabilið 2017-2018. Í 
bikar keppninni datt liðið út í fyrstu umferð. U23 endaði í 
9. sæti í 1. deildinni. Í bikarkeppninni datt liðið út í fyrstu 
umferð. 

Vorið 2017 þegar tímabilið 2016-2017 var gert upp var 
Andri Snær Stefánsson fyrirliði liðsins valinn besti leik-
maður liðsins. Andri var að leika sitt 10. tímabil fyrir félag-
ið og er þetta í þriðja skiptið sem hann hlýtur þessa viður-
kenningu. Andri Snær Stefánsson er leikjahæsti leikmaður 
félagsins með 222 leiki. Andri tók þátt í fyrsta deildarleik 
liðsins en það var útileikur gegn Val 30. september 2006 og 
skoraði hann tvö mörk í leiknum. Þess má geta að Andri 
Snær er eini leikmaðurinn úr þeim leik sem ennþá spilar 

Akureyri handboltafélag
Ársskýrsla 2017

Stofnað 2006

Verðlaunahafar Akureyrar Handboltafélags.
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með liðinu. Alls hefur Andri Snær skorað 515 mörk fyrir 
liðið. 

Efnilegasti leikmaður: Patrekur Stefánsson.
Besti varnarmaður: Róbert Sigurðarson.
Besti leikmaður: Andri Snær Stefánsson.
Besti sóknarmaður: Mindaugas Dumcius.

Ungmennalið Akureyrar:
Besti leikmaður: Arnþór Gylfi Finnsson.
Efnilegasti leikmaður: Hafþór Vignisson.

Á lokahófinu var mikið um dýrðir eins og venja er á slík-
um hátíðum og voru ýmis verðlaun veitt. 

Bergvin Þór Gíslason hefur leikið 159 leiki með liðinu á 
átta tímabilum en Bergvin lék sinn fyrsta meistara-
flokksleik þann 4. mars 2010. Það var útileikur gegn HK 
þar sem Bergvin skoraði tvö mörk en Bergvin hefur alls 
skorað 374 mörk fyrir liðið.

Kristján Orri Jóhannsson hefur leikið 116 leiki á fjórum 
tímabilum. Fyrsti deildarleikur Kristjáns Orra með 
Akureyri var gegn Fram 19. september 2013 þar sem hann 
skoraði fimm mörk en alls hefur Kristján Orri skorað 542 
mörk í leikjum með Akureyri.

Tomas Olason markvörður hefur á undanförnum fimm 
tímabilum leikið 119 leiki með Akureyri. Tomas var í 
fyrsta sinn í leikmannahópi Akureyrar 15. nóvember árið 
2012 í útileik gegn FH. Óhætt er að segja að Tomas hafi 
skilað góðu starfi til félagsins en hann á skráðar 982 vörsl-
ur í leikjum með félaginu sem eru næstflestar vörslur þeirra 
fimmtán markvarða sem komið hafa við sögu hjá liðinu. 
Þá hefur Tomas verið drjúgur gegn vítaskyttum and-
stæðingana og alls varið 46 vítaköst, helming þeirra tók 
hann tímabilið 2014-2015 en þá varði Tomas 23 vítaskot 
sem er met í sögu félagsins á einu tímabili.

Haukur Brynjarsson markmaðurinn snjalli í MF og 
U23 var í árslok valinn til að fara með U18 í handbolta á 
Sparkassen Cup Sem fram fór í Merzig í Þýskalandi.

Í árslok var Brynjar Hólm Grétarsson tilnefndur af 
hálfu félagsins til íþróttamanns Akureyrar og hlaut hann 
51 stig og varð í níunda sæti yfir íþróttamann ársins.

Heimilisfang og félagsaðstaða félagsins er í Íþrótta-
höllinni eins og verið hefur undanfarin 11 ár. Félagið fékk 
á árinu til afnota skrifstofu og fundaraðstöðu í hinni nýju 
aðstöðu IBA í Höllinni sem tekin var í notkun í haust. 
Skrifstofu og fundaraðstaðan mun nýtast stjórn og þjálfur-
um vel og betra skipulag kemst á innra starf  félagssins. Ný 
heimasíða og instagram síða var tekin í notkun á árinu 
ásamt nýrri twitter og facebook síðu. Arnar Geir Hall-
dórsson sá um alla uppsetningu og að að ritstýra vefunum. 
Færum við honum bestur þakkir fyrir alla aðstoðina og 
fyrir umsjón á beinum útsendingu. 

Markmið félagsins er hér eftir sem hingað til að halda 
úti handboltaliðum á Akureyri sem eru samkeppnishæf 
við það besta sem gerist hér á landi. Stefna stjórnar er að 
reka fyrirmyndar íþróttafélag, hafa æfingaraðstöðu og 
aðbúnað leikmanna þá bestu hér á landi og eftirsóknar-
verða. Einnig er mikilvægt að starfið sé vel skipulagt og Handknattleiksmaður AHF 2017.

Liðsmynd tekin á æfingu í desember 2017
Aftasta röð: Friðrik Svavarsson, Karolis Stropus, 

Brynjar Hólm Grétarsson, Óðinn Freyr Heiðmarsson, 
Aron Ingi Heiðmarsson, Patrekur Stefánsson.

Miðröð: Sverre Andreas Jakobsson, Hilmir Kristjánsson, 
Jóhann Geir Sævarsson, Arnþór Gylfi Finnsson, Þórður Tandri Ágústsson, 

Sigurður Már Steinþórsson, Ingimundur Ingimundarson.
Fremsta röð: Ihor Kopyshynskyi, Garðar Már Jónsson, 

Haukur Brynjarsson, Arnar Þór Fylkisson, Hafþór Már Vignisson, 
Arnór Þorri Þorsteinsson.
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Karatefélag Akureyrar
Ársskýrsla 2016

Stofnað 2008

Á aðalfundi félagsins var kosin stjórn félagsins. Dagleg um-
sjón og rekstur hvílir á yfirþjálfara og gjaldkera félagsins. 

Stjórn Karatefélags Akureyrar 2016:
Magnús Sigþórsson, formaður.
Randver Gunnar Ólafsson varaformaður.
Rut Guðbrandsdóttir gjaldkeri.
Kristinn Þórisson ritari.
Einar Ingi Einarsson, meðstjórnandi. 

Þjálfarar:
Magnús Sigþórsson yfirþjálfari.
Rut Guðbrands dóttir.
Allar æfingar eru haldnar í æfingarhúsi félagsins að 

Óseyri 1. Félagið leigir aðstöðuna sjálf  og hefur til umráða 
tvo sali með karate og Júdo dýnum. Félagið hefur unnið, á 
árinu, í því að bæta aðstöðuna enn frekar og bætt við þrek- 
og styrkþjálfunartækjum og aukið við að dýnuklæða gólf-
ið. Öll þjálfun er unnin án launa. 

Félagið hefur aukið þátttöku sína á karatemótum sem 
haldin eru á vegum KAI. Farið var í fyrsta skipti á eitt 
Bushido mót af mótaröð sem samanstendur af þremur 
mótum yfir árið. Er þetta í fyrsta skipti sem félagið fer 
með keppendur til að keppa í kumite. 

Félagið hafði á undan keypt hlífðarbúnað fyrir kepp-
endur sem skilda er að nota fyrir keppendur. Geta þá iðk-
endur keppt og fengið allan búnað sem skilda er að nota 
lánaðann hjá félaginu.

Einnig var farið með stóran hóp af börnum og ungling-
um á íslandsmeistaramótið í kata. Markmið félagsins á 
næstu árum er að taka þátt í öllum mót um sem eru í boði 
innanlands á vegum KAI.

Að lokum vill stjórn Karatefélags Akureyrar þakka 
öllum þeim sem komu að starfi félagsins árið 2016.

Magnús Sigþórsson Formaður Karatefélags Akureyrar

skilvirkt þegar kemur að rekstri félagsins, gera samstarfs- 
og styrktarsamninga til lengri tíma og tryggja þannig að 
félagið safni ekki skuldum eða stofni ekki til skuldbind-
inga án þess að hafa fjármagnað þær. Félagið er skuldlaust 
félag. 

Félagið fagnar 11 ára starfsafmæli á þessu ári (2017). 
Stefnumótunarvinna er nú í gangi hjá Þór um fram tíðar-
skipulag handboltans hjá félaginu eftir að KA sleit sam-
starfinu. Mikilvægt er að klára hana sem fyrst. 

Fjölmargir einstaklingar hafa komið að beinni eða 

óbeinni vinnu fyrir félagið og er þeirra framlag gríðarlega 
mikilvægt fyrir starfsemina og þökkum við öllu þessu frá-
bæra fólki kærlega fyrir þeirra magnaða framlag. 

Að lokum þökkum við samstarfsfólki okkar í stjórninni 
ásamt stjórnendum og framkvæmdastjóra Þórs fyrir sam-
starfið sem hefur verið með miklum ágætum. 

Með kveðju
Hlynur Jónsson formaður
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Karatefélag Akureyrar
Ársskýrsla 2017

Stofnað 2008

Á aðalfundi félagsins var kosin stjórn félagsins. Dag leg 
umsjón og rekstur hvílir á yfirþjálfara og gjaldkera félags-
ins. 

Stjórn Karatefélags Akureyrar 2017:
Magnús Sigþórsson, formaður.
Randver Gunnar Ólafsson, varaformaður.
Rut Guðbrandsdóttir, gjaldkeri.
Kristinn Þórisson, ritari.
Einar Ingi Einarsson, meðstjórnandi.

Þjálfarar:
Magnús Sigþórsson, yfirþjálfari.
Rut Guðbrandsdóttir.
 

Allar æfingar eru haldnar í æfingarhúsi félagsins að Óseyri 
1. Öll þjálfun er unnin á launa. 

Lítil breyting varð á almennu starfi félagsins f.u. að 
félagið hefur lagt mikla vinnu við að taka þátt í fleiri 
mótum á vegum KAI. Felst sú vinna í að koma sér inn í 
nýustu keppnisreglur o.s. frv. undirbúa iðkendur fyrir 
mótin.

Farið var á tvö af þremur mótum í Bushido móta-
röðinni þar sem keppt er í kata og Kumite. Gengi kepp-
enda batnar með hverju mótinu sem farið er á og stigu 
mörg af keppendunum á verðalaunapall. Farið var einnig 
á Íslands meistaramótið í kata og eignaðist félagið sinn 

fyrsta Ís lands meistara og var það í 12 ára Kata stúlkna. 
Félagið fór einnig á fyrsta Fjör kálfamót í kumite sem 
haldið hefur verið á Íslandi. 

Er þetta nýbreytni að halda kumitemót fyrir yngri en 12 
ára börn og heppnaðist mótið mjög vel. Aukin þátttaka 
iðkenda á mótum kallar á að félagið komi sér upp meiri 
búnaði til keppni. 

Ákveðið var að félagið geti útvegað sem flestum sem 
vilja keppa, hlífðarbúnað og keppnisgalla sem er nauðsyn-
legur í unglingaflokki sér að kostnaðalausu. 

Fyrirhugað er á árinu 2017 að iðkendur fái tækifæri til 
að taka þátt í öllum mótum sem KAI býður upp á 
og er þá félagið orðið virkur þáttakandi í öllum 
mótum sem eru í boði innanlands. 

Rut Guðbrandsdóttir er varamaður í stjórn KAI 
og beitt sér mikinn fyrir því að tekið sé tillit til þess 
að Karatefélag Akureyrar er eina félagið fjarri 
suðurlandinu þar sem öll önnur karatefélög á 
Íslandi eru staðsett á suðurlandinu. 

Karatefélags Akureyrar þakka öllum þeim sem 
komu að starfi félagsins árið 2017.

Magnús Sigþórsson
formaður Karatefélags Akureyrar
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KKA akstursíþróttafélag
Ársskýrsla 2016

Stofnað 1996

Árið 2016 var stjórn félagsins skipuð með eftirfarandi hætti: 
Þorsteinn Hjaltason, formaður. Sigurður Rúnar Sig þórs-
son, ritari. Guðmundur Hannesson, Jóhann Hansen, 
Bjarki Sigurðsson.

Meðstjórnendur voru:
Fjalar Úlfarsson, Árni Grant, Baldvin Þór Gunnarsson, 
Gunnar Valur Eyþórsson, Sigurður Bjarnason, Stefán 
Hansen, Kristján Ingi Jóhannsson.

Mikil vinna fer fram í fjölmörgum nefndum félagsins. 
Vefsíða félagsins er www.kka.is 

Í janúar var að venju haldinn peningafundur KKA og 
var fjallað um fjármál félagsins, afkomu á síðasta ári og 
áætlanir fyrir það næsta. Samherji styrkti KKA aftur á 
þessu ári. Styrkurinn skiptir félagið verulega máli og hjálp-
ar því við að veita þjónustu á svæðinu, heimamönnum sem 
og fjölmörgum ferðamönnum til ómældrar skemmtunar.

Á árinu átti KKA 20 ára afmæli. Var ýmislegt gert 
skemmtilegt í tilefni þessa. ÍBA afhenti félaginu afmælis-
gjöf með viðhöfn og var árið allt hið besta í alla staði fyrir 
félagið. Mikill uppgangur var í unglinga og barnastarfi og 
svona mætti lengi telja. 

Í mars var haldin spyrna í Réttarholti. Vetraríþróttahátíð 
var haldin að venju og sá KKA um nokkra viðburði á 
hátíðinni, sem haldnir voru á svæði KKA og líka við 
Skíðastaði í Hlíðarfjalli. Dagana 9. og 10. júlí hélt KKA 
Íslandsmót í motocrossi og enduroakstri í blíðskaparveðri. 
Mótin tókust gríðarlega vel í alla staði enda er braut KKA 
orðin á heimsmælikvarða. Keppendur KKA stóðu sig vel á 

mótum ársins sem voru fjölmörg bæði á Akureyri og 
annars staðar á landinu. Nefna má t.d. að Einar Sigurðsson 
varð annar í MX2 í motocrossi, eftir harða keppni og 
skyldu ekki nema 3 stig að hann og íslandsmeistarann. 
Einar varð svo Íslandsmeistari í tvímenningi með Bjarka 
bróður sínum. 

Þorsteinn Hjaltason, formaður KKA var kjörinn til 
setu í dómstól MSÍ á ársþingi sambandsins. Aðalfundur 
KKA var haldinn í desember. Einar Sigurðsson var kjör-
inn íþróttamaður KKA 2016. Einar er einn besti ökumað-
ur landsins og er vel að titlinum kominn.

Þorsteinn Hjaltason, formaður KKA

Enduroferð með yngstu meðlimina. Félagsheimili KKA.

Einar Sigurðsson íþróttamaður KKA 2016 og 2017.
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KKA akstursíþróttafélag
Ársskýrsla 2017

Stofnað 1996

Árið 2017 var stjórn félagsins skipuð með eftirfarandi hætti: 
Þorsteinn Hjaltason, formaður. Sigurður Rúnar Sigþórs-
son, ritari, Guðmundur Hannesson, Jóhann Hansen, 
Bjarki Sigurðsson.

Meðstjórnendur voru:
Fjalar Úlfarsson, Árni Grant, Baldvin Þór Gunnarsson, 
Gunnar Valur Eyþórsson, Sigurður Bjarnason, Stefán 
Hansen, Kristján Ingi Jóhannsson.

Mikil vinna fer fram í fjölmörgum nefndum félagsins. 
Vefsíða: www.kka.is 

Í janúar var að venju haldinn peningafundur KKA eða 
framhaldsaðalfundur og var fjallað um fjármál félagsins, 
afkomu á síðasta ári og áætlanir fyrir það næsta. Samherji 
styrkti KKA aftur á þessu ári. Styrkurinn skiptir félagið 
verulega máli og hjálpar því við að veita þjónustu á svæð-
inu, heimamönnum sem og fjölmörgum ferðamönnum til 
ómældrar skemmtunar.

Í mars og fram eftir voru voru miklar framkvæmdir á 
KKA svæðinu því þá var lögð pípa í gegnum svæðið frá 
Glerárvirkjun og niður í virkjunarhús. Þegar hægt var að 
opna svæðið aftur fór starfsemin í gang af krafti eins og 
venjulega, með æfingum og keppnum. KKA gekkst m.a. 
fyrir ókeypis námskeiði fyrir þolaksturs ökumenn í júní. 

Dagana 8. og 9. júlí 2017 hélt KKA Íslandsmót í moto-
crossi og enduroakstri í blíðskaparveðri. Mótin tókust 
gríðarlega vel í alla staði enda er braut KKA orðin á 
heimsmælikvarða. Keppendur KKA stóðu sig vel á mótum 
ársins sem voru fjölmörg bæði á Akureyri og annars staðar 
á landinu. Fremstan í flokki má nefna Einar Sigurðsson en 
hann náði mjög góðum árangri í motocrossinu á árinu 
2017. Hann keppti í MX2 flokki, þ.e. 250 cc hjól, og jafn-
framt í opna flokknum, þ.e. MX open en í þeim flokki eru 
nær því einungis aflmeiri hjól en Einars. Einar varð í öðru 
sæti í MX 2 flokknum en náði með góðri hjólatækni á 
aflminna hjóli, að landa öðru sæti í opna flokknum. Einar 
var í auk þess landsliði Íslands í motocrossi. 

Þann 25. nóvember 2017 sóttu Bjarki Sigurðsson og 
Þorsteinn Hjaltason ársþing MSÍ. Bjarki situr í stjórn 
MSÍ, var endurkjörinn og situr auk þess í mótanefnd MSÍ. 
Einar Sigurðsson var kjörinn íþróttamaður KKA 2017 í 6. 
sinn.

Þorsteinn Hjaltason, formaður KKA

Námskeið KKA.

Snjóhjól í Héðinsfirði.

Ungviðið leikur sér.
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Knattspyrnufélag Akureyrar
Ársskýrsla 2016

Stofnað 1928

Knattspyrnufélag Akureyrar var með fjórar starfandi 
deild ir árið 2016. 

Aðalstjórn KA
Á árinu 2016 kemur aðalstjórn KA að nokkrum viðburð-
um á vegum félagsins. Þar má m.a. nefna vel heppnað 
Þorrablót og 30 ára afmælisfagnað félagsheimilis okkar 
KA-manna en það var vígt árið 1986. KA fagnaði 88 ára 
afmæli þann 8. Janúar 2016 og stendur undirbúningur hátt 
fyrir stórafmælið í janúar 2018. Aðalstjórn hefur horft 
mikið til þess að færa alla starfsemi félagsins á KA svæðið 
á næstu árum. Við stofnuðum því á síðasta ári framtíðar-
nefnd fyrir félagið. Nefndin kallaði eftir þarfagreiningu frá 
deildum og svo var arkitektastofa fengin til þess að teikna 
upp tillögu nefndarinnar eftir að aðalstjórn hafði fjallað 
um hana. Okkar framtíðarsýn er sú að öll starfsemi félags-
ins, inni og úti, verði hér á KA svæðinu.

Tilnefndir til íþróttamanns KA fyrir árið 2016 eru þeir 
Valþór Ingi Karlsson (blakdeild), Guðmann Þórisson 
(knatt spyrnudeild) og Martha Hermannsdóttir (hand-
knattleiksdeild). Valþór Ingi Karlsson var hlutskarpastur í 
kosningu og því útnefndur íþróttamaður KA árið 2016. 

Böggubikarinn, sem er veittur ungu og efnilegu íþrótta-
fólki (innan- sem utan vallar) hlutu þau Dagur Gautason 
(handbolti) og Anna Rakel Pétursdóttir (fótbolti).

21 landsliðsmaður frá KA lék landsleik á árinu 2016 og 
Ís lands meistarar urðu:

3. flokkur knattspyrna karla, b-lið
3. flokkur stúlkna í blaki
4. flokkur blaki, blandað lið
5. flokkur handbolti karla, eldra ár

Bikarmeistarar urðu:
Meistaraflokkur karla í blaki

Deildarmeistarar urðu:
Meistaraflokkur karla í knattspyrnu

Knattspyrnudeild
Sumarið 2016 verður lengi í minnum haft hjá KA-mönnum 
fyrir eitt það skemmtilegasta í ára raðir. Srdjan Tufegzic 
stýrði nefninlega liðinu til sigurs í Inkasso-deildinni og 
tryggði sæti í efstu deild karla í fyrsta sinn í 11 ár. Liðið bar 
höfuð og herðar yfir önnur lið í deildinni og þegar stigin 
voru talin á haustdögum var KA með 9 stiga forskot á 
toppnum og 16 stigum á undan liðinu í 3. sæti. Þá gerðu 
stelpurnar í Þór/KA vel og náðu í 4. sæti Pepsi-deildar 
kvenna.

Deildina stækkaði jafnt og þétt en ríflega 700 iðkendur 
voru hjá deildinni og hafði KA aldrei sent eins mörg lið til 

keppni á Íslandsmóti eins og sumarið 2016. Árangur yngri-
flokka KA árið 2016 var líkt og áður ágætur. Stúlkurnar í 
2. fl Þór/KA urðu Íslandsmeistarar, strákarnir í 3. fl urðu 
Íslandsmeistarar B-liða og bikarmeistarar Norður- og 
Austurlands. Þá gerði 6. flokkur sér lítið fyrir og vann allar 
sex keppninar í Polla- og Hnátumótum KSÍ.

Árlegir viðburðir á vegum knattspyrnudeildar eru orðn-
ir mýmargir og gríðarlega vel heppnaðir. KA heldur 
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þónokkur mót á ári hverju og ber þar hæst að nefna 
N1-mótið í knattspyrnu sem var met-stórt árið 2016. Þá 
heldur KA einnig Stefnumót á veturnar fyrir 8.,7.,4. og 3. 
flokk karla og kvenna og eru þau vel sótt, bæði af liðum 
af Norðurlandi, sem og sunnanliðum. Arsenalskólinn var 
haldinn í síðasta skipti sumarið 2016 og í fyrsta sinn var 
haldið keppnismót fyrir stúlkur í 7. flokki í júní og gekk 
það vonum framar. Allir þessir viðburðir væru ómögulegir 
ef  ekki væri fyrir aragrúa af sjálfboðaliðum sem leggja 
nótt við dag að halda félaginu gangandi. 

Spaðadeild
Spaðadeild KA, sem er eina deild félagsins sem sinnir 
einstaklingsíþróttum, æfir duglega bæði í KA-heimilinu og 
íþróttahöllinni. Frítt er að æfa hjá Spaðadeild KA sem 
býður bæði upp á badminton og tennis fyrir fullorðna og 
börn. Um 25 krakkar voru að æfa tennis og badminton 
þegar mest var.

Blakdeild
Blakdeild KA hafði í nægu að snúast veturinn 2016-2017. 
KA sendi bæði karla- og kvennalið til keppni í Mizuno-
deildinni, sem er efsta deild blaksins á Íslandi. Töluverðar 
breytingar urðu á liðunum á milli tímabila en vorið 2016 
hafði karlalið KA orðið bikarmeistari, og lent í 2. sæti 
Íslandsmótsins eftir gríðarlega harða baráttu við HK en 
stelpurnar lentu í 5. sæti og komust í undanúrslit í bikarn-
um þann veturinn. Veturinn 2016-17 gekk ekki eins vel, 
árangurslega séð. Eins og áður segir urðu miklar breyt-
ingar á liðunum og lykilleikmenn leituðu á önnur mið eða 
hættu í íþróttinni. Vorið 2017 endaði karlalið KA í 3.-4. 
sæti mótsins og stelpurnar í 5. sæti, annað árið í röð. Caila 
Stapleton og Hristiyan Dimitrov voru þó verðlaunuð fyrir 
góðan árangur með sæti í liði vetrarins hjá BLÍ. 

4.flokkur blakdeildarinnar gerði sér lítið fyrir og vann 
tvö Íslandsmót veturinn 2016-2017 en KA náði að tefla 
fram liði á öllum yngriflokkamótum sem haldin voru á 
vegum BLÍ. 

Mikil gróska var í öldungablaki hjá KA og á Akureyri 
en nýliðanámskeið fyrir 20 ára og eldri var haldið í fyrsta 
skipti haustið 2016 og gekk það vel. Nokkur Öldunga-
blakmót voru haldin á vegum KA, sem og eitt Íslandsmót 
fyrir krakka í 3. og 4. flokki sem heppnaðist mjög vel. 

KA átti 10 landsliðsmenn árið 2016 í blaki, bæði í 
A-landsliðum, yngri landsliðum og strandblaki.

Handknattleiksdeild
Vorið 2016 hampaði 5. Flokkur karla á eldra ári Íslands-
meistaratitli hjá handknattleiksdeild KA en handknatt-
leiksdeild KA sendi lið til keppni í öllum flokkum Íslands-
móts HSÍ veturinn 2015-2016 og var þetta eini titillinn 
sem vannst á landsvísu. Karlaliðin undir nafni KA en 
kvennaflokkarnir, reknir af handknattleiksdeild KA, und-
ir nafni KA/Þór. Vorið 2016 lét Stefán Guðnason af störf-
um sem yfirþjálfari yngri flokka en í hans stað var ráðinn 
Jónatan Magnússon. Töluverð fjölgun iðkenda var í hand-
boltanum hjá KA veturinn 2016-2017, eða um 10%.

Kvennalið KA/Þór lék í Olísdeildinni veturinn 2015-
2016 og endaði í 11. Sæti. Liðið féll þar með úr deildinni 
og nokkrir leikmenn hurfu á brott. Skipt var um þjálfara 
en þeir Gunnar Ernir Birgisson og Jóhann G. Jóhannsson 
létu af störfum og voru þeir Jónatan Magnússon og Þor-
valdur Þorvaldsson ráðnir í þeirra stað. Nokkrar stúlkur 
ákváðu að freista gæfunnar og taka slaginn á nýjan leik 
með liðinu eftir að hafa lagt skónna á hilluna. Það munaði 
um minna og veturinn 2016-2017 var liðið einum sigri frá 
því að vinna næst efstu deild og tryggja sig í Olísdeildina á 
nýjan leik. 

Akureyri handboltafélag, samvinnuverkefni KA og 
Þór, endaði veturinn 2015-2016 í 8. sæti Olís-deildarinnar 
og tapaði fyrir Haukum í úrslitakeppninni í oddaleik. 
Sverre Jakobsson þjálfaði liðið og hóf leik í Olís-deildinni 
haustið 2016 með ungt og efnilegt lið. Liðið varð fyrir tölu-
verðum meiðslum á leiktíðinni og oft og tíðum óheppnir 
með úrslit. Fór það svo að Akureyri Handboltafélag féll úr 
deildinni, og hóf leik í næst efstu deild haustið 2017. 

Tveir KA-drengir léku landsleiki fyrir hönd KA á árinu 
2016, ásamt því að KA hélt, í samstarfi við Þór, tvö gríðar-
lega vel heppnuð handboltamót fyrir stráka og stelpur í 6. 
flokki. Þá hélt KA einnig eitt dagsmót fyrir krakka í 7. og 
8. flokki sem er nýbreytni og var það vel heppnað. 
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Knattspyrnufélag Akureyrar var með fimm starfandi 
deild ir árið 2017. 

Aðalstjórn
Sem fyrr kemur aðalstjórn að fjölmörgum viðburðum á 
vegum KA á árinu 2017 og þar má m.a. þorrablót, leikja-
skólann, afmæliskaffi og hinir ýmsu fjölskyldudagar í 
KA-heimilinu þar sem félagsmenn koma saman og gæða 
sér á mjólkurgraut eða öðru í boði félagsins.

Félagið stækkaði töluvert á árinu 2017, eins og komið 
verður inná hér að neðan, en ein deild stækkaði töluvert og 
önnur bættist við. Það er því mikil gróska í starfinu okkar 
– því fyrir utan þessar tvær viðbætur varð fjölgun iðkenda í 
hinum þremur deildunum okkar einnig töluverð. 

Tilnefndir til Íþróttamanns KA á árinu 2017 voru: 
Martha Hermannsdóttir (handbolti), Anna Rakel Péturs-
dóttir (fótbolti) og Ævarr Freyr Birgisson (blak). Anna 
Rakel Pétursdóttir varð hlutskörpust eftir kosningu og því 
útnefndur íþróttamaður KA árið 2017.

Böggubikarinn, sem er veittur ungu og efnilegu íþrótta-
fólki (innan sem utan vallar) hlutu þau Karen María Sigur-
geirsdóttir (fótbolti) og Alexander Heiðarsson (Júdó).

Íslandsmeistarar á árinu 2017 urðu:
3. flokkur knattspyrna karla, b-lið
2. flokkur kvenna Þór/KA/Hamrarnir
Meistaraflokkur Þór/KA

Og svo júdófólkið okkar sem keppir sem einstaklingar:
1. Alexander Heiðarsson
2. Anna Víkingsdóttir
3. Árni Arnarsson
4. Berenika Bernat
5. Hekla Pálsdóttir
6. Ísabella Heiðarsdóttir
7. Ólafur Jónsson

Bikarmeistarar urðu:
2. flokkur Þór/KA/Hamrarnir
3. flokkur karla – Norður og Austurlandsbikarmeistarar.
Þá áttu KA hvorki fleiri né færri en 29 landsliðsmenn á 

árinu 2017. 

Knattspyrnudeild
Löngu tímabærri endurskoðun á samstarfi okkar um 
rekstur Þór/KA lauk eftir viðræður aðila með þátttöku 
ÍBA og er knattspyrnudeild ánægð með þær breytingar 
sem samningurinn fól í sér. Þrátt fyrir að um tíma hafi 
mikið gengið á, þá var knattspyrnudeild, sem og aðalstjórn 
KA, einhuga um þann samning sem úr viðræðunum kom, 

og eiga allir aðilar, sem að endurskoðuninni komu, miklar 
þakkir skyldar fyrir þá vinnu sem unnin var. Stelpurnar 
sýndu okkur svo Akureyringum öllum úr hverju þær eru 
gerðar og þjöppuðu sér vel saman fyrir átök sumarsins. 
Má með sanni segja að stelpurnar hafi verið stjörnur ársins 
á knattspyrnusviðinu á Akureyri, eins og nánar verður 
vikið að í þessum pistli. 

Starfsemi knattspyrnudeildar KA á árinu 2017 var 
um fangsmikil og öflug. Á árinu var, eins og fyrri ár, slegið 
met í iðkendafjölda innan deildarinnar. Hefur stækkun 
félagsins verið ör undanfarin ár, sem sýnir sig best í því, að 
KA lék næst flesta leiki í Íslandsmótum yngri flokka á 
árinu, alls 472 leiki. Einungis Breiðablik spilaði fleiri leiki 
en KA á árinu! Ungt KA fólk var því á ferð um allt landið, 
allt árið, að iðka knattspyrnu og vonandi skemmta sér vel 
um leið og þau efla sig sem einstaklinga. Gleðilegt er frá 
því að segja, að 8 uppaldir leikmenn KA spiluðu landsleiki 
á árinu 2017 sem er skýr vitnispurður um frábært starf  sem 
unnið er innan yngri flokka KA. 

Árangur yngriflokka KA á árinu var með eindæmum 
góður. Ber þar helst að nefna, að 2.flokkur kvenna í Þór/
KA gerði sér lítið fyrir og urðu bæði Íslands- og bikar-
meistarar. 2. flokkur karla tryggði sér einnig sæti í A-deild 
á næsta ári og mun þar af leiðandi aftur spila á meðal 
þeirra bestu. 
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Skemmtilegt er að segja frá því að KA mun á næsta ári 
eiga lið í A-deild í öllum 11 manna bolta karla sem spilað-
ur er á vegum KSÍ. 

Í 3. flokki karla urðum við Íslandsmeistarar í B-liðum 
þriðja árið í röð ásamt því að verða bikarmeistarar en A og 
C lið enduðu í 3. sæti í A-deild. í 4.flokki karla náði C-liðið 
í silfur og í 5. flokki karla náði KA svo þeim skemmtilega 
árangri að verða N1 móts meistarar. Þar átti KA lið í 
öllum styrkleikaflokkum og fengum við 3 gullverðlaun, 1 
silfur og 1 brons á mótinu. 

Önnur lið innan yngriflokka KA voru til fyrirmyndar 
og stóðu sig virkilega vel á árinu bæði innan sem utan vall-
ar. 

Meistaraflokkur karla lék á ný í deild hinna bestu eftir 
tólf  ára fjarveru. Liðið kom vel stemmt til leiks undir 
styrkri handleiðslu Tufa þjálfara okkar. Liðið spilaði 
skemmtilegan og árangursríkan fótbolta í sterkri en jafnri 
deild. Sjöunda sætið varð staðreynd að lokum, en einungis 
sex stig vantaði uppá til að liðið næði Evrópusæti en að 
sama skapi náði liðið sjö stigum meira en það lið sem féll 
niður í Inkasso deild. Áfram verður byggt á þessum 
árangri, en markmið okkar fyrir næstu þrjú ár er að skapa 
lið sem nær stöðugleika í deildinni.

Sem fyrr segir var það kvennalið Þór/KA sem stal sen-
unni á árinu. Með nýjan þjálfara í brúnni, Halldór Jón 
Siguðrsson, Donna, og gríðarlegan stuðning Akureyringa 
á bak við sig, varð liðið Íslandsmeistari og sýndi á köflum 
mikla yfirburði á önnur lið í deildinni. Virkilega var 
ánægju legt að sjá yfir eitt þúsund áhorfendur sjá liðið 
hampa titilinum á heimavelli í lokaleik mótsins. Lang flest-
ir áhorfendur í Pepsídeild kvenna studdu lið Þór/KA í 
heimaleikjum sínum á tímabilinu og var okkar ágæti stuðn-
ingsmannahópur Schiöttara þar áberandi. Við óskum liði 
Þór/KA sérstakleg til hamingju með þennan frábæra 
árang ur.

Yngriflokkaráð hélt sína árlegu viðburði en þar ber 
helst að nefna Stefnumótin sem eru orðin knattspyrnufólki 
vel kunn. Haldin eru tvö mót sem eru dagsmót fyrir yngstu 
iðkendurnar og á þau mæta fimm til sexhundruð krakkar 
sem spila fótbolta með bros á vör. Inn í þessari Stefnu-
mótaröð erum við einnig með mót fyrir 3. og 4. fl karla og 
kvenna og eru þau mót að verða mjög vinsæl og fyrir-
spurnir um þátttöku farnar að koma frá Suðurlandi en 
hingað til hefur þetta mót verið nánast eingöngu sótt af  
liðum á Norður- og Austurlandi. 

Yngriflokkaráð hélt í fyrsta skipti international courver 
coaching fótbolta skóla í samvinnu með Heiðar Birni hjá 
Courver sem tókst mjög vel. Um 180 iðkendur mættu í 
þennan skóla og fengu mikið af frábærum fótboltaæfing-
um og fyrirlestrum. Svo vel tókst til að búið er að ganga 
frá samning um að halda samskonar skóla aftur í ár og er 
von okkar um að geta haldið hann næstu árin. Yngri-
flokkaráð endaði svo árið á jólabingói sem er orðin árleg 
hefð en allur ágóði af bingóinu fer í að fjármagna rútuna 
sem keyrir yngstu iðkendur KA á æfingar í Boganum.

Stúlknamót 7. flokks, Greifamótið, var haldið í annað 
sinn, helgina fyrir N1 mótið. Tókst það í alla staði mjög vel 
líkt og N1 mótið sjálft, sem nú var haldið í þrítugasta og 
fyrsta skiptið. Bæði þessi mót voru fjölmennari en árið 

áður og unnu starfmenn og sjálfboðaliðar KA þrekvirki 
við undirbúning og framkvæmd þessara móta. N1 mótið 
er fyrir löngu orðið „mót mótanna“ í íslenskri yngri flokka 
knattspyrnu og er vitnisburður KA um öflugt starf, innan 
vallar sem utan.

Blakdeild
KA á líkt og síðastliðin ár bæði karla- og kvennalið í 
Úrvalsdeild BLÍ. Kvennaliðið er að stærstum hluta skipað 
ungum leikmönnum sem jafnframt spila í 2. og 3. flokki en 
bæði lið hafa fengið styrk erlendra leikmanna á árinu sem 
hefur gefið góða raun. Karlaliðið endaði úrslitakeppnina í 
vor í 3.-4. sæti og stelpurnar deildarkeppnina í 5. sæti. 
Hvor ugt liðið komst í úrlitakeppnina í bikarkeppninni. 

KA átti lið á öllum yngriflokkamótum sem haldin voru 
á vegum BLÍ og náðu þau ágætis árangri. KA fór með 3. 
Flokks lið á bikarmót í Kópavogi í janúar og lenntu í 
fimmta sæti. Fjórði flokkur sameinaðist í lið með Sigl-
firðingum og fóru á tvö Íslandsmót, annað á Húsavík í 
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mars og hitt á Ísafirði í maí. Gekk þeim afar vel og urðu 
Íslandsmeistarar á báðum mótum. Þriðji flokkur fór svo 
með gestalið á Íslandsmót nú í október og vann alla sína 
leiki. Ljóst er að KA á efnilega krakka í blaki sem á fram-
tíðina fyrir sér. 

Töluverðar breytingar urðu á báðum meistaraflokks-
liðunum milli tímabila. Strákarnir hafa sett markið hátt í 
vetur og urðu bæði deildar og bikarmeistarar á vordögum 
2018, stelpurnar hafa ekki náð eins góðri siglingu en þær 
enduðu í neðsta sæti deildarinnar en hafa þó komið á óvart 
í yfirstandandi úrslitakeppni og eru til alls líklegar. Þá hafa 
yngriflokkaliðin okkar staðið sig vel á mótum nú á haust-
dögum.

Við val á liði umferðanna í Mizunodeildinni áttum við 
tvo fulltrúa vorið 2017, þau Cailu og Hristiyan. Nú um 
áramót áttum við KA menn hins vegar 6 fulltrúa, 5 af 6 í 
karlaliðinu, þá Filip, Mason, Quentin, Gunnar Pálma og 
Ævarr Frey og svo Ijeoma í kvennaliðinu. Þá var Filip 
valinn besti þjálfari karlaliða. 

Einu sinni í viku allt síðastliðið sumar voru fríar æfingar 
fyrir börn á öllum aldri í sandinum í Kjarnaskógi auk þess 
sem deildin hélt þar tvö strandblaksmót í stigamótaröð 
BLÍ. Vert er að geta þess að á árinu bættust við tveir vellir 
og eru þeir því orðnir 4 samtals. Fyrir það erum við afar 
þakklát og hafa blakarar á Akureyri lagt mikla vinnu í 
þetta verkefni. Bestu þakkir til allra sjálfboðaliða sem hafa 
lagt hönd á plóg við æfingar, mótahald sem og margvísleg 
verkefni sem snúa að rekstri deildarinnar. 

Undanfarin ár hefur öldungablakið verið mjög vaxandi 
hér á Akureyri og annað árið í röð var haldið nýliðanám-
skeið fyrir 20 ára og eldri. Þá var bryddað uppá þeirri nýj-
ung að halda fyrirtækjamót í blaki, þar sem leikgleði og 
hópefli er í aðalhlutverki. Þetta hefur mælst vel fyrir og er 
komið til að vera. Um mánaðamótin apríl/maí mun svo 
blakdeildin halda árlegt Öldungamót BLÍ. Gera má ráð 
fyrir fjölda liða en á síðasta móti tóku 167 lið þátt. Þetta er 
mót risastórt í skipulagningu og er undirbúningur þegar 
hafinn en gera ráð fyrir að vel á annað þúsund blakarar 
heimsæki okkur og er allur stuðningur vel þeginn. Þess má 
geta að á öldungamóti BLÍ í Mosfellsbæ í maí var KA með 
15 lið sem telja um það bil 100 manns.

Með tilkomu nýs þjálfara til deildarinnar, Lorenzo 
Ciancio, var settur aukinn kraftur í barna- og unglinga-
starf. Boðið var uppá þriggja daga námskeið á haustdög-
um fyrir byrjendur og áframhaldandi fríar æfingar út árið. 
Æfingar fara fram við góðar aðstæður í KA-heimilinu og 
Naustaskóla.

Handknattleiksdeild
Þá er stórt ár að baki í sögu handknattleiksdeildar KA. 
Vorið 2017 féll Akureyri Handboltafélag úr efstu deild 
eftir 10 ára veru þar og voru stelpurnar í KA/Þór grátlega 
nálægt því að tryggja sér sæti í efstu deild en því miður 
tókst það ekki. Haustið 2017 var gríðarlega miklu lífi blás-
ið í deildin og blásið til sóknar. 

Í fyrsta skipti í 10 ár, haustið 2017, tefldi KA fram liði í 
meistaraflokki karla undir sínu merki. Hefur það gengið 
vonum framar og þegar þetta er skrifað er lítið eftir af  
deildarkeppni ársins og er KA í 2. sæti deildarinnar og 

búið að tryggja sér það sæti, sem og heimaleikjarétt í 
umspili fyrir sæti í efstu deild á næsta ári. Stefán Árnason 
þjálfar liðið og hefur gert með miklum glæsibrag, ásamt 
því að sinna unglingastarfi félagsins gríðarlega vel.

Stelpurnar í KA/Þór spiluðu í undanúrslitum bikar-
keppni HSÍ á vordögum og hlutu mikið lof fyrir sína 
frammistöðu gegn toppliði í Olís-deildinni. Því miður 
vannst ekki sigur en stelpurnar sýndu að þær standa 
öðrum liðum á landinu aftar í getu, baráttu og vilja. Þá eru 
stelpurnar, þjálfaðar af Jónatan Magnússyni og Þorvaldi 
Þorvaldssyni, þegar búnar að tryggja sæti sitt í Olís-
deildinni haustið 2018, taplausar í næst efstu deild. Frábær 
árangur.

Áhorfendur hafa ekki látið sitt eftir liggja og verið dug-
legir að mæta til að mynda þá mögnuðu stemmingu sem er 
í KA heimilinu og töluverð fjölgun iðkenda hefur orðið í 
handboltanum, með tilkomu meistaraflokks karla og betri 
umgjarðar. 

Það er mikill metnaður hjá þeim sem vinnaað handbolt-
anum og er það von þeirra og vilji að það verði gaman að 
mæta í KA heimilið og horfa á handbolta um ókomna tíð. 
Mikil gróska er í handboltanum á landsvísu og verður 
gaman að sjá framþróun handboltans á Akureyri á næstu 
árum en Akureyringar hafa löngum verið mikið hand-
boltafólk og mikill metnaður er lagður í starfið í bæjarfé-
laginu um þessar mundir. 

Mikill metnaður er í yngriflokkastarfi handboltans hjá 
KA og erum við afar stolt af  því starfi sem þar er unnið. 
Metnaðarfullir þjálfarar áhugasamir krakkar og mikil 
gleði er það sem einkennir handbolta æfingar hjá yngri-
flokkunum okkar. Jónatan Magnússon er yfirþjálfari og 
fjölgun iðkenda hefur verið um 5% og eru þeir rúmlega 300 
talsins. KA sendir lið (í fleirtölu) til þátttöku í öll 
Ís landsmót á vegum HSÍ, sem er ekki sjálfgefið þar sem 
flestir leikirnir fara fram á höfuðborgarsvæðinu. 
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Sex krakkar frá KA og KA/Þór léku landsleiki á árinu 
2017 og hélt handknattleiksdeildin þrjú handboltamót á 
árinu í samstarfi við Þór og gengu þau vonum framar.

Júdódeild
Júdódeild KA varð 40 ára á árinu 2017 en deildin var 
stofnuð 1977. Frá haustmánuðum 2012 æfði og keppti 
júdó fólk á Akureyri undir merkjum Draupnis en síðast-
liðið sumar var Júdódeild KA endurvakin með inngöngu 
allra júdómanna í deildina. Júdódeildin er nú með æfingar-
aðstöðu í Laugargötu við sundlaug Akureyrar.

2017 var gott ár og fjölmargir góðmálmar skiluðu sér í 
hús. 

Íslandsmeistarar og helsti árangur
Anna Soffía Víkingsdóttir vann til tveggja gullverðlauna á 
Norðulandamótinu sem haldið var í Svíþjóð. Anna Soffía 
vann einnig til gullverðlauna á Smáþjóðaleikunum sem 
haldnir voru í San Marínó auk þess að verða tvöfaldur 
Íslandsmeistari. Júdósamband Íslands valdi Önnu Soffíu 
júdókonu ársins.

Alexander Heiðarsson vann til sjö verðlauna á erlendri 
grundu. Hann vann til bronsverðlauna á Matsumae Cup í 
Danmörku. Hann vann til gullverðlauna og silfurverð-

launa á Norges Cup og vann til Silfur og brons verðlauna 
á Norðurlandamótinu í Svíþjóð. Hann vann til bronsverð-
launa á Budo Nord Cup í Svíþjóð og til silfurverðlauna á 
Welsh Open í Cardiff. Alexander vann sér inn rétt til að 
taka þátt í Ólympíuhátíð æskunnar sem fóru fram í Györ í 
Ungverjalandi í sumar en vann ekki til verðlauna þar. 
Alexander varð einnig tvöfaldur Íslandsmeistari á árinu. 
Alexander Heiðarsson var útnefndur efnilegasti júdómað-
ur Íslands af Júdósambandi Íslands.

Berenika Bernat vann til silfur- og bronsverðlauna á 
Noregs Cup. Hún vann til bronsverðlauna á RIG alþjóð-
legu móti sem haldið er í Reykjavík. Berenika varð einnig 
tvöfaldur Íslandsmeistari á árinu. Berenika stundar nám í 
íþróttaskóla í Póllandi veturinn 2017-18 og keppir undir 
merki KA.

Breki Bernharðsson , Dofri Vikar Bragason og Edda 
Tómasdóttir unnu öll til bronsverðlauna á RIG alþjóðlegu 
móti sem haldið er í Reykjavík.

Árni Árnason, Íslandsmeistari.
Hekla Pálsdóttir, Íslandsmeistari.
Ísabella Nótt Heiðarsdóttir, Íslandsmeistari.
Ólafur Jónsson, Íslandsmeistari.
Iðkendur unnu til fjölmargra annarra verðlauna á 

Ís landsmótum og mótum á vegum Júdósambands Íslands.
Við viljum að lokum þakka aðalstjórn KA og starfs-

fólki KA fyrir hlýjar og góðar móttökur við inngöngu og 
aðlögun.

Spaðadeild
Spaðadeild KA, sem er eina deild félagsins sem sinnir ein-
staklingsíþróttum, æfir duglega bæði í KA-heimilinu, 
Nausta skóla og íþróttahöllinni. Frítt er að æfa hjá Spaða-
deild KA sem býður bæði upp á badminton og tennis fyrir 
fullorðna og börn. Um 23 krakkar eru að æfa tennis og 
badminton. Deildin stefnir enn hærra og er gríðarlega 
jákvæð út í aðstöðu félagsins í Naustaskóla sem hentar vel 
fyrir iðkun spaðaíþrótta. Framundan er Íslandsmót 
krakka í badminton sem Spaðadeild KA heldur og fram 
fer í KA-heimilinu í apríl. 
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Kraftlyftingafélag Akureyrar
Ársskýrslur 2016 og 2017Stofnað 1975

Kraftlyftingafélag Akureyrar, KFA var stofnað 7. janúar 
1975 og voru stofnfélagar tæplega 30. Tilgangur félagsins 
er að efla stálíþróttir á Akureyri og nágrenni, þroska 
félagsanda og stuðla að heilbrigðu líferni. Í dag eru 887 
skráðir félagsmenn og þar af um 357 skráðir iðkendur.

Aðalstjórn 2017
Grétar Skúli Gunnarsson formaður. Fjölnir Guð mans son 
varaformaður. Alex Cambray gjaldkeri. Ingvi Örn Frið-
riks son ritari. Viktor Samúelsson meðstjórnandi.

Aðalstjórn 2016
Grétar Skúli Gunnarsson formaður. Fjölnir Guðmansson 
varaformaður. Hulda B. Waage gjaldkeri. Alex Cambray 
ritari. Viktor Samúelsson meðstjórnandi.

Þjálfararáð KFA
Grétar Skúli Gunnarsson, Tryggvi J. Heimisson, Viktor 
Samúelsson, Gísli Sigurðsson.

Mótanefnd KFA
Grétar Skúli Gunnarsson, Fjölnir Guðmannsson, Viktor 
Samúelsson.

Aganefnd KFA
Einar Már Ríkarðsson, Þorbergur Guðmundsson, Alex 
Cambray.

Deildarstjórar 2016
Grétar Skúli Gunnarsson (KRA), Tryggvi Heimisson 
(OL), Þorbergur Guðmundsson, (HREY/klifur).

Deildarstjórar 2017
Grétar Skúli Gunnarsson (KRA), Tryggvi Heimisson 
(OL), Þorbergur Guðmundsson, (HREY/klifur), Ásdís 
Sigurðardóttir (frjálsar).

Skýrsla stjórnar
Við héldum áfram vinnuna á stefnumótun og þá sérstak-
lega framtíðarsýn sem við höfum fyrir íþróttastarf félags-
ins og þeirra íþrótta sem við höfum umsjón yfir. Í kjölfarið 
var kynnt nýja afreksíþróttastefnu félagsins og samþykkt 
að gera KFA að fjölgreinafélagi á ársþingi 2017. 

Í dag starfa fimm deildir innan félagsins, allar með mis-
munandi áherslur eftir greinum en megin markmiðið er að 
skapa sameiginlega grundvöll og framtíðarmöguleika á að 
okkar iðkendur geti æft og keppt eftir sínum þörfum og 
forsendum. 

Kraftlyftingafélag Akureyrar er aðili að fimm sérsam-
böndum innan ÍSÍ:

•  Lyftingasambandi Íslands (1975-1984, og 2011-).
•  Kraftlyftingasambandi Íslands (1985-).
•  Íþróttasambandi fatlaðra (2011-).
•  Frjálsíþróttasambandi Íslands (2017-) deildinn var 

stofnuð í lok árs 2016.
•  Klifursambandi Íslands (2017-) deildinn var stofnuð 

2015.
•  Kraftlyftingafélag Akureyrar er fyrirmyndarfélag ÍSÍ 

(2011-).

Mótastarf
Hér á Akureyri voru haldinn 19 mót þar af 7 sem voru 
skráð á mótaskrá LSÍ og KRAFT. Heildarfjöldi keppenda 
á mótum á vegum félagsins árið 2016 og 2017 er 518. Við 
ætlum að halda áfram að halda uppi öflugu mótastarfi en 
stefnum á að leggja meira púður í stærri mót. Bæði með 
fleiri keppendum og fleiri keppnispöllum. Mikill áhugi 
virðist vera fyrir því að keppa á mótum hér á Akureyri og 
stefnum við á að halda þeim áhuga lifandi með enn glæsi-
legri og skemmtilegri viðburðum og mótum. 

Dómarar
Starfandi eru 13 kraftlyftingadómarar og 8 lyftingadómarar 
í bænum. Stefnan er að halda áfram að fjölga dómurum á 
svæðinu og ætlum við að vera með dómaranámskeið í sam-
starfi við nágrana félögin 2018 og 2019. Það hefur verið 
umræða innan dómaranefndar KRAFT að fá einn af okkar 
dómurum til að taka alþjóðleg réttindi og fögnum við því.

Afreksstarf 
Afreksstarfið var áfram í miklum blóma á starfstímabilinu. 
Meistaraflokkur félagsins náði þeim árangri að sigra liða-
keppni kraftlyftingasambands Íslands í karlaflokki og 
kvennaflokki 2017. Árið 2016 sigraði karlalið KFA liða-
keppnina og kvennaliðið hafnaði í öðru sæti. KFA var 
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síðan í öðru sæti í liðakeppni LSÍ 2016 aðeins örfáum stig-
um á eftir lyftingadeild Ármans. Við fengum mikinn lið-
styrk þegar Gísli Sigurðsson stofnaði deild innan KFA 
utan um afrekstarf í frjálsíþróttum og væntum við þess að 
þaðan eigi eftir að blómstra mikið af hörku afreksmönn-
um undir hans leiðsögn.

Viktor Samúelsson var kjörinn íþróttamaður Akureyrar 
2016, og hafnaði í öðru sæti 2017. Sóley Margrét Jónsdóttir 
hafnaði í fjórða sæti 2017.

Iðkendur frá KFA tóku þátt í 38 landsliðsverkenum á 
tímabilinu 2016 og 2017.

Landsliðsmenn félagsins (2016-2017) eru:
Adam Gulyas – Klassískum.
Andri Fannar Gíslason – frjálsum.
Alexandra Gudlaugsdóttir – kraftlyftingum.
Aron Ingi Gautason – kraftlyftingum.
Árdís Ósk Steindórsdóttir – kraftlyftingum.
Árni Freyr Stefánsson – bekkpressu.
Birna Blöndal – lyftingum.
Bjartmar Örnuson – frjálsum.
Bjarki Gíslason – frjálsum.
Björk Óðinsdóttir – lyftingum.
Fríða Björk Einarsdóttir – kraftlyftingum.
Hulda B. Waage – kraftlyftingum.
Hrannar Ingi Óttarsson – kraftlyftingum.
Ingvi Örn Friðriksson – kraftlyftingum.
Ingólfur Þór Ævarsson – lyftingum.

Íris Hrönn Garðarsdóttir – kraftlyftingum.
Jóel Pál Viðarsson – lyftingum.
Kara Gautadóttir – kraftlyftingum.
Karl Anton Löve – kraftlyftingum.
Katrín Vilhjálmsdóttir – lyftingum.
Sóley Margrét Jónsdóttir – kraftlyftingum.
Óskar Helgi Ingvason – kraftlyftingum.
Viktor Samúelsson – kraftlyftingum.
Ynja Mist Aradóttir – kraftlyftingum.
Þorbergur Guðmundsson – kraftlyftingum.
Þorsteinn Ægir Óttarsson – kraftlyftingum.
Þuríður Kvaran – kraftlyftingum.

Barna- og unglingastarf
Barna- og unglingastarf félagsins var komið á gott skrið í 
byrjun árs 2016. Eftir mikla óvissu vegna æfingaraðstöð-
unar okkar í Sunnuhlíð og flutning júdófélagsins þurftum 
við að hætta með flesta hópa nema framhaldshópinn 
haustið 2016. Sumarið 2017 vorum við með tvo fornáms-
hópa. Eftir flutningana hjá okkur haustið 2017 fórum við 
svo strax af stað við að kynna og kenna krökkum eftir 
nýja kerfinu okkar og erum vongóð á að það verða 5 
kyjnaskiptir hópar starfandi í lok árs 2018 ásamt fornáms 
og kennslu hópum. 

Það hefur verið mikil vitundarvakning um ávinning 
styrktar- og kraftþjálfunar (sérstaklega með lausum 
áhöldum kraft- & Ólympískarlyftingar þá helst). Yfirleitt 
hafa þetta verið eldri unglingar (15-19 ára) þegar þau 
byrja að sinna þessari þjálfun. Einn þriðji af  þeim iðkend-
um sem eru virkir að hverju sinni hjá okkur eru iðkendur 
úr öðrum íþróttagreinum en lyftingum. 

Nýja kerfið snýst fyrst og fremst um að bjóða uppá 
markvissa tímabils eða heilsársþjálfun fyrir yngri unglinga 
(12-15 ára) úr ýmsum íþróttagreinum. Byggja þannig upp 
samstarfs til lengri tíma milli okkar og annara aðildarfé-
laga ÍBA). Við höfum strax fengið jákvæðar viðtökur í 
viðbót við það sem hefur áður verið gert og er okkar von 
að þetta við getum innleitt okkar þjónustu inní sem flestar 
íþróttir í bænum. 

Lokaorð
Mikið búið að vera í gangi á þessum árum í herbúðum 
KFA. Þetta er það sem stendur uppúr. Samtals hafa verið 
sleginn rúmlega 290 íslandsmet, 27 norðurlandamet, 1 
evrópumet. 69 íslandsmeistaratitlar, 24 bikarmeistaratitl-
ar, og fleiri en 60 verðlaun á alþjóðlegum meistaramótum.

Stigahæst í liðakeppni karla og kvenna hjá KRAFT 
2017.

Stigahæsta karlalið KRAFT 2016. 
Stigahæsti kraftlyftingamaður og kona ársins 2017.
Stigahæsti kraftlyftingamaður ársins 2016.
Annað sæti í liðakeppni LSÍ 2016.
Þetta hefur verið okkar besta starfstímabil frá upphafi. 

Ég vill þakka öllum þeim sem starfa með félaginu, byggja 
upp nafn þess og þeim aðilum sem hafa lagt okkur lið í 
gegnum þetta allt saman.

Jarðvegurinn er frjór og framtíðin björt! 
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Léttir hestamannafélag
Ársskýrsla 2016

Stofnað 1928

Árið 2016 var um margt okkur hestamönnum heilladrjúgt. 

Okkur Léttismönnum fjölgar ögn og þó nokkur kraftur hefur 

verið í starfinu á árinu.

Strax eftir aðalfund félagsins á sl. ári kom stjórnin saman og 

lagði línurnar fyrir komandi starfsár og segja má að í meginat-

riðum hafi verið haldið áfram því góða starfi er unnið hefur 

verið á liðnum árum í félaginu. Þó má segja að með ráðningu 

framkvæmdastjóra félagsins hafi orðið sú breyting að mál 

okkar hafi verið meira lifandi og færst fram auk þess sem 

sýnileiki félagsins hafi tekið stakkaskiptum með öflugum 

fréttaflutningi af málefnum félagsins á heimasíðu okkar sem og 

facebook síðu Þetta gafst vel og voru félagsmenn almennt 

ánægðir með þessa breytingu. Það er mat stjórnar félagsins að 

það hafi verið hárrétt ákvörðun að stíga það skref og ráða fram-

kvæmdastjóra félagsins, þau eru svo viðamikil og öflug störf 

sem verið er að vinna innan félagsins kölluðu beint á ráðn-

inguna og vonandi verður svo áfram.

Á fyrstu dögum nýrrar stjórnar var tekin sú ákvörðun að 

lækka til mikilla muna aðgangskortin að reiðhöllinni og segja 

má að sú aðgerð hafi í raun breytt landslaginu í reiðhöllinni 

umtalsvert. Þessi ákvörðun jók sölu aðgangskorta í höllina að 

miklum mun og mikið líf færðist strax í notkun hallarinnar og 

er það mat stjórnar félagsins að þetta hafi verið mjög heilladrjúg 

aðgerð og ekki síst var hún mjög jákvæð félagslega og nú í dag 

erum með aðgang að höllinni fólk og félagar okkar sem annars 

hefðu ekki komið og nýtt sér þetta glæsilega íþróttahús okkar 

Léttismanna. Sú stjórn er nú situr vonar og trúir að áfram verði 

haldið á sömu braut varðandi gjaldtökuna í höllinni. 

Í desember var sett á laggirnar svokallaður „Heldri manna 

hópur hestamanna“ sem samanstendur af hestamönnum 65 ára 

og eldri. Efnt var til samkomu í desember fyrir þetta fólk og því 

boðið í kakó og rjómavöfflur. Gafst þetta mjög vel og var mikil 

ánægja með þetta framtak félagsins. Mættu rúmlega 30 manns. 

Svo var aftur boðað til samveru meðal heldri manna hestamanna 

tvisvar sinnum eftir áramót í fyrraskiptið í brauð og súpu í boði 

Veitingahússins Greifans og í seinna skiptið í mjólkurgraut og 

slátur í boði Bautans og Norðlenska og vonandi verður áfram-

hald á þessu í komandi tíð.

Nú þegar er búið að ákveða að halda samveru „Heldri 

manna hópsins“ nú í desember líkt og í fyrra, verður það nán ar 

auglýst síðar.

Nefndir félagsins störfuðu á árinu og er það í raun hrygg-

stykkið í félaginu sá mikli drifkraftur sem felst í öflugu nefndar-

starfi, vissulega er það svo að nefndir félagsins störfuðu mis 

mikið og af mismiklum krafti og er það bara eðlilegt, sumar 

nefndir eru svokallaðar áhlaupanefndir sem vinna að ákveðnum 

afmörkuðum verkefnum á stuttum tíma og svo eru aðrar nefnd-

ir sem vinna í raun allt árið.

Mun ég nú fara í nokkrum orðum yfir störf fastanefnda 

félagsins.

Þessi samantekt er þó á engan hátt tæmandi yfir þau miklu 

störf er unnin er í nafni félagsins og vil ég nota þetta tækifæri 

og þakka öllum þeim er störfuðu í nefndum og ráðum félagsins 

fyrir þeirra framlag. Eins og áður hefur komið fram er félagið 

ríkt að eiga innan sinna vébanda þennan mikla mannauð af 

hesta mönnum með hinar ýmsu skoðanir og áhugasvið hesta-

mennskunnar og einmitt það gerir félagið svo sterkt er raun ber 

vitni. 

Ferðanefnd
Þessi nefnd átti erfitt uppdráttar á árinu, ekki vegna áhugaleysis 

nefndarmanna heldur miklu fremur að ekki virtist vilji vera á 

árinu til að fara í neina félagsferð. Hvers vegna svo er veit 

enginn en hins vegar er það svo að Léttisfélagar eru ákaflega 

duglegir að ferðast í hópum og er það vel. Spurning hvort ferða-

nefnd ætti að að skoða með aðrar ferðir svo sem skiplagðar 

rútu ferðir í hrossaræktarbú og eða fara inn á fyrirlestramarkaðinn 

og fá einhverja ferðagarpa til að segja frá hestaferðum. Þetta er 

sagt hér til umhugsunar.

Fræðslunefnd
Fræðslunefndin byrjaði starfsárið á að fá Sigrúnu Brynjarsdóttur 

til að vera hér með stutt námskeið um jólin og í byrjun þessa árs 

var Susanne Braun dýralæknir með fyrirlestur og sýnikennslu. 

Fræðslunefndin tók þá ákvörðun að ráða Þorstein Björnsson 

okkar reiðkennara á Hólum til kennslu hér hjá okkur og var 

hann með námskeiðsröð í vetur og óhætt er að segja að vel hafi 

til tekist, svo vel að búið er að semja við Þorstein um að vera 

með svipað fyrirkomulag námskeiða á komandi vetri. 

Haganefnd
Nefndin sér um utanumhald á Kaupangsbökkum og útleigu 

hólfa þar sem og í Skjaldarvík. Ljóst er að þörf er á að stækka 
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næturhólfið á Kaupangsbökkunum til mikilla muna og verður 

það verkefni nefndarinnar að koma með mótaðar tillögur til 

stjórnar félagsins að þeim breytingum. Ljóst er að fara þarf í 

nokkuð viðamiklar aðgerðir á Kaupangsbökkunum í vor með 

uppgreftri úr skurðum sem og mikilli girðingarvinnu. Þær 

framkvæmdir munu verða nokkuð.

 

Mótanefnd
KEA mótaröðin var haldin s.l vetur og tókst að flestu leiti vel. 

Þó er svo komið að vilji félagsmanna eftir óopinber fundarhöld 

um mótahaldð Léttis er að gera breytingar á mótafyrirkomu-

laginu í höllinni og þar með KEA mótaröðinni. Umræða verður 

hér á eftir um tvískptingu mótanna í höllinni, annars vegar 

verði haldið áfram með KEA mótaröð með breyttu sniði og 

hefur KEA ákveðið að halda áfram samstarfinu með okkur um 

það, og hins vegar kemur nú nýr aðili til samstarfs við nýja 

mótaröð, svokallaða opnu Norðlensku áhugamannadeildina og 

er það verktakafyrirtækið G. Hjálmarsson hér í bæ sem mun 

koma að henni með miklum myndarskap. 

Áninga og reiðvegnefnd
Þessi nefnd hefur á liðnum nokkrum árum verið ansi 

fyrirferðarmikil í störfum sínum og skyldi engan undra. Allir 

hestamenn eiga allt undir að reiðvegir og áningarstaðir séu í 

lagi og góðir. 

Fyrsta stórverkefni nefndarinnar var strax í janúar þegar 

hafist var handa við að reisa þak á tóftarbrotin á Kaup angs-

bökkum og til að gera langa sögu stutta þá reis þar í um það bil 

20° frosti glæsilegt mannvirki sem mikill sómi er að fyrir okkur 

Léttismenn. Á Kaupangsbökkum er aftur komið hús og nú fal-

legt lítið hús sem tekur gestum og gangandi vel í mót. Ljóst er 

að með tilkomu þeirrar uppbyggingu sem ráðist var í á 

Kaupangsbökkunum í fyrra með lagfæringu á planinu og svo 

endurbyggingu réttarinnar sem og nú í ár byggingu þessa 

glæsilega hús sem í daglegu tali hefur fengið nafnið Bakka-

höllin, þá er komin upp frábær aðstaða og sjá mátti því stað í 

sumar og sennilega hefur aldrei áður verið eins mikil umferð 

hestamanna um bakkanna sem í sumri er leið. Frábært framtak.

Enn fremur hefur verið unnið mikið í reiðvegamálum hér 

innan bæjar þótt segja megi að meir hafi farið fyrir fundar-

höldum og skipulagsvinnu fremur en sýnilegum framkvæmd-

um. Öll sú vinna hefur hins vegar leitt til þess að nú hillir undir 

að framkvæmdir við svokallaða Hugabraggaleið séu komnar á 

framkvæmdaáætlun hjá Akureyrarbæ strax á næsta ári og 

Hugabraggaleið verði kláruð á árinu 2018. 

Ennfremur hafa verið fundarhöld um mögulega nýja brú 

yfir Glerárgilið beint norður af innkeyrslunni í Breið holts-

hverfið. Þetta er unnið í tenglsum við umræðu um lagningu nýs 

háspennustrengs sem liggja mun í jörð í gegnu um bæjarlandið 

og austur yfir flæðurnar sunnan flugvallar. Ef af verður er hér 

um gríðarlegt hagsmunamál fyrir okkur Léttismenn að ræða 

því með tilkomu nýrrar brúar styttist vegalendin milli hest-

húsahverfa umtalsvert auk þess sem leiðin yrði öll á jafnsléttu. 

Stjórn og nefndin hefur átt góð samtöl við bæjaryfirvöld um 

hin ýmsu mál er varða reiðvegi í bæjarlandinu og verður svo 

vonandi áfram.

Skeiðvallarnefnd
Árið 2016 var landsmótsár og því stórt verkefni sem beið 

skeiðvallarnefndar félagsins. Reyndar byrjaði útimótatímabilið 

á góðu vormóti í hestaíþróttum og svo kom að því að halda 

úrtöku fyrir landsmótið. Nokur félög hér í nágrenni við okkur 

óskuðu eftir að fá að taka þátt í úrtökunni hjá okkur og var 

nenfdin sem og stjórn félagsins við því. Haldið var hér stór 

úrtaka og glæsilegir gæðingar valdir til farar á Hóla. Sveit 

Léttis var stór og öflug og stóð sig með miklum sóma á 

landsmótinu. Þó er vert og ákaflega ánægjulegt að geta þess að 

Kristján Árni Birgisson keppandi í barnaflokki á hestinum 

Sjens frá Bringu sigraði í sínum flokki með miklum glæsibrag. 

Aðrir knapar Léttis stóðu sig með sóma. 

Sörlastaðanefnd
Á Sörlastöðum var haldið áfram að bæta og laga og í sumar 

voru síðustu metrarnir í endurnýjun girðinga kláraðar og svo 

var hafin bygging nýrrar réttar og verður sú vinna kláruð næsta 

sumar. Svipuð notkun er á Sörlastöðum frá ári til árs og eins og 

allir vita alltaf gott að koma þangað.

Æskulýðsnefnd
Málefni æskunnar eru hverju félagi hugleikin og svo var með 

starfið í vetur. Mikið var gert og börnum og unglingum sinnt 

eins og okkur er kostur. Námskeið, leikir og hittingur var m.a 

það sem gert var og svo var æskulýðsnenfd Léttis sem sá um 

Æskan og hesturinn hér í reiðhöllinni 7. maí sl. vor og tókst það 

frábærlega. Vissulega hefðu vinir okkar og félagar hér vestan 

Tröllaskaga mátt láta sjá sig en þeir sem komu fóru héðan að 

loknum góðum degi með bros á vör.

Góðir félagar
Á árinu var haldin enn ein glæsileg hátíðin sem við köllum 

Stóðhestaveislan þar sem við leggjum saman okkar sýningu 

„Fákar og fjör“ og svo stóhestasýningu og er þetta komið til að 

vera. Segja má að í ár hafi verið bætt frá fyrra ári einum degi 
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því á föstudeginum voru Hólanemar með sýnikennslu hér í 

reiðhöllinni sem gaf mjög góða raun og eflaust verður þetta gert 

aftur því mikil ánæggja var með þetta fyrirkomulag. Rútuferð 

var farin á Dalvík til Hringsmanna í Hringsholt sem og í Björg í 

Hörgárdal og svo hingað til Baldvins Ara og voru tvær rútur 

nánast fullar. Þurfum við að skoða þetta áfram og er þetta eitt-

hvað sem bara mun stækka og í frábært tækifæri fyrir ræktend-

ur að kynna sig og sýna afurð. Allt samstarf við forsvarsmenn 

stóðhestaveislunnar var mjög gott og mikill vilji er að halda að 

beggja hálfu að þessu samstarfi áfram. Er þetta líka mikil fjár-

öflun fyrir félagið, en vissulega er mikið til haft og tugur manna 

og kvenna gera þessa helgi mögulega og það svo sannarlega 

ber að þakka. Ákveðið er að stóðhestaveislan verði haldin 21. 

og 22. apríl 2017. 

Stjörnutöltið var haldið í mars og tókst vel að vanda en þetta 

er í annað sinn sem Stjörnutöltið er haldið í höllinni okkar. 

Eins og fram hefur komið fyrr í þessum orðum höfum við 

Léttismenn verið í viðræðum við Akureyrarbæ eiganda jarðar-

innar Skjaldarvík um fjölgun beitarhólfa fyrir Léttisfélaga. 

Þörfin er mikil enda mikið búið að taka lönd sem hafa verið í 

leigu okkar félaga undir aðra starfssemi svo sem nýbyggingar í 

Nausthverfi sem og til skógræktar hér ofan við Lögmanns-

hlíðar hverfið. Hafa þessar viðræður verið í gangi nú í um það 

bil eitt ár og vorum við að við forsvarsmenn Léttis komnir að 

endamörkum í þessum viðræðum og í sjónmáli var góður 

samningur við bæinn um þónokkurt land í Skjaldarvík. Á síð-

ustu metrunum var tekin einhver alveg óskiljanleg u beyja í 

þessu máli og í raun gerð tilraun til að gera allt það sem samið 

hafði verið um að engu. Teljum við Léttismenn að gróflega hafi 

verið að okkur vegið í þessu sambandi og gjörsamlega vonlaust 

fyrir okkur að samþykkja það tilboð sem fyrir okkur var lagt 

enda það á allt öðrum grunni en viðræður okkar höfðu staðið 

til. Var því í raun sjálfhætt að ræða frekari samninga við 

Akureyrarbæ og ákváðum við að óska eftir viðræðum við bæj-

arstjórnann á Akureyri um framhaldið Nú í morgun áttum við 

svo fund með bæjarstjóranum á Akureyri um þetta mál og 

Landsmót hestamanna.

Á síðasta aðalfundi var samþykkt að stjórn félagsins skyldi 

kanna möguleika okkar á að halda landsmót hestamanna hér á 

Akureyri árið 2020 eða 2022. Mikil vinna fór í undirbúning 

umsóknar vegna þessa og fengum við mikin stuðning 

bæjaryfirvalda sem og íþróttahreyfingarinnar hér í bæ. Einnig 

studdu umsókn okkar hestamannafélagögin hér í Eyjafirði, 

þingeyjarsýslu sem og hestamannafélagið Freyfaxi á héraði auk 

hrossaræktarsamtaka Eyfirðinga og þingeyinga. Haldin var hér 

kynningarfundur með stjórn LH í lok janúar og tókst sú kynning 

afar vel af okkar hálfu og töldum við Léttismenn okkur eiga 

góða möguleika á að Akureyri yrði fyrir valinu sem landsmót-

staður hestamanna 2020 eða 2022. 

Til að gera langa sögu stutta þá tók meirihluti stjórnar LH þá 

ákvörðun að landsmótin 2020 og 2022 yrðu á suður og suðvest-

urlandi og þar með verða 3 næstu landsmót á syðri helmingi 

landsins. Allt traust er farið milli aðila og við mótmæltum þessu 

með því að senda ekki fulltrúa til LH þings haustið 2016.

Þetta er til umhugsunar fyrir íþróttahreyfinguna hér á 

Akureyri og því miður eru fleiri dæmi um að ægivaldið á 

suðvesturhorninu sé að leggja það til í fleiri sérsamböndum að 

allt mótahald færist í æ ríkara mæli á stórreykjavíkursvæðið. 

Þessu verðum við sem heild að sporna við. 

Langt mun líða þangað til eðlilegt samband kemst aftur á 

milli stjórnar LH og Léttis. 

Að lokum
Stjórn Léttis þakkar öllum sem með einu og eða öðrum hætti 

komuð að starfi félagsins og í ykkur öllum er mikill auður sem 

félagið er mjög þakklát að eiga.

Í stjórn Léttis 2016:
Hómgeir Valdimarsson formaður, Guðjón R. Guðjónsson 

varaformðaur, Hjördís Bessadóttir gjaldkeri, Erla Guðmunds-

dóttir ritari, Vignir A. Ingþórsson meðstjórnandi.

Framkvæmdastjóri félagsins er Sigfús Ó. Helgason.

Léttir hestamannafélag
Ársskýrsla 2017

Stofnað 1928

Í stjórn sátu: Andrea Þorvaldsdóttir formaður, Guðjón 
Rúnar Guðjónsson varaformaður, Hildur Vésteinsdóttir 
gjaldkeri, Vignir Ingþórsson ritari, Gylfi Ómarsson, með-
stjórnandi.

Varamenn: Þór Jónsteinsson, Ólafur Aðalgeirsson, 
Aldís Ösp Sigurjónsdóttir.

Á haustdögum gerðist sá ánægjulegi atburður að lokið 
var við að koma upp myndum af öllu heiðursfélögum 
hestamannafélagsins Léttis í félagsheimilinu okkar Skeif-
unni og segja má að þessar hetjur sem vörðurðu veginn 

fyrir okkur Léttismenn allar götur síðan 1928 séu nú 
komnar aftur heim. Jón ólafur Sigfússon og Sigfús Helga-
son framkvæmdastjóri félagsins áttu veg og vanda að 
þessu verki. 

Nýtt ár hófst svo með miklu krafti
Námskeiðshaldið hófst starx í janúar með bóklegu námi í 
knapamerkjum og var mikið um námskeið þetta árið. Við 
búum vel að hafa aðgengi að frábærum reiðkennurum hér 
á svæðinu. Ásdís Helga kenndi Knapamerkin, Camilla Hoj 
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kenndi almenn reiðnámskeið fyrir börn og unglinga. 
Susanne Braun var með fyrirlestur og sýnikennslu, Hulda 
Gústafsdóttir var einnig með fyrirlestur um þjálfun fjó-
gangshesta, Þorsteinn Björnsson var með helgarnámskeið 
af og til í allan vetur, Skeiðfélagið Náttfari bauð fjórum 
sinn um upp á leiðsögn í skeiði, Anna Vald og Friðfinnur 
voru með námskeið um páskana, Þórdís Þórisdóttir nemi 
á Hólum var með námskeið um bætt samskipi milli knapa 
og hests og Æskulýðsnefnd bauð uppá keppnisnámskeið 
þar sem afreksknapar Léttis leiðsögðu krökkunum. En 
það voru þeir Viðar Bragason, Höskuldur Jónsson, Sveinn 
Ingi Kjartansson, Svavar Hreiðarsson og Baldvin Ari 
Guðlaugsson.

Keppnistímabilið hófs 20. janúar með nýárstölti og 
óhætt er að segja að það hafi verið tekið með trukki. Léttir 
hélt hvorki meira né minna en 18 mót. Við buðum uppá 3 
mótaraðir í vetur sem leið og má kannski segja að það sé 
galið. KEA mótaröðin var á sínum stað en við bættum við 
Áhugamannadeild G. Hjálmars og æskulýðsmótaröð. 
Allar þessar raðir voru vel sóttar en ljóst er að Áhuga-
manna deildin sprengdi alla skala í skráningum og áhorf-
endum og ljóst að vöntun var á móti af  þessu tagi. 
Líflandsmótið var á sínum stað ásamt Goðmótinu og eru 
þau haldin er af æskulýðsnefnd með aðstoð mótanefndar. 
Bellutöltið var einnig á sínum stað, en það er hópur 
Léttiskvenna sem heldur það mót. Þegar voraði skelltum 
við okkur út á völl og voru 3 lögleg mót haldin þar. Vor-
mót, Punktamót og Haustmót. Því miður þurfti að aflýsa 
Gæðingakeppninni vegna lélegra skráninga og var ljóst að 
lítill áhugi var almennt á landsvísu fyrir Gæðingakeppni. 

Mikið hefur verið framkvæmt á árinu og stærstu verk-
efnin voru að vanda reiðvegagerð og reiðhöllin. Lagðir 
voru reiðvegir út um allt í góðu samstarfi við Akureyrarbæ 
og ber að þakka það góða samstarf alla tíð. Í reiðhöllinni 
var það helst að settur var ljósleiðari í húsið og wifi fyrir 
gesti okkar, útsog í eldhúsið uppi, Bellurnar gáfu okkur 
viftur í Skeifuna þannig að nú ætti Skeifan að vera vel loft-
ræst. Einnig keyptum við nýtt og glæsilegt hljóðkerfi, 
skjávarpa og 100 nýja stóla. 

Skeifan er nú að verða besti veitinga - og funda eða ráð-
stefnusalur Akureyrar. 

Nýr brunastigi var settur upp fyrir Skeifuna og þurfti 
aðeins að breyta og bæta fyrir utan húsið til að koma 
honum fyrir. 

Félagið keypti einnig nýtt og glæsilegt hringgerði sem 
töluvert auðveldara er að setja upp en gamla gerðið var. 
Áætlað er að setja gamla gerðið upp hér austan við hús.

Einnig höfum við pantað kennslubúnað í reiðhöllina. 
Annars vegar þar sem kennarinn getur aðeins talað við 
nemendurna og hins vegar þar sem nemandinn getur svar-
að. 

Léttir skrifaði metnaðarfulla umhverfisstefnu og er nú 
allt rusl í reiðhöllinni flokkað og reynt að nota eins mikið 
af umhverfisvænum vörum og við getum. 

Bakkahöllin svokallaða á Kaupangsbökkum, fékk 
gríðar  lega yfirhalningu í vetur og í vor. Húsið var ein-
angrað, kamína sett upp, ný grillaðstaða búin til og vígð 
með glæsilegri veislu þar sem Tobias Sig gaf okkur allt 
kjöt til veislunnar og Bautinn gaf meðlæti. Veislan var 
gríðarlega vel sótt og áætlað er að rúmlega 150 manns hafi 
mætt, sem gerir þetta sennilega að fjölmennustu samkomu 
sem verið hefur á Bökkunum síðan 1954. 

Reistar voru tvær nýjar réttir við Breiðholt fyrir rekstr-
arhópa.

Æskulýðsstafið var gott. Eins og áður sagði voru nám-
skeið og mót fyrir krakkana. En ýmislegt annað var einnig 
gert eins og jólaföndur, jólaball og gistipartý. Skýrsla 
æskulýðsnefndar liggur hér frami til skoðunar og verður 
sett á netið. 

Við lentum í hremmingum með reiðvegi okkar á árinu 
þegar umferð um golfvallaveginn var meiri en nokkurn gat 
grunað á þessum árstíma sökum góðs tíðafars. Farið var í 
viðræður við bæinn og fundin frábær lausn og fengum við 
nýja leið sunnan við golfvöllinn. Því miður kom það í ljós 
að efni sem sett var í vegaxlirnar var stórhættulegt öllum 
sem um veginn fóru vegna glerbrota. Skundað var á fundi 
með bæjayfirvöldum og ákveðið var að skipta þessu efni út 
og var það gert. Þegar kom að því að keyra yfirlaginu á 
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þennan veg og reyndar flesta okkar reiðvegi urðu önnur 
grafalvarleg mistök gerð. Efnið sem kom var mengað af 
nöglum, skrúfum og öðru ryðguðu járn rusli. Enn var 
arkað á fundi með bæjaryfirvöldum sem tóku vel í beiðni 
okkar um að skipta um efnið í vegunum. Því miður var 
ekki farið í verkið fyrr en einn hestur var búinn að stórslasa 
sig og er nú dauður. Þetta sett strik í útreiðar hjá mörgum 
en þetta var allt lagað að lokum og reiðvegir í bæjar-
landinu að mestu leyti góðir. Enn er of mikil akandi um-
ferð um reiðvegina og unnið er að því að setja upp hlið til 
að reyna að minnka umferð um reiðvegina. 

Skeifan var mikið notuð bæði til útleigu sem og fyrir 
okkur Léttismenn. Við sýndum bæði Meistaradeildina og 
KS deildina á risakjánum hérna. 

Í mars auglýstum við eftir ungum knöpum í Afrekshóp 
Léttis. Sjö knapar voru teknir í hópinn þetta árið og voru 
það þau Ágústa Baldvinsdóttir, Berglind Pétursdóttir, 
Eva María Aradóttir, Sunneva Ólafsdóttir, Valgerður 
Sigurbergsdóttir, Egill Már Vignisson og Egill Már Þórs-
son. Krakkarnir fengu þjálfun af ýmsu tagi ásamt fyrir-
lestrum um dómgæslu. Við vorum að stíga okkar fyrstu 
skref og er þetta enn í þróun. Hópurinn stóð sig frábær-
lega vel og erum við gríðarlega stolt af  þessu verkefni sem 
við vonumst til að verði haldið áfram með á komandi 
árum.

Norðlenska hestaveislan var í apríl að vanda. Veislan 
tókst vel og er frábært að heyra frá gestum okkar sem allir 
bera okkur Léttismönnum söguna vel. Fólki þykir gaman 
að koma til okkar og segir að gestrisni okkar eigi sér engan 
líka. Gólfið í reiðhöllinni fær sömuleiðis alltaf mikið hrós. 
Um 450 manns greiddu inn á sýningarnar. Við fórum með 
2 fullar rútur í heimsóknirnar sem lukkuðust frábærlega 
og þökkum við þeim í Skjaldarvík, Skriðu og Garðshorni 
innilega fyrir frábærar móttökur. Undirbúningur fyrir 
hestaveisluna 2018 er hafin fyrir löngu og lofar góðu. 

Hreinsunardagarnir voru á sýnum stað og flestir eru 
með það á hreinu hvernig á að flokka í gámana en því 
miður eru þó einhverjir sem flokka ekki rétt og einhver 
skildi ruslið sitt eftir þar sem gámarnir höfðu staðið eftir 

að þeir voru fjarlægðir. Léttir þurfi að kosta flutning á því 
rusli í burtu. Einnig er of mikið um það að menn skilja 
ónýtar rúllur eftir á rúllustæðunum í stað þess að setja þær 
í gámana.

Heimsmet var sett á kynbótasýningu sem færð var frá 
Melgerðismelum á Hlíðarholtsvöll í júní. Þórálfur frá 
Prestbæ sýndur af Þórarni Eymundssyni sýndi hestinn í 
8,94 í aðaleinkunn. 

Ferðanefndin bauð uppá félagsferð í Höfðahverfið og 
var sú ferð ágætlega sótt og að vanda var vel tekið á móti 
hópnum og menn skemmtu sér konunglega. 

Sörlastaðir voru minna notaðir í ár en undanfarin ár en 
í staðinn jókst notkun Melgerðismela gríðarlega á milli 
ára. 

Í nóvember sl. var haldinn fundur um keppnismál. Það 
var L.H. og F.T. sem stóðu fyrir fundinum. Mætingin var 
góð. Það sem einkenndi þó mætinguna var að það voru 
fyrst og fremst sjálfboðaliðarnir sem mættu, ég saknaði 
mikið að sjá ekki fleiri keppnismenn mæta á þetta málþing 
þar sem verið var jú að ræða það sem gott er og það sem 
betur má fara í keppni. Ég þakka þó þeim keppnismönn-
um sem mættu. Þetta er eitthvað sem við þurfum að laga 
og taka til okkar að þegar verið er að halda fundi eða mál-
þing þá verðum við sem þetta snertir hvað mest að mæta 
og taka þátt í starfinu.

Eitt það sem við erum hvað stoltust af  þetta árið er frá-
bært samstarfsverkefni með Hestaleigunni Káti og Akur-
eyrarbæ. Það er reiðmennska fatlaðra. Ef næg þátttaka 
næst ætlum við að bjóða öllum fötluðum einstaklingum 
upp á að koma til okkar í reiðþjálfun. Einnig höfum við 
kynnt verkið fyrir MS félaginu sem er mjög áhugasamt. Er 
það von okkar að þetta muni aukast jafnt og þétt og verða 
fastur punktur í reiðhöllinni okkar í vetrarstarfinu.

Framkvæmdastjóri heldur áfram að bjóða félagsmönn-
um heim í höll og hefur Heldri-manna-hittingurinn aldeil-
is slegið í gegn og er frábært framtak og skemmtun. Nú 
gerir framkvæmdastjórinn enn betur og bíður öllum 
fé lags mönnum í vöfflukaffi í desember. En alla föstudaga í 
desember á milli kl. 9.00-17.00 mun framkvæmdastjórinn 
matreiða dýrindis vöfflur og framreiða með því heitt 
súkkulaði eða kaffisopa.

Verkefni framundan
Fráfarandi stjórn er ánægð með þau verkefni sem kláruð 
voru á árinu. Í undirbúningi er að leggja ljósleiðara frá 
Léttishöllinni að dómpallinum úti þar sem allt tölvukerfi 
vegna móta mun verða nettengt.

Á árinu 2018 mun koma fólkslyfta í félagsheimilið 
okkar.

Þá er ljóst að mikið verður um dýrðir á næsta ári þegar 
félagið á 90 ára afmæli. Þegar er hafin hugmyndavinna 
um viðburði sem efnt verður til af  því tilefni. 

Fráfarandi stjórn þakkar öllum nefndum og sjálfboða-
liðum kærlega fyrir vel unnin störf á líðandi ári því svo 
sannarlega getum við þetta ekki án ykkar. 
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Árið hófst á fundarhöldum starfshóps um uppbyggingu 
Nökkva en þar sitja fulltrúar IBA, bæjarins og Nökkva.

Aðalfundur var haldinn 2. mars og kynntar teikningar 
að tilvonandi stálgrindahúsi. Einnig var valin ný stjórn, 
formaður áfram Rúnar Þór, meðstjórnendur þau Rúnar 
Harðarson og Hrönn Ásgeirsdóttir en nýjir í stjórn Lilja 
Gísladóttir og Stella Pauli. 

Áfram var haldið með fundi starfshópsins en ekki 
reyndist pólitískur vilji til að byggja þær byggingar sem 
klúbburinn var búinn að samþykkja og var ákveðið að 
óska eftir nýjum tillögum frá 4 arkitektum á Akureyri. 
Tvær tillögur bárust og var samþykkt að ganga til samn-
inga við AVH arkitekta um hönnun á nýju framtíðarhús-
næði fyrir Nökkva. 

Talsverðar framkvæmdir voru á Nökkvasvæðinu, 
hækka þurfti sumarhúsið okkar mikið en allt svæðið hefur 
sigið talsvert vegna viðbótaruppfyllinga á eldra svæði, 
einnig var unnið áfram með nýju uppfyllinguna og bætt 
talsvert í hana. 

Sumarnámskeiðin hófust í byrjun júní og gengu mjög 
vel, sænskur siglingaþjálfari var fenginn til að stjórna 
æfing um og var hann hjá okkur í 6 vikur. Æfingabúðir 
voru haldnar hjá Þyt í Hafnarfirði og tóku nokkrir sigl-
ingakrakkar Nökkva þátt í þeim. 

Nökkvi var svo að venju með meirihluta siglingfólks á 
Íslandsmótinu í siglingum sem haldið var í Ými í Kópavogi. 
Íslandsmeistarar urðu þeir Emil Andri Ólafsson í Optimist 
A flokki, Gabríel Orri Jóhannsson í Optimist B flokki. 
Þorlákur Sigurðsson í Laser Radial flokki og Björn Heiðar 
Rúnarsson í opnum flokki. 

Akureyrarmótið var svo haldið í lok ágúst og slógum 
við nýtt met í þátttökufjölda eða 26 siglingakrakkar.

Glæsileg uppskeruhátíð var svo haldin í byrjun október 
og um leið kynntum við 4 nýjar kænur frá RS í Bretlandi 
sem heita FEVA XL sem klúbburinn festi kaup á. Nýju 
teikningarnar af framtíðarhúsnæði Nökkva litu dagsins 
ljós og mikil ánægja með þær bæði innan Nökkva og hjá 
starfshópnum. 

Formaður Nökkva í góðum féagsskap.

Uppskeruhátíð 2016.Siglingahópur Nökkva vegna Íslandsmóts 2016.
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Árið byrjaði með reglulegum fundarhöldum starfshóps um 
uppbyggingu Nökkva. Búið var að samþykkja nýja bygg-
inga tillögu frá AVH verkfræðistofu 2016 og þar sem um 
taksvert stærri og öflugara húsnæði en áður var ætlað, þurfti 
að fergja nýja svæðið og var það gert í strax í marsmánuði. 

Ný stjórn var svo sett saman á fundi í byrjun mars, for-
maður áfram Rúnar Þór Björnsson og stjórnarmenn, Hrönn 
Ásgeirsdóttir, Helga Ösp Bjarkadóttir, Ragnar Rúnar 
Svavarsson, Halla Björk Garðarsdóttir og varamenn þau 
Rúnar Harðarson og Lilja Gísladóttir. 

Undirbúningur fyrir sumarstarfið hófst strax í lok apríl, 
teknir út bátarnir og fyrstu æfingar hófust þegar í stað. 
Þátttaka hefði getað verið betri en maí er oft erfiður ungu 
fólki í skóla þar sem próf standa yfir er og nóg að gera við 
að klára vetrarstarfið. Tekið var á móti nokkrum skóla-
hópum seinnipart maí mánaðar og hófust sumar námskeiðin 
12 júní. 

Talsvert átak var gert strax á vor dögum, stjórn Nökkva 
kom saman og gerði skurk í tiltekt og endurskipulagningu í 
húsnæði félagsins við Höepfners bryggju, haldin voru 
öryggisnámskeið í samvinnu við Súlur, bæði fyrir þá sem 
eru á björgunarbátum og líka fyrir krakkana úr ung linga-
vinnunni sem ætluðu að vinna um sumarið. Þátttaka í 
námskeiðum var mjög góð og voru námskeið fram til 18 
ágúst, viku lengur en áður. 

Seinnipart júní voru þeim Birni Heiðari Rúnarssyni og 
Ísabellu Sól Tryggvadóttur boðið á æfingabúðir í Póllandi 
ásamt fleiru Íslensku siglingafólki og voru þau þar um viku 
tíma. Siglingaæfingar voru haldnar reglulega en fóru í fast-
ari skorður eftir að Jonny, sænski þjálfarinn okkar kom viku 
fyrir æfingabúðir sem haldnar voru í Nökkva í byrjun júlí. 
Æfingabúðirnar sjálfar voru vel sóttar af siglingafólki af  
höfuðborgarsvæðinu og talsverðum fjölda þátttakenda frá 
Nökkva, en þær stóðu alla vikuna og enduðu á skemmti-
legri æfingabúðakeppni í lokin. Grillveisla og verð-
launaafhending fór svo fram í Norðurslóðasafninu á Odd-
eyrartanga á laugardagskvöldi. 

Undirbúningur undir Íslandsmótið hófst svo strax af 
loknum æfingabúðum og 4 vikum seinna var siglingafólk 
Nökkva komið suður í Hafnarfjörð með 40 feta gám fullan 
af bátum og búnaði fyrir 23 keppendur Nökkva. Þess skal 
getið að 33 keppendur voru skráðir til leiks i það heila. 

Árangur mótsins var mjög góður og átti Nökkvi alla 
Íslandsmeistara í þeim 4. flokkum siglinga sem keppt var í.

Íslandsmeistarar voru eftirfarandi, Optimist B. Daði Jón 
Hilmarsson. Optimist A. Emil Andri Ólafsson sem varð 
Íslandsmeistari annað árið í röð. Þorlákur Sigurðsson varð 
Íslandsmeistari 7 árið í röð í Laser Radíal flokki og Björn 
Heiðar Rúnarsson Íslandsmeistari í Laser Standard flokki 
enn eitt árið. Aðrir krakkar stóðu sig ljómandi vel og vöktu 
RS Feva bátarnir sem eingöngu eru notaðir í Nökkva verð-
skuldaða athygli. 

Áfram var haldið að sigla og Akureyrarmótið haldið 2. 
september. Akureyrarmeistari á Optimist var Emil Andri og 
Björn Heiðar í Laser flokki en hann var einnig valin sigl-
ingamaður Nökkva 2017 og Ísabella Sól Tryggvadóttir sigl-
ingakona Nökkva 2017. Ísabella Sól var síðan valin 
efnilegasti siglingamaður ársins hjá siglingasambandi 
Íslands eða SÍL og Björn Heiðar siglingamaður ársins en 
þetta er í þriðja skiptið sem hann er valinn. 

Kjölbátastarfið var með minna móti þetta árið, Paradís 
skemmdist við bryggjuna okkar haustið 2016 og þarfnaðist 
viðgerðar og tók talsverðan tíma að gera við það áður en 
sjósett var. Tryggvi Jóhann Heimisson kom og tók að sér að 
standsetja og sjósetja báða kjölbáta félagsins sem voru á sjó 
seinnipart sumars. Því miður skemmdist svo Paradis aftur í 
hauststormum við bryggjuna okkar og er ljóst að þar getum 
við ekki geymt bátana okkar til lengri tíma. 

Fundarhöld vegna framkvæmda hafa haldið áfram, núna 
eru svo til eingöngu „tæknifundir“ um verklega fram-
kvæmdir sem fyrirhugaðar eru, sigið er enn talsvert og ekki 
alveg ljóst hversu lengi sighaugurinn þarf að vera áður en 
framkvæmdir hefjast á nýju athafnasvæði Nökkva. 

Rúnar Þór Björnsson formaður Nökkva.
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Skautafélag Akureyrar
Ársskýrsla 2016

Stofnað 1937

Árið 2016 var fengsælt fyrir Skautafélag Akureyrar en 
einnig mjög sérstakt. Á árinu var loksins farið í fram-
kvæmdir við að skipta út gömlu gólfplötunni sem var 
komin á endastöð. Framkvæmdir hófust 1. mars og því var 
öllum keppnum í íshokkí lokið fyrir þann tíma. List-
hlaupadeildin tók á leigu ístíma í Reykjavík til þess að 
lengja tímabilið og klára síðasta próf tímabilsins. Félagið 
tók sig saman og útbjó útisvell á tjörninni með aðstoð 
fram kvæmdadeildar bæjarins og tókst það vel. Svellið var 
nýtt nánast allann sólahringin þá daga sem það var opið 
en vegna hláku var ekki hægt að halda svellinu lengur. 
Framkvæmdirnar í húsinu tókust vel en auk þess að skipta 
út gólfplötunni var settur nýr rammi til þess að bæta hljóð-
vist í húsinu. Verkið dróst aðeins fram á langinn en ísinn 
var tilbúin 17. september.

Viðburðir á vegum félagsins voru fjölmargir á tímabil-
inu. Listhlaupadeild hélt jólasýningu og vetramót ÍSS. 
Íshokkídeildin hélt tvö stór barnamót ásamt öllum þeim 
fjölmörgu kappleikjum og mótum sem fram fara árlega á 
vegum deildarinnar.

Krulludeildin hélt einnig fjölmörg mót eins og tíðkast 
en ekki var mögulegt að halda hið alþjóðlega ICE-CUP 
móta vegna framkvæmdanna. 

Árangur deilda félagsins var í heildina mjög góður en 
félagið var t.a.m. með flesta Íslandsmeistara og flesta 
lands liðsmenn allra akureyrskra íþróttafélaga á liðnu ári. 
Listhlaupadeildin átti 8 Íslandsmeistara á tímabilinu og 8 
bikarmeistara, 4 landsliðsmenn og frábæran árangur á 
öllum mótum bæði innanlands sem erlendis. Íshokkídeildin 
vann 4 af þeim 5 Íslandsmeistaratitlum sem í boði eru og 
áttu 20 landsliðsmenn á tímabilinu. Krulludeildin vann 
Íslandsmeistaratitlinn og var með 4 landsliðsmenn.

Ársskýrsla Aðalstjórnar
Í Skautafélaginu starfa alls 6 stjórnir og verða meðlimir 
þeirra tilgreindir síðar en um er að ræða eina stjórn í hverri 
deild auk tveggja foreldrafélagsstjórna ásamt aðalstjórn 
félagsins.

Aðalstjórn Skautafélags Akureyrar var tímabilið 2015-
2016 skipuð eftirtöldum aðilum:

Sigurður Sigurðsson formaður, Vilhjálmur Vilhjálmsson 
varaformaður, Davíð Valsson gjaldkeri, Reynir Sigurðsson 
ritari, Ólöf Sigurðardóttir meðstjórnandi, Rut Her manns-
dóttir meðstjórnandi, Ólafur Hreinsson meðstjórnandi.

Skýrsla Aðalstjórnar
Mjög góður árangur náðist í keppni á árinu en íshokkí og 
listhlaupadeild voru með sigursælustu deildum á landinu. 

Meiri samkeppni er komin hjá krullufólki með tilkomu 
deildar í Reykjavík. Fjárahagurinn er góður bæði sam-
stæðu reikningur og deildir. Staða framkvæmda er þannig 
að því miður náðist ekki að hafa uppbyggingu á félagsað-
stöðu í framkvæmdaráætlun. Við bættist þó, að frumkvæði 
bæjarins, að nýr rammi verður settur upp, sem kemur til 
með að bæta hljóðvist í húsinu. Að öðru leyti eru fram-
kvæmdir á áætlun og vonast er eftir að starfsemi í húsinu 
geti hafist um mánaðarmótin ágúst – september. Á döfinni 
er stórafmæli, SA verður 80 ára 1. Janúar 2017. Stefnt er 
að því að halda upp á afmælið og nýta tímamótin til að 
heiðra félagsfólk. Besta mögulega afmælisgjöfin væri að 
sjálfsögðu uppbygging félagsaðstöðu.

Iðkenndafjöldi stóð í stað á árinu í heildina litið hjá 
félaginu. Fyrirfram var búist við fækkun vegna fram-
kvæmdanna bæði þar sem tímabilið klárast snemma og 
hefst aftur seint en raunin varð þó lítilsháttar fjölgun í 
byrjendaflokkum í íshokkí en nýliðun í listhlaupadeild var 
minni en árið áður og nokkuð brottfall. 

Ársskýrsla Listhlaupadeildar
Stjórn listhlaupadeildar er skipuð eftirtöldum aðilum:

Ingibjörg Magnúsdóttir formaður, Rut Hermannsdóttir 
 varaformaður, Kristín Þöll Þórsdóttir gjaldkeri, Margrét 
Rún Karlsdóttir ritari, Hrafnhildur Guðjónsdóttir með-
stjórnandi, Gunnhildur Einarsdóttir varamaður, Þóra 
Sigríður Torfadóttir varamaður.

Skýrsla stjórnar
Þá er að ljúka ansi sérstöku skautaári. Árangur skautar-
anna okkar hefur verið frábær í ár og hafa stelpurnar borið 
heim fjölda verðlauna af öllum þeim mótum sem þær hafa 
tekið þátt í hér á landi og staðið sig gríðarlega vel á þeim 
mótum sem þær hafa tekið þátt í erlendis.

Iveta Reitmayerova yfirþjálfari deildarinnar vann gott 
starf  með stelpunum okkar í vetur líkt og undanfarin ár. 
Hún lauk 6 ára farsælu starfi fyrir deildina í vor og hélt að 
því loknu heim á leið og til starfa á nýjum stað. Við þökk-
um henni innilega fyrir allt það góða starf  sem hún hefur 
unnið fyrir deildina á liðnum árum og þann frábæra árang-
ur sem hún hefur náð með stelpunum okkar.

Kristín Helga Hafþórsdóttir hélt utan um starfið hjá 
byrjenda flokkunum, auk þess að halda utan um þjálfun C 
keppenda. Kristín náði frábærum árangri með C kepp-
endunum sínum á báðum C mótum vetrarins. Með 
Kristínu inni á ísnum í byrjendahópunum var Hrafnhildur 
Ósk Birgisdóttir. Þær voru duglegar að ná sér í aukna 
þjálfaramenntun á tímabilinu og stóðu sig gríðarlega vel 
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með byrjendurna. Þeim til aðstoðar í byrjendahópunum 
voru þær Aldís Lilja Sigurðardóttir, Klara Sjöfn Gísla-
dóttir, Kolfinna Ýr Birgisdóttir og Hugrún Anna Unnars-
dóttir og þökkum við þeim öllum sem og öðrum iðkendum 
úr fyrsta og öðrum hóp sem gripu í að þjálfa byrjenda-
hópana fyrir vel unnin störf.

Við héldum þrjú mót á tímabilinu. Margrét Rún Karls-
dóttir hélt um stjórntaumana á haustmóti ÍSS sem var 
haldið hjá okkur helgina 18.-20. september og henni til 
aðstoðar var Gunnhildur Einarsdóttir. Þóra Sigríður 
Torfadóttir hélt svo um stjórntaumana á Vinamótinu sem 
haldið var fyrir C keppendur um miðjan febrúar og þökk-
um við þeim fyrir flott utanum hald.

Deildin stóð fyrir einni sýningu þetta tímabilið. 
Jólasýningin skautað með meisturunum gekk gríðarlega 
vel og var vel utan um hana haldið. Þar sem að við vorum 
orðin íslaus 1. mars var engin vorsýning í ár.

Velgengni skautaranna okkar hefur verið stórkostleg 
þetta tímabil jafnt á mótum hérlendis og erlendis. A og B 
keppendur tóku þátt í 4 mótum innanlands í ár. Haust-
mótinu sem var haldið hérna fyrir norðan í september. 
Bikar mótinu sem var haldið í Egilshöll í október, Íslands-
mótinu sem var haldið í Laugardalnum og svo Vetrar-
mótinu sem var haldið í Egilshöll. Jafnframt tóku flestir A 
skautararnir okkar og eldri B þátt í Riginu sem var ISU 
mót í annað skipti í ár.

Stelpurnar héldu uppteknum hætti og rökuðu að sér 
verðlaunum. Á tímabilinu eignðumst við 8 bikarmeistara 
auk þess að fá 2 silfur og 1 brons á bikarmótinu og 8 
Íslandsmeistara auk þess að fá þrjú silfur og eitt brons á 

Íslandsmeistaramótinu. Emilía Rós Ómarsdóttir rauf 100 
stiga múrinn fyrst íslenskra skautara á Íslandsmeistara-
mótinu og setti um leið Íslandsmet.

Marta María Jóhannsdóttir og Ásdís Arna Fen Berg-
sveinsdóttir fóru sem fulltrúar Akureyrar á Alþjóðlega 
vetrar leika barnanna í Innsbruck í Austuríki. Þar gerði 
Marta María sér lítið fyrir og skautaði í annað sæti á nýju 
Íslandsmeti í stúlknaflokki og hlaut hún samanlagt 86.49 
stig. Ásdís Arna hafnaði í 10. sæti.

Rebekka Rós Ómarsdóttir og Ísold Fönn Vilhjálmsdóttir 
tóku þátt í þremur mótum í mótaröðinni European 
Criterium. Fyrsta mótið Skate Helena fór fram í Belgrad i 
Serbíu þar hafnaði Ísold Fönn í 2. sæti í sínum flokki Cubs 
II og Rebekka Rós í 4 sæti í sínum flokki Basic Novice III. 
Því næst tóku þær þátt í Sportland Trophy í Búdapest. Þar 
sigraði Rebekka Rós sinn flokk og Ísold Fönn hafnaði í 2. 
sæti. Alls fóru 10 stelpur frá okkur á Sportland Trophy og 
stóðu þær sig allar mjög vel. Nokkur persónuleg met féllu 
og er það mjög glæsilegt í ljósi þess að stór hluti stelpn-
anna var að taka þátt í fyrsta sinn á alþjóðlegu móti 
erlendis. Síðasta mótið sem þær stöllur tóku þátt í var 
haldið í Canazei á Ítalíu. Þar sigraði Ísold Fönn sinn flokk 
og Rebekka Rós hafnaði í 2 sæti í sínum flokki. Þessi glæsi-
legi árangur þeirra skilaði Ísold Fönn sigri samanalagt í 
mótaröðinni í sínum flokki og skilaði Rebekku Rós öðru 
sæti í sínum flokki. Þessi frækni árangur gefur ástæðu til 
að vera bjartsýnn á framtíð þessara ungu skautara í 
íþróttinni og óskum við þeim og foreldrum þeirra innilega 
til hamingju.

Góð þátttaka erlendra skautara á Riginu setti svip sinn 
á skemmtilegt mót. Stelpurnar okkar stóðu sig mjög vel og 
sigraði Marta María stúlknaflokkin með talsverðum yfir-
burðum. Emilía Rós var efst íslensku stúlknanna í ung-
lingaflokki, Eva Björg sigraði í sínum flokki stúlknaflokki 
B og Freydís Jóna sigraði í sínum flokki 8 ára og yngri A, 
en báðar tóku þær þátt í Riginu í fyrsta sinn í ár. Ísold 
Fönn og Rebekka Rós misstu því miður af þátttöku á 
Riginu þar sem seinkun varð á fluginu þeirra heim eftir 
þátttöku í Skate Helena.

Fjórar stúlkur frá okkur náðu viðmiðum í úrvalshóp 
ÍSS í ár, þær Emilía Rós, Marta María, Aldís Kara og 
Ásdís Arna. Jafnframt náðu þær Rebekka Rós og Ísold 
Fönn viðmiðum í flokkinn ungir og efnilegir hjá ÍSS.

Stúlkurnar okkar í úrvalshópnum voru allar valdar í 
landsliðshópinn sem fór á Norðurlandamótið í vor sem 
haldið var í Álaborg í Danmörku. Stelpurnar stóðu sig 
allar mjög vel og voru sjálfum sér, íþróttinni og félaginu til 
mikils sóma.

C keppendurnir okkar hafa einnig verða að standa sig 
stórkostlega og hafa raðað sér í verðlaunasæti í þeim flokk-
um sem við eigum keppendur í. Kristín fór með hópinn 
sinn á Kristalsmótið í Birninum og stóðu stelpurnar sig 
með eindæmum vel. Svo var haldið hið árlega Frost vina-
mót hér hjá okkur í febrúar og þar röðuðu okkar keppend-
ur sér allir í verðlaunasæti.

Akureyrarmótið var haldið í lok desember og þar var 
Emilía Rós krýnd Akureyrarmeistari 2015. Emilía Rós var 
einnig kjörin skautkona Íslands 2015, skautakona LSA í 
þriðja sinn og Íþróttamaður SA í annað sinn. Það má með 

Listhlaup, Emelía Rós Ómarsdóttir.
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sanni segja að Emilía hafi átt stórkostlegt tímabil og erum 
við stolt af  að hafa þennan flotta íþróttamann í okkar 
röðum.

Um áramót voru skráðir tæplega 90 iðkendur í deildina, 
en þeim hefur fækkað talsvert eftir áramótin sem er alveg 
skiljanlegt þar sem ljóst var á haustmánuðum að við yrðum 
íslaus frá 1. mars.

Frá 1. mars hafa æfingar verið með mjög óhefðbundn-
um hætti. Við höfum farið með iðkendur úr 1. og 2. hóp 
auk nokkurra úr 3. hóp, í 4 æfingferðir til Reykjavíkur þar 
sem meigin áherslan var á undirbúning skautara fyrir basic 
testin í vor. Sá undirbúningur gekk vonum framar og náðu 
skautararnir okkar allir sínum prófum með glæsibrag. 
Jafnframt hefur verið boðið upp á afísþjálfun sem Kristín 
Helga hefur haft yfirumsjón með og kunnum við henni 
góðar þakkir fyrir.

Byrjunin næsta haust verður með heldur óhefðbundn-
um hætti þar sem ekki er útlit fyrir að við komumst á ís 
fyrr en 1. september. Að auki verða nýir þjálfarar komnir 
til starfa þá, en ráðningarferlið er á lokastigum.

Ársskýrsla Íshokkídeildar
Stjórn íshokkídeildar er skipuð eftirtöldum aðilum:

Ólöf Sigurðardóttir formaður, Birgitta Sigurðardóttir 
ritari, Elsa Dóra Halldórsdóttir gjaldkeri, Ari Gunnar 
Óskarsson meðstjórnandi, Reynir Sigurðsson meðstjórn-
andi, Sæmundur Leifsson meðstjórnandi.

Skýrsla stjórnar
5., 6. og 7. flokkur og byrjendur
Þjálfari var Sarah Smiley og aðstoðarþjálfarar voru Róbert 
Guðnason, Sunna Björgvinsdóttir og Teresa Regína 
Snorradóttir. Nýliðun í þessum flokkum gekk nokkuð vel 
og að venju voru mótin 4 á tímabilinu, tvö mót fyrir ára-
mót og tvö eftir. Og þar sem höllin hjá okkur lokaði 
snemma þetta árið, kom skemmtilega á óvart að það 
skyldu fara 53 krakkar á seinna mótið í Reykjavík. 
Þátttakan í mótunum var góð og frammistaða barnanna 
sýnir að starfið er í góðum höndum.

4. flokkur
Þar þjálfaði Jón B. Gíslason og aðstoðarþjálfarar voru 
Matthías Már Stefánsson og Jakob Ernfelt. Fjórði flokk-
urinn vann alla sína leiki nema tvo og er bæði 
Íslandsmeistari og Bikarmeistari. Eins og venjulega voru 4 
mót í þessum flokki á vegum ÍHÍ, tvö mót fyrir áramót og 
tvö eftir. Einnig var farið á Icecup sem Björninn heldur.

3. flokkur
Þriðja flokk þjálfaði Jussi Sipponen. Framfarir voru mikl-
ar. Og kom það nokkrum sinnum fyrir í vetur að við urðum 
að styrkja meistaraflokk um leikmenn ef 3. flokkur og 
meistaraflokkur voru að spila á sama tíma. Og urðum við 
Íslandsmeistarar nokkuð örugglega.

2. flokkur
Þjálfari var Jussi Sipponen. Flokkurinn er frekar fámenn-
ur og eru allir úr 3. flokki sem spiluðu með á þessu keppn-

istímabili. Árangurinn í heildina var mjög góður enda lent-
um við í öðru sæti.

Markmannsæfingar
Markmannsþjálfari var Steve Papciak og honum til 
aðstoðar með yngri flokkana var Jakob Ernfelt 
Jóhannesson. Voru framfarirnar hjá markmönnunum 
okkar þær mestu sem hafa orðið á einum vetri að sögn 
þeirra sem fylgdust með og hafa vit á.

Afísæfingar
Afísþjálfari var Mario Mjelleli. Var hann með 2. og 3. 
flokk sem og meistaraflokk kvenna. Var hann með eitt-
hvað af nýjum æfingum og náði að hvetja fólk áfram og 
var almenn ánægja með þetta.

Víkingar
Undir handleiðslu Jussi Sipponens og með Clark 
McCormik sem aðstoðarþjálfara áttu frábært tímabil. 
Hópurinn var frekar þunnskipaður og voru „gamlar“ 
kempur dregnar á flot. Þeir tóku deildarmeistaratitilinn og 
unnu svo Esju 3-0 í úrslitum.

SA kvennaliðin 
Eldra kvennalið SA, Ásynjur þjálfaði Sarah Smiley. Þær 
báru höfuð og herðar yfir önnur lið í þeirri deild og töpuðu 
bara einum leik í vetur, sem er frábær árangur.

Yngra kvennalið SA, Ynjur þjálfaði Jussi Sipponen. 
Þær áttu vægast sagt frábært tímabil og töpuðu bara inn-
byrðis leikjum við Ásynjur. Leikir Ynja og Ásynja voru 
mest spennandi leikir tímabilsins og fóru margir í fram-
lengingu og vítakeppni. Framtíðin er svo sannarlega björt 
hjá Ynjum.

Valkyrjur, Jarlar og OldBoys
Æfingar hjá Oldboys, Valkyrjum og Vönum voru með 
hefðbundnu sniði í vetur. Oldboys æfir tvisvar í viku á mið-
vikudögum og sunnudögum. Valkyrjur eru með æfingar á 
föstudögum. Vanir voru svo að æfa fimmtudögum en 
fengu líka krullutíma á miðvikudögum.

Innanfélagsmót
Innanfélagsmót í 4. flokki og yngri voru spiluð 6 helgar í 
vetur. Það voru 3 mót fyrir áramót og 3 eftir áramót.

Víkingar, Íslandsmeistarar 2016.
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Vormót
Ekkert vormót var í ár vegna framkvæmdanna en ísinn var 
tekinn í lok febrúar.

Foreldrafélagið
Eins og undan gengin ár hefur foreldrafélagið séð um 
skipulag og framkvæmd ferða og mótahalds fyrir 3. flokk 
og yngri auk þess að reka sjoppuna í Skautahöllinni. 
Stjórn foreldrafélagsins og allt það fólk sem komið hefur 
að verkum með þeim hefur að venju skilað algjörlega frá-
bæru sjálfboðaliða starfi í þágu barnanna og félagins sem 
seint verður þakkað að fullu því þarna liggur einn af horn-
steinum starfsins alls. 

Ársskýrsla Krulludeildar
Stjórn Krulludeildar er skipuð eftirtöldum mönnum:

Ólafur Hreinsson formaður, Ólafur Freyr Númason 
vara formaður, Davíð Valsson gjaldkeri, Rannveig Jóhanns-
dóttir ritari, Rúnar Steingrímsson meðstjórnandi, Hall-
grímur Valsson varamaður, Sveinn H. Steingrímsson vara-
maður.

Aðalfundur Krulludeildar SA var haldinn í maí 2016.

Skýrsla formanns, tímabilið frá september 2015-maí 2016
Ágætu fundarmenn. Samkvæmt venju mun ég hér gefa 
skýrslu fyrir æfingatímabilið nú í vetur þó reikningar 
félagsins séu miðaðir við almanaksárið.

Veturinn var erfiður en stuttur. Svellið var óvenju slæmt 
og í raun ekki leikfært. Ekki var hægt að nota nema tvær 
brautir en þær voru mjög slæmar. Þrátt fyrir þetta tókst 
okkur að halda nokkur mót. 

Akureyramótið var haldi í byrjun tímabilsins og sigur-
vegarar urðu ROKK. Liðið var skipað þeim Rúnari, Óla 
Hreins, Kristjáni Þorkels og Kristjáni Bjarnasyni. Í fram-
haldi af  Akureyramótinu kom svo Bikarmótið þar sem 
IceHunt stóð uppi sem sigurvegari. IceHUnt var skipað 
þeim Davíð, Rúnari, Kristjáni Þorkelssyni og Sævari. 

Áramótamótið var haldið 30. desember og að venju 
fengum við sérfræðinga að sunnan í heimsókn. Vanir og 
óvanir léku saman og mörg skemmtileg tilþrif  sáust á svell-
inu. Að endingu var það A-liðið sem stóð uppi sem sigur-
vegari. A-liðið var skipað þeim Maríu Katrínu Rúnars-
dóttur, Arnari Hauki Rúnarssyni, Sigurjóni Ólafssyni og 
Kristjáni Þorkelssyni. Tímabilinu lauk svo með því að 
Garpar sigruðu í Gimli-mótinu. Hallgrímur, Árni Ingólfs, 
Árni Grétar og Sigurgeir skipuðu lið Garpa. 

Vegna fyrirhugaðra framkvæmda, var Skautahöllinni 
lokað þann 1. mars sl. og því ekki hægt að halda tvö 
stærstu mótin. IceCup 2016 varð því ekki að veruleika en 
stefnt er að því að IceCup 2017 verði þeim mun veglegra. 
Mótið hefur til þessa verið haldið um mánaðarmótin apríl-
-maí en ljóst er að eitthvað þarf að færa það fram í maí þar 
sem Alþjóða Krullusambandið hefur breytt sinni dagskrá 
þannig, að Evrópukeppni C-liða verður framvegis haldin í 
lok apríl.

Íslandsmót 2016 verður væntanlega haldið í byrjun 
tímabilsins, nú í haust, en það er þó á valdi Krullunefndar 
ÍSÍ að ákveða það. Krullukona og krullumaður ársins 
voru valin af stjórn Krulludeildar. Að þessu sinni urðu 

hjónin Svanfríður Sigurðardóttir og Jón Grétar Rögn-
valds son fyrir valinu og eru þau vel að titlunum komin.

Í október tóku 4 félagar úr krulludeildinni þátt í 
C-keppni Evrópumótisins 2015. Að þessu sinni var mótið 
haldið í Champery í Sviss. Þetta voru þeir Kristján 
Bjarnason, Kristján Þorkelsson, Ólafur Hreinsson og 
Rúnar Steingrímsson. Litlar sögur fara af árangri en ljóst 
að með bættri æfingu og æfingaaðstöðu er ekki svo langt í 
að Íslendingar geti barist um toppsæti í þessari 
keppni. Alþjóða Krullusambandið tók sig svo til og breytti 
fyrirkomulaginu á C-keppninni þannig að mótið 2016 fór 
fram í apríl sl. Þar sem ekki var búið að krýna 
Íslandsmeistara 2016, var landsliðsrétturinn frjáls, en í 
Krulludeild SA var ekkert lið tilbúið að taka þátt að þessu 
sinni og Krulludeild Bjarnarins tók því að sér að halda 
uppi heiðri Íslendinga. Aðstaða þeirra er jafnvel verri en 
okkar og því erfitt að hendast inn í stórmót með litlum fyr-
irvara. Reynslan var þó góð.

Það er ljóst að ef  Krulludeild SA á að starfa áfram er 
breytinga þörf. Starfsemi deildarinnar nú í vetur var með 
allra minnsta móti og þörf á endurnýjun er mikil. Verkefni 
nýrrar stjórnar hlítur því að vera að bæta aðstöðuna, 
æfingatímann og draga að fleiri þátttakendur. Þetta gerist 
þó ekki nema með mikilli sjálfboðavinnu félagsmanna og 
skilningi annarra deilda.

Mikil ásókn hópa hefur verið í það að kynnast krull-
unni en sökum tíma- og aðstöðuleysis þurfti oft að vísa 
þeim frá. Þeir hópar sem þó komust að, sýndu íþróttinni, 
mikinn áhuga sem skilar sér vonandi í fjölgun iðkenda í 
framtíðinni.

Skilningur og áhugi yfirvalda birtist nánast bara á 4 ára 
fresti og heyrst hefur að núverandi stjórnendur hafi jafnvel 
áhuga á að fækka almennings íþróttagreinum sem stund-
aðar eru hér eða draga úr stuðningi við þær. Hvernig það 
fer svo saman við áhuga á að fjölga ferðamönnum, að 
draga úr hugsanlegri afþreyingu fyrir þá, er illskiljanlegt. 
Næsta tímabil ber vonandi með sér betri aðstöðu og betri 
æfingatíma þannig að iðkendum fjölgi og gamlir félagar 
komi aftur. Án breytinga er ljóst að stutt er í að starfsemi 
félagsins lognast útaf.

Ólafur Hreinsson formaður Krulludeildar SA

Krulla 2016.
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Skautafélag Akureyrar
Ársskýrsla 2017

Stofnað 1937

Árið 2017 var stórt ár fyrir Skautafélag Akureyrar. Félagið 
hélt upp á 80 ára afmæli félagsins og var viðburðurinn 
haldin við hátíðlega athöfn samhliða setningarathöfn 
Heimsmeistaramóts kvenna sem haldið var á Akureyri. 
Húsfylli var í Skautahöllinni á þessum merka viðburði þar 
sem heimsmeistaramót var haldið í fyrsta skipti í Skauta-
höllinni á Akureyri. Í tilefni afmælisveislunnar var sögu 
Skautafélagsins gerð enn betri skil á sögu félagsins á veggj-
um hússins en bætt var við spjöldum í stúkuna þar sem eru 
myndir úr sögu félagsins. Sigurgeir Haraldsson var gerður 
heiðursfélagi og Árni Arason sæmdur gullmerki félagsins 
en deildir félagsins gáfu einni viðurkenningar til einstak-
linga fyrir störf í þágu félagsins. 

Árangur deilda félagsins var í heildina mjög góður en 
félagið var t.a.m. með flesta Íslandsmeistara 77 talsins og 
flesta landsliðsmenn allra akureyrskra íþróttafélaga á 
liðnu ári, 33 talsins. Listhlaupadeildin átti 5 Íslandsmeistara 
á tímabilinu og 4 bikarmeistara, 4 landsliðsmenn og frá-
bæran árangur á öllum mótum bæði innanlands sem 
erlendis. Íshokkídeildin vann 3 af þeim 5 Íslands meist ara-
titlum sem í boði eru og áttu 25 landsliðsmenn á tímabil-
inu. Krulludeildin átti 4 Íslandsmeistara og var með 4 
lands liðsmenn.

Viðburðir á vegum félagsins voru fjölmargir á tímabil-
inu. Listhlaupadeild hélt bæði bikarmót og vetrarmót ÍSS. 
Þá hélt deildin glæsilega jólasýningu í desember og enn 
veglegri vorsýningu. Íshokkídeildin hélt tvö stór barnamót 
ásamt öllum þeim fjölmörgu kappleikjum og mótum sem 
fram fara árlega á vegum deildarinnar á samt því að koma 
að skipulagningu og framkvæmd heimsmeistaramótsins.

Krulludeildin hélt fjölmörg mót eins og tíðkast en rúsín-
an í pylsuendanum var vissulega ICE-CUP mótið þar sem 
11 erlend lið tóku þátt og var mikil ánægja með mótið 
meðal gesta. 

Iðkenndum fjölgaði á árinu hjá félaginu. Áframhaldandi 
fjölgun var í íshokkí bæði meðal byrjenda í barnaflokkum 
sem í fullorðnisflokkum en íshokkí er hefur vaxið mikið 
sem almennings íþrótt á Akureyri. Lítilsháttar fjölgun var 
í byrjendaflokkum í listhlaupi og brottfall lítið í eldri 
hópum en deildin á inni mikinn vöxt frá því að hún var 
sem fjölmennust. Æfinga- og keppnishópar krulludeildar 
hafa staðið í stað en áframhaldandi aukning er í hópum 
sem koma í krullu en meðal hópa sem komu í vetur var 
kvennalandslið Íslands í knattspyrnu sem keppti í krullu 
við kvennalandslið Íslands í íshokkí en krulludeildin lagði 
þar að mörkum til hópeflis liðanna í undibúningi þeirra 
fyrir stórmótin á árinu. 

Í framtíðarplönum félagsins felst fyrst og fremst bætt 

aðstaða fyrir iðkendur og annað félagsfólk sem og gesti 
Skautahallarinnar. Innanhúss er nauðsynlegt að koma upp 
upphituðu rými þar sem hægt er fylgjast með því sem fram 
fer á ísnum og þar sem gestir Skautahallarinnar geta hlýj-
að sér. Bætt aðstaða fyrir íþróttafólk félagsins fyrir afísæf-
ingar er ekki síður mikilvæg en í dag fara slíkar æfingar 
fram á göngum, í tröppum og á áhorfendapöllum hallar-
innar.

Ársskýrsla aðalstjórnar
Í Skautafélaginu starfa alls 6 stjórnir og verða meðlimir 
þeirra tilgreindir síðar en um er að ræða eina stjórn í hverri 
deild auk tveggja foreldrafélagsstjórna ásamt aðalstjórn 
félagsins.

Aðalstjórn Skautafélags Akureyrar var tímabilið 2016-
2017 skipuð eftirtöldum aðilum:

Sigurður Sigurðsson formaður, Vilhjálmur Vilhjálmsson 
varaformaður, Davíð Valsson gjaldkeri, Reynir Sigurðsson 
ritari, Ólöf Sigurðardóttir meðstjórnandi, Vilborg Þórar-
insdóttir meðstjórnandi, Ólafur Hreinsson meðstjórnandi.

Skýrsla Aðalstjórnar
Árið 2017 var einstaklega farsælt fyrir félagið. Hápunktur 
ársins var 80 ára afmælisveisla félagsins sem haldin var 
samhliða setningu heimsmeistaramóts kvenna. Mikið 
mannhaf var í afmælinu enda góður húsfyllir þar sem fyrsti 
leikur Íslenska kvennalandsliðsins hófst í kjölfar afmælis-
veislunnar. 

Sigurgeir Haraldsson var gerður heiðursfélagi en hann 
hefur unnið óeigingjörn störf fyrir félagið og allar deildir 
þess. Árni Arason var einnig sæmdur gullmerki félagsins 
við sama tilefni. Listhlaupadeild veitti þeim Þristíni Þöll 
Þórsdóttur og Rut Hermannsdóttur viðurkenningu fyrir 
störf í þágu deildarinnnar. Krulludeild heiðaraði þá Hall-
grím Valsson og Gísla Jón Kristinsson. Hokkídeild heiðr-
aði formanninn Ólöf Björk Sigurðardóttur en hún hefur 
verið formaður deildarinnnar í 16 ár en einnig Söruh Smiley 
en þrátt fyrir ungan aldur er óvíst að heimsmeistara mótið 
hefði verið haldið hér nema vegna tikomu hennar í félagið.

Mjög góður árangur náðist í keppni á árinu en íshokkí 
og listhlaupadeild voru með sigursælustu deildum á 
landinu. Fjárahagurinn er góður bæði samstæðu reikning-
ur og deildir. Áframhaldandi aukning í aðskókn á almenn-
ingstíma hefur styrkt fjárhagsstöðu félagsins. 

Brýnasta verkefni félagsins er nú að fá upphitaða 
aðstöðu í húsið með félagsheimili og æfingaaðstöðu. Vonir 
eru bundnar við að verkefnið komist á framkvæmdaráætl-
un á árinu. 
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Formaður Skautafélagsins til 8 ára, Sigurður Sveinn 
Sigurðsson gefur ekki kost á sér til áframhaldandi setu og 
því verður nýr formaður skipaður á næsta starfsári. 
Skauta félag Akureyrar á Sigurði mikið að þakka fyrir 
óeigingjarnt starf  í þágu félagsins. Sigurður hefur barist 
hart fyrir bætri aðstöðu skautafólks og hefur uppskorið 
ríkulega skorið í þeim efnum. Rekstrarstaða félagsins er 
góð og félagið aldrei staðið sterkara á íþrótta sviðinu. Það 
má því sannarlega segja að Sigurður skili góðu búi og 
eigum við honum mikið að þakka. 

Ársskýrsla Listhlaupadeildar
Stjórn listhlaupadeildar er skipuð eftirtöldum aðilum:

Vilborg Þórarinsdóttir formaður, Rut Hermannsdóttir 
varaformaður, Ólöf Sólveig Björnsdóttir gjaldkeri, Hafdís 
Hrönn Pétursdóttir ritari, Berglind Rós Einarsdóttir með-
stjórnandi, Magni Rúnar Magnússon meðstjórnandi, Þóra 
Sigríður Torfadóttir varamaður.

Skýrsla stjórnar
Hið eiginlega skautaár okkar byrjaði seint ef  svo má segja 
þar sem iðkendur okkar komust ekki á ís í höllinni sinni 
fyrr en í september og hafði þá verið lokað frá því í mars. 
Þessi langi lokunartími hafði þau áhrif  að iðkendum hafði 

fækkað verulega. Markaðshópur sem skipaður var í lok 
síðasta starfsárs fékk það hlutverk að finna leiðir til að 
fjölga iðkendum í deildinni. 

Deildin stóð ekki fyrir skipulögðum æfingabúðum í 
sumar en þó var boðið uppá dansnámskeið hjá Urði Sahr, 
var það ágætlega sótt. Iðkendur fóru á eigin vegum ýmist í 
æfingabúðir erlendis eða hjá SR í Reykjavik og fóru sumir 
í æfingabúðir bæði erlendis og hérlendis.

Við hófum tímabilið með skautadegi 18. september þar 
sem boðið var uppá frían prufutíma og starfið kynnt. 
Veglegur skautaskóli fyrir byrjendur og framhaldshóp 
hófst strax í kjölfarið. Við vorum fljótlega farin á stað með 
tæplega 40 iðkendur og í vor eru skráðir iðkendur 58. Þetta 
er veruleg fækkun frá því í lok árs 2016 þegar iðkendur 
voru um 90 talsins.

Gengið var frá samningi við Danylo Lefimtsev frá 
Ukraínu í júlí sl. og kom hann til starfa strax í september 
þegar við komumst á ís á ný. Má segja að hann hafi tekið 
við nokkuð erfiðu búi þar sem skautarar voru hvorki búnir 
að vera með þjálfara né ís í langan tíma, mætti mörgum 
hindrunum sem þjálfari og stóðst í raun ekki væntingar 
margra iðkenda og foreldra. Varð úr að hann sagði upp 
stöðu sinni í janúar og var farinn þegar nokkuð var liðið 
af febrúarmánuði. Í millitíðinni fengum við til okkar 

Íslandsmót SA 2017, listhlaup.
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gestaþjálfara í desember, George Kenchadze frá Búlgaríu 
sem hafði í raun verið ofarlega á óskalista okkar á ráðn-
ingatímabilinu. Héldum við veglegar jólabúðir og jólasýn-
ingu og var í kjölfarið ákveðið að fá hann til okkar sem 
fyrst. Ulla Papp kom til okkar í nokkrar vikur í febrúar/
mars og í kjölfarið kom til okkar kanadískur þjálfari 
Colette Brabant sem ætlaði að vera hjá okkur þar til 
George kæmi. En því miður varð hún fyrir því óláni fljót-
lega eftir komuna að úlnliðsbrotna á æfingu. Ekki var 
annað hægt en senda hana heim og grunnpróf og páska-
búðir á næsta leyti. Okkur til happs tók Kristín Helga um 
þetta leyti þá ákvörðun að starfa ekki lengur sem dómari á 
vegum Skautasambandsins heldur einbeita sér fyrst og 
fremst að þjálfun hjá LSA. Má segja að hún hafi tekið 
þessa ákvörðun á ögurstundu og gat nú tekið við allri 
þjálfun hjá deildinni eftir að Colette fór. Þar með sá hún 
um skipulagningu páskabúða í samstarfi við stjórn og 
jafnframt að undirbúa stóran hluta iðkenda undir grunn-
próf. Eigum við Kristínu Helgu og hennar óeigingjarna 
starfi fyrir deildina mikið að þakka. Spurning hverjir hafa 
verið fegnastir þegar George kom loksins til okkar 4. maí 
og henti sér bókstaflega í vinnu af fullum krafti enda nóg 
fyrir stafni. 13 stúlkur þreyttu grunnpróf og stóðu sig með 
sóma. 

Kristín Helga hefur eins og undanfarin ár haldið utan 
um starfið hjá byrjenda flokkunum, auk þess að halda 
utan um þjálfun C keppenda. Henni til dyggrar aðstoðar 
hafa verið Aldís Lilja Sigurðardóttir skautaiðkandi og 
Sóldís Diljá Kristjánsdóttir aðstoðarþjálfari, eftir að 
Hrafnhildur Ósk Birgisdóttir dró sig út úr reglulegri þjálf-
un sökum anna í skóla. Hrafnhildur hefur hlaupið í 
skarðið þar sem hefur vantað.

Iðkendur okkar hafa sýnt ótrúlega þrautsegju þetta 
tímabil og staðið sig afbragðsvel miðað við ástandið. 

Fyrsta mót vetrarins, Haustmót ÍSS var haldið í 
Laugardalnum helgina 23. til 25. september eftir frekar 
stutta en snarpa æfingatörn með nýjum þjálfara. Þar 
áttum við að venju keppendur í efstu röðum. 

Við héldum fjögur mót á tímabilinu; Bikarmót ÍSS í 
október, Akureyrarmót í janúar, Vetrarmót í mars og 
Vina mót í febrúar. Mótanefndin, skipuð þeim Margréti 
Rún Karlsdóttur mótstjóra, Hrafnhildi Guðjónsdóttur og 
Þóru Sigríði Torfadóttur sem tengiliður við stjórn á miklar 
þakkir skildar fyrir gott skipulag og utanumhald en 
nefndin hefur fengið ófá hrósyrðin frá hinum félögunum. 

Við eignuðumst 6 bikarmeistara á tímabilinu, fjórir 
hlutu silfurverðlaun og tveir bronsverðlaun. Íslands meist-
arar okkar urðu fimm talsins á tímabilinu auk þess sem 
þrír hlutu silfurverðlaun og tveir bronsverðlaun á því móti.

9 keppendur frá okkur tóku þátt í RIG (Reykjavík 
International Games) mótinu í ár sem stendur bæði fyrir 
ISU móti og klúbbamóti. Þrátt fyrir að einungis tveir af  
skauturum okkar hafi farið á pall í þetta skipti þá stóðu 
stúlkurnar sig með miklum sóma. 

C keppendur okkar tóku þátt í þremur mótum á þessu 
tímabili fyrir utan Akureyrarmótið. En nýtt mót á vegum 
Skautafélags Reykjavíkur bættist við flóru móta hjá C 
keppendum. Þær stóðu sig allar með glæsibrag á öllum 
þessum mótum og rökuðu inn verðlaunasætum.

Þetta tímabil hafa tvær af skauturum okkar farið ytra 
til keppni. Emilía Rós var valin til að taka þátt í Junior 
Grand Prix móti í Tallin í Eistlandi í byrjun október sl. og 
stóð sig með sóma. Ísold Fönn hefur meira og minna verið 
að æfa erlendis hjá fyrrum þjálfara deildarinnar, bæði 
vegna erfiðrar stöðu hér í þjálfaramálum og einnig til þess 
að eiga meiri möguleika á að taka þátt í mótum erlendis. 
Hún tók m.a. þátt í mótaröðinn Europian Criterium og 
náði þar þremur sigrum sem skilaði henni gullinu. Auk 
þess tók hún þátt í ýmsum öðrum mótum bæði erlendis og 
hérlendis þar sem hún skilaði sér í efsta sæti. 

Fjórir keppendur af átta sem kepptu fyrir Íslands hönd 
á Norðurlandamótinu í listhlaupi sem haldið var í Egils-
höll dagana 1.-5. mars sl. komu frá LSA þetta árið. Þær 
Emilía Rós, Aldís Kara, Marta María og Ásdís Arna. 
Mótið var á erfiðum tíma fyrir okkur, bæði vegna þjálfara-
leysis og ísleysis. Af þeim sökum varð úr að tvær stúlkn-
anna okkar fóru nokkru fyrir mót að æfa með SR og ein 
fór erlendis til æfinga. Erum við ákaflega stolt af  þeim að 
taka þátt í þessu móti fyrir Íslands hönd þrátt fyrir afar 
erfiðar aðstæður.

Þess má geta að Emilía Rós var enn og aftur kjörin 
skautakona ársins 2016 hjá Skautasambandi Íslands og 
íþróttamaður ársins hjá SA. Hún var einnig krýnd 
Akureyrarmeistari 2016 að loknu Akureyrarmóti í janúar. 

Fyrir hönd stjórnar vil ég þakka foreldrafélaginu fyrir 
mikið og gott starf  í þágu félagsins og iðkenda þess. 
Félagið hefur heldur betur blásið út á tímabilinu en það er 
skipað þeim: Jónu Jóndsóttur formanni, Ingibjörgu 
Magnús dóttur, Hörpu Birgisdóttur, Margréti Ösp Stefáns-
dóttur og Hugrúnu Helgu Guðmundsdóttur. Þessum 
konum dugði ekki að starfa í foreldrafélaginu heldur buð-
ust þær til þess að skipa sér sess í fjáröflunarnefnd líka og 
hafa staðið sig afbragðsvel í því hlutverki. 

Eftir vorsýninguna sem um leið markar lok þessa 
tímabils mun deildin standa fyrir æfingabúðum í þrjár 
vikur í júní fyrir A, B og C skautara auk skautaskóla í eina 
viku fyrir styttra komna og byrjendur. Í júlí eru fyrirhug-
aðar tveggja vikna æfingabúðir í Falun í Svíþjóð sem 
George heldur utan um. Í ágúst eru síðan fyrirhugaðar 
æfingabúðir í tvær vikur að lágmarki þar til hefðbundið 
æfingatímabil hefst 20. ágúst.

Þörf verkefni stjórnar næsta árs eru mörg. 
Fyrst og fremst þarf að vinna að því með aðalstjórn 

skautafélagsins að lengja skautatímabilið í 10 mánuði en 
bærinn gerir ráð fyrir því í samningi að loka höllinni 20. 
maí ár hvert og opna aftur 20. ágúst. Þetta er og hefur ekki 
verið að ganga upp, hvorki rekstrarlega séð fyrir deildina 
né fyrir iðkendur okkar. Þeir þurfa að hafa tryggan aðgang 
að skautasvellinu til loka maí og strax frá byrjun ágúst 
bæði til að geta klárað tímabilið að vori og byrjað aftur 
tímanlega fyrir keppnistímabil sem hefst alla jafnan um 
miðjan september. Nú í ár horfir Akureyrarbær framhjá 
því að við notum svellið til loka maí og leigir deildinni svo 
svellið í júní og ágúst til að veita iðkendum okkar 
möguleika á að halda sér við í sinni íþrótt. 

Ekki síðra verkefni er að vinna að því að fjölga iðkend-
um og er það von okkar að með samhentu átaki verði iðk-
endur orðnir yfir 100 fyrir loka næsta tímabils.
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Eins má nefna að endurskoða þarf tilhögun og tilvist 
Akureyrarmótsins og fylgja þannig eftir erindi frá 
mótanefnd og tillögur sem hún hefur sett fram.

Fyrir hönd stjórnar

Vilborg Þórarinsdóttir, formaður

Ársskýrsla Íshokkídeildar
Stjórn íshokkídeildar er skipuð eftirtöldum aðilum:

Ólöf Sigurðardóttir formaður, Birgitta Sigurðardóttir 
ritari, Elsa Dóra Halldórsdóttir gjaldkeri, Ari Gunnar 
Óskarsson meðstjórnandi, Reynir Sigurðsson meðstjórn-
andi, Sæmundur Leifsson meðstjórnandi.

Skýrsla stjórnar
5., 6. og 7. flokkur og byrjendur
Þjálfari var Sarah Smiley og aðstoðarþjálfarar voru 
Róbert Guðnason, Sunna Björgvinsdóttir og Teresa 
Regína Snorradóttir. Nýliðun í þessum flokkum gekk 
nokkuð vel og að venju voru mótin 4 á tímabilinu, tvö mót 
fyrir áramót og tvö eftir. Og þar sem höllin hjá okkur lok-
aði snemma þetta árið, kom skemmtilega á óvart að það 
skyldu fara 53 krakkar á seinna mótið í Reykjavík. 
Þátttakan í mótunum var góð og frammistaða barnanna 
sýnir að starfið er í góðum höndum.

4. flokkur
Þar þjálfaði Jón B. Gíslason og aðstoðarþjálfarar voru 
Matthías Már Stefánsson og Jakob Ernfelt. Fjórði flokk-
urinn vann alla sína leiki nema tvo og er bæði Íslands-
meistari og Bikarmeistari. Eins og venjulega voru 4 mót í 
þessum flokki á vegum ÍHÍ, tvö mót fyrir áramót og tvö 
eftir. Einnig var farið á Icecup sem Björninn heldur.

3. flokkur
Þriðja flokk þjálfaði Jussi Sipponen. Framfarir voru mikl-
ar. Og kom það nokkrum sinnum fyrir í vetur að við 
urðum að styrkja meistaraflokk um leikmenn ef 3. flokkur 
og meistaraflokkur voru að spila á sama tíma. Og urðum 
við Íslandsmeistarar nokkuð örugglega.

2. flokkur
Þjálfari var Jussi Sipponen. Flokkurinn er frekar fámenn-
ur og eru allir úr 3. flokki sem spiluðu með á þessu keppn-
istímabili. Árangurinn í heildina var mjög góður enda 
lentum við í öðru sæti.

Markmannsæfingar
Markmannsþjálfari var Steve Papciak og honum til 
aðstoðar með yngri flokkana var Jakob Ernfelt 
Jóhannesson. Voru framfarirnar hjá markmönnunum 
okkar þær mestu sem hafa orðið á einum vetri að sögn 
þeirra sem fylgdust með og hafa vit á.

Afísæfingar
Afísþjálfari var Mario Mjelleli. Var hann með 2. og 3. 
flokk sem og meistaraflokk kvenna. Var hann með eitt-
hvað af nýjum æfingum og náði að hvetja fólk áfram og 
var almenn ánægja með þetta.

Víkingar
Undir handleiðslu Jussi Sipponens og með Clark 
McCormik sem aðstoðarþjálfara áttu frábært tímabil. 
Hópurinn var frekar þunnskipaður og voru „gamlar“ 
kempur dregnar á flot. Þeir tóku deildarmeistaratitilinn og 
unnu svo Esju 3-0 í úrslitum.

SA kvennaliðin 
00Eldra kvennalið SA, Ásynjur þjálfaði Sarah Smiley. Þær 
báru höfuð og herðar yfir önnur lið í þeirri deild og töp-
uðu bara einum leik í vetur, sem er frábær árangur.

Yngra kvennalið SA, Ynjur þjálfaði Jussi Sipponen. 
Þær áttu vægast sagt frábært tímabil og töpuðu bara inn-
byrðis leikjum við Ásynjur. Leikir Ynja og Ásynja voru 
mest spennandi leikir tímabilsins og fóru margir í fram-
lengingu og vítakeppni. Framtíðin er svo sannarlega björt 
hjá Ynjum.

Valkyrjur, Jarlar og OldBoys
Æfingar hjá Oldboys, Valkyrjum og Vönum voru með 
hefðbundnu sniði í vetur. Oldboys æfir tvisvar í viku á 
miðvikudögum og sunnudögum. Valkyrjur eru með 
æfingar á föstudögum. Vanir voru svo að æfa fimmtudög-
um en fengu líka krullutíma á miðvikudögum.

Innanfélagsmót
Innanfélagsmót í 4. flokki og yngri voru spiluð 6 helgar í 
vetur. Það voru 3 mót fyrir áramót og 3 eftir áramót.

U-20 landsliðsstrákar 2017.

Ynjur Íslandsmeistarar 2017. Mynd: Ásgrímur Ágústsson
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Vormót
Ekkert vormót var í ár vegna framkvæmdanna en ísinn 
var tekinn í lok febrúar.

Foreldrafélagið
Eins og undan gengin ár hefur foreldrafélagið séð um 
skipulag og framkvæmd ferða og mótahalds fyrir 3. flokk 
og yngri auk þess að reka sjoppuna í Skautahöllinni. 
Stjórn foreldrafélagsins og allt það fólk sem komið hefur 
að verkum með þeim hefur að venju skilað algjörlega frá-
bæru sjálfboðaliða starfi í þágu barnanna og félagins sem 
seint verður þakkað að fullu því þarna liggur einn af horn-
steinum starfsins alls. 

Ársskýrsla Krulludeildar
Stjórn Krulludeildar er skipuð eftirtöldum mönnum:

Ólafur Hreinsson formaður. Ólafur Freyr Númason 
varaformaður, Davíð Valsson gjaldkeri, Rannveig Jó - 
hanns dóttir ritari, Rúnar Steingrímsson meðstjórnandi, 
Hall grímur Valsson varamaður, Sveinn H. Steingrímsson 
varamaður.

Aðalfundur Krulludeildar SA var haldinn 22. maí 2017. 

Skýrsla formanns
Starf krulludeildar hófst á ný, nú í haust eftir lokun vegna 
framkvæmda árið áður. Lokun hallarinnar hafði nokkur 
áhrif  á krulludeildina, eins og aðrar deildir SA, því nokkr-
ir iðkendur virðast ekki hafa ratað aftur á svellið eftir 
nokkuð langa lokun. Það voru því aðeins 4 lið sem tóku 
þátt í mótum vetrarins og hafa ekki verið svo fá í langan 
tíma. Nýr æfingatími og að flestra mati, betri tími, var á 
mánudögum frá 17:30-21:00. Þessi nýi tími gerði það að 
verkum að minni hluti æfingatímans fór í undirbúning og 
móttaka hópa var auðveldari. Hins vegar hefur fjölgun 
iðkenda orðið það lítil að reikna má með að krulludeildin 
eigi erfitt með halda þessum tíma áfram þrátt fyrir öll rök 
sem yrðu lögð fram því til stuðnings. 

Vertíðin hófst á Haustmóti þar sem einstaklingar söfn-
uðu sér stigum í nokkrum leikjum þar sem dregið var í lið. 
Jón Grétar Rögnvaldsson hlaut titilinn Haustmeistari 
2016. 

Liðin 4 sem tóku þátt í öðrum mótum vetrarins skiptu 
svo titlunum nokkuð jafnt á milli sín. Freyjur urðu bik-
armeistrar, Víkingar Akureyrarmeistarar og Garpar urðu 
Gimli meistarar. Garpar tryggðu sér svo líka Ís lands-
meistara titilinn í lok vertíðarinnar. Einhver ruglingur er 
orðinn á mótum varðandi ártöl en möguleiki er á því að 
laga það næsta tímabil ef  vilji er fuyrir hendi. 

Áramótamót krulludeildar var haldi að venju um ára-
mótin og þar sigruðu Crouching Tiger sem skipað var 
þeim Hannelu, Rannveigu, Arnari Hauki, Bötta og Óla 
Hreins. 

Í janúar var Krullufólk ársins valið og urðu þau Rann-
veig Jóhannsdóttir og Kristján Sævar Þorkelsson fyrir 
valinu að þessu sinni. 

Ice cup 2017 var haldið í byrjun maí og í fyrsta sinn í 
sögunni urðum við að vísa áhugsömum frá vegna pláss-
leysi. Ice Cup er á hverju ári hápunktur í starfsemi 
Krulludeildarinnar og mótið hefur unnið sér ákveðinn sess 

á meðal heimafólks. Það sem helst heldur í okkur lífinu og 
viðheldur áhuganum er Ice Cup. Á hverju ári fáum við inn 
nokkra krulluleikmenn sem eru „hættir“ að spila þegar lið 
vantar leikmenn eða mótið vantar lið til að slétta töluna. 
Þetta fólk þarf að koma inn í reglulegt starf  deildarinnar 
ef  ekki á illa að fara. Verði engin krulla iðkuð hér regluleg 
er ljóst að Ice-Cup verður ekki haldið. 

Margt í undirbúningi, skipulagi og framkvæmd mótsins 
í ár gékk ekki nógu vel þó allt hafi reddast að lokum. Á 
næsta ári er nauðsynlegt að hefja undirbúning fyrr og fá 
fleira fólk að undirbúningnum. 

Mikið var um hópa í vetur og margir þeirra fjölmennir. 
Nýr tími virtist henta þeim vel og voru margir spenntir að 
koma aftur og jafnvel gerast reglulegir iðkendur. Því miður 
voru fáir sem skiluðu sér í æfingahóp og hætt við að hugs-
anlegar breytingar á tímum muni ekki hjálpa til á næstu 
vertíð. 

Starfsemi Krulludeildar á áfram við sömu vandamál að 
stríða. Aðstaða, tími og iðkendur. Þó svo að svellið hafi í 
vetur verið með besta móti er það enn bara nokkuð gott. 
Ekki frábært og getur sennilega aldrei orðið það nema 
með sér aðstöðu eða löngum undirbúningstíma sem verð-
ur alltaf á kostnað æfingatímans. Tíminn sem við höfðum 
í vetur var fínn en fjölgun iðkenda lítil. Líklegt er því að 
þrýstingur komi frá öðrum deildum um breytingar og ekki 
víst að við fáum annan möguleika til að fjölga iðkendum. 
Ég held ég geti sagt að flestir ef  ekki allir krullarar, bæði 
reglulegir iðkendur og þeir sem fengu áhuga eftir heim-
sókn, séu ánægðir með tímann en verði breyting á honum 
er ómögulegt að segja hvað gerist. En það er alltaf næst. 
Næsta tímabil ber vonandi með sér jákvæðar breytingar og 
góða krullu. 

Ólafur Hreinsson Formaður Krulludeildar SA

IceCup Krulla 2017. Mynd: Sigurgeir Haraldsson
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Skíðafélag Akureyrar
Ársskýrsla 2016 og 2017

Stofnað 2000

Skíðafélag Akureyrar, SKA, er aðildarfélag innan Íþrótta-
bandalags Akureyrar, ÍBA.

Tilgangur þess er að efla skíðaíþróttina, hreyfingu og 
heilbrigt líferni jafnt meðal keppnismanna sem og almenn-
ings ásamt því að auka gildi íþróttarinnar. Félagið stendur 
fyrir æfingum fyrir börn, unglinga og fullorðna og á að 
jafnaði keppendur á öllum helstu skíðamótum innanlands 
sem utan. Félagið er einnig mikilvægur og jákvæður félags-
legur vettvangur iðkenda og aðstandenda þeirra. Hjá SKA 
starfa vel menntaðir og reyndir þjálfarar, sem sækja einnig 
þau námskeið sem bjóðast til að efla þjálfunarstig, stjórn-
armenn og þjálfarar vinna því saman að markmiðum 
félagsins, með góðri hjálp frá foreldrum.

Innan félagsins starfa 3 deildir, skíðaganga, alpagreinar 
og brettadeild, ásamt nefndum tengdum starfinu sem eru 
þá mest megnis skipaðar foreldrum iðkenda. Einnig hefur 
verið á stefnuskrá félagsins að koma á fót íþróttaskóla í 
samvinnu við ÍBA. Markmið félagsins er ennfremur að 
móta fjölhæfa íþrótta- og félagsmenn, hvort heldur þeir 
kjósa að iðka íþróttir sem tómstundargaman, til að ná 
árangri í keppni eða til að sinna almennum félagsstörfum. 
Allir eru velkomnir, byrjendur sem og þeir sem áður hafa 
æft, og gleður það okkur að geta boðið öllum aldri, og 
báðum kynjum að æfa saman. 

Skýrsla Skíðagöngunefndar
Starf nefndarinnar fór seinna af stað en vanalega þar sem 
snjór var af skornum skammti framan af. Haldnir voru 
fjórir fundir frá september fram í maí. Formaður sótti for-
mannafund sem haldinn var á Akureyri í október og 
nefnd in átti einn fulltrúa á Skíðaþingi Íslands sem haldið 
var í Reykjavík í maí. 

Þjálfarar tímabilsins voru Ólafur Björnsson, yfirþjálfari 
í hálfu starfi, Vadim Gusev og Veronika Lagun, bæði í 
fullu starfi. 

Haustæfingar í september, hjólaskíða- og hlaupaæf-
ingar í Kjarnaskógi og víðar og styrktaræfingar í íþrótta-
húsinu. Voru það Veronika, Vadim og Ólafur sem skiptu 
æfingum á milli sín. Nokkrar æfingar voru á snjó í 
Kjarnaskógi fyrir áramót en annars var ekki hægt að kom-
ast á snjó í Hlíðarfjalli fyrr en um miðjan janúar. Í vetur 
voru um 20 börn/unglingar við æfingar í skíðagöngu.

Fyrsta mót vetrarins var Hermannsgangan sem er liður 
í Íslandsgöngu mótaröðinni, haldin 11. febrúar. Alls tóku 
64 keppendur þátt. SKA hélt Skíðalandsmót Íslands (30.
apríl-2. maí) og var það fyrsta FIS mót í skíðagöngu í sögu 
SKA og Hlíðarfjalls. Krafðist það mun meiri vinnu og 

kostnaðar en vanalega, t.d. með nýjum brautarkortum, 
brautargerð, brautarvörslu og umsjón erlends eftirlits-
manns. Keppendur voru um 25, þar af 4 erlendir. 
Brautarkort voru samþykkt af FIS síðasta haust en 
athugasemdir sem snéru að svæðinu voru gerðar eftir 
keppni, t.d. er breidd marksvæðis ekki nægileg og troðari 
þarf að geta lagt tvöfalt spor með minna millibili. Stefna 
SKÍ er að öll Lands- og bikarmót verði framvegis keyrð 
sem FIS mót og eigi SKA að geta haldið slík mót, þá er 
klárt að auka þarf aðkomu Hlíðarfjalls og Akureyrar hvað 
varðar aðstöðu og tækja. Fyrir utan FIS mótin, þar sem 
krafist er þess að sporinn á troðaranum sé annarskonar en 
nú er fyrir í Hlíðarfjalli, þá skapast um leið betri möguleiki 
á að gera brautirnar betri til gönguskíðaiðkunar keppenda 
og almennings. 

Árlegt páskamót var haldið á páskadag og Akur eyrar-
mótin voru tvö, hið fyrra með hefðbundinni aðferð í febrú-
ar og seinna með frjálsri aðferð í byrjun maí. Andrésar 
Andar leikarnir voru svo á sínum stað (19.-22.apríl) og var 
þátttakendafjöldi í skíðagöngunni í heildina svipaður og 
undanfarin ár eða rúmlega 100. Boðið var upp á að prófa 
skíðaskotfimi milli greina og vakti mikla athygli og ánægju. 

Til viðbótar var bikarmót haldið í Hlíðarfjalli af  Skíða-
félagi Ólafsfjarðar sökum snjóleysis á Ólafsfirði. SKA 
aðstoðaði Ólafsfirðinga við mótshald. 

Haldin voru nokkur skíðagöngunámskeið fyrir almenn-
ing í samstarfi við TVG Zimsen og voru þau vel sótt eins 
og áður. Áhugi almennings á skíðagöngu hefur aukist 
mjög mikið og námskeiðin eiga örugglega góðan þátt í því. 
Leggur SKA mikið upp úr aðstæðum til skíðagönguiðkun-

Félagsmót í skíðagöngu 2018.
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ar fyrir almenning. M.a. starfrækir skíðagöngunefnd SKA 
gönguskíðaleigu fyrir einstaklinga og hópa. 

Nokkur mót voru sótt utan heimabyggðar, má þar helst 
telja Unglingameistaramót í Bláfjöllum 8.-10. apríl, Bikar-
mót í Bláfjöllum 3.-5. febrúar og Hólmavík 8.-10. mars. 
Ólafsfirðingar héldu sitt bikarmót í Hlíðarfjalli 3.-5.mars. 
Arnar Ólafsson fékk boð um að taka þátt á Ólumpíudögum 
evrópusækunnar (EYOF) í Tyrklandi og stóð sig með 
miklum ágætum þar. 

Brynjar Leó Kristinsson landsliðsmaður hefur haldið 
sínu striki við æfingar og keppni í Svíþjóð, á þessum vetri 
bar hæst þátttaka hans á HM í Lathi í Finnlandi í febrúar-
-mars. Brynjar kom svo heim og tók þátt í Skíðalandsmóti 
Íslands ásamt því að fylgja sinni æfingaáætlun. 

Brynjar gefur ekki kost á sér í landsliðið á komandi 
vetri. 

Helsti árangur hjá SKA félögum á árinu er: Á Skíða-
landsmótinu varð Brynjar Leó Íslandsmeistari í hefðbund-
inni göngu, Isak Stiansson Petterson varð Ís lands meistari í 
spretti og með frjálsri aðferð og þriðji í hefðbundnu. Arnar 
Ólafsson varð annar í frjálsri aðferð 16-17 ára og Veronika 
Lagun varð þriðja í kvennaflokki, einnig með frjálsri 
aðferð og í sprettgöngu. Boðgönguna sigraði A sveit SKA 
í 11. skiftið í röð. Sveitina skipuðu Gísli Einar Árnason, 
Brynjar Leo Kristinsson og Vadim Gusev. 

Á Unglingameistaramóti í Bláfjöllum urðu Egill Bjarni 
Gíslason og Fanney Stefánsdóttir fyrst í 14-15 ára flokki 
drengja og stúlkna, bæði með hefðbundinni og frjálsri 
aðferð. Í 12-13 ára flokki varð Ævar Freyr Valbjörnsson 
fyrstur með frjálsri aðferð og þriðji í hefðbundnu. 

Einar Árni Gíslason varð annar í hefðbundnu og þriðji 
með frjálsri aðferð. Egill og Fanney urðu Bikarmeistarar í 
sínum flokkum. Í Fossavatnsgöngunni á Ísafirði í lok apríl 
átti SKA þó nokkra þátttakendur. Vadim Gusev var þar 
ofarlega á blaði, endaði í 7. sæti, annar Íslendinga í 50 km 
hefðbundinni göngu. 

Unnið var við viðhald á húsi félagsins á árinu sem og 
endranær. Fyrir utan venjubundið viðhald eins og fúavörn 
utanhúss, var t.d. sett ný vatnsdæla á neysluvatnið, einu 
klósetti skipt út fyrir nýtt, skipt um gler á suður- og vestur-
hlið húss (vinnu ekki lokið), sjónvarp sett upp í setustofu 
(gefið af velunnara) og útihurðir lagfærðar. Margt fleira 
gert og allt unnið af sjálfboðaliðum sem fá bestu þakkir 
fyrir. 

Skíðagöngunefnd vill þakka foreldrum og aðstandend-
um fyrir aðstoð við mótahald og aðra viðburði í vetur, þá 
þökkum við þjálfurum fyrir mjög gott og óeigingjarnt 
starf. 

F.h. Skíðagöngunefndar SKA,

Valbjörn Ægir Vilhjálmsson

Skýrsla Brettadeildarnefndar
Veturinn 2016-2017 var deildinni mjög erfiður. Aðstæður í 
fjallinu voru langt frá því að vera góðar þar sem veður olli 
miklum vandræðum. Æfingar féllu oft niður vegna veðurs 
og erfitt var að færa þær á bak við Skautahöllina vegna 
aðstæðna. Engu að síður stóðu krakkarnir sig ótrúlega vel 
á þeim mótum sem þau tóku þátt í. 

Starfsemin hefur átt þungan róður að undanförnu og 
spila aðstæður þar mikið inn í. Iðkendum hefur fækkað á 
milli ára og erfitt hefur verið að fá nýja iðkendur. 

Hér heima hafa iðkendur sótt mót til Reykjavíkur og 
Eskifjarðar ásamt mótum hér í Hlíðarfjalli. Þar hafa iðk-
endur staðið sig með stakri prýði og gert mjög góða hluti. 
Við höfðum í flestum tilfellum átt iðkendur á pöllum í 
öllum aldurshópum og í öllum greinum. Við eigum 4 iðk-
endur í afreks og landsliðshópum og tveir af  þeim eru í 
topp 200 á heimslista WSF. Sömu tveir iðkendur hafa verið 
að gera mjög góða hluti erlendis á mótum og erum við 
ákaflega stolt af  þeim. Andrésar leikarnir spila alltaf stór-
an þátt í okkar starfsemi. Þar leggjum við mikla áherslu á 
að iðkendur njóti þess að vera með og hafi gaman.

F.h. Brettadeildar,

Sara Ómarsdóttir

Skýrsla alpagreinanefndar
Alpagreinanefnd SKA:
Sverrir Rúnarsson formaður, Árni Stefánsson, Jón Ingvi 
Árnason, Sigurður Guðmundsson, Vilborg Þórarinsdóttir.

Starfið hófst með haustæfingum og var ánægjulegt að 
sjá góða mætingu hjá eldri æfingahópunum. Algengt er að 
krakkar úr yngri æfingahópunum stundi aðrar íþróttir sem 

Skúli Gunnar, Sigurður Geir, Alexander Helgi, Skírnir Daði, Björn Andri, 
Hafsteinn Heimir. Janúar 2018.

8 ára og yngri, alpagreinar, 10. apríl 2017.
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þau leggja meiri áherslu á þar til æfingar hefjast í Hlíðar-
fjalli. Betri æfingaaðstæða til haustæfinga myndi eflaust 
bæta mætingu allra æfingahópa. Félagið hefur ekki haft 
greiðan aðgang að tækjasal og þá hefur aðgangur að 
íþróttasal verið stopull í gegnum árin, og salurinn vanbú-
inn tækjum. 

Veturinn fór illa af stað til æfinga á snjó, en æfingar 
hóf ust ekki í Hlíðarfjalli fyrr en í janúar sökum snjóleysis. 
Farið var í nokkrar dagsferðir í Tindastól fyrir áramót, þar 
sem vel var tekið á móti okkur. Veturinn í Hlíðarfjalli var 
okkur erfiður heilt yfir og algengt var að æfingar féllu 
niður vegna veðurs. 

Félagið fór með iðkendur yngri en 16 ára í vel heppnaða 
fjölskyldu og æfingaferð til Austurríks í janúar og náðu 
margir þar að vinna upp lítinn tíma á snjó í upphafi vetrar. 
Það voru foreldrar úr hópnum sem sáu um allan undirbún-
ing ferðarinnar og er félagið bæði stolt og þakklátt fyrir 
öflugt starf  foreldra. 

Heilt yfir náðist góður árangur hjá öllum æfingahópum 
alpagreina og var ágætis fjölgun iðkenda í yngsta aldurs-
hópnum, 8 ára og yngri. Stjórnar SKA var með vel heppn-
að átak nokkrum vikum fyrir Andrés andar leikana þar 
sem krökkum var boðið að koma til æfinga og keppa á 
leikunum. Þá voru haldnar æfingabúðir fyrir 12-15 ára 
krakka, svokallaðar Andrésarbúðir, í þrjá daga fram að 
leikunum. Rúmlega 50 krakkar frá flestum skíðafélögum 
landsins tóku þátt í búðunum. 

Félagið hefur staðið fyrir voræfingum í Hlíðarfjalli fyrir 
9 ára og eldri að loknum Andrés andar leikunum. Að - 
stæður voru áfram erfiðar í Hlíðarfjalli og nú sökum hita. 
Það tókst þó að halda æfingabúðir fyrir 12 ára og eldri þar 
sem krakkarnir nutu leiðsagnar erlends þjálfara frá Austria 
Racing Camps. 

Iðkendur SKA náðu góðum árangri á mótum innan-
lands og var SKA stigahæsta lið vetrarins í alpagreinum á 
bikarmótum SKÍ. 

Iðkendur SKA fengu samtals fimm verðlaun í alpa-
greinum á Skíðamóti Íslands sem haldið var í Hlíðarfjalli:

Bjarki Guðjónsson varð Íslandsmeistari í samhliðasvigi, 
Magnús Finnsson varð nr. 2 í svigi og nr. 3 í samhliðasvigi, 
Katla Björg Dagbjartsdóttir varð nr. 3 í samhliðasvigi, 
Einar Kristinn Kristgeirsson varð nr. 3 í svigi.

Iðkendur SKA fengu samtals 18 verðlaun í alpagreinum 
á Unglingameistaramóti Íslands og einnig áttum við 
nokkra bikarmeistara SKÍ:

Fríða Kristín Jónsdóttir (15 ára) vann svig, st.svig og 
alpatvíkeppni og varð nr. 2 í samhliðasvigi. Fríða Kristín 
varð bikarmeistari SKÍ. Valur Snær Ásmundsson (15 ára) 
varð nr. 3 í svigi, st.svigi og alpatvíkeppni, Aron Máni 
Sverrisson (14 ára) vann st.svig og alpatvíkeppni og varð 
nr. 2 í svigi. Aron Máni varð bikarmeistari SKÍ. Karen 
Júlía Arnarsdóttir (13 ára) vann svig og alpatvíkeppni og 
varð nr. 2 í st.svigi og samhliðasvigi, Hildur Védís Heiðars-
dóttir (13 ára) vann st.svig og varð nr. 3 í samhliðasvigi. 
Hildur Védís varð bikarmeistari SKÍ. María Gros (13 ára) 
varð nr. 2 í svigi og alpatvíkeppni

Iðkendur alpagreina SKA fengu samtals 31 verðlaun á 
Andrésar andar leikunum, þar af níu sinnum Andrésar-
meistarar. 

Iðkendur frá alpagreinum SKA tóku þátt í nokkrum 
verkefnum á vegum SKÍ. María Guðmundsdóttir var valin 
í A-landslið, en gat því miður ekki verið með vegna 
meiðsla. Þá voru þau Bjarki Guðjónsson, Katla Björg 
Dag bjartsdóttir og Magnús Finnsson valin í B-landslið 
2016/2017. Katla Björg keppti á evrópsku OL-æskunnar í 
Tyrklandi og á heimsmeistaramóti unglinga sem fram fór í 
Aare í Svíþjóð. Magnús Finnsson keppti á Heims meistara-
móti alpagreina sem fram fór í St. Moritz í Sviss. 

F.h. Alpagreina Skíðafélags Akureyrar,

Jón Ingvi Árnason

Brynjar Leó, leiðin að íslandsmeistaratitli. Katla Björg Dagbjartsdóttir fánaberi á heimsmeistaramóti unglinga í  
alpagreinum, Svíþjóð, mars 2017.
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Stjórn Skotfélags Akureyrar.
Formaður: Ómar Örn Jónsson.
Varaformaður: Sigurður Áki Sigurðsson.
Gjaldkeri: Finnur Steingrímsson.
Ritari: Þorbjörg Ólafsdóttir.
Meðstjórnandi: Gyða Árna.

Varamenn: 
Davíð Hallgrímsson. 
Kritstbjörn Tryggvason.

Yfirlit yfir starfsemi félagsins
Haldin voru 32 mót í hinum ýmsu geinum, mikil gróska 
hefur verið í öllum keppnisgreinum og þátttaka í mótum 
verið þokkaleg, mest þó í kúlugreinum. 

Merkustu viðburðir
Fimm aðilar unnu Akureyrarmeistaratiltlana þetta árið.
Guðlaugur Bragi Magnússon í SKEET og Trap.
Jóhann Ævarsson í Sporting.
Finnur Steingrímsson í Silhouette.
Wimol Sudee í Benchrest.
Grétar Mar Axelsson í grófri skammbyssu.
Skotfélag Akureyrar átti keppendur á mótum víðas-

vegar um landið og stóðu þeir sig allir með sóma. Bestum 
árangri náði Grétar Mar í kúlugreinum.

Skotmaður ársins 2016 var Grétar Mar Axelsson. Hann 
er afar fjölhæfur skotmaður. Grétar er einn besti skotmað-
ur landsins í sínum greinum. Hann varð Íslandsmeistarari í 
sportskammbyssu og í öðru sæti til Íslandsmeistara í staðl-
aðri-og gróf skammbyssu. Hann hefur þó átt við meiðsl að 
stríða og gat því ekki tekið þátt í öllu af fullum krafti. 

Markmið og áherslur félagsins
•  Að Skotfélag Akureyrar njóti virðingar sem íþróttafélag 

sem leggur áherslu á góða aðstöðu fyrir þá sem vilja 
leggja stund á skotfimi sem íþrótt.

•  Að starfsemi félagsins njóti virðingar almennings, yfir-
valda og íþróttahreyfingarinnar. Félagsmenn sem koma 
fram fyrir hönd félagsins eru ávalt til fyrirmyndar hvað 
varðar snyrtimennsku og prúðmannlega framkomu.

•  Félagið haldi áfram að byggja upp öflugt unglingastarf 
sem er öðrum til fyrirmyndar og í samræmi við lög og 
reglur.

•  Félagið eigi ávallt íþróttafólk í fremstu röð.

Ómar Örn Jónsson formaður Skotfélags Akureyrar
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Stjórn Skotfélags Akureyrar
Formaður: Ómar Örn Jónsson.
Varaformaður: Sigurður Áki Sigurðsson
Gjaldkeri: Finnur Steingrímsson.
Ritari: Þorbjörg Ólafsdóttir.
Meðstjórnandi: Gyða Árna.

Varamenn: 
Davíð Hallgrímsson 
Kritstbjörn Tryggvason

Yfirlit yfir starfsemi félagsins
Haldin voru 32.mót í hinum ýmsu geinum, mikil gróska 
hefur verið í öllum keppnisgreinum og þátttaka í mótum 
verið þokkaleg, mest þó í kúlugreinum. 

Merkustu viðburðir
Fimm aðilar unnu Akureyrarmeistaratiltlana þetta árið.
Guðlaugur Bragi Magnússon í SKEET og Trap.
Gunnar Þór Þórarnarson í Sporting.
Finnur Steingrímsson í Silhouette.
Kristbjörn Tryggvason í BR50.
Grétar Mar Axelsson í grófir skammbyssu.
Þórður Ívarsson í Sportbyssu of staðlaðri.
Skotfélag Akureyrar átti keppendur á mótum víðs vegar 

um landið og stóðu þeir sig allir með sóma. Bestum árangri 
náði Grétar Mar í kúlugreinum.

Skotmaður ársins 2016 var Grétar Mar Axelsson. Hann 
er afar fjölhæfur skotmaður. Grétar er einn besti skotmað-
ur landsins í sínum greinum. Hann varð Íslandsmeistarari í 

staðlaðri byssu og í þriðja sæti til Íslandsmeistara í gróf 
skammbyssu og öðru sæti í sportbyssu. 

Einnig varð Heimir Þorláksson Íslandsmeistari ung-
linga með loftskammbyssu.

Guðlaugur Bragi Magnússon varð Norðurlandsmeistari 
í Skeet og einig í þriðja sæti á Íslandsmeistaramóti í skeet.

Skotfélag Akureyrar á einnig tvo menn í landsliðshóp í 
Skeet, þá Guðlaug Braga Magnússon og Grétar Mar 
Axels son

Markmið og áherslur félagsins
•  Að Skotfélag Akureyrar njóti virðingar sem íþróttafélag 

sem leggur áherslu á góða aðstöðu fyrir þá sem vilja 
leggja stund á skotfimi sem íþrótt.

•  Að starfsemi félagsins njóti virðingar almennings, yfir-
valda og íþróttahreyfingarinnar. Félagsmenn sem koma 
fram fyrir hönd félagsins eru ávalt til fyrirmyndar hvað 
varðar snyrtimennsku og prúðmannlega framkomu.

•  Félagið haldi áfram að byggja upp öflugt unglingastarf 
sem er öðrum til fyrirmyndar og í samræmi við lög og 
reglur.

•  Félagið eigi ávallt íþróttafólk í fremstu röð.

Ómar Örn Jónsson formaður Skotfélags Akureyrar
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Aðalfundur 2016
Aðalfundur Sundfélagsins Óðins var haldinn í sal Brekku-
skóla þann 6. apríl 2016. Tvær breytingar urðu á stjórn-
inni, en Elsa Guðmundsdóttir og Börkur Þór Ottósson 
hættu í stjórn og þeirra stað tóku Arnar Logi Björnsson og 
Kolbrún Sigur geirs dóttir.

Veturinn 2016-2017 sátu eftirtaldir aðilar í stjórn:
Einar Hólm Davíðsson formaður, Hildur Friðriksdóttir 

vara formaður, Ómar Kristinsson ritari, Halla Björk 
Gunnarsdóttir gjaldkeri, Lísa Björk Gunnarsdóttir með-
stjórnandi, Arnar Logi Björnsson meðstjórnandi, Kolbrún 
Sigurgeirsdóttir með stjórn andi

Uppskeruhátíð fyrir árið 2016
Uppskeruhátíð Óðins var haldin í sal Brekkuskóla laugar-
daginn 14. janúar 2017. Þar var farið yfir árangur liðins árs 
og sundmenn heiðraðir. Veittar voru sérstakar viðurkenn-
ingar fyrir Akureyrarmet en árið 2016 voru slegin fjögur 
Akureyrarmet í einstaklingsgreinum og tvö í boðsunds-
greinum. Þeir einstaklingar sem höfðu hampað Ís lands-
meistaratitilum á árinu fengu einnig viðurkenningar en 
fimm sundmenn Óðins unnu til tólf  Íslandsmeistaratitla á 
árinu 2016. Tilkynnt var í fyrsta skiptið um val á bæði 
sundmanni og sundkonu Óðins. Snævar Atli Halldórsson 
var sundmaður Óðins 2016 og Bryndís Rún Hanssen voru 
tilnefnd sundkona Óðins 2016. Bryndís varð svo hlut-
skörpust í kjörinu á íþróttakonu Akureyrar 2016.

Landsliðsverkefni
Bryndís Rún Hansen var eini sundmaðurinn okkar sem 
tók þátt í landsliðsverkefnum árið 2016 og keppti hún á 
HM í 25 m laug í Kanada og EM50 í London.

Helstu mót 
Að venju fór sundfólk Óðins víða og mikinn á árinu. 
Fyrsta mót ársins var Nýársmót ÍF var sem Óðinn fékk ein 
verðlaun. Stuttu síðar var haldið á Reykjavik International 
Games þar sem Óðinn vann til þriggja verðlauna. Félagið 
sendi rúmlega 30 manna hóp á Gullmót KR í febrúar og 
náðist þar góður árangur og komu 53 verðlaun með í 
farteskinu. Viku áður sóttu yngri iðkendur hið árlega 
Gullmót Óðins í Glerárlaug sem er skemmtileg hefð og 
setur skemmtilegan svip á sundár yngri hópanna ásamt 
Páskamótinu, Sjóræningjadegi og Jólasundi. Í febrúar fór 
hópur iðkenda með skilgreinda fötlun á mót í Malmö og 
kom heim með 12 verðlaun og endaði í öðru sæti í stiga-
keppni mótsins. Þá fór hópur frá félaginu á Actavis-mót 
SH í lok mars þar sem iðkendur unnu til 35 verðlauna. 

ÍM50 fatlaðra fór fram 5.-6. apríl en því miður hindraði 
veður að iðkendur Óðins kæmust á mótið. Á ÍM50 unnu 
keppendur Óðins til 10 verðlauna, þar af fimm gullverð-
launa, og settu níu Akureyrarmet og eitt Íslandsmet, sem 
Bryndís Rún setti í 50m flugsundi. Akranesleikar eru yfir-
leitt stærsta mót yngri iðkenda Óðins í keppnishópum og 
eitt árið enn fór stór hópur á Skagann og náðist þar prýðis-
góður árangur. Óðinn vann til 64 verðlauna í einstaklings-
greinum, þar af 19 gull, 11 silfur og 20 brons, á Aldurs   - 
flokkameistaramóti Íslands (AMÍ) sem fram fór á Akur-
eyri. Mótið var að þessu sinni fyrir alla yngri sundmenn 
þar sem UMÍ og AMÍ var steypt saman. Um Verslunar-
mannahelgina tóku iðkendur Óðins þátt í glæsilegu Ung-
mennalandsmótir UMFÍ sem fram fór á Akureyri. Kepp-
endur félagsins unnu til 65 verðlauna á mótinu sem Óðinn 
sá um fyrir hönd ÍBA.

Á nýju sundári bauð Óðinn til Sprengimóts að vanda. 
Ágætur árangur náðist á mótinu og gestir okkar fóru 
ánægðir heim sem fyrr. Á ÍM25 fatlaðra í byrjun nóvember 
unnu sundmenn félagsins til fimm verðlauna og á ÍM25 
tveimur vikum síðar settu keppendur Óðins fjögur 
Akureyrarmet og unnu til sex verðlauna. Óðinn tók ekki 
þátt í Bikarkeppni SSÍ sem var aðeins viku síðar en ÍM25 
og þótti ekki verjandi að senda keppendur í tvær svo dýrar 
og tímafrekar keppnir með viku millibili. Desembermót 
Óðins var að venju lokamót ársins 2016 og var að þessu 
sinni haldið í góðu samstarfi við Eignaver, en þó í fimbul-
kulda. Félagið stóð fyrir dómaranámskeiði í tengslum við 
mótið og stefnir að því að fjölga slíkum námskeiðum til að 
tryggja að við stöndum ekki öðrum sundfélögum að baka 
þegar kemur að því að senda dómara á mót, eins og hverju 
sundfélagi er skylt.

Mótahald Óðins
Óðinn hélt tvö mót á árinu, Sprengimótið í september og 
desembermótið í desember. Bæði mótin tókust með ágæt-
um þó svo að þáttaka annara liða í Sprengimótinu hafi oft 
verið meiri.

Almennt um starfið
Árið 2016 var mjög viðburðaríkt ár. Árangur iðkenda 
hvort sem var í keppni eða á æfingum, var með miklum 
ágætum og félagið hafði mörg járn í eldinum. Þjálfarar 
félagsins hafa sinnt starfi sínu vel og oft við erfiðar aðstæð-
ur þar sem framkvæmdir á sundlaugarsvæði hafa sett sinn 
svip á æfingarnar sem og lokanir á æfingalauginn stuttu 
fyrir AMÍ og svo aftur um haustið. Félagið leitast við að 
vera með vel menntaða þjálfara og í þeirri viðleitni var 
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Sundfélagið Óðinn
Ársskýrsla 2017

Stofnað 1962

haldið þjálfaranámskeið seinast haust, þar sem Óðinn 
sendi fimm fulltrúa. Það hefur þó reynst erfitt að full-
manna þjálfarastöðurnar og því hefur nokkrum sinnum 
þurft að fella niður æfingar í vetur.

Sundmenn félagsins á öllum aldri eru í stöðugri sókn og 
margir efnilegir sundmenn að vaxa upp hjá félaginu. 
Metnaður Óðins stendur til þess að sundmenn okkar 
standi jafnfætis keppinautum sínum, þrátt fyrir þrengri 
aðbúnað á sumum sviðum. 

Sem fyrr var aðstaða félagsins til sundæfinga ofarlega á 
baugi og þá sérstaklega í Sundlaug Akureyrar. Lengi hefur 
legið fyrir að plássleysi í laug er vandamál sem ekki verður 
leyst nema með byggingu nýrrar æfinga- og keppnislaugar 
á Akureyri. Stjórn Óðins mun halda áfram að róa öllum 
árum að því að slík laug verði að veruleika og leggja mik-
inn metnað í að sundmenn geti stundað íþróttina á Akur-

eyri, frá sundskóla til afreksmanna og allt þar á milli. 
Einnig mun Óðinn áfram beita sér að auknum krafti í því 
að auka hlut sundíþróttarinnar í almenningsíþóttaflór-
unni.

Innra starf  okkar verður þó alltaf það sem kemur fyrst. 
Hvað fjölda iðkenda varðar hefur aðeins fækkað og verk-
efni framundan að fullmanna þá æfingatíma sem við 
höfum. Gæði starfsins eru ekki fyrst og síðast metin í 
fjölda gullpeninga, bikara eða meta. Þau ráðast af því 
hvernig okkur tekst að byggja upp og styrkja sundmennina 
okkar sem einstaklinga til framtíðar. Mörg íþróttafélög 
horfa með virðingu og aðdáun til þess starfs sem unnið er 
hjá Óðni við þann þrönga kost sem við búum við. Af því 
getum við sannarlega verið stolt og það hvetur okkur til að 
gera enn betur.

Aðalfundur 2017
Aðalfundur Sundfélagsins Óðins var haldinn í sal 
Brekkuskóla þann 26. apríl 2017. Stjórnarmeðlimir gáfu 
allir kost á sér í áframhaldandi stjórnarsetu en Einar Hólm 
steig til hliðar sem formaður og var Hildur Friðriksdóttir 
kjörin sem formaður í hans stað. Kolbrún Sigugeirsdóttir 
tók við varaformannsembættinu í stað Hildar. 

Veturinn 2017-2018 sátu eftirtaldir aðilar í stjórn:
Hildur Friðriksdóttir formaður, Kolbrún Sigugeirsdóttir 

varaformaður, Ómar Kristinsson ritari, Halla Björk Gunn-
ars dóttir gjaldkeri, Lísa Björk Gunnarsdóttir meðstjórn-
andi, Arnar Logi Björnsson meðstjórnandi, Einar Hólm 
Davíðsson meðstjórnandi.

Uppskeruhátíð fyrir árið 2017
Uppskeruhátíð Óðins var haldin í sal Brekkuskóla laugar-
daginn 6. janúar 2018. Þar var farið yfir árangur liðins árs 
og sundmenn heiðraðir. Fjórir einstaklingar settu Akur-
eyrarmet á árinu og hlutu þeir sérstakar viðurkenningar. 

Auk þess fengu þeir einstaklingar sem unnu Íslands meist-
ara titla á árinu viðurkenningar en Óðinn átti 11 Íslands-
meistara á árinu 2017 sem samanlagt unnu til 21 Íslands-
meistaratitla. Að lokum var tilkynnt um valið á sundkarli 
og sundkonu ársins en það voru þau Snævar Atli Hall-
dórsson og Bryndís Rún Hanssen. 

Landsliðsverkefni
Óðinn átti tvo sundmenn á árinu 2017 sem tóku þátt í 
landsliðsverkefnum. Bryndís Rún Hansen tók þátt á Smá-
þjóðaleikunum fyrir Íslands hönd í maí, en þar vann hún 
til gullverðlauna í öllum greinum sem hún tók þátt í. Breki 
Arnarsson keppti á NM fatlaðra í desember þar sem hann 
vann til tveggja gullverðlauna.

Helstu mót 
Fyrsta mót ársins var Reykjavik International Games þar 
sem Óðinn vann til einna bromsverðlauna. Félagið sendi 
rúmlega 27 manna hóp á Gullmót KR í febrúar en þar 
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unnu sundmenn Óðins til 19 verðlauna. Þá fór hópur frá 
félaginu á Ásvallamót SH um miðjan mars þar sem iðk-
endur unnu til 19 verðlauna. ÍM50 fór fram 7.-9. apríl en 
þar unnu keppendur Óðins til sex verðlauna, þar af 
fjögurra gullverðlauna, eins silfurverðlauna og eins brons-
verðlauna. ÍM50 fatlaðra fór fram sömu helgi en þar átti 
Óðinn þrjá keppendur. Þeir komust á pall í öllum sínum 
greinum og náðu að hampa einum Íslandsmeistaratitli. 
Óðinn átti einnig sex keppendur á Asparmótinu sem fór 
fram í maí en þar er keppt eftir Special Olympics reglum.

Lionsmót Ránar og Akranesleikar eru yfirleitt stærstu 
mót yngri iðkenda Óðins í keppnishópum. Linonsmót 
Ránar fór fram í maí á Siglufirði að þessu sinni þar sem 
Sund laug Dalvíkur var lokuð vegna framkvæmda. Óðinn 
sendi einnig fjölmennan hóp af keppendum á Akra nes-
leikana sem fór fram í byrjun júní en þar unnu keppendur 
samtals til 32 verðlauna. Hápunktur ársins er svi AMÍ eða 
aldursflokkameistaramót Íslands en þar unnu sundmenn 
Óðins til 25 verðlauna í einstkalingsgreinum og tveggja 
verðlauna í boðsundi. 

Á nýju sundári bauð Óðinn til Sprengimóts að vanda. 
Mótið var óvenju fjölmennt að þessu sinni þar sem fimm 
félög sendu sundmenn á mótið. Extramót SH fór fram í 
lok október en þar átti Óðinn 24 keppendur sem unnu til 
28 verðlauna. Óðinn átti 14 keppendur á ÍM25 en þar 
unnu tveir keppendur til einstaklingsverðlauna og blönduð 
boðsundssveit Óðins vann einnig til bronsverðlauna á 
mótinu. ÍM25 fatlaðra fór fram sömu helgi en þar átti 
Óðinn fjóra keppendur sem unnu samtals til 27 verðlauna, 
þar af fjögurra gullverðlauna. Desembermót Óðins var að 
venju lokamót ársins 2017 og fór einnig að venju fram í 
fimbulkulda eða -10°C.

Mótahald Óðins
Óðinn hélt tvö mót á árinu, Sprengimótið í september og 
desembermótið í desember. Bæði mótin tókust með ágæt-
um og var sérstaklega ánægjulegt hversu mörg lið skráðu 
sig til leiks á Sprengimótinu.

Almennt um starfið
Árið 2017 var að venju viðburðaríkt ár. Félagið sendi kepp-
endur á tólf  sundmót á árinu og stóð einnig fyrir tveimur 
sundmótum í Sundlaug Akureyrar. Auk þess stóð félagið 
fyrir árlegu vorgrilli og sólarhringssundi sem er ein helsta 
fjáröflun félagsins og staðið var fyrir ýmsum viðburðum 

fyrir yngstu iðkendur í sundskólanum s.s. sjóræningja-
sundi, jólasundi og tveimur sýningamótum á framförum 
iðkenda. Þá var farið með tvo yngri hópa félagsins í sólar-
hringsæfingabúðir fram að Hrafnagili sem vakti mikla 
lukku meðal iðkenda.

Félagið leitast við að vera með vel menntaða þjálfara og 
hefur í því skyni hvatt alla þá sem sinna þjálfun innan 
félagsins að sækja sér þjálfaramenntun hjá ÍSÍ. Þá hefur 
félagið einnig greitt allan kostnað af námskeiðsgjöldum 
vegna þjálfaramenntunar og nýttu þrír þjálfarar félagsins 
sér það á árinu 2017. Allar þjálfarastöður voru vel mann-
aðar um haustið 2017 og því komst ákveðinn stöðugleiki á 
hópa sem höfðu búið við ör þjálfaraskipti um nokkurt 
skeið.

Sundmenn félagsins á öllum aldri eru í stöðugri sókn og 
margir efnilegir sundmenn að vaxa upp hjá félaginu. 
Metnaður Óðins stendur til þess að sundmenn okkar 
standi jafnfætis keppinautum sínum, þrátt fyrir þrengri 
aðbúnað á sumum sviðum.

Sem fyrr var aðstaða félagsins til sundæfinga ofarlega á 
baugi og þá sérstaklega í Sundlaug Akureyrar. Lengi hefur 
legið fyrir að plássleysi í laug er vandamál sem ekki verður 
leyst nema með byggingu nýrrar æfinga- og keppnislaugar 
á Akureyri. Í dag er aðstaðan sprungin þ.e. félagið hefur 
ekki pláss fyrir fleiri iðkendur í yngri hópum félagsins þar 
sem sá tími sem félaginu er úthlutað í sundlauginni er full-
nýttur. Að sama skapi hefur ekki verið hægt að úthluta 
félaginu fleiri tímum þar sem við deilum aðstöðunni með 
almenningi. Það var því sérstakt ánægjuefni þegar sett var 
inn í starfsáætlun frístundaráðs fyrir árið 2018 að hefja 
kostnaðar- og þarfagreiningu á uppbyggingu 50m inni-
sundlaugar hér í bæ. Stjórn Óðins mun halda áfram að róa 
öllum árum að því að slík laug verði að veruleika þar sem 
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slík laug er ein megin forsenda þess að féalgið geti haldið 
áfram að dafna.

Fjármál félagsins voru til þó nokkurar umræðu á liðnu 
ári þar sem farið var að þrengja að fjárhag þess. Megin 
ástæðuna mátti rekja til þess að á undaförnum árum félag-
ið þurft að lúta í lægra haldi fyrir öðrum félögum sem 
hefur sóst eftir því að fá að halda AMÍ. Það er mikið 
hagmsunamál fyrir félagið að eiga þess kost að geta haldið 
AMÍ þar sem hagnaðurinn af mótinu hefur fram til þessa 
verið ein helsta tekjulind félagsins og í raun tryggt rekstr-
arforsendur þess þar sem æfingagjöldin hafa ekki dugað til 

að standa undir rekstrinum. Félagið átti því ekki annarra 
kosta völ en að hækka æfingagjöld töluvert haustið 2017 til 
þess að tryggja rekstrarforsendur. Það voru því mikil gleði-
tíðindi þegar félaginu bárust þau tíðindi að Breiðablik 
hefði gefið frá sér mótið og falaðist SSÍ í framhaldinu af ví 
eftir því að Sundfélagið Óðinn myndi taka að sér að halda 
AMÍ árið 2018. Félagið sér því fram á betri tíð þar sem 
hægt verður að nota hagnaðinn af AMÍ til þess að að 
niðurgreiða keppnis- og æfingaferðir sem er aukakostnað-
ur sem hlýst af  því að að æfa með félagi úti á landi. Félagið 
lítur því björtum augum til ársins 2018.

Svifflugfélag Akureyrar
Ársskýrsla 2016

Stofnað 1937

Stjórn Svifflugféags Akureyrar 2016:
Sigtryggur Sigtryggsson formaður.
Jónas Hallgrímsson varaformaður.
Baldur Þorsteinsson gjaldkeri.
Birkir Bald vinsson ritari.
Bragi Snædal meðstjórnandi.
Varamenn: Gunnar Ingi Láruson,
Sindri Ólafsson.

Starfsemin sumarið 2016
Hefðbundið svifflug er ódýrt en tíma-
frekt sport sem unnið er í nánu hópast-
ari með lágmarki 3-4 mönnum sem 
koma saman að morgni svifflugdags 
og dvelja á sviflugvellinum allan dag-
inn þar til frágangi er lokið að kvöldi. 
Með breyttum tíðaranda hefur mikil 
fækkun orðið í svifflugi um allan heim. Menn eru miklu 
uppteknari en áður og menn velja frekar einstaklingsmið-
að sport fremur en sport sem byggir á hópastarfi og skuld-
bindingum.

Árið 2012 var settur punktur aftan við margra áratuga 
hefðbundið starf  Svifflugfélags Akureyrar á Mel gerðis-
melum. Félagið keypti þess í stað dýra og fína mótorsvif-
flugu sem gerð er út frá Akureyriarflugvelli og hver og 
einn svifflugmaður getur einfaldlega stungið lyklinum í 
svissin og flogið af stað þegar hann lystir án þess að kalla 
til aðstoðarmenn. Flug á mótorsvifflugu er margfalt 
dýrara en hefðbundið svifflug, en nú er svo komið að það 
er ekki peningurinn sem strandara á, heldur eru allir alltaf 
of uppteknir til að geta skuldbundið sig til hópastarfs á 
fyrirfram ákveðnum tímum. 

Eftir þessi miklu umskipti árið 2012 hefur starfsemi 
Svifflugfélagsins gengið all vel. Mótorsvifflugan er blend-
ingur af flugvél og svifflugu, hún er með lengri vængi og 
léttari en flugvél en talsvert klunnalegri en rennileg svif-
fluga. Hægt er að drepa á mótornum og þverstilla skrúfu-

blöðin og svífa um einsog á svifflugu, en aðeins ef  upp-
streymi er nægjanlega sterkt fyrir svo þunglamalegt flug-
tæki sem mótorsvifflugan er. Margir sakna hefðubundins 
svifflugs, en ekki varð á annað kosið en fara þessa leið til 
að halda Svifflugfélaginu lifandi. 

2016 var 5. starfsárið eftir umbreytinguna í mótor-
svifflugufélag. Starfsemin gekk sinn vanagang, talsvert var 
flogið, bæði vélflug og einnig svifflug þar sem drepið er á 
mótor og glímt við uppstreymið. Mikið var um þvera aust-
anátt sem getur gefið ágætis svifflugskilyrði og reyndu ein-
hverjir að spreyta sig við mismundi erfið verkefni. 

Samstarf og samgangur við vélflugmenn er miklu meira 
en áður var. Félagsmenn nota gjarnan svifflugu félagsins 
til þáttöku í lendingakeppni vélflugmanna á Mel gerðis-
melum sem háð er á hverju sumri. Árið 2016 tók svifflugfé-
lagið þátt í „Yong Eagles“ kynningarátaki vélflugfélagsins 
sem er alþjóðlegt átak til að kynna flug fyrir ungmennum 
8-14 ára. Pistli þessum fylgir mynd þar sem mótor-
svifflugan með sína löngu vængi sést í hópflugi flugvéla 
yfir bænum á Yong Eagles deginum 2016.
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Svifflugfélag Akureyrar
Ársskýrsla 2017

Stofnað 1937

Stjórn Svifflugféags Akureyrar 2017:
Sigtryggur Sigtryggsson formaður.
Jónas Hallgrímsson varaformaður.
Baldur Þorsteinsson gjaldkeri.
Jón Magnússon ritari.
Bragi Snædal meðstjórnandi
Varamenn: Gunnar Ingi Láruson,
Sindri Ólafsson

Starfsemin sumarið 2017
Svifflugfélagið varð 80 ára þann 9. apríl 2017, sem hitti á 
sunnudag og var blásið til afmæliskaffis. Vel var mætt, 
gamlir og nýjir svifflugmenn fjölmenntu og ýmsar gamlar 
fugsögur rifjaðar upp. 

Eftir talsverða viðhaldsvinu um veturinn með mörgum 
handtökum og mikilli skriffinsku kom vorið og mótor-
svifflugan okkar tók flugið. Flogið var heldur minna en 
árin á undan. Veður sumarsins var heldur tilþrifalítið. 
Dagar með sterku uppstreymi voru fremur fáir, með 
nokkr um góðum undantekningum. Var því mest flogið 
vélflug á mótorsvifflugunni þetta sumarið. 

Í septemberbyrjun dró til mikilla tíðinda. Kom þá fram-
taksamur góður gestur frá Sandskeiði, Jón Atli Ólafsson, 
og hafði með sér flagskip Svifflugfélags Rekjavíkur, frá-
bæra tveggja manna „alvöru“ svifflugu. Dvaldi hann hér í 
hálfan mánuð og margir flugþyrstir félagsmenn Svif flug-

félagsins notuðu tækifærið og tóku flug með Jóni Atla og 
rifjuðu upp gamla takta á þessari draumasvifflugu. Eru 
Jóni Atla færðar hinar bestu þakkir fyrir þetta framtak. 
Einnig Arngrími Jóhanssyni fyrir greiðasemi við flugtog á 
dráttarflugvél sinni. Var það virkilega upplífgandi að sjá 
dag eftir dag flugvél með rennilega svifflugu í togi yfir 
bænum og verður vonandi framhald á þessu á komandi 
sumrum. Þessum pistli fylgir mynd af þessum góða 
aufúsugesti, flaggskipi Svifflugfélags Reykjavíkur, sem ber 
einkennistafina TF-SAS, sem er viðeigandi, „Sviffluga Að 
Sunnan“

Ýmsar hugmyndir eru á lofti varðandi hvert skal stefna 
til framtíðar. Flestir eru á því að gamli tíminn með hópa-
starfi á Melgerðismelum komi ekki aftur. Þó mótor-
svifflugan okkar sé ágæt, þá eru hún það klossuð að hún 
fullnægir ekki flugþörf svifflugmanna einsog berlega kom í 
ljós í sumar. 

Flugvélaframleiðendur eru að koma á markað með 
mjög rennilegar svifflugur með nettan rafmagns- eða bens-
ínmótor, og mjög nettar loftskrúfur sem leggjast þétt að 
skrokknum þegar drepið er á. Heilmikil þróunin hefur 
verið síðustu ár, en verð er enn mjög hátt einsog jafnan er 
með tækninýjungar. Við fylgjumst vel með á hliðarlínunni 
og setjum okkur það markmið til langs tíma að eignast í 
fyllingu tímans nýtískulega rennilega svifflugu með nettum 
hjálparmótor.



85

Ungmennafélag Akureyrar
Ársskýrsla 2016

Stofnað 1988

Ungmennafélag Akureyrar, UFA var stofnað 5. apríl 1988 
og voru stofnfélagar tæplega 60. Tilgangur félagsins er að 
efla frjálsar íþróttir á Akureyri, þroska félagsanda og 
stuðla að heilbrigðu líferni. Í dag eru 595 skráðir félags-
menn og þar af um 115 iðkendur í frjálsum íþróttum og 
105 í hlaupadeild UFA.

Aðalstjórn:
Sigurður Magnússon formaður, Finnur Friðriksson vara-
formaður, Katrín Ásgrímsdóttir gjaldkeri, Aníta Jónsdóttir 
ritari, Gyða Árnadóttir meðstjórnandi, Gunnar Eyjólfsson 
varamaður.

Fundahöld
Aðalfundur
Aðalfundur UFA 2016 var haldinn miðvikudaginn 24. 
febrúar í kaffiteríu Íþróttahallarinnar. Um fjörutíu manns 
mættu á fundinn. Fundarstjóri var Eiríkur Björn Björg-
vinsson, fundarritari var Aníta Jónsdóttir. Gestir fundar-
ins voru Haukur Valtýsson formaður UMFÍ og Geir 
Kristinn Aðalsteinsson formaður ÍBA og ávörpuðu þeir 
fundargesti.

Úr stjórn gengu Kolbrún Sveinsdóttir, Sigurbjörg Ólöf 
Bergsdóttir og Birgitta Guðjónsdóttir.

Nýir í stjórn voru kosnir Finnur Friðriksson og Gunnar 
Eyjólfsson sem fulltrúi iðkenda.

Nefnd hjá Fasteignum Akureyrarbæjar  
vegna viðhalds í Boganum
Formaður UFA, ásamt fulltrúum frá Þór, KA, Íþrótta-
fulltrúa Akureyrarbæjar, Ingibjörgu Isaksen formanni 
íþrótta ráðs og fleirum var í nefnd hjá Fasteignum Akur-
eyrarbæjar vegna viðhalds í Boganum. Nefnd þessi var 
skipuð til þess að leita tilboða í skiptingu á gervigrasi í 
Boganum og samhliða því var farið í ýmsar lagfæringar og 
þrif. UFA fékk nýja stangarstökksdýnu, nýjar púsldýnur til 
ýmissa nota eins teygjur, hlaup og stökk, þyngdarbolta, 
sippubönd, kúluvarpskúlur, rimla á austurvegg, betri lýs-
ingu fyrir ofan langstökksgryfjuna og stangarstökkið, fest-
ingar á vegginn fyrir stangir og grindur. Það eina sem for-
maður UFA fékk ekki framgengt var færsla á neti sem 
liggur alveg uppvið fjórðu hlaupabrautina. Fram kvæmda-
stjóri KA var alfarið á móti því vegna fótboltans.

Starf stjórnar
Stjórn UFA sér um daglegan rekstur félagsins þ.e.a.s. fá 
aðstöðu til æfinga inni og úti, útbúa æfingatöflu, ráða 
þjálfara, innheimta æfingagjöld, greiða laun þjálfara, 

skipu leggja mót á vegum UFA og ferðir á önnur mót sem 
iðkendur sækja, sækja um styrki til fyrirtækja, skila inn 
skýrslum til FRÍ, ÍBA og UMFÍ. Einnig heldur stjórn úti 
heimasíðu, sækir fundi og þing ÍBA, FRÍ og UMFÍ. 
Áætlana gerð er einnig í höndum stjórnar og að sækja um 
að halda mót FRÍ og UMFÍ og halda félaginu inni sem 
fyrirmyndarfélagi ÍSÍ.

Stjórn óskar eftir kaupum á nýjum og endurnýjun á 
áhöldum, dýnum og fleira fyrir frjálsíþróttavöllinn og 
Bogann til æfinga og keppni. Stjórnin sér einnig um að fá 
sjálboðaliða á mót, foreldraráð, mótanefndir, meistara-
flokksráð, Gautaborgarnefnd og fleira.

Þjálfaramál
Miklar breytingar voru á þjálfaramálum félagsins á haust-
mánuðum þar sem allir starfandi þjálfarar félagsins hættu 
á sama tíma, Guðmundur Daði Kristjánsson, sjúkraþjálf-
ari, gat ekki verið lengur vegna anna. Birgitta Guðjóns-
dóttir, íþróttakennari, sem verið hefur þjálfari hjá UFA í 
langan tíma hætti einnig. Unnar Vilhjálmsson, íþrótta-
kennari, fór í nám til Danmerkur en mun snúa aftur til 
UFA sumar 2017. Bjarki Gíslason, íþróttafræðingur, sem 
þjálfaði hjá okkur í sumar fékk stöðu íþróttakennara í 
Oddeyrarskóla og vildi geta einbeitt sér að æfingum sínum 
í stangarstökki en Bjarki er einn besti stangarstökkvari 
landsins.

Maður kemur í manns stað, segir máltakið, en það á 
víst ekki alltaf við eins og við höfum komist að í leit okkar 
að þjálfurum fyrir félagið. Ólafur Traustason fyrrum 
keppnis maður með FH í frjálsum kom inní haust sem 
þjálfari MFL fram að áramótum en þurfti þá að minnka 
við sig og gat einungis verið með eina æfingu á viku en sér 
um að gera æfingaprógröm fyrir þá iðkendur sem vilja nýta 
sér það. Einnig gerir Guðmundur Daði æfingaprógröm 
fyrir þá iðkendur sem óska eftir því frá honum. 

Sonja Sif  Jóhannsdóttir, íþróttafræðingur, tók að sér 
yfirþjálfun 14 ára og yngri í haust ásamt þeim Hafdísi 
Sigurðardóttur, langstökkvara UFA, Steinunni Erlu 
Davíðs dóttur sem æfir með MFL og Arnari Má Vilhjálms-
syni. Ragna Vigdís Vésteinsdóttir frá UMSS sér um þjálf-
un krakka 10 ára og yngri.

Þrátt fyrir að ítrekað hafi verið auglýst eftir þjálfurum 
fyrir félagið hér í bæ og á landsvísu og ófá símtöl formanns 
og annarra við fyrrverandi og núverandi frjálsíþróttaþjálf-
ara á Akureyri og í nágrannabyggðum er allsstaðar sama 
svarið – enginn hefur tíma aflögu. En við trúum því að 
með hækkandi sól styttist jafnframt í að nýr þjálfari finnist 
fyrir meistaraflokk UFA.
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UFA dagurinn 
UFA dagurinn var haldinn að venju í júní við Hamar, þátt-
taka var góð og dagurinn er alltaf  skemmtilegur.

Akureyrarmót í Boganum - 9.4.2016 – Akureyri 
Hið árlega Akureyrarmót var haldið í Boganum í apríl og 
voru skráðir keppendur 129 talsins, 50 frá UFA og 79 frá 7 
öðrum félögum á Norðurlandi með alls 361 skráningu. 
Þetta er stærsta frjálsíþróttamót sem haldið hefur verið 
innanhúss á landsbyggðinni frá upphafi. 

Grunnskólamót UFA í maí 2016 – Akureyri 
Hið árlega Grunnskólamót UFA var haldið í Boganum á 
fjórum virkum dögum í maí. Þetta er mjög vinsælt mót hjá 
skólakrökkunum sem mæta mörg í sínum sérlituðu bún-
ingum með trommur og söng. Stemningin er gríðar leg og 
spenn an milli skólanna mikil. Sigur vegari í ár var Lund ar-
skóli.

UFA fékk þann heiður að halda 90. Meistaramót 
Ís lands á Þórsvellinum í sumar, þar sem ekki var hægt að 
halda það í Kópavogi eins og til stóð. Biðlað var til UFA á 
síðustu stundu að halda þetta mót sem tókst mjög vel þrátt 
fyrir stuttan fyrirvara. Keppendur sem komu frá Reykja-
vík ursvæðinu voru mjög ánægðir með aðstöðuna á Þórs-
vellinum.

Ásamt MÍ er haldið Íslandsmót fatlaðra sem tókst mjög 
vel og mættu 14 keppendur.

Sjá úrslit á FRÍ.is undir Mótaforritinu Þór.

Unglingalandsmót UMFÍ 
haldið í Borganesi 
Eins og ár hvert mætti 
UFA á ULM sem að 
þessu sinni var haldið í 
Borgarnesi í góðu veðri. 
Iðkendur UFA stóðu sig 
mjög vel bæði innan vall-
ar og utan.

Á hverju landsmóti er 
valið fyrirmyndarfélag 
lands móts ins og varð 
UFA fyrir valinu að þessu 
sinni og erum við vel að 
þessum titli komin. 
Hópurinn stóð sig mjög 
vel í áhorfendastúkunni 
og lét vel í sér heyra þegar 
hvetja þurfti okkar kepp-
endur og fleiri.

Íþróttamaður UFA 2016
Hafdís náði fertugasta Íslandsmeistaratitlinum.

Hafdís Sigurðardóttir bætti 
við sínum öðrum Íslands-
meistaratitli í dag þegar hún 
vann keppni í langstökki á 
MÍ í frjálsum íþróttum inn-
anhúss í Laugardalshöll. 
Hún hefur nú unnið til 40 
Íslandsmeistaratitla samtals, 
innan- og utanhúss.

Hafdís vann langstökkið 
með yfirburðum en hún 
stökk lengst 6,34 metra. 
Íslandsmet hennar frá því í 
janúar er 6,54 metrar. 
Hafdís hafði áður unnið 60 
metra hlaupið í dag.

mbl.is/Á rni Sæberg

Viðurkenning fyrir vel unnin störf fyrir UFA veitt á aðal-
fundi 2017.
Gyða Árnadóttir, meðstjórnandi og veitingastjóri UFA - 6 

ár í stjórn.
Haukur Valtýsson, formaður UMFÍ og fyrrum formaður 

UFA - Kosningablöð og fleira.
Birgitta Guðjónsdóttir, þjálfari og stjórnarmaður UFA.

Stjórn UFA þakkar öllum þeim sjálfboðaliðum sem veittu 
aðstoð við mótahald og fleira á árinu 2016.

Tekið saman og skráð: 
Sigurður Magnússon, stofnandi og formaður UFA

Fríður hópur UFA á Unglingalandsmóti UMFÍ í Borgarnesi 2016.

Lundarskóli sigraði í Grunnskólakeppni UFA.

Hafdís Sigurðardóttir í lang-
stökkskeppninni í dag.

UFA hlaut fyrirmyndarbikar UMFÍ á 
ULM 2016.



87

Ungmennafélag Akureyrar, UFA var stofnað 5. apríl 1988 
og voru stofnfélagar tæplega 60. Tilgangur félagsins er að 
efla frjálsar íþróttir á Akureyri, þroska félagsanda og 
stuðla að heilbrigðu líferni. Í dag eru virkir iðkendur í 
frjálsum íþróttum tæplega 100 og annað eins í hlaupadeild 
UFA.

Aðalstjórn:
Finnur Friðriksson formaður, Arnar Már Vilhjálmsson 
varaformaður, Anna Kristrún Sigurpálsdóttir gjaldkeri, 
Steinunn A. Ólafsdóttir ritari, Steinunn Erla Davíðsdóttir 
meðstjórnandi, Hafdís Sigurðardóttir meðstjórnandi/full-
trúi iðkenda, Friðriks Svavarsson varamaður.

Fundahöld
Aðalfundur 
Aðalfundur UFA 2017 var haldinn miðvikudaginn 15. 
febrúar í kaffiteríu Íþróttahallarinnar. Um fjörutíu manns 
mættu á fundinn. Fundarstjóri var Eiríkur Björn Björg-
vinsson bæjarstjóri, fundarritari var Finnur Friðriksson. 
Gestur fundarins var Geir Kristinn Aðalsteinsson, for-
maður ÍBA, og ávarpaði hann fundargesti.

Úr stjórn gengu Sigurður Magnússon, Aníta Jónsdóttir, 
Katrín Ásgrímsdóttir, Gyða Árnadóttir og Gunnar 
Eyjólfs son.

Ný í stjórn voru kosin Arnar Már Vilhjálmsson, Einar 
Geirsson, Friðrik Svavarsson, Steinunn Erla Davíðsdóttir, 
Steinunn A. Ólafsdóttir og Hafdís Sigurðardótir sem full-
trúi iðkenda.

Stjórnarfundir
Stjórnarfundir voru 12 talsins á milli aðalfunda félagsins. 
Stjórnin nýtti sér einnig nútímatækni og fjallaði um ýmis 
mál og afgreiddi á samfélagsmiðlum og í tölvupósti. 

Breytingar urðu á stjórninni í maí 2017 þegar Einar 
Geirsson sagði sig frá stjórnarstörfum af persónulegum 
ástæðum. Inn í stjórn í stað hans kom Anna Kristrún 
Sigurpálsdóttir og tók hún við stöðu gjaldkera af Arnari 
Má Vilhjálmssyni, en Finnur Friðriksson tók að sér for-
mennsku, sem Einar hafði áður gegnt.

Starf stjórnar
Stjórn UFA sér um daglegan rekstur félagsins þ.e.a.s. fá 
aðstöðu til æfinga inni og úti, útbúa æfingatöflu, ráða 
þjálf ara, innheimta æfingagjöld, greiða laun þjálfara, 
skipu leggja mót á vegum UFA og ferðir á önnur mót sem 
iðkendur sækja, sækja um styrki til fyrirtækja, skila inn 
skýrsl um til FRÍ, ÍBA og UMFÍ. Einnig heldur stjórn úti 
heimasíðu, sækir fundi og þing ÍBA, FRÍ og UMFÍ. 
Áætlanagerð er einnig í höndum stjórnar og að sækja um 
að halda mót FRÍ og UMFÍ og halda félaginu inni sem 
fyrirmyndarfélagi ÍSÍ.

Stjórn óskar eftir kaupum á nýjum og endurnýjun á 
áhöldum, dýnum og fleira fyrir frjálsíþróttavöllinn og 
Bogann til æfinga og keppni. Stjórnin sér einnig um að fá 
sjálboðaliða á mót, foreldraráð, mótanefndir, meistara-
flokksráð, Gautaborgarnefnd og fleira. 

Þjálfaramál
Sonja Sif  Jóhannsdóttir og Arnar Már Vilhjálmsson höfðu 
yfirumsjón með þjálfun hjá félaginu á vordögum 2017 og í 
ágúst bættist Unnar Vilhjálmsson í þeirra hóp, eftir ársd-
völ í Danmörku. Þau nutu aðstoðar Steinunnar Erlu 
Davíðsdóttur og Hafdísar Sigurðardóttur fram á sumar. 
Um haustið var svo gerður samningur við Guðmund 
Hólm ar Jónsson, frjálsíþróttaþjálfara á Hvammstanga, 
um að hann kæmi þriðju hverju helgi til Akureyrar og yrði 
þá með æfingar fyrir iðkendur UFA. Auk þess fylgir hann 
iðkendum á mót eftir þörfum.

Ungmennafélag Akureyrar
Ársskýrsla 2017

Stofnað 1988
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UFA dagurinn 
UFA dagurinn var haldinn að venju í júní við Hamar, þátt-
taka var góð og dagurinn er alltaf  skemmtilegur.

Mót
Iðkendur á vegum UFA tóku að vanda þátt í öllum helstu 
mótum á árinu, jafnt innanhúss sem utan (Íslands meist-
ara mót, bikarmót, unglingalandsmót o.fl.). Einnig hélt 
vaskur hópur á vegum félagsins til Gautaborgar um 
mánaðamótin júní/júlí og tók þar þátt í heimsleikum ung-
menna. Jafnframt hélt UFA sín hefðbundnu mót, þ.e. vor-
mót, Akureyrarmót og haustmót (sem nú kallast minn-
ingarmót Ólivers, til minningar um Óliver Einarsson, iðk-
anda félagsins, sem lést sviplega í bílslysi vorið 2017), auk 
ýmissa smærri móta. Þá hélt UFA utan um Bikarkeppni 
unglinga 15 ára og yngri. Loks kom UFA að ýmsum 
hlaupum sem UFA-Eyrarskokk skipulagði.

Íslandsmethafar UFA 2017
14 ára: Glódís Edda Þuríðardóttir – 80 metra grindahlaup: 
11,71 sek.

Mestu framfarir árið 2017: Sigurlaug Anna Sveinsdóttir. 

Stigahæstu einstaklingar árið 2017: 
Bjarki Gíslason – stangarstökk: 5,00 metrar (innan- og 
utanhúss) – 994 stig
Selma Líf  Þórólfsdóttir – Hástökk: 1,72 (innanhúss) – 932 
stig.

Viðurkenning fyrir vel unnin störf fyrir UFA veitt á aðal-
fundi 2018: Davíð Jónsson.

Íþróttakarl UFA 2017: Þorbergur Ingi Jónsson
Íþróttakona UFA 2017: Selma Líf  Þórólfsdóttir

Stjórn UFA þakkar öllum þeim sjálfboðaliðum sem veittu 
aðstoð við mótahald og fleira á árinu 2017.

Tekið saman og skráð:
Finnur Friðriksson, formaður UFA

Ungmennafélagið Narfi
Ársskýrsla 2016

Stofnað 1964

Á árinu 2016 stóð Ungmennafélagið Narfi fyrir íþróttaæf-
ingum á vor- og haustönn í íþróttamiðstöðinni. Foreldrar 
hafa saman hjálpast að við íþróttaskóla fyrir leikskólabörn, 
fyrir grunnskólabörn hafa verið fótboltaæfingar í umsjá 
Stefáns Geirs og leikjatímar í umsjá Ingólfs. Í október tóku 
Böðvar Styrmisson og Klara Teitsdóttir við þjálfun á fót-
boltaæfingum og leikjatíma fyrir grunnskólabörn. Full-
orðnir hafa tíma í fótbolta einu sinni í viku og svo er tími 
fyrir blak, badminton og ringó til skiptis einu sinni í viku. 
Ringó er íþrótt sem við kynntumst á árinu en félagið keypti 
sérstaka ringó hringi í íþróttahúsið ásamt því að gefa skól-
anum tvo hringi og blaknet sem sett var upp á skólalóðinni 
á haustdögum. Ringó er svipað og blak en í staðinn fyrir 
bolta eru notaðir tveir hringir og er þeim kastað yfir net og 
eiga mótherjar að grípa og kasta yfir aftur.

Þar sem börnin í Hrísey voru dugleg við að hjálpa okkur 
að selja dagatal félagsins í desember buðum við þeim í 
skautaferð til Akureyrar í lok febrúar. Allir skemmtu sér vel 
og það komu allir heilir heim af svellinu.

Hreyfivika UMFÍ var haldin 23.-29. maí og stóð Umf. 
Narfi fyrir fjölbreyttri dagskrá í tilefni hennar í annað skipti. 
Við gengum Litla hringinn, Ragga sundþjálfari kom og var 
með sundtíma fyrir leikskólabörn, grunnskólabörn og full-
orðna. Íþróttaskóli fyrir leikskólabörn, handbolti fyrir 
grunn skólabörn með Siffa, badminton fyrir fullorðna, ringó 
fyrir grunnskólabörn og fullorðna, útlitleikir og frisbí golf. 

Ingi Freyr fór hjólaferð með grunnskólabörnum og endað 
var á því að hoppa á ærslabelgnum og grilla pyslur á hátíðar-
svæðinu fyrir þátttakendur Hreyfivikunnar. Hríseyingar 
stóðu sig vel í sundkeppni sveitarfélaganna, syntu af kappi 
og enduðu í 2. sæti, syntu 413 metra á hvern íbúa, samtals 
64.375 km. Við lendum í 3. sæti í fyrra með 250.5 metra á 
hvern íbúa svo þetta er mikið bæting milli ára.

Því miður tókst ekki að halda hátíðarhöld á 17. júní.
Félagið keypti vallarmálningu og rúllur og voru málaðar 

línur umhverfis fótboltavöll á hátíðarsvæðinu en farið var 
með fótboltamörkin af skólalóðinni niður á svæði yfir sum-
artímann.

Í desember annaðist ungmennafélagið mótttöku og 
útburð á jólapósti á þorláksmessu eins og hefð er orðin fyrir. 
Árlegt jólaball var haldið í íþróttamiðstöðinni annan dag 
jóla. Dansað var í kringum jólatré og sáu Raggi Víkings og 
Ómar Hlyns um undirspil. Jólasveinar mættu á svæðið og 
gáfu börnunum nammi og mandarínur. Á eftir var boðið 
upp á vöfflur, heitt kakó, kaffi og djús. Enginn aðgangseyrir 
var innheimtur en tekið við frjálsum framlögum til styktar 
félagsins.

Dagatal fyrir árið 2017 var gefið út líkt og þrjú síðustu ár 
með myndum frá Hrísey og var það til sölu á jólaballinu. 

Stjórn Umf. Narfa 2016-2017 skipuðu Hrund Teits dóttir 
formaður, Ingólfur Sigfússon gjaldkeri og Steinunn Bjarna-
dóttir ritari.



89

Ungmennafélagið Narfi
Ársskýrsla 2017

Stofnað 1964

Á vorönn 2017 stóð ungmennafélagið fyrir íþróttaskóla 
fyrir leikskólabörn, leikjatíma fyrir grunnskólabörn og fót-
boltaæfingum fyrir grunnskólabörn. Sáu Böðvar Már 
Styrmisson og Klara Teitsdóttir um leikjatíma og fótbolta-
æfingar. Fyrir fullorðna voru vikulegar æfingar þar sem 
var badminton og ringó til skiptis. 

Félagið samdi við hjónin Hermann Jón Erlingsson og 
Díönu Björg Sveinbjörnsdóttir um að annast smíði og 
útfærslu á 9 minigolf  brautum. Var brautunum komið fyrir 
á „hátíðarsvæðinu“ á vordögum. Félagið keypti golfkylfur 
og kúlur og samdi við Hríseyjarbúðina um að hafa umsjón 
með að lána kylfur og kúlur til þeirra sem vilja spreyta sig í 
minigolfi.

Í apríl var tekin upp auglýsing fyrir Hreyfiviku UMFÍ í 
Hrísey sem var notuð við markaðssetningu á Hreyfi-
vikunni. Í sjálfri Hreyfivikunni voru nokkrir viðburðir 
skipu lagðir ásamt því að Hríseyingjar tóku þátt í sund-
keppni sveitarfélaganna. 

Þar sem óvenju stutt var milli sjómannadags og þjóðhá-

tíðardags þetta árið var ákveðið að halda ekki sérstök 
hátíðarhöld á 17. júní. Þess í stað var víðavangshlaup sem 
félagið hefur haldið 17. júní haldið á sjómannadaginn.

Aðalfundur félagsins var haldinn í júní og var óskað 
eftir nýju fólki í stjórn í ljósi þeirra tíðinda að allir þrír 
stjórnarmenn væru á förum frá eyjunni. Ekki hefur tekist 
að mynda nýja stjórn og er framtíð félagsins því nokkuð 
óljós.

Tekið var á móti jólapósti og hann borinn út á þor-
láksmessu. Árlegt jólaball var haldið annan dag jóla þar 
sem gestir dönsuðu í kringum jólatré, fengu heimsókn og 
góðgæti frá jólasveinum og gæddu sér á kaffi, djús og vöffl-
um. Þökkum við þeim sem aðstoðuðu við framkvæmd 
þessara viðburða kærlega fyrir sitt framlag.

Dagatal félagsins fyrir árið 2018 var gefið út og haft til 
sölu í Hríseyjarbúðinni.

Fráfarandi stjórn skipa Hrund Teitsdóttir, Ingólfur 
Sigfússon og Steinunn Bjarnadóttir. 
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Íþróttabandalag Akureyrar
Ársskýrsla 2016

Stofnað 1944

Síðasta ársþing ÍBA var haldið þann 12. apríl 2016 og var 
það 62. ársþing bandalagsins. Geir Kristinn Aðalsteinsson 
var endurkjörinn formaður og var ásamt stjórn kjörinn til 
tveggja ára. Á fyrsta stjórnarfundi eftir ársþing skipti 
stjórn með sér verkum sem hér segir:

Formaður Geir Kristinn Aðalsteinsson.
Varaformaður Sonja Sif  Jóhannsdóttir.
Gjaldkeri Ármann Ketilsson.
Ritari Hrafnhildur Guðjónsdóttir.
Meðstjórnandi Inga Stella Pétursdóttir.
Varamenn stjórnar eru Hörður Sigurharðarson og 

Erlingur Kristjánsson.

Stjórnarfundir eftir ársþing 2016 voru 12 talsins og auk 
þess var haldinn einn formannafundur. 

Aðstaða aðildarfélaga ÍBA
Í október var efnt til samkeppni á milli arkitekta á 
Akureyri um hönnun bátaskýlis og þjónustuhúss fyrir 
starfsemina á félagssvæði Nökkva. 

Í Boganum var gervigras endurnýjað og gert við undir-
lag. Lagt var Mondo tartan efni á um 400 m2 gönguleiðir 
við sunnan- og vestanverðan völlinn.

Miklar framkvæmdir voru í Skautahöllinni á árinu en 
vinna við hönnun á nýju svelli og breytingum innanhúss 
hófst í byrjun ársins 2015. Á árinu var gólfplatan undir 
ísnum endurnýjuð en frekari framkvæmdir bíða betri tíma.

Skipt var um varmanýtihjól í Íþróttamiðstöðinni við 
Giljaskóla og hluta af loftljósum í sal. Bætt var 10 tonnum 
af gúmmí í gervigrasið á KA-vellinum. Við Reiðhöllina var 
loftræsikerfi lagað og gólf  endurbætt með skeljasandi. 
Skipt var um þakdúk, þakeinangrun og þakkanta á 
Íþróttahöllinni yfir aðalinngangi og kaffiaðstöðu austan 
megin.

Júdódeild Draupnis flutti starfsemi sína úr Sunnuhlíð í 
Íþróttahúsið við Laugargötu.

Nýtt íþróttahús við Naustaskóla var tekið í notkun en 
fyrst um sinn var það eingöngu til afnota fyrir íþrótta-
kennslu við skólann.

Annað úr starfinu
KKA fagnaði 20 ára afmæli sínu á árinu en félagið var 

stofnað þann 9. júní 1996.
Hnefaleikafélag Akureyrar sótti um inngöngu í ÍBA og 

er nú í þriggja ára aðlögunarferli bandalagsins.

Allan maímánuð var í gangi íþróttahátíðin Akureyri á 
iði en íþróttafélög bæjarins ásamt fleirum buðu þá upp á 
fjölmarga viðburði þar sem bæjarbúum og gestum gafst 
tækifæri til hreyfingar. 

Skipuð var nefnd sem sá um undirbúning og fram-
kvæmd athafnar í tilefni af  vali Íþróttamanns Akureyrar. 
Nefndina skipuðu Sonja Sif  Jóhannsdóttir frá ÍBA, 
Hrefna G. Torfadóttir frá KA, Díana Hermannsdóttir frá 
BA, Guðjón R. Guðjónsson frá Létti og Erla Ormarsdóttir 
frá FIMAK. Styrktaraðilar voru Akureyrarbær, Höldur, 
Blómaval, Ferðaskrifstofa Akureyrar, Flugskóli Akureyrar, 
Icelandair, Sportver og Gullsmiðir Sigtryggur og Pétur.

Athöfnin, sem fram fór í Hofi í janúar var öll hin glæsi-
legasta en þetta var í fyrsta sinn sem kjörin voru íþrótta-
karl og íþróttakona Akureyrar en þær breytingar voru 
samþykktar á ársþingi ÍBA árið 2016. Íþróttakarl 
Akureyrar var kjörinn Viktor Samúelsson, kraftlyftinga-
maður úr KFA og íþróttakona Akureyrar var kjörin 
Bryndís Rún Hansen, sundkona úr Óðni. 

Við sömu athöfn fengu þrír aðilar heiðursviðurkenn-
ingar Frístundaráðs Akureyrar. Það voru þau Aðalheiður 
Gísladóttir, Áslaug Kristinsdóttir og Magnús Ingólfsson 
sem hlutu viðurkenningarnar fyrir framlag sitt til ýmissa 
íþrótta á Akureyri.

Íslandsmeistarar úr akureyrskum íþróttafélögum voru 
303 talsins á árinu 2016 og 101 einstaklingur tók þátt í 
landsliðsverkefnum.

Stjórn og formaður ÍBA
Geir Kristinn Aðalsteinsson
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Stjórnin hélt 10 stjórnarfundi og tvo formannafundi á árinu.  
Fyrri formannafundur ársins var einnig vinnufundur fyrir 
nýja íþróttastefnu Akureyrarbæjar og ÍBA. 

Aðstaða aðildarfélaga ÍBA
KFA flutti starfsemi sína í Austursíðu 2 en félagið hafði 
áður aðstöðu í Sunnuhlíð.

Akureyrarbær úthlutaði tímum til ÍBA í íþróttahúsinu 
við Naustaskóla. Í húsinu er stundað blak og handbolti á 
vegum KA og körfubolti á vegum Þórs.

Áfram var unnið að hönnun húss og félagssvæðis Nökkva 
við Pollinn. Reiknað er með að bygging bátaskýlis verði 
boðin út haustið 2018 og framkvæmdum ljúki sumarið 
2019. 

Gengið var frá samningum um kaup á nýrri notaðri 
stólalyftu í Hlíðarfjall og um haustið hófst undirbúningur 
að framkvæmdum við uppsetningu lyftunar sem verður árið 
2018.

Í Íþróttamiðstöð Giljaskóla var farið í að endurnýja og 
bæta við búnað í lendingargrifju og nýtt fjaðurgólf var 
keypt. Inn í Bogann var keyptur rafvinnubíll til að viðhalda 
grasinu til að auka loftgæði innanhús. Í lok árs var vallar-
klukkan á Akureyrarvelli endurnýjuð.

Annað úr starfinu
Í upphafi árs hækkaði frístundastyrkur fyrir 6-17 ára börn 
á Akureyri upp í kr. 20.000.

Íþróttaþing ÍSÍ var haldið 4.-5. maí 2017 og átti ÍBA 
nokkra fullrúa á þinginu. Slík þing eru haldin annað hvert 
ár og sátu framkvæmdastjóri, nokkrir af stjórnarmönnum 
og fulltrúar frá KA, Þór og HFA þingið að þessu sinni.

Allan maímánuð var í gangi íþróttahátíðin Akureyri á iði 
en íþróttafélög bæjarins ásamt fleirum buðu þá upp á fjöl-
marga viðburði þar sem bæjarbúum og gestum gafst tæki-
færi til hreyfingar. 

Þrjú aðildarfélög áttu stórafmæli á árinu en Skautafélag 
Akureyrar fagnaði 80 ára afmæli og slíkt hið sama gerði 
Svifflugfélag Akureyrar. Þá fagnaði Skotfélag Akureyrar 50 
ára afmæli.

Bocciafélag Akureyrar sótti um inngöngu í ÍBA en þeirri 
beiðni var synjað í ljósi nýrrar íþróttastefnu sem kveður á 
um færri, stærri og faglegri íþróttafélög í bænum. Þá skuli 
hver íþrótt aðeins stunduð í einu félagi, að handknattleik og 
knattspyrnu undanskildum.

Í marsmánuði var nýr samningur undirritaður á milli 
Þórs og KA varðandi áframhaldandi samstarf félaganna 
um rekstur kvennaliðs Þórs/KA í knattspyrnu. Sam bæri-
legur samningur var svo undirritaður um rekstur kvennaliðs 
KA/Þórs í handknattleik. KA hafði áður tilkynnt að félagið 

myndi ekki endurnýja samninga við Þór um rekstur liðanna 
tveggja. 

Í maí var tilkynnt að samstarfi Þórs og KA um karlalið 
Akureyri Handboltafélags væri lokið og að KA myndi 
senda eigið lið til keppni en Þór myndi sjá um áfram-
haldandi rekstur Akureyri Handboltafélags.

Í nóvember undirrituðu Geir Kristinn Aðalsteinsson for-
maður ÍBA og Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri 
Akur eyrar nýjan samstarfssamning og er óhætt að segja að 
um tímamótasamning hafi verið að ræða. Samningurinn 
inni felur m.a. ráðningu framkvæmdastjóra í fullt starf hjá 
ÍBA en fram að þeim tíma hafði verið um hálfa stöðu að 
ræða. Þá felur samningurinn í sér að ÍBA tekur við allri 
umsýslu um rekstrarstyrki til íþróttafélaga bæjarins, styrki 
úr Afrekssjóði Akureyrar ásamt jafnréttisstyrki sem áður 
voru á hendi Akureyrarbæjar. Samningurinn gerir kröfu um 
að ÍBA taki saman tölfræði og greinagóðar upplýsingar um 
íþróttastarf á Akureyri, auk þess að taka við yfirumsjón 
með rafrænu skráningarkerfi sem aðildarfélög nota. Þá á 
ÍBA að kalla eftir upplýsingum frá aðildarfélögum ár hvert 
yfir verkefni, framkvæmdir, viðhald og endurnýjun áhalda 
og búnaðar, þar sem þörf er á aðkomu Akureyrarbæjar.

Þá var unnið að gerð nýrrar íþróttastefnu Akureyrarbæjar 
og ÍBA en vinnan stóð yfir frá maí og fram í desember. M.a. 
voru haldnir tveir stórir stefnumótunarfundir, annar með 
fulltrúum íþróttafélaga bæjarins í maí og hinn var opinn 
íbúafundur sem haldinn var í Hofi í júní.

Skipuð var nefnd sem sá um undirbúning og framkvæmd 
athafnar í tilefni af vali Íþróttamanns Akureyrar.

Nefndina skipuðu Inga Stella Pétursdóttir frá ÍBA, 
Hrefna G. Torfadóttir KA, Sigurður Skúli Eyjólfsson frá 
GA og Valdimar Pálsson frá Þór. Styrktaraðilar voru 
Akureyrarbær, Höldur, Blómaval, Ferðaskrifstofa Akur eyr-
ar, Norlandair, Sportver, Nike, Valrós, Icelandair, Bautinn, 
Strikið og Gullsmiðir Sigtryggur og Pétur.

Athöfnin, sem fram fór í Hofi í janúar var öll hin glæsi-
legasta en það voru þau Tryggvi Snær Hlinason körfubolta-
maður úr Þór og Sandra Stephany Mayor knattspyrnukona 
úr Þór/KA sem kjörin voru íþróttakarl og íþróttakona 
Akureyrar fyrir árið 2017.

Heiðursviðurkenningar Frístundaráðs hlutu þau Hrefna 
Hjálmarsdóttir fyrir starf í þágu skátahreyfingarinnar og 
Ágúst Herbert Guðmundsson fyrir starf sitt í körfubolta-
íþróttinni.

Frístundaráð veitti viðurkenningar til 16 aðildarfélaga 
vegna 243 íslandsmeistara á árinu 2017. Þá voru veittar 
rúmar tvær milljónir í styrki vegna 114 landsliðsmanna á 
árinu.

Stjórn og formaður ÍBA
Geir Kristinn Aðalsteinsson
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Rekstrarreikningur ársins 2016

Rekstrartekjur   2016 2015

 Rekstrarframlag Akureyrarbæjar  .............................  11.430.997  9.330.996 
 Lottó frá ÍSÍ  .............................................................  15.447.842  13.476.853 
 Framlag frá ÍSÍ  ........................................................  2.049.828  1.764.638 
 Framlag frá Getraunum  ...........................................  1.038.167  1.177.854 
 Framlag frá Isavia ohf  ..............................................  2.665.000  655.123 
 Framlag frá Ríkissjóði  ..............................................  0  0 

    32.631.834  26.405.464 

Rekstrargjöld
 Laun og tengd gjöld  .................................................  5.315.889  4.807.120 
 Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður  ..........................   886.523  1.190.238 
 Úthlutun til aðildarfélaga v/ lottó og styrkja  ............  13.421.118  12.950.858 
 Annar rekstrarkostnaður  ..........................................   8.187.519  10.513.247 

    27.811.049  29.461.463 

Hagnaður (tap) fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld  .  5.170.228  (3.055.999)

 Vaxtatekjur  ..............................................................  252.325  210.855 
 Vaxtagjöld  ................................................................  6  5.036 

    252.319  205.819 

Hagnaður (tap) ársins    5.422.547  (2.850.180)

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

EIGNIR   2016 2015
Veltufjármunir
 Bankainnstæður  .......................................................   9.124.874  3.980.327 

   Veltufjármunir   9.124.874  3.980.327 

  Eignir   9.124.874  3.980.327 

Eigið fé
 Eigið fé frá fyrra ári  ..................................................  3.702.327  6.552.507 
 Hagnaður (tap) ársins  ..............................................  5.422.547  (2.850.180)

  Eigið fé  9.124.874  3.702.327 

Skuldir
Skammtímaskuldir
 Ýmsar skammtímaskuldir........................... ..............  0  278.000 

    0  278.000 

  Skuldir  0  278.000 

  Eigið fé og skuldir  9.124.874  3.980.327 
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Rekstrarreikningur ársins 2017

Rekstrartekjur    2017 2016

 Rekstrarframlag Akureyrarbæjar  .............................  14.823.996  11.430.997 
 Lottó frá ÍSÍ  .............................................................  17.035.633  15.447.842 
 Framlag frá ÍSÍ  ........................................................  2.858.974  2.049.828 
 Framlag frá Getraunum  ...........................................  838.680  1.038.167 
 Framlag frá Isavia ohf  ..............................................  0  2.665.000 

    35.557.283  32.631.834 

Rekstrargjöld
 Laun og tengd gjöld  .................................................  5.459.540  5.315.889 
 Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður  ..........................   844.630  886.523 
 Úthlutun til aðildarfélaga v/ lottó og styrkja  ............  15.399.123  13.421.118 
 Annar rekstrarkostnaður  ..........................................   7.020.895  7.838.076 

    28.724.188  27.461.606 

Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld  .........  6.833.095  5.170.228 

 Vaxtatekjur  ..............................................................  349.508  252.325 
 Vaxtagjöld  ................................................................  (171) (6)

    349.337  252.319 

Hagnaður ársins    7.182.432  5.422.547 

Efnahagsreikningur 31. desember 2017

Eignir   2017 2016
Veltufjármuni 
 LÍ söguritun  .............................................................   6.224.556  0 
 Bankainnstæður.....................  ..................................    10.091.742  9.124.874 

   Veltufjármunir   16.316.298  9.124.874 

  Eignir   16.316.298  9.124.874 

Eigið fé
 Eigið fé frá fyrra ári  ..................................................  9.124.874  3.702.327 
 Hagnaður ársins  .......................................................  7.182.432  5.422.547 

  Eigið fé  16.307.306  9.124.874 

Skuldir
 Skammtímaskuldir
 Ógreitt vegna launa.................................... ...............  3.278  0 
 Ýmsar skammtímaskuldir........................... ..............  5.714  0 
  ..................................................................................  8.992  0 

  Skuldir  8.992  0 

  Eigið fé og skuldir  16.316.298  9.124.874 
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1 gr.
Íþróttabandalag Akureyrar skammstafað ÍBA er hér-

aðssamband íþróttafélaga á Akureyri. Það starfar sam-
kvæmt lögum ÍSÍ og íþróttalögum nr. 64 frá 1998.

2 gr.
Hlutverk ÍBA er:
1.  Að stjórna sameiginlegum íþróttamálum héraðsins 

og vera þar fulltrúi ÍSÍ, en sérráð er stofnuð eru fara 
með stjórn sérgreinamála innan héraðsins.

2.  Að annast samstarf um íþróttamál við bæjaryfirvöld.
3.  Að varðveita og skipta á milli félaganna því fé sem til 

þess hefur verið veitt.
4.  Að aðstoða við skipulag, undirbúning og framkvæmd 

íþróttamóta í héraði.
5.  Að hafa frumkvæði um eflingu íþróttastarfs innan 

héraðsins.
6.  Að staðfesta lög aðildarfélaga.
7.  Að fylgjast með því að starfsemi aðildarfélaga fari 

fram skv. gildandi lögum þeirra og íþróttahreyfingar-
innar í heild. Vanræki aðildarfélag að halda aðalfund 
á réttum tíma skal stjórn ÍBA ef þörf krefur boða til 
fundarins og sjá um framkvæmd hans.

8.  Að skipa nefnd sem sér um framkvæmd á kosningu á 
Íþróttamanni Akureyrar.

3 gr.
Öll félög á Akureyri sem hafa íþróttir að megin mark-

miði eiga rétt á að gerast aðilar að ÍBA, enda fullnægi þau 
þeim skilyrðum sem á hverjum tíma gilda í lögum ÍBA og 
ÍSÍ.

4 gr.
Óski félag eftir að gerast aðili að ÍBA, skal það senda 

stjórn þess umsókn sína ásamt lögum félagsins, skýrslu um 
stofndag og ár, stjórn þess og tölu félagsmanna.

Uppfylli félagið inntökuskilyrði þessara laga, öðlast 
það réttindi í ÍBA eftir að aðild þess hefur verið samþykkt 
af stjórn ÍBA. Ennfremur öðlast félagið keppnisrétt hjá 
ÍSÍ eftir að sambandið hefur staðfest inntöku í ÍBA. Stofn-
fund félagsins skal auglýsa með a.m.k. viku fyrirvara á 
sannanlegan hátt.  Til þess að öðlast full réttindi sem 
aðildarfélag í ÍBA þ.m.t. aðgang að íþróttamannvirkjum 
og styrkjum, sem ÍBA veitir, þarf félagið að senda inn fjár-
hagsáætlanir og halda aðalfundi í samræmi við lög þess.   
Aðlögunartími til þess að öðlast slík réttindi skal vera 3 ár.

5 gr.
Aðildarfélög og sérráð skulu senda ársskýrslu til ÍBA 

fyrir 1. mars og starfsskýrslu til ÍSÍ fyrir 15. apríl ár hvert. 
Félög og sérráð skulu í ársskýrslu tilgreina aðalstjórn, 
stjórn deilda og nefnda ásamt sögulegu yfirliti yfir starfið.

6 gr.
Félög og sérráð sem ekki hafa sent tilskilin gögn sbr. 

5.gr. eða ekki haldið aðalfundi sína á réttum tíma missa 
atkvæðisrétt sinn á næsta ársþingi ÍBA og missa einnig rétt 
til að tilnefna fulltrúa á ÍSÍ þing. Komi til þessa er stjórn 
ÍBA heimilt að fella niður styrk til viðkomandi aðila. Líði 
annað ár svo að félag geri ekki skil á skýrslum og reikning-
um eða ekki haldið aðalfund á réttum tíma skal stjórn 
ÍBA tilkynna félaginu að því hafi verið vikið úr ÍBA. 

7 gr.
Félag getur misst öll réttindi sín innan ÍBA um stundar-

sakir ef  það brýtur landslög um íþróttamál, lög og reglur 
eða ákvæði ÍBA, lög sambanda sem ÍBA er meðlimur í svo 
og leikreglur ÍSÍ og öðlast þau ekki aftur fyrr en það hefur 
fullnægt settum refsiákvæðum. 

8 gr.
Leggi félag innan ÍBA niður starfsemi, skulu eigur þess 

renna til ÍBA ( eða bæjarsjóðs Akureyrar hafi félagið hlot-
ið framkvæmdarstyrk frá Akureyrarbæ).

9 gr.
Þing ÍBA skal halda annað hvert ár, eigi síðar en 30. 

apríl, og fer það með æðstu stjórn ÍBA. 
Átta vikum fyrir þing skal stjórn ÍBA tilnefna 3. manna 

uppstillinganefnd.
Þingboð ásamt tillögu um lagabreytingar ef  einhverjar 

eru skal senda aðildarfélögunum skriflega með 4 vikna 
fyrirvara. 

Þau mál sem aðilar ÍBA óska eftir að verði á dagskrá 
skulu berast stjórn bandalagsins í síðasta lagi tveimur 
vikum fyrir þing. 

Viku fyrir þing skal aðilum send ársskýrsla, skoðaðir 
reikningar, kjörbréf og skrá yfir fulltrúafjölda þann sem 
heimilt er að senda á ársþingið. Enfremur þær tillögur sem 
ákveðið hefur verið að leggja fyrir þingið.

Ársþing ÍBA er lögmætt, ef  löglega hefur verið til þess 
boðað.

10 gr.
Hvert aðildarfélag hefur rétt á að senda fulltrúa á þing 

ÍBA. Skal tala fulltrúa miðuð við fjölda félagsmanna skv. 
síðustu ársskýrslu þannig að félag með:

 1 - 100  félagsmenn hljóti 2 fulltrúa.
101 - 250  félagsmenn hljóti 3 fulltrúa.
251 - 400  félagsmenn hljóti 4 fulltrúa.
401 -550   félagsmenn hljóti 5 fulltrúa.
551-700   félagsmenn hljóti 6 fulltrúa.
701 og fleiri félagsmenn hljóti 7 fulltrúa.

Lög Íþróttabandalags Akureyrar
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11 gr.
Á þingi ÍBA eiga sæti með atkvæðisrétti fulltrúar þeir 

sem aðildarfélög ÍBA hafa kjörið til þings skv. 10 gr. sbr. 
þó 6 og 7 gr. svo og tveir fulltrúar frá hverju virku sérráði á 
bandalagssvæðinu.

Fulltrúar aðildarfélaga og sérráða innan ÍBA hafa einir 
atkvæðisrétt eða varamenn þeirra. Enginn fulltrúi má fara 
með meira en eitt atkvæði. Fulltrúi getur því aðeins farið 
með atkvæði, að hann hafi lagt fram kjörbréf sitt og að 
það hafi verið staðfest af  þinginu.

Rétt til þingsetu með málfrelsi og tillögurétti hafa auk 
stjórnar ÍBA, framkvæmdastjórn ÍSÍ, íþróttafulltrúi ríkis-
ins, íþróttafulltrúi Akureyrarbæjar og fulltrúi frá Vetrar-
íþróttamiðstöð Íslands.

12 gr.
Dagskrá þingsins skal vera þessi:
 1. Þingsetning.
 2. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar.
 3.  Kosning þingforseta, þingritara og varamanna 

þeirra.
 4.  Ársskýrslur stjórnar og sérráða ræddar svo og reikn-

ingar þeirra og atkvæði greidd um þá.
 5.  Fyrri umræða um lagabreytingum. 
 6. Lagðar fram tillögur og mál sem fyrir liggja.
 7. Lögð fram fjárhagsáætlun.
 8.  Kosið í alsherjarnefnd, fjárhagsnefnd og laganefnd, 3 

menn í hverja nefnd.

ÞINGHLÉ.

 9. Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla.
10.  Kosningar og tilnefningar. 

Tilnefningar í sérráð ÍBA. 
Kosinn formaður ÍBA, að auki skulu kosnir 4 menn 
í stjórn ÍBA og 2 til vara. 
Kosnir 2 skoðunarmenn. 
Kosning í nefndir, er þingið ákveður. 
Kosning fulltrúa á ÍSÍ þing.

11. Önnur mál.
12.Þingslit.

Þingið skal standa í einn dag nema sérstakar ástæður 
séu fyrir hendi. Nefndir starfi í þinghléi. Allar kosningar 
skulu vera skriflegar séu fleiri tilnefndir en kjósa skal. 
Verði atkvæði jöfn skal varpa hlutkesti.

13 gr.
Aukaþing skal halda, ef  nauðsyn krefur og eða helm-

ingur sambandsaðila óskar þess. Allur boðunar og tilkynn-
ingarfrestur til aukaþings má vera helmingi styttri en til 
reglulegs þings. Fulltrúar á aukaþingi eru þeir sömu og 
voru á næsta reglulega þingi á undan, og gilda sömu kjör-
bréf. Þó má kjósa að nýju í stað fulltrúa sem er látinn, veik-
ur eða forfallaður á annan hátt. 

Á aukaþingi má ekki gera laga- eða reglnabreytingar og 
ekki kjósa stjórn nema bráðbirgðastjórn, ef  meirihluti 
kjörinnar aðalstjórnar hefur sagt af sér eða hætt störfum 
af öðrum orsökum, eða stjórnin hefur að eigin dómi orðið 

óstarfhæf. Að öðru leiti gilda sömu reglur og um venjulegt 
ársþing.

14 gr.
Einfaldur meirihluti ræður úrslitum í málum sem til-

kynnt hafa verið í þingboði, hvort sem er á reglulegu árs-
þingi eða aukaþingi. Til að taka megi mál sem ekki er getið 
í fundarboði á dagskrá þingsins þarf samþykki 2/3 
greiddra atkvæða.

Til lagabreytinga þarf samþykki 2/3 greiddra atkvæða.

15 gr.
1.  Stjórn ÍBA skiptir með sér verkum og kýs varafor-

mann, gjaldkera og ritara. Formenn einstakra félaga, 
sérráða eða sérsambanda má ekki kjósa í stjórn.

2. Starfstími stjórnar ÍBA er 2 ár.
3. Stjórn ÍBA setur sér starfsreglur.
4.  Stjórn ÍBA fer með umboð í málefnum ÍBA milli 

þinga og skal sjá um allar framkvæmdir þess og vinna 
að málum þess.

5.  Stjórninni er heimilt að skipa nefndirinnan eða utan 
sinna vébanda til að sjá um og framkvæma viss mál 
ÍBA.

6.  Formaður skal boða stjórnarfundi eftir því sem þurfa 
þykir. Skylt er að halda stjórnarfundi ef  einhver 
stjórnarmaður óskar þess.

7.  Atkvæði formanns ræður úrslitum ef atkvæði eru 
jöfn.

16 gr.
1.  Halda skal fundi með formönnum aðildarfélaga 

a.m.k. tvisvar á ári. Á formannafundi gerir stjórn 
ÍBA grein fyrir starfsemi sinni frá því að síðasti for-
mannafundur var haldinn. Auk þess skal taka fyrir á 
formannafundi önnur mál, sem stjórnin eða aðildar-
félögin telja nauðsynlegt að ræða.

2.  Stjórn ÍBA boðar til formannafundar með a.m.k. 
viku fyrirvara ásamt dagskrá.

17 gr.
Í íþróttagreinum þar sem sérráð eru ekki starfandi, fer 

stjórn ÍBA með hin sérfræðilegu málefni innan héraðs og 
getur skipað til þess sérstaka nefnd ef  ástæða þykir til.

Sérráð fer með stjórn íþróttalegra sérmála þeirra 
íþrótta greina sem það varðar, að svo miklu leiti sem það 
fer ekki inn á svið annarra sérgreina.

18 gr.
Dómstólar ÍSÍ skulu hafa fullnaðarlögsögu yfir þeim 

málefnum sem koma upp innan íþróttahreyfingarinnar. 
Nánar er fjallað um þá í lögum um dómstóla íþrótta- og 
Olympíusambands Íslands.

Þannig samþykkt á 60. ársþingi ÍBA 25. apríl 2012.
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Til minnis



Íþróttamenn Akureyrar 2017.

Íþróttamenn Akureyrar 2016.



Íþróttamenn Akureyrar 2016: 
Viktor Samúelsson og Bryndís Rún Hansen (móðir tók við bikarnum).

Íþróttamenn Akureyrar 2017: 
Stephany Mayor og Tryggvi Snær Hlinason.
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