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Formáli sambandsstjóra 
 

Kæru félagar og gestir, 

Verið hjartanlega velkomin á 100. sambandsþing UMSB. Það er svo sannarlega merkilegt að ná 

þessum áfanga. UMSB hefur í fjölda ára staðið vaktina ásamt öðrum við að tryggja heilbrigt og gott 

félagslegt uppeldi barna og unglinga hér um grundir. Hlutverk okkar er að tryggja að öll börn geti 

fundið sér stað innan íþróttahreyfingarinnar, hvort sem þau æfa sér til gleði eða stefni á 

atvinnumennsku. 

Við erum lánsöm hér í sveit, UMSB hefur í gegnum öll árin haft í sínum röðum framúrskarandi 

íþróttafólk sem tekið hefur verið eftir bæði innanlands sem utan. Hér á starfssvæðinu hefur í gegnum 

árin komið fram kynslóð eftir kynslóð af efnilegu íþróttafólki og að baki þeim hafa staðið sterk 

íþróttafélög, drifin áfram af öflugu sjálfboðaliðastarfi. Við höfum öflugan mannauð. En fjöldi fólks 

leggur með einhverjum hætti íþróttahreyfingunni lið með því að sinna sjálfboðaliðastörfum svo sem 

að sitja í stjórnum, nefndum, ráðum eða vinnuhópum. Við vitum að nú til dags í öllu amstri 

hversdagsins er ekki sjálfgefið að fá fólk til þess að gefa sig að sjálfboðaliðastarfi. Þá skipa þjálfarar og 

aðrir starfsmenn einnig lykilhlutverk þegar kemur að uppbyggingu íþróttastarfs. Það skiptir máli að 

hafa gott fólk. Því vil ég þakka öllum þeim sem standa að baki félögunum sérstaklega fyrir 

óeigingjarnt starf. Það væri ekkert án ykkar. 

Heimsfaraldur Covid-19 setti nokkur strik í reikninginn fyrir árið 2021 þó að það hafi sem betur fer 

ekki verið jafn slæmt og árið áður. Áhrif faraldursins á fjárhag félaganna hefur verið verulegur, því 

verður ekki neitað. Því er eðlilegt á tímum sem þessum að við spyrjum okkur hver sé framtíðarsýn í 

íþróttastarfi á Íslandi. Þörf er á að finna leiðir sem tryggja að öll félög geti haft að minnsta kosti laun 

fyrir þjálfarastörf. Þá eru auknar kröfur eru um fagmennsku, uppeldisþekkingu og ýmiskonar aðra 

sérþekkingu innan íþróttahreyfingarinnar og ljóst að erfitt getur verið að manna allar stöður með 

sjálfboðaliðavinnu. Það er skiljanlegt að fólk veigri sér við að taka ábyrgð. Mikilvægt er að samtal um 

þetta verði tekið upp á stærri vettvangi. Við vitum að sjálfboðaliðastörf eiga undir höggi að sækja, 

samkeppni um tíma fólks er mun meiri í dag en áður var. En með ótrúlegri útsjónarsemi og seiglu 

hafa félögin komist í gegnum brimskafl síðustu tveggja ára. En er þetta framtíðin? Við í stjórn UMSB 

höfum rætt hvernig styrkja megi betur aðildarfélögin. Nefnd hefur verið sett á laggirnar til þess að 

endurskoða úthlutun lottótekna og bíðum við spennt eftir því að nefndin ljúki störfum. 

Fyrir liggur að breytingar verða á samningum á næsta ári milli UMSB og Borgarbyggðar, en fyrirhugað 

er að Borgarbyggð segi upp samningi við UMSB um tómstundarmál í Borgarbyggð. Fræðslunefnd 

samþykkti á dögunum tillögu sem snýr að því að samningnum milli UMSB og Borgarbyggðar verði 

sagt upp og Borgarbyggð taki starf tómstundafulltrúa aftur yfir til sín. Þau verkefni sem 

tómstundafulltrúi hefur verið með hjá UMSB eru vinnuskólinn, sumarfjör, frístund og félagsmiðstöð. 

Samhliða því var einnig lagt til að á næsta ári verði aðrir samningar milli UMSB og Borgarbyggðar 

endurskoðaðir með tilliti til að auka samstarfið í ákveðnum málum. Stjórn UMSB mun ganga til 

samninga með opnum hug og með hagsmuni barna í samfélaginu að leiðarljósi. 

Hápunktur ársins hjá sambandsstjóra var að sjálfsögðu að fá þann heiður að veita verðlaun fyrir 

íþróttamann ársins. Margir öflugir íþróttamenn voru tilnefndir og best væri ef allir gætu fengið 

verðlaun en Kristín Þórhallsdóttir kom sá og sigraði að þessu sinni, en hún fékk fjölda verðlauna árið 

2021 í klassískum kraftlyftingum. Besta árangri sínum á árinu náði hún á Evrópumeistaramótinu og 

fékk gull í fjórum greinum, ásamt því að setja fjögur Íslandsmet og tvö Evrópumet. 
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Í sumar standa vonir til þess að við getum loksins haldið landsmót 50+ í samvinnu við UMFÍ og 

Borgarbyggð, því miður hefur mótið frestast tvisvar sinnum en nú sér vonandi til sólar. Hvet ég sem 

flesta til þess að taka þátt með einum eða öðrum hætti. Strax á næsta ári munu sömu aðilar standa 

fyrir Unglingalandsmóti. Eitt er víst og það er að við getum látið okkur fara að hlakka til. 

Mitt fyrsta ár sem sambandsstjóri er að líða, það hefur verið virkilega fróðlegt og ég hef lært mikið 

nýtt. Þá reynslu vil ég gjarnan taka með mér inn í annað ár. Ég vil þakka því fjölmarga fólki sem ég hef 

verið svo heppin að vinna með á árinu og þá sérstaklega núverandi framkvæmdarstjóra UMSB sem og 

Sigurði Guðmundsyni sem hefur verið í leyfi frá 1. september. Þá vil ég þakka samstarfskonum mínum 

í stjórn sérstaklega fyrir góða samvinnu á árinu. 

Takk fyrir mig. 

Sonja Lind Eyglóardóttir 

Sambandsstjóri UMSB 
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Stjórn Ungmennasambands Borgarfjarðar 2020- 2021 
 

Sambandsstjóri                Sonja Lind Estherar Eyglóardóttir 

Varasambandsstjóri   Guðrún Þórðardóttir 

Vara varasambandsstjóri  Borgar Páll Bragason 

Gjaldkeri   Sigríður Bjarnadóttir 

Varagjaldkeri   Eyjólfur Kristinn Örnólfsson  

Ritari     Rakel Dögg Sigurgeirsdóttir 

Vararitari   Ástríður Guðmundsdóttir 

Meðstjórnandi   Rakel Guðjónsdóttir 

Meðstjórnandi    Þórhildur María Kristinsdóttir 

Starfsfólk UMSB 

Framkvæmdarstjóri   Sigríður Dóra Sigurgeirsdóttir 

Framkvæmdastjóri í leyfi Sigurður Guðmundsson   

Tómstundafulltrúi   Svala Eyjólfsdóttir  
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Afreksmannasjóður UMSB 
 

Afreksmannasjóður UMSB var stofnaður á 86.sambandsþingi UMSB, þann 13.mars 2008 og 

var stofnframlagði styrkur frá Orkuveitu Reykjavíkur að upphæð 500.000,-kr.  

Tekjur sjóðsins er hlutfall af lottótekjum UMSB samkv. reglugerð, vaxtatekjur, og önnur 

framlög. Heimilt er að úthluta 75% af tekjum sjóðsins á hverju árið. Umsóknum í sjóðinn skal 

skila fyrir 1. mars en stjórn hefur heimild til að úthluta úr sjóðnum ef sérstaklega stendur á þess 

fyrir utan.  

Stjórn sjóðsins er skipuð þeim Rósu Marinósdóttur, Írisi Grönfeldt og Páli Brynjarssyni og sá 

stjórn sjóðsins alfarið um yfirferð umsókna og úthlutun úr sjóðnum.  

 

 

Eftirtaldir hlutu styrk fyrir árið 2021 

 

• Alexandrea Rán Guðnýjardóttir, kraftlyftingar: 100.000 kr.  

• Birgitta Dröfn Björnsdóttir, dans: 100:000 kr.  

• Bjarni Guðmann Jónsson, körfubolti: 75.000 kr.  

• Guðbjörg Bjartey Guðmundsdóttir, sund: 75.000 kr.  

• Kristín Þórhallsdóttir, kraftlyftingar: 120.000 kr.  

• Kvennalið Skallagríms í körfubolta: 120.000 kr.  

• Sigrún Sjöfn Ámundadóttir, körfubolti: 100.000 
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Hvert aðildarfélag hefur rétt til að senda fulltrúa á sambandsþing.  

Hvert aðildarfélag hefur rétt á að senda fulltrúa á sambandsþing. Fulltrúafjöldinn miðast við 

einn fulltrúa á hverja byrjaða 100 skattskylda félaga við undangengin áramót að 1000 félögum 

en einn fulltrúa fyrir hverja 200 félaga þar fyrir ofan. Formenn aðildarfélaganna (eða 

staðgenglar þeirra) eru sjálfkjörnir á þing sem fyrstu fulltrúar sinna félaga. 

Atkvæðisrétt á sambandsþing hafa einungis kjörnir fulltrúar aðildarfélaganna. Einfaldur 

meirihluti ræður úrslitum atkvæðagreiðslna nema um lagabreytingu sé að ræða. 

Félag Fjöldi 

félagsmanna 

Þingfulltrúar 

UMF.Íslendingur 277 3 

UMF.Dagrenning 61 1 

UMF.Reykdælir 224 3 

UMF.Stafholtstungna 173 2 

UMF.Egill Skallagr. 46 1 

UMF.Skallagrímur 1656 13 

UMF. Björn Hítd. 60 1 

HMF. Borgfirðingur 492 5 

GK Borgarness 266 3 

GK Glanni 67 1 

GK. Skrifla 13 1 

Ungmenna og íþróttaf. Hvalfjarðarsv. 86 1 

Frjálsíþróttaf. Bgf. 58 1 

Mótorsportfélag Borgarfjarðar 109 2 

   

   

   

Samtals 3.588 38 

   

Úr lögum UMSB 
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Styrkir frá UMFÍ og Íþróttasjóði Rannís. 

Aðildafélög UMSB geta sótt um styrki til UMFÍ í fræðslu og verkefnasjóð og Íþróttasjóð 

Rannís, hér sjáið þið úthlutanir sem komu til UMSB og aðildafélaga þeirra.  

Fræðslu og verkefnasjóður UMFÍ 

 

UMSB Varðveisla sögulegra gagna 150.000 kr.  

UMSB Uppfærsla á heimasíðu 50.000 kr.  

UMSB Skyndihjálparnámskeið 58.250 kr.  

Körfuknattleiksdeild 
Skallagríms 

Fyrirlestur Bjarna Fritz fyrir 
iðkendur og foreldra.  

175.000 kr.  

Sunddeild Skallagríms Menntun þjálfara 17.000 kr 

Sunddeild Skallagríms Næringarfræðsla 30.000 kr.  

 

Íþróttasjóður Rannís 

UMSB Brjótum múra barna og 
unglinga í gegnum leik.  

300.000 kr.  

 

Lottó reglugerð – úthlutun 

Á 99. sambandsþingi UMSB árið 2021 var samþykkt tillaga að fara yfir reglugerð lottó. Það 

átti að búa til vinnuhóp til að fara yfir reglugerð lottó sem UMSB úthlutar tvisvar á ári og átti 

að kynna niðurstöður á formannafundi á sama ári.  

Því miður var þetta verkefni ekki klárað. Búið er að mynda hópinn en það eru þau Sigríður 

Bjarnadóttir fyrir hönd UMSB, Páll Brynjarsson formaður knattspyrnudeildar Skallagríms, 

Helgi Eyleifur frá Reykdælum og Eyþór formaður Hestamannafélags Borgfirðings. 

Niðurstöður hópsins verður skilað á næsta formannafundi.  
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Nokkur verkefna UMSB árið 2021 

 

Íþróttamaður Borgarfjarðar 2021
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Kjör á íþróttamanni Borgarfjarðar 2021 var með öðru sniði en undafarin ár vegna covid 19 

faraldurs. Ákveðið var að búa til myndband þar sem fjallað var um fyrstu fimm í kjörinu og 

farið yfir aðrar tilnefningar í stafrófsröð. Mjög öflugur hópur íþróttamanna var í kjörinu og 

árangurinn góður þrátt fyrir erfitt ár. Tækninefnd Menntaskóla Borgarfjarðar sá um að búa til 

myndbandið og þökkum við þeim kærlega fyrir samstarfið. Ungmennasamband Borgarfjarðar 

óskar öllum þeim sem voru tilnefndir innilega til hamingju.  

Tilnefndir voru í stafrófsröð:  

Alexandrea Rán Guðnýjardóttir  

Æfir og keppir í kraftlyftingum undir merkjum Breiðabliks. Hún er í dag í 2. sæti á íslenskum 

styrkleikalista kraftlyftingamanna í klassískri bekkpressu, óháð kyni, aldri og þyngd. Hennar 

aðal grein er klassísk bekkpressa. Hún hlaut silfur á heimsmeistaramóti unglinga í Litháen á 

árinu og bætti sex ára gamalt íslandsmet á norðurlandamóti unglinga í Finnlandi 

Bjarki Pétursson  

Bjarki keppti á átta mótum á evrópsku Challenge Tour mótaröðinni árið 2021 sem er næst 

sterkasta mótaröð evrópskra kylfinga. Hann vann einnig öruggan sigur í Meistaramóti 

Golfklúbbs Borgarness 2021. Bjarki hefur sex sinnum hlotið titilinn íþróttamaður 

Borgarfjarðar. 

Bjarni Guðmann Jónsson  

Bjarni spilar með liði Fort Hays State University í Bandaríkjunum. Hann hefur verið í 

byrjunarliði í öllum leikjum liðsins árið 2021 og hefur liðið sigrað átta af sínum níu leikjum á 

tímabilinu. Bjarni var jafnframt valinn í lokahóp A-landsliðs Íslands. 

Embla Kristínardóttir 

Spilar körfubolta með Skallagrími og er mikilvægur hlekkur í því liði. Hún æfði og spilaði með 

A-landsliði Íslands síðasta haust.  

Erla Ágústsdóttir  

Byrjaði að æfa ólympískar lyftingar árið 2019, árið 2021 byrjaði hún að keppa í greininni og 

náði frábærum árangri. Hún sló sex Íslandsmet og eitt Norðurlandamet unglinga U-20 í 

sínum þyngdarflokki.  
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Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir 

Frjálsíþróttakona sem náði það góðum árangri í frjálsíþróttum árið 2021 að hún fékk fullan 

skólastyrk í Bandaríkjunum þar sem hún mun æfa og keppa við góðar aðstæður næstu árin. 

Guðrún er mjög efnilegur sleggjukastari.  

Heiður Karlsdóttir 

Spilar körfubolta með Skallagrím og Fjölni. Hún var í hóp meistaraflokks kvenna hjá 

Skallagrími og spilar með Úrvalsdeildarliði Fjölnis. Hún var einnig í U-16 landsliði sem keppti á 

Norðurlandamótinu 2021. 

Helgi Guðjónsson  

Spilar knattspyrnu með Víkingi í Reykjavík og varð Íslands- og bikarmeistari með liði sínu á 

árinu. Hann spilaði alla leiki liðsins að tveimur leikjum undanskildum og var næst markahæsti 

leikmaður liðsins. 

Jósep Magnússon  

Æfir með hlaupahópnum Flandra. Hann tók þátt í fjöldanum öllum af 5 og 10 kílómetra 

götuhlaupum og lenti í 2. sæti í Hengill Ultra 100 mílur og Vormaraþoni Félags 

maraþonhlaupara. 

Kolbrún Katla Halldórsdóttir 

Knapi hjá Hestamannafélagi Borgfirðings. Hún náði góðum árangri á fjölda móta árið 2021 og 

náði til að mynda hæstu einkunn ársins í unglingaflokki á Gæðingamóti Borgfirðings. 

Kristín Þórhallsdóttir 

Kristín hefur stundað klassískar kraftlyftingar frá árinu 2019 og varð þrefaldur Íslandsmeistari 

í -84 kg flokki kvenna árið 2021. Jafnframt varð Kristín stigahæsti keppandinn í kvennaflokki 

annað árið í röð og er nú orðin stigahæsti Íslendingurinn í íþróttinni óháð kyni, þyngdarflokki 

og aldursflokki.  

Kristín setti fjölmörg Íslandsmet á árinu. Hún bar sigur úr býtum á Reykjavíkurleikunum í 

janúar. Kristín er fyrsti Íslendingurinn til að ná Evrópumeistaratitli á þrílyftumóti innan 

kraftlyftinga. Besta árangri sínum á árinu náði hún á Evrópumeistaramótinu og fékk gull í 

fjórum greinum, ásamt því að setja fjögur Íslandsmet og tvö Evrópumet. 
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Sigursteinn Ásgeirsson  

Frjálsíþróttamaður og æfir kúluvarp með ÍR. Hann tók þátt í kastmóti UMSB í júní og kastaði 

þar sínu lengsta kasti á árinu, 14,84 metra. 

Viktor Már Jónsson  

Spilar fótbolta með Skallagrím. Hann var markahæsti leikmaður félagsins árið 2021 og var 

sömuleiðis valinn leikmaður ársins. 

Úrslit 

 

1. sæti: Kristín Þórhallsdóttir, kraftlyftingar.  

2. sæti: Bjarki Pétursson, golf. 

3.sæti: Alexandrea Rán Guðnýjardóttir, kraftlyftingar.   

4. sæti: Helgi Guðjónsson, fótbolti.  

5. sæti: Bjarni Guðmann Jónsson, körfuknattleikur. 

Fimm efstu í kjöri íþróttamanns Borgarfjarðar 2020 

  

1.sæti, Kristín Þórhallsdóttir    2.sæti, Bjarki Pétursson  
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4.sæti, Alexandrea Rán Guðnýjardóttir  4.sæti, Helgi Guðjónsson  

 

5.sæti, Bjarni Guðmann Jónsson 

 



 
 

  
  

UNGMENNASAMBAND BORGARFJARÐAR 20 

 

ÁRSSKÝRSLA 

Sambandsþing UMSB í Hjálmakletti 

99. sambandsþing UMSB var haldið fimmtudaginn 4.mars í Hjálmakletti Borgarnesi. Dagskrá 

þingsins var hefðbundin og í samræmi við lög sambandsins.   

Í upphafi þings voru veittir styrkir úr afreksmannasjóði UMSB. Öflugir íþróttamenn fengu 

styrki úr sjóðnum að þessu sinni það voru þau Alexandrea Guðnýjardóttir kraftlyftingar kona, 

Birgitta Dröfn Björnsdóttir dansari, Bjarni Guðmann Jónsson, körfuboltamaður Kristín 

Þórhallsdóttir kraftlyftingar kona og Sigrún Sjöfn Ámundadóttir körfuboltakona. Í fyrsta skipti 

síðan sjóðurinn var stofnaður var veittur styrkur til liðs að þessu sinni var það Kvennalið 

Skallagríms í körfubolta sem hlaut styrk.  

Góðir gestir komu á þingið, þau Hallbera Eiríksdóttir frá UMFÍ og Garðar Svansson frá ÍSÍ. 

Ávörpuðu þau þingið og veittu góðum sjálfboðaliðum gull og starfsmerki. 

Hallbera frá UMFÍ heiðraði tvo fulltrúa sem fengu gullmerki og tvo sem fengu starfsmerki. 

Gullmerki fékk Flemming Jessen og Guðjón Guðmundsson. Starfsmerki fengu þau Páll 

Snævar Brynjarsson og Sigríður Bjarnadóttir.  Garðar heiðraði einn fulltrúa sem fékk 

gullmerki það var hann Jakob Skúlason. UMSB vill bera þessum  öflugu sjálfboðaliðum bestu 

þakkir fyrir þeirra störf.  

Þingstörf gengu vel fyrir sig og voru þingfulltrúar ánægðir að sjá að rekstur UMSB sem 

sjaldan hefur verið jafn sterkur. Mikilvægt er að viðhalda áfram góðum rekstri sambandsins. 

Samstaða var um þær tillögur sem afgreiddar voru á þinginu og fundarmenn voru sáttir með 

gott þing. Sveitarfélögum innan UMSB var sérstaklega þakkað fyrir dýrmætan stuðning og 

gott samstarf á liðnu ári. Stuðningur sem þessi gerir UMSB kleift að halda úti öflugu starfi, 

samfélaginu öllu til heilla.  

Landsmót UMFÍ sem frestað var vegna Covid 19 verður haldið í sumar en eftir er að ákveða 

dagsetningu mótsins. Gert er ráð fyrir að það verði gert á næstu vikum.  

Á þinginu var kosið í stjórn UMSB. Þeir sem koma nýir inn í stjórn eru þær Sonja Lind 

Estrajher Eyglóardóttir sem kosin var nýr sambandsstjóri. Nýr ritari var kosinn Rakel Dögg 

Sigurgeirsdóttir. Aðrir í stjórn UMSB eru Sigríður Bjarnadóttir er gjaldkeri, Guðrún 

Þórðardóttir er varasambandsstjóri, Rakel Guðjónsdóttir er meðstjórnandi, Borgar Páll 

Bragason er vara varasambandsstjóri, Ástríður Guðmundsdóttir er vara ritari og Eyjólfur 

Kristinn Örnólfsson er varagjaldkeri. 
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Bestu þakkir fyrir góð störf fá þeir Bragi Þor Svavarsson fráfarandi sambandsstjóri og Bjarni 

Þór Traustason fráfarandi ritari.  

 

Úthlutun starfsstyrkja 

Öll félög innan UMSB geta sótt um starfsstyrki. Borgarbyggð greiðir styrkina til UMSB sem 

síðan útdeilir til félaganna. Megináherslan er að styrkja starf með börnum og unglingum yngri 

en 16 ára og að starfsemin sé á forsendum uppeldislegra gilda og forvarna í víðum skilningi. 

Starfsemin þarf að fara fram undir leiðsögn hæfra starfsmanna, þannig að fagmennska sé 

viðhöfð við kennslu og þjálfun barna og unglinga. Þau félög sem sóttu um styrk árið 2021 voru: 

Badmintondeild Skallagríms, Hestamannafélagið Borgfirðingur, Umf.Dagrenning, 

Frjálsíþróttafélag Borgarfjarðar, Golfklúbburinn Glanni, Golfklúbbur Borgarnes, 

Umf.Íslendingur, Körfuknattleiksdeild Skallagríms, Knattspyrnudeild Skallagríms, 

Umf.Reykdælir, Umf.Stafholtstungur sem skipt var á milli félaga eftir fjölda og lengd 

æfingatíma, launagreiðslna til þjálfara og því hvort félagið væri fyrirmyndafélag eða ekki. Árið 

2021 var deilt út 5.472.149 krónur.  
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Golfklúbbur Borgarness 

 

424.369 

 

Körfuknattleiksdeild Skallagríms 

 

1.709.178 

 

UMF. Íslendingur 

 

344.078 

 

UMF. Reykdæla 

 

457.291 

 

Badmintondeild Skallagríms 

 

220.533 

 

Knattspyrnudeild Skallagríms 

 

1.477.479 

 

UMF. Dagrenning 

 

80.023 

 

Hestamannafélagið Borgfirðingur 

 

516.288 

 

Frjálsíþróttafélag Vesturlands 

 

195.498 

 

Golfkúbbur Glanni  

 

47.412 

 

 = 5.472.149 kr  

Á sama tíma úthlutaði UMSB aukagreiðslu vegna bókhaldsstyrks sem KPMG veitti félögum 

UMSB. Styrkurinn deildist á milli þeirra félaga sem sóttu um starfsstyrki. Upphæð styrksins var 

750.000 sem var til skiptanna.  
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Formannafundir UMSB 

Formannafundur 9. júní  

Tveir formannafundir voru haldnir á árinu eins og vaninn er. Annar fundurinn var haldinn 9. 

júní í UMSB húsinu. Farið var yfir landsmóti 50+, hvaða verkefni eru framundan tengd því og 

hver eru hlutverk félaga og deilda. Formenn fóru yfir stöðuna hjá sínum félögum og ljóst er að 

covid er enn að hafa áhrif stafsemi félaga og deilda.  

Formannafundur 15. desember 

Annar fundur var haldinn á teams þann 15.desember 2021. Formenn fóru yfir stöðuna hjá 

sínum félögum. Við ræddum síðan störf samskiptaráðgjafa og mikilvægi þess að félög leiti til 

hennar ef upp koma mál sem þarfnast aðstoðar með.  

Allir voru sammála um að gera betur þegar kemur að því að safna sakavottorðum hjá 

stjórnarmeðlimum, þjálfurum og þeim sem fara með börn t.d á mót og gista með þeim. 

Ákveðið var að UMSB myndi halda utan um gögnin og sjá til þess að halda þessu á lofti og kalla 

eftir eyðublöðunum.  

UMSB er að uppfæra heimasíðuna sína og fær hvert aðildafélag UMSB sinn aðgang að kerfinu 

og er það á þeirra ábyrgð að tryggja að allar upplýsingar um starfið rati þarna inn, þetta er gert 

til að einfalda iðkendum/forráðamönnum og öðrum áhugasömum að sjá réttar upplýsingar og 

allt á sama staðnum. Eins munu öll félög eiga kost á því að fá ný netföng með annað hvort 

@umsb.is eða @skallagrimur.is  

Kom ábending að félög vilja meira gegnsæi þegar kemur að styrkjum frá UMSB og að félög fái 

einhvernsskonar áætlun með hvaða upphæð þau geta reiknað með á næsta ári.  

Mótum UMFÍ frestað 

Vegna covid var mótum á vegum UMFÍ frestað sem margir félagar innan UMSB höfðu stefnt 

á. Unglingalandsmótið átti að vera haldið á Selfossi 2021 og Landsmót 50+ í Borgarnesi en 

bæði mótum var frestað um ár og á að halda það sumarið 2022.   

Þing og formannafundir UMFÍ og ÍSÍ 

Á hverju ári heldur ÍSÍ formannafund eða Íþróttaþing ÍSÍ. Árið 2021 var haldið íþróttaþing ÍSÍ. 

UMFÍ heldur árlega Sambandsþing eða Sambandsráðsfund UMFÍ í ár var Sambandsþing UMFÍ.  

Þing ÍSÍ var haldið 7.mai í fjarfundaformi og var framhaldið á þinginu haldið 9.október 2021 í 

Gullhömrum. Sonja Sambandsstjóri og Sigurður Guðmundsson mættu á fjarfundinn og Sonja 

og Sigríður Dóra Sigurgeirsdóttir mættu á þingið í október.  
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Sambandsþing UMFÍ var haldið á Húsavík i október og fóru fjórir 

aðillar frá UMSB á það þing, Sonja Lind Sambandsstjóri, Guðrún 

Þórðardóttir, Rakel Guðjónsdóttir og Sigríður Dóra 

Sigurgeirsdóttir.   

 

 

 

 

 

 

Börn að erlendum uppruna í íþróttum. 

Unnið var að innleiðingu að verkefni fyrir börn að erlendum uppruna sem og verkferlum til 

að fá fleiri börn til að stunda íþróttir og halda þeim áfram í íþróttum. Rætt var við 

skólastjórnendur sem tóku vel í verkefnið, næsta skref hjá UMSB er að innleiða verkefnið 

næsta haust og kynna betur á næsta formannafundi.   

Aukin starfskrafur til UMSB í gegnum verkefnið allir vinna. 

Það voru ráðnir inn þrír einstaklingar í gegnum verkefni vinnumálastofnunar allir vinna. Einn 

einstaklingur var ráðinn í sex mánuði sem vann á þjónustumiðstöð UMSB. Starfsmaður kom 

að daglegum verkefnum sem og aðstoð í frístund og 

sumarfjöri. Stóð þessi starfsmaður einnig að ýmisskonar 

námskeiðum fyrir 1.-7.bekk eitt námskeiðið var með 

áherslu á fuglalíf, garðyrkjun, ræktun blóma og kryddjurta. 

Hópur fór síðan í dagsferð í dalina að heimsækja 

dýragarðinn að hólum. Einnig stóðum við að skapandi 

námskeiði þar sem hver dagur var með mismunandi þema, 

t.d potta og steinamálun, skartgripagerð útileikir og fleira.  

Í gegnum sama verkefni voru tveir nemarráðnir inn í þrjá 

mánuði til að aðstoða í sumarfjöri og vinnuskóla og héldu 

þeir úti æfingum fyrir börn í 1.-7.bekk í Borgarbyggð. Tóku þeir einnig að sér verkefni fyrir 

þjónustumiðstöð UMSB t.d með því að mála húsið að utan.  
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Landsmót 50+ 

Unnið var að því að koma Landsmóti 50+ af stað með því að ræða við styrktaraðilla, 

sérgreinastjóra og klára dagskrá fyrir mótið. Unnið var að því að útbúa púttvöll sem verður 

klár fyrir mótið sumarið 2022.  

Rafíþróttadeild 

Í upphafi árs voru miklar pælingar vegna rafíþrótta en því miður vegna starfsmannabreytinga 

og annarra verkefna hefur ekki verið hægt að klára þennan bolta. Á plani er að halda opinn 

fund í UMSB þar sem áhugasömum einstaklingum er boðið að mæta. Vonandi fæst öflugt 

fólk til starfa til þess að mynda stjórn og koma þessu félagi af stað. En ljóst er að áhuginn er 

mikill og verður gaman að fylgjast með þessari deild í framtíðinni.  

Sportabler 

Pálmi Blængsson kom í haust með námskeið á Sportabler kerfið fyrir aðildafélög UMSB, 

námskeiðið var ágætlega sótt en um áramótin 21/22 féll skráningakerfið Nóri úr umferð og 

fer allt núna í gegnum Sportabler og eru flest félög innan UMSB sem halda úti 

námskeiðum/æfingum komin þangað inn. Kerfið hefur einfaldað til muna utanumhald fyrir 

stjórnarmeðlimi, þjálfara og aðra starfsmenn og hefur það bætt samskipti við iðkendur og 

foreldra.  

Íþróttavika ÍSÍ 

UMSB tók þátt í íþróttaviku ÍSÍ við tókum saman allar íþróttir og tómstundir í Borgarbyggð og 

settum í eitt skjal og þessa einu viku var frítt í allar þessar tómstundir. Það var gaman að 

skipuleggja þessa viku því allir sem UMSB talaði við voru mjög jákvæðir fyrir því að taka þátt 

og halda opna tíma fyrir alla sem vilja prófa. Stóðum við einnig að fræðslum fyrir börn og 

ungmenni 

 

Aldís Arna var hér með fjölskyldutíma í dansi sem sló alveg í gegn.  
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Pálmar Ragnarsson 

Pálmar Ragnarsson var með tvær 

fræðslur í Hjálmakletti, hann ræddi við 

börnin um jákvæð samskipti í 

íþróttum, hvernig getum við verið 

góðir liðsfélagar og náð því besta útúr 

öllu liðinu eða þeim sem æfa með 

manni. Svo var síðar um kvöldið 

fræðsla fyrir fyrirmyndar 

íþróttaforeldra. Þar fjallaði hann á 

skemmtilegan hátt um það hvernig er 

að vera fyrirmyndar íþróttaforeldri og 

samskipti foreldra við börnin sín, 

þjálfara, dómara og hvort annað.  

Áttum mjög gott samstarf við 

aðildafélög UMSB að kynna og hvetja 

iðkendur og foreldra að mæta á 

viðburðinn. Var mjög góð mæting á 

báðar fræðslur og mikil ánægja með 

Pálmar og hans innlegg.  

 

Þórarinn frá ÍSÍ 

Þórarinn Alvar Þórarinsson, verkefnastjóri þróunar- og fræðslusviðs ÍSÍ var með fræðslu í 

Hjálmakletti fyrir stjórnarmeðlimi, starfsmenn og þjálfara UMSB einnig mætti 

frístundarstarfsfólk á sömu fræðslu. Þórarinn ræddi við okkur um verkefnið sýnum karakter. 

Sýnum karakter er ótrúlega spennandi verkefni sem UMSB innleiddi fyrir þónokkru síðan og 

mikilvægt fyrir okkur að fá reglulega fræðslu og endurmenntun. Sýnum karakter er 

átaksverkefni um þjálfun sálrænnar og félagslegrar færni barna og ungmenna í íþróttum. 

Hugmyndafræði verkefnisins byggir á að hægt sé að þjálfa og styrkja sálræna og félagslega 

færni iðkenda eins og líkamleg færni. Helsta markmið með verkefninu er því að hvetja 

þjálfara og íþróttafélög til að leggja enn meiri og markvissari áherslu á að byggja upp góðan 

karakter hjá iðkendum, með þjálfun sálrænna og félagslegra eiginleika barna og ungmenna.  

Við áttum mjög gott spjall og fengum við sem mættum góð verkfæri til að nota í 

áframhaldandi vinnu með börnum og ungmennum. Hvetjum ykkur öll til að kynna ykkur 

þetta frekar á www.synumkarakter.is og nota markvisst í ykkar vinnu með börnum.   

 

http://www.synumkarakter.is/
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Hugarfrelsi 

Við fengum fræðslu fyrir iðkendur 

UMSB frá hugarfrelsi. Það voru 

þrír hópar 3.-4. bekkur, 5.-6. 

bekkur og 7.-10.bekkur. Áttum 

mjög gott samstarf með 

aðildafélögum UMSB, ef það voru 

æfingar á sama tíma þá voru þær 

felldar niður og þjálfarar mættu 

með iðkendur sína á þessa 

fræðslu. Þær ræddu um krakkana 

um góðan liðsfélaga, jákvæða 

hugsun, sjálfsmynd þeirra og 

styrkleika. Eins var farið yfir það að 

velja að vera jákvæður leiðtogi og mikilvægi slökunar og hugleiðslu.  

Það var gaman að fylgjast með þessu námskeiði og var almennt mikil ánægja með þetta 

framtak.  

 

Ný og uppfærð heimasíða 

UMSB hefur fengið Netvöktun til að búa til nýja heimasíðu, hún verður vonandi komin fljótt í 

loftið en hugsunin er að hvert aðildafélag fái sitt svæði þar sem grunnupplýsingar koma fram 

til dæmis með æfingatíma, þjálfara, æfingagjöld og fleira. Svo er það undir deildunum komið 

að vera dugleg að setja inn fréttir, myndir og fleiri upplýsingar úr starfi. Með þessu erum við 

að búa til heildstæðari mynd af UMSB og aðildafélögum og auðvelda fólki til muna að fá 

upplýsingar varðandi íþrótta og tómstundastarf innan UMSB.  

Eins munu þau félög sem þess óska fá ný netföng með til dæmis @umsb.is eða 

@skallagrimur.is.  
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Samþykktar tillögur sem komu upp á sambandsþingi UMSB 2021 og kröfðust 

afgreiðslu stjórnar UMSB.   

1. 99. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í Hjálmakletti 4. mars 

samþykkir að vinnuhópur verður stofnaður til að fara yfir reglugerð lottó sem UMSB 

úthlutar tvisvar á ári. Niðurstöður verða kynntar á formannafundi UMSB 2021.   

Vísað til alsherjanefndar 

 

2. 99. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í Hjálmakletti 4. mars 

samþykkir að hvatningarverðlaun verði tekin upp og stjórn UMSB falið að útfæra 

reglur og kynna á formannafundi UMSB.  

Vísað til alsherjanefndar  

 

Greinagerð: 

Hvatningarverðlaun UMSB eru veitt þegar tilefni þykir til. Hvatningarverðlaun UMSB eru 

veitt þjálfara, sjálfboðaliða, stjórnarmanni, liði, leikmanni eða hverjum þeim sem hefur skarað 

fram úr í starfi UMSB eða inna félaga og deilda UMSB. Verðlaunin eru hugsuð sem hvatning 

á því góða starfi sem unnið hefur verið. Stjórn UMSB ákveður á hverjum tíma hvernig 

verðlaunum skal háttað. 

- Það láðist að kynna þetta á formannafundi UMSB en stjórn UMSB hefur lokið að 

útfæra reglur í kringum Hvatningaverðlaun UMSB og setjum við það fram aftur sem 

tillaga á Sambandsþingi UMSB 2022.  
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Iðkendatölur eftir árið 2021 
Davíð Guðmundsson tók saman stöðu ungmenna í 8.-10. bekk í Borgarbyggð þegar kemur að 

íþróttum og tómstundum, sýnum ykkur hér hluta úr þeirri skýrslu.  

Spurningarlisti var lagður fyrir nemendur í 8 – 10 bekk í grunnskólum í Borgarbyggð. Var 

þetta gert til að athuga íþróttaiðkun og áhuga nemenda á þeim íþróttum og tómstundum 

sem í boði eru í Borgarbyggð. Spurt var um hvort viðkomandi stundaði íþrótt eða tómstund, 

ef ekki þá spurjum við afhverju viðkomandi geri það ekki og hvort þeim finnist einhverja 

íþrótt eða tómstund vanta í Borgarbyggð. Tilgangurinn er sá að sjá hvað er ábótavant og 

hvað sé hægt að gera til að höfða til sem flestra.  

 Úrtakinu var skipt niður í tvo hópa Grunnskóli Borgarnes og Grunnskóli Borgarfjarðar, 

er þetta gert til að fá betri yfirsýn yfir hvernig þátttakan skiptist upp. Þar sem lengra er fyrir 

börnin úr GBF að sækja þjónustu í Borgarnes og er því fróðlegt að sjá hversu vel þau nýta sér 

hana og í framhaldi væri hægt að sjá hvernig betur mætti höfða til þeirra.  

Niðurstöður Borgarnes 

Hér verður farið yfir niðurstöður úr spurningarlistanum sem lagður var fyrir grunnskólann í 

Borgarnesi. 95 börn í 8 – 10 bekk voru í skólanum þann daginn sem spurningarlistinn var 

lagður fyrir.  

 

 

 

 

 

 

 65 nemendur eða 68,4% segjast stunda íþróttir og/eða tomstundir og skiptist fjöldinn svona 

upp á milli greina:  

Karfa Tónlist Fótbolti Badminton D&D Ræktin Dans Hestar Zumba Golf Frjálsar 

25 22 16 7 5 4 3 2 1 1 1 



 
 

  
  

UNGMENNASAMBAND BORGARFJARÐAR 30 

 

ÁRSSKÝRSLA 

 

 

 

 

 

Afhverju stundar þú ekki íþrótt eða tómstund? 

Þegar spurt var afhverju börnin stunda ekki íþróttir eða tómstundir gáfu þau þessi svör. 11 

sögðu að það væri ekkert í boði sem þau höfði áhuga á, 4 segjast ekki nenna því, 1 sagðist 

hafa margt annað að gera, 1 sagði að það væri sóun á tíma, 1 sagði að hann væri ekki viss og 

sagðist hafa misst áhuga.  

Eru einhverjar íþróttir eða tómstundir sem þér finnst vanta? 

Handb. Dans Fimleika Ruðningur Blak Rafíþ. Sund Klifur Skaut Box Hjólabre. Bogfimi Tennis Motorcross 

11 10 7 5 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 

 

Niðurstöður Varmaland og Kleppjárnsreykir 
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ÁRSSKÝRSLA 

 

 

 

 

 

 

 

Afhverju stundar þú ekki íþrótt eða tómstund? 

Ekki nóg í boði x3 

Nenni ekki x3 

Hef ekki tíma 

Er félagsfælin 

 

Eru einhverjar íþróttir eða tómstundir sem þér finnst vanta? 
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ÁRSSKÝRSLA 

 

Iðkendur innan aðildafélaga UMSB 

Mikilvægt er að fylgjast með fjölda þeirra sem stunda íþróttir og tómstundir innan UMSB 

þannig að hægt sé að fylgjast með þróun mála, t.d. brottfalli.  

Hér tókum við saman iðkendatölur hjá þeim félögum/deildum sem buðu upp á námskeið fyrir 

börn og ungmenni í Borgarbyggð árið 2021.  

Iðkendur innan greina aðildafélaga UMSB 
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ÁRSSKÝRSLA 

Viðurkenningar 
 

       STARFSMERKI UMFÍ 

  

 

 

 

1977  Björk Ingimundardóttir 

1982  Sigurður R. Guðmundsson 

1982  Vilhjálmur Einarsson 

1983  Vilhjálmur Einarsson 

1988  Gísli Halldórsson 

1990  Ingimundur Ingimundarson 

1992  Bjarni Bjarnasson 

1992  Björg Kristófersdóttir 

1992  Geir Sævar Geirsson 

1992  Guðmundur Sigurðsson 

1992  Rósa Marinósdóttir 

1992  Sigríður Þorvaldsdóttir 

1992  Þuríður Jóhannesdóttir 

1992  Þórir Jónsson 

1993  Bjarni Valtýr Guðjónsson 

1996  Ingunn Jóhannesdóttir 

1998  Birgir Karlsson 

1999  Einar Ole Pedersen 

2002  Þorsteinn Viggósson 

2002  Jófríður Hanna Sigfúsdóttir 

2002  Íris Grönfeldt 

2002  Karl Torfason 

2004  Ásdís Helga Bjarnadóttir 
 

 

GULLMERKI UMSB 

 

2019   Ásgeir Ásgeirsson 

2019   Guðríður Ebba Pálsdóttir 

2019   Hrönn Jónsdóttir 

 

2020   Ingvi Árnasson  

2020   Brynjólfur Guðmundsson 

2021   Páll S. Brynjarsson  

2021   Sigríður Bjarnadóttir   
 

 

1971 Kristófer Þorgeirsson 

1975 Bjarni Valtýr Guðjónsson 

1975 Ingimundur Ingimundarsson 

1975 Jón G. Guðbjörnsson 

1977 Gunnlaugur Árnason 

1978 Bjarni G. Sigurðsson 

1978 Diðrik Jóhannsson 

1980 Bjarni Skarphéðinsson 

1980 Vigfús Pétursson 

1982 Ófeigur Gestsson 

1982 Helgi Bjarnason 

1983 Gísli V. Halldórsson 

1986 Þiðrik Baldvinsson 

1989 Sigríður Þorvaldsdóttir 

1989 Jón Þórisson 

1993 Einar Ole Pedersen 

1994 Þorvaldur Jónsson 

1995 Guðmundur Sigurðsson 

1997 Kristmar J. Ólafsson 

1997 Jóna Björg Kristinsdóttir 

1997 Ármann Bjarnason 

1997 Steinunn Garðarsdóttir 

1998 Einar Kristján Jónsson 

1999 Rósa Marinósdóttir 

2001 Ásdís Helga Bjarnadóttir 

2002 Þórður B. Bachmann 

2002 Guðjón Guðmundsson 

2002 Kristín Gunnarsdóttir 

2006 Torfi Jóhannesson 

2008 Veronika Sigurvinsdóttir  

2008 Álfheiður Marinósdóttir 

2009 Jóhann Pálsson  

2010 Sólrún Halla Bjarnadóttir  

2011 Helgi Björn Ólafsson  

2012 Eyjólfur Hjálmsson 

2012 Agnes Guðmundsdóttir 

2012 Friðrik Aspelund 

2015 Stefán Logi Haraldsson 

2016 Pálmi Ingólfsson  

2017 Íris Grönfeldt 

2018 Kristján Gíslason 

2018 Flemming Jessen   
          

STARFSMERKI UMFÍ 
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ÁRSSKÝRSLA 

 

 

 

 

 

1982  Ófeigur Gestsson 

2002  Einar B. Jónsson 

2002  Albert Guðmundsson 

2002  Sigríður Guðmundsdóttir 

2002  Ingimundur Ingimundarson  
2010 
2011 

 Rósa Marinósdóttir         
Guðmundur Sigurðsson  

2020              Sigurður Guðmundsson                  
2020              Jóni G. Guðbjartsson  
2021  Jakob Skúlason   

GULLMERKI ÍSÍ 

1987  Jón G. Guðbjörnsson 

1992  Þórir Jónsson 

2001  Ingimundur Ingimundarsson 

2001  Magnús Jakobsson  

2010  Ásdís Helga Bjarnadóttir 

2011  Guðmundur Sigurðsson 

      2018  Rósa Marinósdóttir 
        2019        Guðmundur Þorsteinsson  
        2019        Hrönn Jónsdóttir 
        2020        Íris Grönfeldt 
        2021        Flemming Jessen 
        2021        Guðjón Guðmundsson  
 
 

 

GULLMERKI UMFÍ 
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ÁRSSKÝRSLA 

 

 

Páll Zóphóníasson Hvanneyri 1912-1913,1914-1915,1916,1917 

Jón Hannesson Deildartungu 1913-1914,1917-1918 

Andrés Eyjólfsson Síðumúla 1915-1916 

Guðmundur Jónsson Hvítárbakka 1918-1919 

Kristinn Guðmundsson Hvanneyri  1919-1920 

Jóhannes Jónsson Efranesi 1920-1921 

Björn Guðmundsson Eyri Flókadal 1921-1922 

Kristján Guðmundsson Indriðastöðum  1922-1923 

Magnús Jakobsson Snældubeinsstöðum 1923-1924 

Jón Guðmundsson Borgarnesi 1924-1926 

Friðrik Þorvaldsson Borgarnesi 1926-1934 

Þorgils Guðmundsson Reykholti 1934-1936 

Þorsteinn Jósefsson Signýjarstöðum 1936-1937 

Friðrik Þórðarson Borgarnesi 1937-1938 

Halldór Sigurðsson Borgarnesi 1938-1943 

Þorgils Guðmundsson Reykholti 1943-1944 

Björn Jónsson Deildartungu 1944-1947,1952-1954 

Haukur Jörundarson Hvanneyri 1947-1950 

Snorri Þorsteinsson Hvassafelli 1954-1958 

Ragnar Olgeirsson Oddsstöðum 1958-1962 

Þorsteinn Sigurðsson Brúarreykjum 1962-1964 

Guðmundur Sigurðsson Borgarnesi 1964-1967 

Vilhjálmur Einarsson Reykholti 1967-1973 

Jón G Guðbjörnsson Lindarhvoli 1973-1975 

Hjörtur Þórarinsson Kleppjárnsreykjum 1975-1976 

Ófeigur Gestsson Hvanneyri 1976-1978,1980-1982 

Eiríkur Jónsson Kleppjárnsreykjum 1978-1979 

Kristófer M Kristinsson Reykholti 1979-1980 

Þuríður Jóhannsdóttir Jaðri 1982-1983 

Þórir Jónsson Reykholti 1983-1985 

Kristján F Axelsson Bakkakoti 1985-1986 

Sigríður Þorvaldsdóttir  Hjarðarholti 1986-1989 

Einar Ole Pedersen Álftártungukoti 1989-1990,1991-1998 

Ásmundur Ólafsson Borgarnesi 1990-1991 

Ásdís Helga Bjarnadóttir Hvanneyri 1998-2002 

Torfi Jóhannesson Hvanneyri 2002-2006 

Jóhanna Erla Jónsdóttir Borgarnesi 2006-2008 

Friðrik Aspelund Hvanneyri 2008-2012 

Sigurður Guðmundsson Borgarnesi 2012-2016 

Sólrún Halla Bjarnadóttir  Hvanneyri  2016-2018 

María Júlía Jónsdóttir Borgarnesi 2018-2019 
 

 

Bragi Þór Svavarsson                   Borgarnesi                    2019-2021 

Sonja Lind E. Eyglóardóttir         Borgarnesi                    2021-   Borgarnesi  

  

  

  

  

  

  

  

  

SAMBANDSSTJÓRAR UMSB 
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ÁRSSKÝRSLA 

 

 

 

 

 

Gunnlaugur Brím Reykholti 1922-1923 

Kristján Guðmundsson Indriðastöðum 1923-1924 

Páll J Blöndal Stafholtsey 1924-1935 

Ásmundur Jónsson Deildartungu 1935-1944 

Kristleifur Jónsson Varmalæk 1944-1945 

Bogi Þórðarson Borgarnesi 1945-1947 

Þorsteinn Helgason Borgarnesi 1947-1949 

Jón Einarsson Borgarnesi 1949-1950 

Þorsteinn Helgason Borgarnesi 1950-1952 

Jón Einarsson Kletti 1952-1954 

Sigurður Guðbrandsson Borgarnesi 1954-1956 

Bjarni Helgason Laugalandi 1956-1961 

Guðlaugur Torfason Hvammi 1961-1964 

Davíð Pétursson Grund 1964-1966 

Friðjón Árnason  Kistufelli 1966-1968 

Óttar Geirsson  Hvanneyri 1968-1972 

Ófeigur Gestsson Hvanneyri 1972-1976 

Eiríkur Jónsson Kleppjárnsreykjum 1976-1978 

Helgi Bjarnason Borgarnesi 1978-1980 

Pálmi Ingólfsson Hálsum 1980-1982 

Þorkell Fjeldsteð Ferjukoti 1982-1985 

Sigurborg Viggósdóttir Rauðanesi 1985-1986 

Guðrún Sigurjónsdóttir Glitstöðum 1986-1988 

Jónína Pálsdóttir Borgarnesi 1988-1989 

Finnur Ingólfsson Borgarnesi 1989-1990 

María Jóna Einarsdóttir Borgarnesi 1990-1991 

Jóna Björg Kristinsdóttir Lindási 1991-1994 

Kristín Finndís Jónsdóttir Borgarnesi 1994-1996 

Anna Steinssen Borgarnesi 1996-1998 

Hekla Gunnarsdóttir Borgarnesi 1998-2000 

Guðmundur Sigurðsson Hvanneyri 2000-2006, 2007-2010 

Bragi Axelsson Bifröst 2006-2007 

Elva Jónmundsdóttir Arnþórsholti 2010-2012 

Kristín Gunnarsdóttir  Lundi  2012-2015 

Elva Pétursdóttir Borgarnesi 2015-2018 

Sigríður Bjarnadóttir  Borgarnesi 2018-2022 
 

GJALDKERAR UMSB 
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ÁRSSKÝRSLA 

 

Ari Guðmundsson Skálpastöðum 1922-1926 

Leifur Ásgeirsson Reykjum 1926-1928 

Ingibjörg G Björnsson Borgarnesi 1928-1929 

Jón Sigurðsson Skíðsholtun 1929-1933 

Jónas Ólafsson Stafholti 1933-1935 

Daníel Kristjánsson  Hreðavatni 1935-1936 

Ásmundur Jónsson Borgarnesi 1936-1938 

Gestur Kristjánsson Hreðavatni 1938-1942 

Ingimundur Ásgeirsson Reykjum 1942-1945 

Þórður Kristjánsson Hreðavatni 1945-1947 

Jón Þórisson Reykholti 1947-1949 

Magnús Sigurðsson Gilsbakka 1949-1955 

Sigmundur Einarsson Kletti 1955-1956 

Þorsteinn Pétursson Miðfossum 1956-1957 

Þórður Einarsson Kletti 1957-1959 

Bjarni Guðráðsson Nesi 1959-1961 

Guðmundur Þorsteinsson Skálpastöðum 1961-1965 

Jón F Hjartarson Borgarnesi 1965-1967 

Kristján Benediktsson Víðigerði 1967-1969 

Sigurður B Guðbrandsson Borgarnesi 1969-1971 

Jón G Guðbjörnsson Lindarhvoli 1971-1973 

Sigmundur Hermannsson Andakílsárvirkjun 1973-1975 

Erla Kristjánsdóttir Stóru Skógum 1975-1977 

Birgir Karlsson Leirárskóla 1977-1979 

Haukur Ingibergsson Bifröst 1979-1981 

Bjarni Guðmundsson Hvanneyri 1981-1983 

Þórólfur Sveinsson Ferjubakka 1983-1985 

Sigríður Þorvaldsdóttir Hjarðarholti 1985-1986 

Þórarinn Pálmi Jónsson Borgarnesi 1986-1987 

Gísli Einarsson Ásbrún 1987-1989 

Brynjólfur Guðmundsson Hlöðutúni 1989-1991 

Sigríður V Finnbogadóttir Borgarnesi 1991-1993 

Kristín Finndís Jónsdóttir Borgarnesi 1993-1994 

Ingimundur Ingimundarson Borgarnesi 1994-1995 

Valdimar K Sigurðsson Borgarnesi 1995-1997 

Þuríður Jóhannsdóttir Borgarnesi 1997-2001 

Harpa Kristjánsdóttir Hrafnabjörgum 2001-2002 

Helga Karlsdóttir Borgarnesi 2002-2005 

Guðríður Ebba Pálsdóttir Borgarnesi 2005-2010 

María Hlín Eggertsdóttir Lækjarmel 2010-2013 

Þórhildur María Kristinsdóttir Reykholtsdal 2013-2015 

Sólrún Halla Bjarnadóttir  Hvanneyri  2015-2016 

Þórkatla Þórarinsdóttir Borgarnesi 2016-2017 

Kristín Gunnarsdóttir  Lundi  2017-2019 

 Bjarni Þór Traustason                    Borgarnesi              2019-2021 

 Rakel Dögg Sigurgeirsdóttir           Borgarnesi              2021- 

 

RITARAR UMSB 
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ÁRSSKÝRSLA 

 

Jón Hannesson Deildartungu 1912-1913 

Andrés Eyjólfsson Síðumúla 1912-1914 

Bjarni Ásgeirsson Knarrarnesi 1913-1915 

Jón Hannesson Deildartungu 1914-1916 

Páll Zóphóníasson Hvanneyri 1915-1916 

Guðmundur Jónsson Hvítarbakka 1916-1917 

Sigurður Sigurðsson   1916-1917 

Páll Zóphóníasson Hvanneyri 1917-1920 

Jón Hannesson Deildartungu 1918-1919 

Vigfús Guðmundsson Borgarnesi 1919-1920 

Kristinn Guðmundsson Hvanneyri 1920-1921 

Steingrímur Steinþórsson Hvanneyri 1920-1921 

Sigurður Snorrason Laxfossi 1921-1922 

Magnús Jakobsson Varmalæk 1921-1922 

Jón Þórisson Reykholti 1944-1947 

Guðmundur Egggertsson Litlakroppi 1944-1945 

Arinbjörn Magnússon Borgarnesi 1945-1947 

Björn Jónsson Deildartungu 1947-1950 

Ellert Finnbogason Hvanneyri 1947-1950 

Stefán Halldórsson Borgarnesi 1950-1952 

Þórður Kristjánsson Hreðavatni 1950-1958 

Hörður Jóhannesson Borgarnesi 1952-1953 

Snorri Þorsteinsson  Hvassafelli 1953-1954 

Haraldur Sigujónsson Hvanneyri 1954-1956 

Sigurður B Guðbrandsson Borgarnesi 1956-1958 

Geir Björnsson Borgarnesi 1958-1962 

Sveinbjörn Beinteinsson Draghálsi 1958-1961 

Bjarni Helgason Laugalandi 1961-1967 

Georg Hermannsson Borgarnesi 1962-1964 

Friðjón Sveinbjörnsson Borgarnesi 1964-1966 

Sigurður R Guðmundsson Leirá 1966-1974 

Sveinn Jóhannesson Flóðatanga 1967-1971 

Gísli  V Halldórsson Borgarnesi 1971-1973 

Guðmundur Þ Brynjúlfsson Borgarnesi 1973-1975 

Klemenz Halldórsson Dýrastöðum 1975-1979 

Ingibjörg Daníelsdóttir Fróðastöðum 1979-1981 

Pétur Diðriksson Helgavatni 1981-1982 

Birgir Guðmundsson Borgarnesi 1982-1984 

Finnbogi Leifsson Hítardal 1984-1986 

Einar Ole Pedersen Álftártungukoti 1986-1988 

Hallgrímur Jónsson  Gröf 1988-1989 

Gísli Sverrisson Hvanneyri 1989-1991 

Einar K Jónsson Saurbæ 1991-1992 

Guðrún Sigurjónsdóttir Glitstöðum 1992-1993 

Ásdís Helga Bjarnadóttir Hvanneyri 1993-1996 

Erla Gunnlaugsdóttir Laugalandi 1996-2001 

   

   

   

   

   
 

  

   

   

   

MEÐSTJÓRNENDUR UMSB 
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ÁRSSKÝRSLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gísli V Halldórsson Borgarnesi 1974-1978 

Jón Gíslason Lundi 1978-1979 

Bjarni Guðmundsson Hvanneyri 1979-1980 

Helgi Bjarnason Borgarnesi 1980-1982 

Pétur Diðriksson Helgavatni 1982-1983 

Þuríður Jóhannsdóttir Jaðri 1983-1985 

Hallfreður Vilhjálmsson Kambshóli 1985-1987 

Björn Júlíusson Hvanneyri 1987-1988 

Einar Ole Pedersen Álftartungukoti 1988-1989 

Þorvaldur Jónsson Reykholti 1989-1990 

Guðrún Sigurjónsdóttir Glitstöðum 1990-1992 

Einar K Jónsson Saurbæ 1992-1996 

Þorsteinn Viggósson Borgarnesi 1996-2000 

Björn Bjarki Þorsteinsson Borgarnesi 2000-2002 

Þórhildur Þorsteinsdóttir Brekku 2002-2003 

Axel Vatnsdal Borgarnesi 2003-2004 

Júlíus Jónsson Borgarnesi 2004-2005 

Torfi Jóhannesson Hvanneyri 2006-2007 

Friðrik Aspelund Hvanneyri 2007-2008 

Berglind Long Hvanneyri 2008-2009 

Rósa Marinósdóttir Hvanneyri 2009-2012 

Ásgeir Ásgeirsson  Stafholtstungum  2012-2015 

Guðrún Þórðardóttir Kleppjárnsreykjum 2015- 
 

VARASAMBANDSSTJÓRI UMSB 

   

Sigmar Gunnarsson Rauðanesi 2001-2009 

Veronika Sigurvinsdóttir Borgarnesi 2009-2011 

Aðalsteinn Símonarson Borgarnesi 2011-2015 

Þórhildur María Kristinsdóttir Reykholtsdal 2015-2017 

Anna Dís Þórarinsdóttir Reykholtsdal 2017-2019 

Rakel Guðjónsdóttir                              Síðumúlaveggjum 2019- 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

  

   

MEÐSTJÓRNENDUR UMSB 
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ÁRSSKÝRSLA 

 

Íþróttamaður Borgarfjarðar 1980 - 2021 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 Jón Diðriksson Frjálsar íþróttir 

1981 Einar Vilhjálmsson Frjálsar íþróttir 

1982 Íris Grönfeldt Frjálsar íþróttir 

1983 Einar Vilhjálmsson Frjálsar íþróttir 

1984 Einar Vilhjálmsson Frjálsar íþróttir 

1985 Íris Grönfeldt Frjálsar íþróttir 

1986 Íris Grönfeldt Frjálsar íþróttir 

1987 Íris Grönfeldt Frjálsar íþróttir 

1988 Íris Grönfeldt Frjálsar íþróttir 

1989 Margrét Brynjólfsdóttir Frjálsar íþróttir 

1990 Bergþór Ólafsson Frjálsar íþróttir 

1991 Íris Grönfeldt Frjálsar íþróttir 

1992 Ingi Valur Þorgeirsson Lyftingar 

1993 Ingi Valur Þorgeirsson Lyftingar 

1994 Sigmar H. Gunnarsson Frjálsar íþróttir 

1995 Sigmar H. Gunnarsson Frjálsar íþróttir 

1996 Sigmar H. Gunnarsson Frjálsar íþróttir 

1997 Halldóra Jónasdóttir Frjálsar íþróttir 

1998 Einar Trausti Sveinsson Frjálsar íþróttir 

1999 Kristín Þórhallsdóttir Frjálsar íþróttir 

2000 Einar Trausti Sveinsson Frjálsar íþróttir 

2001 Gauti Jóhannesson Frjálsar íþróttir 

2002 Sigurkarl Gústafsson Frjálsar íþróttir 

2003 Sigurkarl Gústafsson Frjálsar íþróttir 

2004 Gauti Jóhannesson Frjálsar íþróttir 

2005 Gauti Jóhannesson Frjálsar íþróttir 

2006 Tinna Kristín Finnbogadóttir Skák 

2007 Sigurður Þórarinnsson Körfubolti 

2008 Bjarki Pétursson Golf 

2009 Trausti Eiríksson Körfubolti 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 

  
  

UNGMENNASAMBAND BORGARFJARÐAR 41 

 

ÁRSSKÝRSLA 

 

Íþróttamaður Borgarfjarðar 1980 – 2021, frh.  

 

 

  

2010 Bjarki Pétursson Golf 

2011 Bjarki Pétursson Golf 

2012 Bjarki Pétursson Golf 

2013 Konráð valur Sveinsson  Hestaíþróttir  

2014 Helgi Guðjónsson  Knattspyrna /karfa og frjálsar 

2015 Helgi Guðjónsson  Knattspyrna 

2016 Sigrún Sjöfn Ámundadóttir Körfuknattleikur  

2017 Máni Hilmarsson  Hestaíþróttir  

2018 Bjarni Guðmann Jónsson  Körfuknattleikur  

2019 Bjarki Pétursson  Golf 

   2020     Bjarki Pétursson          Golf 

    2021     Kristín Þórhallsdóttir    Kraftlyftingar  
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ÁRSSKÝRSLA 

Ársskýrslur aðildarfélaga 
 

Badmintondeild Skallagríms 
Stjórn 

Formaður: Bjarney Bjarnadóttir 

Gjaldkeri: Svala Eyjólfsdóttir 

Ritari: Kolbrún Óttarsdóttir 

Þjálfari deildarinnar bæði vor- og haustönn var Aðalsteinn Huldarsson. Á haustönn bættust 

Björn Ólafur Haraldsson, Kolbrún Óttarsdóttir og Bjarney Bjarnadóttir við sem 

aðstoðarþjálfarar. 

Rekstur deildarinnar hefur verið í 

nokkru jafnvægi en engar 

fjáraflanir hafa verið auk þess sem 

firmamót sem haldið var reglulega 

hefur legið niðri í nokkur ár. 

Æfingagjöld og árlegir styrkir hafa 

þó dekkað þjálfarakostnað að 

mestu.  

Starf deildarinnar hefur verið með 

hefðbundnu sniði. Fyrirkomulag 

varðandi æfingar er svipað og 

undanfarin ár en æfingar eru tvær 

á viku hjá yngri og eldri iðkendum 

og hefur iðkendafjöldi hefur verið 

með ágætum síðasta árið. Mikil sprenging  varð í yngri hópnum á haustönn en einnig bættust 

við þó nokkrir iðkendur í eldri hópinn. Það er alveg komin þörf fyrir að bæta inn einni æfingu í 

viðbót á viku fyrir eldri hópinn.   

Fyrirhugað var að halda sameiginlegar æfingar með ÍA en ekkert varð af því vegna Covid. Það 

mun vonandi takast í nánustu framtíð. 

Í haust var farið af stað með fjölskyldutíma á sunnudögum sem vakti töluverða lukku og í 

nóvember var farið af stað með trimmaratíma á mánudagskvöldum, hefur aðsókn í þá tíma 

verið með ágætum. 

Einungis var farið á eitt mót á síðasta ári en það var Ljúflingamót TBR sem haldið var í 

desember fyrir yngri iðkendur. Keppt var í tveimur flokkum, U-9 og U-11. Stóðu keppendur 

okkar sig með mikilli prýði og hlakka til að fara á fleiri mót. 
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Ungmennafélagið Björn Hítdælakappi 
 

Í stjórn félagsins eru Sigurjón Helgason formaður, Sigfús Helgi Guðjónsson gjaldkeri og Unnur 

Sigurðardóttir ritari.   

Vegna Covid 19 var ákveðið að halda ekki fundi.  

Haldin voru leikjakvöld einu sinni í viku yfir sumartímann þar sem ungir sem aldnir skemmtu 

sér í fótbolta og öðrum leikjum. 

Farið var með dósasöfnunartunnu að Hítarvatni um vorið sem var þar fram á haust. 
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Ungmennafélagið Dagrenning 
 

Starfsár ungmennafélagsins Dagrenningar fór annað árið í röð heldur rólega af stað 

en ekkert þorrablót var haldið 2021. Það má segja að íþróttanefnd hafi haldið starfi 

félagsins gangandi framan af ári með því að standa fyrir bocciakvöldi með góðri 

þátttöku félagsmanna og síðar frísbígolfmóti á Hvanneyri síðar. Útleiga á 

samkomuhúsinu var með mesta móti og mikill áhugi á staðnum sumarið 2022.   

Aðalfundur félagsins var haldinn 11. júní og þar létu Orri Jónsson, gjaldkeri og Óskar 

Halldórsson ritari félagsins af störfum sem stjórnarmenn og kosnir voru nýjir inn í stjórn 

Ólafur Jóhannesson sem gjaldkeri og Snæbjörn Þorri Árnason sem ritari. Hátíðarhöld á 17. 

júní voru á sínum stað og hófust með bocciamóti á vegum íþróttanefndar og kaffisamsætis 

en um kvöldið var blásið til grillveislu og skemmtunar undir stjórn tómstundanefndar. 

Á árinu fékk Dagrenning úthlutaðan framkvæmdastyrk frá Borgarbyggð og var fyrsta verk 

félagsins að fjárfesta í nýrri fánastöng og íslenskum fána. Síðsumars var parketið í sal 

samkomuhússins pússað og endurlakkað og var það í umsjá Sigurbjörns Grétarssonar. Á 

haustdögum var hafist handa við að undirbúa klæðningu austanverðs hússins en vegna 

óhagstæðs veðurfars, tíðra rigninga og frostakafla þurfti frá að hverfa og stefnt á að hefja 

vinnuna á nýjan leik þegar færi gefst á nýju ári. Í desember voru lögð drög að verkefnum nýs 

árs. 

Orkan, yngri deild félagsins stóð fyrir rúlluskreytingakeppni og voru vegleg verðlaun veitt 

fyrir bestu skreytingarnar í flokki yngri íbúa annars vegar og eldri íbúa hins vegar, gjafabréf í 

Ísbúð Huppu. Fjölmargir þátttakendur voru í samkeppninni og mikið um flottar skreytingar 

en sigurvegarar í flokki yngri íbúa voru systkinin í Arnþórsholti, Ellý Stefanía og Skarphéðinn 

Jón og hlutskörpust í flokki eldri íbúa voru Jóhann Páll og Guðrún María á Snartarstöðum.  

 

Fyrir hönd UMF. Dagrenningar 

Sigurborg Hanna Sigurðardóttir 
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Frjálsíþróttadeild Borgarfjarðar 
 

Árið 2021 var eins og árin tvö á undan frekar rólegt hjá félaginu og frá litlu að segja. Á 

vorönninni vorum við með æfingar fyrir allan aldur inni í stóra sal íþróttamiðstöðvarinnar í 

Borgarnesi og þrekæfingar á miðvikudögum fyrir 5. bekk og eldri. Reyndist það fyrirkomulag 

vel og var fjöldi á æfingum góður. Þjálfari var Unnur Jónsdóttir, íþróttafræðingur 

Í sumar voru engar æfingar í boði því miður, halda átti æfingu fyrir unglingalandsmót sem var 

síðar blásið af og ekkert varð því af henni. 

Á haustönninni buðum við aftur upp á æfingar fyrir allan aldur, á þriðjudögum voru æfingar 

fyrir annars vegar 1-4. Bekk og strax í kjölfarið 5. bekk og upp úr. Einnig héldum við áfram úti 

þrekæfingum á miðvikudögum. Þórunn Tinna Jóhannesdóttir tók við sem þjálfari og Telma 

Sól Ísgeirsdóttir hefur verið með henni sem hluti af námi hennar í MB. Standa þær sig mjög 

vel.  

Ekki var haldin aðalfundur 2021 vegna covid og stjórnarmenn héldu áfram í sínum stöðum. 

Unnur Jónsdóttir hélt áfram sem formaður félagsins og Sæunn Ósk Kjartansdóttir hélt áfram 

starfi sínu sem gjaldkeri, Hafrún Birta Hafliðadóttir hélt áfram sem ritari. Meðstjórnendur 

árið 2021 voru Harpa Rut Jónasdóttir og Sigríður Ása Guðmundsdóttir.  

Frjálsíþróttafélagið sá sér ekki fært að halda vormót sitt árið 2021 en vonast til að geta haldið 

mót í vor  2022.  

Kastarar hafa síðustu ár leitað til okkur um að halda mót fyrir sig bæði þeir kastarar sem hófu 

feril sinn hjá okkur og kastarar úr öðrum landshlutum sem eru að reyna við lágmörk inn á 

stærri mót. Kemur þetta til vegna þess að völlurinn okkar er í góðu standi og reynsla af 

keppnishaldi mikil á svæðinu. Í sumar héldum við tvö slík mót, á fyrra mótinu var keppt í 

kúluvarpi og kringlukasti og á því síðara var keppt í kúluvarpi og sleggjukasti.  

Á árinu var lítið um mótahald og bíða því þeir iðkendur okkar sem áhuga hafa á að taka þátt í 

keppni afar spenntir eftir að keppnishald fari aftur á fullt í landinu.  
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Golfklúbburinn Glanni 
 

Vinnudagur var 8. mai þá mættu stjórnarmenn og unnið var við undirbúning opnunar 

vallarins. Nýr sanddreifari var tekin í notkun og sandi dreift yfir flatir. Völlurinn var svo 

opnaður opinberlega 24. maí. Kalt veður var í byrjun sumars og mjög fáir golfarar létu sjá sig í 

maí og júní og svo mættu mjög fáir golfarar í september vegna mikilla rigninga. Tekjur af 

vallargjöldum voru því að mestu að koma inn í júlí og ágúst. Rekstrarafkoma golfvallarins var 

nokkuð góð þrátt fyrir að veðrið hafi ekki verið eins og við vildum hafa það.  

Golfklúbburinn varð 15 ára á síðasta ári og af því tilefni var hið árlega Opna Glannamót 

einstaklega glæsilegt. Uppselt var á mótið. Þátttakendur voru mjög ánægðir með mótið og 

ekki spillti veðrið fyrir, sól og blíða var allan daginn.  

Eins og undanfarin mörg ár þá hafa stéttarfélögin í Munaðarnesi verið með 

samstarfssamning við golfklúbbinn en Sameyki dróg sig út úr þessu samstarfi á siðasta ári.  

Keyptur var notaður rafdrifin vinnubíll og kom það sér mjög vel því Polaris vinnubíllinn bilaði 

um svipað leyti og það tók nokkra daga að fá varahluti í hann. Nýr mótordrifin sanddreifari 

var keyptur sem mun breyta vinnulagi okkar við söndum því nú getum við sandað flatir 

reglulega. Okkur hefur vantað aukið geymsluplass og var því ákveðið að kaupa gám og erum 

við núna komin með þrjá gáma. Þetta eru gamlir gámar og þörf er á að setja þak á þá, búið 

að setja á tvo og einn því eftir. 

Tveir starfsmenn voru á vellinum og einn ungan strák að auki frá Vinnuskóla Borgarbyggðar. 

Gott samstarf við Vinnuskóla Borgarbyggðar hefur verið undan farin ár og vonandi verður 

það áfram. Annar starfsmaðurinn frá síðasta ári ætlar að vera hjá okkur í sumar en við eigum 

eftir að ráða annan starfsmann í viðbót.  

Síðastliðið haust var byrjað að setja niður sjálfvirkan vökvunarbúnað við fimm flatir. Ekki 

tókst að klára það í haust vegna veðurs en strax og frost fer úr jörðu hefst vinna við að klára 

þetta. Nú stendur til að stækka golfskálann. Bætt verður aftan við skálann tveim salernum og 

eins er fyrirhugað að lengja skálann fram, þá stækkar veitingasalurinn, nýr útipallur byggður 

og bílaplanið stækkað. Síðustu tvö sumur hefur verið unnið við æfingapúttflöt og þeirri vinnu 

verður haldið áfram og vonandi getum við tekið hana í notkun í sumar. Golfvöllurinn okkar 

var í mjög góðu standi síðastliðið sumar og mikið tekið eftir því hvað flatirnar voru 

góðar. Vonandi verður tíðin þannig í vetur að völlurinn komi vel út i vor og það vori snemma. 

Starfsmennirnir okkar stóðu sig mjög vel við umhirðu vallarins og ber að þakka það. 

 

 

 



 
 

  
  

UNGMENNASAMBAND BORGARFJARÐAR 47 

 

ÁRSSKÝRSLA 

Aðalfundur var haldinn 10. febrúar. Ný stjórn var kosin, tveir nýjir.  

Í stjórn eru:  

• Snorri Þórðarson formaður,  

• Viðar þorsteinsson gjaldkeri,  

• Kristbjörg Lilja Rúnarsdóttir ritari, 

• Bjarni Heiðar Halldórsson meðstjórnandi,  

• Snorri Bergmann meðstjórnandi, 

• Jón Freyr Jóhannsson varamaður. 

Að lokum vil ég þakka stjórnarmönnum, nefndarmönnum og þeim félagsmönnum sem hafa 

mætt og unnið með okkur á vellinum fyrir vel unnin störf á síðasta rekstrarári. Rekstur 

golfvallarins myndi ekki ganga svona vel nema með þessari sjálfboðavinnu sem unnin er af 

félags- og stjórnarmönnum fyrir golfklúbbinn.  

Kveðja f.h. Golfklúbbsins Glanna  

Snorri Þórðarson formaður  
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Ungmennafélagið Íslendingur. 
Stjórn félagsins 2021 

Formaður Kristján Guðmundsson 

Ritari Aðalheiður Kristjánsdóttir 

Gjaldkeri Gunnar Örn Kárason 

Knattspyrnu æfingar 

Knattspyrnu æfingar voru haldnar á Sverrisvelli í sumar fyrir yngri aldurshópa.Voru æfingar 

ágætlega sóttar. Þjálfarar voru Pétur Lárusson og Björk Lárusdóttir. 

17. júní hátíð 

Félagið hefur staðið fyrir 17. júní hátíðarhöldum á Hvanneyri síðan 2006. Lagt er af stað 

kl.11:00 frá Sverrisvelli og gengið út í skjólbeltin með fána þar sem farið er í leiki. Stórt grill er 

á staðnum sem gestir geta nýtt sér og krakkar fá andlitsmálningu.  Sem fyrri daginn var 

mætingin góð og fólk naut þess að eiga notalega stund saman. 

Jónsmessuhátíð  

Á mannamótsflöt fögnuðum við Jónsmessuhátíð 27. júní með leikjum og pylsum. Teknir voru 

inn nýir félagar og fengu þeir plöntu að gjöf frá Skógræktinni. Gott veður og skemmtu börn 

og fullorðnir sér vel. 

Blak: Hvannir héldu úti blakæfingum á Kleppjárnsreykjum og Varmalandi. Lítið var um 

mótahald vegna Covid á árinu 2021.  

Dósasöfnun / Svartakusa 

Dósasöfnun var haldin nokkrum sinnum á árinum í samstarfi við Grunnskólann á Hvanneyri 

og sóttu krakkar dósir á þá staði sem dósir voru. Frábært er hvað íbúar eru duglegir við að 

fylla svörtu kusu og styrkja um leið ungmennafélagið. Íbúar er hvattir að halda áfram að fylla 

kusuna reglulega. 

Fjáröflun: Fyrir utan dósasöfnun þá fengum við verkefni hjá Landbúnaðarháskólanum að 

hreinsa upp út tjörninni á Hvanneyri. Var það gert til að gera hana öruggari en mikil leðja var 

komin í tjörnina.  

Fyrir þetta fengum við greiðslu. Þökkum við Agli bústjóra fyrir hjálpnina við uppdælingu og 

þeim sem lögðu hönd á plóg. 

Frisbígolf: Völlurinn var mikið notaður í sumar og töluvert um að fólk geri sér ferð á 

Hvanneyri til að spila. Borgar Páll Bragason sá um viðhald og sló brautir.  

Íþróttahúsið á Hvanneyri 

Ungmennafélagið sér um úthlutun æfingatíma og aðgengi að leikfimishúsi 

Landbúnaðarháskóla Íslands samkvæmt samningi við LBHÍ frá árinu 2005. Tilgangur þess er 

að tryggja félögum aðgang að húsinu utan hefðbundinna æfingatíma.  

Hreppslaug 

Laugin var ekkert opin á árinu þar sem við stöndum í uppbyggingu á nýju laugarhúsi. Laugin 

verður opnuð í sumar og hlökkum við mikið til að opna nýtt laugarhús og bætta 

laugaraðstöðu.  
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Körfuknattleiksdeild Skallagríms 
Í aðalstjórn félagsins á starfsárinu 2021 hafa orðið nokkrar breytingar í gegnum árið 

og hafa stjórnarmenn dottið út og aðrir komið inn. En við árslok 2021 er 5 manna 

aðalstjórn þannig skipuð: Guðveig Eyglóardóttir formaður, Sigríður Bjarnadóttir og 

Lára Magnúsdóttir frá mfl ráði, Arnar Víðir Jónsson og Þorvaldur Ásberg 

Kristbergsson frá yngriflokkaráði. 

Í yngriflokkaráði eru: Álfheiður Sverrisdóttir, Arnar Víðir Jónsson, Birgitta Rán Ásgeirsdóttir, 

Íris Gunnarsdóttir, Kristín Jónsdóttir og Þorvaldur Ásberg Kristbergsson. Í meistaraflokksráði 

eru Sigríður Bjarnadóttir og Lára Magnúsdóttir.  

Hér á eftir fylgir greinargerð um starf síðasta árs 

Innan körfuknattleiksdeildar starfar fjöldi manns bæði við leiki og önnur störf. Stórt skref var 

tekið í starfi deildarinnar en í ágúst 2021 var starfsmaður ráðinn í fullt starf til að taka á 

ýmsum verkefnum sem vinna þarf í deildinni, einnig sér hann um þjálfun hjá 1-4 bekk. Í 

kjölfar Covid höfum við tekið eftir lítillegu brottfalli hjá okkur en vonumst við til þess að ná 

þeim iðkendum til baka og bæta enn fleirum við nú þegar hefðbundið starf getur hafist á ný. 

Körfuknattleiksdeild Skallagríms er fyrirmyndarfélag ÍSÍ fra 2015 og er hafin vinna við að 

endurnýja þá vottun og fara yfir þær áherslur sem deildin þarf að uppfylla til að geta áfram 

talist fyrirmyndarfélag. Önnur verkefni sem unnið er að er þjálfarahandbók og stefnumótun 

Skallagríms körfubolta. 

Yngriflokkar 

Í vetur hefur Skallagrímur verið með flokka í yngri deildum á íslandsmóti og hefur unga fólkið 

okkar staðið sig vel. Stúlkum hefur fjölgað jafnt og þétt á síðustu árum og eru það jákvæðar 

breytingar og er vonin að á næstu árum fari fleiri stúlkur að skila sér upp í meistaraflokk 

Skallagríms. Skallagrímur átti 5 iðkendur í æfingahópar yngri landsliða, 3 stelpur og 2 stráka. 

Mikið er um keppnisferðir og leiki hjá iðkendum og eru mót eða leikir hverja helgi hjá 

einhverjum aldursflokki. Það er því gott að sjá hvað við eigum gott bakland í sjálfboðaliðum 

þegar kemur að ferðalögum og mótahaldi á heimavelli, en alltaf eru einhverjir tilbúnir að 

leggja hönd á plóg til að aðstoða við að allt gangi upp bæði við ferðalög og mótahald hér 

heima. Sökum Covid var því miður lítið um fjölliðamót hjá 1.-4. bekk og færðust nokkur mót 

og leikir til hjá yngri flokkum, en stefnir KKÍ á að klára alla þá leiki og mót. 

Undanfarin ár hefur verið lagt mikið kapp í að efla yngriflokka deildarinnar þar sem þeir eru 

undirstaðan að því að halda úti metnaðarfullu starfi sem byggir upp sterkan meistaraflokk af 

heimamönnum. Deildin hefur það einnig að markmiði að halda úti góðum þjálfurum fyrir 

yngriflokka og eru þjálfarar hjá deildinni hvattir til að sækja regluleg þjálfaranámskeið í þeim 

tilgangi að bæta sig og efla starf deildarinnar. 
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Meistaraflokkar 

Meistaraflokkur kvenna var tímabilið 2020-2021 í úrvalsdeild en liðið vann sér sæti þar vorið 

2016 og hafði leikið í þeirri deild síðan þá. Stelpurnar gerðu ágætis mót en þær enduðu í 6 

sæti deildarinnar. Liðið hóf keppni tímabilið 2021-2022 í úrvalsdeild en eftir erfitt tímabil og 

mikla pressu á ungar og uppaldar Skallagrímsstelpur var ákveðið að draga liðið úr keppni um 

áramótin og setja fókusinn á þeirra rétta aldursflokk og láta þessar bráðefnilegu stelpur 

halda áfram að vaxa og dafna á móti sínum jafnöldrum. Stefnan er að endurvekja Mfl kvenna 

á næsta keppnistímabili og mun liðið þá spila í 1. deild. 

 Meistaraflokkur karla gerði ágætis mót tímbabilið 2020-2021 en þá komust þeir í 

undanúrslit í úrslitakeppni í 1. deildinni. Liðið var byggt á sterkum kjarna af uppöldum 

Skallagrímsmönnum með blöndu erlendra leikmanna og leikmanna frá öðrum félögum. Sama 

markmið var fyrir tímabilið 2021-2022 og var svipaður kjarni af heimamönnum sem mætti til 

leiks. Hingað til hefur tímabilið einkennst af miklum hæðum og lægðum en eins og er 

stendur liðið í 7. sæti deildarinnar, meiðsli og covid veikindi hafa hrjáð okkar menn en 

metnaður er fyrir því að gera enn betur á næsta tímabili. 

Áherslur næsta tímabils 

Stefnt er að því að bæta enn frekar og halda áfram öflugu yngriflokkastarfi og fá inn fleiri 

iðkendur. Það má þó segja að aðstaða núverandi íþróttahús hafi áhrif á hversu mikið deildin 

getur vaxið og getum við ekki gert allt það sem okkur langar að gera til að ná að þjónusta 

sem best við okkar iðkendur. Við munum samt sem áður gera okkar besta með það sem við 

höfum og vonast er til að geta lagt meiri þunga í sumaræfingar hjá yngriflokkum fyrir þá sem 

hafa áhuga á því. Stefnt er að því að halda vel utan um leikmannahópa meistaraflokka og að 

halda þeim samkeppnishæfum í sínum deildum. 

Áhersla verður lögð á að styðja þjálfara deildarinnar til að efla sig í þeirra starfi með því að 

sækja námskeið og aðra menntun á sviði þjálfunar. Einnig verður stutt við bakið á þeim sem 

hafa áhuga á því að ná sér í dómararéttindi sem og þeim sem vilja sækja réttindi á 

ritaraborði. Áfram verður stuðlað að jafnrétti hjá deildinni, þannig verður iðkendum gert jafn 

hátt undir höfði hvort sem þeir æfa eða keppa fyrir kvenna- eða karlalið deildarinnar. 

Auglýsingar og umfjöllun á vegum deildarinnar munu alltaf taka jafnt til karla og kvenna. 

Að lokum viljum við þakka öllum þeim sem komið hafa að starfi körfuknattleiksdeildar 

Skallagríms. Þetta á við um alla þá sem eru í stjórnum, þá sem starfa í kringum leiki og mót, 

foreldra sem leggja sitt að mörkum og alla þá sem eru tilbúnir að hjálpa okkur með hvaða 

hætti sem er og iðkendur og að síðustu öllum þeim styrktaraðilum sem hafa staðið með 

okkur og lagt okkur lið. Án ykkar væri starf deildarinnar ómögulegt. 

 f.h. stjórnar körfuknattleiksdeildar Skallagríms 

Davíð Guðmundsson starfsmaður Skallagríms körfubolta 
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Knattspyrnudeild Skallagríms 2021 
 

Í þessari stuttu skýrslu verður gerð grein fyrir helstu verkefnum knattspyrnudeildar 

Skallagríms á árinu 2021 og hvernig starfsemin gékk fyrir sig.  

Almennt um starf deildarinnar 

Aðalfundur knattspyrnudeildar Skallagríms 2021 fór fram í maímánuði.  Á fundinum var 

kosinn stjórn deildarinnar og skipuðu hana eftirtaldir aðilar: Páll S. Brynjarsson, Hjalti R. 

Benediktsson, Jón Arnar Sigþórsson, Gísli Einarsson, Oddný Böðvarsdóttir og Ottó Ólafsson.  

Oddný Böðvarsdóttir stýrði yngri flokka ráði og með henni í ráðinu voru þau Hrafnhildur 

Tryggvadóttir og Ottó Ólafsson.   

Jón Theodór Jónsson hóf störf sem framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar í júní og í raun má 

segja að það skipti sköpum í starfi deildarinnar hafa fengið Jón til starfa.   

Meistaraflokkur Skallagríms  

Meistaraflokkur karla hjá Skallagrími lék í  4. deild sumarið 2021.   Æfingar hófust í nóvember 

2020 undir stjórn Sölva Gylfasonar, en þetta er þriðja tímabilið sem Sölvi þjálfar 

meistaraflokk Skallagríms.  Declan Redmond var ráðinn aðstoðarþjálfari . Liðið var skráð til 

þátttöku í Lengjubikar KSÍ en mótið varð mun styttra en til stóð sökum Covid 19.  Liðið tók 

þátt í bikarkeppni KSÍ og komst áfram í aðra umferð þar sem við töpuðum fyrir 2.deildar liði 

Kára. Íslandsmótið hófst síðan um miðjan maí.  Því miður var gengi liðsins ekki nægjanlega 

gott til þess að komast í úrslitakeppni eins og til stóð og var staða liðsins mjög góð framan af 

móti og vorum við í toppbaráttunni í okkar riðli.  Áfram var unnið að því að búa til fastan 

kjarna heimamanna og fengu fjöldamargir ungir leikmenn tækifæri með meistaraflokki.  

Á uppskeruhátíð liðsins völdu leikmenn Viktor Má Jónasson leikmann ársins og Arnar 

Eiríksson var valinn efnilegasti leikmaðurinn.  Viktor Már Jónasson var markakóngur liðsins.  

Við voru í samstarfi við ÍA í 2 flokki karla og léku nokkrir uppaldir Skallagrímsmenn með 

sameiginlegu liði ÍA-Kára-Skallagríms sem lék í efstu deild í 2 flokki.  

Yngri flokkar Skallagríms 

Starfsemi yngri flokka Skallagríms gekk almennt vel á árinu 2021.  Um 140 iðkendur mættu á 

æfingar hjá okkur á árinu, en fjöldi iðkenda hefur staðið í stað undanfarið.  Jón Theodór 

Jónsson, Declan Redmond, Oliver Fjeldsted og Ingimar Sveinsson störfuðu sem þjálfarar.  Þá 

komu nokkrir ungir og efnilegir leikmenn að þjálfun og aðstoðuðu aðalþjálfarana.  

Yngstu iðkendur í 6 og 7 flokki  stráka og stelpna tóku þátt í ýmsum mótum árið 2021 og 

stóðu sig vel og voru félaginu til sóma.  5 flokkur stráka tók þátt í Íslandsmótinu, 

Faxaflóamótinu og N1 mótinu.  5 flokkur stelpna tók þátt í Íslandsmóti og á Símamótinu.   Í 3 

og 4 flokki stúlkna voru við í samstarfi við ÍA og spiluðu sameiginleg lið þessara félaga í 
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Íslandsmóti og stóðu sig vel.  Í 3 og 4 flokki stráka vorum við líka í samstarfi við ÍA og þar var 

einnig spilað undir merkjum ÍA-Skallagríms með góðum árangri. Alls spiluðu um 20 ungmenni 

frá okkur með sameiginlegum liðum ÍA-Skallagríms.  Samstarfið við ÍA var okkur mjög 

gagnlegt og að mörgu leyti vel heppnað.  Það skiptir okkur miklu máli að geta boðið 

ungmennum sem æfa með Skallagrími upp á samstarf sem þetta, en með því tekst okkur að 

bjóða þeim upp á að keppa með 11 manna liðum auk þess sem þau geta æft yfir 

vetrartímann við frábærar aðstæður, en þau æfa alla jafna tvisvar í viku yfir vetrartímann á 

Akranesi og tvisvar í Borgarnesi.    

Það er mikilvægt að okkur takist að fjölga iðkendum í yngri flokkum og við teljum að nú þurfi 

allir að leggjast á eitt og fjölga þeim börnum og ungmennum sem iðka íþróttir í Borgarbyggð.  

Það hefur verið ánægjulegt að sjá að krakkar utan Borgarness sækja í auknum mæli á æfingar 

hjá okkur og jafnvel krakkar úr öðrum sveitarfélögum, en nefna má að krakkar úr Dalabyggð 

hafa verið í vaxandi mæli að æfa hjá okkur. 

Lokaorð 

Til þess að fótboltinn geti vaxið frekar í Borgarbyggð er nauðsynlegt að aðstaða til 

knattspyrnuiðkunar yfir vetrarmánuðina verði bætt.  Fótbolti er í dag  íþrótt sem stunduð er 

allan ársins hring.  Því fögnum við þeirri ákvörðun sveitarstjórnar Borgarbyggð að leggja 

gervigras á Skallagrímsvöll sem þýðir í raun að við getum æft fótbolta allan ársins hring við 

góðar aðstæður úti við á upphituðum gervigrasvelli og spilað heimaleiki í Borgarnesi, en 

þurfum ekki lengur að leigja velli til þess að spila á í mótum vetrarins, bæði í meistaraflokki 

og yngri flokkum.   

Stjórn knattspyrnudeildar Skallagríms vill að lokum þakka öllum þeim sem komu að starfi 

deildarinnar fyrir vel unnin störf á árinu 2021.   Sérstaklega viljum við þakka þjálfurum og 

iðkendum fyrir gott starf og foreldrum fyrir ánægjulegt samstarf.  Það er von okkar að árið 

2022 skili okkur góðum árangri og verði til þess að treysta enn frekar grunninn að 

árangursríku starfi Skallagríms. 
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Ársskýrsla íþróttanefndar Ungmennafélags Reykdæla 
 

Eins og hjá flestum hefur Covid-19 sett strik í reikning í starf íþróttadeildar 

Ungmennafélags Reykdæla. Engu að síður hefur félagið samkvæmt vana boðið uppá 

öflugt íþróttastarf. Allar íþróttaæfingar fóru fram á Kleppjárnsreykjum. Skýrslan 

hefst við upphaf sumars 2021.  

 

Boðið var uppá fótboltaæfingar frá 14. júní til 13. júlí einu sinni í viku fyrir börn fædd 2008-

2015 (1-7 bekk). Æfingum var aldursskipt í tvo hópa og sáu skagamennirnir Brynjar Snær 

Pálsson og Elías Dofri Gylfason um æfingar en báðir eru leikmenn meistaraflokks ÍA. Aðsókn á 

æfingar var fremur dræm. Þá var boðið uppá 5 daga námskeið í Dansi/Fimleikum/Yoga undir 

stjórn Fanneyjar Lilju Vignisdóttur og var hópnum skipt í 2 hópa eftir aldri. Aðsóknin var mjög 

góð og var því samið við Fanneyju um að halda áfram með æfingar um haustið. Þá var að lokum 

boðið uppá 5 daga sundnámskeið fyrir 4-5 ára börn undir stjórn Ingibjargar Ingu 

Guðmundsdóttur. Mikil aðsókn var á námskeiðið og var hópnum því skipt í tvennt. Ingibjörg 

mun sinna sundnámskeiði aftur nú í sumar.  

Um haustið var eins og fyrr segir boðið uppá Dans/Yoga/Fimleika undir stjórn Fanneyjar. Um 

var að ræða 2 æfingar í viku, eina á hvorn aldurshóp, annarsvegar 1-4 bekk og hinsvegar 5-10 

bekk. Guðjón Guðmundsson sá um boltaskóla fyrir 2-4 bekk einu sinni í viku og fyrir 1 bekk 

einu sinni í viku. Þá þjálfaði Guðjón sund fyrir 1-4 bekk 3 sinnum í viku og boðið var uppá sund 

fyrir 5-10 bekk tvisvar sinnum í viku. Þá var boðið uppá körfuboltaæfingar fyrir 5-7 bekk 

annarsvegar og 8-10 bekk hinsvegar tvisvar sinnum í viku fyrir hvorn hóp. Szymon Nabakowski 

sá um körfuboltaæfingar. Góð aðsókn var á allar æfingar en þó ber að nefna einkum mikla 

ásókn í sund en yfir 30 iðkenndur voru skráðir í haust.  

Fanney Lilja gat því miður ekki haldið áfram þjálfun hjá UMFR á vorönn. Því var ákveðið að 

bjóða uppá Kempó sjálfsvarnarnámskeið einu sinni í viku fyrir 5-10 bekk undir stjórn Móses 

Jósefssonar. Aðsókn hefur verið fremur dræm en þó næg til að standa undir kostnaði. Sami 

háttur var hafður á með boltaskóla undir og sundæfingar undir stjórn Guðjóns en 

körfuboltaæfingum var fjölgað og boðið uppá 3 æfingar fyrir 5-7 bekk vegna mikils áhuga. 

Körufboltaæfingar fyrir 8-10 bekk eru áfram tvisvar sinnum í viku en Szymon stýrir 

körfuboltaæfingum fyrir félagið.   

Í Janúar 2022 veitti félagið verðlaun fyrir efstu þrjú sætin í vali á íþróttamanni UMFR árið 2021 

en auk þess voru veitt verðlaun fyrir mestar framfarir í sundi og körfubolta. Þjálfarar og 

stjórnarmenn stóðu fyrir valinu. Niðurstaðan varð eftirfarandi:  
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Tilnefningar UMFR – íþróttamenn ársins: 

1. Heiður Karlsdóttir 

2. Skírnir Ingi Hermannsson  

3. Lísbeth Inga Kristófersdóttir 

Mestar framfarir í sundi: 

Yngri: Sunna Karen Arnardóttir 

Eldri: Sesselja Narfadóttir 

Mestu framfarir í körfubolta: 

Yngri: Óli Fannar Davíðsson 

Eldri: Steinunn Bjarnveig Blöndal  

 

Félagið tilnefndi Helga Guðjónsson knattspyrnumann til íþróttamanns Borgarfjarðar fyrir árið 

2021. Helgi lék með íslands- og bikarmeisturum Víkings Reykjavík á árinu, kom við sögu í 

flestum leikjum liðsins, ýmist af bekknum eða sem byrjunarliðsmaður og varð næst 

markahæðsti leikmaður liðsins. Helgi mun leika með liðinu á næsta ári og tekur meðal annars 

þátt í Meistaradeild Evrópu með liðinu. Helgi hafnaði í 4 sæti í kjörinu íþróttamaður 

Borgarfjarðar.  

 

Félagið stefnir á að halda héraðsmót UMSB í sundi í maí nk undir stjórn Guðjóns 

Guðmundssonar. Þá viljum við bjóðast til að halda ármót í sundi í haust. Jafnframt er stefnt á 

að sunddeildin fari á mót í apríl á Ólafsvík í samstarfi við sunddeildina þar. Eftir að Covid 

takmörkunum var aflétt ákvað Szymon að kanna hvort hægt væri að komast á körfuboltamót 

með hópinn en þegar þetta er skrifað liggur niðurstaða ekki enn fyrir. UMFR tók forritið 

Sportabler í notkun á árinu 2022 sem hefur gegnið ágætlega eftir að byrjunarhnökrar höfðu 

verið lagfærðir. Þótt starfsemin standi undir sér kostnaðarlega þá eru líkur á að hækka þurfa 

æfingagjöld í haust/sumar til að geta greitt þjálfurum betri laun. Slíkt á þó eftir að ákveða.  

Fyrir hönd íþróttadeildar UMFR 

   Helgi Eyleifur Þorvaldsson formaður 
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Sunddeild Skallagríms                                                                                                

 

 

Aðalfundur Sunddeildar Skallagríms var haldinn 22. september á Bara Bar. 

Í nokkur ár hefur sundeildin verið í dvala og tókum við á skarið og endurvöktum starfið. 

 

Á aðalfundi var  

Eva Margrét Jónudóttur kosin formaður 

Kristín Jónsdóttir gjaldkeri  

Eiríkur Þór Theodórsson ritari  

Heiðrún Björnsdóttir meðstjórnandi og  

Inga Birna Ólafsdóttir meðstjórnandi. 

Fljótlega eftir aðalfund og alla pappírsvinnu voru auglýstar æfingar og var fyrrum 

sunddrottning Unnur Inga Karlsdóttir ráðinn yfirþjálfari.  

Unnur og Eiríkur fóru á sérstakt sundprófs skyndihjálparnámskeið sem haldið var í Borgarnesi 

og stóðust það með príði. 

Við opnuðum fyrir 3 flokka. Kópa 1.-2. bekk, Seli 3.-5. bekk, og Höfrunga 6.-10. bekk. 

Æfingar hófust í byrjun október. Mjög góð skráning var í yngri flokkana og fullt var í Kópa og 

Seli. 

Þá þurftu meðlimir stjórnar stundum að koma sem aðstoðarþjálfari og hjálpa á æfingum. 

Erfitt var að finna aðstoðarþjálfara til að vera með okkur þótt auglýst hafi verið vel og lengi. 

Við höfum notað sportabler til að halda utan um skráningar og mætingu. Hefur það gengið 

ágætlega. 

 

Í hverjum mánuði var haldinn stjórnarfundur og farið yfir stöðuna og dagskrá. 

Haldin var sérstök jólaæfing á síðustu æfingum flokkana fyrir jólafrí. 

 

Fyrir hönd sunddeildar Skallagríms  

Eiríkur Þór Theodórsson  
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Golfklúbbur Borgarnes 
 

Ársskýrsla stjórnar Golfklúbbs Borgarness 2021 

 Í stjórn klúbbsins: 

Formaður: Ingvi Árnason  

Varaformaður: Andri Daði Aðalsteinsson  

Ritari: Elva Pétursdóttir 

Gjaldkeri: Margrét Guðnadóttir  

Meðstjórnandi: Ómar Örn Ragnarsson 

Inngangur 

Að baki er 48. starfsár klúbbsins. Árið hafði sína sérstöðu eins og flest ár í starfsemi 

klúbbsins. Við stóðum fram fyrir því að fylgja eftir einu besta rekstrarári í sögu klúbbsins! 

Ástæðan var covid19 sem hefti landann að fara í sínar golfferðir til útlanda á árinu 2020. 

Okkar markmið var að reyna að fylgja því eftir. Bjóða áfram uppá góða þjónustu og upplifun 

á Hamri eftir covid19. Í vor var aflétt takmökunum og menn að spil á svamplausar holur. Það 

stóð ekki lengi og árið var Covid19 ár þegar upp var staðið. Þvert á allar spár á vordögum. 

Sóttvararreglur voru okkur hagstæða og kylfingar fóru eftir þeim, enda ekki mikið íþyngjandi 

hvað varðar golfleik. Svampar komnir í holurnar aftur og skráning á skori orðin rafræn, 

þakkað sé nýju mótakerfi „Golfbox“ sem venst vel. En við sluppum vel hvaða varðar veiruna. 

Engin alvarleg tilfelli komu upp hjá okkur. Aðsókn að vellinum fór vel af stað, forbókanir 

lofuðu góðu og við sáum fram á góða aðsókn og þar spilaði „Covid“ sinn þátt því ekki var 

landinn að komast í sínar golfferðir til útlanda. 

Veðurfarslega var árið sérstakt, framan af var mjög kalt og þurrt. Júlí og Ágúst voru ágætir og 

sæmilega hlýir. September var illviðrasamur og blautur. Þrátt fyrir kalt vor og sólarlítið sumar 

var vel mætt á völlinn fram eftir sumri sem sýnir að við eigum greinilega trausta fylgjendur 

en í september hrundi aðsóknin vegna veðurs. 

Rekstur golfklúbbsins. 

Í fjárhagsáætlun klúbbsins fyrir 2021 var gert ráð fyrir 67 m.kr í tekjur og 59,8 m.kr í gjöld og 

7,2 m.kr í hagnað. Tekjur ársins voru 68.1 m.kr. Gjöld voru 51,6 m.kr. Hagnaður fyrir 

fjármagnsliði og afskriftir 16,5 m.kr. Það kom sér vel að Jóhannes gerði breytingar á gjaldskrá 

vallargjalda sem gerði gæfumunun á afkomu klúbbsins og vó vel á móti færri vallargjöldum.  
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Framkvæmdir, völlurinn. 

Framkvæmdir á vallarsvæðinu á árinu tengdust fyrst og fremst endurnýjun á æfingasvæðinu 

settir voru upp nýir básar á steypt undirlag með góðum mottum grindum á milli. Mikil bót 

það á ferð. Einnig var gert átak endurnýjun á teigum og einum nýjum teig á 13. braut bætt 

við. 

Starfsmannamál 

Jóhannes framkvæmdastjóri var áfram með vallarumsjón eins og undanfarin ár. 

Í byrjun mars var Guðmundur Daníelsson ráðinn sem Íþróttastjóri hjá klúbbnum og 

aðstoðarmaður framkvæmdastjóra GB. 

Hann hefur haft yfirumsjón með þjálfun og kennslu barna og unglinga og annarra 

félagsmanna GB. Hann kemur að daglegan rekstri GB, s.s. m.a. markaðsetningu, fjáröflun, 

félaga- og mótakerfi og öðru tilfallandi í samráði við framkvæmdstjóra 

Samtals voru 8 launaðir starfsmenn að störfum í sumar: 

Guðbrandur Magnússon, bifvélavirki sem sá um að halda gömlu vélunum okkar gangandi. 

Þegar hann var ekki í viðgerðum á vélum vann hann sem vallarstarfsmaður. 

Vallarstarfsmenn: 

Aron Örn Hauksson, Ásmundur Þór Guðmundssom, Davíð Freyr Bjarnason, Hilmar Elís 

Hilmarsson, Heimir Smári Traustason, Marvin Logi Haraldsson. 

Sérstakar þakkir færum við Þórhalli Teitssyni sem má segja að sé „hluti vallar“ og er það 

undirstrikað að það er ekki átt við „óhreyfanlegur“ hluti, heldur mikið „hreyfanlegur“ hluti 

vallar! Hann vann flesta daga vikunnar við hirðingu vallarins, slátt og önnur tilfallandi 

verkefni. Ebba var á sínum stað, að grisja, kurla, planta, skreyta og fegra. Það er ekki lítið sem 

þessir starfsmenn hafa lagt til klúbbsins, hafa gefið vinnu sína meira og minna. Án þeirra væri 

þetta ekki hægt. Þessum starfsmönnum, bæði launuðum og ólaunuðum, vil ég færa bestu 

þakkir fyrir vel unnin störf. 

Sérstakar þakkir vil ég færa Jóhannesi fyrir framlag hans. Törnin hjá honum byrjaði snemma 

vors að koma flötunum og teigum í stand og síðan að gera breytingar á æfingasvæðinu, nýtt 

teigasett með steyptum undirstöðum og mottum. Hann hefur haldið rekstrarkostnaði 

klúbbsins niðri síðustu árin og á sama tíma gert völlinn að einum þeim besta í landinu. 

Mótahald 

Skráð mót á Hamarsvelli sumarið 2021 voru 42. Mót hópa/fyrirtækja 15. Á vegum klúbbsins 

voru haldin 20 innanfélagsmót og 6 almenn opin mót. Klúbburinn sá um að halda 1 GSÍ mót. 

Íslandsmót golfklúbba – eldri kylfing a 1. Deild. 

Tekjur af mótahaldi lækkuðu á milli ára úr 10,2 m.kr í 11,7 m.kr. 
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Fjöldi félaga, tekjur af félags- vallar og mótagjöldum 

Félögum klúbbsins fjölgaði um 18 frá fyrra ári, eru nú 286. Tekjur af félags- vallar- og 

mótagjöldum eru nú samtals 58,8 m.kr. Voru 55,4 á síðasta ári, hafa hækkað um 3,4 m.kr 

Árangur félaga GB á árinu 

Bjarki Pétursson og Hansína Þorkelsdóttir voru klúbbmeistarar árið 2021 Íslandsmót 

Golfklúbba fór fram í ágúst. Tvær sveitir tóku þátt í keppninni í ár. Sveit karla keppti í 3. deild 

sem fram fór í Grindavík, 13.-15. ágúst. 

Sveitin hafnaði í 2. sæti og leikur áfram 3. deild að ári. 

Sveit öldunga í karlaflokki keppti í 1. deild sem fram fór í Hamarsvelli dagana 19-21. ágúst. 

Sveitin hafnaði í 7. sæti sem er glæsilegur árangur og leikur áfram í 1. deild að ári. „Vel gert“! 

Inniaðstaða „Eyjan“ 

Aðstöðunni í Eyjunni var lokað í mars s.l. Ekki eru líkur á að þar verði opnað aftur. 

Golfkennsla 

Guðmundur Daníelsson íþróttastjóri sá um golfkennslu hjá okkur. Þegar við misstum 

aðstöðuna okkar í Eyjunni þá fékk klúbburinn sal í Menntaskóla Borgarfjarðar til afnota. 

Færum við Menntaskóla Borgarfjarðar bestu þakkir fyrir að taka á móti okkur og aðstoð við 

að koma okkur upp aðstöðu í kjallaranum. Þar eru þó ekki til staðar púttflöt eða sláttur básar 

eins og í Eyjunni. En reynt var að gera það besta í stöðunni og halda úti æfingum fyrir okkar 

yngstu meðlimi. 

Þegar fór að vora fóru æfingar að færast út og upp á Hamarsvöll. Rúmlega 30 börn og 

unglingar sóttu æfingar í sumar og er ánægjulegt að sjá að hópurinn fer stækkandi. Félagar í 

klúbbnum 18 ára og yngri voru 36 í fyrra en eru nú 45. En alls eru félagar 21 árs og yngri 58. 

Æfingar voru einu sinni í viku yfir vetrarmánuðina, en svo tvisvar í viku yfir sumartímann. 

Boðið var upp á æfingar fyrir almenna félagsmenn og aðra gesti, tvisvar í viku á þriðjudögum 

og fimmtudögum. Þar voru konu-, karla- og nýliðatímar. Þátttaka í æfingum kvenna og karla 

var heldur minni en sumarið 2020 en í nýliðahópnum var betri mæting. Þar komu framtíðar 

kylfingar á öllum aldri og prófuðu golfið. Ánægjulegt var að sjá fleiri íbúa Borgarbyggðar 

koma að Hamri í frábærri endurnýjaðri aðstöðu okkar á æfingasvæðinu. 

Það er fáheyrt ef það er í nokkrum öðrum klúbbi, að æfingar eru opnar fyrir almenna félaga 

og aðra gesti án endurgjalds undir handleiðslu menntaðs PGA golfkennara. Við viljum hvetja 

félaga til að nýta sér þetta og taka með sér gesti á svæðið. Við þökkum Guðmundi fyrir góð 

störf við þjálfun og golfkennslu á árinu, sem er grunnur að eðlilegri nýliðun félaga í 

klúbbnum. 

 

 



 
 

  
  

UNGMENNASAMBAND BORGARFJARÐAR 59 

 

ÁRSSKÝRSLA 

Samstarfsaðilar 

Samstarfið við Hótel Hamar gekk vel. Það er órjúfandi hluti af velgengni okkar. Golf og gisting 

er „inn“ í dag og eru okkar viðskiptavinir ánægðir með alla aðstöðu og þjónustu sem veitt er 

þar. Enda er þetta samstarf einstakt hér á landi. Hér eru kylfingar að upplifa það sem þeir 

áður fengu á „Golfhótelum“ erlendis. Við færum þeim Sigurði, Bryndísi, Pétri, Guðveigu og 

öðru stafsfólki Hótel Hamars bestu þakkir fyrir samstarfið á liðnu ári. 

Lokaorð 

Í þessari skýrslu hefur verið stiklað á stóru um helstu atriði í starfsemi Golfklúbbsins. 

Lokið er 48. starfsári okkar og aðeins eru 2 ár í 50 ára afmæli klúbbsins. Tímin líður hratt! 

 

F. h. stjórnar Golfklúbbs Borgarness 

Ingvi Árnason 
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Hestamannafélagið Borgfirðingur 
Stjórn félagsins sem kosin var á aðalfundi Borgfirðings þann 17. Mars 2021  hefur verið þannig 

skipuð: 

Ólafur Flosason, form., Halldór Sigurðsson, varaform., Brynja Gná Heiðarsdóttir, ritari, Halldór 

Sigurkarlsson, gjaldkeri , Ingvar Þór Jóhannsson, Þóra Árnadóttir, Haukur Bjarnason og Baldur 

Pétursson meðstjórnendur. Félagsmenn eru núna 495 talsins. 

Stjórn Borgfirðings hefur á starfsárinu haldið 10 bókaða stjórnarfundi auk óformlegra funda 

stjórnarmanna í síma – og fjarfundarbúnaði. Ennfremur var haldinn einn félagsfundur. Þá hafa 

formaður og aðrir stjórnarmenn sótt formannafundi og sambandsþing hjá UMSB. Eins sótti formaður 

formannafund LH sem haldinn var í haust.  

Stjórnin hóf starfsár sitt á að fara yfir áherslur fyrir starfið framundan og var byrjað á því að skipta 

nefndum félagsins niður á ábyrgðarsvið stjórnarmanna, en þar er markmiðið að hver stjórnarmaður 

beri ábyrgð á að starf viðkomandi nefnda sé virkjað og þá um leið að viðkomandi stjórnarmaður sé 

tengiliður stjórnar við þá nefnd. Þetta er liður í að dreifa starfinu í stjórninni og reyna að tengja sem 

best starf stjórnar við nefndir og starfsemina almennt í félaginu. 

Nefndir voru mis starfssamar á árinu – mótanefnd hafði í nógu að snúast sem og húsnefnd 

félagsheimilis og umhverfisnefnd sem vann að snyrtingu og gróðursetningu. Ennfremur störfuðu af 

þrótti æskulýðs – og fræðslunefnd að námskeiðshaldi og öðru fræðslu og æskulýðsstarfi og 

reiðveganefnd að sínu verkefni.  

Eins og allir vita hefur Covid sett sinn svip á starfsemi félagsins – mismikinn eftir tímabilum.  

Mótahald innanhúss var með allra minnsta móti á árinu, einungis eitt mót í Vesturlandsdeildinni  – 

þrjú KB mót voru haldin og fóru þau  fram utanhúss og tókust vel – ekki fjölmenn en samt ljós í 

tilverunni. Firmakeppni var haldin sem og gæðingamót sem jafnframt var úrtaka fyrir Fjórðungsmót 

Vesturlands. Íþróttamótið var síðan haldið síðla júlímánaðar og er skemmst frá því að segja að öll 

þessi mót tókust vel og skiluðu jákvæðri afkomu. En stærsta verkefnið sem farið var í var 

Fjórðungsmótið sem haldið var í júlí. Tókst það afar vel og skilaði góðri afkomu. Er það afar öflugu 

starfi fjórðungsmótsnefndar sem skipuð var öflugum fulltrúum allra félaga hér á Vesturlandi að þakka 

sem og því að vel tókst til með ráðningu framkvæmdastjóra en Magnús Benediktsson, margreyndur í 

svona störfum, var ráðinn til verksins.  

Félagið stóð í töluverðum framkvæmdum á árinu – unnið var að viðhaldi og endurbótum innan – og 

utanhúss. Félagið gekk einnig í það að koma að endurbótum á Faxaborg .Var þar um að ræða nýtt 

gólf en furuflís var sett á gólfið. Er ekki annað að sjá en hún reynist vel – amk er betra loft og bjartara 

í Faxaborg eftir en áður. Fyrir síðasta aðalfund var búið að setja fjármagn í að koma upp lokuðu 

hitavatnskerfi í höllina. Til þessara verkefna féllst framkvæmdastyrkur frá Borgarbyggð samkvæmt 

reglum um framkvæmdir á vegum íþróttafélaga. Ennfremur þurfti að gera töluvert til að hafa velli 

félagsins og umhverfi í sem bestu standi fyrir fjórðungsmótið m.a. var lagður göngustígur í brekkunni 

neðan Vindáss sem tengir saman kynbóta – og gæðingavöll. Er þetta hin þarfasta framkvæmd sem 

tókst vel og góður rómur var gerður að. Ásamt þessu voru endurnýjaðir gluggar í félagsheimilinu og 

lögð þar stétt sem á eftir að nýtast vel í framtíðinni.   
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Lög Ungmennasambands Borgarfjarðar 

 

I. Kafli: Um sambandið 

1. grein 

Sambandið heitir Ungmennasamband Borgarfjarðar, skammstafað UMSB. Starfssvæði þess er 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. Heimili sambandsins og varnarþing er í Borgarnesi. 

 

2. grein 

Merki sambandsins er blár skjöldur með hvítri umgjörð. Á skildi þessum er skammstöfun 

sambandsins, UMSB, ásamt fjaðurpenna og laxi.  

 

3. grein  

Tilgangur UMSB er að efla samhug og samvinnu íþrótta- og ungmennafélaganna á 

sambandssvæðinu og stuðla að fjölbreyttu íþrótta- og félagsmálastarfi þeirra í samræmi við 

lög UMFÍ og ÍSÍ. Ennfremur að vera sameiginlegur málsvari félaganna út á við. 

 

4. grein 

Sambandið skal á hverjum tíma starfa eftir stefnu sem mörkuð skal af sambandsþingi. 

 

5. grein  

Rétt til aðildar að sambandinu hafa þau ungmenna- og íþróttafélög sem starfa eða munu starfa 

á sambandssvæðinu, enda séu lög þeirra og starfsemi í samræmi við lög UMSB, UMFÍ og ÍSÍ.  

 

6. grein  

Umsóknir um inngöngu í sambandið skulu sendar til stjórnar þess ásamt eintaki af lögum 

viðkomandi félags, upplýsingum um stjórn og félagaskrá. Félagið telst fullgildur aðili að 

sambandinu við samþykki stjórnar, þó með fyrirvara um staðfestingu sambandsþings og ÍSÍ. 

 

 

7. grein  

Ósk um úrsögn úr sambandinu skal tilkynna skriflega til sambandsstjórnar enda hafi úrsögnin 

verið samþykkt á lögmætum aðalfundi félagsins. Úrsögnin tekur gildi þegar stjórn hefur 

samþykkt hana en þó skal staðfesta hana á næsta sambandsþingi.  

Eigi getur félag, sem gengur úr sambandinu, krafist endurgjalds á fé, sem það hefur lagt til 

sambandsins, eða nokkurs hluta af eignum þess. Úrsögn viðkomandi félags skal eigi tekin gild 

nema félagið sé skuldlaust við sambandið. 

II. Kafli: Um aðildarfélög 

8. grein  

Hafi félag ekki skilað starfsskýrslum í tvö ár samfellt má stjórn UMSB gera tillögu til 

sambandsþings um að færa félagið á lista yfir óvirk aðildarfélög. Sé félag á lista yfir óvirk 

félög missir það allan rétt til greiðslna frá sambandinu og skal ekki tekið með við útreikning á 

slíkum greiðslum. 

Óvirku félagi ber ekki skylda til að greiða gjöld til sambandsins. 

 

9. grein  
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Árlega skal hvert aðildarfélag standa UMSB skil á árgjaldi af hverjum gjaldskyldum félaga í 

samræmi við ákvörðun sambandsþings. Eindagi gjaldanna er 15. júlí. Eftir eindaga er heimilt 

að skuldajafna gjaldið við inneign viðkomandi félags hjá UMSB. 

 

10. grein  

Við hver áramót skulu stjórnir sambandsfélaganna semja skýrslu um hag sinn og starfsemi, 

samkvæmt fyrirmælum UMFÍ og ÍSÍ. Skýrslu þessari skal skila eigi síðar en 15. febrúar.  

 

III. Kafli: Um sambandsþing 

11. grein 

Sambandsþing UMSB er æðsta vald í málefnum UMSB og skal haldið árlega, eigi síðar en 

15. mars. Þó er stjórn heimilt, að fengnu samþykki formannafundar, að fresta þingi ef 

sérstakar ástæður liggja fyrir. 

Sambandsstjórn ákveður þingstað og boðar til þings. Er það lögmætt sé það boðað með 

minnst eins mánaðar fyrirvara. Fundarboð, dagskrá og tillögur um breytingar á lögum 

sambandsins skal senda aðildarfélögum eigi síðar en 14 dögum fyrir þing.  

Tillögur að lagabreytingum skulu sendar stjórn eigi síðar en þremur vikum fyrir þing. 

Sambandsstjóri skal enn fremur boða til aukaþings telji hann þess þörf eða ef tveir þriðju 

sambandsaðila bera fram ósk um slíkt. 

 

12. grein 

Hvert aðildarfélag hefur rétt til að senda fulltrúa á sambandsþing. Fulltrúafjöldinn miðast við 

einn fulltrúa á hverja byrjaða 100 skattskylda félaga við undangengin áramót að 1000 

félögum en einn fulltrúa fyrir hverja 200 félaga þar fyrir ofan. Formenn aðildarfélaganna (eða 

staðgenglar þeirra) eru sjálfkjörnir á þing sem fyrstu fulltrúar sinna félaga.  

Atkvæðisrétt á sambandsþing hafa einungis kjörnir fulltrúar aðildarfélaganna. Einfaldur 

meirihluti ræður úrslitum atkvæðagreiðslna nema um lagabreytingu sé að ræða. 

 

13. grein 

Dagskrá sambandsþings: 

Setning 

Kosning þingforseta og ritara 

Kosning kjörbréfanefndar 

Skýrsla stjórnar og reikningar 

Álit kjörbréfanefndar 

Kosning starfsnefnda þingsins 

Inntaka nýrra aðildafélaga  

Umræður um skýrslu stjórnar  

Ávörp gesta 

Lagðar fram tillögur og lagabreytingar, þ.m.t fjárhagsáætlun og árgjald félaga 

Þinghlé – nefndir starfa 

Tillögur starfsnefnda þingsins til umræðu og atkvæðagreiðslu 

Reikningar bornir til atkvæðagreiðslu 

Kosning stjórnar 

Kosning á íþróttaþing ÍSÍ 

Önnur mál 

Þinggerð -  þingslit 



 
 

  
  

UNGMENNASAMBAND BORGARFJARÐAR 63 

 

ÁRSSKÝRSLA 

 

IV. Kafli: Um stjórn 

14. grein 

Stjórn sambandsins skipa fimm menn: Sambandsstjóri, varasambandsstjóri, gjaldkeri, ritari og 

meðstjórnandi.  

Sambandsstjóri skal kjörinn til eins árs í senn en kjörtímabil annarra stjórnarmanna skal vera 

tvö ár. Þannig skulu annað árið kjörnir varasambandsstjóri og gjaldkeri og varamenn þeirra en 

hitt árið ritari og meðstjórnandi og varamenn þeirra.  

Gefi stjórnarmaður, sem sitja skyldi áfram eftir lögum þessum, kost á sér í starf 

sambandsstjóra eða annað starf innan stjórnar er heimilt að kjósa hann til þess og þá annan 

mann í hans stað fyrir þann tíma sem eftir er af kjörtímabilinu. Ennfremur skulu árlega kjörnir 

tveir skoðunarmenn reikninga  og tveir til vara. Reikningsár skal vera almanaksárið. 

15. grein  

Sambandsstjórn heldur fundi svo oft sem þurfa þykir. Skal boða alla stjórnarmenn eða 

varamenn í þeirra stað geti aðalmenn ekki mætt. Stjórn sambandsins hefur á hendi stjórn 

sameiginlegra mála aðildarfélaga sambandsins milli þinga, eftir þeim reglum og innan þeirra 

takmarkana sem lög og þingsamþykktir setja. Hún veitir mótttöku öllu því fé er sambandinu 

áskotnast, ávaxtar sjóði þess og fer með þá samkvæmt gildandi fjárhagsáætlun. Kaup og sala á 

fasteignum sambandsins er bundin samþykktum sambandsþings. 

 

16. grein  

Stjórn sambandsins skal boða formenn allra aðildarfélaga og deilda þeirra til fundar eigi 

sjaldnar en tvisvar á ári, ásamt formönnum einstakra nefnda þegar ástæða þykir til. Skylt er 

formönnum að senda fulltrúa í sinn stað geti þeir ekki mætt. 

Atkvæðisrétt á formannafundum hafa stjórn sambandsins og fulltrúar félaga en nefndarmenn 

aðeins ef um sérmálefni þeirra er að ræða. Aldrei fer þó einn og sami maður með nema eitt 

atkvæði.  

17. grein 

Rísi ágreiningur um lög eða reglur sambandsins úrskurðar stjórnin um það en þeirri 

niðurstöðu má skjóta til næsta sambandsþings.  

 

V. Kafli: Önnur ákvæði 

18. grein 

Til breytingar á lögum þessum þarf 2/3 hluta atkvæða mættra fulltrúa á lögmætu 

sambandsþingi.  

 

19. grein 

Ef sambandið leysist upp eða hættir störfum skulu allar eignir þess renna í sjóð sem verði í 

vörslu UMFÍ en þó ávaxtaður í fjámálastofnun. Höfuðstól sjóðsins má eigi skerða en ráðstafa 

má 2/3 ársávöxtunar til íþrótta- og æskulýðsstarfs á sambandssvæði UMSB. Verði nýtt 

samband stofnað sem stefnir að sömu markmiðum og UMSB á sambandssvæðinu skulu eignir 

UMSB renna til þess. 

 

20. grein 

Lög þessi öðlast þegar gildi og eru með þeim úr gildi numin öll eldri lög sambandsins. 



 
 

  
  

UNGMENNASAMBAND BORGARFJARÐAR 64 

 

ÁRSSKÝRSLA 

 

Ungmennasamband Borgarfjarðar 
 

 

 

 

Ársreikningur 2021 
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