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Aldarafmæli Ungmennafélagsins 
Stjörnunnar í Dalabyggð var fagnað 
með pompi og pragt í byrjun desember. 
Boðið var upp á kaffi og kökur og gömul 
atvik úr sögu félagsins voru rifjuð upp.

„Við vorum ekki með neina skrifaða dagskrá 
og lékum þetta af fingrum fram. Þetta var 
mjög fín stund og tíminn þaut áfram. Ein 
kona sem kom sagðist ekki hafa viljað missa 
af þessu kvöldi,“ segir Arnar Eysteinsson í 
Stórholti, formaður Ungmennafélagsins 
Stjörnunnar í Dölunum, um þá fínu stemn-
ingu sem var í aldarafmæli félagsins laugar-
dagskvöldið 2. desember. 70–80 gestir komu 
í veisluna sem var haldin í félagsheimilinu 
Tjarnarlundi, samkomuhúsi Saurbæinga en 
Stjarnan á hlut í húsinu. 

Halda tengslum við 
heimabyggð
Arnar segir svipuðu máli gegna um Stjörnuna 
og önnur ungmennafélög í dreifðari byggð-
um. Fólki hafi fækkað mikið og samstarf ver-
ið tekið upp við önnur félög í sveitinni til að 
halda íþróttastarfinu gangandi. Boðið er upp 
á æfingar í fótbolta, frjálsum, leikjanámskeið 
fyrir yngstu iðkendur og ýmislegt vetrarstarf. 
Fyrir utan að bjóða upp á æfingar í ýmsum 
greinum hafi Stjarnan haldið stöku réttar-
dansleiki og sérstaklega þorrablót síðastliðin 
55 ár. Félagar eru engu að síður um 180 tals-
ins. Margir þeirra eru fluttir suður en vilja ekki 
segja sig úr félaginu. 
 „Við ætluðum að hreinsa til í félagaskránni 
en þá sagði fólk okkur að það vildi vera áfram 
í félaginu og halda tengslum við sveitina í 
gegnum það,“ segir Arnar.

 „Þótt starfsemin hafi ekki verið mikil und-
anfarin ár vildum við blása til fagnaðar og 
hampa félaginu,“ segir hann og rifjar upp að 
í veislunni hafi verið boðið upp á kaffi og 
kökur og fíflagang í boði Fagradalsfrænda 
sem vakti lukku.

Tveir formenn, 85 ára og 
89 ára, mættu í afmælið
Arnar minntist sérstaklega á tvo gesti sem 
mættu í afmælið. Það voru fyrrverandi for-
menn Ungmennafélags Stjörnunnar, þeir 
Jóhann Sæmundsson frá Ási í Dalasýslu sem 
er 89 ára og Sigurður Þórðarson sem er 85 
ára. Þeir voru formenn á sjötta áratug síðustu  
aldar og flutti Sigurður erindi um sögu sam-
komuhússins. 

Fíflalæti á 100 ára afmælinu
Fagradalsfrændur rifjuðu upp gömul atriði frá þorrablótum Umf. Stjörnunnar. 

Arnar formaður er hér við púltið ásamt þeim Jóni Agli 
gjaldkera og Heiðrúnu Söndru, ritara félagsins.

Leikritið
Skugga-Sveinn
Ungmennafélagið Stjarnan stóð lengi 
fyrir leiksýningum. Leikritið Skugga-Sveinn 
eftir þjóðskáldið Matthías Jochumsson 
var sett upp í fyrsta sinn í samkomuhúsi 
félagsins árið 1921 eða 1924 og fimm 
sinnum til viðbótar til ársins 1951. 
Héraðsskjalasafni Dalasýslu áskotnaðist 
fyrir nokkru þessi mynd af fyrstu uppsetn-
ingunni að talið er árið 1921. Ólafur 
Magnússon (1889–1954), konunglegur 
hirðljósmyndari, tók myndina. 
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Ný stjórn UMFÍ, sem tók við á sambands-
þingi UMFÍ í október, hefur í mörg horn 
að líta. Ég vil fyrst nefna Landsmótið, 

nýtt og endurbætt 28. Landsmót UMFÍ sem  
verður haldið á Sauðárkróki 13.–15. júlí 2018.  
Veigamiklar breytingar verða á umgjörð og  
umfangi mótsins og því er mjög mikilvægt 
að standa vel að framkvæmd þess í samvinnu  
við UMSS og sveitarfélagið Skagafjörð. 
 Á Landsmótinu verður boðið upp á marg-
ar íþróttagreinar, annars vegar keppnisgrein-
ar, hins vegar greinar sem gestir mótsins geta
 reynt sig við og fengið leiðsögn í. Margar 
jaðargreinar verða í boði og er höfðað til 
þeirra sem vilja æfa á eigin vegum og finna 
sína hreyfingu. 
 Landsmótið er nýjung, nokkuð sem félagar 
í ungmennahreyfingunni hafa ekki séð áður. 
Formið á mótshaldinu er nýtt af nálinni hér á 
landi. Ég hvet alla sambandsaðila UMFÍ til að 
vinna með okkur, með því að koma á mótið 
og styðja á þann hátt við verkefnið. Eftir mótið 
verður það metið og ákvörðun tekin um það 
hvort Landsmót verði aftur í svipuðu formi 
eða með öðrum hætti. 

 Unglingalandsmót UMFÍ í Þorlákshöfn 
verður á sínum stað um verslunarmanna-
helgina. Mikilvægt er að aðsóknin verði góð. 
Mótið fer nú fram í næsta nágrenni við þétt-
býlissvæði suðvesturhornsins og hefur upp 
á að bjóða mjög fjölbreytta og góða aðstöðu 
fyrir hinar ýmsu greinar íþrótta og einnig 
afþreyingu. Baklandið er sterkt og með mikla 
reynslu en við þurfum öll að taka þátt í að
auglýsa og hvetja til þátttöku barna og ungl-
inga í mótinu. Þetta er mikilvægt forvarna-
verkefni. 

Sterkari íþróttahéruð
Eitt mál sem legið hefur á mér er misjöfn 
staða íþróttahéraða á Íslandi. Þetta er stórt 
verkefni, en nauðsynlegt er að leggja út í 
vinnu til að styrkja starf og rekstur þeirra. 
Héraðssambönd, ungmennasambönd og 
íþróttabandalög eru misjafnlega í stakk búin 
til að styðja við starf aðildarfélaga sinna. Þar 
hefur íbúafjöldi hvers héraðs mikið að segja, 
stærð þess, fjöldi sveitarfélaga innan íþrótta-
héraða, áhugi sveitarstjórna á málefnum 
íþrótta- og æskulýðsmála og margt fleira. 

Landsmót í nýjum búningi
 Við höfum íþróttalög og æskulýðslög en 
þar er ekki fjallað um mun á milli íþróttahér-
aða hvað snertir aðstöðu til rekstrar og þjón-
ustu við íbúa og sveitarfélög. Á hinn bóginn 
segir í íþróttalögum að Ungmennafélag 
Íslands og Íþrótta- og Ólympíusamband 
Íslands annist skiptingu íþróttahéraða. Að 
mínu mati er orðið aðkallandi að fara yfir þau  
mál og styrkja íþróttahéruð landsins með 
öllum tiltækum ráðum. 
 Ég tel að við inngöngu íþróttabandalaga í 
UMFÍ verði tekið skref inn í nýja tíma, þar 
skapist tækifæri til að taka þessi mál til gagn-
gerrar skoðunar með hinu opinbera og ÍSÍ og 
um leið endurskoðun á skiptingu hagnaðar 
frá Íslenskri Getspá til eigenda fyrirtækisins. 
Framtíðin felst í samvinnu og því styð ég 
eindregið inngöngu bandalaganna í UMFÍ. 
 Ég gæti rætt endalaust um þau mýmörgu 
spennandi verkefni sem bíða nýrrar stjórnar.
Vinnum saman að mikilvægum málum í 
þágu sambandsaðila okkar og samfélagsins. 

 Með ungmennafélagskveðju,  
 Haukur F. Valtýsson, formaður UMFÍ

Leiðari Skinfaxa:

Efnisyfirlit

Ása Inga:
Stjarnan safnar 
sakavottorðum  6

LM 50+ Hveragerði:
Ungmennafélags-
andinn fannst 24

Björn Grétar:
Mælir með því að 
fólk sækist til áhrifa 26

Ómar Bragi:
Íþróttaveisla
í undirbúningi 10

3 Fíflalæti á 100 ára afmælinu.

8 Dagsetningar sem allir verða 
 að muna 2018.

12 Nýjungar á sambandsþingi UMFÍ.

17 Það er hægt að þjálfa góðan 
 liðsanda.

18 Allir verða að upplifa Laugar.

20 Íþróttir og tómstundir eru besta 
 forvörnin.

21 Forvarnagildi íþrótta er mikið.

25 Fólk vill vita hvernig á að bregðast 
 við ofbeldi.

26 Mælir með því að ungt fólk sækist 
 til áhrifa.

28 Vefsíða félaga á að upplýsa 
 notendur.

29 Nám fyrir stjórnendur 
 félagasamtaka.

30 UMFÍ styrkir ungmenni til náms  
 í lýðháskólum í Danmörku.

34 Þetta er stjórn UMFÍ.

37 Vissir þú þetta um UMFÍ?

38 Alþjóðlegur dagur sjálfboðaliða.

39 Samvinna af hinu góða.

Myndasyrpa:
Unglingalandsmót UMFÍ 
Egilsstöðum  14–16

Lisbeth Trinskjær:
Telur lýðháskóla draga
úr brottfalli úr námi   30–31

www.pei.is

Borgaðu eftir 14 daga
eða dreifðu kaupunum 

á allt að 36 mánuði

Kíktu á pei.is/heimild 

og skoðaðu þína heimild!

Einföld og örugg 

leið til að versla á netinu



 SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands 5

www.pei.is

Borgaðu eftir 14 daga
eða dreifðu kaupunum 

á allt að 36 mánuði

Kíktu á pei.is/heimild 

og skoðaðu þína heimild!

Einföld og örugg 

leið til að versla á netinu



6 SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

Skinfaxi 4. tbl. 2017
Skinfaxi er tímarit Ungmennafélags Íslands. 
Það hefur komið út samfleytt síðan árið 1909. 
Blaðið kemur út ársfjórðungslega. Tímaritið 
dregur nafn sitt af hestinum fljúgandi sem 
dró vagn goðsagnaverunnar Dags er ók um 
himinhvolfin í norrænum sagnaheimi.

Ritstjóri: Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
Ábyrgðarmaður: Haukur Valtýsson, 
formaður UMFÍ
Ljósmyndir: Haraldur Jónasson, Gunnar 
Gunnarsson, Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, 
Hafsteinn Snær Þorsteinsson, Sabína 
Steinunn Halldórsdóttir, Daníel Starrason, 
Steinþór Arason, Ingimundur Pálsson o.fl.
Umbrot og hönnun: Indígó
Prófarkalestur: Helgi Magnússon
Auglýsingar: Miðlun ehf. o.fl.
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja
Kápa Skinfaxa er prentuð á 150 gr Munken 
pappír sem er innfluttur frá Svíþjóð. Innsíður 
eru prentaðar á 65 gr pappír. 

Ritnefnd: 
Gunnar Gunnarsson formaður, Örn Guðnason, 
Birgir Örn Sigurðsson, Jón Páll Hreinsson og 
Vigdís Diljá Óskarsdóttir.

Skrifstofa UMFÍ/Skinfaxa: 
Þjónustumiðstöð UMFÍ, Sigtúni 42, 
105 Reykjavík, sími: 568-2929
umfi@umfi.is  –  www.umfi.is

Starfsfólk UMFÍ: 
Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri 
Helgi Gunnarsson, fjármálastjóri 
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, kynningar-
fulltrúi og ritstjóri Skinfaxa
Ómar Bragi Stefánsson, landsfulltrúi og 
framkvæmdastjóri Landsmóta
(með aðsetur á Sauðárkróki)
Sabína Steinunn Halldórsdóttir, landsfulltrúi 
og verkefnastjóri
Ragnheiður Sigurðardóttir, landsfulltrúi og 
verkefnastjóri
Guðbirna Kristín Þórðardóttir, ritari

Stjórn UMFÍ:
Haukur Valtýsson, formaður 
Örn Guðnason, varaformaður
Hrönn Jónsdóttir, ritari
Guðmundur Sigurbergsson, gjaldkeri
Ragnheiður Högnadóttir, meðstjórnandi
Gunnar Gunnarsson, meðstjórnandi
Jóhann Steinar Ingimundarson, meðstjórnandi

Varastjórn UMFÍ:
Sigurður Óskar Jónsson,
Gunnar Þór Gestsson,
Lárus B. Lárusson og 
Helga Jóhannesdóttir.

Forsíðumynd:
Forsíðumyndina tók Gunnar Gunnarsson af 
keppni í glímu á Unglingalandsmótinu á 
Egilsstöðum um verslunarmannahelgina 2017.

Ungmennafélag Íslands, skammstafað UMFÍ, 
er landssamband ungmennafélaga á Íslandi. 
UMFÍ var stofnað á Þingvöllum 2. ágúst 1907. 
Sambandsaðilar UMFÍ eru 29 talsins. 
Í hreyfingunni eru í dag um 160.000 félagar í 
rúmlega 300 ungmenna- og íþróttafélögum 
um land allt.

Framkvæmdastjóri Stjörnunnar í Garða- 
bæ vinnur að því að fá sakavottorð allra 
þjálfara félagsins. Það er hægt að gera 

beint í gegnum þjónustumiðstöð UMFÍ. Sú 
leið sparar Stjörnunni í kringum eina milljón 
króna.
 Sambandsaðilum UMFÍ er óheimilt að ráða  
einstakling til starfa sem hefur hlotið refsi-
dóma vegna ofbeldisbrota, ávana- og fíkni-
efnabrota eða vegna kynferðisbrota. Skili 
starfsmaður ekki inn sakavottorði með um-
sókn eða ráðningu þarf að óska eftir því hjá 
sýslumanni. Slíkt getur verið bæði tímafrekt 
og kostnaðarsamt fyrir sambandsaðila en 
hvert sakavottorð kostar 2.500 krónur. Hægt 
er að óska eftir því að UMFÍ geri þetta fyrir 
sambandsaðila, félögunum að kostnaðar-
lausu. Nauðsynlegt er að undirrituð heimild 
fylgi vegna þessa og útfyllt eyðublað með 
helstu upplýsingum. 
 Stjarnan í Garðabæ er eitt þeirra félaga 
sem hefur nýtt sér þessa þjónustu sambands-
aðila UMFÍ en Garðabær gerir þær kröfur að 
leiðbeinendur/þjálfarar og allir aðrir, sem 
starfa með æskufólki á vegum félagsins, 
uppfylli skilyrði æskulýðslaga um hreint 
sakavottorð.

Nýta sér þjónustu UMFÍ
„Stjórn Stjörnunnar ákvað árið 2014 að afla 
sakavottorða fyrir alla þjálfara félagsins. En 
við erum með um 400 þjálfara. Það væri erfitt 
fyrir okkur að fá sakavottorð þeirra allra sjálf, 
bæði tæki það tíma og yrði mjög dýrt. Það 
léttir mikið undir hjá okkur að nýta mögu-
leikann á því að fá sakavottorð fyrir þjálfara 
og starfsfólk í gegnum þjónustumiðstöð 
UMFÍ,“ segir Ása Inga Þorsteinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Stjörnunnar. Félagið fer kerfis-
bundið í verkið og hefur sótt um sakavottorð 
fyrir hverja deild Stjörnunnar í einu. Nokkur 
tími mun því líða þar til búið verður að fara í 
gegnum félagið allt. 
 Ása bendir á að ekki hafi komið upp tilvik 
hjá Stjörnunni þar sem dómur eða brot hafi 
komið óvænt upp í sakaskrá þjálfara. Spurð 
að því hvernig félagið myndi bregðast við 
því segir Ása að það yrði metið metið út frá 
verklagsreglum í samræmi við brotin. 

Stjarnan fær
 sakavottorð
allra þjálfara

Ása Inga segir mikið sparast fyrir Stjörnuna með því 
að fá sakavottorð þjálfara og starfsmanna í gegnum UMFÍ.

•	 Samkvæmt	æskulýðslögum	er	óheimilt	að	ráða	einstakl-
inga til starfa sem hafa hlotið refsidóma vegna ofbeldisbrota,
 ávana- og fíkniefna- eða kynferðisbrota. UMFÍ áréttar að 
æskilegt er að allir þeir sem starfa með  börnum og ung-
mennum skili inn samþykkt fyrir því að aðildarfélag þeirra
fái heimild til að sækja upplýsingar úr sakaskrá.



Ferskt og fjölbreytt Nesti bíður þín hvert sem þú ferð um landið. 
Við tökum vel á móti þér með nýbökuðu og ilmandi bakkelsi, 
matarmiklum salötum, frískandi boozti og eðal kaffidrykkjum
sem þú getur gripið með þér eða notið hjá okkur í rólegheitum.
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Fræðslu- og verkefnasjóður UMFÍ hefur þann tilgang að styrkja 
félags- og íþróttastarf ungmennafélagshreyfingarinnar, m.a. með 
því að auka menntun og þekkingu félaga innan hreyfingarinnar á 
íþróttagreinum, þjálfun, í félagsmálum og félagsstarfi. Umsóknar-
frestir eru tveir á næsta ári, til 1. apríl og til 1. október 2018.

Umhverfissjóður UMFÍ hefur þann tilgang að styrkja umhverfis-
verkefni félaga eða einstaklinga innan ungmennafélagshreyfingar-
innar. Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2018.

Styrkur til náms við lýðháskóla í Danmörku. UMFÍ styrkir ung-
menni sem hyggja á nám við lýðháskóla í Danmörku vorönnina 
2018. Umsóknarfrestur er til 10. janúar 2018. 

Evrópa unga fólksins (EUF) veitir styrki til 
æskulýðsgeirans á Íslandi úr Erasmus+ sem 
er mennta-, æskulýðs- og íþróttaáætlun ESB. 
Umsóknarfrestirnir eru þrír á næsta ári, til 1. 
febrúar, til 26. apríl og til 4. október. Nánari 
upplýsingar er að finna á heimasíðunni 
www.euf.is.  

Ungt fólk og lýðræði er ungmennaráð-
stefna sem leggur áherslu á að efla lýðræðis-
lega þátttöku ungs fólks í leik og starfi. Þar 
er lögð áhersla á að einstaklingar geti styrkt 
sjálfsmynd sína og tekið upplýstar ákvarð-
anir um eigið líf og lífsstíl. Ráðstefnan hefur 
verið haldin árlega frá árinu 2009 og hefur 
því fest sig í sessi á meðal mikilvægustu 
viðburða fyrir ungt fólk á Íslandi.

Hreyfivika UMFÍ felur í sér hvatningu til 
almennings um að finna uppáhaldshrey-
fingu sína og stunda hana reglulega eða að 
minnsta kosti í 30 mínútur daglega. Jafn-
framt er markmið verkefnisins að gefa ein-
staklingum, félögum, sveitarfélögum og 
fyrirtækjum tækifæri til að kynna fjölbreytta 
hreyfingu sem almenningi stendur til boða. 

Þessar dagsetningar
      þarftu að muna
Hjá UMFÍ er undirbúningur fyrir næsta ár hafinn. 
Hér má sjá helstu dagsetningar árið 2018 
og stutta útskýringu á verkefnunum.  

 10. janúar Umsóknarfresti lýkur vegna styrks til náms 
  við lýðháskóla í Danmörku. 
 1. febrúar Umsóknarfrestur hjá Evrópu unga fólksins (EUF).
 21. – 23. mars  Ungt fólk og lýðræði.
 1. apríl Umsóknarfrestur í Fræðslu- og verkefnasjóð UMFÍ.
 15. apríl Umsóknarfrestur í Umhverfissjóð UMFÍ. 
 26. apríl Umsóknarfrestur hjá Evrópu unga fólksins (EUF).
 28. maí – 3. júní Hreyfivika UMFÍ
 13. – 15. júlí Landsmótið og Landsmót UMFÍ 50+ á Sauðárkróki. 
 2. – 5. ágúst Unglingalandsmót UMFÍ í Þorlákshöfn. 
 1. október Umsóknarfrestur í Fræðslu- og verkefnasjóð 
  UMFÍ. 
 4. október Umsóknarfrestur hjá Evrópu unga fólksins (EUF).

Unglingalandsmót UMFÍ er vímulaus fjöl-
skyldu- og íþróttahátíð sem fram fer um 
verslunarmannahelgina. Á hátíðinni reyna 
11–18 ára börn og ungmenni með sér í fjöl-
mörgum íþróttagreinum en samhliða er 
boðið upp á fjölbreytta afþreyingu, leiki og 
skemmtun fyrir alla fjölskylduna. 

Landsmót UMFÍ 50+ er blanda af íþrótta-
keppni og annarri keppni, hreyfingu og því 
að fá fólk á besta aldri til að hafa gaman sam-
an. Mótið er opið öllum sem verða 50 ára 
og eldri á árinu. 

Landsmótið er ný íþróttahátíð sem fram fer 
í fyrsta sinn sumarið 2018. Á mótinu verða 
í boði ríflega 30 mismunandi keppnisgreinar 
fyrir einstaklinga og hópa ásamt skemmti-
legri afþreyingu við allra hæfi. Mótið verður 
sannkölluð íþrótta- og lýðheilsuveisla þar 
sem allir eiga að geta fundið íþróttagrein og 
önnur verkefni sem þeim líkar. Tónlist og 
menning verður í hávegum höfð til að krydda 
þessa helgi í Skagafirði og gera hana eftir-
minnilega. 

2018
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UPPBYGGILEG SKEMMTUN!

 - EN-1176-1:2009  - EN-1176-7:2009
TUV VOTTAÐ

GERUM TILBOÐ Í
PALLA OG GARÐA

Ein mest vaxandi íþróttagrein er parkor 
sem hvetur til og stuðlar að hreyfingu og 
æfingar.

Við hvetjum sveitar og bæjarfélög að hafa í 
huga þegar verið er að skipuleggja opin 
leiksvæði að það er lítill munur á Parkor 
svæði og klifursvæði en parkour svæði er 
skipulagt með það í huga að nýta fjölbreytni 
sem best fyrir þá iðkun og almenning.

Við setjum upp tillögur á hvert svæði fyrir 
sig án endurgjalds og í nánu 
samstarfi við arkitekta og hönnuði.

Svæðin hafa TUV vottun 
sem útileiktæki og uppfylla 
alla Evrópsku staðla.

Hjólabrautin eða Pumpan eins og hún er 
kölluð er háþróuð Íþróttaaðstaða og 
skemmtilegt fjölnota leiktæki fyrir börn og 
fólk á öllum aldri. Brautin er einfölt í 
uppsetningu og smíðuð úr gæða efni.

“Það er sérstaklega ánægjulegt að sjá að 
margir krakkar sem finna sig ekki í 
hefðbundnum íþróttum blómstra í þessu 
samhengi enda býður hjólahreystibrautin 
upp á hraða,fjör og félagsskap. Við erum 
mjög ánægð með að hafa farið út í þetta 
verkefni og getum svo sannarlega mælt 
með hjólahreystibraut sem þessari.”

- Ólöf Kristín Sívertsen
verkefnisstjóri Heilsueflandi samfélag.

Reynsla hjólahreystibrautarinnar er góð, 
hún virðist þola vel veður og vinda, og 
yfirborð hennar er þannig að það virðist 
vera hægt að nýta hana vel þótt yfirborð 
hennar sé blautt.
Út frá þeirri reynslu sem komin er á 
þessum stutta tíma getur undirritaður 
hiklaust mælt með uppsetningu slíkrar 
brautar til afþreyingar og íþróttaiðkunar.

- Tómas G. Gíslason
Umhverfisstjóri Umhverfissvið Mosfellsbæjar

Við komum og tökum út svæðið, teiknum 
upp tillögu og sérsniðna að þínu svæði.

Vönduð smíði sem þolir íslenskar 
aðstæður. 

Kostir brettapalla:

• Góð líkamsrækt
• Hreyfing sem þjálfar jafnvægi 
• Hágæða yfirborð
• Þolir Íslenskt veðurfar
• Mjög góð ending

VIÐ TEIKNUM UPP
SVÆÐIN  & GERUM
TILLÖGU 

Alexander Kárason // 660 6707 // lexi@lexi.is // www.lexgames.is
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Landsmótið 2018 
verður haldið á Sauðárkróki dagana 13.–15. 
júlí 2018. Fyrsta Landsmót UMFÍ var haldið 
árið 1909 en frá árinu 1940 hafa þau verið 
haldin á 3–4 ára fresti. 
 Eftir síðasta Landsmót UMFÍ, sem haldið 
var á Selfossi sumarið 2013, var ákveðið að 
staldra við og endurskoða mótið, markmið 
þess og tilgang. Haldnir voru stefnumótandi 
fundir um land allt, auk þess sem stór hópur 
fór á danska landsmótið í sumar til að horfa 
á og fá hugmyndir. Niðurstaðan varð að fara 
nýjar leiðir. Mótið verður opnað öllum, 18 ára 
og eldri, og gert aðgengilegra þeim sem hafa 
einfaldlega gaman af því að hreyfa sig reglu-
lega. 

Ómar Bragi Stefánsson, landsfulltrúi, 
hefur skipulagt mót á vegum UMFÍ frá 
árinu 2004.

„Landsmótið á Sauðárkróki er eitt af þeim 
verkefnum sem ég er hvað spenntastur fyrir,“ 
segir Ómar Bragi sem er framkvæmdastjóri 
mótsins. 
 Skrifstofa Ómars er á Sauðárkróki en hann 
þeysist mörg þúsund kílómetra landshorna 
á milli við skipulagningu móta UMFÍ. Hann 
hefur verið framkvæmdastjóri móta UMFÍ 
í 13 ár eða frá því að Landsmót UMFÍ var 
haldið á Sauðárkróki árið 2004. 

 „Eitt af því mikilvægasta í starfinu er að 
hitta fólk í eigin persónu,“ segir Ómar og rifjar 
upp eitt af ráðunum sem hann heyrði á fyrir-
lestri á landsmóti DGI í Álaborg í sumar. „Þar 
sagði einn fyrirlesarinn: Þið getið sent út tölvu-
pósta og fréttabréf. En þið náið ekki árangri 
nema þið farið út og hittið fólk. Ég finn það 
hvar sem ég kem, að það er metið að ég sé á 
staðnum.“ Stærsta verkefni Ómars nú er hið 
nýja landsmót UMFÍ sem haldið verður á 
Sauðárkróki í júlí 2018. Mótið verður með 
breyttu sniði, nokkuð sem fólk hefur ekki áður 
kynnst á Íslandi. „Þetta er feikilega skemmti-
legt og spennandi verkefni,“ segir Ómar.

Á Landsmótinu næsta sumar gefst þátttakendum tækifæri til 
að spreyta sig við nýjar og áhugaverðar íþróttagreinar. Ein slík 
íþróttagrein er strandhandbolti. Handbolta þekkja allir lands-
menn en strandhandbolti er ein útfærslan á íþróttagreininni. 
Eins og heitið gefur til kynna er spilað í sandi á heldur minni 
velli en í hefðbundnum handbolta enda getur reynst nokkru 
erfiðara að hlaupa og hreyfa sig um í sandi heldur en í sal. Leikið 
er í 2x6 mínútur og eru fjórir leikmenn í hverju liði inni á vellin-
um. Liðin samanstanda af markmanni, svokölluðum sérfræð-
ingi og tveimur almennum leikmönnum. Íþróttin er mjög áhorf-
endavæn enda fá lið aukastig fyrir glæsileg mörk sem skoruð 
eru með miklum tilþrifum og eins fæst aukastig ef markmaður 
skorar. Reglurnar eru á þá leið að lið þurfa að vinna tvo hluta. Ef 
lið eru jöfn að stigum eftir tvo hluta ráðast úrslit í vítaskotskeppni. 
Á Landsmótinu verður boðið upp á keppni í strandhandbolta.

Íþróttaveisla í undirbúningi 
   á Sauðárkróki

Nýjar og spennandi
íþróttagreinar

Strandhandbolti
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Nýtt mótsfyrirkomulag
Landsmótið á Sauðárkróki verður með breyttum hætti, 
fyrirkomulagi sem hefur ekki sést áður á Íslandi. Á mótinu 
verða í boði ríflega 30 keppnisgreinar fyrir einstaklinga 
og hópa ásamt skemmtilegri afþreyingu við allra hæfi. 
Mótið verður sannkölluð íþróttaveisla þar sem allir eiga að 
geta fundið íþróttagrein og önnur verkefni við sitt hæfi. 
Tónlist og menning verður í hávegum höfð til að krydda 
þessa helgi í Skagafirði og gera hana eftirminnilega. 
 Samhliða þessu nýja móti verður Landsmót UMFÍ 50+ 
einnig haldið á Sauðárkróki. Mótið verður með svipuðu 
sniði og áður en töluvert fleiri keppnisgreinar og afþrey-
ing verður í boði en áður. 
 Ungmennafélag Íslands hvetur til þátttöku í þessu 
nýja móti og vonar sannarlega að með því verði stigin 
góð skref inn í nýja tíma. UMFÍ hvetur þig til að taka 
strax frá dagana 12.–15. júlí 2018. 
 Sjáumst hress og glöð á Sauðárkróki! 

Bandý er íþróttagrein sem nýtur vax-
andi vinsælda hér á landi. Í bandý eru 
sex liðsmenn, þar af er einn markvörð-
ur og hafa þeir allir fyrir utan mark-
mann kylfu til að stjórna og skjóta 
plastkúlu (kölluð bandýkúla), en mark-
maður ver markið með höndum og 
fótum. Markmið leiksins er að skjóta 
bandýkúlunni í mark andstæðingsins. 
Leikmenn mega ekki viljandi nota 
hendur eða höfuð til að stjórna kúlunni, 
en leyfilegt er að snerta hana einu sinni 
í einu með fótunum, oftast til að stoppa 
hana, en ekki má skora mörk með fót-
unum eða gefa kúluna með þeim. 

Krolf er önnur nýstárleg íþrótta-
grein sem þátttakendum á 
Landsmótinu gefst tækifæri til 
að prófa. Krolf er blanda af 
krikket og golfi og er vaxandi 
grein á meðal eldri aldurshópa í 
Danmörku. Í leiknum nota þátt-
takendur ákveðnar kylfur til þess 
að slá ákveðna bolta ofan í holur. 
Sá sigrar sem notar fæst högg 
við það að koma boltanum í hol-
una. Lágmarkslengd á milli hola 
er 5 m en hámarkslengd er 30 m. 
Þetta er íþrótt sem allir aldurs-
hópar geta haft gaman af.

Eitthvað fyrir alla
Allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi á 
Landsmótinu þar sem boðið verður upp á 
fjölmargar ólíkar íþróttagreinar. Greinarnar 
eru: bandý, bíatlon, boccía, bogfimi, brenni-
bolti, bridds, danssmiðja, fimleikar, fitness, 
fjallahjólreiðar, fótboltabiljard, fótboltapanna,  
fótbolti, frisbígolf, frjálsar, glíma, golf, götu-
fótbolti, 65 km götuhjólreiðar, 10 km götu-
hlaup, gönguferðir, hjólaskíðaganga, hjóla-
stólarall, hjólastólakörfubolti, júdó, karfa 3:3, 
karfa streetball, línudans, minigolf, móto-
cross, ólympískar lyftingar, pútt, pönnuköku-
bakstur, ringó, salsa, sandhlaup, sjósund, skák, 
skotfimi, stígvélakast, strandblak, strandfót-
bolti, strandhandbolti, sund, þrautabraut og 
þríþraut.
 Einnig verða í boði fyrirlestrar, götupartý, 
hestasýning, ráðstefna, tónleikar og „Palla-
ball“ svo að eitthvað sé nefnt.

Nýstárlegt fyrirkomulag 
Fyrirkomulag mótsins verður með nýstárlegu 
sniði sem hefur ekki sést áður á Íslandi. Öllum 
dagskrárviðburðum verður skipt niður í fjóra 
liti sem eru gulur, rauður, grænn og blár.
 Gulur felur í sér keppnisgreinar. Rauður 
táknar „láttu vaða“ þar sem um kynningu og 
kennslu er að ræða. Þátttakendur fá afslætti 
á græna viðburði sem geta verið aðgangur 
að söfnum, út að borða eða sundferð.  Bláir 
viðburðir eru hins vegar opnir fyrir alla, þátt-
takendur sem aðra. 

Bandý

Krolf
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S
ambandsþing UMFÍ fór fram í blíð-
skap ar veðri í afar fallegu umhverfi á  
Hótel Hallormsstað á Fljótsdalshér aði 
dagana 13.–15. október sl. Sam bands- 
 þing UMFÍ er haldið annað hvert ár 

og hefur það æðsta vald í málefnum UMFÍ. 
Þingfulltrúar sambandsaðila voru sammála 
um að góður andi hefði ríkt á þinginu. 
 Haukur Valtýsson, sem varð sjálfkjörinn for-
maður UMFÍ til næstu tveggja ára, sagði í opn-
unarávarpi að þau tvö undangengin ár sem 
hann hefði verið formaður hefðu verið anna-
söm. Mörgu hafi verið komið í verk og starf-
semi UMFÍ tekið breytingum frá því sem 
áður var. 

Spenntur fyrir Landsmótinu
Landsmót UMFÍ voru ofarlega í huga Hauks. 
Hann rifjaði upp ferð sem fimmtíu fulltrúar 
UMFÍ, formenn sambandsaðila og fram-
kvæmdastjórar, auk Hauks sjálfs, fóru til Ála-
borgar í Danmörku um mitt sumar til að 
skoða landsmót DGI og tengjast dönsku ung-
mennahreyfingunni betur. Hauki leist vel á 
það sem hann kynntist og sagðist hann sann-
færðari en áður um að framtíð UMFÍ væri 
björt. Forsvarsfólk DGI hefði áður staðið 
frammi fyrir sömu úrlausnarefnum og UMFÍ 
og hefðu hann og fulltrúar ungmennafélag-
anna lært mikið af ferðinni. 
 Haukur segir að vinna sé hafin við „Lands-

Nýjungar á 50. sambandsþingi UMFÍ

mótið“ – næsta landsmót UMFÍ, sem verður 
með nýju og nútímalegu sniði. Það verður 
haldið á Sauðárkróki dagana 13.–15. júlí 2018. 
Hann sagðist mjög spenntur fyrir þessu nýja 
fyrirkomulagi og í framhaldinu þyrfti svo að 
meta hvernig til hefði tekist og ákveða fram-
hald á tilhögun slíkra móta. 

Gott að gera langtímasamninga
En víkjum aftur að því sem Haukur sagði að 
væri jákvætt í Danmörku og mætti taka upp 
hér á landi. Nýverið hefðu DGI og DIF, sem líta 
má á sem systursamtök UMFÍ og ÍSÍ í Dan-
mörku, endurnýjað samning við ríkisvaldið. 
Samningurinn sé tengdur framkvæmd á lýð-
heilsuverkefni sem ætlað er að bæta lýðheilsu í 
Danmörku. Þar sé horft til lengri tíma og lögð 
áhersla á samstarf á breiðum vettvangi. UMFÍ 
þurfi að hugsa stórt og langt fram í tímann.
 Haukur sagði stjórn UMFÍ leita eftir því að 
ná sambærilegum langtímamarkmiðum. Svo 
að þetta takist verði UMFÍ að breyta ýmsu og 
gera áætlanir og samninga sem gilda til lengri 
tíma en til árs í senn. Lengri samningar styrkja 
grunninn fyrir verkefni hreyfingarinnar. 
 Þetta varð að veruleika að hluta á sam-
bandsþinginu nú í haust. Á síðasta þingdegi 
sótti Kristján Þór Júlíusson, mennta- og 
menningarmálaráðherra, þingið heim og 
hafði hann meðferðis samning við UMFÍ til 
þriggja ára. Samningurinn var á margan hátt 
nýlunda, ekki aðeins í sögu UMFÍ. Þetta var 
fyrsti samningurinn sem UMFÍ hefur gert til 
svo langs tíma og sá fyrsti sem stjórnvöld 
hafa gert við félagasamtök og er til lengri 
tíma en eins árs í senn. Kristján Þór sagði 
við undirritun samningsins að hann gerði 
félagasamtökum eins og UMFÍ kleift að 
skipuleggja sig til lengri tíma. 

Haukur Valtýsson segir Íslendinga geta lært mikið af Dönum.

Undirritun samninga. F.v.: Óskar Ármannson, sérfræðingur 
hjá MMR, Kristján Þór Júlíusson, mennta- og menningar-

málaráðherra, Haukur Valtýsson, formaður UMFÍ, og 
Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri UMFÍ.

 Aldrei hefur áður verið kosið með rafrænum hætti á sambandsþingi UMFÍ.

Rafræn kosning
Ýmislegt nýtt leit dagsins ljós á sambandsþingi UMFÍ 
á Hallormsstað. Kosningar voru þar rafrænar í fyrsta 
sinn. Tilhögunin var sú að hver fundargestur fékk 
rafræna hnetu með tökkum á. Hægt var að vera 
fylgjandi málum, á móti eða hlutlaus. Áður en farið 
var í kosningar á öðrum degi þingsins var farið yfir 
rafrænu kosninguna og það hvernig kerfið virkaði. 

Niðurstaðan var mun fljótvirkari en áður. Þegar gengið 
var til kosninga birtist á tjaldi hvenær mátti byrja að 
kjósa, hversu margir höfðu kosið og um hálfri mínútu 
síðar hver niðurstaðan var. 

Vilja ræða málið betur
Eitt af stærri málum þingsins var umsókn um aðild flestra íþróttabandalaga landsins 
að UMFÍ. Vinnuhópur um aðildina sendi frá sér tillögur í byrjun árs til kynningar og 
umfjöllunar hjá sambandsaðilum. Á þinginu sjálfu voru tillögur um aðild bandalag-
anna ýmist felldar eða vísað frá þinginu. Tillögur um breytingar á lögum sem tengd-
ust inngöngunni náðu ekki 2/3 hluta atkvæða en þó var meira en helmingur þing-
fulltrúa sem studdi lagabreytingarnar eða 63 af 109. 12 sátu hjá og 34 voru á móti. 
Þingfulltrúar vilja ræða málið frekar og var tillaga borin upp á þinginu um að fela 
stjórn boðun aukaþings varðandi málið. Hún var samþykkt með yfirgnæfandi meiri-
hluta atkvæða. Stjórn UMFÍ hefur í framhaldinu fundað og komist að þeirri niður-
stöðu að ekki sé heimild til boðunar aukaþings en hefur samþykkt að boðað verði 
til aukasambandsráðsfundar varðandi málið. Hann fer fram 13. janúar 2018.
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20. Unglingalandsmót UMFÍ var 
haldið í blíðskaparveðri um 
verslunarmannahelgina á Egils- 

stöðum. Mótshaldari var Ungmenna- og 
íþróttasamband Austurlands (UÍA) og Fljót-
dalshérað. Að sjálfsögðu var mótið vímulaus 
íþrótta- og fjölskylduhátíð. 
 Á mótinu var boðið upp á keppni í 23 mis-
munandi greinum fyrir ungmenni á aldrinum 
11–18 ára þar sem allir á þessu tiltekna aldurs-
bili gátu tekið þátt, óháð því hvort viðkom-
andi væri í íþróttafélagi. Keppnisgreinarnar 
voru: boccia, bogfimi, fimleikalíf, fjallahjól-
reiðar, frisbígolf, frjálsar íþróttir, glíma, golf, 
götuhjólreiðar, knattspyrna, kökuskreyting-
ar, körfuknattleikur, mótocross, ólympískar 
lyftingar, rathlaup, skák, skotfimi, stafsetn-
ing, strandblak, sund, þrekmót og upplestur. 
 Auk keppninnar var boðið upp á fjölbreytta 
afþreyingu fyrir alla fjölskylduna. Hægt var að 
fara í ratleik, minigolf, spila fótbolta á panna-
velli og fara í víkingaleiki ásamt mörgu öðru. 
Á kvöldin fóru síðan fram skemmtanir í stóru 
samkomutjaldi á mótssvæðinu þar sem helstu 
tónlistarmenn og hljómsveitir landsins komu 
fram. 
 Á mótinu voru keppendur alls 980 talsins, 
eða 538 drengir og 442 stúlkur, og hefur hlut-
fallið aldrei verið jafnara. Flestir keppendur 
voru 12 ára en fæstir 11 og 18 ára. Eins og 

undanfarin ár tóku flestir þátt í knattspyrnu, 
körfubolta og frjálsum íþróttum. Í fyrsta skipti 
á mótinu var boðið upp á keppni í kökuskreyt-
ingum. Óhætt er að segja að keppnin hafi 
vakið mikla lukku því að rúmlega 100 þátttak-
endur tóku þátt. 
 Undirbúningur fyrir 21. Unglingalandsmót 
UMFÍ er hafinn en mótið fer fram um verslun-
armannahelgina (2.–5. ágúst) í Þorlákshöfn. 
Mótshaldarar eru Héraðssambandið Skarp-
héðinn (HSK) og sveitarfélagið Ölfus. Sjáumst 
hress á Unglingalandsmóti í Þorlákshöfn 2018! 

Hvað finnst móts-
gestum um mótið?
Samkvæmt könnun á meðal þátttakenda 
mótsins líkaði 99,6% gesta mótið vel eða 
mjög vel og 99,5% mótsgesta mæla með 
mótinu við aðra. Hvar verður fjölskylda þín 
um næstu verslunarmannahelgi? 

 „Þetta er klárlega skemmtilegasti 
 viðburður ársins!“
 „Þetta er alvöru fjölskyldumót sem 
 enginn ætti að missa af!“
 „Það er algjör snilld að hafa þetta mót 
 þessa helgi. Ég var efins fyrst en er það 
 svo sannarlega ekki núna!“
 „Stórskemmtilegt mót og ekkert annað 
 í stöðunni en að fara á mótið eins 
 lengi og börnin hafa keppnisrétt!“ 

„Við skulum halda í ungmennafélagsandann 
eina og sanna, ræktun lýðs og lands. Það er 
svo mikilvægt að setja sér markmið og vinna 
saman, ekki bara í íþróttum heldur lífinu öllu. 
Við erum samfélag þar sem allir eiga að geta 
spreytt sig, skarað fram úr ef vel gengur en 
hlýtt um leið sanngjörnum reglum í heiðar-
legri keppni.“ Guðni Th. Jóhannesson, forseti 
Íslands. 

Unglingalandsmót UMFÍ
Egilsstöðum 2017
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Unglingalandsmót UMFÍ
Egilsstöðum 2017



 SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands 17

Árangur í íþróttum byggir ekki aðeins á líkamlegri getu. Gott 
hugarfar og góður liðsandi geta einnig skipt höfuðmáli.  
Með markvissri þjálfun andlegra þátta styrkjum við börn og 

unglinga fyrir lífið og þátttöku í samfélaginu um leið og við aukum 
möguleika þeirra á að blómstra á íþróttavellinum.

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 líkamlega færni. Verkefnið er 
samstarfsverkefni stærstu íþróttahreyfinga Íslands, Ungmenna-
félags Íslands (UMFÍ) og Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ). 
 Áherslan í íþróttaþjálfun hefur til þessa verið á líkamlega og 
tæknilega 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. Þjálfun 
karakters barna og ungmenna í íþróttum gerir íþróttafélögum 
kleift að sinna hvoru tveggju í senn: uppeldishluta og afrekshluta 
íþróttastarfsins, því að góðir karakterar eru vel í stakk búnir til að 
takast á við lífið og einnig til að ná árangri í íþróttum.
 Sýnum karakter er viðbót við stefnu og annað fræðsluefni íþrótta-
hreyfingarinnar og byggir á því að nokkru leyti. Þar er bætt við hag-
nýtum upplýsingum og aðferðum sem þjálfarar geta nýtt sér í þjálf-
un barna og ungmenna með einföldum hætti. Verkefnið er þó 
hvorki altækt né endanlegt. Þvert á móti er því ætlað að þróast og 
dafna með framlagi þjálfara – og annarra sem áhuga hafa – sem 
hafa tækifæri til að koma með ábendingar og frekari fræðslupunkta 
inn í verkefnið. 

www.synumkarakter.is
Á heimasíðu verkefnisins má finna pistla eftir sérfræðingana dr. 
Viðar Halldórsson og dr. Hafrúnu Kristjánsdóttur. Þau setja fram 
góðar leiðbeiningar sem þjálfarar geta nýtt sér og sett inn í þjálf-
unaraðferðir sínar. Auk þeirra hafa fjölmargir þjálfarar og aðrir, sem 
láta sig málefnið varða, skrifað gagnlega pistla, komið með ráð-
leggingar og fjallað um aðferðir sínar í anda verkefnisins. Sýnum 
karakter skiptist í sex áhersluþætti sem eru áhugi, markmiðasetn-
ing, félagsfærni, sjálfstraust, leiðtogafærni og einbeiting. En hvað 
einkennir karaktera? Þessari spurningu er ekki auðvelt að svara en 
karakterar rísa sterkir upp eftir mistök (tilraunir), takast á við álag 
og þrauka í mótlæti, þeir trúa á sjálfa sig og hafa óbilandi trú á að 
þeir ráði sínum eigin örlögum en slík viðhorf eru tiltölulega óháð 
keppnisaðstæðum eða mótlæti. Karakterar eru áhugasamir og 
jákvæðir, þeir eiga auðvelt með að einbeita sér þegar það skiptir 
máli en öðru fremur eru þeir öflugir leiðtogar og góðir liðsfélagar. 

Er hjálplegt að vera karakter? 
Markhópur verkefnisins Sýnum karakter er fyrst og fremst þjálfarar 
barna og ungmenna í íþróttum. Mikilvægt er þó að allir sem koma 
að íþróttastarfi barna og ungmenna, stjórnarfólk, starfsfólk, kennar-
ar og foreldrar, kynni sér innihald og áherslur verkefnisins. Ef allir 
vinna saman að því að bæta og styrkja karakter ungu kynslóðar-
innar verður framtíð þeirra – og okkar allra – enn bjartari og betri.
 Góðir karakterar eru líklegri til þess að ná árangri í íþrótt sinni, 
þeir hafa betra sjálfstraust, eiga auðveldara með tilfinningastjórnun, 
hafa meiri og betri samskiptahæfni, þeir hugsa á jákvæðum nótum 
og eru staðfastari. Góðir karakterar hafa hæfni sem nýtist þeim á 
flestum sviðum lífsins og því gott veganesti til framtíðar að fá slíka 
þjálfun í æsku. 
 Það er von íþróttahreyfingarinnar að verkefnið hjálpi þjálfurum 
og fleirum við að tileinka sér aðferðir og leiðir til markvissrar þjálf-
unar karakters ungu kynslóðarinnar og beiti þeim í daglegu starfi. 
Það er allra hagur en nú þegar hafa fjölmörg íþróttafélög og þjálf-
arar tekið verkefnið markvisst inn í þjálfun sína. 

Eysteinn Hauksson
knattspyrnuþjálfari í 
Keflavík nýtir Sýnum 
karakter í þjálfun. 
 „Ég hef verið að prófa 
mig áfram með knatt-
spyrnuverkefni, sem lík-
lega má tengja við
„karakterþjálfun“, hjá 
6. flokki kvenna í Kefla-
vík. Með vissu millibili byrjum við æfingar á 
að kynna ákveðið gildi eða hugtak með því 
að segja frá því, hvað það þýðir og hvernig 
það getur verið íþróttafólki eða íþróttaliðum 
mikils virði. Síðan er lögð áhersla á að hrósa 
fyrir þá hegðun á æfingunum sem fylgja, sem 
tengist því að styrkja viðkomandi hugtak 
innan hópsins. Engum er sagt að hann EIGI 
AÐ VERA svona eða hinsegin, heldur er hug-
tökunum og mögulegum kostum þeirra ein-
faldlega lýst og svo er þeim hampað við hvert 
tækifæri. Stelpurnar eru svo spurðar reglu-
lega, í upphafi æfinga, hver gildin okkar séu 
og þær telja þau upp og þannig eflast þau 
vonandi innan hópsins. Svo er reglulega bætt 
inn nýjum hugtökum, þó alls ekki of oft,“ 
segir Eysteinn. 

Karl Ágúst Hannibalsson
körfuknattleiksþjálfari 
hjá FSu á Selfossi leggur 
áherslu á mikilvægi 
þess að byrja strax á því 
að huga að andlegri 
sem og félagslegri hlið 
barnanna sem hann 
þjálfar. Karl einbeitir sér 
markvisst að því að efla 
þessa þætti í starfi sínu. Karl settist niður með 
iðkendum og þjálfurum þar sem allir settu 
sér sameiginleg markmið fyrir allt liðið. Fyrir 
valinu varð að stefna að því að verða flottasta 
körfuboltaliðið á landinu. Út frá þessu var 
svo rætt um það hvað þyrfti til þess að verða 
flottasta liðið. Eftir góða vinnu varð niður-
staðan sú að búa til fimm gildi sem lið stefndi 
á að fara eftir, hvort sem væri er á æfingum eða 
í keppni. Liðið skilgreindi vel merkingu gild-

anna þannig að allir væru með sitt á hreinu. 
Iðkendur fengu síðan allir útprentað blað 
með gildum til þess að taka með heim. 
Til þess að minna leikmenn á gildin á æfing-
um er eitt og eitt gildi tekið fyrir í einu og 
nýtt sem þema í tvær vikur í senn. Karl skrifar 
þá gildið, sem unnið er með hverju sinni, á 
töflu og hefur inni í sal á meðan á æfingu 
stendur til að minna iðkendur á. „Við leggjum 
mikla áherslu á skilgreiningu iðkenda á vin-
áttu sem er meðal annars að hugsa um sam-
herjana, vera góðir hver við annan og tala 
við þá sem eru leiðir á æfingunum. Þeir sem 
sýna öðrum vináttu fá mikið hrós fyrir bæði 
frá þjálfara og samherjum,“ segir Karl.

Ósk Kristinsdóttir 
er knattspyrnuþjálfari 
hjá HK (Handknattleiks-
félagi Kópavogs).
 „Ég hef farið úr því að 
vera með átta stelpur á 
æfingum í litlum íþrótta-
sal í það að vera með 
40–50 stelpur á æfingu 
á hálfum velli í Kórnum í 
Kópavogi. Við þessa breytingu hefur teng-
ingin við iðkendur breyst,“ segir Ósk. 
 Ósk hefur tekið Sýnum karakter markvisst 
inn í þjálfun sína sem og HK í heild. HK ákvað 
að nýta verkefnið markvisst í öllu félaginu en 
allir þjálfarar félagsins komu að þeirri vinnu. 
„Ég leit á verkefnið Sýnum karakter sem kjörið 
tækifæri til þess að kynnast iðkendum mín-
um betur og aðstoða stelpurnar við að átta 
sig á stöðu sinni innan félagsins. Þær höfðu 
margar hverjar ekki hugmynd um hvað það 
er að vera félagsmaður, góður liðsfélagi eða 
leiðtogi. Fyrirmynd var hugtak sem þær 
þekktu en áttuðu sig ekki á að þær sjálfar 
væru fyrirmyndir, til dæmis í augum yngri 
iðkenda. Það fyrsta sem ég fór að vinna með 
eftir fund með þjálfurum innan HK, þar sem 
við kynntum okkur Sýnum karakter, var að 
efla liðsandann og gera þær meðvitaðri um 
að þær væru hluti af HK, HK væri ekkert án 
iðkenda og að þær skiptu máli fyrir félagið,“ 
segir Ósk.

Það er hægt að þjálfa góðan liðsanda!
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Nemendur í 9. bekk í Varmahlíðar- 
skóla í Skagafirði fóru í fyrsta sinn  
í byrjun október í heila viku í Ung- 
menna- og tómstundabúðirnar á 

Laugum í Sælingsdal. Aðstoðarskólastjórinn 
segir krakkana í skýjunum eftir dvölina og er 
búinn að panta pláss aftur á næsta ári.

 „Krökkunum fannst alveg frábært á Laug- 
um. Þau undirbjuggu sig vel og þegar þau  
komu aftur í skólann sögðu þau yngri bekk- 
ingum að það yrðu allir að fara þangað,“ 
segir Lára Gunndís Magnúsdóttir, aðstoðar- 
skólastjóri Varmahlíðarskóla í Skagafirði.  
Næstum allir nemendur í 9. bekk Varmahlíð- 
arskóla fóru í Ungmenna- og tómstundabúð-
irnar á Laugum í heila viku í byrjun október 
2017. Þetta var í fyrsta skipti sem nemendur 
við Varmahlíðarskóla fara í Ungmenna- og 
tómstundabúðir UMFÍ.
 Lára vissi um Ungmenna- og tómstunda- 
búðir UMFÍ og þá kosti sem prýða þær. Þegar  
landsfulltrúi UMFÍ heimsótti Varmahlíðar-

skóla árið 2015 og kynnti þær var fræjunum 
sáð víðar. Svo vildi líka til að umsjónarkenn-
ari árgangsins, sem var að fara vestur, hafði 
farið þangað með bekk í öðrum skóla nokkr-
um árum fyrr. 
 Nemendurnir undirbjuggu ferðina mjög 
vel, seldu vöfflur og seldu inn á leiksýningu á 
verki eftir sögu sem var til náms í skólanum 
til að fjármagna hana. Foreldrar nemendanna 
greiddu það sem upp á vantaði, fjárhæð sem 
jafngildir fæðiskostnaði ungmennanna í þá 
daga sem þau voru á Laugum. Með í ferðina 
fóru tveir starfsmenn á vegum skólans, einn 
kennari og umsjónarmaður félagsmála.
 Lára segir dvölina í Ungmenna- og tóm-
stundabúðum UMFÍ hafa stutt við námið í 
skólanum. „Þau fengu fjölbreytt verkefni og 
lærðu að koma fram og tala. Námið rímaði 
líka mjög vel við það sem við gerum í Varma-
hlíðarskóla, sem er heilsueflandi skóli, í sjálfs-
styrkingu, útiveru og öðru. Krakkarnir fengu 
líka að prófa alls konar íþróttir og útivist,“ 
segir Lára Gunndís aðstoðarskólastjóri.

Vildu vera á 
Laugum að eilífu
„Ferðalangarnir höfðu áhyggjur af því að þurfa að 
ferðast inn í annan heim, eiginlega horfinn heim,“ 
segir Trostan Agnarsson, umsjónarkennari 9. bekkjar 
við Varmahlíðarskóla. Hann á þar ekki við Laxárdal-
inn, sögusvið Laxdælu og Auðar djúpúðgu, heldur 
það að þetta var heimur án rafrænna samskipta við 
umheiminn. 
 „Símar og annað slíkt fékk því ekki að fljóta með 
þar eð slíkt var talið trufla um of hin fallegu mann-
legu samskipti sem eiga að einkenna daglega lífið. 
Tækin, sem skilin voru eftir, gleymdust furðu fljótt 
og fólk naut þess að dvelja í þessum horfna heimi 
mannlegra samskipta. Nemendur höfðu á orði að 
í ævintýraheimi sem þessum væri hægt að dvelja 
lengi, jafnvel að eilífu.“

Það verða 
allir að fara
þangað
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20.000 
UNGMENNI 
Á LAUGUM
UMFÍ hefur starfrækt Ungmenna- og  
tómstundabúðirnar á Laugum í Sæl- 
ingsdal síðan árið 2005. Á hverju ári  
koma um 1.800 ungmenni að Laug- 
um og má því ætla að rúmlega 
20.000 níundubekkingar hafi komið 
til Lauga í þau tólf ár sem búðirnar 
hafa verið starfræktar. Markmiðið 
með dvölinni þar er að styrkja félags- 
færni unglinga og efla vitund þeirra  
fyrir umhverfi sínu og samfélagi  
ásamt mikilvægi þess að hafa heil- 
brigðan lífsstíl að leiðarljósi.
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Hlynur C. Guðmundsson, frjáls-
íþróttaþjálfari Aftureldingar í Mos-
fellsbæ, hefur kennt börnum íþróttir 
og tómstundir í 1.–4. bekk í grunn-
skólum Mosfellsbæjar. Hann segir 
það skila sér í ófeimnari og opnari 
ungmennum.

„Ég er sannfærður um að ungmenni búa að 
þeirri þekkingu á íþróttum sem þau fá í æsku. 
Hún nýtist þeim og minni líkur verða á því að 
þau leiðist út á óæskilegar brautir, hvað þá að 
þau brjóti af sér. Frístundakynning í æsku eyk-
ur líkurnar á því að ungmennin stundi heil-
brigðari lífsstíl,“ segir Hlynur C. Guðmunds-
son, frjálsíþróttaþjálfari Aftureldingar í Mos-
fellsbæ. 
 Hann hefur á síðastliðnum 20 árum skipu-
lagt og stýrt Íþróttafjöri fyrir börn í Mosfells-
bæ. Hugmyndina segir hann hafa komið upp 
fyrir síðustu aldamót þegar hann sá hvert 
virtist stefna í forvörnum í bænum. 
 „Íþróttalífið var orðið nokkuð staðnað í 
Mosfellsbæ árið 1997. Fá börn og ungmenni 
voru í skipulögðu tómstunda- og æskulýðs-
starfi og lítið var að gerast á þeim vettvangi. 

Ég fór varla orðið á heimaleiki hjá Aftureldingu 
því að ég þekkti fáa í liðinu. Svo urðu til hópar 
12–15 ára unglinga sem slæptust og þvæld-
ust um og höfðu ekkert fyrir stafni,“ segir 
Hlynur. Hann átti ungling á þessum tíma og 
fór nokkrum sinnum í foreldrarölt með öðrum 
að kvöldi til. „Krakkarnir hittust í sjoppu í mið-
bænum á kvöldin og þau áttu sér sína staði. 
Við fórum á nokkra staði og ræddum við þá. 

Íþróttir og tómstundir eru besta forvörnin
Mér þótti þetta leiðinlegt að sjá enda kannaðist ég við krakkana úr 
skólastarfinu í bænum,“ segir Hlynur. Hann fór að spjalla við krakk-
ana og hlusta eftir því hvort þau ættu sér einhverjar tómstundir á 
daginn og um helgar. Svo reyndist ekki vera. 
 „Það var eins og þau langaði til að vera í íþróttum eða tómstund-
um en væru feimin við það á þessum aldri,“ segir Hlynur og tók að 
brjóta heilann um það hvað hann gæti gert til að ungmennin yrðu 
opnari og hefðu eitthvað skapandi að fást við.

40–50 börn á dag
Sigurður Guðmundsson, íþróttafulltrúi Mosfellsbæjar, og Hlynur 
ræddu saman og fengu þá hugmynd sem enn er unnið eftir. 
Í henni fólst að bjóða börnum í fyrstu bekkjum grunnskóla upp á 
skipulagt tómstundastarf þar sem kynnt voru fyrir þeim grunn-
atriði í þeim íþróttagreinum sem Afturelding býður upp á og allt 
tómstundastarf í Mosfellsbæ. Ekki var um skipulagðar æfingar 
að ræða heldur kynningar þar sem nemendur fengu nasasjón af 
ýmsum greinum og fengu að prufa. 
 „Við fórum af stað með þetta sem tilraunaverkefni árið 1998 og 
það hefur gengið eftir það,“ segir Hlynur og er sáttur við árangur-
inn nú 19 árum síðar. Í Íþróttafjörið mæta 40–50 börn á dag úr 
grunnskólum Mosfellsbæjar, um 170–200 í hverri viku.
 Íþróttafjörið fer fram að skóla loknum, í frístundinni, það fellur 
innan skólastarfsins og því þurfa foreldrarnir ekki að skutla börnun-
um neitt. Í Íþróttafjörinu eru kynntar ýmsar árstíðabundnar greinar 
á borð við golf að vori, skák, íslenska glímu, hestamennsku og 
margt fleira. Yfir háveturinn er einblínt á það íþróttastarf sem 
Afturelding í Mosfellsbæ býður upp á. 
 Hlynur segir árangurinn stórkostlegan. Ungmennin séu hætt að 
slæpast á kvöldin og fleiri stundi íþróttir og tómstundir. „Ég tók 
eftir því í kringum 2008 að ég var farinn að hafa gaman af því að 
fara á heimaleiki Aftureldingar til að sjá bæði karla- og kvennaliðin 
keppa í meistaraflokkum. Þar og sérstaklega síðar sá ég nefnilega 
marga sem höfðu komið í íþróttafjörið hjá mér og hafa fundið fjöl-
ina sína fyrir unglingsárin,“ segir Hlynur C. Guðmundsson að lokum. 

Íslenska glíman er vinsæl
„Það kom mér mikið á óvart, en íslenska 
glíman er ein vinsælasta íþróttagreinin sem 
krakkarnir prófa,“ segir Hlynur. Árið 2006 lét 
Hlynur útbúa tuttugu glímubelti fyrir börn. 
Þau eru úr hestataumi með smellulás og 
hafa staðist tímans tönn. Glíman er kynnt 
bæði á haustin og vorin og hafa börnin, 
bæði kyn, mjög gaman að því að læra 
brókatök og axlatök, hælkróka og önnur 
brögð í glímu án þess að meiða. Þetta er 
kynt sem fyrsta íþróttagrein íslenskra vík-
inga og þau bera mikla virðingu fyrir henni.

„Frístundakynning í æsku eykur 
líkurnar á því að ungmennin 

stundi heilbrigðari lífsstíl“
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Þegar ykkur langar til að líða aðeins betur
er lausnin sú að kíkja reglulega inn í vetur

Við getum aðstoðað 
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Bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs
vill að hið opinbera veiti sveitar-
félögum meiri stuðning til að 
halda íþróttamót á borð við 
Unglingalandsmót UMFÍ.

„Stjórnvöld þurfa að átta sig betur á forvarna-
gildi íþróttamóta,“ segir Björn Ingimarsson, 
bæjarstjóri á Fljótsdalshéraði. Birni var mikið 
niðri fyrir þegar hann hélt harðort erindi við 
setningu 50. sambandsþings UMFÍ á Hótel 
Hallormsstað í október sl. Unglingalandsmót 
UMFÍ fór einmitt fram á Egilsstöðum um 
verslunarmannahelgina með mótshaldaran-
um UÍA og var Björn á meðal þeirra sem 
lögðu á sig ómælda vinnu til að halda gott 
mót. Hann sagðist hafa orðið fyrir vonbrigð-
um með viðbrögð stjórnvalda þegar forsvars-
menn sveitarfélagsins leituðu til hins opin-
bera eftir stuðningi. 
 Björn sagði í ávarpi sínu að sveitarfélög, 
sem hafa haldið mótið með viðkomandi sam-
bandsaðila UMFÍ, hafi ætíð fengið góðan fjár-
hagslegan stuðning frá stjórnvöldum. Hann 
rifjaði upp að þegar Unglingalandsmót var 
síðast haldið á Egilsstöðum árið 2011 hafi 

Forvarnagildi íþróttamóta er mikið
Björn Ingimarsson: 

sveitarfélagið fengið um 18 milljónir króna 
frá hinu opinbera til framkvæmda sem meðal 
annars fólust í því að byggja upp íþróttamann-
virki fyrir mótið og styrkja innviði í tengslum 
við mótshaldið. Árið 2017 hafi fjárveitingunni 
verið breytt. Stuðningur fyrir landsmót hafi 
ekki lengur verið á fjárlögum heldur verið sótt 
um í sérstakan landsmótssjóð. Fljótsdals-
hérað hafi aðeins fengið fimm milljónir króna 
úr sjóðnum í aðdraganda Unglingalands-
mótsins á Egilsstöðum þetta árið. Mótfram-
lag sveitarfélagsins nam 24 milljónum króna. 
 Björn segir stjórnvöld ekki hafa sýnt mála-
leitunum forsvarsmanna sveitarfélagsins 
skilning þegar leitað var eftir mótframlagi frá 
hinu opinbera fyrir síðasta mót. 
 „Ég varð fyrir vonbrigðum. Þetta kom okk-
ur á óvart. En svo virðist sem stjórnvöldum 
finnist búið að setja nóg í þetta. Mér finnst 
það þröngt sjónarmið,“ segir Björn og ítrekar 
forvarnagildi Unglingalandsmóts UMFÍ.
 „Við tökum þetta auðvitað á okkur nú. En 
menn þurfa að hafa augun opin. Með Ungl-
ingalandsmóti UMFÍ er mikið forvarnastarf 
unnið. Gildi mótsins er gífurlegt. Það er ekki 
verið að halda mótið fyrir Egilsstaði heldur 
fyrir allt landið. Hagsmunir allra eru undir,“ 
sagði Björn og lagði áherslu á að sökum þess 
ættu stjórnvöld að sjá hag í því að styðja við 
viðburði eins og Unglingalandsmót UMFÍ.Björn Ingimarsson, bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs.
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Í sundlaugargarðinum 
er eina öldulaug landsins og þar 

er líka stærsta vatnsrennibrautin 10 m 
há og 80 m löng.  Útilaugin er 25 m, 

innanhúslaug, heitir pottar, buslulaug, 
gufuböð og líkamsrækt. 

Góð aðstaða fyrir fatlaða. 

AFGREIÐSLUTÍMI:
Mánud - föstud kl. 06:30 – 20:30

Laugard og sunnud kl. 10:00 – 18:00

Breiðumýri, Álftanes, 
Sími:  550 2350

Sundlaugin í Ásgarði 
er 25 m útilaug sem er 

samtengd við litla barnalaug.  
Gufubað, heitir pottar og 
kaldur pottur, líkamsrækt.  

AFGREIÐSLUTÍMI:
Mánud - föstud kl. 06:30 – 21:00

Laugard og sunnud kl. 08:00 – 18:00

Ásgarður, sími:  550 2300
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styrkir fjölda góðra verkefna
Umsóknir í fræðslu- og verkefnasjóð hafa 
aldrei verið fleiri. Sjóðurinn hefur heldur 
aldrei úthlutað til jafnmargra verkefna og á 
þessu ári.
 Fræðslu- og verkefnasjóður UMFÍ úthlut-
aði í nóvember sl. 6,5 milljónum króna til 65 
verkefna. Þetta var önnur úthlutunin úr sjóðn-
um á árinu. Fyrsta úthlutunin var í maí þegar 
sjóðurinn veitti rúmum 8,2 milljónum króna 

Ungmennafélag Kjalnesinga (UMFK) fékk 
fimmtíu þúsund króna styrk úr Fræðslu- 
og verkefnasjóði UMFÍ vegna stofnunar 
leiklistardeildar innan félagsins. 

Ungmennafélög á Íslandi hafa sinnt marg-
víslegum verkefnum í gegnum tíðina. Ung-
mennafélag Kjalnesinga (UMFK) heldur úti 
víðtæku félagsstarfi á svæði sínu, að stórum 
hluta í samstarfi við Klébergsskóla. Það sinnir 
skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi barna 
og ungmenna, heldur íþróttamót, þorrablót 
og sér um páska- og jólabingó og skötu-
veislu ásamt mörgu fleiru. Í nóvember fékk 
ungmennafélagið 50.000 króna styrk úr 

til margra verkefna. Heildarúthlutun sjóðsins 
á árinu nemur 14,7 milljónum króna til 152 
verkefna. 
 Fræðslu- og verkefnasjóður UMFÍ hefur 
þann tilgang að styrkja félags- og íþróttastarf 
sambandsaðila sem vilja auka menntun og 
þekkingu félaga innan hreyfingarinnar á 
íþróttagreinum, í þjálfun, í félagsmálum og 
í félagsstarfi. 

 Rétt til styrkveitingar úr sjóðnum eiga 
allir félagar í ungmennafélögum sem eru 
virkir í starfi og hafa uppáskrift félags síns 
eða sambands til að afla sér aukinnar þekk-
ingar á sérsviði sínu sem gæti nýst við-
komandi félagi, sambandi og ungmenna-
félagshreyfingunni í heild. 
 Umsóknarfrestir eru 1. apríl og 1. okt. 
Úthlutun er sem næst 1. maí og 1. nóv. 

Blakdeild Ungmennafélagsins Kormáks fékk í nóvember úthlutað 
100.000 króna styrk til uppbyggingar blakíþróttar á sambands-
svæði Ungmennasambands Vestur-Húnvetninga (USVH).
 „Flestir mæta nú orðið í blak í hópíþróttum á Hvammstanga. 
Körfubolti er að gera það gott en blakið er í fyrsta sæti. Ástæðan 
fyrir því er að það er svo skemmtilegt og búið er að byggja greinina 
hægt og rólega upp í sveitarfélaginu með stuðningi Fræðslu- og 
verkefnasjóðs UMFÍ,“ segir Sveinbjörg Grétarsdóttir. Hún stundar 
blak hjá blakdeild Kormáks á Hvammstanga. 
 Sveinbjörg segir blak hafa verið stundað á Hvammstanga þegar 
hún var yngri. Ástundun hafi hins vegar ekki verið mikil fyrr en hesta-
konan Vigdís Gunnarsdóttir flutti með manni sínum að Sindra-
stöðum árið 2011. Þar reka þau eitt myndarlegasta hrossabú lands-
ins. Vigdís kom frá Grundarfirði og hafði æft blak þar. Þegar norður 
var komið ýtti hún undir áhuga sveitunga sinna á íþróttinni og sá 
um æfingar. Nú æfa um 30 manns blak, frá 15 ára aldri og upp að 
sextugu, á Hvammstanga. Karlaliðið heitir Húnar og kvennaliðið 
Birnurnar.  
 Blakdeild Kormáks fékk í októberlok síðastliðnum styrk úr fræðslu- 
og verkefnasjóði UMFÍ upp á 100 þúsund krónur til uppbyggingar 
greinarinnar. Félagið hefur áður fengið styrki til uppbyggingar blaks 
á Hvammstanga. Sveinbjörg segir styrkina nýtast til að halda helgar-
námskeið í blaki. Í fyrra og nú í október hafi Hilmar Sigurjónsson, 
þjálfari blakliðs Hamars í Hveragerði, komið norður til að þjálfa 
áhugasama Húnvetninga um heila helgi. Blakdeildin leigði íþrótta-
húsið á Hvammstanga og nýtti styrkinn til að greiða fyrir mat, gist-

fræðslu- og verkefnasjóði vegna stofnunar 
leiklistardeildar.  
 Björgvin Þór Þorsteinsson, formaður UMFK, 
segir mikið líf í félaginu og teygist angar 
þess sig víða. Leiklistardeildina segir hann 
bundna við grunnskólann og sé horft til 
þess að leiklist verði valgrein í skólanum. 
 „Við þurfum að halda unglingunum í ein-
hverju og því varð leiklist fyrir valinu fyrir 
14–15 ára. Þetta er á byrjunarreit en hefur 
gengið vonum framar. Þau kepptu í Skrekki 
og svo höldum við áfram,“ segir hann.

Björgvin Þór Þorsteinsson, 
formaður Umf. Kjalnesinga.

U
M

FÍ

Blakið slær í gegn á Hvammstanga

ingu og laun Hilmars. Námskeiðsgjöld iðk-
enda bættust við styrkinn. 
 Sveinbjörg segir frábært að geta sótt um 
styrk hjá UMFÍ svo að félagið geti fengið þjálf-
ara og styrkt uppbyggingu greinarinnar. 

 Nú er svo komið á Hvammstanga að blak-
deild Kormáks hefur alltaf sent lið á öldunga-
mót í blaki. Tvö lið fóru líka á Íslandsmótið í 
blaki. Hilmar skipuleggur æfingar liðanna og 
heldur utan um félagið.

Blak hefur verið stundað með skipulögðum hætti á Hvammstanga síðan árið 2011.

Ungmennafélag Kjalnesinga stofnaði
leiklistarfélag fyrir ungmenni á svæðinu
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Dæmi um fleiri verkefni sem hlutu styrk 
úr fræðslu- og verkefnasjóði UMFÍ

•	 Taekwonodeild	Aftureldingar	–	sjálfsvarnanámskeið	
 fyrir konur
•	 Fimleikadeild	Stjörnunnar	–	Þjálfaranámskeið
•	 Körfuknattleiksdeild	Fjölnis	–	Námskeið	og	fræðsla	um	
 íþróttasálfræði fyrir iðkendur
•	 Ungmennafélag	Laugdæla	–	Kortavinna	á	göngu-,	
 skokk- og hjólaleiðum
•	 Ungmennafélag	Breiðabliks	–	Aukin	hreyfing	eldri	
 borgara/útbreiðsla
•	 Körfuknattleiksdeild	Ungmennafélag	Gnúpverja	
 – Stofnun nýrrar deildar
•	 Íþróttafélagið	Gerpla	–	Þróunarverkefni	
 hópefli/sjálfsstyrking

„Við gætum ekki gert þetta öðruvísi. Styrkur 
úr fræðslu- og verkefnasjóði UMFÍ gerir okk-
ur kleift að niðurgreiða námskeiðin, kaupa 
reiðtygi og fleira,“ segir Hólmfríður Halldórs-
dóttir. Hún ásamt Berglindi Árnadóttur reið-
kennara og fleirum hafa um nokkurra ára 
skeið stýrt reiðskóla fyrir fatlaða og fólk með 
þroskahömlun hjá Hestamannafélaginu Herði 
í Mosfellsbæ. Hestamannafélagið Hörður er 
aðildarfélag UMSK (Ungmennasambands 
Kjalarnesþings), sambandsaðila UMFÍ.
 Námskeiðin hafa verið mjög vel sótt og 
komast færri að en vilja. Hestamannafélagið 
hlaut 100.000 króna styrk úr sjóðnum í maí 
árið 2017.
 Hólmfríður segir styrki hjálpa mikið til við 
námskeiðahaldið. En félagið sé nú á milli 
stafs og hurðar, það geti ekki auglýst nám-
skeiðin því þá komi fleiri en félagið ræður 
við. Af þeim sökum er ekki vitað með vissu 

hver eftirspurnin er um allt land. En hún er 
mikil, að sögn Hólmfríðar. Biðlað hefur verið 
til fleiri félaga að bjóða upp á reiðnámskeið 
fyrir fatlaða í öðrum sveitarfélögum. Kallinu 
hefur verið svarað og eru námskeið byrjuð á 
Akureyri, Siglufirði og víðar.
 Í upphafi voru 4-5 nemendur á nokkrum 
námskeiðum sem haldin voru að jafnaði einu 
sinni í viku. Töluverð ásókn hefur verið í reið-
námskeið frá sveitarfélögum á höfuðborgar-
svæðinu, Reykjanesi og Selfossi og nám-
skeiðin orðin átta á viku. Félagið getur hins 
vegar aðeins sinnt þremur námskeiðum á 
viku.
 Hugmyndin er að stofna sérstakt félag í 
áföngum utan um reksturinn í félagi við fleiri 
hestamannafélög, sveitarfélögin á höfuð-
borgarsvæðinu, félagasamtök á borð við 
Öryrkjabandalag Íslands, Íþróttasamband 
fatlaða, Einhverfusamtökin og fleiri.

Gætum þetta ekki án styrksins

Byggðu reiðhöll fyrir námskeiðin
Eitt af þeim markmiðum sem stefnt var að þegar ráðist var í 
hönnun reiðhallar Hestamannafélagsins Harðar var að gera 
fötluðu fólki kleift að stunda reiðmennsku. Höllin var vígð í 
nóvember árið 2009. Fræðslunefnd fatlaðs fólks hjá Hesta-
mannafélaginu Herði var stofnuð um ári síðar. Síðan námið 
hófst hefur eftirspurnin vaxið mikið og er nú svo komið að í 
september 2017 leitaði stjórn félagsins eftir samstarfi við 
hestamannafélög á höfuðborgarsvæðinu um að halda reið-
námskeið fyrir fötluð börn.  „Það er gríðarleg eftirspurn eftir 
námskeiðunum. Námskeiðahaldið er svo vel sótt að það er 
algjörlega sprungið,“ segir Hákon Hákonarson, formaður 
Hestamannafélagsins Harðar.

Hákon Hákonarson segir reið-
námskeið félagsins fyrir fatlað 
fólk fyrir löngu sprungið.
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Hallgrímur Óskarsson segir það 
hafa haft góð áhrif á bæjarbúa að 
halda Landsmót UMFÍ 50+ í bænum 
í sumar. Mótið hafi bætt samstöðu 
íbúa í Hveragerði.

„Áhrif mótshaldsins á Hveragerði og bæjar-
búa eru margvísleg,“ segir Hallgrímur Óskars-
son, formaður Hamars í Hveragerði, spurður 
um áhrifin af því að halda Landsmót UMFÍ 
50+ í bænum í sumar. Mótið fór fram í blíð-
skaparveðri og sól dagana 23.–25. júní. 
Mótshaldarinn var síður en svo óreyndur 
á sínu sviði, hann var Héraðssambandið 
Skarphéðinn (HSK). 

Fjárhagsleg og félagsleg áhrif
Hallgrímur telur áhrifin vera af tvennum toga. 
Í fyrsta lagi hafi þau verið bein og fjárhagsleg 
og skilað íþróttafélaginu Hamri verulegum 
fjárhagslegum ávinningi. Hin áhrifin hafi ekki 
verið síðri en af félagslegum og óræðari toga. 
 „Það var eftirtektarvert hvað margir bæjar-
búar tóku þátt í mótinu með einum eða öðr-
um hætti. Margir höfðu tekið þátt í mótum 
og viðburðum á vegum UMFÍ, sumir í mörg 
ár. En aðrir höfðu aldrei gert það, þar á meðal 
ég sem var að taka þátt í 50+ í fyrsta sinn. 
Þátttakan opnaði augu margra, þetta var svo 
skemmtilegt,“ segir Hallgrímur og leggur 
áherslu á að hann hafi fundið fyrir einhverju 
skemmtilegu á meðan undirbúningi mótsins 
stóð.
 „Það var ungmennafélagsandinn. Hann er 
ekki hluti af fortíðinni. Þvert á móti var hann 
sterkur í Hveragerði alla vikuna fyrir mótið. 
Og líka á meðan því stóð. Við höfum ekki 
fundið fyrir þessu á öðrum mótum í bænum,“ 
segir Hallgrímur og rifjar upp að við undir-
búning Landsmóts UMFÍ 50+ hafi fólk verið 
tilbúið til að redda hlutum og sýna frumkvæði 
á áður óþekktum sviðum. „Þarna þurfti ekki 
að nefna neitt við neinn, fólk var í samkeppni 
um að vera fyrst til að gera eitthvað.“

Fann sterkt fyrir ungmenna-
félagsandanum í Hveragerði

 Hallgrímur nefnir sem dæmi fánaborgir 
sem voru settar upp í Hveragerði á mánu-
deginum fyrir mót. Þær fóru margar á hliðina 
í roki tveimur dögunum síðar. Eftirlitsteymi 
fór óumbeðið af stað til að kanna allar 
fánaborgir.

Allir taka þátt
Hallgrímur er fullviss um að mótið hafi þjapp-
að bæjarbúum saman. „Þótt eitt íþróttafélag 
sé í Hveragerði vinna deildirnar ekki mikið 
saman. Fólk var því að kynnast þarna, þvert 
á kynslóðir. Og allir að taka þátt,“ segir hann.  

Allir ánægðir 
með mótið
„Ég skemmti mér konunglega við að 
fylgjast með keppnisgreinum og sýning-
um og ætlaði aldrei að geta slitið mig frá 
kennslu í línudansi, sem var afar skemmti-
legur og fjölmennur. Landsmótið setti 
mikinn svip á bæjarlífið þessa helgi og 
vakti athygli víða. Við mótsslit bauð ég 
Hveragerði fram aftur sem vettvang 
þessa landsmóts en ég held að það hefði 
ekki verið gert ef bæði bæjaryfirvöld og 
bæjarbúar hefðu ekki verið yfir sig ánægð 
með það hvernig til tókst,“ segir Aldís 
Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri í Hveragerði. 

Hallgrímur (annar frá vinstri) tók 
meðal annars þátt í utanvegahlaupi 
á Landsmóti UMFÍ 50+ í Hveragerði.
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Það fyrsta sem Sema Erla Serdar 
gerði, þegar hún hóf störf hjá  
Æskulýðsvettvanginum, var að  
fara á námskeiðið Verndum þau.  
Námskeiðin eru fyrir þjálfara, 
sjálfboðaliða og starfsfólk 
íþrótta- og æskulýðsfélaga. 

„Áhugi á námskeiðum Æskulýðsvettvangs-
ins er að aukast. Æ fleiri óska eftir fræðslu um 
kynferðisofbeldi og einelti og aðgerðir gegn 
þeim hjá okkur. Það er gott að finna fyrir því 
að fólk sem vinnur með börnum og ung-
mennum er meðvitað um skyldur sínar og 
ábyrgð og vill fræðast um málin,“ segir Sema 
Erla Serdar, verkefnastýra Æskulýðsvettvangs-
ins. Hún er önnum kafin þessa dagana við að 
bóka á námskeið vettvangsins um fræðslu 
í barnaverndarmálum. Námskeiðið heitir 
Verndum þau.
 Æskulýðsvettvangurinn er samstarfsvett-
vangur UMFÍ, Bandalags íslenskra skáta, 
KFUM og KFUK á Íslandi og Slysavarnafélags-
ins Landsbjargar. Vettvangurinn var formlega 
stofnaður sumarið 2012. 
 Æskulýðsvettvangurinn vinnur að sam-
eiginlegum hagsmunamálum barna og ung-
menna. Tilgangur hans og markmið er að 
stuðla að samræðu og samstarfi aðildar-
félaganna á sviði leiðtogaþjálfunar, fræðslu- 
og forvarnamála, útbreiðslu og kynningar 
sem og á öðrum sviðum eftir því sem þurfa 
þykir. Æskulýðsvettvangurinn hefur frá stofn-
un staðið fyrir námskeiðum, ráðstefnum og 
öðrum sameiginlegum verkefnum sem lúta 
að hagsmunum barna og ungmenna.

400 manns á nám-
skeiði um ofbeldi
Sema Erla hóf störf hjá Æskulýðsvettvangin-
um fyrir um ári. Það fyrsta sem hún gerði var 
að fara á námskeiðið Verndum þau. Umsjón-
armenn námskeiðsins eru höfundar sam-
nefndrar bókar. Sema segir námskeiðið skila 
miklum árangri.
 „Fræðslan skilar sér í heilbrigðara og örugg-
ara starfsumhverfi. Þegar starfsfólk og sjálf-
boðaliðar eru meðvituð um einkenni ofbeld-
is gegn börnum og ungmennum og veit 
hvernig það á að bregðast við slíku eru hags-
munir barna og ungmenna tryggðir. „Það er 
ofar öllu,“ segir Sema.
 Sema segir mikla vitundarvakningu vera í 
samfélaginu gagnvart ofbeldi í ýmsum mynd-
um. Á þessu ári hafi um 400 einstaklingar 
setið námskeiðin Verndum þau. Gera má ráð 
fyrir sambærilegum eða meiri fjölda á næsta 
ári og það er fagnaðarefni, segir hún.
 Sema bendir á að þegar grunur vakni um 
einelti, kynferðisofbeldi eða aðra óæskilega 
hegðun í íþrótta- og æskulýðsstarfi séu verk-
ferlar mjög skýrir. Slíkt vanti á mörgum öðr-
um sviðum samfélagsins.
 „Það er grundvallaratriði að hafa skýra verk-
ferla því að þá vitum við alltaf hvernig á að 
bregðast við þegar svona mál koma upp,“ 
segir hún. „Verkfærin eru til staðar, þolendur 
og gerendur fá nauðsynlega aðstoð, málun-
um er ávallt komið strax í réttan farveg og 
þau eru leyst.“ 

Hatursorðræðan
Æskulýðsvettvangurinn stóð í september s.l. 
fyrir ráðstefnu um hatursorðræðu í íslensku 
samfélagi. Um 100 manns mættu á ráðstefn-
una og vakti hún mikla athygli í fjölmiðlum, 
ekki síst hjartnæm saga knattspyrnumanns-
ins Pape Mamadou Faye, framherja Víkings í 
Ólafsvík, um kynþáttahatur og misrétti sem 
hann hefur orðið fyrir. 

Á að halda aðra ráðstefnu um hatursorðsræðu?
Sema segir það óvíst. „Þetta vandamál er það 
stórt að það þarf að fá stjórnvöld, yfirvöld, fjöl-
miðla og almenning til samstarfs. Það þarf 
fræðslu, stefnumótunarvinnu og aukið fé í 
fræðslu og forvarnir svo að hægt sé að auka 
þekkingu og vitund um hatursorðræðu og 
alvarlegar afleiðingar hennar,“ segir Sema og 
bætir við að skaðsemi hatursorðræðu felist 
m.a. í því að með henni sé með markvissum 
hætti verið að brjóta einstaklinga niður. 
 Sema segir að verið sé að skoða næstu 
skref. Hún bendir á að alltaf sé hægt að leita 
til Æskulýðsvettvangsins og fá fræðslu um 
málið, um það hvað hatursorðræða sé og 
hvaða alvarlegu afleiðingar hún geti haft.

• Sambandsaðilar Æskulýðsvettvangsins geta sótt námskeið 
 á vegum hans sér að kostnaðarlausu. Námskeið á vegum 
 Æskulýðsvettvangsins eru ætluð þjálfurum, starfsfólki og 
 sjálfboðaliðum íþrótta- og æskulýðssamtaka. 
•  Alltaf er hægt að tilkynna mál til Æskulýðsvettvangsins á 
 netfangið fagrad@aev.is. Þar er jafnframt hægt að fá ráð-
 gjöf og aðrar upplýsingar um það hvernig eigi að leysa úr 
 málum. Trúnaðar er gætt við meðferð allra upplýsinga. 

„Við erum að tala 
um hagsmuni barna 
og ungmenna. Þeir 
eru alltaf ofar öllu.“

Fólk vill vita hvernig á að 
            bregðast við ofbeldi
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Björn Grétar Baldursson er yngsti 
einstaklingurinn til að setjast í aðalstjórn 
UMFÍ í sögu hreyfingarinnar í 108 ár. 
Hann var kosinn í stjórnina á 49. sambands-
þingi UMFÍ 2015. Á 50. sambandsþingi 
UMFÍ gaf Björn ekki kost á sér til áframhald-
andi setu. Björn sat í tvö ár í aðalstjórn 
UMFÍ og í níu ár í Ungmennaráði UMFÍ.

Byrjaði í ungmennaráði UMFÍ
Björn segir að það hafi verið tilviljun fremur en einbeittur vilji hans 
sjálfs sem varð til þess að hlutirnir röðuðust svona upp hjá honum 
og að hann hafi sest í ungmennaráðið. Hann var þá 16 ára og árið 
var 2008. 
 „Þetta byrjaði allt á því að ég var spurður að því hvort ég vildi 
fara á ráðstefnu til Þýskalands. Ég var auðvitað til í það. En þá var 
mér sagt að þetta væri um næstu helgi og að ég yrði að skrá mig 
í ungmennaráð UMFÍ. Ég hugsaði ekkert út í það, pakkaði bara og 
brunaði suður,“ segir Björn Grétar, sem þá var nemandi við Fram-
haldsskólann á Laugum og hafði keppt í frjálsum undir merkjum 
Héraðssambands Þingeyinga (HSÞ). 
 Björn Grétar kom inn í ungmennaráð UMFÍ í stað Gunnars Sigfús-
sonar sem þá var að hætta. Björn Grétar segir ráðstefnuna í Þýska-
landi hafa verið áhugaverða. Hún fjallaði um það hvað félagasam-
tök gætu gert til að virkja sjálfboðaliða og halda í þá. Hann lærði 
mikið af þessu sem nýtist honum í félagsstarfi enn í dag.
 Björn Grétar segist ekki hafa gert mikið í ungmennaráðinu fyrstu 
árin. „Ég var mjög hlédrægur, sat aftast á öllum fundum og vissi í 
raun ekki hvert hlutverk mitt væri. Við vorum heldur ekki að gera 
mikið í Ungmennaráðinu. Ég upplifði það sem uppfyllingu. Það var 
ekki fyrr en við fórum út í stærri verkefni á borð við ungmennaráð-
stefnuna Ungt fólk og lýðræði sem ég fór að láta til mín taka. Þá 
færði ég mig framar á fundum. Ég fór líka ósjálfrátt að hafa sterkari 
skoðanir og segja frá áliti mínu. Það var líka þá sem ég fann hverju 
Ungmennaráðið gat áorkað ef það vildi og hvert það stefndi.“

Utanumhald þarf að vera gott
Björn Grétar segir breytta áherslu á utanum-
haldi Ungmennaráðsins hafa skipt miklu og 
hreyft við honum að fara að vinna meira. Þarna 
átti það sama við um Ungmennaráð UMFÍ og 
önnur verkefni sem ungt fólk kemur að.
 „Oft eru hópar ungmenna mataðir, komið 
er með hugmyndir til þeirra og sagt hvað þau 
eigi að gera. Í ungmennaráði UMFÍ er stjórnin 
sett í hendur ráðsins. Starfsmaður UMFÍ vinn-
ur með ráðinu, veitir því stuðning og aðstoð-
ar við fjármögnun á hugmyndum þess. Þegar 
ég tók eftir þessu fann ég að ég hafði eitthvað 
til málanna að leggja, sjálfstraustið jókst og 
ég þurfti að nota gagnrýna hugsun til að 
horfa á viðfangsefnin með öðrum augum. 
 Ef virkja á ungt fólk er farsælast að láta 
stjórnina í hendur þess frekar en að láta hina 
eldri um að ákveða hvað unga fólkið vilji. 
Starfsmaðurinn eða þeir sem eldri eru vinni 
svo að því að láta óskir ungmennanna verða 
að veruleika eða sýni þeim að öðrum kosti 
að hugmyndirnar eigi ekki stoð í veruleikan-
um,“ segir Björn og þakkar Sabínu Halldórs-
dóttur, landsfulltrúa UMFÍ, fyrir ótrúlega gott 
starf. „Sabína hefur verið tengiliðurinn okkar. 
Hún hefur haldið utan um okkur og verið dug-
leg að spyrja okkur hvernig við viljum láta 
hugmyndir rætast. Þar að auki hefur Sabína 
reynslu og menntun til að koma okkur 
áfram.“  

Meira sjálfstæði er gott
Ungmennaráð UMFÍ hefur frá 2009 haldið 
ungmennaráðstefnuna Ungt fólk og lýðræði 
á hverju ári og verkefni þau sem fjallað hefur 
verið um hafa verið breytileg frá ári til árs. 
Björn Grétar segir minnisstæðasta verkefnið 
vera ráðstefnuna Stjórnsýslan og við sem var 
haldin á Ísafirði 2014. 
 „Þetta var eins og tilraunaverkefni því að 

þarna var öll stjórn ráðstefnunnar sett í hend-
urnar á okkur ungmennaráðinu, allar um-
ræður, spurningar, aðferðin og vinnustofur. 
UMFÍ hélt utan um ráðstefnuna og leiddi 
okkur á réttar brautir ef við vorum að fara út 
af. Vel tókst til þannig að þetta fyrirkomulag 
er enn svona,“ segir Björn Grétar. 
 Meiri og sjálfstæðari vinnubrögð hjá Ung-
mennaráði UMFÍ og aukið þor leiddi til þess 
að Björn fékk áhuga á setu í stjórn UMFÍ. Hann 
ætlaði hins vegar í fyrstu aðeins að taka sæti 
í varastjórn. Um þetta leyti var meðalaldur í 
stjórn UMFÍ 47,63 ár. Björn var á þessum tíma 
22 ára. Þegar hann tók sæti í stjórninni lækk-
aði meðalaldur stjórnar um átta ár og fór nið-
ur í 39,36 ár. Í aðalstjórn sitja sjö en fjórir í 
varastjórn. Fleira spilaði inn í því að á sama 
tíma tók Þorgeir Tryggvason, sem er þremur 
árum yngri en Björn, sæti í varastjórn. Fyrir 
voru líka, undir þrítugu, Hrönn Jónsdóttir í 
aðalstjórn og Sigurður Óskar Jónsson í vara-
stjórn. 
 Björn segist hafa viljað sjá fleiri málsvara 
fólks undir 30 ára aldri í stjórn UMFÍ og því 
ákveðið að gefa kost á sér.
 „Ég átti reyndar enga von á því að komast 
í aðalstjórn á þinginu í Vík í Mýrdal. Ég var þá 
í Háskóla Íslands að læra tómstunda- og 

 Björn Grétar
     í hnotskurn
 · Fæddur í Reykjavík 28. október 1992.
 · Búsettur á Akureyri og lærir flug-
  umferðarstjórn. 
 · Í sambúð með Jenný Láru Arnórs-
  dóttur. Þau eiga saman soninn 
  Jökul Loga.

Mælir með 
því að ungt 
fólk sækist 
til áhrifa
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Hvernig á 
að stofna 
ungmennaráð?
Björn Grétar segir stjórn Ungmenna-
ráðs UMFÍ hafi oft fengið fyrirspurnir 
um það hvernig eigi að stofna ung-
mennaráð. Ljóst sé af því að ráðið sé 
öðrum fyrirmynd. Björn segir svarið 
liggja í augum uppi: „Lykillinn er 
markvisst utanumhald. Það skilar sér 
í sterkara ungmennaráði sem veitir 
ungu fólki rödd til að tjá sig. Ráð-
stefnan Ungt fólk og lýðræði hefur 
verið vopn okkar til að láta í okkur 
heyra og ná til fjölmiðla. Og þegar 
við erum spurð að því hvað við eig-
um að gera þá svöruðum við: 
Stofnið ungmennaráð, sinnið því og 
verið virk!“

Hvað get ég gert?
Björn Grétar var 16 ára og hafði engan áhuga á 
stjórnmálum og pólitík þegar hann settist í ung-
mennaráð UMFÍ árið 2008. „Mér fannst ég of ungur, 
ég bjó úti í sveit og upplifði mig þannig að ég hefði 
ekkert vit á pólitískri hugsun enda var ekki verið að 
miðla henni til okkar unga fólksins og því höfðum 
við ekki áhuga á pólitík. Það sem næst komst henni 
var Spaugstofan um helgar. En þessa hugsun þarf 
að virkja eins og annað. Margir 15–17 ára unglingar 
segjast ekki hafa áhuga á pólitík. Það er algjör vit-
leysa. Þvert á móti er þetta fólkið sem á að vera 
virkir þátttakendur í samfélaginu. Það verður að 
virkja það,“ segir Björn og áréttar ályktun frá ráð-
stefnunni Ungt fólk og lýðræði vorið 2017.
 Ályktunin fól í sér að fulltrúar ungmennaráða fái 
að sitja fundi hjá sem flestum nefndum innan sveit-
arfélaga, að æskilegt sé að breyta lögum og sam-

ræma reglur ungmennaráða um land allt með þarfir 
ungs fólks að leiðarljósi. Samhugur var um lækkun 
kosningaaldurs í sveitarstjórnarkosningum úr 18 
árum í 16.  „Mín skoðun er sú að það eigi að lækka 
kosningaaldur innan sveitarfélaga niður í 16 ára. 
Í fyrsta lagi gerir það að verkum að sveitarstjórnir 
þurfa að höfða til yngri kynslóðarinnar svo að hóp-
urinn fái áhuga á sveitarstjórnarmálum. Auðvitað 
er ekki hægt að höfða til allra. En þeir sem hafa það 
geta haft áhrif.“
 En hvaða áhrif hafði stjórnarseta á Björn?
 „Hún hafði áhrif á mig sem manneskju. Það að 
sitja í ungmennaráði og stjórn UMFÍ hefur eflt gagn-
rýna hugsun mína og eflt félagsvitundina. Nú er ég 
orðinn meðvitaðri um nærumhverfi og samfélagið 
mitt en áður. Nú er ég farinn að hugsa: 
Hvað get ég gert?“

félagsmálafræði og sá þetta haldast í hendur. 
En mikill tími fór í að átta mig á UMFÍ. Það 
var ekki eins klippt og skorið og ég hélt og 
allt flóknara en í ungmennaráðinu. Á þess-
um tíma var ég að ganga í gegnum miklar 
breytingar í einkalífinu. Ég trúlofaðist, flutti 
norður á Akureyri og eignaðist barn. Þetta 
allt hafði áhrif á vinnuna hjá UMFÍ, því gat ég 
ekki komið öllu til skila sem ég vildi og hætti 
af þeim sökum,“ segir Björn Grétar. 

 Á ungt fólk þá ekki að fara í stjórn UMFÍ?
 „Jú, auðvitað. En það tekur tíma að læra 
og venjast stjórnarstörfum. Ég myndi byrja á 
því að vera virkur innan ungmennafélagsins 
míns og bjóða mig síðan fram í varastjórn 
UMFÍ. Þar er gott að kynnast starfsemi stjórn-
ar UMFÍ og vekja athygli á sér. Ég hefði viljað 
vera tvö ár í viðbót. En ég taldi farsælla að 
víkja til hliðar í nokkur ár fyrir einhverjum sem 
gæti gert betur en ég. Ég mundi vilja koma 
aftur eftir nokkur ár,“ segir Björn Grétar og 
leggur áherslu á að hann sé mjög spenntur 
fyrir stjórn UMFÍ sem nú situr.
 „Það eru miklar breytingar í gangi hjá UMFÍ 
sem ég hlakka til að sjá,“ segir Björn Grétar 
að lokum.

RÁÐSTEFNUR 
Ungs fólks og lýðræðis

2009 – Eru ungmennaráð 
gjallarhorn ungs fólks? 
Akureyri

2010 – Lýðræði 
og mannréttindi 
Dalabyggð

2011 – Ungt fólk 
og fjölmiðlar
Hveragerði

2012 – Fjölmiðlar og mann-
réttindi Hvolsvöllur

2013 – Þátttaka 
ungs fólk í 

skipulagsmálum 
sveitarfélaga 

Egilsstaðir

2014 
– Stjórnsýslan 
og við – áhrif 
ungs fólks á 
stjórnsýsluna 
Ísafjörður

2015 – Margur verður 
af aurum api – réttindi 
og skyldur ungs fólks 
á vinnumarkaði 
Stykkishólmur

2016 – Niður með grímuna 
– geðheilbrigði ungmenna 
á Íslandi Selfoss

2017 – Ekki bara framtíðin 
– ungt fólk, leiðtogar nútímans 

Laugarbakki í Miðfirði
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„Vefsíða eins og www.umfi.is á að vera öflugt 
miðstykki í góðri upplýsingagjöf og virka vel 
á helstu tækjum og tólum,“ segir Arnór Boga-
son, hönnuður hugbúnaðarfyrirtækisins 
Vettvangs. Fyrirtækið hefur unnið með starfs-
fólki UMFÍ lungann úr árinu við að búa til nýja 
vefsíðu. 
 Á vefsíðunni eru fréttir af UMFÍ og sam-
bandsaðilum og myndasafn auk upplýsinga 
um úthlutanir úr sjóðum og hægt að skoða 
eldri tölublöð Skinfaxa. Þar eru líka allir sam-
bandsaðilar UMFÍ með aðgang að CoreData, 
Nóra og Felix. 
 Nýja vefsíðan er afrakstur endurmörkunar 
á vörumerki UMFÍ sem HN Markaðssamskipti 
hafa unnið að með UMFÍ. Þar var allt kapp 
lagt á að laða fram rétta andann, ungmenna-
félagsandann, yngja vörumerkið upp og nota 
aðra stafagerð en áður. Fleira úr endurmörkun 
UMFÍ mun líta dagsins ljós síðar.

 Vettvangur sérhæfir sig í gerð vefsíðna í 
vefhugbúnaðarkerfinu Umbraco. Kerfið er 
tiltölulega einfalt í notkun fyrir leikmenn en 
öruggt og mjög sveigjanlegt. Kerfið er ákjós-
anlegt fyrir þá sem vilja sveigjanleika og að 
geta bætt tímabundið við síðum. Af þeim 
sökum hefur notendum fjölgað nokkuð upp 
á síðkastið. Umbraco kemur upprunalega frá 
Danmörku eins og margt annað gott sem 
UMFÍ hefur sótt sér í gegnum tíðina.
 Arnór segir að þegar búin sé til ný vefsíða 
gefist kærkomið tækifæri til að taka til í skipu-
laginu og hagræða því sem eigi að koma á 
framfæri og sem telja má að gagnist notend-
um. Öðru fremur sé markmið vefsíðu ung-
mennafélaga og íþróttafélaga – eins og 
annarra – að miðla upplýsingum til notenda. 

Vefsíða félaga á að upplýsa notendur

Hvernig kemur félagið 
þitt upplýsingum á 
framfæri? 
Hvað viltu að það geri 
betur? 
Þetta er gott að skoða 
með gagnrýnum hætti.

Arnór hjá Vettvangi 
segir að þegar ný 
vefsíða er búin til 
gefist kærkomið 
tækifæri til að taka 
til í skipulagi 
fyrirtækisins 
á netinu. 

Fyrirtækið Vettvangur bjó til nýja vefsíðu fyrir UMFÍ og var hún tekin í notkun í október. 

Vissir þú …

Sambandsaðilar UMFÍ / formenn Félög með beina aðild að UMFÍ / formenn

... að hjá félögum með beina 
 aðild er hlutfallið ein kona á
 móti tíu körlum ...

... að það eru jafnmargar 
 konur og karlar formenn 
 sambandsaðila UMFÍ ...
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Í haust hófst nýtt nám í Opna háskólanum  
í Reykjavík sem hugsað er fyrir stjórnendur 
í þriðja geiranum. Til þriðja geirans teljast 
frjáls félagasamtök, sjálfseignarstofnanir 

og sjóðir (non-profit sector) eða félög þar 
sem markmið starfseminnar er ekki að skila 
hagnaði. 

 Námslínan er samstarfsverkefni Opna há- 
skólans í HR og Almannaheilla sem eru sam- 
tök þriðja geirans og vinna þau að sameigin- 
legum hagsmunamálum fyrir almannaheilla- 
samtök og sjálfseignarstofnanir sem starfa í 
almannaþágu. 
 Kennslan byggist upp á sjö kennslulotum 
þar sem farið er yfir hagnýt verkefni og störf 
stjórnenda innan þriðja geirans hér á landi 
og erlendis. Einnig er áhersla lögð á persónu-

Nám fyrir stjórnendur 
félagasamtaka

Námskeiðið samanstendur af eftirtöldum 
námslotum sem hver um sig er 8 klst. 

• Frjáls félagasamtök og réttarumhverfi
• Forysta og stjórnun í þriðja geiranum
• Stefnumótun almannaheillasamtaka
• Mannauðsstjórnun og stjórnun sjálfboðaliða almanna-
 heillasamtaka
• Fjármálastjórnun, fjáraflanir og samningatækni
• Hagnýt verkefna- og viðburðastjórnun
• Markaðssetning og samfélasmiðlar

Ragnheiður Sigurðar-
dóttir, landsfulltrúi UMFÍ, 
er ein þeirra sem stunda 
námið 
„Námið gefur góða innsýn í umhverfi og 
rekstur frjálsra félagasamtaka. Hópurinn 
er líflegur og oft kvikna áhugaverðar og 
skemmtilegar umræður. Kennararnir eiga 
það sameiginlegt að búa yfir mikilli þekk-
ingu á sínu sviði. Þeir ná að halda manni
við efnið allan daginn.“ 

UMFÍ er einn samstarfsaðila námsins
 „Starf ungmenna- og íþróttafélaga er gríðarlega umfangsmikið og 
víðtækt. Félögin og reyndar samfélagið allt er mjög metnaðarfullt 
og eðlilega eru gerðar miklar kröfur til stjórnenda um fagleg vinnu-
brögð. Það er mikilvægt að bjóða upp á nám sem stjórnendur og 
starfsmenn ungmenna- og íþróttafélaga geta nýtt sér. Þar eru þau 
verkfæri sem nýtast nútímasamfélaginu til heilla,“ segir Auður Inga 
Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri UMFÍ.

lega þróun þátttakenda með það að leiðar-
ljósi að efla og styrkja stjórnendur til að tak-
ast á við áskoranir sem oft eru ólíkar þeim 
sem stjórnendur á almennum vinnumarkaði 
standa frammi fyrir. 
 Að námslínunni koma margir af færustu 
sérfræðingum Háskólans í Reykjavík, Háskóla 
Íslands og Háskólans á Bifröst auk samstarfs-
aðila úr íslensku atvinnulífi sem allir hafa 
mikla reynslu á sínu sviði. 
 Núna eru nemendur 18 talsins og koma 
þeir frá fjölmörgum félagasamtökum. Þeir 
segjast ánægðir með námið, það sé hagnýtt 
og vandað, með fjölbreyttum kennslu-
aðferðum og ólíkum kennurum.
 Nú þegar er byrjað að undirbúa að fara 
aftur af stað með námið haustið 2018. Aðild-
arfélög UMFÍ hljóta sérkjör fyrir sitt fólk.
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Lisbeth Trinskjær er skólastjóri lýð-
háskóla í Danmörku. Hún var stödd 
hér á landi í haust ásamt fleiri lýð-
háskólafrömuðum af Norðurlönd-
unum. Lisbeth Trinskjær undrast 
að ekki skuli vera fyrir löngu búið 
að setja lýðháskóla á laggirnar hér 
á landi. 

„Ég er alveg undrandi á því að lýðháskólar 
skuli ekki vera til á Íslandi. Þeir auka víðsýni 
nemenda, skapandi hugsun, fá ungmenni til 
að hugsa svolítið öðruvísi og taka áhættu auk 
þess að draga úr brottfalli úr skólum,“ segir 
Lisbeth Trinskjær, formaður samtaka lýð-
háskóla í Danmörku. 
 Hún var fram á haust líka formaður stjórnar 
samtaka lýðháskóla á Norðurlöndunum. 
Trinskjær er skólastjóri lýðháskólans Ubberup 
Højskole í Danmörku. Hún fundaði hér á landi 
í haust ásamt fleirum úr stjórn norrænu sam-
takanna nú á haustmánuðum. 
 Trinskjær og fleiri í stjórninni undruðust 
að hér skuli ekki vera eiginlegir lýðháskólar. 
Slíkir skólar auðgi samfélagið. Án lýðháskóla 
sé menntavegurinn ansi einsleitur og fátt um 
möguleika fyrir ungt fólk í námi. 

Bæta lýðháskólar í raun og veru einhverju við?
„Jú, þegar fólk fer í lýðháskóla þá kynnist það 
fleiru en ef það gengi hefðbundnari mennta-
veg. Í lýðháskólunum fá nemendur að kynn-
ast mörgu sem þeir vissu ekki um áður og fá 
ekki að kynnast í öðrum skólum. Margir sem 
fara í lýðháskóla segja að víðsýni þeirra hafi 
aukist. En svo er það fleira. Í venjulegu námi 
er einblínt á frammistöðu nemenda og því 
þora þeir ekki að taka áhættu í námi sínu. 

Telur lýðháskóla 
draga úr brottfalli 
úr námi

Lýðháskólar gera út á forvitni nemenda og 
því má taka áhættu þar. Þar uppgötva nem-
endur nýjar hliðar á sjálfum sér, kannski nýtt 
áhugasvið og læra jafnvel nýtt tungumál. 
Það sem skiptir ekki síður máli er að í lýðhá-
skóla læra nemendur að þekkja rætur sínar, 
samfélagið, hefðir og menningu. Nemendur 
fá því meiri þekkingu á allan hátt í lýðháskóla. 
Þess vegna skiptir máli fyrir Íslendinga að 
hafa lýðháskóla.“ 

Minna brottfall úr skóla
Fjöldi lýðháskóla er á hinum Norðurlöndun-
um og hafa margir Íslendingar farið utan til 
náms, bæði með og án stuðnings UMFÍ. Trins-
kjær segir suma setja lýðháskóla skör neðan 
en aðra framhaldsskóla. Það sé ekki rétt. 
 „Margir halda að nám í lýðháskóla sé ekki 
eins gott, ekki jafn metnaðarfullt eða krefj-

Lisbeth Trinskjær undrast að ekki skuli 
vera fyrir löngu búið að setja lýðháskóla 
á laggirnar hér að norrænni fyrirmynd.
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andi og í öðrum skólum, jafnvel laust í reipun-
um. Ég er algjörlega ósammála því. Nám í lýð-
háskóla er mjög framsækið. Munurinn felst í 
því að nám í lýðháskólum íþyngir ekki nem-
endum og krefur þá stöðugt um að sýna 
frammistöðu sína og fá góðar einkunnir. Skari 
fram úr á einhvern hátt. Það eru einmitt 
áhættuþættirnir í skólakerfinu, kröfurnar 
auka líkur á þunglyndi ungs fólks, kvíða og 
brottfalli úr námi. Í lýðháskólum fá nemendur 
krefjandi verkefni sem reynir á þá. En þeir 
þurfa ekki að verða bestir. Þar fá þeir þraut-
seigjuna, verða hugaðri og vilja prófa eitt-
hvað nýtt. Íslendingar eru á réttri leið með 
því að setja lýðháskóla á laggirnar. Þeir eru 
eitt af þessum verkfærum sem þið þurfið til 
að bæta samfélagið,“ segir Lisbeth Trinskjær 
og bætir við að gögn sem hún hafi séð bendi 
til að nemendur sem falla úr skóla en koma 
sér aftur af stað í lýðháskóla fari í frekara nám 
en aðrir sem ekki fóru í lýðháskólann. 

Lýðháskólar 
vökva plöntuna
Lisbeth Trinskjær ítrekar að hún undrist að 
ekki skuli vera fyrir lifandi löngu búið að opna 
lýðháskóla hér á landi. Hún segir þá staðreynd 
að hér á landi er ekki lýðháskóli eins og á hin-
um Norðurlöndunum hugsanlega tengjast 
því að árangur af starfi lýðháskóla láti bíða 
eftir sér. Stjórnmálamenn hafi lítinn hvata 
til að stofna slíka skóla þar sem þeir eru ekki 
fyrir af þeirri einföldu ástæðu að árangurinn 
lætur bíða eftir sér. 
 „Stjórnmálamenn vilja sjá árangur á tiltölu-
lega stuttum tíma,“ segir Lisbeth.
 „Íslendingar ættu að hafa lýðháskóla. Þeir 
auka fjölbreytni í námi. En svo er þetta eins 
og með plönturnar. Ef þú vökvar ekki blómin 
stækka þau ekki heldur visna og deyja. Það 
sama á við ungt fólk sem vill læra annað en 
er boðið í framhaldsskólum nú. Ef ungu fólki 
er ekki leyft að vaxa og dafna leiðir það til 
vandamála,“ segir hún og færir þannig rök 
að því að lýðháskólar bæti samfélagið.

•	 Lisbeth	Trinskjær	hefur	verið	skólastjóri	lýðháskólans	Ubberrup	Højskole	í	Kalundborg	á	Sjálandi	
 síðastliðin 12 ár. Þetta er heilsutengdur skóli og stærstur á sínu sviði. Þar læra nemendur 
 sitthvað um breytingu á lífsstíl fólks, heilbrigt mataræði, sálfræði, æfingar og fleira. Nemendur 
 eru á öllum aldri, allt frá 18 ára aldri til rúmlega sjötugs og um 400 á hverju ári. Þeir dvelja að 
 jafnaði í þrjá mánuði við skólann í hvert sinn. Margir nemendanna leita einmitt eftir því að taka 
 upp nýja og betri siði til að koma heilsu sinni í lag. Nánar um skólann: https://www.ubberup.dk/

•	 Ungmennafélag	Íslands	hefur	lengi	skoðað	að	setja	á	laggirnar	lýðháskóla	í	samstarfi	við	stjórn-
 völd. Horft hefur verið til bygginga sem standa eftir á Laugarvatni eftir að stjórn Háskóla Íslands 
 ákvað að flytja íþróttafræðinám sem var þar til Reykjavíkur. 

•	 Lýðháskóli	UMFÍ	myndi	leggja	áherslu	á	ferðaþjónustu,	lýðheilsu	og	íþróttir.

•	 Á	síðasta	ári	var	samþykkt	að	fela	mennta-	og	menningarmálaráðherra	að	hefja	vinnu	að	gerð	
 frumvarps um lýðháskóla á Íslandi og gera þá að viðurkenndum valkosti í námi. Ráðherra átti 
 að leggja frumvarpið fram eigi síðar en á vorþingi 2017. Ekkert varð af málinu. 

•	 Unnið	er	að	stofnun	lýðháskóla	á	Flateyri	og	er	stefnt	að	því	að	hann	taki	til	starfa	haustið	2018	
 þótt frumvarp um stofnun lýðháskóla hafi ekki komist áfram. Stefnt að því að bjóða upp á nám 
 í kvikmyndun, tónlist, umhverfismálum og sjálfbærni. 

#DOWHATYOUWANT 
DO IT WITH LOVE, RESPECT 

AND CONDOMS.



34 SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

UMFÍ veitti á síðasta ári 2,2 mill-
jónum króna til 45 ungmenna í 
ferða- og dvalarstyrki til náms í 
lýðháskólum á Norðurlöndum.

UMFÍ hefur alla tíð stutt hugmyndina um 
óformlegt nám við lýðháskóla. Undanfarin 
ár hafa ungmenni, sem hyggja á nám við 
lýðháskóla í Danmörku, getað sótt um styrk 
til UMFÍ fyrir hluta útgjalda sinna vegna 
námsins. 
 Markmið og tilgangur með styrkveiting-
unni er að gefa ungu fólki tækifæri til að 
víkka sjóndeildarhring sinn og styðja við 
viðleitni þess til nýta tækifærið til að kynnast 
nýju tungumáli og menningu, auka færni 
sína og þekkingu á völdu sviði í gegnum 
óformlegt nám og styrkja leiðtogahæfileika 
sína um leið. 
 Fyrir skólaárið 2016–2017 hlutu 45 ung-
menni styrk hjá UMFÍ upp á samtals 2,2 
milljónir króna. Styrkveitingarnar skiptast 
í ferðastyrk og dvalarstyrk. Allir fá jafnan 
ferðastyrk en dvalarstyrkur fer eftir dvalar-
tíma hvers og eins og er greitt fyrir hverja 
viku.  
 Flestar umsóknir um nám komu frá nem-
endum sem stunda nám við Íþróttalýðhá-
skólann í Árósum í Danmörku. Í þeim skóla 
stunduðu 18 nemendur nám á tímabilinu. 
Þar á eftir komu skólarnir í Gerlev og Ollerup 
með 6 nemendur hvor og Lýðháskólinn á 
Norður-Jótlandi (NIH) með 5 nemendur. 
Fyrir haustönnina 2017 komu svo langflestar 
umsóknir frá NIH eða alls 10 af 25 umsókn-
um. 

UMFÍ STYRKIR UNGMENNI TIL NÁMS 
Í LÝÐHÁSKÓLUM Í DANMÖRKU

Til þess að uppfylla kröfur um styrkveitingu 
þurfa nemendur að skila þremur verkefnum 
til UMFÍ. Eitt þessara verkefna er að senda 
inn lýsingu á upplifun sinni af skólanum. 

 „Þann 9. ágúst sl. hófst ein skemmtileg-
asta og lærdómsríkasta upplifun mín til 
þessa.“ Með þessum orðum hóf Björg Þor-
láksdóttir, nemandi við Krabbesholm í Dan-
mörku, verkefni sitt. Skólinn, sem hún er í, 
býður upp á krefjandi nám á sviði listgreina.  
 „Í skólanum fær maður tækifæri á að taka 
þátt í alls konar smiðjum utan sinnar brautar. 
Ég hef því fengið að læra leirkerasmíði, silki-
prentun, smíði, ljósmyndun og módelteikn-
ingu. Þar að auki hef ég lært hvað mest á því 
að þurfa að standa algerlega á eigin fótum í 
nýju landi. Að vera allt í einu umkringd nýju 
fólki allan daginn sem talar annað tungumál 
getur verið mjög krefjandi.“

Hvað er 
lýðháskóli?
Lýðháskólar finnast víða á Norður-
löndunum og eru eins konar lífs-
leikniskólar þar sem nemendur 
geta valið sér skóla út frá áhuga-
sviði sínu. Margir fara í lýðháskóla 
til þess að taka sér hlé á milli 
menntaskóla- og háskólanáms 
og vilja nýta þann tíma í eitthvað 
spennandi, uppbyggjandi og 
skemmtilegt.

 „Eftir menntaskólann var ég ekki 100% 
viss um hvað ég ætlaði að gera en núna er 
ég alveg viss um að þessi ákvörðun var ef til 
vill sú besta sem ég hef tekið. Skólalífið er 
alveg rosalega skemmtilegt. Það er fjölbreytt 
úrval af fögum alveg frá yoga yfir í surf, allir 
geta fundið sér eitthvað við hæfi. Félagslífið í 
skólanum er líka alveg til fyrirmyndar. Í hverri 
viku er „højskoleaften“ þar sem allir verða 
að mæta og taka þátt í einhverri athöfn, t.d. 
kósíkvöldi, spilakvöldi eða einhverju öðru. 
Það sem ég á eftir að öðlast mest í NIH er allt 
sem tengist félagsfærni því að skólinn reynir 
mjög mikið á samskipti milli allra. Við bætum 
svo að sjálfsögðu líkamlega heilsa okkar sem 
og andlega, þetta gerir mann allt að sterkari 
manneskju. Mér finnst ég heppnust í heimi 
að hafa fengið að kynnast öllum sem hér eru 
– þetta eru allt meistarar!“. 

 Ragnheiður Erla Gunnarsdóttir

Nordjyllands Idrætshøjskole

Nordjylland

Viborg

Ringkobing

Århus

Ribe

Vejle

Sonderjylland

Fyn

Vestsjaelland

Storstrom

Fredriks-
borg

Roskilde

Københvn

Bornholm

Aalborg

Viborg

Århus

Ringkobing

Vejle

Ribe Odense

Åbenrå

Nykobing Falster

Soro

Roskilde

Hillerod

København

Hald Ege Efterskole

Ârhus Idrætshøjskole

Gerlev Idrætshøjskole

Gymnastikhøjskolen Ollerup

Hvernig nemendur upplifa lýðháskóla
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Í NIH
Í NIH er best að vera,
alltaf er þar nóg að gera.
Íþróttir við erum að stúdera
og lífið hér er auðvelt að fúnkera.

Í NIH er alltaf gaman
við eyðum miklum tíma saman.
Hygge er það sem við gerum mest
en stundum höldum við líka fest.

Í NIH upplifir maður mikið
félagslífinu þarf að sinna
og lífstíðarvini er hér að finna,
þægindaramma maður dustar af rykið.

Í NIH við ferðumst víða
Í Amsterdam-hlaupi er mikil ástríða.
Afþreying á La Santa lét‘mann fá valkvíða
og að gera þríþraut lét kroppinn svíða.

Í NIH er löng matarröð
og tungumálið var fyrst kvöð
þó við séum öll mishröð
að þá í NIH erum við öll lífsglöð.

    – Guðbjörg Skúladóttir. 

„Í skólanum hef ég kynnst fólki frá Argent-
ínu, Ástralíu, Danmörku, Eistlandi, Finnlandi, 
Færeyjum, Japan, Kosta Ríka, Kína, Kólum-
bíu, Mexíkó, Noregi, Nýja-Sjálandi, Portúgal, 
Skotlandi, Svíþjóð, Tékklandi, Úganda og 
Þýskalandi. Í skólanum geta æfingarnar oft 
verið strembnar. En þær eru samt oftast há-
punktur dagsins. Mikil áhersla er lögð á tækni 
til að fyrirbyggja meiðsli. Við fylgjum sér-
sniðnu lyftingaprógrammi til að bæta styrk 
og snerpu. Í skólanum hef ég lokið þjálfara-
námskeiði 1 fyrir trampólín og fíbergólf og 
jafnframt er ég kominn með dómararéttindi 
í DMT (Double Mini Trampoline) sem er ný-
leg grein innan fimleikanna og hefur ekki 
enn verið reynt á Íslandi. Ef af því verður get-
ur reynsla mín hér í Danmörku nýst vel við 
uppbyggingu á því sviði.“ 

 – Konráð Elí Sigurgeirsson er nemandi 
við fimleikalýðháskólann í Ollerup.

„Skólinn er þvílík upplifun og þessi önn er 
aðeins meira en hálfnuð. Það er rosa gaman 
hérna og ég er búinn að sjá og læra alls konar 
hluti, orðinn miklu fróðari um líkamann og 
hugann varðandi æfingar og félagslíf. Mér 
finnst skemmtilegast þegar við erum á fjalla-
hjólaæfingum og erum að skoða nýjar braut-
ir og keppa! Svo er þetta eitthvað alveg nýtt 
fyrir mér og alveg nýr skóli sem var að byrja 
þannig að hann er kannski ekki alveg eins og 
allir hinir gömlu en það er rosa gaman hérna 
og ég hvet alla sem langar til að prufa lýð-
háskóla að láta vaða!“

 – Kristinn Jónsson er nemandi 
 við lýðháskólann Hald Ege.

 Næsti umsóknarfrestur til þess 
 að sækja um styrk til náms við lýð-
 háskóla í Danmörku er til 10. janúar 
 nk. Nánari upplýsingar eru að finna 
 á heimasíðu UMFÍ www.umfi.is
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HAUKUR VALTÝSSON, FORMAÐUR:
Úr hvaða ungmennafélagi kemur þú?
Ég kem frá Ungmennafélagi Akureyrar (UFA).

Hvernig tengist þú félaginu?
Fyrst í gegnum börnin mín. Þau æfðu frjálsar íþróttir 
á sumrin en voru einnig í öðrum íþróttum. Fljótlega 
var farið að leita að fólki í stjórn og þá var í raun valið 
að starfa með og fyrir börnin í skólanum eða í kringum 
íþróttir og ég fór í þá átt. 

Stundarðu íþróttir – ef svo er, hvaða grein?
Í dag stunda ég íþróttir á líkamsræktarstöð en hef 
mjög lengi verið í blaki og síðar öldungablaki. Ég 
var fyrst í glímu og öllum sveitaíþróttum. 

Hvað hefur það gefið mér að vera í ungmennafélagi?
Tækifæri til að kynnast fólki í ungmenna- og íþróttafélögum úti um allt land og að 
kynnast starfinu í gegnum börnin þar sem farið var í keppnisferðir, skemmtiferðir og 
svo framvegis. Þá hafði ég einnig kynnst ungmennafélagsstarfinu í uppeldinu þar 
sem félagið sá um flesta viðburði í sveitinni. 

Hvers vegna í stjórn UMFÍ?
Ég hafði tekið að mér að vera í landsmótsnefnd 26. Landsmóts UMFÍ á Akureyri 2009, 
var svo í smáhléi í rúmt ár, var þó í stjórn Íþróttabandalags Akureyrar. Árið 2011 var 
ég hvattur til að gefa kost á mér í stjórnina. Mig minnir að það hafi verið daginn fyrir 
þingið sem ég sló til. 

Hefurðu áhuga á sérstökum málaflokkum innan UMFÍ?
Ég stundaði afreksíþróttir í nálægt 30 ár svo að ég þekki þann heim vel. Nú hef ég 
færst meira inn á að horfa til þeirra sem hafa ekki stundað afreksíþróttir en vilja stunda 
hreyfingu sér til skemmtunar og starfa í félögum. Þá vil ég bæta lýðheilsu sem er 
orðin mikil nauðsyn fyrir samfélagið okkar. 

Mælirðu með því að fólk setjist í stjórnir félaga og hvers vegna?
Ég hvet fólk til að starfa í stjórnum félaga. Þar kynnist það því hvernig það er að vera 
þeim megin við borðið. Félögin eru að verða mikilvægari og mikilvægari einingar 
innan sveitarfélaganna, ekki aðeins fyrir börn og unglinga heldur margs konar ung-
menna- og íþróttastarfsemi fyrir alla aldurshópa.  

ÖRN GUÐNASON, VARAFORMAÐUR
Úr hvaða ungmennafélagi kemur þú?
Ég hef starfað innan Umf. Selfoss (HSK) frá 2006.
Æskufélag mitt er Umf. Baldur á Hvolsvelli. Svo var ég 
framkvæmdastjóri HSS í tvö sumur fyrir mörgum árum.

Hvernig tengist þú félaginu? 
Ég var framkvæmdastjóri Umf. Selfoss í 7 ár. Svo hef ég 
auk þess starfað á Selfossi með handknattleiksdeild og 
knattspyrnudeild í tengslum við íþróttaiðkun barnanna 
minna. Ég var líka formaður Umf. Baldurs á sínum tíma.

Stundarðu íþróttir – ef svo er, hvaða grein?
Áður var ég í frjálsum, fótbolta, blaki og körfu. Núna 
stunda ég útivist og göngur og reyni að fara í göngu-
túra a.m.k. sex sinnum í viku. 

Hvað hefur það gefið þér að vera í ungmennafélagi?
Þetta er fyrst og fremst góður og heilbrigður félagsskapur. Svo stundaði ég íþróttir 
með gamla félaginu mínu á Hvolsvelli, þ.e. frjálsar, fótbolta og körfu. Blakið bættist 
við á Laugarvatni. Á Selfossi og reyndar á Suðurlandi öllu hef ég kynnst fjölda frá-
bærs fólks í gegnum hreyfinguna.

Hvers vegna í stjórn UMFÍ?
Það er gott að geta lagt góðum málum lið og unnið að framfaramálum innan 
hreyfingarinnar. Í ungmennafélagshreyfingunni er líka frábært fólk að vinna með. 

Hefurðu áhuga á sérstökum málaflokkum innan UMFÍ?
Ég hef áhuga á öllu sem fer fram innan UMFÍ. Það var gaman að vinna að nýrri stefnu 
hreyfingarinnar og nú er nýtt mjög spennandi landsmót fram undan á Sauðárkróki 
2018.

Mælirðu með því að fólk setjist í stjórnir félaga og hvers vegna?
Ef fólk hefur brennandi áhuga og tíma þá mæli ég hiklaust með því. Það er mjög gef-
andi að vinna með öðrum sjálfboðaliðum að því sem maður hefur áhuga á. Þar er líka 
hægt að þroskast og læra margt er lýtur að félagsmálum og félagsstörfum almennt. 
Svo er þetta samfélagslegt framlag til íþróttastarfs í landinu.

HRÖNN JÓNSDÓTTIR, RITARI:
Úr hvaða ungmennafélagi kemur þú?
Ungmennafélaginu Dagrenningu í Lundarreykjadal í 
Borgarfirði (UMSB).

Hvernig tengist þú félaginu?
Í Dagrenningu hefur alltaf starfað mjög öflug yngri 
deild sem heitir Orkan. Orkan stóð t.d. fyrir þrettánda-
gleði með leikriti og brennu, skipulagði leikhúsferð og 
bíóferð og hélt tómstundakvöld o.fl.  Orkan var hjartað 
í félagslífi hvers barns. Það var ekki í íþróttum heldur 
í almennu félagsstarfi. Seinna keppti ég svo í frjáls-
íþróttum og sundi undir merkjum Umf. Dagrenningar. 

Stundarðu íþróttir – ef svo er, hvaða grein?
Ég stunda mest fjallgöngur og geng á fjöll allan ársins hring og 
syndi líka mikið. Svo stunda ég aðeins hjólreiðar og  gönguskíði. Í haust byrjaði ég 
svo að æfa blak með Ungmennafélagi Hrunamanna. Svo þegar ég fer í ræktina fer ég 
í jóga eða spinning sem er skemmtilegt í bland.

Hvað hefur það gefið þér að vera í ungmennafélagi?
Það hefur sennilega bara mótað mig frá a-ö að vera í ungmennafélagi og vinasam-
bönd ber þar hæst. Í starfi Ungmennafélagsins lék ég við alla krakkana í sveitinni, á 
öllum aldri, í alls konar leikjum, íþróttum, fundum og sjálfboðastarfi. Það hefur senni-
lega gefið mér megnið af þeim félagsþroska sem ég bý yfir auk þess að það ræktar í 
manni vilja til að taka þátt í samfélaginu í kringum mann. 

Hvers vegna í stjórn UMFÍ?
Ég vissi ekki út í hvað ég var að fara enda reiknaði ég aldrei með því að ná kjöri þegar 
ég bauð mig fyrst fram 2013, eftir hvatningu frá stjórn UMSB og frændfólki mínu sem 
starfaði þá mikið í hreyfingunni. Mér fannst ég líka lítið vita þegar ég mætti á fyrsta 
fundinn en stundum, þegar maður stekkur út fyrir þægindarammann, kemst maður 
að því að maður veit og getur miklu meira en maður heldur og það sem eftir er lærir 
maður jafnóðum. Það er sennilega ástæðan fyrir því að ég er ENN í stjórn UMFÍ. Það 
er svo gaman að læra af öllu þessu fólki sem þar starfar. 

Hefurðu áhuga á sérstökum málaflokkum innan UMFÍ?
Ég hef sérstakan áhuga fyrir því að hlúa betur að Þrastaskógi og að byggja upp starf 
lýðháskóla samhliða starfi Ungmenna- og tómstundabúða UMFÍ. Stóra verkefnið, 
sem ég hef brennandi áhuga á, er að UMFÍ geti aðstoðað héraðssamböndin við að 
ná betri rekstrarlegum grundvelli og að þeim takist að aðlagast breyttum tímum, 
breyttum starfssvæðum og öðru sem varðar störf þeirra og skyldur.

Mælirðu með því að fólk setjist í stjórnir félaga og hvers vegna?
Já, ég mæli hiklaust með því, aðallega vegna þess að það er ákveðinn skóli fólginn í 
því sem allir hafa gott af.

ÞETTA ER STJÓRN UMFÍ
Nokkur endurnýjun varð á stjórn UMFÍ á 50. sambandsþingi 
landssambandsins í október. Þrír nýir stjórnarmenn komu 
inn fyrir þá þrjá sem hurfu á braut. Það fer alltaf vel á því að 
fólk kynni sig. Gjörið þið svo vel: Þetta er stjórn UMFÍ. 

„Fólk sem stundar 
ekki afreksíþróttir vill 
stunda hreyfingu sér 

til skemmtunar“

„Það er mjög gefandi 
að vinna með öðrum 

sjálfboðaliðum að því 
sem maður hefur 

áhuga á“

„Það hefur sennilega 
bara mótað mig frá a-ö

að vera í ungmenna-
félagi og vinasambönd 

ber þar hæst“
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Hvers vegna í stjórn UMFÍ?
Mér þykir vænt um hreyfinguna og ég vil hag hennar sem mestan. Ég tel að ég hafi 
sjónarmið fram að færa, í ljósi bakgrunns míns, sem séu dýrmæt fyrir hreyfinguna.

Hefurðu áhuga á sérstökum málaflokkum UMFÍ?
Þjálfun ungra leiðtoga. Mín hugsjón er að geta gefið öðrum það sem ég hef fengið.

Mælirðu með því að fólk setjist í stjórnir félaga og hvers vegna?
Já, þeirrar reynslu og þekkingar sem það færir manni. Þú getur gert öðrum gott um 
leið og þú eflir sjálfan þig.

JÓHANN STEINAR INGIMUNDARSON,MEÐSTJÓRNANDI:
Úr hvaða ungmennafélagi kemur þú? 
Ég kem úr Umf. Stjörnunni í Garðabæ sem heyrir undir 
Ungmennasamband Kjalarnesþings (UMSK).

Hvernig tengist þú félaginu?  
Aðkoma mín hefur verið margvísleg. Fyrst sem 
iðkandi í handbolta og fótbolta. Þaðan leiddist ég í 
ýmis störf s.s. að vera á kústinum, klukku og undir-
búningi leikja. Síðar sat ég í meistaraflokksráðum 
karla og kvenna í handbolta, meistaraflokksráði karla 
í knattspyrnu, var liðsstjóri í meistaraflokki karla í 
knattspyrnu auk þess sem ég átti sæti í aðalstjórn þar 
af síðustu fjögur árin sem formaður.

Stundarðu íþróttir – ef svo er, hvaða grein?
Íþróttaiðkunin hefur minnkað verulega síðustu árin þó að ég reyni að láta sjá mig í 
ræktinni ásamt því að spila körfubolta við afkvæmin.

Hvað hefur það gefið þér að vera í ungmennafélagi? 
Ákveðin lífsgæði. Að kynnast öllu því öfluga fólki sem kemur að slíku starfi er 
ómetanlegt samhliða því að geta lagt eitthvað af mörkum til samfélagsins. 

Hvers vegna í stjórn UMFÍ?
Í störfum mínum fyrir Stjörnuna hafði ég aðkomu að starfi UMFÍ. Ég hafði því nokkuð 
lengi fylgst með úr fjarlægð því sem fór fram á þeim vettvangi. Þau gildi sem UMFÍ 
stendur fyrir hafa heillað mig og mér fannst spennandi að vinna að þeim verkefnum 
sem fram undan eru í samvinnu við það öfluga fólk sem að starfinu kemur. 

Hefurðu áhuga á sérstökum málaflokkum innan UMFÍ? 
Í raun má segja að markmið UMFÍ um ræktun lýðs og lands höfði einna helst til mín 
enda er það ansi víðtækt og metnaðarfullt hlutverk.

Mælirðu með því að fólk setjist í stjórnir félaga og hvers vegna? 
Já, og ég vil nota tækifærið og hvetja alla til að taka þátt í starfi ungmennafélaganna 
og leggja þar með sitt af mörkum til að tryggja öllum aðgang að heilbrigðu félags-
starfi og stuðla þannig að líkamlegum og félagslegum þroska landsmanna.

SIGURÐUR ÓSKAR JÓNSSON, VARASTJÓRN

Úr hvaða ungmennafélagi kemur þú? 
Ungmennafélaginu Mána (USÚ).

Hvernig tengist þú félaginu? 
Ég kom upphaflega inn í stjórn Mána í gegnum 
fótbolta. Máni er félagið í minni sveit (Nesjum í 
Hornafirði, þar sem ég hef alltaf átt lögheimili). 
Því má segja að ég hafi tengst félaginu við fæðingu.

Stundarðu íþróttir – ef svo er, hvaða grein? 
Alltof lítið, en hef fiktað aðeins við fótbolta, frjálsar 
og golf í gegnum tíðina.

Hvað hefur það gefið þér að vera í ungmennafélagi? 
Ég verð bráðum búinn að starfa innan ungmennafélagshreyfingarinnar hálfa ævina. 
Ætli það sem maður muni ekki helst muna eftir, þegar litið er um öxl, sé að sjá sí og æ 
hvað er hægt að gera margt gott þegar hreyfing eins og okkar starfar saman. 

Hvers vegna í stjórn UMFÍ? 
Ég tel mikilvægt að raddir „litlu“ sambandsaðilanna innan UMFÍ, sem og raddir ungs 
fólks (sér í lagi í ljósi þess að ég er yngstur stjórnarmanna) heyrist við stjórnarborð 
UMFÍ. Svo er þetta mjög góður félagsskapur líka.

Hefurðu áhuga á sérstökum málaflokkum innan UMFÍ? 
Já, það eru umhverfismál, þátttaka félagsmanna í starfinu, (bæði í íþróttum og öðrum 
verkefnum) og útbreiðslu- og kynningarstarf.

Mælirðu með því að fólk setjist í stjórnir félaga og hvers vegna? 
Tvímælalaust. Fyrir utan að geta haft áhrif á starfið innan félagsins, þá lærir maður 
heilmikið á þessu.

GUÐMUNDUR SIGURBERGSSON, GJALDKERI 
Úr hvaða ungmennafélagi kemur þú?
Ég kem úr Breiðabliki í Kópavogi (UMSK).

Hvernig tengist þú félaginu? 
Drengirnir mínir hafa æft körfubolta hjá Breiðabliki.  
Ég, eins og svo margir, tengist því félaginu gegnum 
íþróttaiðkun barnanna. Ég hef svo setið í stjórn körfu-
knattleiksdeildarinnar, var formaður um tíma og er nú 
gjaldkeri aðalstjórnar.

Stundarðu íþróttir – ef svo er, hvaða grein?  
Ég æfði fótbolta, handknattleik og körfubolta  hjá 
Breiðabliki sem barn.

Hvað hefur það gefið þér að vera í 
ungmennafélagi?
Ég hef kynnst mörgu skemmtilegu fólki um land 
allt og ég trúi því að ég hafi látið gott af mér leiða í starfinu.

Hvers vegna í stjórn UMFÍ?
Mér fannst það rökrétt framhald af starfi mínu innan Breiðabliks og UMSK.  Svo taldi 
ég að ég gæti hjálpað til og gert gagn.

Hefurðu áhuga á sérstökum málaflokkum innan UMFÍ?  
Mér finnst að það þurfi að sinna enn frekar þeim hópi sem vill stunda íþróttir sér til 
hreyfingar og heilsubótar í góðum félagsskap. Þetta á sérstaklega við um ungmenni. 
Það vilja ekki allir verða keppnismenn, með því æfingaálagi sem því fylgir, en samt 
stunda hreyfingu í góðum hópi. Mér finnst mikilvægt að sinna ungu fólki að þessu
leyti enda hafa fjöldamargar rannsóknir leitt forvarnagildi íþrótta í ljós.

Mælirðu með því að fólk setjist í stjórnir félaga og hvers vegna?
Já, ég mæli með því. Maður getur látið gott af sér leiða og eflt starfið. Síðan kynnist 
maður nýju fólki og nýjum sjónarmiðum og eflir tengslanetið.

RAGNHEIÐUR HÖGNADÓTTIR, MEÐSTJÓRNANDI:

Úr hvaða ungmennafélagi kemur þú?
Ungmennafélaginu Kötlu í Vík í Mýrdal sem er aðili að 
Ungmennasambandi Vestur-Skaftafellssýslu (USVS).

Hvernig tengist þú félaginu?
Ég er áhugamanneskja um íþróttir og hef botnlausan 
áhuga á félagsmálum, einkum að vinna með börnum 
og unglingum.

Stundarðu íþróttir – ef svo er, hvaða grein?
Ég var handboltastjarna á heimaslóð meðan handbolti 
var útiíþrótt og keppt á grasi.

Hvað hefur það gefið þér að vera í ungmennafélagi?
Mikla gleði og því að kynnast fólki alls staðar af landinu.

Hvers vegna í stjórn UMFÍ?
Til að kynnast enn betur starfi annarra ungmennafélaga og geta kannski miðlað 
eitthvað af reynslu minni, tel mig geta gert eitthvað jákvætt fyrir hreyfinguna þannig.

Hefurðu áhuga á sérstökum málaflokkum innan UMFÍ?
Allt starfið vekur áhuga minn og ég á erfitt með að taka einhverja málaflokk út úr.

Mælirðu með því að fólk setjist í stjórnir félaga og hvers vegna?
Alveg hiklaust. Þetta er mjög þroskandi og skemmtilegt.

GUNNAR GUNNARSSON, MEÐSTJÓRNANDI
Úr hvaða ungmennafélagi kemur þú?
Ungmenafélaginu Þristi (UÍA).

Hvernig tengist þú félaginu?
Eina „íþróttin“ sem ég æfði skipulega sem barn var 
skák. Ég var einu sinni útnefndur íþróttamaður Þrists 
og kennarinn, sem veitti mér viðurkenninguna, sem 
einnig var í stjórn félagsins, varði ræðunni í að réttlæta 
það að skákmanni væri veitt viðurkenningin. Þessi sami 
kennari var síðan í hópi þeirra sem datt í hug að fá mig í 
stjórn félagsins og ganga svo langt að gera mig strax 
að formanni. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á íþrótt-
um, ekki samt endilega að stunda þær sjálfur.

Stundarðu íþróttir – ef svo er, hvaða grein?
Ég er fótboltadómari, spila bumbubolta og bandý. 
Bandýið hefur löngum verið vinsælt hjá okkur nördunum.

Hvað hefur það gefið þér að vera í ungmennafélagi?
Að vera treyst fyrir ábyrgð í ungmennafélagshreyfingunni hefur meðal annars fært 
mér tengslanet, þekkingu, sjálfstraust, umburðarlyndi og tækifæri. Eiginlega flest 
nema peninga.

„Mér finnst að það þurfi 
að sinna enn frekar þeim 

hópi sem vill stunda íþróttir 
sér til hreyfingar og heilsu-
bótar í góðum félagsskap“

Að vera treyst fyrir 
ábyrgð í ungmenna-

félagshreyfingunni hefur 
meðal annars fært mér 
tengslanet, þekkingu, 

sjálfstraust, umburðar-
lyndi og tækifæri“

„Allt starfið vekur 
áhuga minn og ég á 

erfitt með að taka 
einn málaflokk út“

„Þau gildi sem UMFÍ 
stendur fyrir hafa 

heillað mig“

„Ég tel mikilvægt að 
raddir „litlu“ sambands-

aðilanna heyrist við 
stjórnarborð UMFÍ“
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GUNNAR ÞÓR GESTSSON, VARASTJÓRN

Úr hvaða ungmennafélagi kemur þú? 
Ég kem úr Umf. Tindastóli (UMSS).

Hvernig tengist þú félaginu?
Ég spilaði fótbolta með Tindastóli til ársins 2000, ef ég 
man það rétt. Þá hætti ég, 29 ára gamall. 

Stundarðu íþróttir – ef svo er, hvaða grein?
Ég stunda þessa venjulegu lýðheilsurækt, engar 
íþróttir beint. Ég á kort í líkamsrækt og fer stöku 
sinnum í ræktina. Ég tek á þessu með áhlaupum.

Hvað hefur það gefið þér að vera í ungmennafélagi?
Mér finnst fyrst og fremst hugsjónin og starfsemin vera eftirsóknarverð, að maður 
komi því fyrir að börn og fullorðnir geti stundað íþróttir – að skipulag sé á starfsem-
inni. Blessunarlega hefur fólk haft áhuga á þessu. 

Hvers vegna í stjórn UMFÍ?
Svæði UMSS hefur ekki haft fulltrúa í stjórn UMFÍ í nokkur ár. Ég hafði áhuga á því að 
gera meira en heima í héraði og fannst orðið tímabært að fulltrúi kæmi úr Skaga-
firðinum. 

Hefurðu áhuga á sérstökum málaflokkum innan UMFÍ?
Ferðin á landsmótið í Álaborg í sumar hreyfði við mér. Ég hef lengi haft áhuga á hóf-
legri hreyfingu og mataræði og öðru sem tengist lýðheilsu. Þegar fólk hættir að keppa 
á milli 30 og 40 ára lendir það oft í því að hætta að hreyfa sig og áttar sig svo á því 
einn daginn að það þarf að byrja frá núlli. Þessa sjálfsögðu hugsun, að fólk eigi að 
vera á sífelldri hreyfingu, vantar hér. Hún þarf að vera fólki ofar í huga. Hún var ofar-
lega á baugi í Danmörku. Fólk á að njóta þess að hreyfa sig en ofbjóða ekki líkamanum. 

Mælirðu með því að fólk setjist í stjórnir félaga og hvers vegna?
Mér finnst að foreldrar sem eru með börnin sín í íþróttum eigi að fylgja þeim eftir, 
ekki aðeins á kappleiki heldur að sjá til þess að umgjörðin sé í lagi. Svo þarf auðvitað 
að gera þetta, annars væri umgjörðin í lagi.  

LÁRUS BRYNJAR LÁRUSSON, VARASTJÓRN

Úr hvaða ungmennafélagi kemur þú? 
Ég kem frá Gróttu (UMSK).

Hvernig tengist þú félaginu?
Það má segja að ég komi sem fulltrúi fyrir hönd 
Seltjarnarness. Ég er fyrrverandi formaður Íþrótta- og 
tómstundaráðs Seltjarnarness þar sem íþróttir og 
æskulýðsmál eru meginviðfangsefnin í málaflokknum. 
Ég hafði jafnframt sinnt stjórnarstörfum hjá íþrótta-
félaginu Gróttu fyrir þann tíma í nokkur ár, ásamt því 
að vera velunnari þess til margra ára.

Stundarðu íþróttir – ef svo er, hvaða grein?
Nei, engar keppnisíþróttir í dag en almenna hreyfingu og 
heilsueflingu þegar ég gef mér tíma til þess.

Hvað hefur það gefið þér að vera í ungmennafélagi?
Það má segja heilmikið, félagsskapurinn er góður og ég hef brennandi áhuga á 
íþrótta- og æskulýðsmálum. Það er öflugur, virkur og samhentur hópur sem starfar 
innan UMSK með sameiginlega sýn á að tengja sveitarfélögin og aðildarfélögin og 
fræða iðkendur og stjórnendur félaga. Sækja fram af fagmennsku, bæta ímynd og 
auka sérþekkingu. Styðja við aðildarfélögin, fjármál aðildarfélagana og miðla reynslu. 
Það má því segja að þetta sé gefandi áhugamál að sinna þessu hlutverki.

„Fólk á að njóta 
þess að hreyfa sig“

„Ég mæli að sjálfsögðu 
með því að fólk gefi 

kost á sér til 
góðra verka“

Hvers vegna í stjórn UMFÍ?
Aðdragandinn var á þá leið að nokkrir valinkunnir menn hvöttu mig til að íhuga það 
að gefa kost á mér til stjórnarsetu í UMFÍ. Eftir að hafa kynnst hreyfingunni nánar 
síðastliðið sumar á landsmóti DGI í Danmörku og öllu því góða fólki sem starfar 
innan hreyfingarinnar ákvað ég að bjóða fram krafta mína til góðra verka.

Hefurðu áhuga á sérstökum málaflokkum innan UMFÍ?
Almennt hef ég brennandi áhuga á íþrótta- og æskulýðsmálum og ýmsum samfélags-
málum. Ég vil láta gott af mér leiða á þeim vettvangi og það er mikilvægt að halda 
áfram að hlúa að því fjölbreytta og blómlega starfi sem er innan UMFÍ og stuðla 
áfram að ræktun lýðs og lands. Ég er talsmaður þess að reyna að efla enn frekar sam-
starfið við ríkið og sveitarfélögin og sækja meira fjármagn fyrir hreyfinguna þangað 
með áhugaverðum verkefnum okkur til heilla.

Mælirðu með því að fólk setjist í stjórnir félaga og hvers vegna?
Ég mæli að sjálfsögðu með því að fólk gefi kost á sér til góðra verka. Við þurfum hug-
sjónafólk fyrst og fremst til að starfa í sambærilegum stjórnum eða félögum, sbr. 
UMFÍ, enda hafa miklar breytingar orðið á liðnum árum í starfi íþróttafélaga. Á árum 
áður byggðist starfið fyrst og fremst á áhuga og elju þeirra sem íþróttirnar stunduðu. 
Frumkvöðlar og stofnendur íþróttafélaganna unnu baki brotnu í sjálfboðavinnu við að 
koma upp aðstöðu fyrir íþróttina og fjölga iðkendum. Þetta einkenni á starfi íþrótta-
félaganna í upphafi hefur á undanförnum árum breyst nokkuð. Þetta á reyndar ein-
nig við um marga aðra. Launuðum starfsmönnum hefur engu að síður fjölgað mikið í 
félögum sem áður voru borin uppi af sjálfboðaliðum.

HELGA JÓHANNESDÓTTIR, VARASTJÓRN

Úr hvaða ungmennafélagi kemur þú? 
Ég kem úr Aftureldingu (UMSK).

Hvernig tengist þú félaginu?
Börnin mín voru bæði í íþróttum hjá Aftureldingu, 
sonur minn í handbolta og frjálsum og dóttir mín í 
handbolta. Ég var sjálf í aðalstjórn Aftureldingar. 

Stundarðu íþróttir – ef svo er, hvaða grein?
Ég spilaði handbolta til margra ára með HK og Stjörnunni. 
Nú stunda ég líkamsrækt, útivist og útiveru og er í hlaupahópi 
í Mosfellsbæ.

Hvað hefur það gefið þér að vera í ungmennafélagi?
Ég fékk meiri skilning á mikilvægi íþrótta og breiddinni í íþróttum þegar ég settist 
í stjórn Aftureldingar. Það skipti líka máli að geta látið gott af sér leiða, bæði fyrir 
Aftureldingu og foreldra iðkenda í Mosfellsbæ. Mér finnst þetta gaman. En svo er 
afskaplega gefandi að vinna að félagsstörfum.

Hvers vegna í stjórn UMFÍ?
Seta í stjórn UMFÍ hefur gefið mér aukinn skilning á umhverfi æskulýðs- og íþrótta-
félaga í landinu. En svo er frábært að vinna með öllu því góða fólki sem er í ung-
mennafélagshreyfingunni. Ef maður vill þá er tækifæri til að láta gott af sér leiða í 
ungmennafélagshreyfingunni. Það er mjög gefandi að sjá árangurinn.

Hefurðu áhuga á sérstökum málaflokkum innan UMFÍ?
Mig langar til að fá fleiri til að hreyfa sig, að eldri borgarar hreyfi sig meira og að auka 
þátttöku innflytjenda og nýrra Íslendinga í íþróttum. En við þurfum líka að auka sam-
starfið við ríki og sveitarfélög. Aukin hreyfing skilar sér til samfélagsins. Áhrifin eru 
jákvæð. Fólk tekur þátt í því í gegnum íþróttir. En svo trúi ég því að þegar fleiri hreyfi 
sig og heilsa batnar þá lækki lyfjakostnaður. Við getum unnið saman að þessu í UMFÍ. 

Mælirðu með því að fólk setjist í stjórnir félaga og hvers vegna?
Ég mæli hiklaust með því fyrir fólk sem vill auka skilning sinn og þekkingu á umhverfi 
sínu og umhverfi barna í íþróttum. Það geta allir látið gott af sér leiða. Við verðum líka 
að passa okkur á því að stjórnir félaga verði ekki of einsleitar. Það eykur ekki líkurnar á 
miklum skoðanaskiptum. Þvert á móti hvet ég fólk til að gefa kost á sér í stjórnir ung-
mennafélaga og að gefa af sér. 

„Mig langar til 
að fá fleiri til
 að hreyfa sig

Hvað er UMFÍ?
Ungmennafélag Íslands er 

samtök ungmennafélaganna 
á Íslandi, skammstafað UMFÍ. 

Samtökin voru stofnuð árið 
1907. Hlutverk og gildi UMFÍ er 

ræktun lýðs og lands. UMFÍ leggur áherslu á að vinna að líkamlegum, and-
legum og félagslegum þroska félagsmanna, forvörnum og lýðheilsu ásamt 

því að kenna þeim að bera virðingu fyrir umhverfi og náttúru landsins. 
UMFÍ lætur sig varða lýðheilsu almennings og leggur sitt af mörkum við 
að búa komandi kynslóðum sem best uppvaxtarskilyrði.

UMFÍ er þjónustu- og samræmingaraðili fyrir 29 sambandsaðila og um 340 
aðildarfélög þeirra. Meirihluti barna- og ungmennastarfs á Íslandi er innan 
vébanda UMFÍ. UMFÍ leggur áherslu á fagleg vinnubrögð, jákvæð samskipti 
og samstarf með sameinaða krafta félagsmanna að leiðarljósi. 
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HENSON - HM TREYJAR

UTSÖLUAÐILAR: HEIMKAUP.IS . HENSON - BRAUTARHOLT 24

STR 86sm - 158sm
STR XS - 2XL Kr.7.900
STR 3XL - 5XL Kr.8.800

Kr.1.975HVÍTAR STUTTBUXUR
Kr.1.480

Kr.6.900

SOKKAR
Kr.3.500HM NÁTTFÖT



40 SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

 
Eftirtaldir aðilar 
styðja starfsemi 
Ungmennafélags Íslands:

Kópavogur
dk hugbúnaður ehf., Smáratorgi 3
Ungmennafélagið Breiðablik, Dalsmára 5

Garðabær 
Raftækniþjónusta Trausta ehf., Lyngási 14
Geislatækni ehf., Laser-þjónustan 
 Suðurhrauni 12c
Garðabær, Garðatorgi 7

Hafnarfjörður
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64
Hagtak hf., Fjarðargötu 13–15
Hlaðbær-Colas hf., Gullhellu 1

Reykjanesbær
DMM Lausnir ehf., Hafnargötu 91
Verslunarmannafélag Suðurnesja,
 Vatnsnesvegi 14
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur 
 og nágrennis, Krossmóa 4

Mosfellsbær
Ísfugl ehf., Reykjavegi 36

Akranes
Straumnes ehf., Krókatúni 22–24

Borgarnes
Hótel Borgarnes hf., Egilsgötu 14–16
Borgarbyggð, Borgarbraut 14
Kaupfélag Borgfirðinga, Egilsholti 1
Samtök sveitarfélaga Vesturlands
 Bjarnarbraut 8
Matstofan ehf., Brákarbraut 3
Landnámssetur Íslands ehf.,
 Brákarbraut 13–15
Eyja- og Miklaholtshreppur, Hofsstöðum

Stykkishólmur
Sæfell hf., Hafnargötu 9

Grundarfjörður
Ragnar og Ásgeir ehf., Sólvöllum 7

Ævintýradalurinn ehf., Heydal

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður, Aðalstr. 10–12
Arna ehf., Hafnargötu 80

Súðavík
VÁ VEST, félag um vímuefnaforvarnir
 Innri-Grund

Blönduós
Stéttarfélagið Samstaða, Þverbraut 1

Sauðárkrókur
Verslun Haraldar Júlíussonar, Aðalgötu 22
K-Tak ehf., Borgartúni 1

Akureyri
Hnjúkar ehf., Mýrarvegi, Kaupangi
Raftákn ehf., Glerárgötu 34
Tannlæknastofa Árna Páls Halldórssonar 
 við Mýrarveg
Baugsbót ehf., Frostagata 1b

Grenivík
Brattás ehf., Ægissíðu 11

Ólafsfjörður
Fjallabyggð, íþróttamiðstöð Ólafsfjarðar 
 Ólafsvegi 4

Húsavík
Jarðverk ehf., Birkimel, Þingeyjarsveit

•	 UMFÍ	var	stofnað	á	þjóðhátíðinni	á	Þingvöllum	
 föstudaginn 2. ágúst árið 1907. 
	 	 •	 Jóhannes	Jósefsson	frá	Akur-
   eyri var fyrsti formaður UMFÍ. 
   Jóhannes var glímukóngur 
   Íslands árið 1908. Sama ár tók 
   hann þátt í Ólympíuleikunum 
   í London og var hann fyrsti 
   Íslendingurinn til þess að taka 
   þátt í leikunum.
	 	 •	 Tímaritið	Skinfaxi	kom	fyrst	
 út í október árið 1909 og er næstelsta tímarit hér 
 á landi sem hefur komið samfellt út.
•	 Fáni	UMFÍ	heitir	Hvítbláinn.
•	 Einar	Benediktsson	skáld	var	
 frumkvöðull hvítbláa fánans.
•	 Það	var	dr.	Helgi	Pjeturss	
 sem að gaf fánanum nafnið 
 Hvítbláinn.
•	 Árið	1906	voru	til	ellefu	félög	sem	kölluðu	sig	
 íþróttafélög.
•	 Hermann	Jónasson	forsætisráðherra	var	glímu-
 kóngur Íslands árið 1921.
•	 Logaland	í	Reykholtsdal	er	að	stofni	til	elsta
 samkomuhús ungmennafélaga á Íslandi. 
 Það var byggt árið 1909.

•	 Ungmennafélag	Hrunamanna	er	eitt	af	afkasta-
 mestu ungmennafélögunum á sviði leiklistar, á 
 92 árum félagsins á 20. öld hafa verið tekin til 
 sýninga hvorki meira né minna en 105 leikrit
•	 Fyrsta	landskeppni	UMFÍ	í	skák	var	haldin	í	maí	
 1967.
•	 Bítillinn	Ringo	Starr	
 tróð upp á útihátíð 
 í Atlavík árið 1984. 
 Það var UÍA sem hélt 
 útihátíðina.
•	 1.	Landsmót	UMFÍ	
 var haldið á Akureyri 
 17. júní 1909.

VISSIR ÞÚ
ÞETTA UM

•	 Á	fyrsta	Landsmóti	UMFÍ	var	Jakob	Kristjánsson	
 sigursælasti keppandinn.
•	 Rúnar	Júlíusson	var	í	sigurliði	Keflvíkinga	í	knatt-
 spyrnu á 12. Landsmóti UMFÍ árið 1965.

•	 Vignir	Valtýsson	sigraði	í	dráttarvélaakstri	átta	
 Landsmót í röð eða frá 12. Landsmótinu árið 
 1965 til 19. Landsmótsins árið 1987. Hann er sá 
 sigursælasti í greininni frá upphafi.
•	 Á	20.	Landsmóti	UMFÍ	árið	1990	sigraði	ung-
 mennafélag Akureyrar skákkeppnina án þess að 
 tapa skák í mótinu.
•	 Á	Landsmóti	árið	2004	var	í	fyrsta	skipti	kona	
 skráð til leiks í dráttarvélaakstri.
•	 Á	25.	Landsmóti	UMFÍ	árið	2007	í	Kópavogi	var	
 slegið heimsmet í vatns-
 byssuslag. Um 2000 
 manns tók í slagnum. 
 Enginn drukknaði.
•	 Fyrsta	Unglingalandsmót	UMFÍ	
 var haldið á Dalvík árið 1992.
•	 UMSE	var	fyrsta	ungmennafélagið	sem	vann	
 stigakeppni á Unglingalandsmóti UMFÍ.
•	 Á	Unglingalands-
 mótinu árið 2000, 
 sigraði Vala Flosa-
 dóttir í stangar-
 stökki. Hún sveif 
 yfir 4 metra á mót-
 inu. 
•	 Ungmennafélag	
 Akureyrar er fyrsta 
 félag sem ber nafn 
 ungmennafélags 
 á Íslandi. Það var 
 stofnað árið 1906.
•	 Hús	Ungmenna-
 félagsins Gamans 
 og alvöru í Ljósa-
 vatnshreppi hét 
 Strympa.
•	 Sigurbjörn	Gunnarsson	var	formaður	nefndar	
 sem samdi fyrstu lottó-
 reglur UMFÍ.
•	 UMFÍ	eignaðist	fyrstu
 tölvuna árið 1986. 
 Það var Apple 
 Macintosh. 
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V ignir Örn Pálsson er formaður Héraðssambands Stranda-
manna (HSS). Sambandið var stofnað 19. nóvember árið 
1944 og fagnaði því 73 ára afmæli á árinu. Vignir Örn Páls-

son hefur verið formaður HSS með hléum síðan árið 1994. 
 
Hvað er að frétta?  Það er allt gott að frétta héðan frá Hólma-
vík. Í nóvember fóru átta krakkar frá HSS á Silfurleika ÍR. Það var 
nokkuð gott. Fjórir 11 ára og eldri voru í alvörugreinum en tvær 
sex ára stelpur í þrautabraut. Það er flott að þau yngri fái að taka 
þátt í keppnisgreinum. Annars leist okkur vel á að það væri loksins 
að koma almennilegur skíðasnjór. Hér var norðanbylur í viku. Ein- 
hverjir komust á skíði. En svo gerði suðvestanátt og tók að hlýna á ný. 

Samstarf er gott   Sonur minn hefur verið að æfa körfubolta 
með Íþróttafélaginu Vestra á Ísafirði og er þetta þriðji veturinn. 
Það er gott hjá Vestra að sækja sér liðsmenn í félagið víða að enda 
hefur yngri iðkendum fækkað, bæði á Vesturlandi og Vestfjörðum. 
Drengurinn, sem er fæddur árið 2003, æfir með drengjum sem eru 
ári eldri en hann. Þeim hefur gengið vel. Allir leggjast á eitt, meira 
að segja þjálfari Vestra sem hefur ekið til móts við okkur feðgana og 
við mæst á miðri leið þegar ég hef ekið syninum vestur í keppni. 
Samstarfið er slíkt að það mætti alveg kalla það vesturbandalag.

Er boðið upp á nýjungar á svæði HSS?  Ungmenna-
félagið Geisli og grunnskólinn á Hólmavík hófu samstarf í haust. 
Það svipar til Íþróttaskóla HSV en nemendur í 1.–4. bekk skólans 
stunda íþróttir fyrir hádegi á virkum dögum. Þetta er í þróun en er 
jákvætt því það brýtur upp daginn hjá börnunum. Svo eru æfing-
arnar á skólatíma og því losna foreldrar þeirra við allt skutl. Þarna 
fá krakkarnir kynningu á ýmsum íþróttagreinum. 

HVAÐ
ER AÐ 
FRÉTTA?

Samvinna 
af hinu góða

HSS í hnotskurn
•	 HSS	nær	yfir	þrjú	sveitarfélög,	frá	
hreppamörkum Strandabyggðar og 
Húnaþings vestra, að Kaldalóni og 
botni Ísafjarðardjúps.
•	 Aðildarfélög	HSS	eru	Umf.	Hvöt	
á Blönduósi, Umf. Geisli í Súðavík, 
Umf. Neisti á Drangsnesi, Sundfélagið 
Grettir í Bjarnarfirði, Umf. Leifur heppni 
í Árneshreppi, Skíðafélag Stranda-
manna og Golfklúbbur Hólmavíkur.
•	 Iðkendur	eru	um	100	á	öllum	aldri.
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Eftirtaldir aðilar 
styðja starfsemi 
Ungmennafélags Íslands:

Laugar
Framhaldsskólinn á Laugum,
 Laugum Reykjadal

Vopnafjörður
Vopnafjarðarhreppur, Hamrahlíð 15
Hólmi NS-56 ehf., Hafnarbyggð 23

Egilsstaðir
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf.,
 Fagradalsbraut 11
Héraðsprent ehf., Miðvangi 1
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf.,
 Einhleypingi 1
K lassík ehf., Selási 1
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf., 
 Miðvangi 2–4

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður, 
 Hafnargötu 44

Neskaupstaður
Rafgeisli Tómas R. Zoëga ehf.,
 Hafnarbraut 10

Höfn í Hornafirði
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu
 Nýheimum
Sveitarfélagið Hornafjörður, 
 Hafnarbraut 27
Skinney - Þinganes hf., Krossey

Selfoss
Vélaverkstæði Þóris ehf., Austurvegi 69
Gesthús Selfossi ehf., Engjavegi 56
Flóahreppur, Þingborg
Svavar Á. Sveinsson, Dalbraut 1 Rh.

Hveragerði
Hveragerðissókn, Hverahlíð

Þorlákshöfn
Sveitarfélagið Ölfus, Hafnarbergi 1

Laugarvatn
Menntaskólinn að Laugarvatni

Hvolsvöllur
Héraðsbókasafn Rangæinga, 
 Vallarbraut 16

Kirkjubæjarklaustur
Hótel Laki ehf., Efri-Vík
Kirkjubæjarstofa, Klausturvegi 2
Skaftárhreppur, Klausturvegi 15
Geirland ehf., Geirlandi

Vestmannaeyjar
Vinnslustöðin hf., Hafnargötu 2
Suðurprófastsdæmi, Búhamri 11

Guðjón Örn Jóhannsson
„Sjálfboðaliðastarfið gefur  
mér tækifæri til að gera 
það sem ég hef brenn-
andi áhuga á. Það er gef-
andi og ég mæli með því,“ 
segir Guðjón Örn Jóhanns-
son, íþróttakennari á 
Sauðárkróki. Hann heldur 
utan um Vinaliðaverkefni 

á Íslandi, er í stjórn knattspyrnudeildar Tindastóls og á 
þrjár stelpur á aldrinum 9–17 ára sem æfa bæði frjálsar 
íþróttir og körfubolta.
 Guðjón segist hafa unnið sjálfboðaliðastörf af marg-
víslegu tagi í um 20 ár. Auk þess sem áður var getið hef-
ur hann starfað í foreldrafélögum og tekur einnig þátt í 
félagsskap í skólanum sem málar á vorin fyrir fólk sem 
þarf á hjálp að halda við slík verkefni.
 Allt eru þetta störf sem Guðjón hefur gaman af.
  „Ég tek ekki að mér sjálfboðaliðastarf nema mér finn-
ist gaman að því. Ég hef nóg að gera af því sem mér 
finnst skemmtilegt,“ segir hann og bætir við að hann fái 
þakklæti að launum fyrir sjálfboðaliðastarfið, sem fólk 
fái yfirleitt ekki fyrir launuð störf. 

Dagný Finnbjörnsdóttir
„Það er oft mjög mikið að 
gera hjá mér. En þetta er 
skemmtilegt. Þegar elsti son-
ur minn fór að æfa körfu-
bolta fylgdi ég með. Það 
skiptir máli að börnin finni 
að maður hafi áhuga og 
hvetji þau áfram,“ segir 
Dagný Finnbjörnsdóttir. 

Hún er 28 ára og býr í Hnífsdal, er húsmóðir, menntaður 
snyrtifræðingur og er í fjarnámi við háskóla. 
 Dagný er ötul í sjálfboðaliðastarfi. Hún æfði körfu-
bolta á árum áður og er í stjórn barna- og unglingaráðs 
körfuknattleiksdeildar Vestra. Hún er líka formaður 
Sambands vestfirskra kvenna og er í félagi kvenna í 
atvinnurekstri.
 Þegar Dagný fór að vinna sem 
sjálfboðaliði í barna- og ungling-
aráði körfuknattleiksdeildarinnar 
fann hún sylluna sína. „Þegar ég 
fór að vinna með börnunum fann 
ég að það sem ég vildi í raun og 
veru var að læra var að verða 
grunnskólakennari,“ segir hún og 
viðurkennir að stundum sé mikið 
að gera. Þá skipti máli að eiga 
góða dagbók.

Erla Gunnlaugsdóttir
„Það er afar skemmti-
legt að kynnast frá-
bæru fólki þegar maður 
starfar sem sjálfboða-
liði,“ segir Erla Gunn-
laugsdóttir, 22 ára 
nemi á Austurlandi. 
„Ég var fyrst sjálfboða-
liði þegar ég var svona
10–12 ára, á yngri barna móti sem fram fór á Vilhjálms-
velli. Mér finnst gaman að sjá gleðina og ánægjuna hjá 
keppendum og áhorfendum á mótum og hátíðum. Það 
er gaman er að finna að með sjálfboðaliðastarfinu hef 
ég aukið ánægju bæði hjá mér og öðrum. Ég er aðal-
lega sjálfboðaliði  á íþróttaviðburðum og það gefur það 
mér kost á að kynnast mismunandi íþróttum og sjá 
ánægjuna sem fylgir almennri hreyfingu.“ 

Hafsteinn Snær Þorsteinsson
„Það er gaman að vera 
nálægt fólki sem er ánægt 
með það sem maður er að 
gera. Þannig líður mér best,“ 
segir Hafsteinn Snær Þor-
steinsson. Hann er 19 ára og 
hefur verið ljósmyndari á 
Unglingalandsmótum og 
Landsmótum UMFÍ um 
nokkurra ára skeið – hefur ætíð boðið sig fram og unnið 
frábærlega vel af einskærum áhuga í sjálfboðavinnu. 
Hann fór fyrst að taka myndir á Unglingalandsmóti 
UMFÍ á Höfn í Hornafirði um verslunarmannahelgina 
árið 2013. Þá var hann 15 ára gamall.
 Mikið af myndunum, sem UMFÍ notar, hefur Haf-
steinn tekið. Hann tók meðal annars forsíðumyndina 
á Skinfaxa, tímariti UMFÍ, sem kom út fyrir síðasta 
Unglingalandsmót.

Guðmunda Ólafsdóttir
„Það er alltaf gaman að vera sjálfboðaliði því að ég finn 

er að gera samfélaginu gagn,“ segir Guðmunda 
Ólafsdóttir. Hún er formaður frjálsíþróttaráðs HSK 
og formaður Umf. Þjótanda í Flóahreppi en hefur 
verið sjálfboðaliði  frá unga aldri.
     Guðmunda er 28 ára og telur að hún hafi verið 
um 12 ára þegar hún fór að selja jólapappír í sjálf-
boðavinnu fyrir ungmennafélagið. Þegar hún hafði 
aldur til fór hún að mæla í stökkum og fleira. Guð-
munda segir þó geta stundum verið erfitt að vera 
sjálfboðaliði, sérstaklega þegar hún þurfi  að virkja 
fleiri með sér og búa til hóp og vinna gott verkefni.

Alþjóðlegur dagur sjálfboðaliða
Árið 1985 ákváðu Sameinuðu þjóðirnar að 
5. desember hvert ár skyldi verða alþjóðlegur 
dagur sjálfboðaliða. Tilgangurinn með degin-
um er að vekja athygli á framlagi sjálfboðaliða 
í samfélaginu. Misjafnt er, eftir löndum og 
tíma, hvernig sjálfboðin störf eru skilgreind. 

Innan íþrótta- og ungmennafélagshreyfingarinnar eru 
ástæður þess að fólk tekur að sér sjálfboðaliðastörf 
meðal annars þær að með þeim hætti getur fólk kynnst  

öðrum foreldrum, þjálfurum og stjórnarmönnum í félög- 
um og þannig fullnægt félagslegum þörfum sínum 
ásamt með því að hjálpa félagi sínu til að ná settum mark- 
miðum íþróttarinnar. Jafnframt veita sjálfboðaliðastörfin  

fólki tækifæri til að læra leikreglur og kynna sér rekstur 
félagasamtaka og almenn félagsstörf. Þátttaka og stuðn- 
ingur foreldra skipta börn og ungmenni miklu máli og 
auka líkurnar á að þau haldi áfram að stunda íþróttir.
 Innan aðildarfélaga UMFÍ starfa hundruð sjálfboða- 
liða sem leggja á sig ómælda vinnu, samfélaginu til 
gagns og hagsbóta. Án þessarar miklu vinnu, sem sjálf- 
boðaliðarnir leggja af mörkum, væri hið góða og viða-
mikla starf, sem unnið er í aðildarfélögum UMFÍ, ekki 
til. Störf sjálfboðaliða skipta því ekki aðeins miklu máli 
fyrir aðildarfélög UMFÍ heldur eru þau ómetanleg fyrir 
íslenskt samfélag. 
 UMFÍ fagnar degi sjálfboðaliðans og færir öllum sjálf- 
boðaliðum einlægt þakklæti fyrir óeigingjarnt starf 
þeirra. Bestu þakkir!

Hvað gefur það fólki að sinna sjálfboðaliðastarfi?

Malarhöfða 8 · 110 Reykjavík 
Sími 577 2727 · Fax 577 2737
www.blikk.is

Snæfellsbær
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VÍKURVAGNAR EHF.

STYRKUR,  ÞJÓNUSTA  OG  ÁREIÐANLEIKI
Víkurvagnar ehf.   -   Hyrjarhöfði 8.  -   110 Reykjavík  -

Sími 577-1090   -   www.vikurvagnar.is   -   sala@vikurvagnar.is

DRÁTTARBEISLI Á 
FLESTAR GERÐIR BÍLA

VÖRULYFTUR Á SENDI- OG 
FLUTTNINGABÍLA

LJÓS Á VAGNA OG BÍLAREIÐHJÓLAGRINDUR OG FARANGURSBOX 

VARAHLUTIR Í ALLAR 
GERÐIR AF KERRUM 

SÉRSMÍÐI Á KERRUM EFTIR ÓSKUM VIÐSKIPAVINA

ALLAR GERÐIR AF KERRUM
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Gæði - alla leið!
ÍSLENSKA SVEITIN OG SS - FYRIR ÞIG

„Fyrir mig skipta gæði hráefnisins öllu máli. 

Það er frábært að vita að SS, fyrirtæki í eigu 
bændanna sjálfra, sækir gripina heim á bæ 
og tryggir gæði alla leið. Það gerir mína 
matseld enn betri.“

Systkinin í Efstadal eru hluti þeirra 900 
bænda sem saman eiga SS.RAGNAR FREYR INGVARSSON

LÆKNIRINN Í ELDHÚSINU
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