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Nú er að baki viðburðaríkt sumar hjá UMFÍ  
og sambandsaðilum. Ber þar hæst Landsmót  
með nýju sniði á Sauðárkróki og vel heppn- 
að Unglingalandsmót UMFÍ í Þorlákshöfn. Þá 
eru ónefnd ýmis minni mót sam bandsaðila 
um land allt.

Undirstaðan að farsælu mótahaldi ung- 
mennafélagshreyfingarinnar hefur frá upp-
hafi verið fjöldi sjálfboðaliða sem eru alltaf 
reiðu bú nir til að leggja fram starfskrafta sína.  
Það er ekki alltaf sem áhorfendur og keppend- 
ur gera sér grein fyrir öllum þeim handtökum 
sem vinna þarf svo að mót geti farið fram. 
Kemur þar bæði til undirbúningsvinnan fyrir  
mót, handtökin sem nauðsynleg eru á keppn- 
isdegi svo að allt gangi greið lega og svo frá- 
 gangurinn eftir hvert einasta mót. Undirbún-
ingur og frágangur eru atriði sem áhorfend- 
ur sjá sjaldnast en eru for senda skemmtilegra  
og árangursríkra keppnisdaga.

Á undanförnum árum hefur samkeppni um  
frítíma fólks aukist, ekki síst með vaxandi vel- 
megun í þjóðfélaginu. Sífellt erfiðara er því að 
manna störf í kringum mót og keppnir án þess 
að greiðsla af einhverju tagi komi á móti.

Við sjáum líka að sífellt eru gerðar meiri 
kröfur til starfs íþróttafélaga. Aukin aðkoma 
og stuðningur sveitarfélaga við iðkendur kall- 

ar á skýrslugerð og utanumhald. Foreldrar og  
iðkendur sjálfir gera kröfur um betur mennt- 
aða þjálfara. Þessar auknu kröfur hafa í för  
með sér að rekstrarkostnaður eykst. Það veld- 
ur því svo að félögin þurfa að auka tekjur sín- 
ar. Krafan um auknar tekjur leiðir yfirleitt til  
hærri æfingagjalda þar sem setið er um fjár- 
muni frá styrktaraðilum.

Það er vissulega áhyggjuefni þegar starfs- 
umhverfið breytist. Sveiflur í efnahagslífinu 
munu gera félögum jafnt sem heimilum erfitt  
fyrir þar sem tíma tek ur að aðlagast nýjum 
aðstæðum og vera kann að félögin þurfi 
draga úr þjónustu sinni eða leita til sjálf-
boðaliða.

Á þeim tíma sem ég hef starfað inn- 
an hreyfingarinnar hef ég oft verið 
spurður að því hve mikið ég fái greitt 
fyrir vinnu mína. Þegar ég svara því 
til að þetta sé sjálfboðastarf og að 
launin séu ánægjan hváir viðmæland- 
inn í flestum tilvikum: „Ha, ertu 
að vinna frítt, af hverju? 
Hvernig dettur þér það í 
hug?“

En starfið á sér marg- 
ar jákvæðar hliðar. Í 
gegnum það hef ég 

eignast marga kunningja og vini og komið 
að mörgum skemmtilegum verkefnum, bæði 
stórum og smáum. Það er gefandi að koma 
að verkefnum ungmennafélagshreyfingarin-
nar og sjá þau vaxa, dafna og verða að 
veruleika. Ég hef heyrt að margir óttist að 
festast í sjálfboðavinnu og komist ekki burt, 
gefi þeir á annað borð kost á sér í slíkt. Það 
er því áskorun fyrir félögin að finna verkefni 
sem hæfa hverjum og einum og að verkefnin 
rúmist innan þess tíma sem félagar vilja láta 
af hendi. Þar geta félögin eflaust gert betur.
 Ég skora á sem flesta að kynna sér hvað 

félagið þeirra hafi upp á að bjóða fyrir þá  
sem vilja gefa af tíma símum í sjálf- 

boðaliðastörf. Undirstaða íþrótta-
starfs hefur verið starf sjálfboðalið- 
ans og það er hreyf ingunni mikil-
vægt að svo verði áfram. Margar 
hendur vinna létt verk, segir máltæk- 
ið. Það á svo sannarlega við um 

sjálfboðastörf innan ung- 
mennafélagshreyfingar- 

innar.

Guðmundur Sigur-
bergsson er gjaldkeri 
stjórnar UMFÍ
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Leiðari ALLRA HAGUR AÐ GEFA AF SÉR
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TAKK FYRIR
frábært Unglingalandsmót 

í Þorlákshöfn í sumar!
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Skinfaxi 3. tbl. 2018
Skinfaxi, tímarit Ungmennafélags 
Íslands, hefur komið út samfleytt síðan 
árið 1909. Blaðið kemur út ársfjórð-
ungslega. Tímaritið dregur nafn sitt af 
hestinum fljúgandi sem dró vagn goð-
sagnaverunnar Dags er ók um himin-
hvolfið í norrænum sagnaheimi.

RITSTJÓRI
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson

ÁBYRGÐARMAÐUR
Haukur Valtýsson, formaður UMFÍ

RITNEFND 
Gunnar Gunnarsson formaður, Örn 
Guðnason, Eiður Andri Guðlaugsson, 
Elísabet Ásdís Kristjánsdóttir og Guð-
munda Ólafsdóttir.

LJÓSMYNDIR
Haraldur Jónasson, Gunnar Gunnars-
son, Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, 
Hafsteinn Snær Þorsteinsson, Oscar 
Rybinski, Eysteinn Auðar Jónsson, 
Sabína Steinunn Halldórsdóttir o.fl.

UMBROT OG HÖNNUN
Indígó.

PRÓFARKALESTUR
Helgi Magnússon.

AUGLÝSINGAR
Miðlun ehf. o.fl.

PRENTUN
Ísafoldarprentsmiðja.

FORSÍÐUMYND
Forsíðumyndin, sem Jón Aðalsteinn tók, 
er af Fjollu Shala og Maciej Baginski.

STJÓRN UMFÍ
Haukur Valtýsson, formaður, Örn Guðna-
son, varaformaður, Hrönn Jónsdóttir, 
ritari,Guðmundur Sigurbergsson, gjald- 
keri, Ragnheiður Högnadóttir, meðstjórn- 
andi, Gunnar Gunnarsson, meðstjórn- 
andi, og Jóhann Steinar Ingimundarson, 
meðstjórnandi

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

SKRIFSTOFA UMFÍ/SKINFAXA
Þjónustumiðstöð UMFÍ, 
Sigtúni 42, 105 Reykjavík, 
sími: 568 2929.
umfi@umfi.is  –  www.umfi.is

STARFSFÓLK UMFÍ: 
Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmda-
stjóri, Helgi Gunnarsson, fjármálastjóri, 
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, kynningar-
fulltrúi og ritstjóri Skinfaxa, Ómar Bragi 
Stefánsson, landsfulltrúi og framkvæmda-
stjóri Landsmóta (með aðsetur á Sauðár-
króki), Sabína Steinunn Halldórsdóttir, 
landsfulltrúi og verkefnastjóri, Ragnheið-
ur Sigurðardóttir, landsfulltrúi og verk-
efnastjóri, og Guðbirna Kristín Þórðar-
dóttir, ritari. 

UMFÍ
Ungmennafélag Íslands, skammstafað 
UMFÍ, er landssamband ungmenna-
félaga á Íslandi. UMFÍ var stofnað á 
Þingvöllum 2. ágúst 1907. Sambands-
aðilar UMFÍ eru 29 talsins. Í hreyfing-
unni eru nú um 160.000 félagar í rúm-
lega 300 ungmenna- og íþróttafélögum 
um land allt.

Hlutfallslega fá grunnskólabörn af erlendum uppruna taka 
þátt í skipulögðu íþróttastarfi. HSH vinnur hörðum höndum 
að því að breyta því.

F
jölmenningarhátíð var haldin fjórða árið í röð í Frystiklefanum í 
Rifi í október. Þar var Héraðssamband Snæfellsness og Hnappa- 
dalssýslu (HSH) með bás þar sem kynntar voru þær íþróttir sem  
aðildarfélög sambandsins bjóða upp á. Markhópurinn voru 

börn af erlendum uppruna en afar lítið hlutfall þess hóps íbúa á norðan- 
verðu Snæfellsnesi stundar skipulagðar íþróttir.
 „Fólk er almennt misduglegt að taka þátt í samfélaginu. Sumir eru 
komnir hingað til lands aðeins til að vinna en aðrir vilja taka þátt í  
hinu og þessu með öðru fólk. Við erum að reyna að ná til þeirra sem  
eru ekki í íþróttum. Þetta mun eflaust taka einhvern tíma. En ég er von- 
góð,“ segir Laufey Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri HSH. Hún 
segir um 80% íslenskra grunnskólabarna stunda íþróttir á sambands- 
svæðinu en innan við 20% barna af erlendum uppruna.
 HSH var einmitt eitt þeirra fimm félaga og íþróttahéraða sem hlutu 
styrk til að vinna að því að fjölga börnum sem eru af erlendu bergi 
brotin í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi.  
 Í tilefni af Fjölmenningarhátíðinni lét Laufey og ungmennafélagar á 
Snæfellsnesi búa til fjölnota poka merkta HSH. Í þeim voru stundar-
töflur Umf.Víkings/Reynis, Umf. Grundarfjarðar og Umf. Snæfells á 

íslensku, pólsku og ensku auk 
upplýsinga um HSH. Þá voru í 
pokanum bæklingar sem ÍSÍ og 
UMFÍ hafa látið gera í tengslum 
við samstarfsverkefnið Vertu 
með. Þeir sem komu á bás HSH 
á fjölmenningarhátíðinni fengu 
auk þess tösku merkta HSH og 
ýmislegt fleira.

Laufey var á básnum ásamt 
fimm ungmennum. Tvær stúlkur 
úr Grunnskóla Snæfellsbæjar, 
þær Margrét Vilhjálmsdóttir og 
Hanna Imgront héldu kynningu 
fyrir önnur ungmenni um það af 

hverju þær stunda íþróttir og hvaða kosti þær telja að íþróttaiðkun 
hafi fyrir aðra krakka. Til viðbótar voru með þeim þau Matthías, 
Kristófer og  Aldís sem öll voru í peysum merktum HSH og voru búnar 
til fyrir Unglingalandsmót UMFÍ um síðustu verslunarmannahelgi.
 Þótt Fjölmenningarhátíðin sé að baki þá er verkefni HSH hvergi 
nærri lokið. „Kynningin er liður í því að styrkja HSH og kynna hvað 
ungmennafélögin á svæðinu hafa upp á að bjóða. Við höfum verið 
að dreifa fjölnotapokunum með upplýsingum um íþróttirnar til allra 
grunnskólabarna innan HSH-svæðisins og plakötum líka. Einkunnar- 
orðin okkkur eru að allir eru velkomnir að vera með og því þurfum 
við að ná til flestra,“ segir Laufey og vonar að átak sambandsins 
muni leiða til þess að fleiri börn af erlendum uppruna reyni fyrir sér 
í íþróttum á vegum félaganna innan HSH. Til að auðvelda fleirum 
að taka þátt geta börn sem greiða til ungmennafélags í Grundarfirði 
farið til æfinga í Stykkishólmi eða Ólafsvík og öfugt.  
 „Félögin á Snæfellsnesi vinna öll að því að kynna starfsemi sína 
og íþróttir fyrir sem flesta og hafa því opnar æfingar fyrir alla,“ segir 
Laufey.

Allir eru velkomnir til 
ungmennafélaganna

Eins og sjá má var bás HSH rækilega merktur sambandinu og var 
þar mikið í boði.

Laufey Helga Árnadóttir.

HSH var með hugmyndakassa á kynningarbásnum á Fjölmenn-
ingarhátíðinni. Þar skrifuðu börn og unglingar það sem þau vilja  
að ungmennafélögin á svæðinu bjóða upp á. Laufey tók niður- 
stöðurnar saman og sendi aðildarfélögum HSH. Það kom henni  
á óvart að flestir vilja að félögin fari að bjóða upp á skák.
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Biathlon er splunkuný íþróttagrein hér á landi.
Valdimar Gunnarsson hjá UMSK er forvígismaður 
greinarinnar. Hann segist sannfærður um að þótt 
fjölbreytni í íþróttum sé mikil sameini biathlon svo 
margt og hægt sé að útfæra íþróttina á marga 
vegu. Það fjölgi möguleikunum fyrir þá sem hafi 
gaman af því að hreyfa sig.

Biathlon hefur verið að hasla sér völl hér á landi á 
árinu. Margir þekkja greinina sem skíðaskot-
fimi enda hefur verið keppt í henni á vetrar- 

ólympíuleikum um árabil og nýtur hún tals- 
verðra vinsælda utan landsteinanna. Í skíða- 
skotfimi er tvinnað saman skíðagöngu og 
skotfimi. Gengið er á skíðum með frjálsri 
aðferð ákveðna vegalengd og stoppað 
á stöku stað til að skjóta af riffli í mark á 
sérstökum skotsvæðum. Þátttakendur, sem 
standa sig ekki vel í skotfiminni, þurfa að 
hlaupa eða ganga refsihring á skíðunum. 
Markmiðið er að verða fljótastur í göngu- 
hlutanum og verða fyrstur í mark á sem 
stystum tíma. 

 Biathlon var ein þeirra fjölmörgu greina sem 
boðið var upp á á Landsmótinu á Sauðárkróki í júlí í 

sumar. Þá voru skíðin fjarri góðu gamni. Í stað þess sprettu þátt- 
takendur úr spori og hlupu ákveðna vegalengd á milli þess sem 
þeir stoppuðu á skotsvæð um. Keppnin mæltist afar vel fyrir og 
skemmtu þátttakendur sér konunglega. 

 Forvígismaður greinarinnar hér á landi er Valdimar Gunnars-
son, framkvæmdastjóri Ungmennasambands Kjalarnesþings 
(UMSK). Hann hefur unnið að því ötullega að sá fræjum skotfim- 
innar hér á landi, haldið æfingamót og staðið fyrir reglulegum 
kynningum á greininni hjá Breiðabliki í Kópavogi, á bæjarhátíð- 
inni Í túninu heima í Mosfellsbæ og víðar. 

Það liggur auðvitað beinast við að spyrja: 
Af hverju þessi grein?

„Við þurfum alltaf að velta fyrir okkur hvaða 
möguleikar bjóðist fólki til að stunda fjöl- 
breytta hreyfingu. Greinin þarf ekki endi- 
 lega að stuðla að því að haldið verði 
Íslandsmeistaramót í henni eða annað 
alvarlegt. Það mikilvæga er að hafa 
gaman af þátt töku í hreyfingu og íþrótta- 
tengdri hreyfingu. Þegar ég fór á lands-
mót DGI í Danmörku ásamt UMFÍ og 

fulltrúum sambandsaðila sumarið 2017 
sá ég biathlon og hugsaði með mér að 

þarna væri eitthvað sem gæti komið fólki á 
hreyfingu,“ segir Valdimar.

Það er langt síðan ég hef séð 
drenginn minn hlaupa

Valdimar Gunnarsson hefur haldið nokkur 
æfingamót og haft kynningar víða á hlaupa-
skotfiminni. Íþróttafólk er að hans sögn afar 
ánægt með greinina enda hægt að sameina 
hana svo mörgum öðrum greinum, þar á 
meðal eru hlaup og hjóreiðar auk skíðagöngu.
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Hefur það tekist?
„Já það held ég. Margir á Landsmótinu á Sauðárkróki sögðu 
að þetta væri það skemmtilegasta sem þeir hefðu prófað. En 
skýr asta dæmið er þegar við vorum með kynningu á biathloni í 
Laug ardalnum í sumar. Við höfðum nýklárað að setja brautina 
upp þegar myndatökumaður frá Stöð 2 kom aðvífandi og spurði 
hvort við gætum sett upp keppni fyrir hann til að taka upp. Við 
gerðum það og fengum nokkra stráka, sem voru í dalnum að 
leika sér, til að koma og taka þátt í biathloni. Þeir höfðu ekki gert 
það áður, hlupu eins og þeir ættu lífið að leysa og skemmtu sér 
konunglega. Það besta var þegar móðir eins stráksins kom til 
mín undrandi og sagði: „Það er langt síðan ég hef séð drenginn 
minn hlaupa svona. Hefði aldrei trúað því að það væri hægt að 
ná honum úr tölvunni,“ segir Valdimar og viðurkennir að það sé 
góður mælikvarði á árangur greinarinnar. 

 Valdimar er nú ásamt öðru að leggja drögin að frekara kynn-
ingarstarfi á hlaupaskotfiminni á næsta ári. Hann sér fyrir sér alls  
konar útfærslur, svo sem hjólaskotfimi þar sem þátttakendur hjóla  
utanvegar, svo sem í Öskjuhlíðinni, og stoppa á tilteknum skot-
svæðum. Um leið þarf að finna íþróttafélag eða deild innan 
félags sem getur tekið greinina að sér, fóstrað hana og haldið 
kynningar- og mótastarfinu áfram.

 Valdimar segir að þótt margar íþróttagreinar séu til sé greini-
legt að nýja grein eins og biathlon vantar. „Foreldrar barna, sem 
hafa próf að biathlon, hafa komið til mín og spurt hvar hægt sé 
að æfa þessa grein,“ svarar Valdimar Gunnarsson. „Það sann-
færir mig enn frekar um að þetta sé rétta greinin.“ 

UMSK hlaut hvatningarverðlaun UMFÍ á 42. sambands-
ráðsfundi UMFÍ sem haldinn var á Ísafirði 20. október síð- 
astliðinn. Verðlaunin voru veitt fyrir nýsköpun og nýjungar 
í starfinu. Þar á meðal voru innleiðing á hlaupaskotfimi, 
útbreiðsla á pannavöllum á meðal aðildarfélaga UMSK, 
grunnskólamót í blaki sem var haldið í fyrsta sinn á vor-
dögum og samstarfsverkefni sem hvetja til hreyfingar eldri 
borgara.

Lumar félag þitt á skemmtilegri frétt sem þér finnst að fleiri 
þurfi að vita um? Sendu okkur þá skeyti með erindinu á 
ritstjóra Skinfaxa á jon@umf.is. Hann Jón svarar öllum!

Biathlon



10 SKINFAXI

„Ég er ekki vön tjaldútilegum en lét mig hafa það á Sauð árkróki. 
Þetta Landsmót var frábært. Guð, þetta var svo skemmtilegt mót! 
Ég vona að það verði aftur á næsta ári,“ segir Silja Ívars dóttir. 
Hún var komin á tjaldsvæðið á Nöfun um á Sauð árkróki á fimmtu-
degi og var þar í tjaldi alla helgina ásamt vinkonum sín um. Vin - 
kvennahópur hennar og makar þeirrra voru skráð til keppni í 
brennibolta. Margt var á dagskrá Landsmótsins og því prófaði 
hópurinn alls konar íþróttagreinar.

Silja var í leikhópnum Brennóbombur en hann sam anstendur af 
fjórum kvenna liðum og einu liði karla úr hópi maka. Kvennalið 
Brennóbomba röðuðu sér í efstu sæti í keppni í brenni bolta en 
karl arnir fylgdu þar á eftir.

Silja segir hópinn hafa ver ið rúmlega 30 manns, um 24 konur 
og fullt af mökum. Ekki kepptu allir því að sum ar voru óléttar en 

Það fór vel um þær Hröbbu, Maggý og Silju á tjaldsvæðinu á Sauðárkróki áður en leikar hófust.

GUÐ, ÞETTA VAR SVO SKEMMTILEGT MÓT!

Silja Ívarsdóttir mætti ásamt vinahópi sínum 
í brenniboltaliðinu Brennóbombunum á Landsmótið í sumar. 
Þær skiptu í nokkur lið og prófuðu helling af alls konar íþróttagreinum.

aðrar slas aðar. Þær sem kepptu ekki fylgdust með eða dæmdu. 
Allir í liðinu prófuðu aðrar greinar, líka mak arnir. 

„Við ætluðum að keppa í frjálsum og fleiri greinum en höfðum 
ekki skráð okkur og svo voru nokkrar skemmti leg ar greinar sem 
voru aðeins fyrir 50 ára og eldri. Við prófuðum líka margar 
greinar eins og fótbolta 3:3, körfu bolta og fleira. Aðrir kepptu 
líka í hjólreiðum og götuhjólreiðum. Rúsínan í pylsuend anum var 
svo Palla ballið á laugardagskvöldinu. 

„Þetta var alveg frábær helgi. Tjaldsvæðið var líka mjög vel  
skipulagt. Við feng um pláss fyrir tjöldin öll sam an hlið við hlið 
og því var mjög góð stemning í hópn um þar, bæði áður en við 
kepptum, á meðan og þeg ar við fórum á Pallaballið. Við ætlum 
pottþétt að mæta næst þegar það verður haldið en vera bet ur 
skipulagðar,“ segir Silja.  
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Brennibolti æfður úti um allt
Brennibolti er íþrótt sem margir fullorðnir stunduðu í leikfimi í  
barnæsku. Íþróttin hefur vaxið mikið síðustu árin og æfa nú full- 
orðnir brennibolta víða um land. Virkir brennóhópar hittast reglu- 
lega í Kópavogi, Hafnarfirði, Grindavík, á Blönduósi og Sauðár- 
króki. 

Brennóbomburnar æfar tvisvar í viku í Kórnum í Kópavogi yfir 
veturinn og eru með eina opna æfingu á mánuði fyrir bæði kynin.  
Æfingarnar eru ætlaðar konum 18 ára og eldri. Á Facebook-síðu 
hópsins segir að allar konur séu velkomnar. Viðkomandi þurfi 
ekkert að kunna, þeim sé kennt sem komi í fyrsta sinn. Hægt er 
að prófa áður en ákveðið er að halda áfram. 

Upplýsingar um alla brennóhópana má finna á Facebook.

Það er rík ástæða fyrir því að aldurstakmörk eru í brenni bolta. 
Skot frá fullorðnum andstæðingum geta nefnilega verið hörð. 
Þrátt fyrir hörkuna er brennibolti stórskemmtilegur og hlakkar 
Silja mikið til að keppa aftur í greininni á næsta Landsmóti.

Nokkrir makar komu með Brennóbombunum og kepptu í ýmsum 
greinum. Þeir voru að sjálfsögðu vel merktir í bak og fyrir eins 
og sjá má á myndinni hér að ofan.

Viltu halda árangursríkan fund? 
Einn þáttur í starfi stjórnenda er fundir, hvort heldur sem þeir eru fámennir eða fjölmennir. Fundir eru nauðsynlegir til að 
skiptast á upplýsingum og leysa vandamál. Til að nýta tíma allra fundarmanna sem best er mikilvægt að gera allt í valdi 
fundarstjóra til að fundurinn verði sem árangursríkastur. Til að svo verði þarf að stjórna fundunum vel.

Vondur fundur
Til að gera fundi að hreinni tímasóun er best að undirbúa 
þá ekki neitt. Senda ekki út nægilegar upplýsingar. Búa 
ekki til fundardagskrá. Stjórna ekki umræðunni og skrá 
alls ekki niður ákvarðanir og niðurstöður sem teknar eru á 
fundinum.

Góður fundur
Þetta er gott að hafa í huga til að halda árangursríkan fund. 
	 •	Skipulegðu	fundinn	fyrirfram.
	 •	Undirbúðu	dagskrá	fundarins.	
	 •	Haltu	þig	við	fimm	meginatriði.
	 •	Láttu	væntanlega	fundarmenn	vita	um	allt	sem	skiptir	
    máli. 
	 •	Stjórnaðu	umræðunni.	
	 •	Skráðu	allar	ákvarðanir	og	niðurstöður	sem	fram	
    koma.
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„Það er mikill ungmennafélags- 
andi hjá okkur, hann svífur yfir 
öllu og það gengur vel,“ segir  
Berglind Kristinsdóttir, formað- 
ur Ungmennafélagsins Sam- 
herja í Eyjafjarðarsveit. Iðkend- 
um hjá félaginu hefur fjölgað 
um mörg hundruð prósent í 
þessu litla sveitarfélagi á milli 
ára. Sem dæmi má nefna að 
3–4 börn og ungmenni æfðu 
badminton í fyrrahaust. Nú í 
haust mæta 22 á hverja æfingu. 
Svipaða sögu er að segja af 
fleiri greinum sem Ungmenna- 
félagið Samherjar býður upp 
á, á haustmisseri. Ráða hefur 
þurft aðstoðarþjálfara í nokkr- 
ar greinar. Á félagssvæðinu í 
Hrafnagilshverfi hefur íbúum 
fjölgað ört og eru þeir nú um 
300. 

Berglind segir að það hafi  
gert gæfumuninn að sveitar- 
félagið hætti að veita fólki styrk  
til þess að stunda íþróttir auk 
þess sem tímatafla íþróttafélags- 
ins var tilbúin áður en skóla-
árið hófst í haust. 

Fólk vill æfa í heimabyggð
„Við erum í samkeppni við 
Akureyri. Þegar þeir sem hér  
búa vildu taka þátt í skipulögðu 
tómstundastarfi í einhverju sem 
var ekki í boði heima heldur á 
Akureyri gat fólk fengið styrk 
fyrir því. Þessu var hætt í fyrra. 
Þess í stað fór sveitarfélagið að  
greiða meira til íbúa í sveitinni  
sem stunda íþróttir og aðrar 
tómstundir í heimabyggð,“ 
segir Berglind. 

Líka má nefna að það gekk 

vel að ráða flotta þjálfara og 
að ganga frá tímatöflu sem 
gerir ráð fyrir æfingum barna 
og ungmenna í frístundum eða  
strax eftir skóla, það er að 
segja frá klukkan 14 til 16.

„Þetta gerir yngstu börnunum 
kleift að æfa allar þær greinar 
sem við bjóðum upp á. Engu 
skiptir hvort þau æfa eina grein  
eða fleiri. Gjaldið er eitt, 
10.000 krónur á önn,“ segir 
Berglind. Það sama á við um 
unglingastigið. En ungmennin 
geta líka skráð sig í tíma fyrir 
fullorðna, svo sem í bandí, þrek- 
tíma, blak, zumba, badminton 
og fleira. Fullorðnir greiða 
15.000 krónur fyrir önnina og 
geta valið úr fjölda greina. Flest- 
ir fullorðinna í Eyjafjarðarsveit 
velja þó að æfa aðeins eina 
grein. 

Handverkshátíðin er lykill 
að íþróttastarfinu
Berglind segir þessa þrjá þætti  
skila því að Ungmennafélagið 
Samherjar geti boðið upp á  
meira úrval en áður í skipu- 
lögðu tómstunda- og æskulýðs- 
starfi og fjölgað iðkendum svo 
mikið sem raunin er. 

Berglind bendir þó á að 
fjórða þáttinn vanti. Hann sé  
stór hluti í starfi Samherja enda 
er ungmennafélagsandinn allt- 
umlykjandi í því verkefni. Það 
er handverkshátíðin sem haldin 
hefur verið á hverju ári í rétt 
rúma kvartöld og er ein elsta 
bæjarhátíð landsins. 

„Handverkshátíðin er í raun  
samfélagslegt verkefni á vegum  

sveitarfélagsins. Ungmenna- 
félagið Samherjar, kvenfélögin 
þrjú, björgunarsveitin, hesta-
mannafélagið, Lionsklúbburinn 
og búsögusafnið standa að 
henni og skipta með sér verk- 
um. Við í Samherjum sjáum um 
uppsetningu hátíðarinnar með 
félögum í björgunarsveitinni og 
sjáum um veitingasöluna. Meira 
að segja börnin taka þátt. Þau  
eru hlauparar og hlaupa með 
smurt brauð á bakka úr eldhúsi 
og fram í veitingasöluna, standa  
vaktir með vinum og mömmum 
vina sinna og vinkvenna. 
Þarna eru líka ömmur sem fá 
mörg rokkstig. Þær eru kannski 
á vakt hjá kvenfélaginu en 
koma svo niður í eldhúsið til að 
baka pönnukökur því að þær 
eiga barnabörn í ungmenna- 
félaginu. Þetta er auðvitað 
álagstími í fjóra daga. En þetta  
eru skemmtilegir dagar. Ung- 
mennafélagsandinn svífur yfir 
hátíðinni og allir leggja sitt af  
mörkum. Við fáum ágóða af 
veitingasölunni og skiptum 
launum fyrir verk okkar á þess- 
ari fjögurra daga hátíð með 
björgunarsveitinni. Þarna fáum 
við annað eins ef ekki meira en 
sem nemur styrk sveitarfélags- 
ins til Ungmennafélagsins Sam- 
herja. Afraksturinn af vinnunni, 
sem allir inna af hendi, gerir 
félaginu kleift að bjóða upp á 
fjölbreytta tímatöflu og frábæra 
þjálfara,“ segir Berglind Krist- 
insdóttir, formaður Ungmenna- 
félagsins Samherja. 

Iðkendum 
fjölgar gríðarlega 
í Eyjafjarðarsveit
Eftir að sveitarfélagið hóf að styrkja æfingar fólks í heimabyggð breyttust forsendur 
hjá Ungmennafélaginu Samherjum. Greinum fjölgaði og auðveldara varð að fá 
þjálfara. Formaður félagsins segir ungmennafélagsandann skila félaginu miklu. 

Þessar greinar 
eru í boði hjá 
Ungmenna-
félaginu 
Samherjum

 • Badminton
 • Bandý
 • Borðtennis
 • Fótbolti
 • Frisbígolf
 • Frjálsar íþróttir 
 • Júdó
 • Sund 
 • Zumba
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„Ég man ekki eftir öðrum eins 
uppgangi,” segir Sigurður 
Eiríksson, formaður Ungmenna-
sambands Eyjafjarðar (UMSE), 
en hann þjálfar borðtennis hjá 
ungmennafélaginu. Í fyrrahaust 
mættu að meðaltali 12 á æfing-
ar. Nú æfa 30 börn og ung-
menni borðtennis undir hand-
leiðslu Sigurðar. Það er of margt 
fyrir einn þjálfara og hann er 
búinn að fá aðstoðarmann. 

Sigurður tekur undir með 
Berglindi um það hvaða þættir 
hafi skilað fjölgun iðkenda. 
Hann bætir við að áhugi þjálf- 
ara skipti líka máli. „Það munar 
um að hafa þjálfara í sveitinni 
sem brennur fyrir grein sinni og 
virkjar aðra. Það hefur áhrif,” 
segir hann. Þá geti skipt máli að  
fólk í stjórnum félaga eigi sjálft 
börn því að þá skipuleggi það 
starfið betur. Þá telur Sigurður 

Félög verða að bjóða upp á íþróttir fyrir fullorðna
að íþróttir fyrir fullorðna hafi 
líka skipt sköpum. 

„Fólk lagði sig fram um að  
bjóða upp á íþróttir fyrir full- 
orðna og að gera unglingum  
kleift að fara í tíma með þeim.  
Táningar þurfa nefnilega að 
hafa eitthvað fyrir stafni. Það 
er óvinnandi vegur að halda 
starfinu uppi ef ekki er opnað 
fyrir íþróttir fullorðinna,” segir 
hann. 

Sigurður segir gott íþrótta- 
starf hafa jákvæð áhrif á  
byggðaþróun. „Fólk horfir á  
þetta þegar það velur sér bú-
setu. Hér hefur íbúum fjölgað, 
mikið í uppbyggingu og lóðir 
eru til reiðu. Þegar fólkinu  
fjölgar verður líka allt auð- 
veldara,” segir hann

DUO. býður upp á alhliða grafíska hönnun fyrir fyrirtæki, félög og einstaklinga.
Metnaður okkar liggur í að skapa vörumerki þínu sérstöðu með eftirtektarverðri framsetningu. 
Við leggjum áherslu á faglega og persónulega þjónustu.

Ársskýrslur • Bæklingar • Auglýsingar • Félagsmerki

 duodot@duodot.design
Kristín: 847 0516 \ Heiðdís: 867 2357

DUO. ER ÖFLUG GRAFÍSK HÖNNUNARSTOFA 

KÍKIÐ Á HEIMASÍÐUNA OKKAR: www.duodot.design
Duodot ehf.  Kaupvangsstræti 23, 600 Akureyri 

Kynntu þér nánar þjónustuna okkar
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S
veitarfélög á Íslandi greiða að meðaltali 16.000 krónur 
fyrir hvern íbúa í stuðningi sínum við íþróttastarf innan við - 
komandi sveitarfélags. Stuðningurinn getur verið beinn 
styrkur til félaganna, innri leiga eða aðstöðustyrkur en líka 
getur hann verið beint framlag til viðkomandi íþróttahéraðs,  

héraðssambands á svæðinu eða sambandsaðila UMFÍ sem greiðir 
starfið niður með einum eða öðrum hætti. Í mörgum tilvikum kemur 
stuðningurinn til viðbótar við frístundastyrki sem veittir eru í mörgum 
sveitarfélögum. 
 Talsverður munur er á milli sveitarfélaga í því hversu háar fjárhæð- 
ir eru lagðar í íþróttastarfið. Algengar upphæðir að meðaltali á íbúa 
eru á milli 18–25 þúsund króna. Í nokkrum tilvikum eru upphæðirnar 
talsvert lægri en í öðrum ívið hærri. Sem dæmi nemur stuðningur 
Garðabæjar við Stjörnuna og Ungmennafélag Álftaness tæpum 
25.000 krónum á íbúa á þessu ári. Hins vegar nemur stuðningur sveitar-
félagsins Árborgar við hvern íbúa að meðaltali rúmum 51.000 kr.
 Á sama hátt er ekki samræmi á milli sveitarfélaga í því hvort þau 
greiði frístundastyrki eða niðurgreiði íþróttastarf barna- og ungmenna 
og annarra íbúa með einum eða öðrum hætti. Þrátt fyr ir að sum sveit ar- 
 fé lög greiði ekki beint niður íþrótt ir, tón list ar nám eða aðra tóm stunda- 
iðkun barna er mál um sums staðar þannig fyr ir komið að æf ingagjöld 
eru lægri þar en almennt gerist. Einnig ber að benda á að all flest 
sveit ar fé lög koma til móts við börn tekju lágra for eldra, þó að ekki sé 

Hver er stuðningur 
sveitarfélagsins við 
íþróttafélagið þitt?

um að ræða niður greiðslur fyr ir öll börn. Að auki styrkja sum sveit ar- 
 fé lög starf semi íþrótta fé laga eða annarra aðila sem skipu leggja tóm-
stund ir fyr ir börn og það skil ar sér í lægri æf inga gjöldum.
 Ekki er ætlunin að fjalla ítarlega um fjárstuðning hér eða greina 
tölurnar sérstaklega. Markmiðið með þessari samantekt er öðru fremur  
að taka upplýsingarnar saman og skoða hvort mögulegt sé að draga 
upp mynd af stuðningi sveitarfélaganna við íþróttastarfið á landinu. 
Samanburður er ógerningur enda stuðningur sveitarfélaganna við 
íþróttastarf og íþróttafélög of ólíkur. Engin ein eða samræmd leið er 
farin í stuðningi við starfið. Við lestur og samanburð upplýsinganna 
þarf jafnframt að hafa í huga að óvenju lágar upphæðir í einhverjum 
tilvikum geta átt sér skýringu í því að viðkomandi sveitarfélag greiði 
frístundastyrki (misháa) eða hafi ekki sent allar upplýsingar í svari 
sínu við fyrirspurninni. 
 Ítarlega töflu og upplýsingar um greiðslurnar, fjölda íbúa í sveitar-
félögunum og fleira má finna á www.umfi.is.

Svona var könnunin gerð
UMFÍ sendi fyrirspurn í tölvupósti á tengiliði til flestra sveitar-
félaga landsins. Af þeim 72 sveitarfélögum sem eru á landinu 
og fyrirspurn var send til til bárust svör frá 30. Ef svör bárust 
seint var ítrekun send til sveitarfélaganna. Taka verður fram að 
svörin voru oft á tíðum mjög ítarleg og vel útfærð. Hafa ber í 
huga að svör frá Sandgerði og Garði bárust áður en sveitar-
félögin sameinuðust.
 Afar mis jafnt er hversu mikið eða hvort sveit ar fé lög greiða 
niður æf inga gjöld barna og ung menna. Einnig all ur gang ur á 
því  yfir hvaða ald urs bil slík ar niður greiðslur ná. Þess ir styrk ir 
geta numið allt að 61.200 kr. á ári og ljóst að um veru lega 
bú bót er að ræða fyr ir barna fjöl skyld ur.
 Styrkj um af þessu tagi er ætlað að stuðla að því að sem flest 
börn og ung ling ar geti tekið þátt í frí stund a starfi, óháð efna-
 hag for eldr anna.
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Sveitarfélag
Styrkur til 

íþrótta-/ung-
mennafélaga 

Innri leiga/ 
aðstöðu-

styrkur
Annar húsa-
leigustyrkur

Beint framlag til 
íþrótta-

héraðs/sam-
bandsaðila

Samtals
Fjöldi íbúa í sveitarfélagi*
 *M.v. árið 2018      Samtals á 
íbúa

Höfuðborgarsvæðið

Garðabær 198.920.000 189.440.976 388.360.976 15.709 24.722    

Hafnarfjörður 406.000.000 360.000.000 766.000.000    29.412 26.044    

Kópavogsbær 120.148.205 1.085.653.073 39.206.737 a) 1.205.801.278    35.970    33.522    

Mosfellsbær b) 202.564.392 202.564.392    10.556    19.190    

Reykjavík 880.000.000 2.300.000.000 3.180.000.000    126.041    25.230    

Suðurnes

Sandgerðisbær 16.861.000    16.470.000    33.331.000    1.779    18.736    

Sveitarfélagið Garður 7.619.577    7.619.577    1.595    13.484    

Sveitarfélagið Vogar 6.467.000    10.700.000    6.467.000    1.268    16.812    

Vesturland

Borgarbyggð c) 24.400.000    26.000.000    54.800.000    3.745    14.633    

Grundarfjarðarbær d) 2.650.000    7.532.000    200.000    10.182.000    877    11.610    

Snæfellsbær 12.940.000    11.550.000    12.940.000    37.430.000    1.641    22.809    

Stykkishólmsbær 2.000.000    8.200.000    10.700.000    1.177    9.091    

Vestfirðir

Bolungarvíkurkaupstaður 6.500.000    10.116.527    16.616.527    945    17.584    

Reykhólahreppur 300.000    300.000    300.000    275    1.091    

Strandabyggð 1.005.000    3.161.760    4.166.760    451    9.239    

Norðurland vestra

Blönduósbær 13.603.000    500.000    14.103.000    895    15.758    

Húnaþing vestra 8.162.090    3.319.892   11.481.982    1.193    9.624    

Norðurland eystra

Akureyrarkaupstaður 389.000.000    34.800.000    423.800.000    18.787    22.558    

Grýtubakkahreppur 1.200.000    1.000.000    2.200.000    372    5.914    

Norðurþing e) 17.233.500    12.046.056    1.777.000    31.056.556    3.234    9.603    

Skútustaðahreppur 850.000    1.305.000    493    2.241    

Þingeyjarsveit 12.783.012    1.099.200    13.882.212    962    14.431    

Austurland

Djúpavogshreppur 8.064.000    550.000    8.614.000    461    18.685    

Fjarðabyggð 27.000.000    23.600.000    1.000.000    51.600.000    4.777    10.802    

Fljótsdalshreppur 130.000    130.000    76    1.711    

Suðurland

Bláskógabyggð 2.758.876    2.758.876    1.115    2.474    

Hrunamannahreppur 20.240.000    20.240.000    774    26.150    

Rangárþing ytra 3.581.549    34.503.094    310.000    38.394.643    1.610    23.848    

Sveitarfélagið Árborg f) 83.000.000    377.848.000    461.358.000    8.995    51.290   

a) Í fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar er gert ráð fyrir framlagi upp á 
 39.206.737 kr til Samstarfsvettvangs íþróttafélaga í Kópavogi.
b)  Sjá nánar í sérboxi.
c) Borgarbyggð veitir félögum styrki til greiðslu fasteignaskatta af 
 fasteignum þar sem fram fer starfsemi sem er ekki rekin í ágóða-
 skyni. Árið 2017 greiddi Borgarbyggð 4,4 milljónir í slíka styrki.

d) Enginn frístundastyrkur þar sem UMFG er vel styrkt og æfinga-
 gjöld lág.
e) Einnig fær Íþróttafélagið Völsungur rekstrarstyrk vegna reksturs á 
 Húsavíkurvelli (sjá nánar: 
 www.nordurthing.is/is/thjonusta/ithrottir-og-tomstundir/ithrottir
f) Til viðbótar: Samningur um ákveðna rekstrarþætti.

Stuðningur sveitarfélaga við skipulagt íþrótta- og æskulýðsstarf
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Samstarfssamningur Mosfellsbæjar og Ungmennafélags- 
ins Aftureldingar er öllum aðgengilegur eins og opið 
bókhald bæjarins. Í samningnum segir að markmiðið 

sé að tryggja öflugt og fjölbreytt íþróttastarf í bænum undir 
leiðsögn menntaðra og hæfra leiðbeinenda. Bærinn styður 
fjárhagslegan rekstrar- og starfsgrundvöll félagsins, að því 
er segir í samstarfssamningnum. 
 Í samningnum er tíundað með ítarlegum hætti hversu háar 
fjárhæðir sveitarfélagið greiðir Aftureldingu og til hverra 
hluta fjárhæðirnar eru hugsaðar.

Eftirfarandi er samantekt úr 2. grein samstarfssamningsins 
og er lýsandi fyrir framlög Mosfellsbæjar til Aftureldingar. 

•	12 milljónir: Framlagi varið til barna- og unglingastarfs. 
 Allar deildir fá 200 þúsund krónur en eftirstöðvum ráð-
 stafað til einstakra deilda í hlutfalli við iðkendafjölda. 
•	19,5 milljónir: Framlag í almennan og daglegan rekstur.  
•	11 milljónir: Framlag til rekstrar meistaraflokka og til að 
 styðja við afreksstarf. 
•	Kort vegna líkamsræktar: Mosfellsbær lætur Aftureldingu 
 í té 120 árskort í líkamsræktarstöð. Markmiðið er að 
 tryggja sérhæfða styrktarþjálfun fyrir afreksíþróttafólk 
 félagsins.
•	1,2 milljónir: Framlag til að styðja almennt við afreks-
 íþróttafólk í Aftureldingu vegna þátttöku á æfingum eða 
 keppni með landsliði innan sérsambands ÍSÍ. Framlagið er 
 líka hugsað til að veita þjálfurum og leiðbeinendum styrk 
 til að efla þá í starfi. 
•	Afnot af íþróttamannvirkjum: Afturelding fær afnot af 
 íþróttavöllum og sundlaugum í Mosfellsbæ.

Sjá ítarlegri upplýsingar: 
www.mosfellsbaer.is/library/Skrar/.pdf-skjol/Samning-
ar-vid-ithrottafelog/Samningur_vid_Aftureldingu.pdf

Samstarf skilar 
góðum árangri

MOSFELLSBÆR



 SKINFAXI 17

 „Þetta var rosalega skemmtilegt. Við feng- 
um bæði gagnlega fræðslu en líka félags- 
skap annarra ungmenna, margra sem 
ekkert þekktust áður og öll skemmtum við 
okkur án áfengis eða annarra efna,“ segir 
Kolbrún Lára Kjartansdóttir, formaður Ung- 
mennaráðs UMFÍ.
 
 Ungmennaráð UMFÍ bauð hópi ung-
menna á aldrinum 16–25 ára hvaðan- 
æva af landinu í sólarhringsviðburð í  
október. Ekki var skilyrði að viðkomandi  
væri í ungmennaráði eða félagasamtökum.  
Ungmennaráð UMFÍ hafði veg og vanda 
af viðburðinum og leiddi gestina í gegnum 
alls kyns leiki, ísbrjóta og bauð upp á 
óvæntar uppákomur.

 Viðburðurinn hófst á því að ungmennin 
hittust í þjónustumiðstöð UMFÍ í Reykjavík.  
Þar fengu þau kynfræðslu á vegum Ást- 
ráðs, félags læknanema, og urðu líflegar 

umræður um kynheilbrigði og kynlíf. Að 
fræðslunni lokinni fór hópurinn í ratleik. 
Leikurinn leiddi þau vítt og breitt en loka- 
staðsetningin var að Hvanneyri í Borgar-
firði. Vitað var fyrirfram að þátttakendur 
myndu gista á óþekktum stað því að í 
fundarboði var þátttakendum sagt að hafa 
með sér svefnpoka og snyrtivörur.

 Kolbrún segir viðburðinn hafa verið 
opinn öllum ungmennum sem vilja skemmta 
sér á heilbrigðan hátt og kynnast öðru 
ungu fólki.

 „Við höfum alltaf haft skemmtilegar ferð- 
ir, eins og þessa, opna fyrir alla svo að 
sem flestir geti tekið þátt. Allir hafa gott 
af því að hitta annað fólk. En markmiðið 
er öðru fremur að búa til vettvang til teng-
slamyndunar og efla þátttakendur í því að 
halda eigin viðburði fyrir ungt fólk í sinni 
heimabyggð,“ segir Kolbrún og bendir 

á að viðburðir Ungmennaráðs UMFÍ hafi 
skilað miklum árangri, svo sem hvatt ungt 
fólk til áhrifa og ungmennaráð til að halda 
málþing um Reykjanesbraut og samgöngu- 
mál. Það mál var einmitt ofarlega í hug- 
um þátttakenda á ráðstefnunni Ungt fólk 
og lýðræði sem Ungmennaráð UMFÍ hélt 
í vor.

Rosalega skemmtileg óvissuferð
Kolbrún og flestir þátttakendurnir slógu á létta strengi fyrir utan gömlu heimavistina á Hvanneyri.

Ungmennaráð UMFÍ bauð í október ungu fólki upp á fræðslu- og í óvissuferð. 
Frábært tækifæri til að hitta aðra og skemmta sér á heilbrigðan hátt, 
segir formaður ráðsins.

Viltu vita meira 
um ungmennaráð UMFÍ?
Ungmennaráð UMFÍ hefur um 
nokkurra ára skeið staðið fyrir 
ráðstefnunni Ungt fólk og lýðræði. 
Lestu meira um ráðstefnuna, sem 
er ætluð ungu fólki sem vill láta 
rödd sína heyrast.
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Landsmót UMFÍ hafa verið haldin með nokkuð 
reglulegu árabili í meira en hundrað ár. Mótið 
var jafnan stærðarinnar viðburður í íþróttalífi 
þjóðarinnar. En mikið vatn hefur runnið til sjávar 
á heilli öld. Gamla formið þótti tímanna tákn og 
var lagt til hliðar. Landsmótið, sem haldið var á 
Sauðárkróki um miðjan júlí, var það fyrsta sem 
UMFÍ heldur með algjörlega breyttu sniði. 
En hvernig tókst til?

NÝJA LANDSMÓTIÐ
TÓKST VEL

Á MEÐAL NÝJUNGA
 

•	 Mótið	var	opið	öllum	18	ára	og	eldri	
 sem hafa gaman af því að hreyfa sig.
•	 Ekki	var	nauðsynlegt	að	vera	í	ungmenna-	
 eða íþróttafélagi.
•	 Sambandsaðilar	UMFÍ	fengu	engin	hlunnindi	
 fyrir að senda þátttakendur á mótið.
•	 Engin	áhersla	var	á	Landsmótsmet.
•	 Hægt	var	að	velja	úr	um	40	mismunandi	
 íþróttagreinum.

„Landsmótið tókst vel. Við eig-
 um enn eftir að vinna úr ýms-
um upplýsingum sem hefur ver- 
ið aflað úr skráningum á mót- 
ið, könnunum á meðal þátttak- 
enda og fleiru. Ég legg áherslu  
á að mótið í sumar var í veru- 
lega breyttu formi. Það var orð- 
ið alveg nauðsynlegt að fella  
mótin betur að nútíma kröfum 
og þörfum félaga og sam- 
félagsins eins og það er orðið,“  
segir Haukur Valtýsson, for-
maður UMFÍ.
 Hann segir ennfremur að 
þátttakan hafi verið umfram  
áætlanir og hún náði langt út  

fyrir raðir iðkenda í aðildar- 
félögum UMFÍ.
 „Ég tel að Landsmótið eigi 
framtíð fyrir sér. Það á að geta 
orðið kjölfesta sem íþróttavið- 
burður og lýðheilsu hátíð fyrir 
almenning ekki síð ur en íþrótta- 
fólk. Það er mikil vægt að við  
ungmennafélag ar tökum sam- 
an höndum um að kynna og 
efla þessi mót og markmið 
þeirra. Ég hvet til þess að öll 
hreyfing okkar standi saman 
að slíku verkefni. Það kemur 
samfélaginu til góða.”
 Haukur segir erfitt að undir - 
búa mót með nýju sniði og 

langan tíma þurfi til að kynna  
fyrirkomulagið enda hafi fólk 
ekki þekkt sumar greinarnar, 
þær hafi einfaldlega ekki sést 
áður hér á landi. Mót eins og  
þetta vinni á enda ljóst af und - 
irtektunum að fólk hafi skemmt 
sér og því fundist gaman að 
taka þátt í íþróttaviðburðum 
með fjölskyldu og vinum.
 „Þetta er verkefni sem mun 
taka nokkur ár að koma til 
skila í samfélaginu og því er of 
snemmt að draga afdráttar - 
lausar ályktanir út frá þessu 
eina móti um framtíð þess. 
Niðurstöður kannana, eins og  

Haukur Valtýsson, formaður UMFÍ:

Landsmótið er lýðheilsuhátíð

Haukur Valtýsson, formaður UMFÍ.
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H jónin Eyjólfur og Ingibjörg og Ragn- 
heiður dóttir þeirra reyna að fara saman 

í eina hjólakeppni á ári. Ragnheiður, sem er  
27 ára, er búsett erlendis og því er vel til fallið  
að styrkja fjölskylduböndin með skemmtilegri 
samveru á borð við íþróttamót. Þeim finnst 
það frábær hugmynd að blanda saman  
íþróttum og útilegu eins og á Landsmótinu.

Þegar þau voru að leita að keppni til að 
taka þátt í á þessu ári ráku þau augun 

í götuhjólreiðar á Landsmótinu og ákváðu 
að skella sér í þær. Þau náðu fínum árangri. 

Þau Ragnheiður og Eyjólfur lentu í öðru sæti, 
hvort í sínum flokki, en Ingibjörg í þriðja sæti í 
sínum flokki. Ingibjörgu taldist til tekna að hún 
gleymdi hjólaskónum heima og hjólaði því 65 
kílómetra á fjallahjóli og í strigaskóm.

I ngibjörgu varð ekki meint af áreynslunni 
þótt vissulega hafi hún orðið þreytt.

„Það er sagt að það sé erfiðara að hjóla 
þessa vegalengd á fjallahjóli, mun þyngra. 
Þess vegna voru þessir 65 kílómetrar eins og 
80 kílómetrar fyrir mig,“ sagði hún.

þeirra sem hafa verið gerðar á 
ráðstefnunni Ungt fólk og lýð- 
ræði, benda til að fólk vilji að 
ungmennafélögin standi fyrir 
fleiri verkefnum sem hæfa ungu  
fólki, ekki eingöngu þeim sem  
eru keppnis íþróttir eða afreks- 
íþróttir, held ur líka greinum 
sem höfða til sem flestra. Þau 
vilja ekki síð ur viðburði fyrir 
þá sem horfa á ánægjuna og 
leikinn og félagsskapinn af 
því að stunda íþróttina frekar 
en að keppa. Landsmótið var 
svar við þeim óskum,” segir 
Haukur.

Hjólaði 65 kílómetra á fjallahjóli 
og í strigaskóm

Hjónin Eyjólfur og Ingibjörg ásamt Ingibjörgu dóttur þeirra.
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SVIPMYNDIR  FRÁ LANDSMÓTINU
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Hvað tókstu þátt í 
mörgum greinum?

LANDSMÓTIÐ – KÖNNUN
Nokkrum dögum eftir Landsmótið á Sauðárkróki í sumar 
sendi UMFÍ þátttakendum könnun þar sem spurt var út í eitt 
og annað tengt mótinu.

Þátttakendur 
á Landsmótinu 

 Karlar Konur
 496 536

Hefurðu komið 
áður á Landsmót?
Í fyrsta skipti á Landsmóti 
 53,1%
 46,9%
Hef komið áður á Landsmót 
UMFÍ

Myndirðu mæla með  
mótinu við aðra?

Með hverjum 
varstu á mótinu?

Upplifun 
af mótinu

35,7%

44,1%

8,0%

12,2%

Annað Góð
Hvorki
né

Mjög góð

87,8%
8,0%

4,2% JáNei
Annað

61,5%

2,8%
11,3%

Engum5–7 Annað

4,2%

1–2

3–4

20,2%
44,6%

45,1%

10,3%

Annað
Fjölskyldu

Vinum

Aldursskipting þátttakenda eftir kyni
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Ungmennafélög landsins fóru af stað full af eldmóði 
þegar þau hófu skógrækt í byrjun síðustu aldar. 
Skógrækt varð snemma á stefnuskrá margra 
félaga og markmið þeirra var að draga úr gróður-
eyðingu og klæða landið skógi á nýjan leik. Um  

leið og Ungmenna félag Íslands (UMFÍ) var stofnað sem lands-
samband ungmennafélaga árið 1907 var farið að ræða hug - 
myndir um sérstakan skógræktardag ungmennafélaganna til 
að styðja við að nálgast þetta markmið.

„Ungmennafélögin voru mjög stórhuga í skógrækt. En þau 
höfðu ekki mikið til að fara eftir og því var skipulagið ekki 
mikið til að byrja með,“ segir Sigríður Hrefna Pálsdóttir sem 
skoðaði þessa vinnu ungmennafélaganna í loka verk efni sínu 
í skógfræði og landgræðslu við auðlinda- og umhverfisdeild 
Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri í vor. Hún ferðaðist 
um landið sumrin 2016 og 2017 með stuðningi UMFÍ og 
Skógræktarfélags Íslands í leit að reitunum, skrásetti þá sem 
hún fann, staðsetti þá með GPS-tæki og tók út ýmsar upplýs- 
ingar um þá, svo sem þéttleika og tegundir. Markmið Sigríðar 
var að kanna hvort einhverjir reitanna kynnu að henta til úti-
vistar fyrir almenning. Sú er raunin í ýmsum tilvikum.

Ætluðu að klæða landið skógi
Í ritgerðinni kemur fram að í upphafi skógræktarvakningar inn- 
ar í byrjun síðustu aldar hafi verið lítið um skóg á Íslandi en  
eitthvað verið til af friðuðum gömlum birkiskógi. Í skóg ræktar-
verkefni ungmennafélaganna hafi falist að finna og friða 
svæði sem svo væri hægt að gróðursetja í. Áherslan hafi ver - 
ið lögð, hjá ungmennafélögum og fleir um, á að finna erlend-
ar trjátegundir sem gætu vaxið vel á Íslandi. Með það fyrir 
augum voru gerðar tilraunir um það hvaða tegundir gætu þrif-
ist hér á landi, aðrar en birki. UMFÍ gaf út leiðbeiningabækl-
inga um skógrækt strax á fyrstu skrefum verkefnisins og þar 
var að finna ýmsar upp lýsingar um það hvernig skyldi bera 
sig að við gróðursetn ingu, eftirlit og viðhald skóga.

Mér leið 
svolítið eins og 
Indiana Jones

Dæmigerður skógarreitur við Innstaland í Skagafirði.

Við stofnun ungmennafélaganna á fyrsta 
áratug síðustu aldar var markmiðið að 
klæða landið skógi milli fjalls og fjöru. 
Sigríður Hrefna Pálsdóttir hefur kortlagt 
meirihluta skógarreitanna en á eftir að 
finna þá suma.

Birkið vinsælast
Birki er algengasta trjátegundin í þeim skógarreitum sem 
Sigríður fann en sitkagreni er í öðru sæti. Á meðal ann-
arra helstu tegunda voru rússalerki, stafafura og Alaska-
ösp. Sigríður segir að tegundavalið virðist hafa að ein-
hverju leyti hafa verið annað í skógarreitum ungmenna-
félaganna en almennt tíðkaðist í skógrækt hér á landi og 
verið fjölbreyttara. Trjátegundir í hverjum reit voru tvær 
og upp í níu talsins.
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Skógræktarverkefni ungmennafélaganna var í þremur áföng- 
um. Hinn fyrsti var samhliða stofnun ungmennafélaganna, ann - 
ar upp úr 1950 og hinn þriðji í kringum 1990. Í upphafi var 
stefnt á að klæða landið skógi. Eftir því sem á leið varð ljóst 
að það væri ekki raunsætt. Í kringum 1990 snerist gróðursetn - 
ing ungmennafélaganna um að búa til skjól við íþróttamann-
virki fremur en að rækta samfellda skógarreiti.

Leit að reitum
Ekki eru miklar heimildir til um skógarreitina. Þeir hafa aðeins 
einu sinni áður verið kortlagðir. Það gerði Björn B. Jónsson, 
skógarverkfræðingur og fyrrverandi formaður UMFÍ, mjög vel  
árið 1992. Björn mældi þá reiti sem hann fékk vitneskju um 
og voru enn á snærum ungmennafélaganna. Hann fann 110  
reiti sem hann tók út en frétti af þremur öðrum sem hann komst  
ekki yfir að kanna. Í úttekt Björns voru 57 skýrt afmarkaðir 
skógarreitir, 43 sinnum hafði verið gróðursett við félagsheimili  
og/eða við íþrótta mannvirki og níu svæði voru þar sem gróð-
ursett hafði ver ið á golfvöllum.

Sigríður leitaði fanga hjá Birni. En gögnin voru vistuð í takt 
við tímann og ekki á stafrænu formi. Myndir þurfti því meðal 

Skógarreitir í sýndarveruleika. 
Sigríður Hrefna tók 360 gráðu myndir af skógarreitunum á ferð sinni um landið. Hún  
sýndi myndirnar á Fagráðstefnu skógræktarinnar í ráðstefnu- og menningarhúsinu 
Hofi á Akureyri síðastliðið vor. Þar gátu gestir skoðað skógarlundina og ferðast um 
þá með sýndarveruleikagleraugum. Hún segir að næstu skref séu að gera vefsíðu 
um skógarreitina og birta þar myndir og margvíslegan fróðleik um þá sem hún hefur 
aflað sér. Hér má sjá Sigríði lengst til vinstri ásamt þeim Friðrik Aspelund og Hreini 
Óskarssyni sem er að skoða skógrækt ungmennafélaganna með sýndarveruleika-
gleraugum á Akureyri.

annars að vinna með öðrum hætti en tíðkast nú. Til viðbótar 
hafði Björn gert handteiknaðar myndir af skógarreitunum og 
fært staðsetningu þeirra inn á ljósritað kort af Íslandi. Í leit  
Sigríðar kom í ljós að sumir reitanna hafa verið opnir almenn-
ingi og eru í umsjón skógræktarfélags eða sveitarfélags. 
Marg ir þeirra eru líka illfærir og óhirtir. Hún nefnir skógarreit 
sem hún hafi leitað við Gilsbakka í Hvítársíðu í Borgarfirði.

„Ég hafði skoðað loftmyndir af svæðinu en fann ekki greni-
skógarreitinn sem Björn fann. Ég þurfti að keyra svo lítinn 
spotta og fann svo reitinn inni í birkiskógi. Þar fann ég líka 
baunatré sem er algengara í görðum en ekki í skógi. Mér leið  
því svolítið eins og Indiana Jones, að leita að skógarreitum,“ 
segir Sigríður sem gat staðsett 95 af þeim 110 sem Björn fann. 
Tveir reitir voru horfnir. Af þeim sem eftir stóðu voru samfelldir 
skógarlundir í 53. Í hinum 40 fólst ræktunin aðallega í skjól-
beltum.
 

Vestfirðirnir eru enn eftir. „Björn fór ekki vestur og ég á það 
eftir. Eftir að útttekt minni lauk heyrði ég um reiti í Dýrafirði 
og víðar á Vestfjörðum. Ég er viss um að finna um 15 reiti og 
kannski fleiri í viðbót. Það væri mjög gaman ef einhverjir gætu 
opnað þá sem áningarstaði fyrir almenning,” segir Sigríður.
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Unglingalandsmót UMFÍ var haldið í Þorlákshöfn um verslunarmanna- 
helgina 2.–5. ágúst. Þetta var í 21. sinn sem mótið er haldið. Mótið 
hefur verið haldið á Vesturlandi, Norðurlandi, Austurlandi og SA-
landi síðastliðin fimm ár og ekki jafn nálægt höfuðborgarsvæðinu 
síðan það var haldið á Selfossi árið 2012. 
 Keppendur voru 1.279 talsins á aldrinum 11–18 ára og er það 
nokkuð góð þátttaka í öllum greinum. Veðrið lék mótsgesti grátt á fyrsta  
degi og varð því að fresta setningu mótsins um einn dag. Alla helgina, 
að fyrsta mótsdegi undanskildum, var hins vegar brakandi blíða. 
Jákvæðu fréttirnar eru þær að greinar eins og bogfimi voru færðar 
út, bæði vegna þess hversu gott veðrið var en ekki síður vegna þess 
hve margir voru skráðir til leiks. 

Strandhandboltinn gríðarlega vinsæll

Frábærir sjálfboðaliðar 
sem hafa lagt mikið á sig
„Þetta var æðislegur dagur. Þorlákshöfn var iðandi af lífi og 
fjöri. Það var frábært að sjá heilu fjölskyldurnar saman að njóta 
lífsins í sólinni á mótinu,“ sagði Auður Inga Þorsteinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri UMFÍ, þar sem hún ásamt Hauki Valtýssyni, 
formanni UMFÍ, fylgdist með strandhandbolta, einni af nýju 
vinsælu greinunum á Unglingalandsmótinu.

Auður sagðist vera í skýjunum með mótið. „Þetta er að mestu 
leyti að þakka öllum frábæru sjálfboðaliðunum sem hafa lagt 
mikið á sig til að gera gott mót ennþá betra.“

Unglingalandsmótið í Þorlákshöfn
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Mótsgestir voru almennt mjög ánægðir á Ungl-
ingalandsmóti UMFÍ. Margrét Brynjólfsdóttir, 
sjö barna móðir frá Patreksfirði, var ein þeirra: 

 „Við höfum átt þrjú börn á mótinu á hverju  
ári. Verslunarmannahelgin hefur þess 
vegna verið frátekin hjá okkur fyrir Ungl- 
ingalandsmótið í nokkur ár,“ segir Margrét.  
Elsta barn hennar er 21 árs og það yngsta 
4 ára. Margrét gerir því ráð fyrir að mæta 
á Unglingalandsmót ansi oft í viðbót. 
 Margrét segir Unglingalandsmót UMFÍ 
jákvætt fyrir alla fjölskylduna. Þau fari alltaf öll 
saman. Fjölskyldan er samt ekki mikið fyrir úti- 

legur og fær því inni hjá fjölskyldu og vinum þar  
sem mótið er hverju sinni. Í Þorlákshöfn gisti 

Margrét og fjölskyldan öll hjá bróður hennar 
sem býr þar. 
    Margrét æfði sjálf frjálsar á sínum yngri 
árum og hafa börnin tekið við keflinu auk 
þess að bæta við sig greinum. Margréti 
finnst ekki síst gaman að mæta á Ungl-
ingalandsmót UMFÍ þar sem það sé líkast 
því að mæta á ættarmót eða nemendamót.  

„Á mótið mæta margir sem ég æfði með  
og keppti við í frjálsum í gamla daga. Þess 

vegna er þetta eins og ættarmót fyrir mig og 
fjölskylduna,“ segir hún.

Eins og ættarmót fyrir mig og fjölskylduna
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Unglingalandsmót UMFÍ 
í Þorlákshöfn 2018 í tölum

Keppendur voru 1.279 
á aldrinum 11–18 ára. 

Af þeim voru 686 drengir 
og 593 stúlkur.

KNATTSPYRNA 
682

KÖRFUBOLTI 
469

FRJÁLSÍÞRÓTTIR 
465

STRANDBLAK 
179

BOGFIMI
81

Fjöldi þátttakenda í fjölmennustu greinunum: Hvað tókst þú eða barn þitt 
þátt í mörgum greinum?

1–2

3–4

5–7

Fleiri

43,3%

36,9%

13,9%
5,9%

Hefurðu komið 
áður á ULM?

Hef komið 
áður á ULM

62,2%

37,4%

Í fyrsta skipti 
á ULM

Myndirðu mæla með
mótinu við aðra?

Já

98,9%

1,1%

Nei

Með hverjum 
varstu á mótinu?

Fjölskyldu
81,3%

5,3%

Öðrum

Vinum
13,4%

Hvernig upplifðir þú 
afþreyingu á mótinu?

Mjög
góða

45,5%13,9%

Slæma/annað

36,9%
Góða

3,7%Hvorki
né
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Reykjavík
Aðalvík ehf., Síðumúla 13
Brim hf., Fiskislóð 14
Gjögur hf., Kringlunni 7
Arkís arkitektar ehf., 
 Kleppsvegi 152
Ennemm ehf., Skeifunni 10
Gáski ehf., Bolholti 8
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Smith og Norland hf.,
 Nóatúni 4
Slökkvilið höfuðborgar-
 svæðisins bs., Skógarhlíð 14
Veiðivon, Mörkinni 6
Félag skipstjórnarmanna,
 Grensásvegi 13
Suzuki-bílar hf., Skeifunni 17
Bókhaldsstofa Haraldar slf.
 Síðumúla 29
Blaðamannafélag Íslands
 Síðumúla 23, 3. hæð
Gull- og silfursmiðjan ehf.,
 Álfabakka 14b
Bílasmiðurinn hf., 
 Bíldshöfða 16
Á.T.V.R., Stuðlahálsi 2
Höfðakaffi ehf., Vagnhöfða 11

Kópavogur
Rafmiðlun hf., Ögurhvarfi 8

Garðabær
Garðabær, Garðatorgi 7
Samhentir – umbúðalausnir ehf.,
 Suðurhrauni 4

Hafnarfjörður
Hagtak hf., Fjarðargötu 13–15
Eldvarnarþjónustan ehf.,
 Móabarði 37

Reykjanesbær
Verslunarmannafélag Suður-
 nesja, Vatnsnesvegi 14
Verkalýðs- og sjómannafélag 
 Keflavíkur og nágrennis
 Krossmóa 4

Mosfellsbær
Nonni litli ehf., Þverholt 8

Borgarnes
Matstofan ehf., Brákarbraut 3
Samtök sveitarfélaga Vestur-
 lands, Bjarnarbraut 8
Kaupfélag Borgfirðinga,
 Egilsholti 1
Eyja- og Miklaholtshreppur
 Hofsstöðum

Ísafjörður
Ísblikk ehf., Árnagötu 1
Ævintýradalurinn ehf., Heydal

Bolungarvík
Endurskoðun Vestfjarða ehf.
 Aðalstræti 19
Bolungarvíkurkaupstaður,
 Aðalstræti 10–12

Blönduós
Stéttarfélagið Samstaða,
 Þverbraut 1

Sauðárkrókur
K-Tak ehf., Borgartúni 1

Akureyri
Hnjúkar ehf., Mýrarvegi,
 Kaupangi
Blikkrás ehf., Óseyri 16
Vélaleiga Halldórs G. Bald. ehf.,
 Freyjunesi 6

Ólafsfjörður
Íþróttamiðstöð Fjallabyggðar,
 Ólafsvegi 4

Húsavík
Jarðverk ehf., Birkimel, 
 Þingeyjarsveit

Vopnafjörður
Vopnafjarðarhreppur,
 Hamrahlíð 15

Egilsstaðir
Héraðsprent ehf., Miðvangi 1
Skrifstofuþjónusta Austurlands 
 ehf., Fagradalsbraut 11
Bókráð, bókhald og ráðgjöf 
 ehf., Miðvangi 2–4
Hitaveita Egilsstaða og Fella 
 ehf., Einhleypingi 1
Fljótsdalshérað, Lyngási 12

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður,
 Hafnargötu 44

Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf., 
 Hafnarbraut 6

Höfn í Hornafirði
Sveitarfélagið Hornafjörður,
 Hafnarbraut 27

Selfoss
Búnaðarsamband Suðurlands,
 Austurvegi 1

Laugarvatn
Menntaskólinn að Laugarvatni 

Flúðir
Flúðajörfi ehf., Garðastíg 8

Hvolsvöllur
Krappi ehf., Ormsvöllum 5

Kirkjubæjarklaustur
Hótel Laki ehf., Efri-Vík

Vestmannaeyjar
Vinnslustöðin hf., Hafnargötu 2

Styrktarlínur

Snæfellsbær
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Þjálfari er einstaklingur 
sem börn og ungmenni 
líta mjög upp til. Það sem 

þjálfari segir getur haft mikil 
áhrif á iðkendur. Mikilvægt 
er því fyrir þjálfara að vera 
meðvitaða um hvað þeir segja 
og hvernig þeir orða hlutina. 

Hrós getur verið ofureinfalt 
en að sama skapi öflugt í því 
að bæta samskipti. Margar 
ólíkar ástæður geta verið fyrir  
því að gefa hrós. Hrósið þarf 
samt að vera einlægt og sann- 
færandi svo það skili sér til 
þess sem hrósað er.

GÓÐ
RÁÐ

Þeir eru margir kostirnir sem 
fylgja því að hrósa. Eitt hrós 
getur breytt andrúmsloftinu í  
einni svipan og að sama skapi  
tilfinningu fólks fyrir öðrum. 

Hrós getur líka styrkt sam - 
bönd og samskipti, eflt sjálfs- 
traustið og aukið það til muna.  
Eins fylgir hrósi oftar en ekki 
gleði og hamingja – bæði um  
leið og það er veitt og það er 
móttekið. Væmið? Kannski. En 
það er satt!
 

Alls konar hrós
Sum okkar eigum það til að  
festast í ákveðnum hrósyrðum.  
Til að byrja með geta þau verið  
jákvæð. En með tímanum er 
hætt við að þau verði ofnotuð 
og þá missa þau marks.

Dæmi um slíkt hrós er: 
Flott, vel gert, dugleg/ur.

Hrós þarf að vera nákvæmt 
og við hæfi, eiga við stund og  
stað svo að sá sem hrósað er  
viti hvað er verið að hrósa fyrir.

Dæmi: Þetta var góður snún- 
ingur. Flott hávörn. Gott hvað 
þú réttir vel úr ristinni. Þetta var 
frábær sending!

Hér er verið að hrósa fyrir 
ákveðið atvik eða atriði. Sá sem  
fær hrósið veit upp á hár hvað 
er verið að hrósa fyrir.

Gott er fyrir þjálfara að hafa 
í huga að hrósa ekki aðeins 
fyrir sigra eða afrek. Þau eru  
nefnilega svo ótal mörg tæki- 
færin sem gefast til þess að 
gefa hrós þótt viðkomandi sé 
ekki í sigurliðinu, hafi ekki bætt 
tíma sinn eða skorað mörg stig.  
Það má alltaf finna eitthvað 
jákvætt og uppbyggilegt til 
þess að koma á framfæri við 
iðkendur. Eitt af hlutverkum 
þjálfara er að koma auga á 
þessi atriði og benda á þau.

UMFÍ hvetur þjálfara, 
starfsfólk og foreldra/
forráðamenn að vera 
jákvæðar fyrirmyndir 
og uppbyggileg í 
samskiptum við börn 
og ungmenni. Það 
læra börnin sem fyrir 
þeim er haft.

HVERNIG 
HRÓSAR 
ÞÚ?
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ÞAÐ SÉST HVERJIR DREKKA KRISTAL
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LEIGJUM ÚT OG ÞJÓNUSTUM VATNSSALERNI
á íþróttamót og hverskyns mannamót

Borgarflöt 15  550 Sauðárkrókur
Sími: 891 9181  Fax: 453 5778 
Netfang: okgam@simnet.is
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„Kvíði er eðlileg tilfinning sem  
allir upplifa. En við teljum að 
svefn sé mjög góður gegn 
kvíða og það er okkar ráð að  
ungmenni sofi meira og betur,”  
segir Alma D. Möller landlæknir.

 Niðurstöður könnunar Rann- 
sóknar og greiningar benda til  
að ungmenni finni til meiri kvíða  
en áður. Kvíði hjá stúlkum hefur  
aukist sérstaklega mikið. Kvíð- 
inn er talinn tengjast mikilli 
notkun samfélagsmiðla og litl- 
um svefni en samtímis því að 
kvíði hefur aukist sofa 40% ung- 
menna minna en sjö klukku- 
stundir á hverri nóttu.
 Embætti landlæknis hefur 

mælt fyrir því að ungmenni sofi 
í níu klukkustundir á hverjum 
sólarhring eða tveimur klukku- 
stundum lengur en sumir ungl-
ingar sofa.
 
 Fram kom á blaðamanna- 
fundi forvarnadagsins í byrjun 
október að sumt ungt fólk þurfi 
að taka nauðsynleg lyf til að 
takast á við kvíða. Alma segir 
kvíða eðlilegan þegar tekist er  
á við nýjar eða ófyrirséðar að- 
stæður og mælir með því að 
ungt fólk, sem finni til kvíða, nýti  
sér bjargráð eins og góðan 
svefn, hugleiðslu eða samtal 
við vin eða foreldra til að tak- 
ast á við tilfinninguna. Gangi 

það ekki mælir hún með því 
að leita til sérfræðings, sál- 
fræðings, náms- eða félags-
ráðgjafa eða hjúkrunarfræð- 
ings í stað þess að leita í lyf- 
seðilsskyld lyf sem jafningjar 
mæli með í stað sérfræðinga.

 „Ég ráðlegg fullorðnum að 
passa svefn barna sinna og 
leita til fagaðila verði kvíðinn 
hamlandi,” segir landlæknir.

Alma D. Möller landlæknir með þeim Guðna Th. Jóhannessyni, 
forseta Íslands, og Margréti Sigfúsdóttur, skólastjóra Réttarholts-
skóla, en þar var blaðamannafundur um forvarnadaginn haldinn.

Gott að sofa meira Árið 2016 sváfu rúmlega 
38% pilta og 43% stúlkna 
um sjö klukkustundir eða 
minna á hverri nóttu.

FORVARNADAGURINN

PILTAR 
38%

STÚLKUR 
43%

 EINKENNI KVÍÐA FRÁ 2003 TIL 2016. 
 MEÐALTAL FYRIR STÚLKUR  OG PILTA 
 Í 9. OG 10. BEKK

 Stúlkur Piltar
 3,4% 1,6%
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S
tór hópur íþróttakvenna steig fram í byrjun árs og 
greindi frá kynbundnu ofbeldi gegn sér í gegnum árin. 
Gerendur voru bæði þjálfarar og annað íþróttafólk. 
Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra,  

greip boltann á lofti og setti á laggirnar starfshóp um gerð 
aðgerðaáætlunar um verklag þegar kynbundin mál og ofbeldis-
mál af því tagi koma upp innan íþrótta- og æskulýðshreyfingar- 
innar með þeim hætti sem konurnar lýstu. Umfangið stækkaði 
nokkuð í meðförum hópsins. Auður Inga Þorsteinsdóttir, fram- 
kvæmdastjóri UMFÍ, var fulltrúi ungmennafélagshreyfingarinnar í 
hópnum. Aðrir í starfshópnum voru starfsmenn mennta- og menn- 
ingarmálaráðuneytis, fulltrúar íþróttakvenna og Lárus Blöndal, 
forseti ÍSÍ. 

Vinnu samstarfshópsins lauk í sumar. Ein af tillögum hópsins 
var að stofnað verði tímabundið til starfs samskiptaráðgjafa 
íþrótta- og æskulýðsstarfs. Umsögn um áform þess efnis var lögð 
fram í september. Um leið var lagt til að óheimilt verði að ráða 
einstaklinga til starfa hjá íþróttafélögum eða þiggja framlag 
þeirra sem sjálfboðaliða hafi þeir hlotið refsidóma fyrir kynferðis-
brot. Í umsögn UMFÍ um málið var þessu fagnað en bent á að 
Æskulýðsvettvangurinn, sem UMFÍ er samstarfsaðili að, gangi 
lengra. Þar á það sama við um þá sem hafa hlotið refsidóma 
fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni.

ÖRYGGI IÐKENDA
SETT Í ÖNDVEGI
Samstarfshópur, sem var settur saman í tengslum 
við #MeToo-byltinguna, hefur lokið störfum. Lilja 
Alfreðsdóttir menntamálaráðherra segir vinnu 
hópsins eiga að ná til íþrótta- og æskulýðsstarfs 
og eineltis- og jafnréttismála.

UMFÍ LEGGUR
SITT AF MÖRKUM
Stjórnendur innan UMFÍ samþykktu á sambandsráðsfundi 
í janúar 2018 að bregðast við hrikalegum frásögnum 
íþróttakvenna og leggja sitt af mörkum í baráttunni gegn 
hvers kyns ofbeldi innan ungmennafélagshreyfingarinnar. 
Fundinn sátu formenn sambandsaðila af öllu landinu og 
náði samþykkt þeirra til rúmlega 340 félaga innan UMFÍ 
um allt land og rúmlega 160.000 félagsmanna þeirra. 
Haukur Valtýsson, formaður UMFÍ, skoraði á alla formenn 
að fyrirbyggja ofbeldi og áreitni innan félaga sinna og 
hvatti fólk til að leita til þjónustumiðstöðvar UMFÍ eftir 
aðstoð og ráðgjöf. 

Haft var eftir Hauki í yfirlýsingu, sem UMFÍ sendi frá sér,  
að það hryggði sig hversu lengi margar konur, sem fyrir 
ofbeldinu urðu, hafi borið sögurnar innra með sér. „Við 
viljum vera til fyrirmyndar og líðum ekki óæskilega hegðun 
innan hreyfingarinnar sem felur í sér brot gegn fólki og 
eyðileggur út frá sér. Við hjá UMFÍ munum leggja lóð 
okkar á vogarskálarnar til að útrýma þeirri neikvæðu og 
eyðileggjandi hegðun sem þeir hugrökku einstaklingar 
greina frá sem nú hafa stigið fram,“ sagði hann.
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„Ég taldi mjög brýnt að bregðast skjótt við 
þegar íþróttakonur stigu fram með sögur 
sínar síðastliðinn vetur. Samfélagið gengur 
nú gegnum mjög mikilvæga vitundarvakn-
ingu um málefni sem tengjast kynferðislegri 
áreitni og ofbeldishegðun. Starfshópurinn 
var síðan skipaður með breiðri aðkomu 
fólks í íþrótta- og æskulýðsstarfi og hlut-
verk hans var að koma með tillögur um 
viðbrögð og aðgerðir í þessum viðkvæmu 
málum. Stór hluti íþróttaiðkenda er börn 
og ungmenni og sumir þeirra, sem að 
þessu starfi koma, eru sjálfboðaliðar – því 
geta þolendur og gerendur verið í afar 
ójafnri stöðu þegar erfið mál koma upp. 
Því er mikilvægt að við tryggjum sem best 
öryggi allra og að til séu skýrir ferlar um 
hvernig fara eigi með álitamál,“ segir Lilja 
Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmála-
ráðherra. 

Lilja segir íþróttastarf á Íslandi vera að  
mörgu leyti til fyrirmyndar. Alltaf megi þó 
gera betur. 

„Markmið okkar er og verður að íþrótta- 
og æskulýðsstarf sé öruggt umhverfi þar 
sem börn, unglingar og fullorðnir, óháð 
kyni eða stöðu að öðru leyti, geti stundað 
íþróttir eða tómstundir í öruggu umhverfi.“

Lilja bendir á að öryggi iðkenda og ann-
arra þátttakenda hafi verið sett í önd- 

vegi við alla vinnu starfshópsins sem taldi  
mikilvægt að tillögurnar næðu ekki aðeins 
til íþróttastarfs heldur einnig til æskulýðs-
starfs utan skóla. Því er einnig fjallað um 
eineltis- og jafnréttismál í tillögum hans. 

„Starfshópurinn skilaði okkur afar grein- 
argóðu yfirliti og gagnlegum tillögum sem  
við vinnum áfram með. Eitt stærsta skref- 
ið þar er tillaga um tímabundið starf sam- 
skiptafulltrúa íþrótta- og æskulýðshreyfing- 
arinnar en ég ráðgeri að leggja fram 
frumvarp um það mál síðar í vetur. Slíkur 
samskiptafulltrúi myndi veita ráðgjöf og 
leiðsögn og taka við símtölum, tilkynningum  
eða öðrum samskiptum um ofbeldi og 
aðra óæskilega hegðun og koma þeim í 
réttan farveg. Hlutverk hans væri einnig 
að leiðbeina um gerð siðareglna og við- 
bragðsáætlana og sinna upplýsingagjöf 
og fræðslu um þessi mál,“ segir hún að 
lokum.

Lilja Alfreðsdóttir:

Mikilvægt að bregðast við ofbeldinu

Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmála-
ráðherra.



34 SKINFAXI

F élagasamtök á Íslandi, sem starfa í 
almanna þágu, bæta samfélag okkar á  
margan hátt. Líkt og ungmennafélögin,  

sem eiga sér markmið um „Ræktun lýðs og  
lands“, vinna önnur almannaheillafélög að því 
að auðga líf fólks, dýra eða vernda nátt úruna 
án hagnað arsjónarmiða. Í þessum félögum 
starfa sjálfboðaliðar sem vinna á óeigingjarnan 
hátt og halda uppi metnaðarfullu starfi árið um 
kring. Slíkt sjálfboðastarf er reyndar mannrækt-
andi í sjálfu sér og hafa fjölmargar rannsóknir 
sýnt að þátttaka í sjálfboðaverkefnum eykur 
lífsgæði sjálfboðaliðanna sjálfra. 

Bætum heiminn
Almannaheillafélög í landinu eru fjölmörg og 
eru samtals með tugi þúsunda félagsmanna sem 
þjóna margfalt fleirum. Sum eru stór, eiga sér 
langa sögu og eru vel skipulögð og önnur eru 
lítil grasrótarsamtök fólks sem hefur fengið góða 
hugmynd um að bæta heiminn. Saman eru  
þessi félög öflug breiðfylking sem skiptir sam-
félag okkar miklu máli. Þessi breið fylking er  
gjarnan kölluð þriðji geirinn, til aðgreiningar 
frá tveimur öðrum mikilvæg um geirum: hinum 
opinbera geira, með rekstri ríkis og sveitar- 
félaga, annars vegar og fyrirtækjageiran- 
um hins vegar. Almannaheill eru sam- 
starfsvettvangur þriðja geirans, félaga 
og sjálfs eignarstofnana á Íslandi sem 
vinna að almannaheill án hagnaðarsjón- 
armiða. Markmiðið er að stuðla að fag- 
mennsku og trúverðugleika slíkra félaga 
og bæta starfsskilyrði þeirra. Almanna- 
heill er vettvangur þar sem 
félagasamtök læra hvert af 
öðru og þar sem færi gefst til 
að eiga samtal og stilla af 
kúrsinn miðað við breyttar 
áherslur í heiminum og 
alþjóðlega viðtekin gildi. 
 Dæmi um verkefni 
Almannaheillar eru siða- 

reglur fyrir félagasamtök, nám fyrir stjórnendur 
félagasamtaka í Háskólanum í Reykjavík, Lýsa 
(áður Fundur fólksins), árleg lýðræðishátíð sem 
Menningarfélag Akureyrar hefur skipulagt og  
Norræna húsið þar á undan. Nú eru það 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Þjóðir 
heims, sveitarfélög, fyrir tæki og félagasamtök 
geta á næstunni notað þau til að spegla sín 
eigin markmið og samþykktir í og stillt áttavit- 
ann í átt að sautján markmiðum um betri heim. 
Almannaheill vilja styðja félagasamtök í þeirri 
vinnu.

Heildarlög vantar
Jafn undarlega sem það kann að hljóma þá  
eru á Íslandi ekki til nein heildarlög um félaga-
samtök, eins og til eru um annars konar félög 
á borð við hlutafélög og sameignarfélög. Þetta 
hamlar starfi almannaheillafélaga. Þess vegna 
eru aðildarfélög Almannaheilla sammála um að 
kalla þurfi eftir lagalegri umgjörð um félagafor-
mið sem allra fyrst. Slík lög hafa verið lengi í 
undirbúningi og hefur núverandi ráðherra sem 
fer með félagarétt, það er ferðamála-, iðnaðar- 
og nýsköpunarráðherra, boðað að hún muni 

leggja slíkt frumvarp fram í vetur. Þessu 
fagnar Almannaheill.

En af hverju þurfum við lag aramma um 
félagasamtök til almannaheilla? Þegar 
við, almenningur, fyrirtæki og yfir völd, 
styðjum félagasamtök til góðra verka 

viljum við geta treyst þeim. Við viljum að 
fólk ið eða málefnið sem félagasam- 

tökin starfa fyrir njóti fag legrar 
hjálpar, að félagasam-
tökin taki vandaðar  
ákvarðanir, fari vel með 
fjármagn og komi í veg  
fyrir hagsmunaárekstra.  
Við viljum ekki að fjár- 
málaóreiða eða eigin-
hagsmunapot í félaga-

Ketill Berg Magnússon, formaður 
Almannaheillar, samtaka þriðja geirans.

Fagmennska og trúverðugleiki   
           félagasamtaka

Á þessu ári halda Almannaheill – samtök þriðja geirans upp á 
10 ára afmæli sitt. Að því tilefni er vert að staldra við og 
spyrja til hvers við þurfum slík samtök.



 SKINFAXI 35

samtökunum skaði málstaðinn sem við styðjum. Því miður er alltaf 
hætta á að það gerist í félagasamtökum eins og annars staðar 
þar sem peningar og hagsmunir eru í húfi. 

Aukum trúverðugleika
Kjarninn í þeim frumvarpsdrögum sem liggja á borði ráðherra  
er fagleg viðmið fyrir almannaheillafélög um lýðræðislega  
stjórnarhætti og vandaða meðferð fjár. Slík viðmið auka trúverðug- 
leika gagnvart félagsmönnum, þeim sem njóta þjónustu félag-
anna, þeim sem styðja við félögin og þeim sem fela félögunum 
aukin verkefni, s.s. ríki eða sveitarfélög. Gert er ráð fyrir að 
félög, sem hafa fjárhagslega starfsemi, geti skráð sig sérstaklega 
hjáfyrirtækjaskrá sem félög til almannaheillar og fái þá viðbót 
við nafn sitt .fta (líkt og hlutafélög fá endinguna .hf). Slík skráning 

er hins vegar valkvæð og lítil félög, sem höndla ekki með mikla 
fjármuni, geta starfað áfram eins og hingað til. 

 Þörfin fyrir samtalsvettvang félagasamtaka á Íslandi er mikil. 
Saman getum við hlúð að hugsjóninni um að einstaklingar geti 
átt frumkvæði að því að bæta samfélag okkar og stofnað til  
þess félög sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni. Áherslan á fag- 
legt starf og vönduð vinnubrögð á við um stór og lítil félög.  
Almannaheill hefur starfað að þessari hugsjón í tíu ár og vill 
eflast enn frekar í því hlutverki á komandi árum.

Ketill Berg Magnússon,
formaður Almannaheillar, samtaka þriðja geirans

Frá ráðstefnunni Lýsa sem fram fór á Akureyri í byrjun september. Þetta var tveggja daga hátíð sem haldin var fjórða árið í röð. 
Þarna hittust almenningur, stjórnmálafólk og forsvarsfólks félagasamtaka og ræddu ýmis mál sem brunnu á þeim. 
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„Einu sinni var það þannig að 
við vissum lítið um afleiðingar 
reykinga. Núna vitum við lítið 
um afleiðingar af því að nota 
rafrettur. Það tekur tíma að 
rannsaka langtíma áhrif en á 
meðan hefur tíðni notkunar raf-
rettna meðal ungmenna aukist,“ 
segir Sigríður Kristín Hrafnkels-
dóttir, verk efnastjóri for varna-
dagsins hjá embætti land-
læknis.

Rafrettur voru efstar á baugi 
á forvarnadeginum í byrjun 
október. Notkun þeirra hefur 
aukist mikið á meðal unglinga  
síðustu árin, þó allra mest á 
síðast liðnum tveimur árum. Um-
ræðunni og rökum fyrir notkun 
þeirra má skipta í tvennt: Ann- 
ars vegar að þær séu leið til að  
aðstoða fólk við að hætta að 
reykja. Hins vegar notar æ 
fleira ungt fólk rafrettur í meiri 
mæli sem hugs anlegt er að sé 

HAFA ÁHYGGJUR AF ÞVÍ HVAÐ MÖRG 
UNGMENNI NOTA RAFRETTUR

ekki að hætta að reykja, ef við  
miðum við tíðni reykinga meðal  
þess hóps. Embætti landlæknis  
hefur greint frá því að sú notk un  
valdi áhyggjum þar sem ekki 
er vitað um áhrif notkun arinnar 
á heilsu til lengri tíma og hvort 
hún geti leitt til ann arrar tóbaks- 
notkunar síðar á ævinni.

Rafrettur eru tiltölulega nýjar 
af nálinni. Þær komu fyrst á  
markað í Kína árið 2004 og 
notkun þeirra hefur aukist mikið  
á þeim 14 árum sem liðin eru 
frá því að þær litu dagsins ljós. 
Spurt var um raf rettunotkun í  
könnunum Rann sóknar og grein- 
ingar í fyrsta sinn árið 2015. 
Þar kom fram að tæplega 17% 
nemenda í 10. bekk höfðu not- 
að rafrett ur og 14,9% reykt 
tóbak. Í síðustu könnun hafði 
dregið nokkuð úr tóbaksreyking- 
um. Rafrettunotkun hafði hins 
veg ar stóraukist og höfðu 
40,7% nemenda í viðkomandi 

Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir, verkefnastjóri forvarnadagsins hjá 
embætti landlæknis.

bekk notað rafrettur einhvern 
tíma, þar af 10,2% daglega.
 

Nemendur í 10. bekk grunn- 
skóla voru 4.117 talsins í lok 
árs 2017, samkvæmt upplýs- 
ingum Hagstof unnar. Miðað 
við upplýsing arnar hér að 
framan hafa um það bil 1.676 
ungmenni í 10. bekk notað 
rafrettur ein hvern tíma. Þar af 
nota um það bil 420 einstakl-
ingar raf rettur daglega.

Sigríður segir þessa auknu 
notkun á rafrettum valda  
áhyggjum þar sem ekki sé vit- 
að um áhrif hennar á heilsu til 
lengri tíma og hvort hún muni 
leiða til annarrar tóbaksnotkun- 
ar.

„Þegar rafrettur komu fyrst 
á markað var litið til þeirrar 
lausnar sem jákvæðan valkost 
fyrir þá sem vildu venja sig af 
sígarettureykingum. Þeir sem 

Nýjar upplýsingar benda til að mörgum 
sinnum fleiri ungmenni noti nú rafrettur en 
áður. Verkefnastjóri forvarnadagsins segir 

markaðinn búa til nýjar áskoranir sem 
þörf sé á að takast á við. Framtíðin sé undir 

samtakamætti innan samfélagsins komin.
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2015 2017

16,0%

40,7%

2016 2018

8,7%

22,5%

REYKINGAR MEÐAL NEMENDA Í 10. BEKK

Hafa notað rafrettu Nota rafrettu daglega

vinna að tóbaksfor vörnum 
spyrja sig hvort notk un á raf- 
rettum kunni hugsanlega að 
leiða til sígarettureykinga síðar 
meir. Einhverjar rannsóknir hafa  
bent til þess en þörf er á meiri  
rannsókn um hvað þetta varðar,“ 
segir Sigríður og bætir við að 
ljóst sé að forvarnir og átak í  
tóbaksvörnum hafi skilað góð- 
um árangri. Það sé ánægjulegt.

„Markaðurinn er oft skrefi á  

undan okkur sem sinnum for-
vörnum. Þegar kemur að heilsu  
fólks og áhrifum á þriðja aðila  
þá er það skoðun mín að frjáls  
markaður sé ekki besta lausnin.  
Það er vissu lega okkar, foreldra 
og ann arra, að velja, en mark- 
aður inn getur haft mikil áhrif á 
heilsuhegðun. Við þurfum að  
ákveða hvernig samfélag við  
ætlum að vera og vinna saman, 
stjórnvöld, bæjaryfirvöld, gras- 

rót og almenningur,“ seg ir hún. 
Að lokum vill Sigríður benda á  
að ungt fólk á Íslandi sé til 
fyrirmyndar og langstærsti hluti 
þess velji heilbrigðan lífsstíl. 
Það þýðir þó ekki að við getum  
leyft okkur að slaka á eftirliti 
með áhættuþáttum. Við verðum 
að hafa það í huga að geta 
tekið á nýjum veruleika áður 
en vandinn verður of stór.

FORVARNADAGURINN var haldinn 3. október síðastliðinn. 
Hann er haldinná hverju hausti í flestum skólum landsins og er honum sérstaklega 
beint að unglingum í 9. bekk grunnskóla. Margir framhaldsskólar taka líka þátt í 
deginum. Guðna Th. Jóhannessyni, forseta Íslands, var málið hins vegar svo hug-
leikið að hann leitaði til embættis landlæknis, sem tók vel í að taka við verkefnis-
stjórnun dagsins í samstarfi við embætti forsetans, Reykjavíkurborg, Íþrótta- og 
Ólympíusamband Íslands, skátana, Ungmennafélag Íslands, Rannsóknir og 
greiningu og Samband íslenskra sveitarfélaga.
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Hver er staðan á Íslandi?
Á Íslandi er talið að um 10% íbúa séu innflytjendur en saman-
lagt eru fyrsta og önnur kynslóð innflytjenda 12% heildaríbúa á 
Íslandi. Flestir innflytjendur búa á höfuðborgarsvæðinu, því næst 
koma Vestfirðir og Suðurnesin. Innflytjandi telst einstaklingur sem 
er fæddur erlendis og á foreldra sem eru einnig fæddir erlendis, 
svo og báðir afar hans og báðar ömmur. Önnur kynslóð innflytj-
enda er einstaklingar sem fæddir eru á Íslandi og eiga foreldra 
sem báðir eru innflytjendur (Wikipedia 2018).

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar, sem Rannsókn og  
greining lagði fyrir alla nemendur í 8.–10. bekk á Íslandi  
árið 2016, stunda nær aldrei 56% barna og ungmenna  
íþróttir þar sem engin íslenska er töluð á heimilinu og  
46% barna og ungmenna stunda nær aldrei íþróttir þar  
sem íslenska er töluð ásamt öðru tungumáli. Niðurstöð- 
urnar eru þó ekki einungis neikvæðar. Mjög jafnt hlutfall  
barna og ungmenna stundar íþróttir 1–3 sinnum í viku,  
hvort sem eingöngu íslenska er töluð á heimilinu, hvort  
íslenska ásamt öðru tungumáli er töluð eða hvort einungis  
annað tungumál sé talað.

Verkfæri fyrir íþróttahreyfinguna
Nú í september kom út upplýsingabæklingur en markmiðið með 
honum er að auka þátttöku barna og ungmenna af erlendum 
uppruna í skipulögðu íþróttastarfi. Markhópur efnisins er foreldr- 
ar af erlendum uppruna. Í bæklingnum er að finna hagnýtar upp- 
lýsingar um starfsemi íþrótta- og ungmennafélaga landsins. Nefna  
má upplýsingar um æfingagjöld íþróttafélaga, frístundastyrki, 
mikilvægi þátttöku foreldra í íþróttastarfi og kosti þess að hreyfa 
sig í skipulögðu starfi.
 Bæklingurinn er gefinn út á sex tungumálum, þ.e. á íslensku, 
ensku, pólsku, tælensku, litháísku og filippseysku. Hann er sam-
starfsverkefni UMFÍ og ÍSÍ.

Styrkir til félaga
UMFÍ og ÍSÍ auglýstu fimm styrki til félaga til þess að standa fyrir 
verkefni sem hvetur börn og ungmenni af erlendum uppruna til  
þátttöku í íþróttastarfi. Félögin, sem hlutu styrki, eru Héraðssam- 
band Snæfellsness og Hnappadalssýslu, ÍBV íþróttafélag, Íþrótta-

bandalag Akraness, Knattspyrnufélagið Valur og taekwondodeild 
Keflavíkur íþrótta- og ungmennafélags.
 UMFÍ og ÍSÍ munu taka saman gögn frá félögunum sem hlutu 
styrk og deila reynslunni áfram til annarra félaga í landinu. 
Saman getur íþróttahreyfingin hjálpast að, miðlað reynslu og 
þekkingu og gert gott starf enn betra.

HÖFUM ALLA MEÐ!
UMFÍ ásamt ÍSÍ ýtti í haust úr vör verkefninu 
Vertu með. Markmið þess er að ná til foreldra 
barna af erlendum uppruna og fjölga börnum 
í íþróttum í skipulögðu íþróttastarfi. 
Með þátttökunni kynnist barnið nýjum vinum, 
börnum og ungmennum í skipulögðu starfi, 
því gengur betur í námi og bæði foreldrar og 
börnin eignast stærra félagslegt stuðningsnet.
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Dæmi um það sem 
félögin ætla að gera

•	Kynna	íþróttastarf	á	2–3	tungumálum	í	
 fyrirtækjum þar sem mikið af erlendu fólki 
 starfar.

•	Fá	foreldra	til	að	verða	tengiliði	við	
 erlendar fjölskyldur.

•	Dreifa	kynningarriti	um	skipulagt	íþrótta-	
 og æskulýðsstarf á nokkrum tungumálum.

•	Fá	skólayfirvöld	í	samstarf	og	spyrja	um	
 íþróttaiðkun á viðtalsdögum í grunnskóla.

„Það er best að ná til barnanna í gegnum skólana, 
jafn vel strax í leikskóla, þar sem innflytjendur/nýbúar 
vita ekki alltaf hvernig íþrótta- og tómstundastarf 
virkar hérlendis. Það þarf að kynna fyrir þeim frí-
stundakortið á þeirra eigin tungumáli. Starfsfólk 
íþróttafélaga eða fulltrúar þeirra gæti líka kom-
ið á vettvang og haft kynningu á frístundakort-
inu og íþróttastarfinu í skólum eða með því að 
senda tölvupósta og bæklinga á tungumáli 
við komandi. Það er alltaf gott fyrir barnið að 
stunda skipulegar íþróttir og tómstundastarf. 
Það hefur jákvæð félagsleg, líkamleg og and-
leg áhrif. Svo aðlagast barnið og fjölskyldan 
betur nýju samfélagi í gegnum íþróttirnar.“

„Ég held að erlent fólk, sem flytur hingað, haldi að ýmislegt 
hæpið í lífsháttum geti fylgt íþróttum á Íslandi eins og gjarn- 
an gerist í heimalöndum þess. En þannig er það ekki 
hér. Á Íslandi hafa íþróttir mikið forvarnagildi. Það 
verður að leggja áherslu á þetta og kynna íþróttir bet- 
ur fyrir foreldrum barna af erlendum uppruna. Senni-
lega myndi það skila mestum árangri að fara með 
kynningar inn í skólana.“

Maciej Baginski var fimm ára þegar fjölskylda 
hans fluttist frá Póllandi til Sandgerðis. Hann byrjaði 
þar í fótbolta en færði sig yfir í körfubolta þegar 
fjölskyldan fluttist til Njarðvíkur. 

Mikilvægt að kynna frístundakortin
Fjolla Shala, knattspyrnukona í meistaraflokki Breiðabliks.  
Hún er fædd í Kosovo en fluttist með foreldrum sínum til Þýska - 

lands þegar hún var hálfs árs gömul. Árið 1998 flutti fjöl-
skyldan til Íslands. Þá var Fjolla fimm ára. Fjórum árum 

síðar hóf hún að æfa knattspyrnu með Leikni í Breiðholti. 
Fjolla hefur ekki farið leynt með það að í kringum 12 

ára aldurinn var hún farin að sækja í félagsskap 
unglinga sem var ekki góður en hafði talsverð 

áhrif á hana. Fótboltinn var haldreipi hennar 
og veitti henni stöðugleika. Fjolla spilar í dag  
fyrir Breiðablik og hefur landað tveimur Íslands - 

meistaratitlum og þremur bikarmeistaratitlum 
með liðinu. Fjolla hefur auk þessa spilað með  

kvennalandsliði Kosovo í knattspyrnu frá síðasta ári.

     Maciej var með forvitnilegt örerindi á blaðamannafundi við 
kynningu á verkefninu Vertu með á dögunum ásamt taekwondo- 

konunni Samar E. Zahida. Þar hvatti hann alla foreldra af 
erlendu bergi brotna til að skrá börn sín í íþróttir. Hann 
sagði foreldra sína hafa ferðast með sér á mót víða um 
land. Þau hafi eignast nýja vini í gegnum íþróttir hans 
og aðlagast samfélaginu mun betur en ella. Íþróttir 
höfðu því haft mikil jákvæð áhrif á fjölskylduna. 
    Maciej spilar með meistaraliði karla í körfubolta í 
Njarðvík og með íslenska landsliðinu í körfubolta.

Leggja þarf áherslu á forvarnagildi íþrótta

UMFÍ og ÍSÍ héldu blaðamannafund í tengslum við útgáfu bæklingsins 
Vertu með þar sem styrkjum var úthlutað til félaganna fimm er ætla að 
vinna að því að fjölga börnum af erlendu bergi í skipulögðu íþrótta- og 
tómstundastarfi. Á fundinn mætti Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningar-
málaráðherra. Hún lýsti yfir ánægju með framtakið og sagði það lofsvert.
 Margrét Guðmundsdóttir, sérfræðingur hjá Rannsókn og greiningu, 
gerði grein fyrir könnun sem lögð var fyrir alla nemendur í 8.–10. bekk 
grunnskóla árið 2016. Niðurstöðurnar benda til að 56% barna og ung-
menna stundi nær aldrei íþróttir þar sem engin íslenska er töluð á heimil-
inu og 46% barna og ungmenna þar sem íslenska er annað tungumál. 
Þetta sagði hún sláandi tölur. Ekki var þó spurt um fæðingarland þeirra 
sem tóku könnunina. Það verður gert næst.
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Á þessu ári eru tíu ár liðin frá því stóru viðskiptabankarnir 
urðu gjaldþrota í kjölfar efnahagskreppunnar á Íslandi. 
Fjöldi fyrirtækja fór ýmist sömu leið eða lenti í alvarlegum 
fjárhagsvanda. Gjaldþrotahrinan hafði ekki aðeins áhrif 
á efnahagslífið heldur líka alvarleg áhrif á daglegt líf 
fólks og íþróttafélög landsins. 

En hvernig fór efnahagssamdrátturinn með íþróttafélögin? 
Við heyrðum í tveimur stjórnendum innan ungmenna-
félagshreyfingunni og hvaða lærdóm má draga af því í 
rekstri félaganna.

Hvernig fór 
hrunið með 
starf ungmenna-
félaganna?

Ísland í hnotskurn
Fyrir hrun: 
2004 – 2008: 
 Meðalhagvöxtur 6,1% á ári
 Atvinnuleysi 2,7% á ári

  Í lok árs 2009:
   Hagvöxtur - 6,5%
   Atvinnuleysi 7,2% 



 SKINFAXI 41

Í kjölfar bankahrunsins fóru mörg fyrirtæki sömu leið eða lentu í 
alvarlegum kröggum. Þetta kom íþróttafélögum illa. Sigurjón Sigurðs-
son, formaður aðalstjórnar HK, segir 80% fyrirtækja, sem studdu við 
félagið, hafa horfið í sögubækur eða lent í vandræðum sem ollu því 
að þau gátu ekki lengur stutt við félagið. 
 „Hrunið hafði alveg jafn mikil áhrif á okkur og aðra. Þegar það 
skall á vorum við með samninga við leikmenn, þar af sex samninga 
við erlenda leikmenn í erlendri mynt. Þegar gengi íslensku krónunnar 
hafði fallið mikið urðum við að endursemja við leikmenn og greiða 
þeim hluta af samningum. Í apríl 2009 báðum við svo deildir HK um 
að koma sér út úr samningunum og fórum að vinna í því. Það varð 
algjör forsendubrestur á öllu í rekstri félagsins og leikmenn höfðu 
skilning á því,“ segir Sigurjón. Á meðal stærstu styrktarfyrirtækja HK 

„Það þrengdi mjög að hjá félaginu og öllum deildum og því tóku 
deildirnar og félagið þetta alfarið á sig,“ segir Einar Haraldsson, for-
maður og framkvæmdastjóri Keflavíkur, íþrótta- og ungmennafélags, 
um afleiðingar þess að svo dró saman í efnahagslífinu að stuðnings-
aðilar félagsins héldu að sér höndum eða lögðu upp laupana.  
  Einar segir íþróttafélagið hafa gert allt sem í valdi þess stóð til að 
halda uppi sama þjónustustigi og áður. Horft var sérstaklega til þess 
að láta samdráttinn ekki bitna á börnunum og ungmennum. Þetta 
tókst með því að sækja í sjóði sem félagið hafði safnað í. Þetta hafi 
hins vegar verið erfitt þar sem auk niðursveiflu í efnahagslífinu hafi 

var Byr sparisjóður sem fór á hliðina með öðrum fjármálafyrirtækjum 
og rann snemma inn í Íslandsbanka.  
 Sigurjón segir fyrirhyggju stjórnar HK í góðærinu svokallaða hafa 
nýst þegar efnahagslífið tók dýfu. Félagið sat á tugum milljóna króna 
sem voru nýttar að fullu þegar gaf á bátinn og styrktaraðilarnir hurfu 
í einu vetfangi. 
 „Við fengum ekki fyrirgreiðslu í banka eða hjá neinum öðrum. 
Bankarnir gátu það ekki og sveitarfélagið ekki heldur. Við nýttum 
allan varasjóðinn okkar,” segir Sigurjón og bætir við að næstum 30 
ára seta í stóli formanns og stjórn hafi kennt honum að aðalstjórn HK 
hafi þegar vel gekk ákveðið að safna í sjóð fyrir mögru árin.
 „Það er hlutverk aðalstjórnar fjölgreinafélags eins og HK að bera 
ábyrgð á rekstrinum. Ég sagði alltaf að við yrðum að passa okkur, 
við værum ekki frjáls ef við myndum lenda í fjárhagsvandræðum. 
Þess vegna fórum við að leggja til hliðar. HK var svo algjörlega 
skuldlaust þegar brotsjórinn gekk yfir og ekki með nein langtímalán 
eða aðrar skuldbindingar gagnvart fjármálastofnunum.“
 Sigurjón mælir með því að íþróttafélög sníði sér ávallt stakk eftir 
vexti og stofni ekki til neinna verkefna nema hafa áður tryggt fjár-
muni til þeirra. Annað geti boðið hættunni heim. 

sveitarfélagið og íbúar þess glímt við afleiðingar þess að varnarliðið 
hvarf af landi brott árið 2006.
  Gott dæmi um afleiðingar samdráttarins var jólablaðið sem Keflavík 
gefur út á hverju ári. Í blaðinu segir um rekstur ársins 2008 að tekjur 
frá stuðningsaðilum hafi minnkað og dregið úr fjármagni frá öðrum. 
Viðbrögðin fólust í niðurskurði, lækkun launa og með því að senda 
erlenda leikmenn heim. Ekki var skorið niður í starfi yngri flokka.
 Tekið er fram í pistli badmintondeildar Keflavíkur í jólablaðinu árið 
2008 að stjórnarmenn vilji gleyma árinu sem allra fyrst. Árið hafi 
einkennst af samdrætti á flestum sviðum líkt og hjá öðrum deildum. 
Þjálfarinn yfirgaf deildina og iðkendum fækkaði.
 Í þessu tiltekna blaði og þeim sem á eftir fylgdu segir að undravert 
sé hversu vel sjálfboðaliðum í stjórnum deilda hafi tekist vel að 
bregðast við breyttu rekstrarumhverfi. Aðalstjórn leggi sig fram um 
að halda fjármálum félagsins í góðu horfi og reyni að hindra að eytt 
sé umfram tekjur.
 Útgáfa jólablaðsins hefur ávallt verið fjármögnuð með sölu auglýs-
inga. Aðalstjórn Keflavíkur ákvað haustið 2008 að sækja ekki aug-
lýsingar í jólablaðið heldur bera kostnaðinn sjálf. Það var gert í tvö ár.  

Sigurjón Sigurðsson, formaður aðalstjórnar HK í Kópavogi.

Fyrirhyggja fyrri ára kom félaginu vel
„Við fengum ekki fyrirgreiðslu í banka 
eða hjá neinum öðrum. Bankarnir gátu 
það ekki og sveitarfélagið ekki heldur. 
Við nýttum allan varasjóðinn okkar.”

Keflvíkingar tóku hrunið á sig
„Aðalstjórn Keflavíkur ákvað haustið 
2008 að sækja ekki auglýsingar í 
jólablaðið heldur bera kostnaðinn 
sjálf. Það var gert í tvö ár.”

Einar Haraldsson, formaður og framkvæmdastjóri Keflavíkur.
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Mikið hefur verið að gera hjá Héraðssambandi Vestfjarða 
(HVS) það sem af er ári. Í maí tók skíðakonan og hótel- 
stýran Ásgerður Þorleifsdóttir við af Guðný Stefaníu 

Stefánsdóttur sem formaður sambandsins. Unnið er að endurskoð- 
un á stefnu Ísafjarðarbæjar um íþrótta- og tómstundamál og stefn- 
ir í heilmikla uppbyggingu íþróttamannvirkja í sveitarfélaginu.

 „Það er allt á fullu hjá okkur enda starfið öflugt,“ segir Sigríður 
Lára Gunnlaugsdóttir, framkvæmdastjóri HSV. „Íþróttaskólinn er í  
góðum gír, við höfum reyndar verið að leita að yfirþjálfara fyrir 
skólann. En síðan hafa aðildarfélögin átt góðu gengi að fagna, 
sérstaklega Vestri sem landaði Íslandsmeistaratitli á fyrsta árinu, 
náð góðum árangri í blaki og svo er knattspyrnuliðið mjög nálægt  
því að vinna sig upp um deild.“
 Sigríður segir um tvö ár síðan að HSV fór að bjóða upp á styrktar- 
æfingar fyrir iðkendur undir heitinu Afreksform HSV. Það er hugs- 
að fyrir nemendur í 7.–10. bekk grunnskóla. Iðkendur úr mörgum 
greinum æfa saman undir stjórn sjúkraþjálfara sem fer yfir þarfir 
hvers og eins.
 „Sjúkraþjálfarinn skoðar iðkendurna í fyrstu og miðar út frá því  
hvað hver og einn þurfi að leggja áherslu á í styrktaræfingum sín- 
um. Þetta hefur dregið úr meiðslum iðkenda og tryggir að þau fá  
góða þjálfun,“ segir Sigríður Lára. Stefnt er að því að bæta and-
lega þættinum inn í æfingarnar. Allt stefnir þetta í eina átt, það 
er að innleiða verkfærakistu Sýnum karakter í starf HSV.

Hreystibrautir út um allt
Í lok október undirrituðu Svava Valgeirsdóttir, formaður íþrótta- 
félagsins Stefnis á Suðureyri, og Guðmundur Gunnarsson, bæjar- 
stjóri á Ísafirði, samning sem felur í sér að sveitarfélagið leggur 
Stefni til fjármagn til að koma upp útihreystisvæði við göngustíg 
sem gerður var á Suðureyri í sumar.
 Sigríður segir þetta fyrirkomulag mjög hagkvæmt fyrir báða 
aðila. Sjálfboðaliðar á vegum Stefnis og HSV setji hreystibraut- 
irnar upp og því nýtist fjármagnið frá Ísafjarðarbæ mun betur en 
ella.
 „Ísafjarðarbær hefur stutt íþróttafélögin mjög vel í gegnum tíðina.  
Þetta verður vonandi aðeins fyrsta brautin því okkur langar til að  
sjá þær í öllum byggðarkjörnum Ísafjarðar,“ segir Sigríður og 
horfir björtum augum til framtíðarinnar. Það er ekki að ófyrirsynju.  
Margt gæti verið í pípunum. Íbúafundir hafa verið haldnir um 
endurskoðun á gildandi stefnu Ísafjarðarbæjar um íþrótta- og 
tómstundamál. HSV hvatti einmitt forsvarsmenn aðildarfélaga og 

annað áhugafólk um íþróttastarf í bænum til að mæta á síðasta 
fundinn sem haldinn var á Ísafirði í lok október.
 „Nú er ákveðnari stefna um uppbyggingu íþróttamannvirkja en  
áður enda árar betur. Við vonum að fljótlega verði byrjað að 
reisa reiðhöll og fjölnota íþróttahús sem hægt verður að nota allt  
árið enda þurfa allar íþróttagreinarnar að komast inn í hús,“ 
segir Sigríður.

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Iðkendur sameinast
í styrktaræfingum

Aðildarfélög HSV
·  Golfklúbbur Ísafjarðar
·  Golfklúbburinn Gláma
·  Hestamannafélagið Hending
·  Hestamannafélagið Stormur
·  Íþróttafélagið Grettir
·  Íþróttafélagið Höfrungur
·  Íþróttafélagið Ívar
·  Íþróttafélagið Stefnir
·  Íþróttafélagið Vestri
·  Knattspyrnufélagið Hörður
·  Kraftlyftingafélagið Víkingur
·  Kubbi, íþróttafélag eldri borgara í Ísafjarðarbæ
·  Sæfari
·  Skíðafélag Ísfirðinga
·  Skotíþróttafélag Ísafjarðar
·  Tennis- og badmintonfélag Ísafjarðar
·  Ungmennafélagið Geisli

F.v.: Sigríður Lára, Birna Jónasdóttir, sem var verkefnastjóri á Landsmóti 
UMFÍ 50+ á Ísafirði 2016 og Rannveig Hjaltadóttir, dóttir Sigríðar.
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UMFÍ óskar eftir umsóknum fyrir 
24. Unglingalandsmót UMFÍ 2021 og 
25. Unglingalandsmót UMFÍ 2022.
 
Unglingalandsmót UMFÍ er vímulaus íþrótta- og fjölskylduhátíð 
haldin um verslunarmannahelgina ár hvert.
 
Keppt er í fjölda íþróttagreina í aldursflokkum 11–18 ára.
 
Á mótinu er boðið upp á fjölbreytta afþreyingu, leiki og skemmtun fyrir alla fjölskylduna.
Unglingalandsmót UMFÍ hafa fengið góðar viðtökur hjá fjölskyldufólki jafnt sem ungu fólki, 
enda er mótið góður kostar sem heilbrigð skemmtun um mestu ferðahelgi ársins.
 

UMSÓKNARFRESTUR ER 
TIL 10. DESEMBER 2018
Nánari upplýsingar má nálgast í þjónustumiðstöð UMFÍ eða á umfi.is.
Umsóknum skal skilað til þjónustumiðstöðvar UMFÍ, Sigtúni 42, 105 Reykjavík.

VILTU HALDA 
UNGLINGALANDSMÓT?
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Gæði - alla leið!
ÍSLENSKA SVEITIN OG SS - FYRIR ÞIG
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„Til að skapa afbragðs SS kjötvörur þá eru 
gæði hráefnisins og uppruni lykilatriði. 
Vönduð vinnubrögð góðra bænda ásamt 
réttri meðhöndlun tryggja að kjötvörur frá
SS skila gæðum alla leið á diskinn þinn.“

Oddur Árnason
KJÖTMEISTARI ÍSLANDS 2018

Stefán Geirsson og Silja Rún 
Kjartansdóttir í Gerðum eru hluti 
þeirra 900 bænda sem eiga SS.


