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Nú er annasömu starfsári okkar, sem störf- 
um fyrir UMFÍ, að ljúka. Í huga mínum hef- 

ur árið verið nánast samfelld vinna að verkefn- 
um hreyfingarinnar og að sinna þeim skyldum 
sem fylgja því að sitja í stjórn UMFÍ. Sú stjórn 
sem nú situr hefur verið samheldin og unnið 
að mörgum góðum málum í þágu sambands- 
aðila og hreyfingarinnar í heild í góðu sam- 
starfi við starfsfólk UMFÍ.
 Verkefni okkar á árinu gengu vel og vil ég 
sérstaklega nefna Landsmótið. Það fór fram í 
fyrsta sinn með breyttu sniði á Sauðárkróki í 
sumar og var í umsjón Ungmennasambands 
Skagafjarðar (UMSS). Við höfum unnið að og  
undirbúið breytingar á Landsmótunum í nokkur 
misseri. Því fylgir auðvitað alltaf einhver áhætta,  
þ.e. að færa þekkt mót í nýjan búning. Flestar  
áætlanir, sem voru gerðar fyrir mótið, stóðust 
nokkuð vel. Landsmótið lofar góðu en lengri 
tíma þarf til að kynna þetta nýja fyrirkomulag 
á mótshaldinu. Landsmótið þarf að þróast til 
þess að það nái til þess breiða hóps sem ég 
tel að það eigi að höfða til. Meiri vinna og 
tími spila með okkur þar. 

Landsmót verður haldið 2020
Í allri undirbúningsvinnu kom fram mikill vilji til  
að breyta áherslum Landsmótsins, sem hafði 
verið með svipuðu sniði í hundrað ár. Ákvörðun  
var tekin um að nálgast formið með lýðheilsu- 
sjónarmið í huga, breytta tíma og þörf og löng- 
un fólks til að hreyfa sig með fjölbreyttum hætti  
án þess að vera bundið við íþrótta- eða ung-

mennafélag. Leitast var við að opna faðminn 
fyrir jaðaríþróttum og nýju keppnisformi í mörg- 
um íþróttagreinum. Lykillinn að breytingunni 
var tekinn út frá því sjónarhorni að þátttakend- 
ur hefðu gaman af því að taka þátt í þessum 
viðburði. Ég hvet félagsmenn til að tjá hug sinn  
og skoðanir um Landsmótið, og hreyfinguna 
alla til að vera óhrædda við breytingar enda 
eru vísbendingar um að slíkt sé framfaraskref 
og ungmennafélagshreyfingunni til góða.  
Stjórn UMFÍ ákvað á fundi sínum í desember 
sl. í ljósi þessa að halda mótið aftur með þessu 
nýja sniði árið 2020.
 Unglingalandsmótin hafa haft mikið forvarna- 
gildi í samfélaginu á liðnum árum. Ég tel að  
þau þurfi meiri kynningu hjá foreldrum og að- 
standendum 11–18 ára barna og unglinga,  
ekki síður en á meðal unglinganna sjálfra.  
Á hverju ári koma nýir árgangar með 
þátttökurétt á Unglingalandsmótið og 
höfða þarf til nýrra foreldra. Samkvæmt 
könnunum Rannsókna og greiningar hef- 
ur samvera nemenda í 10. bekk með  
foreldrum aukist úr 23% í 46% á síðustu 
18 árum og notkun áfengis og tóbaks 
minnkað að sama skapi. Það er í sam-
ræmi við kröfur Unglingalandsmót- 
anna, þ.e. að börn og ungling- 
ar, sem taka þátt í mótunum, 
séu í fylgd með foreldrum 
sínum eða aðstandend-
um. Þetta er jákvætt og  
þörf á að vinna að auk- 

inni samveru fjölskyldna eins og er á Unglinga- 
landsmótunum. Því má bæta við, að eftir því 
sem sömu rannsakendur segja er stóraukin 
notkun á rafrettum í 10. bekk. Það er mikið 
áhyggjuefni og því ljóst að íþrótta- og æsku-
lýðshreyfingin hefur verk að vinna.

Fögnum nýjum tímum
Miklar breytingar eru í samfélagi okkar og 
löndunum í kringum okkur. Breytingarnar eru 
sérstaklega miklar þegar kemur að samfélags-
miðlum, símum og rafrænum samskiptum. Við  
þurfum að vera vakandi fyrir þessum öru breyt- 
ingum, vera tilbúin að nýta okkur það sem 
jákvætt er og sporna óhrædd við því sem nei- 
kvætt er. Atriðin eru mýmörg; nýjar íþrótta- 
greinar, nýjungar í líkamsræktarstöðvum, 
áherslur í mataræði, breytingar í almennings- 

íþróttum, öðruvísi afþreying sem í boði er 
og ýmislegt fleira. Mikilvægt er að við 

höfum augun opin fyrir því sem get- 
ur komið sér vel fyrir ungmenna-
félagshreyfinguna og samfélagið, 
fyrir félögin og einstaklingana. 
Það heldur hreyfingunni síkvikri 
og er sannkölluð ræktun lýðs og 

lands.
Ég óska öllum gleðilegs nýs 
árs og þakka samstarfið á 
liðnu ári.

Haukur F. Valtýsson 
er formaður UMFÍ.
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Alltaf til staðar

Notaðu
N1 punktana

Þú færð afslátt og punkta
með N1 kortinu
N1 punktarnir eru inneign sem safnast hratt upp þegar
þú verslar á N1 og gildir einn punktur sem ein króna í öllum
viðskiptum við N1 um allt land. Ef þú ert ekki með
N1 kort þá sækirðu einfaldlega um eitt í hvelli á N1.is. 

... til að kaupa eldsneyti, gómsætan
bita og ka�bolla eða til að lækka 
verðið á nýju dekkjunum enn meira.

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

9
0

8
1

4



6 SKINFAXI

Skinfaxi 4. 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 Guðlaugs-
son og Elísabet Ásdís Kristjánsdóttir.

UMBROT OG HÖNNUN
Indígó.

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

PRÓFARKALESTUR
Helgi Magnússon.

AUGLÝSINGAR
Styrktarsöfnun.

PRENTUN
Ísafoldarprentsmiðja.

FORSÍÐUMYND
Myndina tók Hafsteinn Snær Þorsteins- 
son af Hirti Andra Péturssyni og vin- 
konum hans, þeim Anítu, Lenu og Írisi. 
Hann æfir fimleika hjá Aftureldingu í 
Mosfellsbæ.

STJÓRN UMFÍ
Haukur Valtýsson, formaður, 
Örn Guðnason, varaformaður, 
Hrönn Jónsdóttir, ritari,
Guðmundur Sigurbergsson, gjaldkeri, 
Ragnheiður Högnadóttir, meðstj.,
Gunnar Gunnarsson, meðstjórnandi, 
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, kynning-
arfulltrúi og ritstjóri Skinfaxa, Ómar 
Bragi Stefánsson, landsfulltrúi og fram-
kvæmdastjóri Landsmóta (með aðsetur 
á Sauðárkróki), Sabína Steinunn Hall-
dórsdóttir, landsfulltrúi og verkefna-
stjóri, Ragnheiður Sigurðardóttir, lands-
fulltrúi og verkefnastjóri, og Guðbirna 
Kristín Þórðardóttir, 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 
rúmlega 300 ungmenna- og íþrótta-
félögum um land allt.

Buðu sjálfboðaliðum í veislu
„Öll vinna sjálfboðaliða er okkur mikils virði. Við vildum sýna það í  
verki og buðum sjálfboðaliðum, sem tengjast stærstu verkefnum 
okkar, í mat til að sýna þakklæti okkar á Degi sjálfboðaliðans. 
Þetta tókst svo vel að við stefnum á að gera þetta aftur að ári,“ 
segir Baldvin Hróar Jónsson, formaður Ungmennafélagsins Þróttar í 
Vogum á Vatnsleysuströnd. Í tilefni dagsins var blásið til matarboðs 
í samkomuhúsinu Álfagerði í Vogum. 
 Yfir 30 manns var boðið til veislunnar, 25 sjálfboðaliðum úr 
nokkrum verkefnum og stjórn ungmennafélagsins ásamt þjálfurum. 
Á matseðlinum var lambakjöt með bernaise-sósu. 
 Baldvin segir mikilvægt að sýna sjálfboðaliðum í verki hversu mikil- 
vægir þeir eru. „Við erum í litlu bæjarfélagi. Það er eins og hjá flest- 
um barátta að manna stjórnir og fá fólk í ýmis verkefni. Við erum gríð- 
arlega ánægð með alla þá sem bjóða sig fram og vildum gera vel 
við þá í tilefni dagsins,“ segir hann og bætir við að matarboðið hafi 
staðið í um tvær klukkustundir. Allir voru bæði saddir og sáttir. 
 „Það er gaman að geta boðið sjálfboðaliðum upp á eitthvað í  
staðinn fyrir óeigingjarnt starf. Allir þurfa klapp á bakið. En svo er  
þetta góður vettvangur til að hittast og efla tengslin,“ segir Baldvin 
Hróar Jónsson sem hefur setið í stjórn félagsins í þrjú ár, þar af tvö 
sem formaður. 

Sigrún Ágústsdóttir ásamt vinkonu sinni, Lovísu Sigurðardóttur, sem stend- 
ur yfirleitt vaktina með henni í dósahúsinu á þriðjudögum. Ef Lovísa kemst 
ekki með er ætíð einhver úr körfuknattleiksdeildinni með Sigrúnu.

SJÁLFBOÐALIÐINN SKILAR FRÁBÆRU STARFI

Geggjað að vera sjálfboðaliði
Sigrún Ágústsdóttir hjá körfuknattleiksdeild Þórs í Þorlákshöfn hefur  
séð um dósahús ungmennafélagsins í bænum hvern einasta þriðju- 
dag í áraraðir. Dósahúsið er móttökustaður fyrir umbúðir úr plasti til  
endurvinnslu í Þorlákshöfn. Íbúar í bænum koma þangað með plast- 
flöskur auk þess sem iðkendur safna flöskum í bænum og koma með  
í húsið. Sigrún sendir flöskurnar í endurvinnslu og fær greiðslu fyrir 
sem rennur til deildarinnar. 
 „Starfið hjá ungmennafélaginu í Þorlákshöfn er flott í öllum deild- 
um. Þar hef ég hlutverk og sinni því. Það er ótrúlega gaman að fá  
að vera hlekkur í þeirri keðju,“ segir Sigrún sem var gjaldkeri körfu- 
knattleiksdeildarinnar á árum áður en hefur á hverjum þriðjudegi í 
25 ár staðið vaktina í dósahúsinu klukkutíma í senn. 
 Sigrún segir forsögu dósahússins þá að þegar hún var gjaldkeri  
deildarinnar var alltaf verið að biðja um styrki. Hún hefði fengið 
veður af því að kaupfélagið, sem þá var í bænum, mætti ekki taka 
lengur á móti plastflöskum. Hún bar það undir stjórn ungmenna-
félagsins hvort hún mætti taka þetta verk að sér. Þar á bæ fannst 
mönnum það nokkuð viðamikið en Sigrún fór í málið og dósahúsið 
er nú helsta tekjulind körfuknattleiksdeildarinnar. Lovísa Sigurðar- 
dóttir, vinkona Sigrúnar, hefur verið með henni í mörg ár.

„Þetta er afar gaman og góð fjáröflun,“ segir Sigrún. 

Alþjóðlegur dagur sjálfboðaliðans var 
5. desember síðastliðinn. Á þessum degi eru

sjálfboðaliðar um allan heim heiðraðir fyrir
óeigingjarnt starf sitt. Sjálfboðaliðar eru mikil-
vægasti hlekkurinn í starfi UMFÍ. Við heyrðum 

í tveimur sjálfboðaliðum í tilefni dagsins.



Getur þú hugsað þér 
gleðilega hátíð án rafmagns?

Við hjá RARIK óskum viðskiptavinum, samstarfsmönnum og landsmönnum öllum  
gleðilegra jóla með von um gott og orkuríkt ár. Við munum eins og áður leitast við 
að svara orkuþörf viðskiptavina yfir hátíðarnar, með öruggum hætti. 

www.rarik.is

Helga og Hlynur, 
starfsmenn í 

vinnuflokkum RARIK 
á Norðurlandi
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F
ramkvæmdastjóri Ungmennasambands Borgarfjarðar er hæst- 
ánægður með viðtökur við fræðslufundi um verkefnið Sýnum 
karakter á dögunum. Hann sér fyrir sér að verkefnið hafi jákvæð 
áhrif á iðkendur í öllum deildum aðildarfélaganna og að þeir 
muni notfæra sér það í daglegum störfum í framtíðinni. 

 „Það er mikilvægt að þjálfarar og aðrir sem vinna með krökkum og 
unglingum séu með leiðarvísi að góðu starfi sem gangi í gegnum allt 
félagið. Við það verða sömu gildi og skilaboð alls staðar, 
óháð því í hvaða grein og flokki iðkandi er,“ segir Sigurður 
Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ungmennasambands 
Borgarfjarðar (UMSB). Hann stóð fyrir fræðslukvöldi í lok 
nóvember síðastliðins í framhaldi af því að ákveðið hefur 
verið að innleiða verkfærakistu verkefnisins Sýnum karakter 
í starf UMSB. Nokkur félög hafa þegar innleitt verkfærakistu 
Sýnum karakter í starfi sínu en að mismiklu leyti.

 Á fræðslukvöld UMSB komu stjórnendur aðildar- 
félaga og hlýddu á erindi fyrirlesara um ýmsar 
hliðar verkefnisins. Þar á meðal voru þær Auður 
Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri UMFÍ, og  
Sabína Steinunn Halldórsdóttir, landsfulltrúi UMFÍ,  
ásamt körfuboltaþjálfaranum Pálmari Ragnars- 
syni, sem hefur slegið í gegn sem fyrirlesari um 
jákvæð samskipti og haldið marga fyrirlestra á 
viðburð um Sýnum karakter. 

Verkfæri sem nýtist í lífinu
Sigurður segir viðtökurnar hafa verið alveg frábærar og ljóst að margir 
hafi áhuga á verkefninu. „Kvöldið tókst afar vel. Fjöldi fólks mætti og 
verkefnið fékk mikla athygli. Það þarf að vekja athygli og láta bera á því 
í stað þess að innleiða það í rólegheitum. Á viðburðinn mættu stjórnar- 
menn í UMSB og aðildarfélögum, þjálfarar, foreldrar, ömmur og afar 
og iðkendur sömuleiðis. Þess vegna áttuðu sig fleiri á verkefninu, kostum  
þess og út á hvað Sýnum karakter gengur. Nú vita það allir og þá verð- 

ur verkfærakistan eins og gæðahandbók sem hægt verður að vinna  
með,“ segir Sigurður og bendir á að nú þegar vinni margir þjálfarar  
með eitt og annað úr verkfærakistu Sýnum karakter. Það sé ómeð- 
vitað. Núna, þegar búið sé að kynna verkefnið í öllum deildum 
UMSB og kynna fyrir þjálfurum, iðkendum og foreldrum út á hvað 

það gangi, átti sig fleiri á kostum þess og hvaða leiðir eigi 
að fara. Þá séu líka fleiri reiðubúnir til að leggja meira 

af mörkum, bæði til félagsstarfsins og í þjálfun. 

    Sigurður segir skólastjórnendur hafa komið á  
fræðslufundinn og strax séð flöt á að nota verkfær- 
in í skólum sínum. „Það var gaman að sjá íþrótta- 
kennara og skólastjóra sem geta hugsað sér að 
nýta verkefnið. Það snýst nefnilega að mörgu 
leyti um áhugahvöt, markmiðasetningu og fleira 
í lífinu en íþróttir,“ segir Sigurður.

UMSB innleiðir verkfærakistu 
  Sýnum karakter
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 „Fólk sankar í starfi sínu að sér mörgum hugmyndum um þjálfun og  
leiðir af ýmsu tagi, en veit ekki að það er í anda Sýnum karakter. Í fyrir- 
lestrunum komu fram ýmis ráð, sem þjálfararnir okkar eru strax farnir 
að nýta sér,“ segir Sigurður og bætir við að það skipti máli að fá sem 
flesta innan UMSB í liðið svo að það virki sem ein heild. 

 „Þetta var fyrsti fasi. Við ætlum að halda áfram með verkefnið og 
næsti hittingur fyrir þjálfara verður eftir áramótin. Þá munum við fara 
yfir efnið á www.synumkarakter.is, skoða hvernig við getum nýtt það í  
starfinu og fá hugmyndir hjá þjálfurum. Eftir það munum við funda með  
stjórnarmönnum deilda og félaga UMSB og að lokum innleiða starfs- 
daga tvisvar á önn þar sem þjálfarar setjast niður og ræða sín á milli. 
Hlutverk okkar sem héraðssambands er að styðja við aðildarfélög og 
þjálfara og koma fram með nýjungar. Það á þó alltaf að vera í samvin-
nu við þá sem vinna á gólfinu, stjórn og starfsfólk. Þess vegna er nauð- 
synlegt að halda stöðu- og fræðslufundi og heyra hjá þeim í hvaða átt 
þeim finnst að við eigum að stefna,” segir Sigurður.

En hverju vonar Sigurður að Sýnum karakter skili UMSB?

„Ég held að þetta skili okkur betri iðkendum, hvort sem þeir verða 
afreksfólk eða ekki, og að þessi færni skili okkur betra fólki út í samfélag- 
ið. Ef vel tekst til fá krakkarnir sjálfstraust í íþróttunum og geta unnið 
með það áfram. Ef við fáum enn betri einstaklinga út úr þessu af því að 
þjálfararnir eru meðvitaðir um það hvernig þeir eiga að laða þá fram, 
hefur okkur tekist verkið,“ segir Sigurður Guðmundsson hjá UMSB.

Sýnum karakter er samstarfsverkefni ÍSÍ og UMFÍ um þjálfun 
sálrænnar og félagslegrar færni barna og ungmenna í íþróttum. 
Hugmyndafræði verkefnisins byggir á því að hægt sé að þjálfa og 
styrkja sálræna og félagslega færni iðkenda eins og líkamlega  
færni þeirra. Markmið verkefnisins er að hvetja þjálfara og íþrótta-
félög 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 svo að þau séu betur í 
stakk búin til að takast á við lífið og ná árangri í íþróttum.
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UMSK bauð nýverið stjórnendum úr forystusveit 
aðildarfélaga til Manchester í Bretlandi til að 
kynna sér íþrótta- og tómstundastarfið í borginni. 
Sameiginlegar ferðir auka samstarf félaganna. 
Næsta stóra verkefnið er þorrablót í janúar.

„Sumum finnst undarlegt hversu vel félögin eru að vinna saman. En auð- 
vitað er það til hagsbóta fyrir alla að gera það. Við getum verið and- 
stæðingar inni á vellinum en þess utan er samstarf af hinu góða að 
mínu mati,“ segir Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri ungmenna- 
félagsins Breiðabliks í Kópavogi. Félagið hefur tekið upp aukið sam-
starf við önnur ungmennafélög í bæjarfélaginu sem eru aðildarfélög 
Ungmennasambands Kjalarnesþings (UMSK).“

Saman yfir sviðakjömmum
„Samstarf félaganna er af ýmsum toga. Stærsta verkefnið fram undan er 
sameiginlegt þorrablót íþróttafélaganna í Kópavogi. Allir miðarnir sem  
voru í boði á Kópavogsblótið seldust upp á innan við 10 klukkustundum.  
Til stóð að byrja á því að halda þorrablótið í Smáranum í Kópavogi en 
salurinn hjá okkur var upptekinn og því var ákveðið að byrja með það 
í íþróttamiðstöðinni í Kórnum. 
 Það er mjög mikil stemning fyrir þessu og eftirspurnin mikil enda er  
þorrablótsnefndin komin með biðlista á blótið,” segir Eysteinn og bætir 
við að nýverið hafi félögin bundist höndum saman um að halda þorra-

blót næstu þrjú árin hið minnsta. Hann býst við heilmiklu fjöri og segir 
lítið mál fyrir Breiðablik að halda þorrablót með fleiri félögum.“

Kynntust á ferðalagi
Eysteinn segir meiri hag í samstarfi heldur en að hvert félag vinni í sínu 
horni, jafnvel í samkeppni við aðra. Það má í raun segja að aukið sam- 
starf milli félaganna í Kópavogi hafi meðal annars orðið til eftir tvær 
frábærar ferðir sem farnar voru á vegum UMFÍ og UMSK. 
 Sumarið 2017 fór lykilfólk í stjórnum sambandsaðila UMFÍ og aðildar- 
félaga þeirra til Álaborgar í Danmörku til að kynna sér landsmót DGI. 
Fyrr á árinu fékk svo UMSK styrk frá Erasmus-áætlun ESB til að bjóða 
forsvarsfólki aðildarfélaga til Manchester í Bretlandi, til að kynna sér 
íþrótta- og tómstundastarf þar í borg ásamt því að heimsækja samtökin 
Streetgames. Ferðin varð upphafið að verkefni sem hefur þau markmið 
að draga úr brottfalli, auka virkni og þátttöku í starfi og auka framboð 
á skemmtilegum verkefnum fyrir alla aldurshópa.
 „„Það er ekkert launungarmál að samgangur félaganna hefur orðið 
til þess að fólk innan félaganna fór að kynnast betur. Ferðirnar juku auð- 
vitað víðsýni og maður lærir alltaf af því að sjá hvað aðrir eru að gera. 
En stóri plúsinn er sá að í ferðum tengjast stjórnendur íþróttafélaganna  
betur. Samskiptin verða líka betri og allt öðruvísi þegar fólk hefur kynnst  
hvert öðru. Þær hafa leitt  til samræðna og samvinnu. Við áttuðum okkur  
auðvitað á því að við erum með fullt af fólki, foreldrum sem eiga börn 
í nokkrum félögum í Kópavogi. Það er til hagsbóta fyrir alla að vinna 
saman. Þótt við séum ekki í sama liði stefnum við öll að sama markmiði 
fyrir íbúa sveitarfélagsins og iðkendur,” segir Eysteinn.

Íþrótta- og ungmennafélög í
 Kópavogi vinna saman
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 Kópavogsblótið er ekki eina merkið um samstarf félaganna í Kópa- 
vogi, það er Breiðabliks, HK og Gerplu. Þessi félög hafa einnig, ásamt 
Kópavogsbæ og SÍK (Samstarfsvettvangi íþróttafélaganna í Kópavogi), 
sameinast um frístundavagn fyrir iðkendur félaganna. Vagnarnir fara á  
milli frístundarheimila í bænum og eru fyrst og fremst ætlaðir fyrir yngstu  
iðkendurnar. Ekki skiptir máli hvort iðkandi er í Breiðabliki, HK eða 
Gerplu. Einn vagn er fyrir alla.
 Eysteinn segir breytinguna vera til hagsbóta fyrir iðkendur og foreldra  
þeirra: „Það er glórulaust að hvert félag í sínu horni sé að reka frístunda- 
vagn og koma börnum á æfingar. Við vorum að gera þetta í sitthvoru 
lagi í fyrra þar sem iðkendur þurftu að vera í “rétta” búningnum til þess 
að komast í sinn vagn sem voru svo röng skilaboð.  Sérstaklega í ljósi 
þess að margir af okkar iðkendum æfa einnig aðrar íþróttagreinar með 
HK og Gerplu. Að mínu mati dregur einn frístundavagn úr þessum ríg 
á milli iðkenda sem við vorum kannski ómeðvitað að ýta undir með því 
að keyra hver í sínum vagni.”
 Í samvinnu félaganna felst hagræðing fyrir flesta. „Við viljum reyna 
að minnka skutlið hjá foreldrum og einfalda hlutina eins og kostur er 
og það gerist best með því að félögin vinni saman. Við erum meira að 
segja farin að ræða saman um fleiri verkefni sem við sjáum ávinning í 
að vinna sameiginlega að,” segir Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmda- 
stjóri Breiðabliks.

Verðlaunað fyrir
nýsköpun og nýjungar
UMSK hlaut hvatningarverðlaun UMFÍ á sambandsráðsfundi  
UMFÍ sem fram fór á Ísafirði undir lok október sl., fyrir nýjungar  
og nýsköpun í starfi. UMSK hefur meðal annars gefið aðildar- 
félögum sínum pannavelli og kynnt til sögunnar biathlon, nýja  
íþróttagrein sem er afbrigði af skíðaskotfimi. Valdimar Gunnars- 
son, framkvæmdastjóri UMSK, svaraði því til, spurður út í nýj- 
ungarnar í viðtali í Morgunblaðinu, að íslenskt samfélag breytt- 
ist hratt. Íþróttafélögin þurfi að bregðast við þeim aðstæðum. 
Nýjar íþróttagreinar ryðji sér til rúms og þátttaka í hefðbundn-
um greinum láti undan síga. Allir þurfi að hreyfa sig. Það sé  
jákvæð þróun. Á sama tíma sé það verkefni íþrótta- og ung- 
mennafélaganna að koma til móts við þetta fólk með skipu- 
lögðu starfi, fræðslu eða öðru til að halda ungmennum sem 
lengst í starfinu.

Mörg félög 
vinna saman
Það er fjarri því að samvinna 
ungmennafélaganna í Kópa-
vogi sé einsdæmi. 

• SamVest	er	samstarf	sjö	héraðs- 
sambanda á Vesturlandi og Vest- 
fjörðum í frjálsum íþróttum. Undir
því merki eru haldnar margar sam- 
eiginlegar æfingar og stórt sumar- 
mót á hverju ári. Samstarfið hlaut

hvatningarverðlaun UMFÍ árið 
2015.

• Knattspyrnufélögin	Huginn	á
Seyðisfirði og Höttur á Egilsstöð- 
um ætla að sameinast eftir að

þau féllu bæði úr 2. deild karla  
í knattspyrnu. Þetta er í annað 
skiptið sem liðin sitthvorum
megin Fjarðarheiðar sameinast.  
Síðast störfuðu þau saman á 
árunum 1999 til 2002. 
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Fullbókað hefur verið í Ungmenna- 
og tómstundabúðir UMFÍ að Laugum 
í Sælingsdal upp á síðkastið. 
Forstöðukonan segir fólk sækja 
í dvöl án snjalltækja.

„Það er búið að vera alveg brjálað að 
gera hjá okkur á Laugum. Nú í október 
voru komnar 2.200 bókanir. Ég hef bara 
aldrei upplifað annað eins. Skólastjórnend- 
ur eru enn að hafa samband, spyrja um  
dvölina hjá okkur og panta viku fyrir nem- 
endurna,“ segir Anna Margrét Tómasdóttir,  
forstöðukona Ungmenna- og tómstundabúða UMFÍ að Laugum í 
Sælingsdal.

 Ungmennabúðirnar hafa verið starfræktar að Laugum frá árinu 
2005 og eru þær eitt af stærstu verkefnum UMFÍ. Þar er skipulögð 
dagskrá fyrir níunda bekk grunnskóla í fimm daga dvöl í senn yfir 
skólaveturinn. Ungmennabúðirnar eru skilgreindar sem ungmenna- 
og tómstundabúðir þar sem áhersla er lögð á óhefðbundið nám 
og félagsfærni. Ungmenni, sem koma að Laugum, taka þátt í starfi 
búðanna innan- og utandyra og lögð er áhersla á bæði verklega 
þætti og þjálfun.

 Nemendum hefur fjölgað á hverju einasta misseri og bóka skólarnir 
nú dvöl að Laugum mun fyrr en áður. Í vor hafði Anna Margrét bókað 
1.700 níundubekkinga á Laugum nú í haust sem er talsverð fjölgun á 
milli ára og var því fyrir löngu ljóst að aðsókn yrði mjög góð. 

    Anna Margrét segir eitt og annað skýra 
fjölgunina. Þessi mál voru áður að mestu á  
vegum foreldrafélaganna en í mörgum skól- 
um hafa skólastjórnendur nú tekið þau að 
sér. Við það bætist að skjá- og snjalltækja- 
notkun hefur aukist mikið í grunnskólum. 
Telja margir ungmenni hafa gott af því að 
taka sér frí frá slíkum tækjum. Á Laugum 
fá gestir einmitt ekki að nota snjallsíma og 
tölvur. Brjóti þeir þá reglu er tekið á því. 

    „Hjá okkur hvílast börnin betur en heima 
hjá sér, þau vakna hress og hafa orku fyrir 
allan daginn. Ég held þess vegna að síma-
leysið laði. Hún er svo mikilvæg, öll hvíldin 

sem börnin fá frá tækjunum,” segir Anna Margrét og viðurkennir 
að þetta hafi verið annasamt misseri.

Ótrúlega mikil aðsókn 
           að Laugum

• Stjórn UMFÍ hefur um nokkurt skeið átt í viðræðum við

Bláskógabyggð um flutning á Ungmenna- og tómstunda-

 búðum UMFÍ að Laugarvatni. Viðræður eru langt komnar 

 og munu búðirnar flytja að Laugarvatni sumarið 2019. 

• Það eru ekki aðeins nemendur í 9. bekk sem sækja í að

dveljast á Laugum. Anna Margrét Tómasdóttir forstöðu-

 kona hefur verið þar frá fyrsta degi ásamt fjölskyldu sinni. 

Í vetur hófu svo störf þar á nýjan leik Jón Valur Ólafsson 
og Jóhanna Ösp Einarsdóttir frístundaleiðbeinendur. Þau 

voru einmitt á meðal fyrstu starfsmanna 

Ungmennabúðanna og byrjuðu árið 2005.
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Ítarlegri upplýsingar á 
www.ungmennabudir.is

Í lok hverrar heimsóknar skila kennarar, 
sem fylgja nemendahópum að Laugum, 
matsblöðum um dvölina þar. Spurt er um 
hvað nemendur sæki í og hvað þeim finnist 
um dvölina. Svörin eru afar jákvæð og ljóst 
er að aðdráttaraflið er útivera, tilbreyting 
og snjalltækjaleysið í Ungmenna- og tóm-
stundabúðum UMFÍ. 

Þetta segja kennararnir 
um dvölina á Laugum: 
• Gott	verð.
• Nemendur	leika	sér	með	nýjum	hætti	og

upplifa nánd í samskiptum.
• Gott	að	geta	kúplað	sig	frá	hversdags-
 leikanum.
• Nemendur	höfðu	heyrt	hjá	eldri

nemendum hvað gaman væri á Laugum.
• Síma-	og	tækjalaust	umhverfið	er	vel

fallið til að bæta samskipti.
• Aukin	samskipti	í	núinu.
• Eflir	sjálfstæði	nemendanna.
• Farið	er	út	fyrir	þægindarammann.
• Meiri	útivera	en	nemendur	eru	vanir.

Aukin þægindi með Scholl innleggjum 
Veita stuðning og minnka álag á fæturna
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UMFÍ hefur nú þegar
nýtt sér nokkrar af þessum 
sviðsmyndum við ákvarðana-
töku, svo sem með breyting-
um á mótahaldi og áherslum 
í núverandi og nýjum verk-
efnum.

Hvað er að frétta af framtíðinni?

Tökum afstöðu
– stöndum saman

Það er gaman að velta því fyrir sér hvaða 
afleiðingar þessir straumar og mögulegu 

stefnur muni hafa fyrir starfsemi ungmenna- 
félaga og hreyfingarinnar allrar. Af þeim 

sökum er mikilvægt að spyrja: Hvað viljum 
við gera meira? Hvað viljum við ekki  
sjá? Hverju viljum við ekki breyta?

Eitt er víst: Það að taka ekki 
afstöðu er afstaða.

Miklar breytingar hafa orðið á íslensku samfélagi á þeim rúm- 
lega 110 árum sem liðin eru frá því að Ungmennafélag 
Íslands (UMFÍ) var stofnað. Samfélagið mun áfram taka 

breytingum. Í því eru fólgin tækifæri og áskoranir. Breytingarnar munu 
hafa áhrif á starfsemi og umhverfi ungmenna- og íþróttafélaga, hvort 
sem það er vegna frumkvæðis þeirra sjálfra eða utanaðkomandi 
aðstæðna. Mikilvægt er því að greina þarfirnar og koma til móts við 
óskir iðkenda, félagsmanna og samfélags.

Þegar þessi mál eru skoðuð er mikilvægt að virða fyrir sér það sem 
er að gerast umhverfis okkur, ekki aðeins í ungmennafélagshreyf- 
ingunni heldur allt í kringum okkur, hérlendis sem erlendis. Við vitum  

ekki hvað framtíðin ber í skauti sér eða hvernig starfsemi ungmenna- 
og íþróttafélaga muni þróast. En við getum rýnt í aðstæðurnar, skoðað 
þarfirnar og unnið saman að því að skoða áherslur og nýjungar sem 
létta okkur ákvarðanatöku hvað varðar næstu skref. Hér verður rýnt í 
strauma og mögulegar stefnur en ekki er um endanleg svör að ræða.

Allir í sinni 
„búbblu“

Mikilvægt er að byggja brýr og vinna 
saman. Í veröld, þar sem mjög margir eru  

uppteknir í sínum eigin heimi þegar um er að  
ræða forsendur og ákvarðanatöku er mikil- 

vægt að skoða málin frá fleiri en einu sjónar- 
horni, fræðast og deila upplýsingum. Við get- 

um öll lært heilmikið á því að skoða 
hvernig aðrar deildir innan félagsins 
okkar eða fólk í öðrum íþróttagrein-

um eða sem býr annars staðar 
leysir einstök mál.

Upplýsingar 
strax!

Fólk getur nálgast upplýsingar alltaf og alls  
staðar. Staður, tímasetning, aldur og kyn skiptir  

orðið litlu máli. Það sem sameinar fólk er áhugamál 
þess. Aðgangur að upplýsingum er gríðarlegur og um  

leið er augljóst að ýmis mörk eða tengingar eru að hverfa. 
Það á við um landamæri og önnur mörk og afmarkanir 
sem hingað til hafa verið fyrirframgefnar og ófrávíkjan-

legar í samfélaginu.
Um leið og aðgengi að upplýsingum er algjört er gerð  
mikil krafa um svörun. Ófá dæmi eru um það, þegar  

tölvupóstar berast seint að kvöldi, að óskað sé 
svara samstundis. Það sem er nýtt í dag er 
gamalt á morgun. Þegar skýr stefna er til 

staðar er einfalt og fljótlegt að svara 
í samræmi við hana.

Breyttir 
neysluhættir 

– sameinum fólk í gleði
Aðgengi að og framboð á íþróttum og hreyfingu hefur 

aldrei verið meira og betra en nú. Margir hafa gert heil- 
brigt líferni að lífsstíl. Það er ungmennafélagsandinn í hnot-

skurn. Í honum felst að stunda íþróttir og heilsusamlegt líferni 
á eigin forsendum með það að markmiði að ná framförum og 

bæta sig. Þær hugmyndir munu fá meiri meðbyr þar sem einblínt 
er á þátttöku hvers og eins og á eigin forsendum.

Ein af kröfum nútímans er að iðkendur vilja sníða upplifun sína að 
eigin þörfum, á eigin forsendum. Þeir vilja stunda þá íþrótt sem 
þeir vilja, þegar þeir vilja. Þessi þróun er í algjöru samræmi við 

það sem við sjáum í þróun sjónvarps (Netflix) og í matarinn-
kaupum heimilanna (Eldum rétt og álíka kostir). Áhugavert 

verður að fylgjast með því hvernig  ungmenna- og 
íþróttafélög muni laga sig að óskum iðkenda um 
einstaklingsmiðaðri og sveigjanlegri þjónustu. 

Sum félög hafa tekið fyrstu skrefin í 
þá átt.

Breytt sam-
félag – Allir með

Íslenskt samfélag er fjölbreyttara en 
nokkru sinni fyrr. Áfram verður lögð 

áhersla á breiðari þátttöku og fleiri raddir 
sem þarf að hlusta á. Það felur í sér að 
staðlaðar ímyndir eru á undanhaldi og 

jafnrétti verður í forgrunni. Eins er rætt um  
að ókynbundnar íþróttir muni ryðja sér 

til rúms og að fatlaðir og ófatlaðir 
taki saman þátt í íþróttum í 

meira mæli.

Nýjar 
íþróttagreinar

Nýjar íþróttagreinar munu spretta upp. 
Meðal þeirra eru rafíþróttir sem hafa eflst 

gífurlega hratt á meginlandi Evrópu að undan- 
förnu. Víst er að raunveruleiki okkar mun renna 
að einhverju leyti saman við hinn rafræna heim, 

óháð því hvaða grein er um að ræða. Fleiri  
munu nýta sér rafræn verkfæri og eiga sam- 
skipti við og í gegnum hin ýmsu öpp. Mikil 
framþróun og nýjar áherslur munu fylgja 

þessum rafrænu áherslum sem félög 
innan UMFÍ hafa mörg hver nú 

þegar tileinkað sér að 
einhverju leyti.
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Sveitarfélagið Skagafjörður 
óskar íbúum sínum og 
landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári. 

Kærar þakkir fyrir frábært Landsmót á Sauðárkróki í sumar.
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„Það er mikilvægt að hafa gaman af íþróttum, að njóta þess að hreyfa  
sig. Það eykur einkum líkurnar á því að unglingar haldi áfram í íþróttum.  
Áhrifin geta haft jákvæð áhrif fyrir mannkynið,“ segir Kanadamaðurinn 
Jeffrey Thomson. Hann hefur unnið í um 40 ár með ungmennum og helg- 
að líf sitt gerð fræðsluefnis og aðferða sem stuðla eiga að betra utanum- 
haldi með ungmennum og íþróttaiðkunum þeirra.

Jeffrey Thomson hefur um árabil verið þekktur á sviði fimleika fyrir ráð- 
gjafarstörf sín. Jeffrey hefur unnið mikið fyrir Alþjóðafimleikasambandið  
(FIG). Hann kom meðal annars hingað til lands í ágúst sl. og hélt fyrirlest- 
ur um hið einstaka viðfangsefni að vinna með unglingum, áskoranir og 
úrlausnir.
 Jeffrey hefur í gegnum tíðina ferðast þvert og endilangt um heiminn, 
bæði fyrir fimleikaheiminn og sem ráðgjafi. Í starfi hans felst meðal ann- 
ars að hjálpa stjórnvöldum við að byggja upp fræðsluáætlanir og stefn- 
ur sérsambanda víða um heim sem stuðla eiga að betra utanumhaldi 
íþróttaiðkunar ungmenna. Þegar ritstjóri Skinfaxa náði tali af Jeffrey um 
miðjan nóvember var hann að undirbúa sig fyrir fimleikamót í Þýskalandi.

Þekktu líkama þinn
Jeffrey Thomson segir horfurnar í lýðheilsu um heim allan ekki upp á 
marga fiska. Fólki, sem glímir við ofþyngd og lífsstílstengda sjúkdóma, 
fjölgar stöðugt. Það er sístækkandi baggi á heilbrigðiskerfum helstu landa,  
ekki aðeins þeirra sem alla jafna teljast til Vesturlanda heldur einnig í 
Rússlandi, austur í Kína og fleiri löndum. Kostnaður í kerfunum eykst, 
álagið sömuleiðis og óheilbrigður lífsstíll hefur íþyngjandi áhrif á kerfið 
allt. Þetta hefur neikvæð áhrif á efnahag viðkomandi þjóða enda verð- 
ur rekstur heilbrigðiskerfis dýrari vegna lífsstílstengdra vandamála. Úr 
þessu þarf að bæta, segir hann.
 Jeffrey segir úrlausn ofangreinds vandamáls áskorun framtíðarinnar. 
Lausnina sér hann í því að gera íþróttir skemmtilegri og auka líkams- 
og hreyfigreind iðkenda, það er að segja að auka þekkingu þeirra á 
því hvað þeir geti og hvernig þeir geti notað líkama sinn. Þetta telur 
hann geta fjölgað þeim sem stundi íþróttir fram á fullorðinsár og líka 
fjölgað í hópi fullorðinna iðkenda. 

 Þótt sérsvið Thomsons sé fimleikar vill hann ekki gera of mikið úr þeirri  
grein sem lyklinum að líkamsgreind. Kostinn við fimleika segir hann engu  
að síður vera þann að greinin snúist um liðleika, líkamslæsi, samhæfingu,  
styrk og rýmisskynjun. Þá séu í fimleikum markvisst kennd atriði sem 
bæti styrk, jafnvægi, sveigjanleika og auki líkamsgreind iðkenda. 
 „Það skiptir ekki máli hvaða íþrótt barnið eða unglingurinn stundar. 
Kosturinn við fimleika er sá að þar öðlast iðkendur hæfni til að læra á 
líkama sína í gegnum leik. Þeir þurfa að reyna á sig. Við það verður 
námið skemmtilegt og næstum ómeðvitað. Þetta er auðvitað hægt að  
gera í fleiri greinum eins og parkour sem reyndar er grein skyld fimleik- 
um. Eftir því sem börnin þroskast eykst auðvitað hættan á að þau hætti í  
íþróttum. Það gerist iðulega í kringum eða eftir 14 ára aldurinn. Ástæð- 
urnar eru eðlilegar. Þá á námið huga þeirra, þau eru farin að hugsa um  
annað og eiga sér fleiri áhugamál. Það sem við þurfum að gæta – og 
líkamsgreind úr æsku getur stuðlað að – er að ungmenni hugi að heils- 
unni, lifi heilbrigðu lífi og haldi helst áfram í íþróttum með einhverjum 
hætti. En það sem skiptir máli er að börn og ungmenni læri á líkama 
sinn, öðlist líkamsgreind, áður en þau fara út á alvarlegri og afreksmið- 
aðri brautir í íþróttum,“ segir Thomson.
 
Kommúnistaríkin til fyrirmyndar
Eins og áður segir hefur Jeffrey Thomson unnið lengi að uppbyggingu 
fræðsluáætlana fyrir stjórnvöld. Slíkt hefur hann gert bæði í Kína og í 
fyrrum Sovétríkjunum. Hann segir barna- og unglingastarf þar til fyrir- 
myndar.
 „Mér sýnist að þar sem miðstýrt vald er við lýði séu möguleikarnir 
meiri. Ég hef unnið lengi með stjórnvöldum í Kína. Þar gerir fólk sér líka  
grein fyrir vandanum. Stjórnvöld þar standa frammi fyrir því að á næstu  
árum muni einn milljarður íbúa hreyfa sig minna og eiga á hættu að 
búa við mun verri lífsgæði og verða byrði á heilbrigðisþjónustunni. 
Stjórnvöld í Kína ætla að spyrna á móti þessari þróun og innleiða í 
skólakerfið úrræði sem eiga að fjölga þeim sem hreyfa sig og eiga að 
auka líkamsgreind þeirra. Kínverjar vona að þetta skili því að færri 
landar þeirra þjáist af ofþyngd og heilsubresti fyrir aldur fram,” segir 
Jeffrey Thomson og ítrekar að þær þjóðir sem gjarnan er minnst með 

Segir gleðina halda
fólki í íþróttum
Kanadískur sérfræðingur segir mikilvægt að kenna börnum 
og ungmennum að læra á líkama sinn. Ánægjan af því að 
hreyfa sig geti dregið úr brottfalli barna úr íþróttum.
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beiskju hafi margar staðið sig vel þegar kom að hreyfingu barna og 
ungmenna. Austur-Þjóðverjar hafi staðið sig með prýði, ekki síður en 
Sovétmenn sem innleiddu ýmsar íþróttagreinar, þar á meðal fimleika, í 
námskrár grunnskóla. 

„Stjórnvöld í Austur-Evrópu gerðu sér grein fyrir mikilvægi líkams-
greindar fyrir löngu,” segir Jeffrey.

þar af 15% kvenna og 11% karla.
Lausnin: Að borða betri mat og hreyfa sig meira.

Breyta íþróttum til að fjölga iðkendum
Það er erfitt að ræða við Kanadamann án þess að minnast á íshokkí 
sem kalla má þjóðaríþrótt þar í landi. Greinin hefur átt betri daga, 
liðum hefur gengið illa og iðkendum fækkað. Fækkunin skýrist ekki 
síst af því að mjög kostnaðarsamt er að æfa íshokkí og það er orðið 
vart nema á færi efnaðra foreldra að leyfa börnum sínum að æfa 
og keppa í íshokkí að einhverju marki. 
   „Um nokkurt skeið fjölgaði nýjum iðkendum í íshokkí mjög hægt. 
Þá var brugðið á það ráð að prófa að bjóða upp á minni velli og 
styttri leiktíma, jafnvel upp á nokkrar mínútur. Þessi tilraun skilaði 
góðum árangri. Mönnum líkaði vel að taka þátt í styttri leikjum. 
Þeir skemmtu sér líka vel og fleiri fóru að æfa íshokkí,“ segir Jeffrey 
og nefnir þessa tilraun í heimalandi sínu sem frábæra tilraun til að 
auka gleði og ánægju í íþróttaiðkun. „Það er mikilvægt að hafa 
gaman af því að stunda íþróttir. Þegar iðkendur skemmta sér stunda 
þeir greinina lengur – jafnvel alla ævi.“

Ungmennin þurfa að fá að leika sér
Jeffrey segir að mörgum finnist erfitt og jafnvel streituvaldandi að 
vinna með unglingum. Hann segir það eðlilegt. „Sýnt hefur verið 
fram á að heili ungmenna er í sífelldri mótun og mikið um að vera, 
bæði í höfðinu á þeim og í líkamanum enda hormónarnir á fullu. 
Það er erfitt að vera unglingur enda hafa þeir litla stjórn á líkömum 
sínum, þeir hafa ónákvæma rýmisskynjun og margir eru klaufalegir 
í hreyfingum. Þetta á sérstaklega við um stráka því að heili þeirra er 
að mótast fram yfir tvítugt og því þurfa þjálfarar að vera þolinmóðir, 
sérstaklega í samskiptum sínum við stráka,“ segir Jeffrey og rifjar upp  
þegar hann var staddur í fimleikasal í Moskvu um miðjan níunda  
áratug síðustu aldar. Í salnum var hópur unglingsdrengja að hamast 
hver í öðrum og leika sér. „Það fer sú saga af sovéskum þjálfurum 
að þeir séu strangir og harðir við iðkendur. Ég spurði þess vegna 
þjálfarann hvað þessir drengir væru að gera þarna. Hann svaraði: 
„Þetta eru unglingar. Það á að láta þá vera og leyfa þeim að leika 
sér þar til þeir róast.“ 

13%  fólks glímir
við ofþyngd
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„Ég hef barist fyrir Hjört frá því að hann byrjaði bæði í íþróttum og 
skóla því að hann passar ekki inn í þann samfélagslega ramma sem 
er gefinn fyrir stráka og stelpur. Hann hefur alltaf verið í stelpugírnum, 
aldrei leikið sér með bíla eða verið í strákatölvuleikjum. Börn á þessum 
aldri elta vinina, alveg sama hvort þeir eru stelpur eða strákar. Það er 
ekki síður krefjandi fyrir íþróttafélögin en leiðinlegt fyrir foreldrana að 
þurfa að berjast fyrir börnin sín,“ segir Ellen Óttarsdóttir, móðir Hjartar.

 Hjörtur byrjaði að æfa í Íþróttaskóla FIMA hjá Íþróttabandalagi Akra- 
ness fimm ára en hefur upp á síðkastið æft fimleika hjá ungmennafélag-
inu Aftureldingu í Mosfellsbæ. Hann æfir með stúlkunum og vill keppa 
með þeim.

Hjörtur og stelpurnar
Ellen segir Hjört alltaf hafa sótt í stelpur og fengið að vera með þeim í  
flokki, bæði á æfingum og í keppnum. Litið hefur verið á það sem sjálf- 
sagt mál þar sem hann er einungis níu ára. Móðir hans hefur óþreyt- 
andi talað máli hans.
 „Hann hefur fengið að æfa fimleika með stelpunum fram til þessa. Ég  
býst ekki við öðru en að hann fái að æfa með þeim fram að kynþroska- 
aldri enda eru líkamar þeirra allra eins núna. Hann hefur líka fengið að  
keppa á mótum. En ég veit ekki hversu lengi hann fær að gera það. 
Þegar hormónarnir koma til sögunnar verða strákarnir sterkari en stelp- 
urnar og keppnin því ósanngjarnari. En á meðan þau eru börn og ekki 
orðin kynþroska ætti að vera í lagi að strákar og stelpur keppi saman. 
Þegar hann verður eldri mun hann vonandi eiga auðveldara með að 
skilja að hann getur ekki keppt við þær og fer í strákahóp,“ segir Ellen 
og bætir við að það væri leiðinlegt fyrir Hjört ef hann hefði ekki fengið 
að fylgja stelpunum. Ef það hefði verið raunin væri líklegt að hann hefði  
hætt í íþróttum.
 „Ég get ekki ímyndað mér í hvaða íþrótt hann myndi fara ef hann 
fengi ekki að æfa og keppa í fimleikum því að allir vinir hans gera það. 
Þá myndi hann detta út úr íþróttum sem væri sorglegt,“ segir hún.

Áskorun 
að vera 
ekki innan
rammans

Hjörtur Andri Pétursson er níu ára og yngstur 
þriggja systkina. Hann hefur æft fimleika frá því að hann 
var í krílahópi, fimm ára. Hjörtur hefur alltaf leikið sér 
með dúkkur og stúlknaleikföng en lætur bíla og annað, 
sem tengist strákum, eiga sig. Hann á vinkvennahóp, æfir  
með þeim fimleika og vill keppa með stelpunum. Er það 
hægt og hvernig bregðast íþrótta- og ungmennafélögin 
við þeim óskum?
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Þarf að bíða á kantinum
Ellen segir stjórnendur og starfsmenn íþróttafélaganna hafa tekið vel í 
óskir þeirra foreldranna um æfingar með stelpuhópnum. Þegar Hjörtur 
fer í keppni í fimleikum vandast málið og hefur Ellen þurft að óska eftir 
því sérstaklega hjá Fimleikasambandi Íslands að hann fái að keppa 
með vinkonum sínum og æfingafélögum á mótum.
 „Þetta hefur gengið vel en verið svolítill barningur frá því að hann 
komst á þann aldur að fara að keppa. Þá var vafamál hvort hann mætti  
keppa með stelpunum. Ég skrifaði Fimleikasambandi Íslands bréf og 
þurfti að bíða lengi eftir svari. Þetta var svolítið ósanngjarnt. Á meðan 
stelpurnar voru allar að undirbúa sig vissi hann aldrei hvort hann fengi 
að vera með þeim, fyrr en korter í mót,“ segir Ellen.
 Hjörtur hefur ætíð öðlast undanþágu á keppnisrétti á fimleikamótum 
hjá Fimleikasambandinu. Ellen segir það verða æ erfiðara eftir því sem 
hann eldist. Ellen bætir því við að hvorki hún né faðir hans hafi sagt hon- 
um hvað þau þurfi að leggja mikið á sig svo að hann geti æft með vin- 
konum sínum og keppt við þær í fimleikum.
 „Hann verður ekki var við það sem við gerum á bak við tjöldin því 
að hann er svo ungur. En hann vissi af því í fyrra að það lék vafi á því 
hvort hann fengi að keppa eða ekki. Hjörtur er enn sem komið er sáttur.  

Ég er ekkert að útskýra það fyrir honum núna. En hann veit auðvitað 
að hann er strákur og ég veit að ég þarf að taka slaginn þegar hann 
kemur.“
 Ellen segir að þegar leyfi Fimleikasambandsins hafi loksins skilað sér 
í fyrra hafi hann fengið að keppa með stelpunum. 
 „Fyrstu svör voru á þann veg að hann fengi að keppa en hans stig 
myndu ekki telja sem við tókum ekki í sátt. Við samþykktum það ekki 
enda ekki tækt að keppa og gera sitt besta en þegar á hólminn væri 
komið uppskæri hann ekkert fyrir framlag sitt. Niðurstaðan varð svo að 
hann yrði metinn jafnt á við stelpurnar.“ segir Ellen.

Börnin geti verið öll saman
 Hvaða ráð ertu með handa íþrótta- og ungmennafélögum þegar þau 
standa frammi fyrir þessari áskorun?
 „Ég vil auðvitað að börnin geti öll verið saman og sé ekkert að því. 
En ég skil alveg að skipta þarf þeim eftir kynjum þegar komið er á kyn- 
þroskaaldur. Í öllum íþróttum verða strákarnir sterkari, sama hver greinin  
er, þegar börnin vaxa upp. Þótt erfitt sé að hugsa til þess er það ekki 
sanngjarnt að börnin geti verið saman þá. Ekki nema breytingar verði 

Bakgrunnur Hjartar
Hjörtur Andri á tvær systur sem æfa báðar 
fimleika. Sú eldri er 14 ára en hin yngri 
10 ára. Ellen, móðir hans, hefur ekki stundað 
íþróttir að ráði. Faðir hans er Pétur Eyþórsson, 
einn af þekktustu glímuköppum landsins. 
Hann er af HSÞ-svæðinu og hefur níu sinnum 
hampað Grettisbeltinu.

Viðurkennum börn eins og þau eru
Foreldrar Hjartar þurfa að ræða bæði við skóla og 
íþróttafélög og sérstaklega foreldra á báðum stöðum um  
það við hverja Hjörtur leikur. „Þetta er svolítið erfitt í 
bekkjarafmælum í skólanum. Ekki þegar öllum bekknum  
er boðið heldur þegar kynjunum er skipt upp. Hjörtur hef- 
ur engan áhuga á afmælum strákanna og vill fara með 
stelpunum í þau. Þegar ég kynni hann fyrir foreldrum í 
nýjum bekk segi ég: Hjörtur er bara svona og hann leik- 
ur sér bara við stelpur. Má hann koma í stelpuafmæli?“

Hjörtur Andri ásamt fimleikastelpum úr Aftureldingu.



20 SKINFAXI

gerðar á stigagjöf með einhverjum hætti eða hún útfærð á nýjan hátt,“ 
segir Ellen en bætir við að þarna reyni á. Keppendur af kvenkyni með 
mikið skap gætu orðið fúlir yfir að tapa fyrir strák nema breyting yrði 
gerð á stigagjöf.
 „Við sjáum í raun ekki vandamál heldur teljum að alltaf sé hægt að 
hugsa hlutina upp á nýtt. Líka í keppnisíþróttum. Yfirleitt liggur vanda- 
málið hjá foreldrunum sjálfum, í skólunum og íþróttafélögum,“ segir hún.  
„Börnin sjálf sjá ekkert athugavert við að hafa hann þarna enda er hann  
hluti af hópnum.“

Verðum að taka honum 
eins og hann er
Ellen segir að lokum sumt fólk hafa undrast að þau foreldrar Hjartar 
skuli standa í þessu.
 „Fólk í kringum okkur segir stundum: Guð minn góður, eruð þið í  
alvöru að ýta undir þetta? Það breytir  engu um það hvað við gerum í 
dag og hvernig Hjörtur verður í framtíð- inni. Við verðum að taka 
honum eins og hann er. Við getum aðeins ímyndað okkur hvað honum 
liði illa ef við gerðum það ekki. Þetta verð- ur enginn dans á rósum hjá 
honum. Vonandi mun hann hafa þroska til að takast á við það hvernig 
hann er. En það er hlutverk okkar að gera grunninn góðan,“ segir 
Ellen, móðir Hjartar Andra.
 Ellen segir eina móður hafa hafnað því að bjóða honum í stelpu- 
afmæli, dóttir hennar eigi svo marga strákavini að hún ætli að halda 
afmæli aðeins fyrir stelpurnar,“ segir Ellen.
 „Það þarf að viðurkenna börnin eins og þau eru. Það er talað um að 
það sé gert í þjóðfélaginu en er það þannig í raun? Allavega, þegar 
börn eru eins og Hjörtur rekur maður sig á veggi.“

Hjörtur Andri með fjölskyldu sinni.

UM 47% ÍSLENDINGA
ERU Í UMFÍ

FÉLAGAR ERU UM 

160.000
INNAN UMFÍ ERU

KARLAR 53% 47% KONUR
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I
ðkendum fjölgar sem koma út á barns- og unglingaaldri sem trans. 
María Helga Guðmundsdóttir er landsliðskona í karate 
og formaður Samtakanna ‘78. Hún hefur haldið fyrirlestra um 
íþróttir án hinsegin fordóma og segir mikilvægt að íþróttafélög 
velti því fyrir sér hvernig best megi taka á móti transbörnum.

„Við vitum að sífellt fleiri einstaklingar koma út sem trans sem ungling- 
ar og jafnvel fyrr. Það þýðir að æ fleiri iðkendur í íþróttum og tómstund- 
um munu koma út sem trans. Þó ekki séu enn margir þjálfarar sem hafa 
fengið til sín transiðkanda þá er aðeins tímaspursmál hvenær þeim fjölg- 
ar. Mörg félög hafa ekki haft tækifæri til að velta fyrir sér þeiri spurningu  
hvernig best megi taka á móti þessum iðkendum þegar þar að kemur,“ 
segir María Helga Guðmundsdóttir, formaður Samtakanna ‘78.
 María Helga segir mjög algengt að foreldrar transbarna hafi sam-
band við samtökin til að fá ráðleggingar. „Við erum með ráðgjafarþjón- 
ustu þar sem við bjóðum upp á ráðgjöf fyrir hinsegin fólk, aðstandendur  
og fagaðila. Þar koma upp margs konar mál, fyrst og fremst þau sem 
snúa að heimili og skóla en einnig tómstundum og íþróttum,“ segir hún 
en bætir við að góðu fréttirnar séu þær að íþróttahreyfingin þurfi ekki 
að finna upp hjólið í þessum málum. 
 „Ísland er ekki fyrsta landið í heiminum þar sem transfólk stígur fram, 
hvað þá transíþróttafólk. Víða er verið að þróa regluverk og ramma 
um málefnið og til eru reglur bæði frá Alþjóða Ólympíusambandinu 
og hjá ýmsum landssamböndum um keppnisþátttöku í kynjaskiptum 
flokkum,“ segir hún. 

Mikilvægt að sýna hverjum iðkanda virðingu
Eitt meginhlutverk íþróttahreyfingarinnar er að efla og styrkja ungt 
íþróttafólk og María Helga segir það sama eiga við um transbörn og 
önnur börn. 
 „Það þarf að taka á móti hverjum einstaklingi eins og hann er og 
skapa honum vettvang til að vaxa og dafna á sínum forsendum. Við ráð- 
leggjum þjálfurum að hlusta, taka það sem iðkandinn hefur að segja um  
sig og sína sjálfsmynd til greina, sýna honum skilning og virðingu og 

Tökum á móti hverjum einstaklingi eins og hann er

fara í gegnum þann aðbúnað sem þarf mögulega að vera til staðar 
fyrir iðkanda, sem dæmi búningaaðstöðuna.“
 María Helga  hefur mikla reynslu af heimi íþróttanna sem iðkandi og  
þjálfari og af félagsstarfi og hefur haldið fyrirlestra um íþróttir án hinseg- 
in fordóma hjá ÍSÍ og KSÍ. „Það eru ávallt mjög góðar umræður sem við  
eigum við þjálfara og starfsfólk íþróttafélaga,“ segir hún og telur að 
það myndi hjálpa til ef hinsegin hreyfingin og íþróttahreyfingin gætu 
unnið saman að því að útbúa samhæfðar leiðbeiningar fyrir íþrótta- og 
ungmennafélög, um rétt viðbrögð við iðkendum á jaðrinum. 
 „Það skiptir öllu máli fyrir hinsegin samfélagið og samfélagið allt að öll- 
um líði vel í íþróttum og að þeir fái tækifæri til að dafna þar,“ segir hún.

ÞÁTTTAKENDUR Á LANDSMÓTINU 2018 
VORU 1.032
AF ÞEIM VORU
        496 KARLAR
     536 KONUR

FJÖLDI ÞÁTTTAKENDA:
 17–25 ÁRA: 178 
 26–35 ÁRA: 178
 36–45 ÁRA: 161
 46–55 ÁRA: 142
 56–65 ÁRA: 121
 66–75 ÁRA: 161
 76 ÁRA OG ELDRI: 91
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Ástundun venjulegra félagslegra athafna eins og að fara í sund eða 
stunda aðrar íþróttir getur orðið flókin og erfið fyrir fólk sem upplifir 

sig öðruvísi en aðra eða að aðrir upplifi þá sem öðruvísi. 
 Anna Guðrún Norðfjörð segir í MA-ritgerð sinni í félagsráðgjöf til 
starfsréttinda, að transeinstaklingar séu hópur sem finnur oft fyrir félags- 
legri mismunun, fordómum og útilokun í samfélaginu. Þeir verði reglu-
lega fyrir fordómum sem geta lýst sér með margs konar áreiti, allt frá 
niðrandi ummælum til alvarlegs ofbeldis. Ástundun ýmissa félagslegra 
athafna getur orðið erfið, til að mynda getur það orðið flókið að stun-
da sund eða aðra íþrótt vegna hræðslu við áreiti í búningsklefum.
 Í ritgerð Önnu Maríu Hoffmann Guðgeirsdóttur um upplifun trans/ 
kynsegin barna segir að nokkrar sundlaugar og íþróttahús/líkams- 
ræktarstöðvar á Íslandi séu komnar með einstaklingsklefa sem transfólk 
getur notað. Fólkið fær lykil í afgreiðslunni. Höfuðborgarsvæðið er í 
fararbroddi með þessa klefa. Miklar vonir eru bundnar við að slíkir 
klefar komi víðs vegar um landið svo transfólk geti nýtt sér þjónustu 
þessara staða eins og aðrir. 

Hvar kemst ég í klefa?
Á vefsíðu Félags transeinstaklinga á Íslandi er að finna lista yfir þá staði  
sem eru með aðgengi fyrir transfólk, sérstaklega þá sem eru með skipti- 
klefa í sundi eða fyrir aðrar íþróttir. Þar er athygli vakin á því að viti fólk  
um íþróttafélög sem leggja sig fram við að bjóða transfólk velkomið til 
sín eða sundstaði sem eru með einstaklingsklefa sem transfólk getur not- 
að þá er viðkomandi beðinn um að senda línu á stjorn@transisland.is.
 Á listanum er að finna átta sundlaugar og líkamsræktarstöðvar þar 
sem boðið er upp á einstaklingsklefa og vel tekið á móti transeinstak-
lingum. Nóg er biðja um lykil að klefanum í afgreiðslu. 

Komið til móts við iðkendur

Höfuðborgarsvæðið
•		Laugardalslaug
•		Sundhöllin
•		Árbæjarlaug
•		Grafarvogslaug
•		Seltjarnarneslaug
•		World	Class	
    Seltjarnarneslaug

Kópavogur Reykjanes
•		Salalaug	 •		Bláa	Lónið

Lista yfir staði með einstaklingsklefa/
intersexklefa er að finna á síðu 
Félags transeinstaklinga á Íslandi 
(www.trans.samtok78.is).
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Ronja Sif Magnúsdóttir er sjö ára transstelpa sem býr með for- 
eldrum sínum og tveimur systkinum á sveitabæ í Flóahreppi. Ronja hefur  
æft bæði fimleika og frjálsar. Fjölskylda Ronju hefur mjög góða reynslu 
af viðbrögðum ungmennafélaganna sem hún æfir hjá.

Ronja var aðeins fjögurra ára gömul þegar hún kom út sem trans. „Hún  
sýndi alltaf greinilega að hún vildi vera stelpa, stalst í fataskáp systur 
sinnar og gekk um með buff á hausnum sem hún lét okkur setja í teygju  
eins og sítt hár. Við töluðum við Samtökin `78. Þar fengum við staðfest- 
ingu á því að þetta væri skólabókardæmi um trans og að við ættum að 
gefa henni frelsi,“ segir Stefanía Ósk Benediktsdóttir, móðir Ronju. 
 Hún segir að vissulega hafi þetta verið erfitt ferli enda hafi þau for- 
eldrarnir um tíma orðið að syrgja þá framtíðarsýn sem þau höfðu fyrir 
strákinn Aron Frey.
 Fjölskyldan fékk góðan stuðn- 
ing úr nærumhverfi sínu. „Leikskól- 
inn tók rosalega vel á þessu og 
skipti strax um nafn á hólfinu henn- 
ar og í tölvukerfinu. Það sama var 
uppi á teningnum í skólanum. Þar 
var tekið afskaplega vel á móti okk- 
ur og við fengum að ráða sjálf 
hvernig sund- og íþróttatímum 
yrði háttað,“ segir Stefanía en  
Ronja fer alltaf í klefa með stelp- 
unum. 
 Ronja æfði fimleika síðasta vet- 
ur með Ungmennafélagi Stokks- 
eyrar. Í vetur æfir hún frjálsar íþrótt- 
ir með Ungmennafélaginu Þjót- 
anda í Flóahreppi. „Á báðum stöð- 
um var frábærlega tekið á málum 
og hún fær að æfa með stelpunum,“  

Urðu að gefa Ronju frelsi
segir Stefanía og bætir við að Ronju líði alltaf vel á æfingum, sérstak-
lega hafi hún blómstrað í fimleikunum í fyrra. „Henni er alltaf vel tekið 
af æfingafélögum sínum. Líklega hjálpar það líka til að hún var svo 
ung þegar hún kom út og fæst börnin muna eftir henni sem strák.“

Þjálfarar og kennarar fái fræðslu
Stefanía hefur þó örlitlar áhyggjur af því hvað gerist við kynþroskaaldur  
þegar líkami Ronju breytist, en henni er ekki heimilt að fara í aðgerð 
fyrr en hún verður sjálfráða. „Maður vonar að þá verði tímarnir breyttir 
enda er vitneskja fólks um trans alltaf að aukast.“
 En hvernig finnst henni að íþróttafélögin eigi að taka á málum tengd- 
um transbörnum? „Það á bara að taka á móti þeim eins og öllum öðrum  
og samþykkja þau eins og þau eru,“ segir hún og telur mikilvægt að 
þjálfarar líkt og kennarar fái fræðslu um hvað það sé að vera trans.

Ronja ásamt fjölskyldu sinni.
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Allar manneskjur eru félagsverur og í öllum samfélögum reynir 
á samskipti fólks. Fólk hefur samskipti eftir ýmsum leiðum og til 
þess að samskipti séu ánægjuleg og ásættanleg fylgja einstakl- 

ingar ákveðnum óskrifuðum samskiptareglum sem settar eru í hverju sam- 
félagi. Gæði samskiptanna fara svo oftar en ekki eftir því hversu með- 
tækilegir einstaklingar samfélagsins eru fyrir þessum reglum.

Grunnurinn liggur í góðum samskiptum
Góð mannleg samskipti eru yfirleitt talin einkennast af gagnkvæmri virð- 
ingu, trausti, skilningi, góðri hlustun, einlægni, þolinmæði, samkennd 
og sveigjanleika og flestir viðurkenna slíkar samskiptareglur og fara 
eftir þeim, sjálfum sér og öðrum til hagsbóta og virðingar.
 
 Það skiptir máli að vanda til verksins. Fólk ætti ávallt að hafa í huga 
hvernig framkoma þess hefur áhrif á annað fólk í kringum það. Flest 
gerum við það í beinum samskiptum okkar við aðrar manneskjur, t.d. á  
vinnustaðnum, í skólanum eða á heimilinu, og við leggjum áherslu á að  
kenna börnum og ungmennum færni í mannlegum samskiptum. Flest kom- 
um við vel fram við annað fólk þegar við erum nálægt því og við kenn- 
um börnunum okkar og ungmennum að gera slíkt hið sama.

Siðferði fólks skiptir máli
Til að samskipti séu farsæl og gefi af sér það sem tilteknir aðilar, sem 
eiga samskipti, vænta af þeim er mikilvægt að fara eftir þeim atriðum 
sem talin eru einkenna góð samskipti.
  Til viðbótar við það skiptir siðferði miklu máli. Án góðs siðferðis er 
erfitt að bera tilhlýðilega umhyggju og virðingu fyrir manneskju sem 
maður á samskipti við en í flestum ef ekki öllum mannlegum samskiptum 
reynir á siðferði. Siðferðisvitund á mikinn þátt í að skera úr um og móta 
það hvernig fólk á samskipti sín í milli og hvort hegðun þess sé rétt eða 
röng eða góð eða slæm.

 Hafðu velferð barna og ungmenna 
í fyrirrúmi
Í íþrótta- og æskulýðsstarfi reynir á samskipti fólks við ýmsar aðstæður.  
Sum samskipti eru á jafningjagrundvelli en önnur eru á milli ábyrgðar- 
aðila og þátttakenda í starfinu. Í slíkum samskiptum skiptir miklu máli 
að vanda ávallt til verka og fylgja góðu siðferði. Ávallt skal stuðla að 
velferð barna og ungmenna og hafa að leiðarljósi það sem þeim er 
fyrir bestu í öllum samskiptum. Ábyrgðaraðilar skulu gæta vandvirkni 
og samviskusemi auk þess að koma fram af umhyggju, heiðarleika og 
virðingu gagnvart öllum þeim sem starfað er með eða fyrir. Hafa skal 
í huga að orð og athafnir samrýmist starfi, umhverfi, stað og stund en 
ábyrgðaraðilar innan hreyfinganna, starfsfólk og sjálfboðaliðar eru fyrir- 
myndir þátttakenda í starfi og þeim ber að sýna góða hegðun og gott 
fordæmi jafnt í starfi sem utan þess.

Hvernig eiga samskipti að vera 
í íþrótta- og æskulýðsstarfi?

Sema Erla, framkvæmdastýra Æskulýðsvettvangsins, svarar 
þeirri spurningu og bendir á hvað má og hvað má ekki.
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 Allt frá árinu 2012 hafa verið í gildi innan Æskulýðsvettvangsins siða- 
reglur sem starfsfólk og sjálfboðaliðar eiga að fara eftir í starfinu og 
utan þess. Þær snúa meðal annars að samskiptum, en markmiðið með 
þeim er að byggja upp góð samskipti og góða menningu innan þeirra 
félagasamtaka sem saman mynda Æskulýðsvettvanginn og stuðla 
þannig að heilbrigðu, uppbyggjandi og vönduðu starfi með börnum 

og ungmennum. Hér á eftir fara nokkrar mikilvægar siðareglur sem 
nauðsynlegt er að allir ábyrgðaraðilar fari eftir í starfinu.

 Allar siðareglur Æskulýðsvettvangsins 
 má finna á aev.is

Starfsfólk eða sjálfboðaliðar, sem ráðnir eru til að starfa 
með börnum, skulu hæfir til þess. Ávallt skal leita eftir 
samþykki þeirra sem hyggjast hefja störf um leyfi fyrir 
öflun upplýsinga úr sakaskrá.

Starfsfólk og sjálfboðaliðar skulu ekki mismuna 
börnum og ungmennum með orðum eða hegðun 
á grundvelli þjóðernis, uppruna, kynþáttar, litar-
háttar, kyns, aldurs, trúarbragða, skoðana, kyn-
hneigðar, fötlunar, efnahags, ætternis eða stöðu 
að öðru leyti.

Starfsfólk eða sjálfboðaliðar skulu ekki misnota 
stöðu sína á neinn hátt, svo sem líkamlega, andlega 
eða kynferðislega þegar kemur að samskiptum við 
þátttakendur eða annað starfsfólk og sjálfboðaliða.

Starfsfólk og sjálfboðaliðar skulu sinna þátttak- 
endum af alúð í starfi en halda sig í faglegri 
fjarlægð utan viðburða og forðast náið samband. 
Starfsfólk og sjálfboðaliðar skulu aldrei hafa frum-
kvæði að samskiptum við þátttakendur nema slíkt 
sé í tengslum við þátttöku barns og unglings.

Starfsfólk og sjálfboðaliðar skulu aldrei stofna 
til óviðeigandi sambands við börn og ungmenni 
sem eru þátttakendur í starfi.

Starfsfólk og sjálfboðaliðar skulu forðast þá aðstöðu að 
vera ein með þátttakanda.

Einelti skal aldrei liðið og skal starfsfólk og sjálfboða-
liðar leitast við að koma í veg fyrir hvers konar ofbeldi, 
svo sem andlegt, líkamlegt og/eða kynferðislegt.

Hafa skal í huga að mörk einstaklinga eru 
mismunandi og ber að virða þau. Varast skal 
hvers konar snertingu sem gæti leitt til misskiln-
ings í samskiptum við börn, ungmenni og sam-
starfsfólk.

Starfsfólk og sjálfboðaliðar skulu huga að ábyrgum 
rafrænum samskiptum og netnotkun við þátttakend-
ur. Forðast skal að eiga samskipti í gegnum síma 
og samskiptasíður á internetinu nema í tengslum við 
þátttöku barna í viðburðum.

Aldrei skal stefna heilsu eða öryggi þátttakenda 
í hættu. Ávallt skal sýna fyllstu aðgát og varkárni í 
starfi og koma í veg fyrir að börn lendi í aðstæðum 
sem þau ráða ekki við.

Gerist aðili brotlegur við ofangreindar reglur 
er heimilt að vísa honum úr starfi, tímabundið 
eða að fullu.
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Nýr upphitaður gervigrasvöllur með  
flóðlýsingu var tekinn í notkun á  
íþróttavellinum á Sauðárkróki um  

svipað leyti og Landsmótið hófst þar í júlí sl.  
Biðin eftir vellinum hafði verið löng og rætt  
var um hvort reisa ætti frekar fjölnota íþrótta- 
hús. Völlurinn léttir á álagi vegna æfingatíma  
í íþróttahúsinu og þess er vænst að völlurinn  
bæti verulega alla íþróttaaðstöðu í bænum. 
 „Ég er búin að bíða eftir þessum velli næst- 
um því alla ævina,“ segir Dúfa Dröfn Ásbjörns- 
dóttir, varaformaður Tindastóls, íþróttakennari við Árskóla á Sauðár- 
króki og leikmaður með meistaraflokki kvenna í körfubolta á Króknum. 
Hún hóf að æfa á vellinum fimm ára gömul og segir hann fyrir löngu 
hafa verið úr sér genginn. Gervigrasið sé því kærkomið. 
 Dúfa kynntist því hvernig er að spila á gervigrasvelli í Smáranum  í  
Kópavogi fyrir nokkrum árum og hana dreymdi um að sjá slíkt á vellin- 
um á Króknum. Hún tengist á margan hátt íþróttaaðstöðunni á Sauðár- 

Ráðist hefur verið í heilmikla uppbyggingu íþróttamannvirkja 
hjá sambandsaðilum UMFÍ víða um land upp á síðkastið. 
Mörg stór verkefni eru líka á teikniborðinu sem geta ýtt undir 
og stuðlað að því að stórbæta alla aðstöðu til íþróttaiðkunar. 
Hér verður litið á nokkur verkefni sem eru komin mislangt, 
sumum er lokið, önnur eru á lokastigi og enn önnur í bígerð. 

Mikið að gerast 
  í íþróttamálum

króki, sem bæði kennari og leikmaður. Hún segir að þótt íþróttahúsið 
sé gott sé langt síðan það hætti að anna eftirspurn og var slegist um 
lausa tíma í því. Á vetrum hafi hún þurft að senda skólabörn inn í húsið 
sem var upptekið og láta þau hlaupa hring eftir hring á áhorfendapöll- 
unum í allt að tvo mánuði á ári. 
 Dúfa segir fólk vera að læra á nýja völlinn og glíma við eðlilega 
byrjunarörðugleika eins og að velta því fyrir sér hversu mikil lýsing eigi 
að vera á honum, hvað hann þurfi að vera heitur og svo framvegis. Þótt  
hiti sé í undirlaginu ráði það ekki við allt. Þegar viðtalið við hana var  
tekið hafði verið 15 gráðu frost og hitinn ekki náð að bræða sig í gegn- 
um snjóinn. Hún reiknar með að völlurinn komist í fulla notkun strax 
vorið 2019 og þá geti íþróttafólk og skólabörn byrjað að æfa sig og 
læra að nota hann. 
 „Á gamla grasvellinum náðu krakkarnir aldrei fullri spyrnu og þurftu 
að halda aftur af sér. Það verður gaman að sjá næsta sumar hvort nýi  
völlurinn muni ekki hafa breytingar í för með sér, bæta snerpu og leik- 
skilning. Ég held að breytingin verði meiri en fólk gerir sér í hugarlund,“ 
segir Dúfa.

Sauðárkrókur:

Gervigrasvöllurinn á Sauðárkróki

Dúfa væntir mikils af 
nýja gervigrasvellinum 
á Sauðárkróki.
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Selfoss:

Byggt yfir íþrótta-
svæðið á 10 árum
Fljótlega eftir sveitarstjórnarkosningar í sumar hóf nýr bæjar- 

stjórnarmeirihluti í Árborg að vinna með hugmyndir að upp- 
byggingu íþróttamannvirkja á íþróttasvæði Ungmennafélags  

Selfoss. Samkvæmt skipulagstillögu er gert ráð fyrir að hægt 
verði að byggja upp íþróttamiðstöð í nokkrum áföngum á tíu ár- 
um. Gangi allt eftir verður fullbyggð íþróttamiðstöð um 22.000  
fermetrar og nemur heildarkostnaður miðað við núverandi áætl- 
un rúmum fimm milljörðum króna. 
 Markmiðið með uppbyggingunni er að koma sem mestu af  
starfsemi Umf. Selfoss fyrir á einum stað og að sem fyrst verði  
farið í byggingu á fjölnota íþróttahúsi sem myndi nýtast knatt- 
spyrnu- og frjálsíþróttadeild auk annarra íþróttagreina sem mætti  
koma fyrir í húsinu. Einnig verði byggt heilsárshús fyrir frjálsar 
íþróttir, knattspyrnu, fimleika, lyftingaaðstöðu og fleiri greinar 
auk upphitaðs gervigrasvallar með flóðlýsingu.
 „Sveitarfélagið er í miklum vexti og íþróttalífið líka. Við gerum  
ráð fyrir því að pláss verði fyrir flestar íþróttagreinar á svæðinu 
á Selfossi allt árið um kring, fyrir iðkendur og almenning og að 
það fullnægi þörfinni í einhverja áratugi. Ég lít svo á að með 
þessu sé sveitarfélagið að styrkja heilsueflingu og ekki aðeins að  
bæta aðstöðu fyrir iðkendur heldur líka fyrir almenning á öllum 
aldri,“ segir Helgi S. Haraldsson, formaður frjálsíþróttadeildar 
Umf. Selfoss og forseti bæjarstjórnar Árborgar. Hann telur gott 
hljóð í íbúum sveitarfélagsins vegna fyrirhugaðra framkvæmda, 
ekki síst þar sem búið sé að marka stefnuna til næstu ára. 
 Í fyrsta áfanga framkvæmdanna er gert ráð fyrir helmingi af 
fjölnota íþróttahúsi með tartan-braut sem nær allan hringinn. 
Helgi segir að um þessar mundir sé verið að ljúka við hönnun 
hússins og megi vænta að verkið verði boðið út fljótlega eftir 
áramótin. Hinn helmingur hússins verður jafnframt síðasti áfangi 
verkefnisins. Gert er ráð fyrir að hann verði að veruleika í kring- 
um 2028–30 og verður með honum þá búið að byggja yfir og 
tengja saman allt íþróttasvæðið á Selfossi. 

Grafarvogur:

Fjölnishöllin risin
Nýtt alhliða íþróttahús Fjölnis í Egilshöll var tekið í notkun í Graf- 

arvogi í nóvember sl. í tilefni af 30 ára afmæli félagsins. Fast- 
eignafélagið Reginn byggði íþróttahúsið og mun sjá um rekstur 

þess. Húsið hefur verið rúmt ár í byggingu en skóflustunga að því var 
tekin í apríl árið 2017.
 Nýja íþróttahúsið er 2.500 fermetrar og er horft til þess að með því 
fjölgi valkostum í íþróttaiðkunum á vegum Fjölnis í Egilshöll. Í húsinu er  
rými fyrir tvo handbolta- og körfuboltavelli auk þess sem Borgarholts- 
skóli fær aðstöðu fyrir afreksíþróttabraut, ásamt öðru íþróttastarfi. Egils- 
höll sjálf er stærsta afþreyingar- og íþróttamiðstöð á Íslandi en hún er 
um 31 þúsund fermetrar. Þar eru knattspyrnusalur, skólaíþróttasalur, 
skautahöll, skotæfingasvæði, kvikmyndahús og keiluhöll auk fimleika- 
húss og nú er þar alhliða íþróttahús. Á síðasta ári kom 1,4 milljón manna 
í húsið og jafngildir það rúmlega 3.800 manns á hverjum degi.
 Jón Karl Ólafsson, formaður Fjölnis, sagði í ávarpi við vígslu íþrótta- 
hússins að iðkendum hefði fjölgað svo mikið að stofnendur félagsins 
hefðu ekki getað ímyndað sér það. Fjölnir sé nú orðið eitt af fjölmenn- 
ustu íþróttafélögum landsins. Jón Karl sagði undirbúning að byggingu 
íþróttahússins hafa tekið mörg ár en nú sé komin aðstaða sem sé til 
fyrirmyndar. Húsið heitir Fjölnishöllin.

Jón Karl Ólafsson (t.h.) var kampakátur þegar hann vígði Fjölnishöllina 
í Grafarvogi í nóvember sl. Hér er hann með Guðmundi L. Gunnars-
syni, framkvæmdastjóra Fjölnis.

Sveitarfélagið Árborg er í miklum vexti og þarf því að stórbæta íþróttaastöðuna á Selfossi.
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Grindavík:

Enn bætt við 
aðstöðuna
Framkvæmdir hófust við nýtt íþróttahús í Grindavík í apríl á þessu 

ári. Undirbúningur hefur staðið lengi yfir en verkefnisnefnd íþrótta- 
mannvirkja var skipuð árið 2014. Húsið verður tekið í notkun í 

áföngum en áætluð verklok eru haustið 2019. Íþróttahúsið verður um 
2.500 fermetrar og samanstendur af fjölnota bardagasal, sjoppu, 
geymslum og íþróttahúsi en þar fær fimleikadeildin stærri aðstöðu. 
 „Þetta verður frábær viðbót við húsið sem var tekið í notkun árið 
2015,“ segir Hadda Guðfinns, starfsmaður Ungmennafélags Grinda- 
víkur. „Það er búið að vera púsluspil að koma öllum greinum í eitt hús.“

Draumar sem 
rætast
Fyrsta skóflustunga var tekin að fimleikahúsi við íþróttamiðstöðina 

á Egilsstöðum í nóvember. Húsið verður með 1.000 fermetra 
íþróttasal sem sérútbúinn verður til fimleikaiðkunar, ásamt fjórum 

hlaupabrautum og stökkgryfju til æfinga í frjálsum íþróttum. Gert er ráð 
fyrir að byrjað verði á því að reisa undirstöður vorið 2019. 

Forystufólk íþróttafélagsins Magna á Grenivík hafa lagt drög að 
undirbúningi tæplega 500 metra vallarhúss. Félagið mun deila 
húsinu með Björgunarsveitinni Ægi. Þar verður öll aðstaða fyrir 

íþróttafélagið, skrifstofa, veitingasala og búningsaðstaða fyrir bæði lið 
og dómara. „Þetta verður mikil búbót fyrir Magna og hreppinn því að 
við höfum aldrei verið með okkar eigin aðstöðu,“ sagði Gísli Gunnar 
Oddgeirsson, framkvæmdastjóri Magna, þegar Skinfaxi tók hús á hon- 
um í sumar. Þar á bæ veigra menn sér ekki við stórframkvæmdum. 
Skemmst er að minnast þess að þegar knattspyrnulið Magna komst í  
Inkasso-deildina haustið 2017 lét framkvæmdastjórinn þau boð út ganga  
að KSÍ gerði kröfu um stúku á vellinum fyrir áhorfendur. Sjálfboðaliðar 
fylktu liði og smíðuðu stúku á hálfum mánuði sem rúmar alla bæjarbúa.

Ísafjörður:

Reisa reiðhöll í 
sjálfboðavinnu
Félagsmenn Hestamannafélagsins Hendingar á Ísafirði hafa síðast-

liðið ár unnið að því að reisa reiðhöll inni í Engidal. Skóflustunga 
var tekin í lok júní sumarið 2017 og er stefnt á að nota húsið í vetur. 

 „Við erum búin að reisa alla burðargrind en eigum eftir að klæða 
hana. Það er komin húsmynd á þetta. En það er kominn vetur og farið 
að þrengja að okkur. Þá gengur allt hægar,” segir Marinó Hákonarson, 
formaður hestamannafélagsins. 
 Félagsmenn í Hendingu eru um 50 og halda um 30 félagar 110 hross  
í Engidal yfir veturinn. Félagsmenn voru fleiri á árum áður. Þeim hefur 
fækkað nokkuð, ekki síst vegna aðstöðuleysisins. Nýja húsið mun  
breytta allri aðstöðu hestamannafélagsins, bæði til æfinga og kennslu. 
Áður var aðeins hægt að halda námskeið á vorin og haustin. Nú verður 
það hægt árið um kring. 
 Félagsmenn Hendingar hafa beðið eftir góðri aðstöðu í meira en ára- 
tug. Félagið hafði áður aðstöðu í Búðartúni í Hnífsdal en missti hana við  
gerð Bolungarvíkurganga árið 2007. Bygging reiðhallarinnar er hluti 
af samkomulagi sem forystumenn hestamannafélagsins gerðu við Ísa- 
fjarðarbæ árið 2017, eftir áralangar samningaviðræður. Samkomulagið  
fól í sér að Ísafjarðarbær og Hestamannafélagið Hending stofnuðu 
einkahlutafélag um framkvæmdina sem sér um að reisa og reka reiðhöll- 
ina með sama hætti og önnur íþróttamannvirki í sveitarfélaginu. Ísafjarð- 
arbær leggur til 30 milljónir króna í verkið eða sem nemur um 49% af  
heildarkostnaði. Vegagerðin greiðir svo hestamannafélaginu 20 milljón- 
ir króna í bætur sem er hlutur þess í verkinu. 
 Marinó segir gert ráð fyrir því að heildarkostnaður við verkið geti orð- 
ið um 100 milljónir króna. Hestamannafélagið ætli hins vegar að ná 
kostnaðinum niður í um 60 milljónir. Það getur orðið að veruleika með 
fjölda sjálfboðaliða sem hafa lagst á árarnar og komið húsinu upp. 
 „Við eigum mikið af harðduglegu fólki sem hefur farið í þetta. Það er  
gaman í góðu veðri,“ segir Marinó og reiknast til að um 600–800 vinnu- 
stundir séu eftir til að búa til skjól fyrir vetrinum í nýju reiðhöllinni í Engidal.

Hestamenn á Ísafirði eru nú loks að sjá fyrir endann á 10 ára 
aðstöðuleysi sem hefur sett skorður við starfsemi félagsins.

Með tilkomu íþróttahússins verður unnt að koma öllum 
íþróttagreinum í eitt hús í Grindavík.
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hapsmartcandy
happlus
happlus.com

HAp+ fæst í sex bragðtegundum í 
helstu verslunum og apótekum um 
land allt

Tannlæknafélag Íslands mælir með HAp+   
til að viðhalda heilbrigði tanna með öflugu munnvatnsflæði
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Vissir þú ...
... að formenn sambandsaðila UMFÍ eru ...

... að 12 sambandsaðilar eru með framkvæmdastjóra ... 

20
9

6
11

Landsmótið 2020
Stjórn UMFÍ hefur ákveðið að Landsmótið verði 
haldið á nýjan leik í júlí árið 2020. Í upphafi 
nýs árs verður skipuð nefnd sem undirbýr mótið, 
sem er einn af stærstu viðburðum  Ungmenna-
félags Íslands. Mikil ánægja var með mótið sem 
haldið var á Sauðárkróki í sumar.
Rúmlega 1.000 þátttakendur voru skráðir á 
Landsmótið í sumar þegar það var haldið í 
fyrsta sinn með gjörbreyttu sniði. Á sama tíma 
fór fram Landsmót UMFÍ 50+ og Meistaramót 
Íslands í frjálsum íþróttum. Sauðákrókur var af 
þessum sökum fullur af fólki sem hafði það að 
leiðarljósi að skemmta sér og stunda íþróttir í 
heila helgi.

... að sambandsaðilar UMFÍ eru  

                                29 talsins ... 
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ÁLFTANESLAUG
Eina öldulaug landsins og 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 – 21:00

Laugard og sunnud kl. 10:00 – 18:00

Breiðumýri, Álftanes, 
Sími:  550 2350

ÁSGARÐSLAUG
Nýendurbætt sundlaug, 25 m útilaug 

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

Góð aðstaða fyrir fatlaða.

Afgreiðslutími: 
Mánud - föstud kl. 06:30 – 22:00

Laugard og sunnud kl. 08:00 – 18:00

Íþróttamiðstöðin Ásgarður 
Sími:  550 2300

SUNDLAUGAR 

GARÐABÆJAR

gardabaer.is
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Ný persónuverndarlöggjöf tók 
gildi 15. júlí á þessu ári. 
Helga Þórisdóttir, forstjóri 
Persónuverndar, segir það 
koma í ljós á næstunni hvernig 
ábyrgðaraðilum hafi tekist 
að innleiða breyttar reglur.

Hvert er markmið 
nýju laganna?
„Helsta markmið nýju laganna er 
að færa einstaklingum betri vernd 
og færa þeim aukinn ákvörðunarrétt yfir persónuupplýsingum sínum í 
þeim tilgangi að fela þeim stjórn yfir því hver vinnur upplýsingar um 
þá, hvenær og í hvaða tilgangi.“ 

Hvernig hefur gengið að innleiða nýju reglurnar? 
„Ein af nýju reglunum felst í svokallaðri ábyrgðarskyldu, þ.e. að allir 
ábyrgðaraðilar, hvort sem það eru opinberir aðilar, sveitarfélög, fyrir- 
tæki eða aðrir sem vinna persónuupplýsingar, þurfa að geta sýnt fram 
á að vinnsla persónuupplýsinga á hverjum vinnustað sé í samræmi við 
kröfur nýju laganna, sbr. skyldu til að halda vinnsluskrá. Lögin tóku  

gildi á Íslandi 15. júlí síðastliðinn og því má segja að enn sé ekki komið  
í ljós hvernig ábyrgðaraðilum hefur tekist að innleiða breyttar reglur hjá  
sér. Það má gefa sér að það muni koma í ljós á næstunni, bæði með 
þeim kvörtunum sem berast Persónuvernd og eins á eftir að koma í ljós 
í þeim frumkvæðisrannsóknum sem stofnunin mun framkvæma.“ 

Hvernig snúa hin nýju lög að íþróttafélögum? 
„Íþróttafélög eru ábyrgðaraðilar sem þurfa að fara að lögunum eins 
og aðrir.“

Hvaða ráð er hægt að gefa íþrótta- og ungmenna- 
félögunum? 
„Gott er að fást við þetta verkefni út frá þeirri staðreynd að almenna regl- 
an er sú að óheimilt er að vinna persónuupplýsingar – nema að hafa til 
þess heimild. Með þessari staðreynd ætti öllum að vera ljóst að umgang- 
ast ber persónuupplýsingar með ákveðinni varúð og öll vinnsla þeirra 
á að endurspegla það. Hvað íþróttafélög varðar, þá getur heimildin 
til vinnslu persónuupplýsinga falist í samningi, samþykki eða annarri 
heimild en þessa vinnu þarf ábyrgðaraðili að hafa unnið áður en hafist 
er handa við að skrá, miðla eða dreifa slíkum upplýsingum.“ 

NÝJU LÖGIN VEITA BETRI VERND

Nánari upplýsingar um nýju löggjöfina má finna á vef Persónu-
verndar www.personuvernd.is en einnig er öllum frjálst að hafa 
samband við stofnunina ef vafaatriði koma upp.

Styrktarlínur
101 Reykjavík
 fasteingnasala ehf.
Akris arkitektar ehf.
Alark arkitektar
Alskil hf.
Altex ehf.
Alþrif ehf.
Alþýðusamband Íslands
Álafossvegur 29 ehf.
Áltak ehf.
Árbæjarapótek
Benni pípari
Berglind Jóhannsdóttir 
tannréttingasérfræðingur
Bergsteinar ehf.
Blaðamannafélag Íslands
Bifreiðaverkstæði 
 Kópavogs
Bílver
BJ Vinnuvélar
Bombay Bazar ehf.
Borgun
Bókráð ehf.
Brauð og Kökugerð ehf.
Dansskóli Önnu 
 Breiðfjörð
Dexta orkutæknilausnir 
 ehf.
Dressmann ehf.
DS Lausnir ehf.
Eind ehf.

Enor
Ensku húsin gistiheimili
Fagverk Verktakar
Fararsnið ehf.
Fasteignasalan Hákot
Fasteignasala 
 Mosfellsbæjar ehf.
Faxaflóahafnir sf.
Fiskmarkaður Þórshafnar
Fjallabyggð
Fjallasýn Rúnars Ó. ehf.
Fjarðabyggð
Fjarðarkaup
Fjarðaveitingar
Flæðipípulagnir ehf.
Frón
Galito veitingastaður
Garðabær
Garðyrkjan ehf.
Geo Travel
Geirabakarí
Geymsla
GG málingarþjónusta
Girðingar ehf.
Gistiheimilið Sigtún ehf.
Gjögur hf.
GK Gluggar ehf.
GM múr
Guðjón Ó. ehf.
Gullborg leikskóli
H. Gestsson ehf.

Halal ehf.
Hamraborg ehf.
Hárhúsið ehf.
Hlaðbær	Colas
Hreinsitækni ehf.
Hveragerðiskirkja
Höfðakaffi ehf.
Iðnsveinafélag
 Skagafjarðar
Ion Hotel
Innrammarinn ehf.
Isco heildverslun
Ísam ehf.
Ísgel ehf.
Jarðböðin við Mývatn
Jarðvirki ehf.
JE Skjanni
Jóhann Helgi & co.
Jómfrúin ehf.
Kaupfélag Borgfirðinga
Kemi ehf.
KK-kranabíll
Kone.com
Kómedia leikhús 
 áhugamanna
Kraftvélar ehf.
Krua Sima
Landsvirkjun
Léttfeti ehf.
Lóðalausnir ehf.
Lýsing og hönnun

Lögmannshlíð lögfræði-
 þjónusta ehf.
Málningaþjónustan ehf.
Mánatölvur ehf.
Meitill ehf.
Miðstöðin sf.
Mótorhaus ehf.
Mýflug
Möst	C
Nexus
Nonni litli ehf.
Norðanfiskur ehf.
Nýi ökuskólinn 
Óskirnar þrjár
Plastgerð Suðurnesja
Premmi 
 Læknastofan Dalvík
Profito ehf.
Rafport
Rafsvið 
Raftíðni
Rafverk Alberts 
 Guðmundssonar
Ráðgjöf og lausnir ehf.
Rein ehf.
RH endurskoðun
Riding tours south 
 Iceland ehf.
Rimaskóli
Rjómabúið Erpstöðum 
Samhentir kassagerð ehf.

Samherji Ísland ehf.
Samstaða stéttarfelag
SD Tréverk ehf.
SHV Pípulagninga-
 þjónusta ehf.
Sigurgeir G. Jóhannsson 
 ehf.
Skaftárhreppur
Skrifstofuþjónusta 
 Austurlands ehf.
Skrúðsverk
Skútaberg ehf.
Skútustaðahreppur
Snyrtistofan Lotus
Sólhestar
Sólskógar
Steiney ehf.
Stjörnuegg hf.
Strendingur ehf.
Suðurflug ehf.
Sveitafélagið 
 Hornafjörður
Söluturninn Smári
Takmarkalaust 
Tannlæknastofa Sævars 
 Péturssonar
Tíbrá ehf.
Tjöruhúsið
Tónspil ehf.
Trésmiðja Helga 
 Gunnarssonar

Trévangur
Trivium Ráðgjöf ehf.
Túnþökusalan ehf.
Umslag ehf.
Útfarastofa Reykjavíkur
Útfarastofa Suðurnesja
Útfaraþjónusta 
 Húsavíkurkirkju
Val-Ás ehf.
Vatnsvirkjar ehf.
Vegahandbók ehf.
Verkalýðsfélag Vestfjarða
Verkfræðistofa 
 Suðurlands
Verslunarmannafélag 
 Suðurnesja
Vestmannaeyjabær
Vetrarsól ehf.
Vélsmiðja Þorgeirs
Vélsmiðjan Sveinn
Vélaverkstæðið Þór ehf.
VGH Mos ehf.
Vínbúðin
Þeman fatahreinsun
Þúsund Fjalir ehf.
Þvottahöllin ehf.
Ævintýradalurinn ehf.
Öryggisgirðingar
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Körfuknattleiksdeild Hattar á Egilsstöðum rak 
nýverið leikmann sem braut af sér utan vallar. 
Formaður deildarinnar segir félög verða að hafa 
gildin í heiðri frekar en árangur á vellinum.

„Það kom ekkert annað til  
greina. Við gátum ekki lagt 
gildin okkar til hliðar þótt leik- 
maðurinn hafi verið sterkur inn- 
an vallar,“ segir Ásthildur Jónas-
dóttir, formaður körfuknattleiks-
deildar Hattar á Egilsstöðum. 
Félagið leysti í desember lithá- 
íska leikmanninn Pranas Skur- 
dauskas undan samningi vegna 
ofbeldisfullrar hegðunar. Mál 
hans kom til meðferðar hjá 
lögreglu.
 Skurdauskas er reynslubolti á 
vellinum, hefur leikið í Austurríki,  
á Ítalíu auk heimalandsins. Ásthildur segir hann hafa verið góðan 
inni á vellinum enda skorað að meðaltali 10,3 stig í leik. Þrátt fyrir  
góða leiki og erfiðar viðureignir liðsins fram undan hafi ekkert annað 
komið til greina en að leysa leikmanninn undan samningi.
 „Stjórn deildarinnar var sammála um það að hún samþykki ekki  
svona háttsemi leikmanna hjá félaginu/deildinni. Þetta kom flatt 
upp á liðsfélaga hans en það kom ekki annað til greina. Við vildum  
ekki leggja gildin til hliðar til að tryggja árangur liðsins,“ segir 
Ásthildur sem hefur ekki fengið neitt nema jákvæð viðbrögð við 
ákvörðun stjórnar körfuknattleiksdeildar Hattar.

Vilja ekki
sjá ofbeldismenn
í íþróttum

„Það er ánægjulegt að sjá stjórnendur taka af skarið og hafa 
gildi ungmennafélagshreyfingarinnar í heiðri í stað þess að 
horfa á árangur liðsins til skamms tíma. Jákvæðu áhrifin verða 
meiri til lengri tíma litið,“ segir Auður Inga Þorsteinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri UMFÍ. Hún bendir á að mikil og jákvæð bylgja 
hafi farið um íþróttahreyfinguna. Það séu áhrif #metoo-byltinga-
innar sem hafi valdið því að fleiri þora að stíga fram og tjá sig 
ef á þeim er brotið. Stjórnendur íþróttafélaga hafi líka 
fengið kjark til að taka erfiðar ákvarðanir liðum sínum til heilla 
eins og hjá Hetti á Egilsstöðum.

Hlíðasmári 6     Kópavogi     510 7900
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Dagana 12.–16. september síðastliðinn fór fimmtán manna  
hópur frá Ungmennafélagi Selfoss, Héraðssambandinu 
Skarphéðni (HSK), UMFÍ, Golfklúbbi Selfoss og Sveitar- 
félaginu Árborg í heimsókn til Árósa í Danmörku. Heim- 

sóknin var liður í evrópsku samstarfsverkefni þessara aðila og DGI 
Østjylland. Sextán manna hópur frá DGI Østjylland kom síðan til 
Selfoss og dvaldi þar dagana 21.–25. nóvember sl.

Meginmarkmið verkefnisins var að fá nýjar hugmyndir og aðferð- 
ir til að vinna með ungu fólki í íþróttum, meðal annars til að draga 
úr brottfalli úr íþróttum og finna leiðir til að fá fleiri börn til að stunda 
þær. Einnig var markmiðið að bæta gæði í starfi og gera það skil- 
virkara, ásamt því að byggja brýr milli sambærilegra stofnana í 
Árósum og Árborg til frekari samskipta og aukinnar þekkingar.
 Stíf dagskrá var í báðum ferðunum með fjölda fyrirlestra um ýmis- 
legt er tengist starfinu. Íþróttamannvirki voru skoðuð, stofnanir heim- 
sóttar og fengu fulltrúar ýmissa íþróttagreina kynningu hjá sambæri- 
legum félögum í báðum löndum. Verkefnið var unnið með Erasmus+  
styrk frá Evrópu unga fólksins.

Íslenski hópurinn í skoðunarferð ásamt 
dönskum ungmennafélögum frá DGI Østjylland.

Danski hópurinn ásamt nokkrum 
Íslendingum í heimsókn í skrifstofu UMFÍ í Reykjavík.

Árborg – Árósar 
samstarfsverkefni íþróttahreyfinga:

Aukin þekking og nýjar 
hugmyndir í vinnu með ungu fólki

Draumur sem varð að veruleika
„Það var virkilega gaman að sjá þetta verkefni verða að veruleika. 
Þetta var gamall draumur sem rættist,“ segir Örn Guðnason, fyrr- 
verandi stjórnarmaður í HSK og forsprakki verkefnisins. „Við sáum 
fullt af áhugaverðum hlutum í Árósum og eigum eftir að vinna úr 
því. Eins voru Danirnir afar ánægðir með heimsóknina til Íslands.“

Getum margt lært af Dönunum
„Það var áhugavert að kynnast störfum sambærilegra samtaka og  
HSK. Ég hef áður farið í kynnisferðir til Danmerkur, en þá til höfuð- 
stöðva DGI. Það er margt sem við getum lært af Dönunum, enda 
eru þeir með á fimmta tug manna í vinnu við að þróa og bæta  
starfið. Ég get sem dæmi nefnt aðkomu og aðstoð heildarsamtak- 
anna við kynningarmál og notkun samfélagsmiðla,“ segir Engilbert 
Olgeirsson, framkvæmdastjóri HSK.

Áhugaverð tengsl hafa myndast
„Það sem var áhugaverðast í verkefninu var að það skyldi takast 
að mynda tengslin. Ég er nokkuð viss um að Bragi Bjarnason 
menningar- og frístundafulltrúi, hjá Sveitarfélaginu Árborg, muni 
t.d. hafa samband við Aarhus Kommune núna þegar Árborg er 
að fara af stað með vinnu í að móta stefnu bæjarfélagsins, því að 
Aarhus Kommune er nýbúin að gefa út stefnu sína. Eins er mikil  
uppbygging í Árósum eins og á Selfossi. Þess vegna er mikilvægt 
að fá góðar hugyndir frá öðrum,“ segir Helen Óladóttir Kristian-
sen, stjórnarkona í DGI Østjylland.
 „Það er engin spurning að þetta verkefni á eftir að gagnast okkur  
vel, ekki síst það sem snýr að afreksíþróttum eða íþróttaakademí-
unum á Selfossi. Við munum hafa samband við deildirnar innan 
Umf. Selfoss sem eru með akademíur og einnig FSU og fá frekari 
upplýsingar um hvernig hlutirnir eru gerðir á Selfossi. 
 Vonandi tekst að fá einhverjar deildir frá stöku félögum til að taka  
þátt í Unglingalandsmótinu sem verður á Selfossi 2020, þótt það 
sé í midju sumarfríi hér í Danmörku.
 Ég hugsa að DGI muni hafa samband vid ÍSÍ eða UMFÍ varðandi  
einstök verkefni, t.d. almenningsíþróttasviðið hjá ÍSÍ og verkefnið 
Sýnum karakter sem UMFÍ og ÍSÍ eru með.“

Danirnir prófa íslenska glímu á Geysi.

Fimleikaaðstaðan hjá Springcenter Aarhus er frábær.
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Nýtt hjá DGI Østjylland:

Félögin geta 
keypt aðstoð til 
að bæta samskipti 
og kynningarmál
Lise Sinius Abildgaard, starfsmaður samskiptasviðs hjá 
DGI Østjylland, hélt fyrirlestur fyrir íslenska hópinn í Árósum þar 
sem hún sagði frá nýju verkefni sem samtökin settu af stað fyrr 
á þessu ári. Verkefnið felst í því að félögum og íþróttastofnunum 
innan DGI Østjylland er boðið upp á aðstoð varðandi samskipti 
og kynningarmál sín á netinu.

Hún sagði flest félög vera í samskiptum við marga og þurfi 
starfsmenn þeirra að nota margar leiðir á samskiptamiðlum til 
þess. Mörg félög þurfi hjálp því að þau viti ekki hvernig þau eigi 
að ná til fólks. Hún benti líka á afleiðingar þess fyrir félögin ef 
það er ekki gert.

Pælingar Lise Abildgaard 
um samskipti félagsins út á við:
•	 Eru þau í takt við tímann? 
 Margar heimasíður er ekki hægt að skoða í farsímum.

•	Virka þau fyrir utanaðkomandi? 
 Mörg félög eru með Facebook-grúppur en ekki Facebook-síður. 
 Það takmarkar möguleika félaganna á að ná í nýja félaga og 
 iðkendur og þau geta ekki markaðssett starfið á samfélagsmiðl-
 inum. Upplýsingar á heimasíðum eru að mestu leyti miðaðar við 
 núverandi félaga/meðlimi en ekki við nýja félaga. Því er oft er 
 erfitt að finna upplýsingar um íþróttir, verð, staði o.fl.

•	 Eiga þau við gagnvart þeim við erum að reyna að höfða til? 
 Oft eru samskiptin ekki sniðin nægjanlega vel að móttakendun-
 um. Ekki er nógu mikið hugsað um mikilvægi þeirra og mót-
 takendunum ekki veitt næg athygli.
 Ef Facebook-síður eru teknar sem dæmi þá var fyrir hálfu ári að 
 meðaltali hægt að ná til 20% af aðdáendum, en í dag aðeins 
 6%. Facebook-auglýsingar eru þó mikilvægar fyrir margar 
 stofnanir.

•	 Félögin	eru	oft	í	samkeppni	við	önnur	samtök,	íþróttaklúbba	og	
 svo framvegis sem setja miklu meiri fjármuni í auglýsingar.

Raunverulegt dæmi 
Höfðar þessi kynning til ungs fólks?
Lise sýndi mynd af Facebook-síðu hlaupaklúbbs í Assentoft sem er 
um 40 mínútur frá Árósum. Þar skildu menn ekkert í því af hverju 
eingöngu eldri félagar væru í klúbbnum. Og af hverju væri ekki 
hægt að búa til Facebook-auglýsingar. Þeir veltu fyrir sér af hverju 
þeir fengju ekki ungt fólk í klúbbinn.
 Á opnumynd Facebook-síðu klúbbins var mynd af tveimur eldri 
hlaupurum. Hún spurði hvort hægt væri að ímynda sér að það 
væri áhugavert fyrir ungan mann, sem væri að flytja til Assentoft  
með fjölskyldu sinni og væri að leita sér að áhugaverðum hlaupa- 
hópi, að ganga í klúbbinn. Lise sagði að þegar hann sæi þessa 
mynd á Facebook-síðunni væri erfitt fyrir hann að sjá sig í þessu 
félagslega samhengi. 
 Hitt vandamálið, þ.e. af hverju þeir gætu ekki gert auglýsingar 
á Facebook, var út af því að þeir voru með Facebook-grúppu en  
ekki Facebook-síðu. Sagði hún það algengt vandamál hjá mörg- 
um félögum.

Facebook
Lise tók dæmi um Facebook-síðu fitness-deildar 
Mørke Idrætsforening. Þeir nota Facebook-síðuna 
fyrir skilaboð. Aðallega eru það neikvæð skilaboð 
eða upplýsingar um að engir leiðbeinendur séu í 
boði einhverja tiltekna daga. Í þessu tilfelli ráðlagði 
hún þeim að breyta innihaldi skilaboðanna. Betra 
væri að vera með fleiri myndir og video úr þjálfun-
inni, sýna meira frá fitness-þjálfuninni og þannig 
hvetja nýja félaga til að koma og vera með. 
Neikvæðu upplýsingarnar ættu frekar heima í 
Facebook-grúppunni, ekki á Facebook-síðunni.

Verkefnið hefur gengið vel til þessa
Það sem hefur verið gert í tengslum við þetta verkefni:

•	Facebook-síður
•	Samskiptateymi
•	Heimasíður
•	Fréttatilkynningar
•	Markaðssetning	viðburða	(prufudagar)
•	Hvernig	á	að	búa	til	videó
•	Prófílar	á	samfélagsmiðlum
•	Leiðbeiningar	varðandi	grafíska	vinnslu
•	Auglýsingar	á	Facebook
•	Notkun	mynda
•	Samskiptastefnur	(strategy)

Heimasíður
Mörg félög eru með heimasíður sem eru ekki 
spennandi. Oftar en ekki vantar myndir eða of mikið 
er af upplýsingum sem blasa við. Mörgum fallast því 
hendur og vita ekki hvar þeir eiga að byrja. 
Í mörgum tilfellum líta síðurnar enn verr út í farsímum.
 Hjá félögum með margar deildir kemur stundum 
upp óánægja með aðalsíðu félagsins og þá fara 
deildirnar sjálfar að búa til sínar eigin síður. Þá 
verða til margar ólíkar síður hjá sama félaginu og 
ímynd félagsins birtist á ólíkan hátt. Það dregur úr 
samstöðu og hver er að vinna í sínu horni.
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Styttist í lög
um lýðháskóla

Allt stefnir í að á Alþingi verði mælt
fyrir tillögu um stofnun lýðháskóla 
UMFÍ á Laugarvatni á vorþingi.  
Flutningsmenn tillögunnar eru 
fimm þingmenn Framsóknar-
flokksins	með	Willum	Þór	
Þórsson í fararbroddi. Ef málið  
kemst í gegn mun mennta- og 
menningarmálaráðherra skipa 
starfshóp sem skipuleggja mun 
lýðháskóla UMFÍ á Laugarvatni.
Gert er ráð fyrir því í tillögunni að a.m.k. einn fulltrúi frá UMFÍ 
eigi sæti í starfshópnum. 

Í tillögunni segir að hópurinn taki meðal annars mið af vinnu 
við frumvarp um lýðháskóla sem er í smíðum, nýtingu mannvirkja 
á Laugarvatni, rannsóknum á brotthvarfi nemenda úr framhalds-
skólum og reynslu af stofnun og rekstri annarra lýðháskóla á 
Íslandi, einkum á Flateyri og Seyðisfirði. Gert er ráð fyrir að 
starfshópurinn skili niðurstöðum sínum í síðasta lagi 31. maí 
árið 2019. 

Jonathan Spejlborg, 
stofnandi LungA á 
Seyðisfirði:

•	 Fagnaðarefni	er	að	lögð	hefur	
verið fram tillaga um lýðháskóla 
á Íslandi. Forsvarsfólk LungA hef- 
ur síðastliðin fimm ár  talað fyrir 
nauðsyn þess að setja slík lög. 

•	 Við	teljum	að	lýðháskóli	hafi	
margþætt áhrif á nemendur, sam- 
félagið og héraðið sem viðkom- 
andi lýðháskóli er í.

•	 Lýðháskóli	er	á	Flateyri	og	svo	 
er LungA á Seyðisfirði. Þeir eru  
hvor með sína áhersluna. Lýðhá- 
skóli UMFÍ væri með útivist og íþróttir. Það er jákvætt að fjölga lýð- 
háskólum þar sem hver þeirra er með sínar eigin áherslur. 

UMSAGNIR UM LÝÐHÁSKÓLA UMFÍ:
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Erling Johannesson, 
forseti Bandalags 
íslenskra listamanna:

•	Meira	er	betra.	Fleiri	úrræði	og	
fjölbreyttari leiðir fjölga verkfærun- 
um í kistunni og möguleikum ungs  
fólks til að finna sér farveg. Í um-
hverfi lýðháskóla getur ungt fólk 
sótt reynslu, menntun og þjálfun 
sem býðst ekki í hefðbundnu skóla-  
umhverfi, fengið aðgang að þekk- 
ingu leiðbeinenda sem hafa marg- 
ir mikla reynslu á sínum sviðum í 
oft sérhæfðum störfum. 

•	Varðandi	þá	stefnu	sem	virðist	vera	að	þróast,	að	uppbyggingin	sé	 
fyrst og fremst á landsbyggðinni, þá hljómar það eins og tónlist í okkar 
eyrum. Víða eru byggðir viðkvæmar og atvinnulíf einhæft. Að sá fræjum 
menntunar og skapandi hugmynda teljum við einhverja bestu leiðina til 
atvinnu- og samfélagsuppbyggingar.

Ásta Stefánsdóttir, sveit-
arstjóri Bláskógabyggðar

•	Sveitarstjórn	fagnar	framkom-
inni þingsályktunartillögu um stofn-
un lýðháskóla UMFÍ á Laugar-
vatni. Húsakostur í eigu sveitar-
félagsins getur hentað vel fyrir 
starfsemina.

•	Sú ríka hefð sem er fyrir margs 
konar menntastarfsemi á öllum 
skólastigum á Laugarvatni er 
góður grunnur fyrir starfsemi 
lýðháskóla.

UMSAGNIR UM LÝÐHÁSKÓLA UMFÍ:
Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 
forseti Menntavísinda-
sviðs Háskóla Íslands:

•	 Ekki	er	mikil	hefð	fyrir	rekstri	
lýðháskóla á Íslandi og engin lög- 
gjöf til um þá þrátt fyrir að lýð- 
háskólar séu starfræktir á Seyðis- 
firði og Flateyri. Úr þeim löggjaf- 
arskorti þarf að bæta því að lýð- 
háskólar eru góð viðbót í þá skóla- 
flóru sem fyrir er á Íslandi fyrir 
ungt fólk á aldrinum 18–25 ára. 

•	 Lýðháskóli	er	spennandi	vett- 
vangur fyrir ungt fólk sem vill taka þátt í reynslumiðuðu óhefðbundnu 
námi og fyrir ungt fólk sem flosnað hefur upp úr námi og eykur líkur á 
frekara námi að lýðháskólanámi loknu.

•	Mikilvægt	að	ef	skólagjöld	eru	til	staðar,	séu	þau	námslánahæf	hjá	
LÍN eins og háskólanám og verknám á framhaldsskólastigi.

•	 Staðurinn	Laugarvatn	er	einstaklega	vel	til	þess	fallinn	að	reka	lýðhá- 
skóla og ungmennabúðir. Þar eru skólahús, íþróttahús, heimavist, mötu- 
neyti, skrifstofuhúsnæði og íþróttavellir auk mikillar nálægðar við náttúru  
sem gefur mikla útvistarmöguleika s.s. til fjallgangna, tjaldferðalaga, vatna- 
mennsku og jöklaferða. Veðursæld er mikil á Laugarvatni og sumrin hlý. 

ERT ÞÚ Á LEIÐ Í LÝÐHÁSKÓLA?

UMFÍ VEITIR UNGU FÓLKI SEM HYGGUR 
Á NÁM Í LÝÐHÁSKÓLA Í DANMÖRKU STYRK

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á UMFI.IS 

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 10. JANÚAR 2019
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SVIPMYNDIR ÚR STARFINU

Blaðamannafundur vegna forvarnadags forsetans 1. október. Kátir bandýspilarar á Landsmótinu á Sauðárkróki 12.–15. júlí.

Vorfundur UMFÍ á Sauðárkróki 4.–5. maí. Stuð í tjaldinu á Unglingalandsmóti UMFÍ í Þorlákshöfn 2.–5. ágúst.

Umræðupartí UMFÍ og UMSB í Logalandi í Borgarfirði 16. maí. Flott ungmenni í umræðupartíi UMFÍ og UMSB í Borgarfirði.
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SVIPMYNDIR ÚR STARFINU

Sjálfboðaliðar á Landsmótinu á Sauðárkróki 12.–15. júlí. Frá keppni í hjólreiðum á Landsmótinu á Sauðárkróki 12.–15. júlí.

 Krakkar á Unglingalandsmóti UMFÍ í Þorlákshöfn 2.–5. ágúst. Hamborgarasala á Unglingalandsmóti UMFÍ í Þorlákshöfn 2.–5. ágúst.

Ungmennaráðstefnan Ungt fólk og lýðræði í Grímsnesi 21.–23. mars. Sambandsráðsfundur UMFÍ á Ísafirði 20. október.
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Um miðjan nóvember sl. kom út heimildarmynd um sögu Lands-
móta UMFÍ á svæði Héraðssambandsins Skarphéðins (HSK). 
Þetta er forvitnileg mynd enda gaman að sjá myndefni frá löngu 

liðnum tíma og þróun mótanna frá því sem áður var. 
Marteinn Sigurgeirsson segir fræjum myndarinnar hafa verið sáð á 

Landsmóti UMFÍ á Selfossi árið 2013. „Ég hafði tekið saman myndefni 
sem var látið rúlla á sögusýningu í tengslum við mótið. Texta og tal vant- 
aði og var Jón M. Ívarsson söguritari fenginn til að útskýra fyrir fólki 
það sem fyrir augu bar. Eftir mótið vaknaði áhugi á því að fanga sögu 
Landsmótanna á HSK-svæðinu í mynd,“ segir Marteinn og bendir á að 
forystu í því hafi haft sögu- og minjanefnd Ungmennafélags Selfoss. 

Þetta er auðvitað ekki í fyrsta sinn sem Marteinn vinnur fyrir ung-
mennafélagið. Hann er borinn og barnfæddur Selfyssingur og hefur 
lengi haldið utan um gamlar myndaupptökur, varðveislu og skráningu 
þeirra fyrir UMFÍ. Skemmst er að minnst hundrað ára afmælis UMFÍ 
árið 2008 en þá skipulagði Marteinn meðal annars sögusýningu UMFÍ 
í Gerðarsafni í Kópavogi þar sem gamlar myndir voru látnar rúlla 
með textum. Hann gerði jafnframt mynd um íþróttafrömuðinn Þorsteinn 
Einarsson árið 2016.

„Eftir Landsmótið á Selfossi 2013 fór ég í gang, lagðist í viðtöl og 
fór um sambandssvæðið. Þetta var töluverð vinna. Við náðum viðtölum 
við fólk sem var á landsmótinu sem Sigurður Greipsson endurvakti í 
Haukadal árið 1940, Hafstein Þorvaldsson og Jóhannes Sigmunds-
son og fleiri sem tengdust öðrum mótum og mundu eftir þeim. Þeir 
Hafsteinn og Jóhannes gengu um sýninguna og ég tók upp á meðan 
bunaði upp úr þeim fróðleikur um mótin,“ segir Marteinn. Hann nefnir 
að til sé mjög gott myndefni til frá gömlu mótunum. Þau hafi sum hver 
verið tekin upp á 16 mm filmur og varðveist vel. Dæmi um það eru 
að kvikmynd var gerð um mótið í Hveragerði 1949 og gott efni á 
Landsmóti UMFÍ á Laugarvatni 1965. Mótið þar var eftirminnilegt fyrir 
gríðarlegan mannfjölda sem það sótti og hitabylgjuna sem þá gekk 
yfir,“ segir hann. 

Það bunaði upp úr þeim 
fróðleikur um mótin

Mikilvægt að skrásetja söguna
Marteinn segir vel haldið utan um myndefni frá Landsmótum UMFÍ. Því 
hafi verið komið fyrir í Kvikmyndasafni Íslands í Hafnarfirði, það skráð 
þar og varðveitt við rétt hitastig. „Menn vönduðu sig hér áður fyrr, fengu 
fagmenn í verkið og tóku upp á góðar filmur. Nú eru komnir góðir 
skannar til að yfirfæra 
myndefnið á stafrænt 
form,“ segir hann og 
bætir við að áhugavert 
væri að skrásetja söguna 
í fleiri fjórðungum á 
meðan fólk er enn á lífi 
sem var á staðnum og 
man söguna. „Eins og 
sagt er um tryggingar, 
þá myndar maður ekki 
eftir á,“ segir hann. 

Guðmundur Kr. Jónsson, heiðursformaður HSK, stýrði teiti sem haldið var til að fagna útgáfu myndarinnar 
um sögu Landsmóta UMFÍ á HSK-svæðinu. Hann og Guðríður Aadnegard, formaður HSK, afhentu fyrstu 
diskana þeim sem unnu að heimildarmyndinni. Þau eru Marteinn Sigurgeirsson, Kristinn Bárðarson, sem 
situr í minjanefnd knattspyrnudeildar Umf. Selfoss og fólk sem sæti á í sögu- og minjanefnd HSK, þau Kjartan 
Lárusson, Þorgeir Vigfússon, Lísa Thomsen og Jón M. Ívarsson sagnfræðingur. Mynd: EO.

Kvikmyndagerðarmaðurinn Marteinn Sigurgeirsson hefur gert 
heimildarmyndum sögu Landsmóta UMFÍ á HSK-svæðinu. 
Hann segir mikilvægt að fanga söguna í mynd svo að hún gleymist ekki.

Marteinn Sigurgeirsson kvikmyndagerðar-
maður sem gerði heimildarmyndina um 
sögu Landsmóta UMFÍ á HSK-svæðinu.
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Reykjavík
HB Grandi hf.
Seðlabanki Íslands
Gáski ehf.
T.ark Arkitektar ehf.
Landssamband 
 lögreglumanna
Veiðivon ehf.
Suzuki-bílar hf.
Aðalvík ehf.
Gull- og silfursmiðjan ehf.
Bílasmiðurinn hf.
Orka ehf.

Kópavogur
Rafmiðlun hf.

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða 
 ehf.

Hvammstangi
Húnaþing vestra

Blönduós
Stéttarfélagið Samstaða

Sauðárkrókur
Verslun Haraldar 
Júlíussonar
K-Tak ehf.

Akureyri
Hnjúkar ehf.

Vopnafjörður
Vopnafjarðarhreppur,
 Hamrahlíð 15

Egilsstaðir
Fljótsdalshérað
Héraðsprent ehf.

Reyðarfjörður
Stjórnendafélag 
 Austurlands
Alcoa Fjarðaál sf.

Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf.

Selfoss
Fossvélar ehf.
Árvirkinn ehf.
Flóahreppur

Ölfus
Sveitarfélagið Ölfus

Laugarvatn
Menntaskólinn að 
 Laugarvatni

Flúðir
Flúðajörfi ehf.

Hvolsvöllur
Krappi ehf.

Styrktarlínur

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið
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Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Snorri  
Snorrason
Löggiltur 
fasteignasali
Útibú Höfn Hornafirði
895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

  S í ð a n  1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906

REYKJANESBÆR

REYKJANESBÆR

Félags- og tómstundanefnd Sveitarfélagsins Skagafjarðar hefur meðal 
annars samþykkt að hækka hvatapeninga til eflingar tómstunda- og 

íþróttastarfs barna og ungmenna í sveitarfélaginu úr 8.000 krónum í 
25.000 krónur á hvern einstakling um áramótin. Sveitarfélagið mun 
jafnframt hækka styrk sinn til aðildarfélaga Ungmennasambands 
Skagafjarðar (UMSS) um 1,2 milljónir króna árið 2019 gegn því að 
félögin hækki ekki æfingagjöld sín á árinu. Í apríl gerðu sveitarfélagið 
og UMSS samning sín á milli sem ætlað er að efla starf UMSS og 

Hver er staða mála 
í sveitarfélagi þínu? 
Á vef UMFÍ er hægt að skoða frístundastyrki sveitarfélaga 
og sjá auk þess stuðning sveitarfélaga við héraðssambönd 
og ungmennafélög. 

Meira um málið á: 
www.umfi.is/utgafa/onnur-utgafa/

Hækka hvatapeninga í Skagafirði
aðildarfélaga sambandsins. Í samningnum er lögð áhersla á barna- og 
unglingastarf auk þess að stuðla að auknu samstarfi UMSS og Sveitar-
félagsins Skagafjarðar á sviði íþrótta- og forvarnamála. 

HREYFIVIKA UMFÍ
27. maí – 2. júní 2019
Það er mjög einfalt að taka þátt 
í Hreyfiviku UMFÍ með því að 
gerast boðberi hreyfingar. 
Hlutverk boðbera er að virkja 
fólkið í kringum sig, vekja athygli 
á því sem er í boði tengt lýðheilsu 
og íþróttum í nærsamfélaginu og 
standa fyrir viðburðum. 

Viðburðir í Hreyfivikunni geta 
verið af ýmsum toga. Þeir geta 
til dæmis falist í opinni æfingu 
fyrir alla, göngutúrum, ókeypis 
í sund eða harmonikkuballi.
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HVAÐ ER 
AÐ FRÉTTA?

Algjör 
sprenging
í Grindavík
 
„Það er allt ljómandi flott að frétta úr Grindavík. Ljósin loga frá morgni 
til kvölds alla daga í knattspyrnuhöllinni því að eldri borgarar nota höll- 
ina frá klukkan 6 á morgnana og svo er hún í notkun langt fram eftir 
kvöldi,“ segir Hadda Guðfinnsdóttir, starfsmaður Ungmennafélags 
Grindavíkur.

 Mikið hefur verið að gera hjá ungmennafélögum í Grindavík. Knatt- 
spyrnuhöllin er fyrir löngu uppbókuð og er verið að reisa nýtt 2.000 
fermetra íþróttahús sem horft er til að muni bæta alla aðstöðu til íþrótta- 
iðkunar til muna og koma öllum greinum undir þak.

 Íþróttaiðkunin niðurgreidd
Frístundastyrkur er ekki veittur í Grindavík heldur niðurgreiðir bærinn 
íþróttastarfið samkvæmt samningi sem ungmennafélagið gerði við bæj- 
arstjórnina á sínum tíma. Iðkendur greiða lága upphæð á hverri önn 
fyrir íþróttaiðkunina. Það hefur skilað sér í mikilli fjölgun iðkenda.

 Hadda bendir á að fjöldi iðkenda sé sami kjarni og áður. Félagið er 
með yfir 80% nemenda í grunnskólanum á aldrinum 6–16 ára í hópi 
iðkenda.

 „Þar að auki eru 60–70 börn frá 18 mánaða til 4-–5 ára í íþrótta- 
skólanum. Það er algjör sprengja. Við höfum aldrei upplifað annað 
eins!“ segir Hadda. Íþróttaskóli Ungmennafélags Grindavíkur er starf- 
ræktur á laugardögum yfir vetrartímann. Hadda segir bæði börn og 
foreldra skemmta sér í skólanum. Íþróttakennarar við grunnskólann í  
Grindavík aðstoða ungmennafélagið við kennslu barnanna sem er við- 
bót við hreyfinámið sem börnin fá í leikskólanum.

 Eins og samningur félagsins við bæjarfélagið kveður á um er nám- 
skeið í Íþróttaskólanum niðurgreitt af bænum. Önnin kostar aðeins 
5.000 krónur. Lágt verðið vekur athygli og ýtir það undir aðsókn í bæði  
íþróttir almennt og í Íþróttaskólann, að sögn Höddu sem bætir við að 
sömu sögu sé að segja af sunddeildinni. Þar hafi iðkendum fjölgað 
mikið. 

Margir bætast við í sund
„Góðu fréttirnar eru þær að nú er farið að æfa sund fullt af yngri iðk- 
endum, frá sex ára aldri og upp í 16 ára, sem hafa sum hver ekki fund- 
ið sig í öðrum íþróttum. Sundlaugin er hreinlega full af krökkum,“ segir 
Hadda og skýrir fjölgunina líka af því að sunddeildin hafi fengið nýjan 
þjálfara. Þar er á ferðinni engin önnur en Margrét Rut Reynisdóttir, sem 
líka þjálfar yngri flokka kvenna í knattspyrnu. Þessi kraftmikli þjálfari er 
ung að árum, rúmlega tvítug, en hefur verið í íþróttum frá unga aldri. 
Margrét er ekki bara öflugur þjálfari heldur fyrirmynd í íþróttum. Hún 
var sem dæmi eini Grindvíkingurinn sem þátt tók í Unglingalandsmóti 
UMFÍ þegar það fór fram á Sauðárkróki árið 2009. Þá var hún 12 ára 
og keppti í sjö greinum. Margrét vann til fjögurra gullverðlauna, fékk 
eitt silfur og brons. 

 En það eru ekki bara börn og ungmenni sem stunda íþróttir af krafti í  
Grindavík. Fólk á miðjum aldri og eldri borgarar láta ekki sitt eftir liggja.  
Eldri knattspyrnumenn mæta tvisvar í viku, eldri borgarar stunda boccía 
þrisvar í viku og fatlaðir einu sinni í viku. 

 „Íþróttahúsið okkar er í stöðugri notkun. Það má segja að það sé 
orðin hálfgerð félagsmiðstöð, þar mætast kynslóðirnar,“ segir Hadda 
hjá Ungmennafélagi Grindavíkur. 

Keppendur og verðlaunahafar á páskamóti sem eldri skákmenn tóku 
þátt í ásamt þeim yngri.

Hadda Guðfinns segir niðurgreiðslu íþróttagjalda jákvætt skref.
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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

Ragnar Lárusson og Fríða Björk 
Hjartardóttir í Stóra Dal eru hluti
þeirra 900 bænda sem eiga SS.




