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F
élagar í Skotíþróttafélagi Kópavogs hafa staðið 
sig vel í keppnum hér heima og erlendis í  
gegnum tíðina. Bára Einarsdóttir, sem situr  
í stjórn Skotíþróttafélagsins, segir grósk- 
una mikla og félagsmenn einkar sam- 
heldna. Það skili sér í góðu félagi.  
Félagið vill sjá fleiri konur æfa  
skotfimi.

 „Það er einkar góður andi í Skotíþrótta-
félagi Kópavogs. Við höfum lagt okkur fram  
um að vinna saman að málum félagsins og  
höfum það að leiðarljósi að öllum líði vel.  
Þetta hefur skilað því að við erum eins og  
ein stór fjölskylda og vinnum vel saman,“  
segir Bára Einarsdóttir. 
 Fáar konur eru í Skotíþróttafélaginu  
og er unnið að því að fjölga þeim. „Við  
höfum verið að vinna í því, tala við aðrar  
konur og smita út frá okkur gleðinni sem  
ríkir hjá félaginu. Það gengur vel en hægt  
og bítandi. Við vorum með nýliðanám- 
skeið í vetur og sóttu það aðallega konur,“  
segir Bára og bætir við að stutt sé síðan  
konum tók að fjölga í félaginu að ráði. Hún  
settist sjálf í stjórn Skotíþróttafélagsins árið  
2013. Þá var hún eina konan. Nú eru stjórn- 
arkonurnar orðnar þrjár og eru þær í fyrsta  
sinn í meirihluta í næstum þrjátíu ára sögu  
félagsins. 
 Bára segir áhugaleysi kvenna á skotíþrótt-
inni byggjast á misskilningi. „Vinkonum mínum 
þykir þetta spennandi en þær halda að íþróttin 
sé djöfulgangur og læti. En það er ekki svo. Þvert 
á móti er þetta rólyndisíþrótt sem krefst einbeiting-
ar. Einn tími hjá okkur jafnast á við góðan jógatíma,“ 
segir Bára kímin og vill sjá miklu fleiri konur leggja 
stund á skotíþróttina.

Stund með byssunni jafnast 
á við góðan jógatíma

A-sveit SFK, skipuð þeim Lilju Alfreðsdóttur, Báru Einarsdóttur og Guðrúnu Hafberg, setti ný Íslandsmet í 
50m liggjandi riffli og þrístöðu á Íslandsmeistaramótunum sem haldin voru í apríl.

Bára Einarsdóttir keppir hér í 50 m 
liggjandi riffli.

Sigurveig Helga Jónsdóttir á Íslands-
meistaramótinu í loftskammbyssu.

 Félagar í Skotíþróttafélagi 
Kópavogs vinna vel saman og 

leggja upp úr því að treysta 
böndin. „Við erum eins og 

ein stór fjölskylda,“ 
segir Bára Einarsdóttir. 

Í hnotskurn
•	 Skotíþróttafélag	Kópavogs	
 er með aðstöðu í kjallara 
 HK-hússins við Skálaheiði 
 í Kópavogi.
•	 Félagið	var	stofnað	árið	1989.
•	 Unglingar	geta	byrjað	að	æfa	
	 skotfimi	við	15	ára	aldur.
•	 Bára	er	Íslands-	og	bikar-
 meistari í 50 m liggjandi riffli.
•	 Jón	Þór	Sigurðsson	í	Skot-
 íþróttafélaginu er Íslands- og 
 bikarmeistari í 50 m liggjandi 
 riffli og Íslandsmeistari með 
 sportskammbyssu.

Bára ásamt þeim Margréti Lindu Alfreðs-
dóttur	og	Guðrúnu	Hafberg	þar	sem	þær	
sýna rifflana.

Frá keppni Skotíþróttafélags Kópavogs í Silhouette-skotfimi 
með .22LR cal. veiðirifflum.
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S jöunda landsmót UMFÍ 50+ verður hald - 
ið í Hveragerði dagana 23.–25. júní næst- 

komandi. Ég tel að þetta mót eigi alla mögu-
leika til þess að þátttakan aukist og á mér 
þann draum að keppendur yfir fimmtugu 
verði á bilinu 6–800 í hinum ýmsu greinum.
 Mótin eru haldin árlega á mismunandi 
stöðum á landinu og víða orðin vel þekkt. 
Flestir þeirra sem hafa mætt á mótin hingað 
til eru 65 ára og eldri. Ánægjulegt væri að sjá 
fleira íþróttafólk á aldrinum 50–65 ára taka 
þátt. Sá aldurshópur er fjölmennari á land-
inu og á oftast auðveldara með að hreyfa 

sig. Hann hefur einnig fengið meiri kynningu 
í gegnum tíðina um nauðsyn hreyfingar. Því 
vil ég hvetja fólk á þessum aldri til að fjöl-
menna á þessi skemmtilegu mót og taka 
þátt í keppni við allra hæfi. Það myndi auka 
gildi mótanna mikið að fá fleiri þátttakendur 
og gera þau meira virði sem mót fyrir fólk 
yfir miðjum aldri. 
 En hvert er markmiðið með þessum mót -
um? Jú, að stuðla að aukinni hreyfingu fólks  
á þessum aldri árið um kring. Með hreyfing-
unni batnar ekki aðeins líkamleg og andleg 
heilsa fólks heldur batnar félagslegi þáttur-
inn verulega með skemmtilegu samneyti við 
jafningja. Vinnum saman að því að efla þessi 
mót, við getum það ef við leggjumst öll á eitt.
 Í samtökum okkar sem og annars staðar er  
um að gera að nýta kannanir og rannsóknar- 
niðurstöður sem eru til um heilsufar og lífs -
hætti fólks. Út frá þeim getum við unnið sam-
an að jákvæðum verkefnum fyrir samborgar-
ana. Embætti landlæknis gefur út Lýðheilsu-
vísa sem mæla ýmsa þætti í lífsháttum og 
lífsvenjum fólks. Lýðheilsuvísum er hægt að 
skipta niður á landshluta og skoða og bera 
saman niðurstöður svæðisbundið og fyrir 
landið í heild. Upplýsingar um börn, unglinga, 
fullorðið fólk og eldra fólk er hægt að fá, 
bæði sundurliðaðar og í heildarniðurstöðu, 
sem sýna okkur talsvert um lífsvenjur ákveð-

Hreyfingin gerir okkur öll betri
inna hópa. Marga þessara lýðheilsuvísa er 
hægt að hafa áhrif á og ef við getum bætt 
þó ekki væri nema einhverja þætti væri það 
samfélaginu tvímælalaust til góðs. Hver og 
einn einstaklingur getur nýtt sér þessar upp-
lýsingar og notað þær fyrir sjálfan sig. 
 Við getum til dæmis lesið út úr Lýðheilsu-
vísum hver líkamsþyngdarstuðull fólks er í 
ákveðnum landshlutum, hvort fólk hreyfir 
sig daglega og hver gosdrykkjaneysla er í 
einum landshluta í samanburði við annan 
– og meðaltalið. 
 Það að geta lesið úr og nýtt sér slíkar upp-
lýsingar á að stýra starfi okkar á markvissari 
hátt og í ákveðnari farveg. Hvað skýrir það 
t.d. að kannabisneysla unglinga er meiri á 
höfuðborgarsvæðinu en víða úti á landi?  
Sofa unglingar í umdæmi okkar nægilega 
mikið? Suma þætti getum við ekki haft áhrif 
á en sumar upplýsingarnar í lýðheilsuvísun-
um eru mjög góðar og við eigum að nýta 
okkur þá og vinna í þeim þáttum sem við 
getum stýrt eða haft áhrif á. Stefnum að því 
að sú vinna komi samfélaginu til góða, unga 
fólkið er framtíð okkar, vinnum með því. 
 Óskir um gleðilegt ungmennafélags-
sumar til ykkar allra.

Haukur F. Valtýsson, 
formaður UMFÍ
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Greiðslugátt 

fyrir vefverslanir - skilvirkt 

og þægilegt viðmót

Sölugátt 

fyrir sölufólk fyrirtækja 

- fljótleg og aðgengileg 

skráning

Hagkvæmt 

Ekkert mánaðargjald eða 

föst gjöld

Einfalt 

Forskráning notenda óþörf 

fyrir lægri upphæðir

Örugg skil 
Öll samþykkt kaup 

greidd út óháð greiðslum 

kaupenda

Við kynnum glænýja greiðslulausn fyrir 

vefverslanir og fyrirtæki sem vilja auka sölu og 

bæta afkomuna. Einföld innskráning og viðmót 

þar sem kaupendur geta valið að dreifa greiðslum 

af kaupunum á kort eða greiðsluseðla til allt  

að 36 mánaða.

Greiðslumiðlun ehf.  |  Laugavegi 99  |   101 Reykjavík  |  Sími 527 5400  |  greidslumidlun@greidslumidlun.is

Kynntu þér allt um Pei á pei.is eða hafðu samband 

og óskaðu eftir kynningu eða nánari upplýsingum  

- við eigum örugglega samleið www.pei.is

Einfaldar 
og öruggar  
greiðslur  
fyrir alla
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Skinfaxi 2. tbl. 2017
Skinfaxi er tímarit Ungmennafélags Íslands. 
Það hefur komið út samfleytt síðan árið 1909. 
Blaðið kemur út ársfjórðungslega. Tímaritið 
dregur nafn sitt af hestinum fljúgandi er 
dró vagninn sem goðsagnaveran Dagur ók 
um himinhvolfið í norrænum sagnaheimi.

Ritstjóri: Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
Ábyrgðarmaður: Haukur Valtýsson, 
formaður UMFÍ
Ljósmyndir: Haraldur Jónasson, Hafsteinn 
Snær Þorsteinsson, Gunnar Gunnarsson, 
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, o.fl.
Umbrot	og	hönnun: Indígó
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja
Prófarkalestur: Helgi Magnússon
Auglýsingar: Miðlun ehf. o.fl.

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

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

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

Starfsfólk Evrópu unga fólksins
Anna R. Möller, forstöðumaður
Helga Dagný Árnadóttir, verkefnastjóri
Hjörtur Ágústsson, kynningarfulltrúi

Starfsfólk	UMFÍ	á	Laugum	í	Sælingsdal
Anna Margrét Tómasdóttir, forstöðukona
Jörgen Nilsson, tómstundaleiðbeinandi
Gunnar Már Gunnarsson, tómstundaleið-
beinandi og starfsmaður Sælingsdalslaugar
Hrönn Jónsdóttir, tómstundaleiðbeinandi
Marta Sigurðardóttir, matráður
Vladimir Babic, tómstundaleiðbeinandi
Céline Castel, matráður
Tomáš Hub, tómstundaleiðbeinandi

Stjórn	UMFÍ:
Haukur Valtýsson, formaður 
Örn Guðnason, varaformaður
Hrönn Jónsdóttir, ritari
Helga Jóhannesdóttir, gjaldkeri
Ragnheiður Högnadóttir, meðstjórnandi
Gunnar Gunnarsson, meðstjórnandi
Björn Grétar Baldursson, meðstjórnandi

Varastjórn	UMFÍ:
Þorgeir Örn Tryggvason, Kristinn Óskar 
Grétuson, Sigurður Óskar Jónsson og
Guðmundur Sigurbergsson.

Forsíðumynd:
Forsíðumyndina tók Haraldur Jónasson 
af Valdimari Hafsteinssyni, framkvæmda-
stjóra Kjöríss og þátttakanda í Landsmóti 
UMFÍ 50+ í Hveragerði dagana 23.–25. júní. 

Vissir þú …
... að Ungmennafélag Íslands er  
landssamband ungmennafélaga.  
 
... að innan UMFÍ eru um 

340 félög í ýmis konar  
íþróttum og félagsstarfi.

... að félagsmenn UMFÍ eru: 

160.964
... að landsmenn eru: 

338.349

... að sambandsaðilar UMFÍ eru: 

18 víða um land  
 
og auk þess

 11 félög með  
beina aðild.

Landsmót UMFÍ á sér langa og merkilega 
sögu. Mótið var fyrst haldið árið 1909 á 

Akureyri  og síðast var það haldið árið 2013 
á Selfossi. Það Landsmót var hið 27. í röðinni. 
Mótin voru lengi vel stærstu og merkustu 
íþróttaviðburðir landsins og skiptu gestir 
mótanna þúsundum.  
 Að loknu Landsmóti 2013 var ákveðið að 
staldra við og velta fyrir sér framtíð mótsins 
enda voru þá orðnar gríðarlega miklar breyt-
ingar á íþróttalífi og viðburðum um land allt. 
Lagst var í vinnu og endurskoðun á mótinu. 
Niðurstaðan varð sú að gjörbreyta því, opna 
mótið, hætta stigakeppni og höfða betur til 
fólks sem hreyfir sig reglulega og stundar 
íþróttir af krafti. 

Nýtt landsmót
Nýtt mót mun líta dagsins ljós á Sauðárkróki 
dagana 13.–15. júlí 2018. Mótið verður byggt 
á gömlum og góðum grunni en með nýju 
fyrirkomulagi. Það verður opið öllum, 18 ára 
og eldri. Fjölmargar keppnisgreinar verða 
í boði fyrir einstaklinga og hópa ásamt 
skemmtilegri afþreyingu við allra hæfi. Þetta 
verður sannkölluð íþróttahátíð þar sem allir 
eiga að geta fundið íþróttagrein og önnur 
verkefni sem þeim líkar. Tónlist og menning 

verður einnig í hávegum höfð til að krydda 
þessa helgi í Skagafirði og gera hana eftir-
minnilega.

Landsmót UMFÍ 50+ á sama tíma
Samhliða þessu nýja móti verður Landsmót 
UMFÍ 50+ einnig haldið á Sauðárkróki. Mótið 
verður með svipuðu sniði og ætíð áður. En 
þar sem Landsmót UMFÍ 50+ verður haldið 
samhliða nýja Landsmótinu verður töluvert 
meira í boði varðandi keppni og afþreyingu 
en áður. 
 Leitast verður því við að þetta nýja Lands-
mót UMFÍ höfði til sem flestra sem stunda 
hvers konar hreyfingu sér til heilsubótar, ekki 
síður en til þeirra sem hafa ekki enn komið 
sér af stað en vilja fara að hreyfa sig og fá 
leiðsögn til að gera það. Margt verður í boði 
fyrir þá sem hreyfa sig.
 Ungmennafélag Íslands hvetur til þátt-
töku á þessu nýja móti og vonar sannarlega 
að með því verði stigin góð skref inn í nýja 
tíma. 
 Takið strax frá dagana 13.–15. júlí 2018 og 
hittumst glöð á Sauðárkróki.

Ómar Bragi Stefánsson, landsfulltrúi UMFÍ og 
framkvæmdastjóri móta UMFÍ.

Landsmót UMFÍ 50+ verður 
hluti af Landsmóti UMFÍ 
á Sauðárkróki 2018

Ómar Bragi er á ferð og flugi allan 
ársins hring við skipulagningu móta 
UMFÍ.	Landsmót	UMFÍ	á	Sauðárkróki	
2018	verður	stærsti	viðburður	
hreyfingarinnar í fjögur ár.



Ferskt og fjölbreytt Nesti bíður þín hvert sem þú ferð um landið. 
Við tökum vel á móti þér með nýbökuðu og ilmandi bakkelsi, 
matarmiklum salötum, frískandi boozti og eðal kaffidrykkjum
sem þú getur gripið með þér eða notið hjá okkur í rólegheitum.

hluti af

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

8
2

2
6

3

Alltaf til staðar

þú þarft nesti  
beint í bílinn

-15 kr.  7 %
+ 2 punktar

af veitingum,
kaffi og
Nestisvörum

+ 3%hvert
skipti*10.

í formi 
punkta

afsláttur 

*Fyrir N1 korthafa þegar keyptir eru 25 lítrar eða meira af eldsneyti.
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Margrét Lilja Guðmundsdóttir segir að 
Íslendingar séu fyrirmynd annarra þjóða í 
forvarnamálum. Skipulagt tómstunda-
starf utan skólatíma vegi þar þungt. 
Hollendingar horfa til Íslands í forvarna-
málum. 

„Íþróttastarfið hér er einstakt, forvarnagildi 
þess er til fyrirmyndar á heimsvísu,“ segir 
Margrét Lilja Guðmundsdóttir, aðjúnkt á 
íþróttasviði Háskólans í Reykjavík og sérfræð-
ingur hjá rannsóknarfyrirtækinu Rannsóknir 
og greining. Hún kynnti niðurstöður Ánægju-
vogarinnar á fundi hópsins Náum áttum í 
vor.
 Fram kemur í niðurstöðunum að meiri-
hluti barna, sem stunda íþróttir einu sinni 
í viku eða oftar, er virkur í íþróttastarfi eða 
öðru skipulögðu tómstundastarfi og lætur 
áfengi og vímuefni að mestu í friði. Hlutfall 
þeirra sem æfa fjórum sinnum eða oftar með 
íþróttafélagi er lægra í neyslu en annarra. 
Hlutfall þeirra sem nota hvorki áfengi né 
önnur ávanabindandi efni er hæst í neðri 
bekkjum grunnskóla en lækkar eftir því sem 
börnin eldast. 

 Þá benda niðurstöður Rannsókna og 
greiningar til að þau börn sem eru virk í 
íþróttastarfi og tómstundastarfi finni síður 
fyrir kvíða og þunglyndi en önnur börn. „Við 
sjáum alltaf að krökkum, sem eru virkir í 
íþróttum, líður betur, andlega og líkamlega, 
þau hreyfa sig og hugsa um sig. Rannsóknir 
sýna okkur æ betur að hreyfing virkar, ef ekki 
betur þá jafn vel og lyf sem fólki eru gefin 
vegna andlegra sjúkdóma,“ segir Margrét 
og hnykkir á að lífshamingja, ánægja og 
námsárangur ungmenna fylgi þeim sem er 
virkur í íþróttafélagi. 

Hættulegt að hafa ekkert að gera
Margrét segir niðurstöður Ánægjuvogarinnar 
mjög jákvæðar. En um leið og íþróttastarf 
og skipulagt tómstundastarf skili góðum 
árangri í forvarnamálum þurfi að huga að 
þeim sem eru ekki í neinu starfi. 
 „Á miðstigi í grunnskóla er ekki mikið í 
boði fyrir börn eftir skóla. Íþróttastarfið og 
skipulagt tómstundastarf er því mikilvægt,“ 
segir Margrét og bætir við að það sé í raun 
alveg sama hvar borið sé niður, hópurinn, 
sem er ekki í skipulögðu starfi, komi alltaf 
verr út í samanburði við þann sem er virkur í 
íþróttum. 
 „Ég hef meiri áhyggjur af þeim sem eru  
ekki í íþróttum eða öðru skipulögðu tóm-
stundastarfi. Ég er ekki ein um það. Fullt af 
fagfólki beinir nú sjónum sínum að þeim 
hópi,“ segir Margrét og leggur áherslu á að 
Íslendingar hafi náð miklum árangri í forvar-
namálum. Eftir því sé tekið í öðrum löndum. 

Áhyggjur af börnum 
sem eru ekki í skipulögðu
íþróttastarfi

Hollenski fréttamaðurinn Rudy Bouma telur fullvíst að 
Íslendingar geti verið fyrirmynd Hollendinga í forvarna-
málum. Í byrjun árs las hann grein í bandaríska tímaritinu 
The Atlantic um árangur Íslendinga í forvarnamálum og til 
hvaða ráða var gripið hér til að draga úr unglingadrykkju og 
forða ungmennum frá neyslu fíkniefna. Hann er á ferð um 
Evrópu um þessar mundir við vinnslu á þáttaröð sem  áformað 
er að sýna í sumar í fréttaskýringaþættinum Nieuwsuur sem 
sendur er út á hverjum degi á hollensku ríkissjónvarpsstöð-
inni NOS. Bouma áætlar að vera á Íslandi í nokkra daga um 
miðjan júní við vinnslu innslaga í þáttinn.

Skjáskot af greininni í The Atlantic.

Margrét Lilja og fleiri 
þátttakendur á fundi Náum áttum.
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Hlutfall framhaldsskólanema 
sem hafa aldrei orðið ölvaðir. 
Þróun á árunum 
2000–2016.

18%

46%

2000 2016

Könnunin Ánægjuvogin 
er á vegum UMFÍ og ÍSÍ og tekur púlsinn á stöðu íþróttastarfs, 
ánægju iðkenda og stöðu áfengis- og tóbaksnotkunar meðal 
ungmenna í 8. til 10. bekk um allt land. 
Ánægjuvogin er unnin upp úr rannsókninni Ungt fólk sem 
Rannsóknir og greining gerir. Fyrirtækið hefur safnað gögnum 
frá árinu 1992. Könnun Ánægjuvogarinnar var lögð fyrir alla 
nemendur í 8. til 10. bekk á Íslandi í febrúar 2016. Allir nem-
endur, sem mættu til kennslu þann daginn, svöruðu spurninga-
listanum, alls 10.687 nemendur og var heildarsvarhlutfallið 86 
prósent, 3.478 nemendur í 8. bekk, 3.507 nemendur í 9. bekk og 
3.572 nemendur í 10. bekk. Auk þess voru 130 einstaklingar sem 
tilgreindu ekki bekk.

www. visitegilsstadir.is
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Ungmennafélagið Reynir á Árskógsströnd fagnar 110 ára 
afmæli á þessu ári. Formaður félagsins segir það enn virkt  
þótt félagsmönnum hafi fækkaði talsvert í gegnum tíðina.  

Afmælinu verður fagnað í sumar.
 „Stemmningin í félaginu er ágæt. Við höfum ekki fastneglt dag- 
skrána en ætlum að hafa uppákomur í sumar og vígja ýmsa 
afþreyingarmöguleika á Árskógsströnd í tilefni afmælisins,“ segir 
Marinó Þorsteinsson, formaður Ungmennafélagsins Reynis. 
Félagið var stofnað 3. mars árið 1907 og er það eitt elsta ung-
mennafélagið á Íslandi. Í tilefni afmælisins hafa verið keyptar körf-
ur fyrir frisbígolf, sett upp blaknet og afþreyingarsvæðið betrum-
bætt svo að fólk geti leikið sér. 
 Félagið setti sér í upphafi sömu markmið og Ungmennafélag 
Íslands, að hlúa að menningararfinum, glæða áhuga þjóðarinnar 
á bókmenntum og leiklist, huga að skógrækt, fegra og hreinsa 
tunguna, hefja íþróttalíf til vegs og virðingar, vinna að bindindi 
og fleira. Fyrirmynd félagsins var Ungmennafélag Akureyrar. En 
auk þess var málfundafélag í sveitinni sem treysti ungmenna-
félagið. Félagið sinnti mannúðarmálum í fyrstu og kom að fjáröfl-
un vegna Kristneshælis. Upp úr ungmennafélaginu spratt síðar 
Kvenfélagið Hvöt sem tók við mannúðarstarfinu. 

Góður árangur í íþróttum
Fyrstu árin voru íþróttir stór þáttur í starfsemi Ungmennafélags-
ins Reynis. Glíma og sund voru aðalgreinarnar. Sund færðist síðar 
til Dalvíkur. Fótbolti var líka vinsæll en knattspyrnuvöllur var tek-
inn í notkun á Árskógsströnd árið 1970. Fimm árum síðar var bætt 
við handboltavelli og frjálsíþróttasvæði. Keppendum félagsins hef-
ur vegnað vel í gegnum tíðina. Minna hefur þó farið fyrir íþrótta-
iðkunum síðustu ár vegna fólksfækkunar, að sögn formannsins. 
 „Þetta er áskorun og því heyjum við eins konar varnarbaráttu. 
Barnafólk hefur flust á brott. Í staðinn flytur hingað eldra og barn-
laust fólk. Börnunum hefur því fækkað nokkuð á Árskógsströnd. 
Við höfum sniðið okkur stakk eftir vexti og fórum því í samstarf 
við Ungmennafélag Svarfdæla í knattspyrnu árið 2006. Við reynum 
að halda úti minni háttar verkefnum eins og árlega Þorvaldsdals-
skokkinu. Yngri flokkar í knattspyrnu æfa líka á Árskógsströnd en 
meistaraflokkurinn, Dalvík/Reynir, æfir á Dalvík og spilar þar heima-
leiki sína,“ segir hann og bætir við að börnum á Árskógsströnd sé 
nú ekið á æfingar í íþróttum til Dalvíkur. 
 Íbúar á Árskógsströnd eru um 350. Þrátt fyrir það eru félags-
menn í Ungmennafélaginu Reyni um 100 talsins. „Margir þeirra 

Elsta ungmennafélag landsins 110 ára

Félagsblaðið Helgi magri er stolt 
Ungmennafélagsins Reynis. Fyrsta tölu-
blaðið kom út árið 1910 og hefur það 
komið út með örlitlum hléum til dagsins 
í dag. Búið er að færa blaðið á tölvutækt 
form og er það nær allt aðgengilegt á 
heimasíðu Reynis. 
 Félagsblaðið hefur ávallt gegnt mikil-
vægu hlutverki í starfsemi ungmenna-
félagsins og var á aðalfundum lesið upp 
úr því. Blaðið var lengst af handskrifað 
en frá og með 1. tölublaði árið 1994 
hefur það verið fjölritað og  því dreift á 
öll heimili sveitarinnar. Í Helga magra 
eru skráðar starfsskýrslur félagsins 
ásamt ýmsum sögum og ljóðum félags-
manna. Þá hefur svonefndur annáll 
verið skráður frá árinu 1979 þar sem 
getið er um fæðingar, fermingar, andlát, 
afmæli og giftingar á félagssvæðinu. 

Marinó	á	milli	tveggja	félaga	sinna.	Að	sjálfsögðu	eru	allir	klæddir	í	treyjur	félagsins.

Börn	á	leikjanámskeiði	Ungmennafélagsins	Reynis.

eru brottfluttir íbúar sem vilja halda tengslum við sveitina og 
tryggð við félagið,“ segir Marinó Þorsteinsson, formaður Ung-
mennafélagsins Reynis á Árskógsströnd.
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Þ
ingkonan Áslaug Arna Sigur- 
björnsdóttir er fyrirmynd. Hún 
er með yngstu þingmönnum 
Íslands og hefur verið á góðri 
uppleið í hinum pólitíska heimi. 

Á landsfundi Sjálfstæðisflokksins árið 2016 
fór hún fram gegn sitjandi ritara flokksins, 
Guðlaugi Þór Þórðarsyni, sem dró framboð 
sitt til baka. Áslaug hefur unnið um árabil að 
ýmiss konar félagsstörfum. Hún er nú ritari 
Sjálfstæðisflokksins, formaður allsherjar- og  
menntamálanefndar Alþingis og varaformað- 
ur þingflokks Sjálfstæðisflokksins. 

Hvernig sérðu fyrir þér aðkomu félagasamtaka 
að forvarnamálum?
„Félagasamtök eru mjög mikilvægur hlekkur í 
öllu forvarnastarfi. Þar þarf allt að spila saman, 
ríkið, félagasamtök og velferðar-, heilbrigðis- 
og menntakerfi. Ég held að við þurfum á 
mörgum sviðum að byrja fyrr að hugsa um 
forvarnastarf. Við höfum áttað okkur á því 
en tökum of smá og hæg skref. Við þurfum 
að einblína í meiri mæli á mikilvægi forvarna 
fyrir alla aldurshópa en aðallega fyrir ungt 
fólk. Þegar okkur tekst að sinna forvörnum 
vel léttum við á öllum kerfum ríkisins, ekki 
síst velferðar- og heilbrigðiskerfinu.“

Kemur til greina að auka fjárveitingar til 
forvarna?
„Það hefur verið í umræðunni. Ég veit að ráð- 
herrar ýmissa málaflokka hafa rætt það og 
ég mun þrýsta á það. En forvarnir þurfa að  
þróast. Það er gagnkvæmur skilningur á 
mikilvægi forvarna. Þótt áherslurnar séu mis- 
munandi, þegar kemur að boðum og bönnum,  
hefur það sýnt sig að forvarnir eru langbesta 
leiðin í lýðheilsumálum. Íþróttahreyfingin 
gegnir þar mikilvægu hlutverki. Við eldumst 
hratt og getum lítið gert við því. En um leið 
hefur ofþyngd aukist mikið. Þar þarf að 
grípa í taumana. Þetta helst líka allt í hendur 
og hugsa þarf málin í stærra samhengi. 
Fangelsismálin eru af sama meiði. Við getum 
byggt fleiri fangelsi. En við getum líka horft  

fram á við og velt fyrir okkur hvað við getum  
gert í dag svo að staðan verði betri í framtíð- 
inni. Markmið okkar hlýtur að vera að fækka 
föngum og koma í veg fyrir að fólk brjóti af  
sér. Í því samhengi skipta æskulýðs- og for- 
varnamálin máli fyrir framtíðarsýnina.“

Er framtíðarsýnin til?
„Það eru margar ákvarðanir teknar í dag sem  
eiga að hafa áhrif eftir mörg ár. Í menntakerf- 
inu þurfum við sem dæmi að ákveða hvar 
þörfin verður á næstu árum. Við þurfum 
þess vegna að reyna að beina fólki í réttar  
áttir í nútímanum. Við sjáum ekki ávinninginn  
af starfinu strax. En þannig eiga stjórnmálin 
meira að vera, ákvarðanir teknar í dag eiga 
að hafa áhrif til lengri tíma og til framtíðar, 
en ekki aðeins ákvarðanir sem hafa góð áhrif 
til skamms tíma.“

Á landsfundi Sjálfstæðisflokksins 2015 réðstu 
ekki á garðinn þar sem hann var lægstur. Þú 
og annað ungt fólk í flokknum gagnrýndir 
flokksforystuna fyrir að hlusta lítið á jafningja 
ykkar. Þú fórst svo fram gegn sitjandi ritara. 
Hvernig stuðlar maður að breytingum í svona 
formföstu félagi?
 „Það er mikilvægt að þora stíga fram. Ég  
ákvað að láta á það reyna hvort Sjálfstæðis-
flokkurinn væri í raun tilbúinn til að bjóða 
ungt fólk velkomið í forystuna til að breikka 
hana og hafa áhrif. Ég var mjög skýr í máli 
um það að flokkurinn yrði að hlusta á unga 
fólkið, sem flokkurinn gerði. “

Fannstu fyrir fordómum?
„Já, einhverjum, en ekki miklum. Fordóm-
arnir fólust í gagnrýninni sem sagði að ég 
gæti ekki hafa gert þetta allt sjálf því að ég 
væri svo ung. Þetta eru aldursfordómar. En 
ég held að ég hafi sprengt blöðru. Margir 
telja nú mikilvægt að hafa blandaða forystu í 
flokknum. Þetta sýnir að öflugt, málefnalegt 
ungt fólk, sem sýnir öðrum að það gefur 
ekkert eftir og sýnir árangur, getur haft eitt-
hvað til málanna að leggja.“ 

Áslaug Arna
Sigurbjörnsdóttir:

Ungt fólk 
þarf að 
þora að 

stíga fram 
og tapa

„Hvernig ætlið þið að laga þetta?“
Það kom á óvart þegar Áslaug Arna greindi frá því á landsfundi 
Sjálfstæðisflokksins í október árið 2015 að hún ætlaði að bjóða 
sig fram til ritara flokksins. Þar var fyrir Guðlaugur Þór Þórðar-
son, 48 ára þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Lengi vel leit út 
fyrir að hann yrði sjálfkjörinn. Guðlaugur ákvað að stíga til 
hliðar í ljósi framboðs Áslaugar. Hún var þá 24 ára laganemi. 
 Guðlaugur sagði í viðtali við Ríkissjónvarpið þar sem hann 
tilkynnti ákvörðun sína. „Mín niðurstaða er þessi; það er best 
fyrir flokkinn minn og flokkinn okkar, þegar kemur öflugt fram-
boð frá ungri manneskju, að ég stígi til hliðar og gefi henni tæki-
færi til þess að halda áfram þessu starfi og styðja hana vel í því.“
 Í ræðu sinni á landsfundinum sagði Áslaug Arna að flokks-
forystan væri einsleit, hleypa yrði ungu fólki að, því þurfi meira 
frelsi og minna íhald. „Ég ætlaði ekki alveg strax inn á þing. En 
þegar ég kom á landsfund Sjálfstæðisflokksins á laugardags-
morgninum sátu ráðherrar flokksins fyrir svörum. Ég benti þeim 
á að meðalaldur þjóðarinnar er 37 ár en þingflokks Sjálfstæðis-
flokksins 52 ára. Ég spurði: „Hvernig ætlið þið að laga þetta?“ 
Ég áttaði mig á því að spurning mín var fáránleg og að við 
þyrftum að fara fram ef við ætluðum að yngja flokksforystuna. 
Ég ákvað því samdægurs að fara fram.“ 

Ráð til ungs fólks sem vill 
hafa áhrif
„Ég segi alltaf við ungt fólk að maður búi að öllum félagsstörf-
um sem maður tekur þátt í. Ég hef sagt við þá sem leita ráða 
hjá mér: Það þurfa ekki allir að fara í pólitík til að hafa áhrif. Þú 
getur haft áhrif á svo ótrúlega mörgum sviðum. En þú þarft  
þor til að stíga fram, þor til að mistakast og þora að njóta þess 
sem þú ert að gera á þeim tíma þegar þú gerir það. Þú þarft 
líka að þora að stíga feilspor og tapa fyrir einhverjum. Oft lærir 
maður meira á því en að sigra. Það býr þig heldur ekkert betur 
undir næsta sigur en síðasta tap. Eitt sinn kom til mín ung 
kona sem hafði tapaði í kosningum í formannskjöri í nemenda-
félagi. Hún sagðist hafa lesið ráð mín og áttaði sig þá á því 
hvað hún hafði lært mikið á því. Ég held að ungt fólk sé smeykt 
við að fara fram í forystuslag í félagsstörfum því að það er hrætt 
við að ná ekki markmiðum sínum. Krakkar eru oft með stóra 
drauma. En þótt þeir rætist ekki þarf það ekki að vera endir 
alls. Þú lærir af því sem þú getur nýtt þér. Krakkar eiga að njóta 
þess sem þau gera og vera opin fyrir því hvert lífið leiðir þau.“ 
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Ungmennafélagið Íslendingur byggði 
Hreppslaug í Efri-Hrepp í Skorradal í  
Borgarfirði árið 1928. Laugin var frið- 
uð árið 2014. Sigurður Guðmundsson 

er formaður Ungmennafélagsins Íslendings. 
Hann segir laugina paradís fyrir fjölskyldufólk.
 „Hreppslaug hefur notið vinsælda bæði 
hjá fjölskyldufólki og fólki úr Borgarfirði sem 
hittist í sundi og ræðir málin. Íslendingar eru 
næstum þeir einu sem koma því að erlendir 
ferðamenn hafa enn ekki uppgötvað laugina,“ 
segir Sigurður. 
 Hreppslaug er á meðal elstu sundlauga 
landsins og er algjört augnayndi. Hún er ein 
af þeim sundlaugum sem ungmennafélög 
landsins stóðu fyrir að byggja á fyrri hluta 
síðustu aldar til þess að efla íþróttaiðkun og 
bæta lýðheilsu landsmanna. Sundlaugin var 
einmitt eitt af fyrstu verkum félagsmanna í 
ungmennafélaginu Íslendingi. Ungmenna-
félagið stofnað árið 1911 og hófu sjálfboða-
liðar á vegum félagsins fljótlega eftir það að 
hlaða stíflu úr torfi í síki nálægt Andakílsá. 
Vatnið þar er volgt og blandast heitu vatni 
úr uppsprettu. Í síkinu var stunduð sund-

kennsla þar til samningar náðust um að ung-
mennafélagið fengi land undir sundlaug. Ráð-
ist var í bygginguna árið 1928. En verkið var 
ekki auðvelt. Byggingarefni var flutt sjóleiðina 
úr Borgarnesi að Ytri-Skeljabrekku í Andakíl á 
pramma og hriplekum báti og síðan á hest-
vögnum áfram að Efra-Hreppi. Öll steypa í 
sundlaugina var hrærð á trépalli og henni 
svo hellt í steypumótin. 
 Upphaflega voru þrír klefar við Hreppslaug,  
einn fyrir karla, annar fyrir konur og sá þriðji  
fyrir hesta enda lítið um bíla í sveitinni. Sund- 
kennsla byrjaði í lauginni árið 1930 og eru þar  
enn haldin sundnámskeið. Sundlaugin, sem 
er 25 löng, er óbreytt og rennur vatnið enn í  
gegnum hana. Núverandi laugarhús er frá 1969. 

Fleiri	koma	eftir	endurbætur
Sjálfboðaliðar unnu að mestu við byggingu 
Hreppslaugar á sínum tíma. Það hefur ekkert 
breyst fyrir utan að ekki er lengur klefi fyrir 
hesta. Ungmennafélagið rekur sundlaugina 
enn og sinna sjálfboðaliðar öllu því sem á 
þarf að halda, viðhaldi, umhverfinu sem öðru. 
Sundlaugin er hins vegar aðeins opin yfir 

sumartímann. Fólk er ráðið til að sinna gæslu 
og starfið er launað.
 Sigurður segir reksturinn hafa verið þung-
an í gegnum tíðina. Í fyrra hafi verið ráðist í 
miklar endurbætur á lauginni og byggingum 
við hana. Í kjölfarið hafi margt gengið til betri 
vegar. „Reksturinn skilaði töluverðum hagn-
aði fyrir ungmennafélagið. Það var jákvætt 
og mikil tækifæri fólgin í því,“ segir hann en 
bætir við að aðsóknin sé mest um helgar. 
Mikið kemur af fjölskyldufólki, sem dvelur í 
sumarbústöðum í Skorradal og nágrenni, en 
einnig fólk sem vill njóta þess að geta verið í 
sundi langt fram á kvöld. Laugin er nefnilega 
opin til klukkan 22 á kvöldin. 
 „Það er enginn að koma hingað til að lifa í 
lúxus heldur til að njóta svolítið öðruvísi upp-
lifunar í sveitinni. Klefarnir eru gamlir og litlir 
og engar rennibrautir í lauginni,“ segir Sig-
urður og bendir á að margir úr sveitinni sæki 
laugina, eigi þar ljúfar stundir með börnum 
sínum og til þess að hitta aðra í heitu pottun-
um. „Laugin þjónar því enn sama tilgangi og 
þegar hún var byggð, að vera samkomustað-
ur sveitarinnar,“ segir Sigurður. 

FALDA PARADÍSIN 
Í BORGARFIRÐI

Sigurður Guðmundsson er formaður 
Ungmennafélagsins Íslendings. 
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Fóru í heitt bað fyrir skemmtanir
Í grein um Hreppslaug í Bændablaðinu á síðasta ári var 
saga laugarinnar rakin á áhugaverðan hátt. Frásögnin hér 
styðst við hana. Þar segir m.a. að á fyrstu árum laugarinn-
ar hafi ekki verið heitur pottur við hana. Þess í stað hafði 
verið búin til stífla í gilinu ofan við laugina. Þar myndaðist 
pollur sem ungir menn eru sagðir hafa sótt í fyrir dansleiki 
í sveitinni. Ástæðan fyrir vinsældum pollsins var sú að 
ungu mennirnir höfðu heyrt af því að sæðisfrumur þyldu 
illa mikinn hita og lágu þeir því sérlega lengi í heita 
vatninu til að drepa sem flestar sæðisfrumur og draga úr 
líkum á „óheppilegum afleiðingum skemmtunarinnar“.  

Ungmennafélög hafa í gegnum árin haft frum-
kvæði að byggingu sundlauga víða um land. 
Hér eru upplýsingar um nokkrar laugar.
•	 Ungmennafélag	Ölfushrepps	beitti	sér	fyrir	bygg-
ingu sundlaugarinnar í Laugaskarði í Hveragerði. Hún 
var byggð í tveimur áföngum, að stórum hluta af sjálf-
boðaliðum, á árunum 1938-1945. Landsliðið í sundi æfði 
í sundlauginni þar til sundlaugin í Laugardal var vígð í 
Reykjavík árið 1966.
•	 Ungmennafélagið	Norðfirðingur	hóf	árið	1912	að	
reisa sundlaug á Norðfirði og lauk framkvæmdum átta 
árum síðar.
•	 Árið	1994	hvatti	Ungmennafélag	Jökuldæla	til	bygg-
ingar sundlaugar við Skjöldólfsstaðaskóla. Samþykkt var 
að félagið yrði aðili að framkvæmdinni. 
•	 Félagsmenn	í	Einherja,	ungmennafélagi	Vopnafjarðar,	
reistu sundlaugina í Selárdal árið 1949. Verkið var að 
mestu unnið í sjálfboðavinnu félagsmanna. Sundlaugin 
var vígð árið 1950.

Vissir þú …
... að konur eru í meirihluta stjórnenda sambandsaðila UMFÍ. 
Flestir formenn eru konur og framkvæmdastjórar líka. 

Formenn

Framkvæmdastjórar

Vissir þú …
... að karlar eru í meirihluta stjórnenda félaga með beina aðild að  UMFÍ. 
Þrjár konur eru framkvæmdastjórar á móti tveimur körlum.

Formenn

Framkvæmdastjórar
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G
ísli Páll Pálsson er formaður lands-
mótsnefndar HSK sem ber hita og 
þunga af skipulagningu Landsmóts 
UMFÍ 50+, sem fram fer helgina 23. 
til 25. júní í Hveragerði. Gísli spilaði 

körfubolta í mörg ár og hefur auk þess víð- 
tæka reynslu af félagsmálum innan ung-
mennafélagshreyfingarinnar. Hann verður 
auk þess sérgreinarstjóri í stígvélakasti.

 „Skipulagið á mótinu er með svipuðum 
hætti og verið hefur undanfarin ár, þó alltaf 
megi breyta og bæta,” segir Gísli Páll. „Til 
dæmis verður bæði keppt í 50+ Throwdown 
(crossfit) og strandblaki hjá okkur í sumar. 
Undirbúningurinn hefur gengið mjög vel, 
Hveragerðisbær kemur myndarlega að mót-
inu og framkvæmd þess. Hér í bænum er líka 
öll keppnisaðstaða til mikillar fyrirmyndar. 
Má þar nefna Hamarshöllina uppi í dal, 
íþróttahúsið, glæsilega sundlaug, golfvöll og 
náttúrulega strandblakvöllinn okkar. Keppt 
verður í frjálsum íþróttum á „Ulló“ sem er 
íþróttasvæði Hvergerðinga undir Hamrinum. 
Nafnið er til komið vegna ullarþvottastöðvar-
innar sem stóð þar rétt austan við í mörg ár,” 
segir hann.

GÍSLI PÁLL PÁLSSON

ÚR KÖRFUNNI
Í SKYTTERÍIÐ

 Gísli Páll er sérgreinarstjórinn í einni af 
skemmtilegri greinum Landsmótsins, sjálfu 
stígvélakastinu. Hann keppir því ekki í kast-
inu en gæti vel hugsað sér að vera með í 
pútti. „Ég þykist vita að Lárus Ingi vinur minn 
muni reyna að hafa mig út í það. Aðallega til 
að hefna harma við mig fyrir síðasta vetur en 
við tölum ekki meira um það. Ef ég mætti 
velja grein væri ég fyrsti maður á blað ef 
keppt væri í skotfimi með haglabyssu. En 
það verður bara að bíða betri tíma. Ég er ný-
orðinn gjaldgengur á mótið og nægur tími 
fram undan.” 

Gísli Páll er enginn nýgræðingur þegar kemur að íþróttaiðkunum en hann æfði og spilaði körfu-
bolta með mörgum helstu liðum „Stór-Hveragerðissvæðisins“ eins og hann kallar það; Njarðvík, KR og 
Íþróttafélagi stúdenta. Hann spilaði svo með liði Selfoss í körfu áður en hann lauk ferlinum á heimaslóð-
um með Hamri í Hveragerði. Gísli sagði reyndar ekki alveg skilið við körfuboltann því að loknum keppnis-
ferlinum tók við dómgæsla í tíu ár, þar af átta í úrvalsdeildinni. „Mér þótti mjög gaman að halda þannig 
tengslum við íþróttina og meira að segja að fá smávegis útborgað fyrir að halda líkamanum við,” segir 
Gísli. 

Nú eru bæði flautan og skórnir komin á hilluna og Gísli hættur allri ástundun íþrótta. 
„Áhugi minn beinist núna að hvers konar útivist og skotveiði. Eins á þátttaka í Hjálparsveit skáta í Hvera-
gerði hug minn allan, auk fjölskyldunnar og vinnu.”

Gísli Páll var formaður Íþróttafélagsins Hamars 1993–1994 og gjaldkeri körfuknattleiksdeildar félagsins 
frá stofnun til 2002. Hann var kjörinn í stjórn Héraðssambandsins Skarphéðins 1995 og gegndi m.a. 
embættum ritara og gjaldkera í þrjú ár. Gísli Páll var síðan kjörinn formaður HSK 2003 og gegndi því 
embætti til 2010. Hann var formaður fjölda landsmóts- og unglingalandsmótsnefnda á því tímabili.

 „Við í landsmótsnefndinni búumst við mikl-
um fjölda á mótið í sumar og þó auðvitað 
væri skemmtilegast ef sem flestir gistu 
í Hveragerði þessa helgi, svona upp á 
stemmninguna, þá er auðveldlega hægt að 
keyra austur fyrir fjall frá höfuðborgarsvæð-
inu til að taka þátt eða fylgjast með.” 

LANDSMÓT UMFÍ 50+
HVERAGERÐI
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Arion appið 
– alltaf við höndina

Með Arion appinu getur þú borgað reikninga, 
tekið stöðuna, millifært og fyllt á Frelsið í 
símanum á nokkrum sekúndum.
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Bæjarstjórinn	Aldís	Hafsteinsdóttir	segir	
Hvergerðinga hlakka mikið til Landsmóts  
UMFÍ	50+.	Hún	gerir	ráð	fyrir	miklum	mann-
fjölda	í	bænum	enda	margt	á	boðstólum	
fyrir iðkendur jafnt sem áhorfendur. 

„Við hér í Hveragerði erum afskaplega ánægð  
með að Ungmennafélag Íslands skuli hafa 
ákveðið að halda mótið hér enda aðstaða til 
íþróttaiðkana í bænum til mikillar fyrirmynd-
ar. Hér er tiltölulega nýbúið að reisa fimm-
þúsund fermetra loftborið íþróttahús sem er 
einstakt á landsvísu og gefur tækifæri til 
alls konar íþróttaiðkana, sama hvernig viðrar. 
Svo eru hér aðrir góðir íþróttavellir og -hús. 
Við erum líka eitt fárra sveitarfélaga á landinu  
sem getur boðið upp á þrjár sundlaugar inn-
an bæjarmarka. Það eru forréttindi sem við 
njótum,“ segir Aldís.
 Helsta sundlaugin í Hveragerði er þó tví-
mælalaust sundlaugin í Laugaskarði. Hún 
skartar ekki aðeins einu fegursta laugarstæði 
landsins heldur er hún líka vel varin fyrir norð-
angarranum sem svo oft læðist að fáklædd-
um sundlaugargestum. Skjólið skilar því að 
oft verður til hitapottur í lauginni sem sund-
laugargestir fá notið.

Vinsælasta gönguleið landsins í Hveragerði
Gönguleiðirnar í kring um bæinn eru margar 
og sumar með þeim allra vinsælustu á land-

inu meðal ferðamanna, að sögn Aldísar. „Í 
Reykjadal er til dæmis ein fjölfarnasta göngu-
leið á Íslandi, sex kílómetrar fram og til baka 
og um hana er gríðarleg umferð af fólki,” 
segir Aldís. „Flestir ættu að geta komist inn 
í Reykjadalinn. Hann er nokkurra kílómetra 
langur og þangað treysta sér ekki allir til að 
byrja með. Upphaf leiðarinnar er í sæmilegri 
brekku svo að hún er vissulega ekki fyrir alla. 
En þeim sem leggja ekki í brattann bjóðum 
við fjölbreyttar gönguleiðir hérna í náttúr-
unni í kring,” segir hún. 
 Það er því enginn skortur á möguleikum 
til íþrótta og útivistar fyrir þá sem sækja mót-
ið þetta árið. Golfvöllurinn er skemmtilegur 
níu holu völlur og ólíkur öllum öðrum á 
Íslandi, þar sem hann stendur í góðu skjóli 
í dalverpi. Hann er byggður á hverasvæði, 
náttúrulegu snjóbræðslukerfi, svo að flatirn-
ar eru mýkri en þekkist annars staðar hér á 
landi. Þá eru ótalin hestamennskan, fjalla-
hjólreiðarnar sem og hlaupin upp fjölda nátt-
úrustíga og -slóða. Gróðurhúsin eru full af 
blómum, berjum og grænmeti, svo að fátt 
eitt sé talið. 

Hveragerði í örum vexti
Engin furða er að Hveragerði skuli vera ört 
stækkandi bæjarfélag sem telur í dag um 
2.500 manns. 
 „Við finnum fyrir miklum meðbyr hérna í 

Hveragerði og auðvitað hjálpar skorturinn 
á húsnæði í Reykjavík,” segir Aldís.  „Fólk er 
einnig að átta sig á því að ferðin til Reykja-
víkur tekur ekki nema hálftíma. Það er því 
vel hægt að búa í Hveragerði án þess að 
missa af neinu í höfuðborginni og njóta allra 
kostanna við að búa í smábæ úti á landi. Njóta 
nálægðarinnar við náttúruna og þorps-
stemmningar, sem mörgum finnst heillandi, 
en vera þó nánast í úthverfi frá Reykjavík. 
Það er hægt að sækja allt frá Hveragerði, svo 
sem listsýningar, bíó og margt fleira. Vega-
samgöngurnar eru líka alltaf að batna og enn 
meiri vegabætur fyrirhugaðar. Akstursstefn-
ur eru að stærstu leyti aðskildar alla leiðina 
til borgarinnar. Strætó er með tólf til fjórtán 
Reykjavíkurferðir á dag, beinustu leið í Mjódd-
ina, þar sem farþegarnir fá skiptimiða hvort 
sem förinni er heitið í vinnu eða skóla,“ segir 
Aldís ennfremur. 

ALLT Í BLÓMA OG 
SÓMA Í HVERAGERÐI

Flestir, sem hafa aldur til að keppa á Landsmóti UMFÍ 50+, 
hljóta að muna eftir og hafa þekkt Eden í Hveragerði. Margir 
fóru þangað að borða ís við frumskógaraðstæður og kíkja á 
apann sem þar bjó. En Eden er löngu horfið og í staðinn eru 
komnir nýir veitingastaðir og nú síðast míkróbrugghús inni á 
þeim nýjasta. Innviðir Hveragerðis styrkjast því í takt við hið 
ört vaxandi sveitarfélag sem mun vafalaust skarta sínum feg-
urstu blómum þegar heilu hersingarnar af rúmlega hálfrar 
aldar gömlum íþróttagörpum etja þar kappi hverjir við aðra.

LANDSMÓT UMFÍ 50+
HVERAGERÐI
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Notalegir gististaðir í 
hjarta Hveragerðis

Viltu koma í frí til Hveragerðis, njóta náttúrufegurðar og slaka á? 
Við bjóðum upp á gistingu í notalegum herbergjum á gistihúsinu 
Bláskógum en einnig erum við með tvö hús til leigu, í Varmahlíð 
og Hverahlíð.

Hægt er að bóka beint hjá okkur með því að senda tölvupóst á 
guesthouse@dvalaras.is eða hringja í síma 853 1500. Það er líka auðvelt 
að finna okkur á www.booking.com og Facebook undir Bláskógar 
guesthouse, Varmahlíð apartment og Hverahlíð apartment.
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H
vergerðingurinn Valdimar Haf-
steinsson hefur, að eigin sögn, 
flottasta útsýnið í bænum fyrir 
augunum allan daginn því að út 
um skrifstofugluggann hans sést 
allur fjallahringurinn umhverfis 
Hveragerði. Fjöllin kringum bæ- 

inn hafa togað í Valdimar frá því að hann 
flutti í Hveragerði á fyrsta aldursári. Á milli 
fjallaferða stýrir hann þekktasta vörumerki 
Hveragerðis, fjölskyldufyrirtækinu Kjörís. 
Valdimar er framkvæmdastjóri fyrirtækisins. 
 Valdimar er fyrrum fótboltamaður en færði  
sig yfir í blakið eftir að hann kynntist íþrótt- 
inni í Menntaskólanum á Akureyri, gegnum 
tilvonandi eiginkonu sína. Í ár keppti Valdi-
mar í tuttugasta sinn á Öldungnum, árlegu 

ÞÁTTTAKENDUR Á LANDSMÓT UMFÍ 50+

VALDIMAR HAFSTEINSSON: 

FRÁ STRÖND 
TIL FJALLA

öldungamóti í blaki. Hann er þó enginn öld- 
ungur núna og var það svo sannarlega ekki 
fyrir tuttugu árum þegar hann tók fyrst þátt. 
 „Ég hætti ekki að mæta fyrr en við feðg-
arnir spilum saman,” segir Valdimar kíminn 
en synir hans tveir, sem báðir eru landsliðs-
menn í blaki og spila utan landsteinanna, 
einir Íslendinga, verða gjaldgengir eftir tvö ár. 
 Valdimar er nokkuð vel á sig kominn, að  
eigin sögn, enda er hann einnig úrvals fjalla- 
hlaupari og hefur hlaupið Laugaveginn þrisv-
ar auk annarra styttri hlaupa. Hveragerði 
hlýtur enda að teljast með betur staðsettum 
bæjarfélögum til að stunda utanvegahlaup. 
Valdimar tekur því þátt í tveimur greinum á  
Landsmótinu því að auk strandblakskeppn- 
innar, sem er nýjung í ár, fer einnig fram 

Heimamaðurinn	og	framkvæmdastjóri	Kjöríss	ætlar	að	taka	
þátt	í	fjallahlaupum	og	strandblaki	á	Landsmóti	UMFÍ	50+.

fjallahlaupskeppni. Það er þrettán kílómetra 
langt hlaup sem fer fram í hlíðunum og fjöll- 
unum fyrir ofan Hveragerði, þeim sömu og 
Valdimar horfir á út um skrifstofugluggann á 
hverjum degi.
 Áður en að Landsmótinu kom var Valdimar 
þó liðsstjóri með sonum sínum og öllum 
hinum í landsliði Íslands í blaki í undanriðli 
heimsmeistaramótsins í Lyon í Frakklandi, eftir 
að liðið komst upp úr smáþjóðariðli á síðasta 
ári. Smáþjóðaleikarnir tóku svo við, þar sem 
Valdimar varð að styðja liðið áður en alvaran 
tekur við á Landsmóti UMFÍ 50+.

Árvirkinn, Selfossi
Baldvin og Þorvaldur, Selfossi 
Bílaverkstæðið Klettur, Selfossi
Bíliðjan ehf., Þorlákshöfn
Bókakaffið, Selfossi
Eðalmálun ehf., Selfossi 
Efnalaug Suðurlands, Selfossi
Fossvélar ehf., Selfossi 
Frostfiskur ehf., Þorlákshöfn
Gesthús, Selfossi
Grís og Flex ehf./Korngrís, Laxárdal
Hafnarnes Ver hf., Þorlákshöfn
Hamarshöllin, Hveragerði
Hjá Maddý ehf., Selfossi
Holræsa- og stífluþjónusta Suðurlands
Hverablóm, Hveragerði
Járnkarlinn ehf., Þorlákshöfn

Eftirtaldir aðilar gefa verðlaun á
Landsmóti UMFÍ 50+ í HveragerðiKambabrún ehf., Hveragerði

Kompan klippistofa ehf., Þorlákshöfn
Listasafn Árnesinga, Hveragerði
Litla brauðstofan slf., Hveragerði
Loki lagnaþjónusta ehf., Hveragerði
Múrþjónusta Helga Þorsteinssonar hf.
Pasta og panini ehf., Hveragerði
Raftaug hf., Hveragerði 
Rakarastofa Björns og Kjartans, Selfossi
Rammi, Þorlákshöfn
Skálinn í Þorlákshöfn
Sumarhúsið og garðurinn
TM, Selfossi
Trésmiðjan Fagus, Þorlákshöfn
Trésmíðar Sæmundar ehf., Þorlákshöfn
Upplýsingamiðstöð Suðurlands, 
   Hveragerði

Óskum keppendum á Landsmóti UMFÍ 50+ góðs gengis:

LANDSMÓT UMFÍ 50+
HVERAGERÐI

Dýraríkið, Reykjavík
Flúðasveppir, Flúðum
Fossdekk, Selfossi
Fóðurblandan, Selfossi, 
 Hellu og Hvolsvelli
Gesthús, Selfossi
Hendur í höfn, 
 Þorlákshöfn
Hjá Maddý ehf., Selfossi
Hot Springs Hostel, 
 Hveragerði
Jáverk hf., Selfossi

Jötunn hf., Selfossi
Karl úrsmiður ehf., 
 Selfossi
KPMG hf.
Kynnisferðir 
 – Reykjavík Excursions
Lindin Tískuverslun, 
 Selfossi
Pylsuvagninn, Selfossi
SB skiltagerð, 
 Þorlákshöfn
Toyota, Selfossi

Átt þú eftir að smakka nýja Síríus rjómasúkkulaðið 
með saltlakkrísflögum og sjávarsalti? Þá átt þú einstaklega gott í vændum. 

Síríus rjómasúkkulaði. Svo gott.
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Átt þú eftir að smakka nýja Síríus rjómasúkkulaðið 
með saltlakkrísflögum og sjávarsalti? Þá átt þú einstaklega gott í vændum. 

Síríus rjómasúkkulaði. Svo gott.
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A
ð mörgu er að huga þegar stór- 
viðburður er haldinn í litlu bæjar- 
félagi. Vonir eru bundnar við að 
allt að 600 þátttakendur mæti til  
leiks á Landsmóti UMFÍ 50+ í 
Hveragerði síðustu helgina í júní.  

Guðríður Aadnegard er formaður Héraðssam- 
bandsins Skarphéðins sem sér um undirbún- 
ing mótsins. HSK er annar stærsti sambands- 
aðili UMFÍ en 50 félög eru undir hatti HSK. 
Mikið er um að vera hjá HSK um þessar mundir.
 „Mótið er svo miklu meira en bara keppni. 
Það er líka heilsusamleg afþreying. Þarna er 
keppt í um tuttugu greinum svo að allir ættu 
að finna eitthvað við sitt hæfi,” segir Guðríður.
 Á meðal greina á mótinu er pönnuköku-
bakstur, gamalgróin keppnisgrein, og núna 
bætist crossfit-ið við svo að dæmi séu tekin 
af ólíkum greinum á mótinu þetta árið. Íslend-
ingar hafa orðið ríkulega varir við crossfit-
æðið sem hefur gengið yfir landið síðustu 
misserin. Hvergerðingar hafa fengið sinn 
hluta af því enda koma margir af hörðustu 
crossfit-urum landsins úr Hveragerði, leiddir 
af Íslands- og Evrópumeistaranum Björgvin 

Karli Guðmundssyni úr crossfit-stöðinni Hengli. 
 „Crossfit sem keppnisgrein á Landsmótinu 
er liður í því að höfða til yngri hópsins yfir 
fimmtugu. Þetta er samt ekki eina nýjungin 
þetta árið heldur verður bæði boðið upp 
fugla- og jurtagreiningu,” segir Guðríður.
 Eins og flestir þekkja er Garðyrkjuskóli 
ríkisins í Hveragerði og þar er lögð stund á 
hinar ýmsu fræðigreinar. Það er því eins gott 
að dusta rykið af skruddunum því að innan 
Garðyrkjuskólans leynast margar framandi 
jurtategundir. Frægastar þeirra eru auðvitað 
bananaplönturnar sem þar eru ræktaðar.

Góður staður fyrir hlaupin
Guðríður segir íþróttaaðstöðuna í Hveragerði 
til mikillar fyrirmyndar og nefnir þar fótbolta-
húsið uppblásna og sundlaugarnar en segir 
þó að fyrir frjálsar íþróttir, eins og 800 metra 
hlaup, þurfi að finna góðan stað þar sem eng-
ar séu hlaupabrautirnar í bænum. Ekki þurfi 
þó að örvænta þar sem hún og hinir keppnis-
stjórarnir muni finna lausnir á öllum vanda-
málum sem upp komi, í samráði við sér-
greinarstjórana á mótinu.

 Landsmót UMFÍ 50+ er þó ekki eina 
hugðarefni Guðríðar um þessar mundir. 
Unglingalandsmót UMFÍ mun einnig fara 
fram í heimasvæði HSK áður en langt um 
líður, nefnilega í Þorlákshöfn, en þó ekki fyrr 
en á næsta ári.

GUÐRÍÐUR AADNEGARD, FORMAÐUR HSK: 

MIKLU MEIRA EN KEPPNI

Nóg er að gera hjá Guðríði 
Aadnegard og félögum hennar
 i HSK um þessar mundir. 

Landsmót	UMFÍ	50+	verður	
sett föstudagskvöldið 23. júní. 
Fjörið hefst strax á eftir með keppni í 
línudansi. Eitt það besta við Landsmót 
UMFÍ 50+ er að keppendur greiða eitt 
gjald og mega svo taka þátt í eins mörg-
um keppnisgreinum og þeir treysta sér 
til. Eftir línudansinn á föstudagskvöldið 
er því kúrekastígvélunum skipt út 
fyrir íþróttaskóna, nú eða þau notuð í 
stígvélakastinu á sunnudeginum.

LANDSMÓT UMFÍ 50+
HVERAGERÐI
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SUNDLAUGIN
LAUGASKARÐI

VETRAROPNUN
Mánudaga til fimmtudaga 

kl. 06:45 – 20:30

Föstudaga kl. 06:45 – 17:30

Helgar kl. 10:00 – 17:30

SUMAROPNUN
- frá 15. maí til 15. ágúst

Mánudaga til föstudaga 
kl. 06:45 – 21:00

Helgar kl. 10:00 – 19:00

 Sjáumst í sundi!
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LANDSMÓT UMFÍ 50+
HVERAGERÐI

Ófeigur Ágúst Leifsson er ungmenna- 
félagi uppalinn á Skeiðunum. Hann vill 
sjá fleiri tendrast af ungmennafélags- 
andanum.
 Boccía hefur frá upphafi verið langvinsæl-
asta greinin á Landsmóti UMFÍ 50+. Sérgrein-
arstjórinn í ár er kjötiðnaðarmaðurinn Ófeig-
ur Á. Leifsson, matráður hjá Sláturfélagi Suð-
urlands. Ófeigur er fæddur og uppalinn á 
Skeiðunum og einn þeirra sem ólst upp með 
ungmennafélagsandann í hjarta. Ófeigur 
hefur haldið loganum lifandi alla tíð. 
En hvaða þýðingu hefur Ungmennafélag 
Íslands fyrir Ófeig?
„Ungmennafélögin hafa lengi verið lífsnauð-
synleg í sveitum og dreifðari byggðum lands-
ins. Allir hafa verið tilbúnir til að leggja sitt af 
mörkum í nafni félagsins, mæta á mót, sitja í 
nefndum og vinna fyrir það. Ungmennafélög-
in á hverjum stað hafa verið driffjöður í list-
um og menningu og ungmennafélagsand-
inn felur það í sér að allir hjálpast að því að 
komast að settu marki,“ segir Ófeigur. 
 Ófeigur hefur unnið mikið fyrir UMFÍ og 
HSK. „Ég var formaður Ungmennafélags 
Skeiðamanna í nokkur ár og sat þar í ýmsum 
nefndum. Síðan stofnaði ég formlega tae-
kwondodeildina á Selfossi og börnin mín 
æfðu þar. Ég var formaður deildarinnar, sat í 
stjórn Skotíþróttafélags Suðurlands og mörg-

SÉRGREINARSTJÓRAR Í HVERAGERÐI: 

ALLIR TILBÚNIR TIL AÐ
LEGGJA SITT AF MÖRKUM

um fleirum,“ segir hann. Ófeigur var sérgrein-
arstjóri á Landsmótinu sem haldið var á Sel-
fossi 2013 og eru auk þess þjálfari í boccía 
hjá Íþróttafélagi fatlaðra. Þá sér hann um 
Ungmennafélagið Suðra ásamt konu sinni.
Ófeigur er ánægður með það hversu sterkur 
ungmennafélagsandinn er á HSK-svæðinu. 
Þar stekkur fólk til og leggur hönd á plóg 
þegar þarf. Árangurinn af því sé sá að HSK 
hafi gengið vel að halda stórmót á borð við 
Unglingalandsmótin í Þorlákshöfn 2006 og á 
Selfossi 2012 og Landsmótið á Selfossi 2013. 
Fram undan eru Landsmót UMFÍ 50+ í Hvera-
gerði og Unglingalandsmót í Þorlákshöfn á 
næsta ári. 
 „Það hefur ekki verið neitt vandamál að 
manna mótin,“ segir hann en telur að það 
geti samt breyst því að dregið hafi úr vilja 

Ófeigur Á. Leifsson, sérgreinarstjóri í 
boccía.

Þórhallur Einisson er sérgreinarstjóri 
í badminton á Landsmóti UMFÍ 50+ í 
Hveragerði. Hann byrjaði að æfa 23 ára 
gamall og er nú formaður badminton-
deildar Hamars í Hveragerði. 

„Ég byrjaði að æfa badminton þegar ég 
kynntist konunni minni. Hún skoraði á mig í 
badminton á fyrsta stefnumótinu okkar og 
vann mig 15-0, 15-1. Hún gaf mér örugglega 
eitt stig af meðaumkun,“ segir Þórhallur. 
Hann byrjaði að æfa badminton af krafti upp 
úr þessu hjá Tennis- og badmintonfélagi 
Reykjavíkur. Árið var 1996 og Þórhallur 23 

FÉLL FYRIR KONUNNI OG BADMINTON 
Á FYRSTA STEFNUMÓTINU

ára. Þórhallur er nú búsettur í Hveragerði og 
43 ára (verður 44 ára 19. júní).

En hvaða merkingu hefur UMFÍ fyrir þig? 
„Það er öflug landsmót og ræktun mannlífs, 
lands og þjóðar,“ svarar Þórhallur. 

Grein: Badminton / Hamarshöllin
Sérgreinarstjóri: Þórhallur Einisson

Grein: Bridds / Grunnskólinn
Nafn: Garðar Garðarsson

Grein: Þrekkeppni (Crossfit) /Crossfit 
Hengill – íþróttahúsinu
Nafn: María Rún Þorsteinsdóttir

Grein: Frjálsar íþróttir / Hamarsvöllur
Nafn: Benóný Jónsson

Grein: Fuglagreining / Grunnskólinn
Nafn: Guðmundur Jónasson

AÐRAR GREINAR OG SÉRGREINARSTJÓRAR:
Grein: Golf / Golfvöllurinn
Nafn: Sigurður Dagbjartsson /
Einar Lyng

Grein: Jurtagreining / Garðyrkjuskóli
Nafn: Úlfur Óskarsson

Grein: Línudans / Íþróttahúsið
Nafn: Anna Guðríður Gunnarsdóttir 

Grein: Pútt / Golfvöllurinn
Nafn: Sigurður Dagbjartss./Einar Lyng

Grein: Pönnukökubakstur / 
Grunnskólinn
Nafn: Fanney Ólafsdóttir  

Grein: Ringó / Íþróttahúsið
Nafn: Anný Ingimarsdóttir  

Grein: Skák / Grunnskólinn
Nafn: Guðmundur Jónasson 

Grein: Stígvélakast / Lystigarðurinn
Nafn: Gísli Páll Pálsson 

Grein: Strandblak / Strandblakvöllur
Nafn: Ragnheiður Eiríksdóttir / Ásdís 
Linda Sverrisdóttir

Grein: Sund / Sundlaugin
Nafn: Svanur Ingvarsson 

Grein: Þríþraut / Hefst við Sundlaug
Nafn: Magnús Tryggvason / Pétur 
Frantzson 

Grein: Utanvegahlaup / Hefst í 
Lystigarðinum
Nafn: Pétur Frantzson  

Þórhallur	er	hér	lengst	til	vinstri	þegar	
hann vann síðast til verðlauna í tvenndar-
leik með konu sinni, Hrund Guðmunds-
dóttur. 

fólks til að sinna sjálfboðaliðastarfi í sinni 
heimasveit. „Það eru samt sem betur fer enn 
til gamlir hugsuðir eins og ég sem förum í 
þessi störf,“ segir hann og hvetur til þess að 
fólk taki að sér að vinna fyrir ungmennafélög-
in í heimabyggð svo að einhver taki við 
kyndlinum þegar þeir eldri stíga til hliðar. 

Grein: Boccía / Hamarshöllin
Sérgreinarstjóri: Ófeigur Á. Leifsson
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Sjóvá 440 2000

sjova.is

Ef þú skrifar skilaboð 
undir stýri lítur þú af 
veginum í allt að  
5 sekúndur. 

Á 70 kílómetra hraða 
keyrir þú því blindandi 
næstum 100 metra 
meðan þú skrifar.
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„Þetta kom mér mjög á óvart enda bjóst ég 
ekki við að vinna,“ segir Hjördís Þorsteinsdótt-
ir sem bar sigur úr býtum í pönnukökubakstri 
á Landsmóti UMFÍ 50+ á Ísafirði í fyrra. Hún 
segist hafa bakað pönnukökur í áraraðir. Vin-
kona hennar, Ingibjörg Helga Guðmunds-
dóttir, hafi nuddað í sér að skrá sig í keppnina 
og hún hafi á endanum slegið til. 

Hjördís er hér í miðjunni ásamt Ingibjörgu 
Helgu Guðmundsdóttur (t.v.) og Eygló 
Alexandersdóttur	(t.h.)	en	þær	urðu	í	efstu	
þremur	sætunum.	Hér	eru	þær	með	bæði	
upprúllaðar pönnukökur og samanbrotnar.

Reglurnar í pönnukökubakstri
•	 Dæmt	er	eftir	hraða,	fjölda,	leikni,	hreinlæti,	útliti	og	bragðgæðum.	
•	 Keppandi	velur	uppskriftina.	
•	 Í	uppskriftinni	eiga	að	vera	150	grömm	hveiti	og	a.m.k.	1	egg	(meðalstórt).	
•	 Mótshaldari	leggur	til	algeng	efni	í	pönnukökur:	Hveiti,	sykur,	egg,	mjólk,	smjörlíki,	
 matarolíu, lyftiduft, sódaduft (natron) og bökunardropa. Ef óskað er eftir öðrum 
 efnum/bragðefnum eða einhverri sérstakri tegund af hráefni verða keppendur að 
 útvega þau sjálfir og hafa meðferðis. 
•	 Hver	keppandi	fær	vinnuborð	með	rafmagnshellu,	áhald	til	að	hræra	deigið	með,	
 ausu, skál, mæliílát, sigti, sleikju, vinnudisk, kökufat og borðklút. Keppendur koma 
 með eigin pönnukökupönnu og pönnukökuspaða. Heimilt er að koma með ausu 
 og áhald til að hræra deigið með. 
•	 Ekki	er	heimilt	að	nota	rafmagnsþeytara.	
•	 Í	lok	keppni	skal	skila	10	upprúlluðum	pönnukökum	með	sykri	en	hinar	tvíbrotnar	
 í horn.
•	 Keppni	er	ekki	lokið	fyrr	en	pönnukökum	hefur	verið	komið	fyrir	á	kökufati	og	
 gengið frá vinnuborði, áhöldum raðað og borðið þvegið. 

SIGUR Í PÖNNUKÖKUBAKSTRI
KOM Á ÓVART
Vinkona Hjördísar Þorsteinsdóttur fékk hana til að skrá sig í 
keppni í pönnukökubakstri. Hún hefur þróað uppskriftina lengi.

 „Ég  bjóst við að Helga myndi vinna enda 
gerði hún það árið á undan. En þegar hún 
tók silfrið þá taldi ég aðra sigurstranglega 
enda var sú svo snögg að þessu. En svo vann 
ég, það kom á óvart,“ segir Hjördís en þær 
Ingibjörg Helga kepptu báðar fyrir HSK í 
pönnukökubakstri. 

- En hvað þarf til að vinna?
Hjördís segir ekki gott að segja um það. „Ég 
er búin að gera þetta frá ómunatíð. Pönnu-
kökubakstur er orðinn lífskúnst og svo er 
maður auðvitað með sína eigin uppskrift 
sem ég hef þróað.“
 Hjördís segir að þótt ákveðnar reglur séu 
um ákveðin grunnefni í pönnukökunum fái 
keppendur nokkuð frjálsar hendur. 
 „Ég er alltaf að baka pönnukökur, áreiðan-
lega einu sinni í viku. En ég baka ekki alltaf 
eftir uppskrift,“ segir hún. 
 Hjördís hefur ekki ákveðið hvort hún taki 
þátt í mótinu í ár, segist vera að bræða það 
með sér enda hefur hún titil að verja. 
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F ólki, sem vill fara að hlaupa eða hreyfa  
sig, hættir til að fara of hratt af stað.  
Mun betra er að byrja rólega og bæta  
sig í nokkrum skrefum. Hannes Bjarni  

Hannesson, sjúkraþjálfari hjá Eflingu sjúkra- 
þjálfun á Akureyri, mælir með því að fólk ,sem  
vill byrja að hreyfa sig, bæti sig um 10% í  
hverri viku, það er að það hlaupi 10% lengra  
á milli vikna, í 10% meiri tíma. Heppilegast er  
fyrir þá sem vilja bæta sig í hlaupum að byrja  
á því að ganga og hlaupa á víxl.
 „Maður vill auðvitað geta það sem mann 
langar til að gera. En besta ráðið er að taka 
þetta í skrefum í stað þess að negla af stað,“ segir hann og bendir 
á að fólki sem dúndrast af stað sé hætt við hásinasliti. Sinar fólks 
veikjast hjá fólki yfir fimmtugu og mælir Hannes með upphitun 
fyrir allar æfingar og keppnir til viðbótar við styrktarþjálfun, svo 
sem lyftingum og hnébeygjum. 
 „Ég sé fullt af fólki sem þorir ekki að hreyfa sig og er feimið við 
það. En ef fólk fer rétt að þessu og anar ekki um of þá getur það 
hlaðið aukaálagi á líkamann og komið honum í form. Lykilatriðið 
er að fólk á ekki að vera feimið,“ segir Hannes. 

EKKI VERA FEIMIN/N VIÐ AÐ HREYFA ÞIG

Hannes Bjarni  
Hannesson 
sjúkraþjálfari.

Sjúkraþjálfarinn Hannes Bjarni mælir með því að fólk um miðjan aldur fari hægt af stað 
og byggi upp þrek og þol fyrir keppni. 

Boðið	er	upp	á	heilsufarsmælingu	á	Landsmóti	UMFÍ	50+	í	Hveragerði.	
Heilsufarsmælingar	eru	gagnlegar	og	því	er	um	að	gera	að	mæta	og	
láta	mæla	sig.

 Þátttakendum á Landsmótinu í Hveragerði verður, eins og á fyrri mótum, 
boðið upp á heilsufarsmælingu. Margt áhugavert kom í ljós við heilsufars-
mælinguna á mótinu á Ísafirði í fyrra. 
 Stærsti hluti landsmótsmanna/kvenna, sem mætti í heilsufarsmælinguna, 
var á aldrinum 71–80 ára en það kom á óvart hversu margir voru á aldrin-
um 81–90 ára. Konur voru líka í meirihluta þátttakenda sem létu kanna 
heilsufar sitt. 

Nokkur atriði úr niðurstöðunum
•	 Blóðþrýstingur	margra	þátttakenda	var	of	hár.	Taka	varð	mælingunum	með	 
fyrirvara því sumir fóru í mælingu skömmu eftir að þeir höfðu keppt og náðu 
ekki að slaka nógu vel á. Betra er að láta tíma líða frá keppni að mælingu. 
•	 Margir	þátttakendur	voru	á	blóðþrýstingslyfjum.	Sumir	sem	komu	í	 
mælingu höfðu gleymt að taka lyfin sín daginn sem þeir létu mæla blóð- 
þrýstinginn. 
•	 Kólesteról	margra	var	innan	marka.	Gildi	margra	var	hins	vegar	of	hátt	og	
reyndist hluti þátttakenda vera á lyfjum til að lækka kólesteról í blóði. Margir 
höfðu aldrei mælst með hátt kólesteról áður og var þeim bent á að leita til 
heilsugæslunnar í heimabyggð sinni til að fá nákvæmari mælingar. 

HVERNIG 
ER HEILSAN?
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„Þetta var algjört ævintýri og gaman að vera  
með því þetta var í okkar heimabæ og við 
komin yfir fimmtugt,“ segir bókasafnsfræð-
ingurinn Rannveig Halldórsdóttir. Hún og 
maður hennar, Kristbjörn R. Sigurjónsson, 
tóku þátt af krafti á Landsmóti UMFÍ 50+ á 
Ísafirði í fyrra. Þar kepptu þau í sundi, frjáls-
um og voru tvö af fjórum þátttakendum í 
þríþraut. Kristbjörn varð fyrstur í þríþrautinni 
og komst á pall í stígvélakasti. 
 Þau Rannveig og Kristbjörn eru engir ný-
liðar í íþróttum, þvert á móti hreyfa þau sig 
mikið og hafa keppt í hlaupum í 15–20 ár. 

LANDFORM
e
h
f

tel. 482 4090 - fax. 482 3542 - landform@landform.is
A u s t u r v e g u r 6 - 8 0 0 - S e l f o s s
L A N D S L A G S A R K I T E K T A R F Í L A

RANNVEIG HALLDÓRSDÓTTIR: 

GAMAN AÐ TAKA 
ÞÁTT Í HEIMABÆNUM

Kristbjörn á sigurpalli.

Rannveig hefur auk þess keppt einu sinni í 
Járnkarli og Kristbjörn tvisvar. Þetta var í 
fyrsta sinn sem þau tóku þátt í Landsmóti 
UMFÍ 50+. 
 Rannveig segir að þeir sem hreyfi sig reglu-
lega þurfi ekki að undirbúa sig mikið fyrir 
keppni UMFÍ og nefnir sem dæmi að vega-
lengdir í hlaupum og hjólagreinum séu í 
styttri kantinum. „Mér fannst virkilega 
skemmtilegt að taka þátt í mótinu,“ segir 
Rannveig og mælir með því fyrir alla yfir 
fimmtugu sem hafa gaman af því að hreyfa 
sig. 

Rannveig rennir í 
hlað á hjólinu áður 
en hún skellti sér í 

síðustu fimm kílómetrana 
í þríþrautinni á Ísafirði.

Óskum keppendum á Landsmóti UMFÍ 50+ góðs gengis:
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M argt er hægt að gera í Hveragerði 
þegar keppni er ekki í gangi á 
Landsmóti UMFÍ 50+. Bærinn er 
gamall og gróinn og hefur verið 

þekktur um áratugi sem bær blóma og græn- 
metisræktunar. 

Einstakar náttúru- og útivistarperlur
Blómabærinn Hveragerði er vinsæll áningar- 
staður ferðamanna og hefur lengi verið. Þar 
má finna einstakar náttúru- og útivistarperl- 
ur sem laða að sér gesti. 
 Tvær hátíðir hafa verið haldnar að sumar-
lagi í bænum og kemur ekki á óvart að þar 
koma blóm við sögu. Annars vegar er það 
garðyrkju- og blómasýningin Blóm í bæ í lok 

MARGT AÐ SKOÐA 
Í HVERAGERÐI

júní og hins vegar er bæjarhátíðin, Blómstr- 
andi dagar, 17.–20. ágúst. Báðar hátíðirnar 
hafa verið vel sóttar. 

Sjóða egg í hver og áhugaverðar sýningar
Ferðamenn hafa úr ýmsu að velja þegar þeir 
staldra við í bænum. Fjöldi fólks leggur leið 
sína í verslunarmiðstöðina Sunnumörk til að 
skoða sýninguna Skjálftinn 2008, en þar er 
hægt að fræðast um Suðurlandsskjálftann 
og afleiðingar hans. 
 Margir gestir heimsækja Hveragarðinn 
sem er í hjarta bæjarins, sjóða egg í hver og 
bragða á hverabökuðu rúgbrauði en mörg-
um þykir það mikil upplifun. Gaman er að 
líta inn í Listasafn Árnesinga sem er framsæk-
ið listasafn er setur árlega upp fjölda metn-
aðarfullra sýninga. Einnig eru sýningar í bóka-
safni bæjarins í Sunnumörk.

Fjölbreyttir göngustígar
Mikið er lagt upp úr gerð göngustíga og 
kunna bæði heimamenn og gestir þeirra vel 
að meta þá. Skemmtilegur göngustígur ligg- 
ur frá Reykjafossi upp með Varmá.  Einnig  
liggur heilsustígur með æfingatækjum frá 
Sundlauginni í Laugaskarði með fram Reykja-
fjalli. Söguskilti eru víða um bæinn og geta 
ferðalangar kynnt sér sögu bæjarins og 
staldrað við á áhugaverðum stöðum.

Heilsusamleg sundlaug
Sundlaugin í Laugaskarði laðar að sér fjölda 
baðgesta og  síðan eru víða volgar laugar og 
litrík hverasvæði í Reykjadal sem áhugafólk 
um útivist ætti ekki að láta fram hjá sér fara á 
ferð sinni um Hveragerði.

Sundlaugin	í	Laugaskarði	er	sælureitur	
á sólskinsdögum og hefur þrekbrautin 
mikið aðdráttarafl.

Blómaregnhlíf, 
skreyting á Blóm í 
bæ,	en	bærinn	er	
blómum skrýddur 
allt sumarið.

Mannlíf á Fossflötinni 
á Blómstrandi dögum.
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Hver Restaurant á Hótel Örk er einkar 

glæsilegur veitingastaður í Hveragerði.

Við bjóðum upp á fjöldann allan af réttum á

matseðli og við erum einnig með frábæran 

hópmatseðil. Fyrsta flokks hráefni úr héraði.

Hvort sem það er notalegur kvöldverður eða 

afslappaður hádegismatur þá tökum við alltaf vel

á móti þér og þínum.

Opið 11:30–22:00 alla daga

HAPPY HOUR

ALLA DAGA

KL. 16–18

HVER RESTAURANT   /  Breiðumörk 1c  /  810 Hveragerði  /  483 4700

hverrestaurant@hverrestaurant.is

www.hverrestaurant.is  /  facebook.com/hotelork/

Reykjafoss	er	vinsæll	áningarstaður	en	
áin Varmá er ylvolg á góðviðrisdögum.

LANDSMÓT UMFÍ 50+
HVERAGERÐI



32 SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

K
olbrún Lára Kjartansdóttir stýrði einni málstofu af tveim-
ur í umræðupartýi og árlegum vorfundi UMFÍ. Hún segir  
fólk geta fundið sér ýmislegt annað að gera innan ung-
mennafélagshreyfingarinnar en að stunda íþróttir.
„Það skiptir máli að góður andi sé í ungmennafélögum 
og að samskipti séu góð á milli iðkenda og stjórnenda 

félaga. Iðkendur eiga aldrei að óttast það að tala við stjórnendur 
um breytingar og tjá þeim skoðanir sínar,“ segir Kolbrún Lára 
Kjartansdóttir. 
 Kolbrún Lára situr í ungmennaráði UMFÍ og stýrði málstofum 
í Umræðupartýi UMFÍ á Hvolsvelli í maí ásamt Elísabetu Ásdísi 
Kristjánsdóttur. 
 Málstofan, sem Kolbrún stýrði, fjallaði um þátttöku ungs fólks í 
ungmennafélagshreyfingunni og möguleikana sem félagsmenn 
hafa til þess að vera virkir þótt þeir hafi ekki áhuga á því að keppa í 
íþróttum. 
 Í málstofunni deildu fundargestir sögum af reynslu sinni enda 
hafa ekki allir keppt í íþróttum, sem eru innan ungmennafélags-
hreyfingarinnar. „Það eru ýmsar ástæður fyrir því að ungt 
fólk hættir félagsstörfum og íþróttum. En 
við í UMFÍ viljum hvetja fólk til þess að halda 
áfram. Fólk getur byggt á reynslu sinni í ung-
mennafélögum, verið dómarar, farið á nám-
skeið í þjálfun, tekið sæti í nefndum og 
ýmislegt fleira,“ segir Kolbrún. Hún bendir á 
að umræðupartýið hafi staðið undir vænt-
ingum hennar. „Væntingar mínar til umræðu-
partýsins voru þær að þátttakendur gætu rætt 
málefnin sem voru til umræðu og að eldri þátt-
takendur (30+) myndu hlusta á það sem yngri 
þátttakendur hefðu að segja. Þetta tókst fullkomlega.“ 

ENGINN Á AÐ VERA HRÆDDUR
VIÐ AÐ TJÁ SIG

Gufubakaður �skur með kúrbítsteningum, 
rauðlauk og chili,  kórónaður með 
kókós-límónu jógúrtsósu, er tilvalinn fyrir 
�ölskylduna eftir hátíðarmatinn. 

Mikið úrval heilsuuppskrifta er að �nna á 
gottimatinn.is. Uppskriftavefurinn er jafn 
aðgengilegur í tölvunni, spjaldtölvunni og 
snjallsímanum.

Hollustan hefst á gottimatinn.is 

ferskur 
fiskréttur

Hvað eru mörg 
umræðupartý eftir?
Stefnt er að því að halda umræðu-
partý UMFÍ tvisvar á ári yfir tveggja ára 
tímabil. Partýin eru ætluð ungu fólki á 
aldrinum 15–25 ára og stjórnendum 
íþrótta- og ungmennafélaga. 
Í umræðupartýum gefst ungu fólki 
tækifæri til þess að koma skoðunum 
sínum á framfæri og þeim sem eldri 
eru að heyra hvað ungt fólk hefur að 
segja og vinna að því að koma til móts 
við þarfir þess með einum eða öðrum 
hætti. 

Elísabet Ásdís 
Kristjánsdóttir 
og Kolbrún 
Lilja Kjartans-
dóttir.

Kolbrún Lilja ásamt Jóni 
Halldórssyni fyrirlesara.
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VE LKOMI N
á Unglingalandsmót UMFÍ  

í Þorlákshöfn 2018

olfus.is
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E
mbætti landlæknis kynnti lýðheilsu- 
vísa fyrir öll heilbrigðisumdæmi lands- 
ins fyrir ári. Verkefninu er haldið lifandi 
og fylgjast starfsmenn embættisins 
náið með heilsu landsmanna. Stefnt er  

að því að gera öllum kleift að fylgjast með stöðu  
og þróun lýðheilsu á netinu í framtíðinni. 

„Við höfum unnið að því að kynna lýðheilsu-
vísana í heilbrigðisumdæmum og rætt við 
fulltrúa sveitarfélaga, skóla, heilsugæslu og 
aðra hagsmunaaðila. Við hvetjum samfélög, 
sem vilja gera betur, til að skoða vísana og 
leita leiða til að bæta stöðu sína ef þörf er á,“ 
segir Sigríður Haraldsdóttir, sviðsstjóri heil-
brigðisupplýsinga hjá Embætti landlæknis. 
 Embættið birti um mitt síðasta ár í fyrsta 
sinn lýðheilsuvísa fyrir Ísland. Vísarnir eru 
birtir fyrir heilbrigðisumdæmin sem eru sjö. 
Markmið þeirra að veita yfirsýn yfir heilsu 
íbúa í hverju umdæmi fyrir sig til saman-
burðar við stöðuna hjá öllum landsmönn-
um. Starfsmenn embættisins hafa fylgt mál-
inu eftir allt árið. Gefnar verða út nýjar  upp-
lýsingar um lýðheilsu fólks á hverju ári, að 
sögn Sigríðar, og hún bætir við að við-
brögðin við útgáfu lýðheilsuvísanna í fyrra 
hafi verið mjög góð. „Ég held að allir séu 
ánægðir með það enda varð útgáfan tilefni 
til heilmikilla umræðna.“
 Meginmarkmiðið með birtingu lýðheilsu-
vísanna er að auðvelda sveitarfélögum og 
heilbrigðisþjónustunni að greina stöðuna í 
hverju umdæmi, finna styrkleika og veikleika 
og skilja þarfir íbúanna svo að þau geti unnið 
saman að því að bæta heilsu og líðan þeirra.
 Sigríður segir lýðheilsuvísana ná yfir stór 
svæði í hverju umdæmi. Unnið verður að 
því að birta lýðheilsuvísa um smærri svæði 
eftir því sem gögn leyfa. Svæðisbundnir 
lýðheilsuvísar nýtast öllum samfélögum sem 
vilja leggja áherslu á heilsu og líðan þegna 

sinna og geta þau fengið frekari 
stuðning með aðild sinni að 
Heilsueflandi samfélagi og 
Heilsueflandi leik-, grunn- og 
framhaldsskólum. Þrettán sveit-
arfélög taka nú þegar þátt í starfi 
Heilsueflandi samfélags. Í þeim 
búa rúmlega 76% landsmanna.

Hægt að skoða 
heilsuna á vefnum
Þegar við náðum tali af Sigríði 
var hún að undirbúa útgáfu lýð-
heilsuvísanna í annað sinn. Fyrir 
liggur hvernig þeir verða birtir 
í framtíðinni: „Við þróum lýð-
heilsuvísana áfram, tökum inn 
nýja vísa og hvílum aðra.“  
Að lokum bætir Sigríður við að 
í fyrirsjáanlegri framtíð verði 
útbúinn gagnamarkaður á vef 
Embættis landlæknis og muni 
fólk þá geta skoðað upplýsingar 
á netinu um heilsu fólks eftir 
landshlutum ásamt meðaltali 
landsins alls. 

Lýðheilsa er 
lifandi verkefni

„Við erum ekki eftirlitsaðili 
með því hvernig sveitarfélög 
haga sinni vinnu í Heilsu-
eflandi samfélagi. Samningur 
við sveitarfélagið staðfestir 
að það er vilji viðkomandi 
samfélags að vinna að þessum 
málum. Okkar hlutverk er að 
styðja við það starf.“ 

– Gígja Gunnarsdóttir, sviðs-
stjóri áhrifaþátta heilbrigðis 
hjá Embætti landlæknis. 

Svona verður sveitarfélag 
heilsueflandi
Hafi sveitarfélag áhuga á að verða 
Heilsueflandi samfélag þarf að fara 
ákveðna leið. Hún er svona:
– Bæjarstjóri/sveitarstjóri skrifar undir 
umsókn um þátttöku í Heilsueflandi 
samfélagi. Umsóknareyðublað er á 
heimasíðu Embættis landlæknis.
– Stýrihópur er skipaður og aðkoma 
lykilhagsmunaaðila að starfinu er 
tryggð. Aðalatriðið er að festa í sessi 
samstarfsvettvang og vinnulag þar 
sem hagsmunaaðilar geta horft heild-
stætt á málin fyrir öll æviskeið. 
– Stýrihópurinn nýtir lýðheilsuvísa, gát-
lista og önnur gögn til að meta stöðuna 
og forgangsraða í samræmi við þarfir sam-
félagsins. Vinnusvæðið heilsueflandi.is 
er notað til að halda utan um starfið.
– Sett er fram framtíðarsýn fyrir sveitar-
félagið og  áætlun um markvissar að-
gerðir sem stuðla að heilbrigðum lífs-
venjum, heilsu og vellíðan íbúa. 

Sigríður Haraldsdóttir, sviðs-
stjóri heilbrigðisupplýsinga 
hjá	Embætti	landlæknis.

Lýðheilsuvísar 
eru safn mælikvarða sem gefa 
vísbendingar um heilsu og líðan 
þjóðarinnar og áhrifaþætti þeirra. 
Lýðheilsuvísarnir voru kynntir 
í Safnahúsinu við Hverfisgötu í 
júní á síðasta ári og birtast þeir nú 
einnig á vef embættisins.
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Meðaltal % Höfuðborgar-
svæðið Suðurland Austurland Norðurland Vesturland Vestfirðir Suðurnes

Hreyfing (skv. ráðleggingum 10. b.) 20,1 20,2 19,5 16,9 21,5 15,6 14,9 25,9

Grænmetis- og ávaxtaneysla fullorðinna 7,7 8,8 7,7 5,5 5,9 4,5 4,8 8

Gosdrykkjaneysla framhaldsskólanema 19,9 20 19,3 16,7 15,9 24,5 22 29,5

Ölvunardrykkja fullorðinna 5,3 6,2 5,2 4 3,1 5,4 3,5 3,9

Ölvunardrykkja framhaldsskólanema 44,7 46,3 46,1 50,9 40 42,5 28,2 38,1

Reykingar fullorðinna 12,4 11,8 14,1 10,5 12,6 12,6 8,7 17,6

Notkun kk-framhaldsskólanema á tóbaki í vör 22,8 23,6 25,7 20,2 20,4 19,1 8,5 25,3

Kannabisneysla framhaldsskólanema 19,8 22,9 14,8 12,6 13,5 14,8 12,6 20,3

Þunglyndislyfjanotkun 107,6 109,2 106 112 108 100,4 85,7 105

Upplýsingar úr 
lýðheilsuvísunum 2016*

* Heimild: Lýðheilsuvísar Embættis landlæknis 2016.

Aðalstyrktaraðilar Landsmóts UMFÍ 50+ í Hveragerði 2017
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Sigríður Hjálmarsdóttir er boðberi 
hreyfingar í Grundarfirði. Hún 
segir	bæjarbúa	verða	meðvitaðri	
um gildi hreyfingar með hverju 
árinu sem líður og að upplagt sé 
að nýta vikuna til að kynna alla 
þá möguleika sem bjóðast í 
hreyfingu. 

„Hreyfivikan var rosalega skemmtileg,“ segir  
Sigríður Hjálmarsdóttir. Hún hefur verið boð-
beri hreyfingar í Hreyfiviku UMFÍ í Grundar-
firði síðan hún flutti í bæinn fyrir þremur 
árum. Hún skráði 20 viðburði í bænum fyrir 
alla aldurshópa. Þetta var álíka mikill fjöldi 
og margir stóðu fyrir víða um land. Sumir við-
burðirnir féllu reyndar niður sökum veðurs 
en aðra var hægt að flytja inn í hús. Á meðal 
þeirra voru hjólaferð og útileikir. 
 Sigríður segir þátttökuna hafa verið góða. 
Í Grundarfirði búi 900 manns og hafi margir 
tekið þátt og margir stýrt viðburðum þótt 
ekki hafi þeir endilega verið margir í hverjum 
viðburði. „Bæjarbúar verða meðvitaðri um 
gildi hreyfingar með hverju árinu og eldri 
borgarar eru sérstaklega duglegir. En það get-
ur verið af því að Elsa Árnadóttir, sem skipu-
leggur viðburði fyrir þann aldurshóp, er ein-
stök og alltaf til í að vera með. Ástæðan fyrir 
því að við getum boðið upp á svona marga 
viðburði er sú að í bænum býr fólk sem vill 
leggja mikið á sig og taka þátt í svona 
skemmtilegu verkefni,“ segir hún en bætir 
við að reynt hafi verið að hafa flesta viðburð-
ina fyrri part vikunnar fyrir skólaslit í grunn-
skólanum auk þess sem margir voru uppteknir 
við fermingar sunnudaginn 4. júní og því 
gert ráð fyrir færri þátttakendum.

HREYFIVIKA UMFÍ: FRÁBÆRT TÆKIFÆRI 
TIL AÐ FINNA UPPÁHALDSHREYFINGUNA

Magnús sýnir ungum golfara 
fyrstu handtökin á vellinum.

Sigríður tók þátt í mörgum 
viðburðanna sem boðið var 
upp á í Grundarfirði. 
Á meðal þeirra var þriggja 
klukkustunda ganga í góðu 
veðri undir leiðsögn farar-
stjóra	frá	Ferðafélagi	Snæ-
fellsness að Hrafnafossi í 
Kolgrafarfirði laugardaginn 
3. júní. Fimm fóru í gönguna. 
„Ég vonaðist eftir fleirum, 
en svona er þetta bara,“ 
segir hún. 

Á meðal viðburðanna í Grundarfirði var kynn-
ing á golfi fyrir börn og unglinga. Golfklúbb-
urinn Vestarr stóð fyrir kynningunni undir 
handleiðslu PGA-golfkennarans Magnúsar 
Birgissonar. Golfklúbburinn á útbúnað fyrir 
byrjendur og setti Magnús græjurnar upp á 
skólalóðinni í Grundarfirði. 
 „Þetta var frábær vettvangur fyrir kennsluna 

og mætingin rosalega góð,“ segir Sigríður og 
bætir við að áhugafólk um frisbígolf hafi líka 
nýtt tækifærið í Hreyfiviku UMFÍ til að kynna 
sitt sport fyrir íbúum bæjarins. 
 Sigríður segir Hreyfiviku UMFÍ kjörið tæki-
færi til að hvetja fólk til þess að hreyfa sig og 
vikan sé einmitt fyrir þau sem séu tvístígandi 
og viti ekki hvað þau langi til að gera. „Ef þú 
vilt fara að hreyfa þig en veist ekki hver uppá-
haldshreyfingin þín er þá er þetta kjörið tæki-
færi til að finna hana,“ segir Sigríður. 

PGA-kennari kynnti golf
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Hreyfivika UMFÍ fór fram 
dagana  

29. maí – 4. júní. Hreyfivikan er hluti af sam- 
evrópska verkefninu Now We Move, sem er 
í umsjón ISCA (e. International Sport and 
Culture Association) en það eru samtök um 
almenningsíþróttir og menningu ýmissa 
landa. ISCA ýtti Hreyfivikunni úr vör í Evrópu 
árið 2012 og hefur UMFÍ verið aðili að verk- 
efninu frá upphafi. 
 Hreyfivikan hefur gengið mjög á Íslandi. 
Hér eru flestir viðburðirnir auk þess sem stórir  

SUNDKEPPNI 
SVEITARFÉLAGA
Sundkeppni sveitarfélaga er liður í Hreyfiviku UMFÍ. Hugmyndin 
að keppninni kom frá íþróttafulltrúa Fjallabyggðar árið 2015 þegar 
hann hafði samband við íþróttafulltrúa Norðurþings. Sveitarfélögin 
ætluðu í upphafi að keppa eingöngu sín á milli en með stuttum 
fyrirvara var haft samband við landsfulltrúa UMFÍ. Með sameigin-
legu átaki varð úr að 28 sveitarfélög skráðu sig til leiks árið 2015. 
Sundkeppni sveitarfélaga fór fram í þriðja sinn í Hreyfiviku UMFÍ 
þetta árið. Þátt tóku 29 sveitarfélög og 34 sundlaugar. Sjö sveitar-
félög bættust í hópinn sem tóku ekki þátt í fyrra. 

Sundkeppni	sveitarfélaga	2015–2017
Árið	2015		 Árið	2016	 	Árið	2017
28 sveitarfélög  35 sveitarfélög 29 sveitarfélög
tóku þátt tóku þátt tóku þátt

Syntir voru Syntir voru Syntir voru
3.900 km 4.030 km 3.215 km

Samtals um  Samtals um Samtals um
4.000 einstaklingar 6.000 einstaklingar 4.350 einstaklingar 

Freyðibað í heita pottinum sló í gegn á Sauðárkróki.

2012
25 boðberar

10 sveitarfélög
30 viðburðir

500 þátttakendur

Fjölmennasta 
Hreyfivika UMFÍ
til þessa

bakhjarlar styðja verkefnið. Fleiri góðar hug- 
myndir koma líka úr grasrótinni en í öðrum 
löndum. Forsvarsmenn ISCA setja því Hreyfi- 
viku UMFÍ á sérstakan stall fyrir vel heppnuð 
verkefni. Ný bæjarfélög bætast við í Hreyfi- 
vikuna á hverju ári og hafa þátttakendur 
aldrei verið fleiri. Áætlaðar tölur benda til að 
boðberar hreyfingar í Hreyfiviku UMFÍ hafi 
aldrei staðið fyrir jafn mörgum viðburðum 
og nú. 
 Hér að neðan má sjá þróunina borið saman  
við árið 2012. 

2017
150 boðberar

60 sveitarfélög 
490 viðburðir

43.000 þátttakendur
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525-7700  |  flytjandi.is

ÞARFTU AÐ LÁTA FLYTJA EITTHVAÐ?
Eimskip Flytjandi býður upp á daglegar ferðir til allra landshluta árið um kring. Við leggjum áherslu á að koma sendingu 
þinni örugglega til skila á sem skemmstum tíma, hvort sem um er að ræða lítinn pakka eða stóra vörusendingu.
Hafðu samband við starfsfólk Flytjanda í síma 525-7700 og fáðu tilboð.

Mikilvægt	er	fyrir	öll	þau	sem	starfa	með	
börnum og ungmennum að vera meðvit-
uð um skyldur sínar og ábyrgð, hvað má 
og hvað má ekki.  

UMFÍ hefur frá árinu 2010 verið aðili að Æsku-
lýðsvettvanginum (ÆV). Hann stendur m.a. 
fyrir fræðslu og námskeiðum fyrir þá sem 
starfa með börnum og ungmennum hjá 
íþrótta- og æskulýðsfélögum. Mikilvægt er 
að allir starfsmenn og sjálfboðaliðar innan 
aðildarfélaga ÆV kynni sér Æskulýðslög. 
Sambandsaðilar UMFÍ geta leitað til UMFÍ og 
Æskulýðsvettvangsins varðandi upplýsingar 
og aðstoð í þessum málum. 

•	 Innan	Æskulýðsvettvangsins	eru	í	gildi	siða-
reglur sem gilda fyrir allt starfsfólk og sjálf-
boðaliða sem starfa innan Æskulýðsvettvang-
ins. Hér eru nokkur atriði úr siðareglum fyrir 
fólk sem vinnur með börnum og ungmenn-
um: Ávallt skal leita eftir samþykki þeirra sem 
hyggjast hefja störf fyrir leyfi fyrir öflun upp-
lýsinga úr sakaskrá. 
•	 Starfsfólk	og	sjálfboðaliðar	eru	fyrirmyndir	
þátttakenda í starfi og ber að sýna góða hegð-
un og gott fordæmi jafnt í starfi sem og utan 
þess.
•	 Öll	neysla	tóbaks,	áfengis	eða	annarra	

vímuefna er óheimil í starfi með börnum og 
unglingum.
•	 Starfsfólk	og	sjálfboðaliðar	skulu	sinna	
þátttakendum af alúð í starfi en halda sig í 
faglegri fjarlægð utan viðburða og forðast 
náið samband við þá. 
•	 Starfsfólk	og	sjálfboðaliðar	skulu	aldrei	
hafa frumkvæði að samskiptum við þátttak-
endur 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 í starfi. 
•	 Starfsfólk	og	sjálfboðaliðar	skulu	ekki	mis-
nota stöðu sína á neinn hátt, svo sem líkam-
lega, andlega eða kynferðislega þegar kemur 
að samskiptum við þátttakendur eða annað 
starfsfólk og sjálfboðaliða.
•	 Ávallt	skal	sýna	fyllstu	aðgát	og	varkárni	
í starfi og koma í veg fyrir að börn lendi í 
aðstæðum sem þau ráða ekki við. Þetta á 
bæði við um börn og sjálfboðaliða sem ekki 
hafa náð 18 ára aldri.
•	 Varast	skal	hvers	konar	snertingu	sem	
gæti leitt til misskilnings í samskiptum við 
börn, unglinga og samstarfsfólk. 
•	 Starfsfólk	og	sjálfboðaliðar	skulu	huga	að	

ábyrgum rafrænum samskiptum og netnotk-
un við þátttakendur. Forðast skal að eiga 
samskipti í gegnum síma og samskiptasíður 
á internetinu nema í tengslum við þátttöku 
barna í viðburðum. 
•	 Koma	skal	fram	af	heiðarleika	og	virðingu	
gagnvart öllum þeim sem starfað er með eða 
fyrir, auk þess sem engum skal mismunað 
með orðum eða hegðun á grundvelli þjóð-
ernis, uppruna, kynþáttar, litarháttar, kyns, 
aldurs, trúarbragða, skoðana, kynhneigðar, 
fötlunar, efnahags, ætternis eða stöðu að 
öðru leyti. 
•	 Einelti	skal	aldrei	liðið.

HVAÐ MÁ OG 
HVAÐ MÁ EKKI?
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Eftirtaldir aðilar 
styðja starfsemi 
Ungmennafélags Íslands:

Reykjavík
Happdrætti Háskóla Íslands, 
 Tjarnargötu 4
Gjögur hf., Kringlunni 7
Ásbjörn Ólafsson ehf. 
 Köllunarklettsvegi 6
Gáski ehf., Bolholti 8
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Landssamband lögreglumanna
 Grettisgötu 89
T.ark Arkitektar ehf., Brautarholti 6
Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23
Ennemm ehf., Grensásvegi 11
Aðalvík ehf., Síðumúla 13
Suzuki-bílar hf., Skeifunni 17
Gull- og silfursmiðjan ehf., 
 Álfabakka 14b
Bílasmiðurinn hf., Bíldshöfða 16
dk hugbúnaður ehf., Bæjarhálsi 1
Íslandspóstur hf., Stórhöfða 29
Landsnet hf., Gylfaflöt 9
Stjörnuegg hf., Vallá
Mennta- og menningarmálaráðuneytið,
 Sölvhólsgötu 4

Kópavogur
Ungmennafélagið Breiðablik, 
 Dalsmára 5
Rafmiðlun hf., Ögurhvarfi 8

Garðabær
Raftækniþjónusta Trausta ehf. ,
 Lyngási 14

Hafnarfjörður
Ás fasteignasala ehf., Fjarðargötu 17
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64

Reykjanesbær
DMM Lausnir ehf., Hafnargötu 91

Mosfellsbær
Nonni litli ehf., Þverholti 8
Höfðakaffi ehf., Stórakrika 10

Akranes
Straumnes ehf. rafverktakar, 
 Krókatúni 22–24
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar,
 Smiðjuvöllum 15

Borgarnes
Kaupfélag Borgfirðinga, Egilsholti 1
Borgarbyggð, Borgarbraut 14
Eyja- og Miklaholtshreppur, Hofsstöðum

Grundarfjörður
Ragnar og Ásgeir ehf., Sólvöllum 7

Reykhólahreppur
Reykhólahreppur, Maríutröð 5a

Ísafjörður
Ísblikk ehf., Árnagötu 1
Sjúkraþálfun Vestfjarða ehf., Eyrargötu 2

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður, Aðalstræti 12

Tálknafjörður
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf.,
 Bugatúni 8

•	 Forðast	að	taka	að	sér	verkefni	
eða störf sem samræmast ekki eða 
ganga gegn skyldum eða störfum 
starfsmanna og eru til þess fallin að 
draga óhlutdrægni þeirra í starfi í efa. 
•	 Við	mannaráðningar	skal	gæta	
þess að misnota ekki aðstöðu til að 
ráða skyld- eða venslafólk til starfa. 
•	 Gerist	aðili	brotlegur	við	ofan-
greindar reglur er heimilt að vísa 
honum úr starfi, tímabundið eða að 
fullu.

Netfangið er aev@aev.is.

GOTT AÐ SÆKJA NÁM-
SKEIÐIÐ VERNDUM ÞAU
Mikilvægt er fyrir alla sem starfa með 
börnum og unglingum að vera meðvit-
aðir um skyldur sínar og ábyrgð, geta les-
ið í vísbendingar um að vanræksla eða 
ofbeldi, hvort sem það er andlegt, líkam-
legt eða kynferðislegt, eigi sér stað og 
vita hvernig bregðast á við ef slík mál 
skjóta upp kollinum.
 Á námskeiðinu, sem er byggt á bók-
inni Verndum þau er m.a. farið yfir tilkynn-
ingarskyldu starfsmanna sem vinna með 
börnum og unglingum. líkamlegt, and-
legt og kynferðislegt ofbeldi og vanrækslu 
hvers konar, úrræði sem í boði eru í sam-
félaginu fyrir börn og unglinga sem eru 
þolendur ofbeldis og reglur í samskipt-
um við börn og ungmenni.
 Æskulýðsvettvangurinn stendur fyrir 
námskeiðinu Verndum þau og geta sam-
bandsaðilar UMFÍ óskað eftir þátttöku í 
námskeiðinu. Það er þeim að kostnaðar-
lausu.  Nánari upplýsingar um siðareglur 
og námskeiðið er hægt að nálgast hjá 
Semu Erlu Serdar, verkefnastýru ÆV. 
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UMFÍ hefur gert samning við fyrirtækið Greiðslumiðlun 
um notkun á vefgreiðslu- og skráningarkerfinu 

Nóra. Búist er við því að kerfið einfaldi mótahald UMFÍ. Í samningn- 
um felst að allir sambandsaðilar UMFÍ geta fengið aðgang að kerf- 
inuog  notað það í daglegum rekstri og fyrir viðburði tengdum 
félögunum. 
 Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) og Greiðslumiðlun hafa gert  
samning til fimm ára um afnotarétt af skráningarkerfi fyrir lands- 
mót UMFÍ og leyfi aðildarfélaga UMFÍ til að nota skráningarkerfið  
Nóra. Samningurinn gerir UMFÍ kleift að skrá allt móta- og við- 
burðahald í framtíðinni auk þess sem sambandsaðilar UMFÍ geta 
fengið aðgang að kerfinu fyrir rekstur sinn. Samkvæmt samningn- 
um mun  Greiðslumiðlun, móðurfélag Nóra, hanna og skrifa skrán- 
ingarkerfi fyrir landsmót UMFÍ og önnur mót og viðburði UMFÍ 
sem byggja á tengdum kerfum. Stefnt er á að nota kerfið í fyrsta 
sinn á Landsmóti UMFÍ 50+ í Hveragerði. 
 Margir þekkja greiðslumiðlunarkerfi Nóra en mörg ungmenna-  
og íþróttafélög nota það ásamt skólum, sveitarfélögum og félaga- 
samtökum. Kerfið auðveldar utanumhald um uppsetningu móta 
og viðburða, skráningu þátttakenda á mót og aðra viðburði, greiðsl- 
ur, uppgjör og býður upp á marga aðra möguleika. Stjórnendur 
félaga þekkja kerfið líka en yfir 130 íþróttafélög nota það. Það sem 
af er þessu ári eru notendur kerfisins yfir 60.000 talsins. 

UMFÍ notar 
greiðslu-
miðlunar-
kerfið Nóra

Forsvarsmenn	UMFÍ	og	Greiðslumiðlunar	þegar	samningur	var	undirritaður	um	afnotaréttinn	í	byrjun	sumars.

Velja hvaða félag er keppt fyrir, svara val- 
spurningum um nafn liðs og kennitölur, 
annar keppandi í grein, velja greiðslumáta, 
samþykkja skilmála og smella á „Áfram“. 

Skráningu er ekki lokið fyrr en búið að 
smella á „skrá greiðslu“ og efst á síðu „yfirlit“ 
er komið. Síðan kemur „kvittun send á 
netfang“, þetta á við hvort heldur greiðsla er 
ákveðin upphæð eða 0 krónur.

Smella á „Skrá inn“.

Hægt að nota Íslykill eða Rafræn skilríki

Samþykkja skilmála og smella á  „Áfram“.

Fylla út netföng og símanúmer, þetta er not- 
að til að senda tilkynningar um skráningar 
og breytingar. 
Einnig fá þátttakendur aðgang að  „appi“, 
snjallforriti í síma þeirra sem nýtast fyrir upp-
lýsingar um greinar og mótstjórar geta sent 
skilaboð á þátttakendur. 

Smella á „Skráning í boði“ – þá kemur listi yfir  
hvaða greinar eru í boði miðað við kyn og aldur.

Velja grein.

Hvernig á að nota Nóra? 
Hér eru leiðbeiningar:
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Þ að getur verið erfitt að sinna félögum á stóru svæði þegar 
framkvæmdastjóri er í hálfu starfi. Anita Karin Guttesen, for- 
maður HSÞ, segir erfitt að fá fólk í sjálfboðaliðastörf fyrir hreyf- 

inguna. Hún mælir með því að UMFÍ og ÍSÍ sameinist um að styðja 
við starf félaga á landsbyggðinni í meiri mæli en áður.

 „Við sameinuðum tvö héraðssambönd um árið á svæði sem 
íbúar eldast á og ungu fólki fækkar. Jákvæðni og velvilji ná bara 
ákveðið langt, eins og nesti sem klárast í miðri fjallgöngu,“ segir 
Anita Karin Guttesen, formaður Héraðssambands Þingeyinga (HSÞ). 
Svæðið nær frá Grenivík til Þórshafnar og aðildarfélögin eru 29. 

HVAÐ
ER AÐ 
FRÉTTA?

Erfitt að sinna 
stóru svæði

 Anita segir erfitt að fá sjálfboðaliða í starf 
sambandsins og leggi þeir sem sinni starfinu 
mikið á sig svo það gangi upp.
 „Sjálfboðaliðavinnan á undir högg að 
sækja hér eins og annars staðar. Við sitjum 
í raun uppi með ofvaxið vandamál vegna 
vegalengda milli svæða. Frjálsíþróttaráðið 
okkar hefur verið í fullu starfi við að halda 
starfinu á lífi í sjálfboðaliðavinnu. Það varð 
erfitt eftir að svæðið var stækkað. Starfið 
hefur hvílt á gömlum og góðum félögum 
sem hafa auðvitað smám saman horfið úr 
starfinu og við reynum að fá nýja inn. En þar 
sem fólk þekkist ekki og verkefni nefnda 
verða erfiðari kemur fólk varfærið inn. Það 
vill ekki leiða eitthvað sem það þekkir ekki.“ 
 Framkvæmdastjóri HSÞ er í 50% starfi. 
Anita segir það of lágt starfshlutfall fyrir svo 
stórt starfssvæði. 
 „Starfið er um margt ósýnilegt en við get-
um ekki ráðið starfsmann í fullt starf. UMFÍ 
og ÍSÍ þurfa að koma okkur til hjálpar, með 
fjárhagsstuðningi og aðstoð við að einfalda 
verkefni okkar þannig að þau verði raunhæf 
og skili því sem til er ætlast. Það sem okkur 
vantar er kútar ef við eigum ekki að drukkna,“ 
segir Anita. 

Hildur Bergsdóttir, fyrrverandi framkvæmdastjóri UÍA, sagði 
í síðasta tölublaði Skinfaxa það hafa skipt sköpum fyrir 
félagið þegar framkvæmdastjóri var ráðinn í fullt starf. Áður 
en hún kom til starfa hjá UÍA var búið að fá sveitarfélögin 
átta á Austurlandi til að styðja fjárhagslega við héraðssam-
bandið og styrkja uppbyggingu þess. 
„Þetta skipti allt gríðarlegu máli. Starfsmaður í fullu starfi er 
mjög dýrmætur fyrir héraðssamband. Ég gæti aldrei gert allt 
sem ég geri hjá UÍA í hlutastarfi á milli annarra starfa. Mörg 
sambönd hafa einfaldlega ekki bolmagn til annars en að 
ráða starfsmann í örlítið hlutastarf sem getur mætt á þing, 
svarað tölvupósti og sinnt litlum verkefnum. Starfsmaður í 
fullu starfi getur áorkað svo miklu meiru,“ sagði hún. 

Anita Karin Guttesen, 
formaður	HSÞ.
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Eftirtaldir aðilar 
styðja starfsemi 
Ungmennafélags Íslands:

Blönduós
Stéttarfélagið Samstaða, Þverbraut 1

Skagaströnd
Sveitafélagið Skagaströnd, Túnbraut 1–3

Sauðárkrókur
K-Tak ehf., Borgartúni 1

Varmahlíð
Ferðaþjónustan Bakkaflöt, Bakkaflöt

Siglufjörður
Fjallabyggð – Íþróttamiðstöð 
 Fjallabyggðar, Gránugötu 24

Akureyri
Raftákn ehf., Glerárgötu 34
Samvirkni ehf., Hafnarstræti 97
Baugsbót ehf., Frostagötu 1b

Grenivík
Brattás ehf., Ægissíðu 11

Húsavík
Jarðverk ehf., Birkimel

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

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Reyðarfjörður
Stjórnendafélag Austurlands,
 Austurvegi 20

Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf., Hafnarbraut 6

Höfn í Hornafirði
Sveitarfélagið Hornafjörður, 
 Hafnarbraut 27
Skinney-Þinganes hf., Krossey

Selfoss
Vélaverkstæði Þóris ehf., Austurvegi 69
Árvirkinn ehf., Eyrarvegi 32
Flóahreppur, Þingborg

Hveragerði
Hveragerðiskirkja, Hverahlíð

Laugarvatni
Menntaskólinn að Laugarvatni

Hvolsvöllur
Krappi ehf., Ormsvelli 5

Kirkjubæjarklaustur
Geirland ehf., Geirlandi
Kirkjubæjarstofa, Klausturvegi 2

Undirbúningur fyrir Unglingalandsmót 
UMFÍ, sem haldið verður í Þorlákshöfn 
verslunarmannahelgina 2018, er í góðum 
farvegi. Ekki er ráð nema í tíma sé tekið því 
að tilkynnt var haustið 2015 að mótið yrði 
haldið þar þremur árum síðar. Mótshaldari er 
Héraðssambandið Skarphéðinn (HSK). 
 Þetta verður 21. Unglingalandsmót UMFÍ. 
Fyrsta mótið var haldið á Dalvík árið 1992.
 Gunnsteinn R. Ómarsson, bæjarstjóri 
Ölfuss, segir HSK byggja á mikilli reynslu á 
mótahaldi í gegnum tíðina. Unglingalands-
mót UMFÍ var haldið í Þorlákshöfn um versl-
unarmannahelgina 2008 og Landsmót UMFÍ 
á Selfossi sumarið 2013. HSK er jafnframt 
mótshaldari Landsmóts UMFÍ 50+ í Hverag-
erði 2017. 
 Gunnsteinn undirritaði samning um 
mótið ásamt Hauki Valtýssyni, formanni 
UMFÍ, og Guðríði Aadnegard, formanni HSK, 
í Þorlákshöfn í lok maí sl.
 „Aðstaðan í Þorlákshöfn er mjög góð. 
En við höfum líka bætt hana talsvert. Í fyrra 
stækkuðum við knattspyrnusvæðið verulega 
og bættum tjaldsvæðið í bænum til að 

uppfylla væntingar og þarfir gesta. Næst er 
það strandblakvöllurinn,“ segir Gunnsteinn.
 Unglingalandsmótum UMFÍ fylgir aragrúi 
keppenda og gesta. Reikna má með um 
2.000 keppendum og jafnvel 10.000 manns 
þegar allt er talið, með systkinum, foreldrum 
og öðru vandafólki.

Markaðssetja Ölfus
Bæjarstjórn Ölfuss hefur í aðdraganda Ungl-
ingalandsmóts UMFÍ ráðist í heilmikla mark-
aðssetningu á sveitarfélaginu til að fá fólk 
til að flytja í bæinn. „Þetta helst allt í hendur. 
Markmiðið hefur verið að halda þessu á lofti 
fram að Unglingalandsmótinu og auglýsa 
svæðið. Við erum að kynna svæðið til búsetu 
og atvinnuuppbyggingar,“ segir Gunnsteinn 
og tíundar þá fjölmörgu kosti sem fólki, sér-
staklega fjölskyldum, standa til boða í Ölfusi. 
 „Öll umgjörðin fyrir fjölskylduna er mjög 
góð í Ölfusi. Hér er mjög afslappað andrúms-
loft. Við erum með mjög frambærilega íþrótta-
aðstöðu, mjög góða leik- og grunnskóla og 
svo er stutt á höfuðborgarsvæðið og í annað 
þéttbýli.“ 

Gunnsteinn R. Ómarsson, bæjarstjóri í Ölfusi, segir Þorlákshöfn frábæran kost fyrir fjölskyldufólk. Svæðið sé frábært fyrir 
útivistarfólk og góð aðstaða til íþróttaiðkunar. Hér er hann ásamt Hauki Valtýssyni, formanni UMFÍ, og Guðríði Aadne-
gaard, formanni Héraðssambandsins Skarphéðins, þegar samningar um Unglingalandsmót UMFÍ, sem haldið verður í 
Þorlákshöfn um verslunarmannahelgina 2018, voru undirritaðir. 

Undirbúningur fyrir Unglingalandsmót
í Þorlákshöfn 2018 kominn vel af stað
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Formaður	Ungmennafélags	Laugdæla	
segir	Facebook	þægilegasta	miðilinn	til	
að	koma	upplýsingum	á	framfæri	við	
félagsmenn. Google Drive er notað til að 
vista gögn til langframa.

Misjafnt er hvaða miðla ungmennafélög nota 
til að upplýsa félagsmenn. „Við nýtum þann 
miðil sem er auðvelt að nota og nær til 
flestra,“ segir Pétur Ingi Haraldsson, formað-
ur Ungmennafélags Laugdæla. Félagið notar 
Facebook til að upplýsa iðkendur og forráða-
menn um viðburði, bæði á vegum félagsins 
og hitt og þetta sem er í vændum. Fólk er 
beðið um að skrá sig í kommentum við við-
eigandi færslu. 

Facebook einfalt fyrir leikmenn
Pétur segir kostinn við Facebook þann að þar 
sé skilaboðum komið til flestra á sem stystum 
tíma. Ungmennafélagið hafi notað heimasíðu 
til ársins 2013. Erfiðlega gekk að viðhalda 
henni og var ákveðið árið 2013 að nota frek-
ar Facebook. 

 „Heimasíður geta verið dýrar í rekstri og 
þegar vandamál koma upp þarf að fá ein-
hverja hjálp. Það þarf líka að finna einhvern 
til að búa síðuna til, halda henni við og hún 
kostar umstang,“ segir Pétur. Hann bendir 
á að Facebook sé mun einfaldari fyrir leik-
menn í tæknimálum. 
 „Fólk man heldur ekki alltaf eftir því að 
fara á heimasíður og lesa fréttir og tilkynn-
ingar. En það nota næstum allir Facebook. 
Miðillinn er einfaldur fyrir leikmenn og svo 
eru allir með Facebook-app í símunum sín-
um. Þar náum við til miklu fleiri,“ segir Pétur 
og mælir með því.
 Stjórn Ungmennafélags Laugdæla er með 
aðgang að Facebook-síðu félagsins og getur 
því takmarkað hvað hægt er að setja inn á 
hana.
  „Við notum hana fyrir allt sem tengist ung-
mennafélaginu,“ segir Pétur og bendir á að 
inn á síðuna séu settar tilkynningar um alla 
viðburði, tímasetningar æfinga og keppna 
og myndir frá félaginu. Þegar farið er á stór-
mót eins og Gautaborgarleikana í fyrra eru 

Næstum allir eru á Facebook. En 
viljið þið vera á Facebook? Mikilvægt 
er að ígrunda það vel og skipuleggja 
starfið í kringum samfélagsmiðilinn 
í stað þess að rjúka af stað. Það þarf 
nefnilega að rækta garðinn sinn á 
Facebook. 
Hér eru nokkur ráð fyrir þá sem hafa 
áhuga á því að búa til Facebook-síðu 
fyrir félagið sitt. 

•	 Hvað	á	að	vera	á	síðunni?	
Áður en rokið er til og búin til Face-
book-síða verður að skilgreina hvað 
eigi að vera á henni. Betra er að hafa 
tiltölulega fá efnisatriði en of mörg. 

Ef þau eru of mörg er hætt við að 
síðan verði flókin og að umfjöllunar-
efnið fari út um víðan völl. Takmark-
ið ykkur frekar við einföld atriði eins 
og fréttir af viðburðum, tilkynningar 
og tímasetningar æfinga.
•	 Hver	er	markhópurinn?	
Mikilvægt er að vita fyrir hverja síð-
an er, t.d. iðkendur og foreldra 
barna í félaginu.
•	 Hver	á	að	sjá	um	Facebook-
síðuna?	
Veljið 2–3 einstaklinga sem eru 
tilbúnir til að taka að sér að sjá um 
Facebook-síðu félagsins. 
•	 Takið	frá	tíma	einu	sinni	á	dag 

eða 1–2 á viku til að uppfæra Face-
book-síðuna, setja inn nýjar fréttir 
og myndir úr starfi félagsins.
•	 Gerið	áætlun	um	fjölda	færslna 
á Facebook-síðu félagsins yfir ákveð-
ið tímabil, mánuð eða ár. Það skerpir 
viðhorfið til efnisins og gerir viðhald 
síðunnar skilvirkara.
•	 Veltið	ykkur	ekki	upp	úr	því	
hversu margir hafa „like-að“ Face-
book-síðu félagsins. Það skiptir meira 
máli að þeir sem hafa gagn af upp-
lýsingunum viti af henni.
•	 Reynið	að	hafa	myndir	
úr starfi félagsins með hverri færslu. 
Myndir vekja meiri athygli en texti 

án myndar. Góð mynd getur líka 
sagt meira en þúsund orð.
•	 Umsjónaraðilar	Facebook-
síðunnar þurfa að fylgjast með skila-
boðum og athugasemdum á síð-
unni. Besta ráðið er að svara alltaf 
og eins fljótt og auðið er. Ef svarið 
krefst yfirlegu er gott að segja við-
komandi að aflað verði ítarlegri upp-
lýsinga og að þær verði birtar þegar 
þær liggja fyrir. 
•	 Segið	iðkendum	og	forráða-
mönnum barna, sem stunda íþrótt-
ir með félaginu, frá Facebook-síðunni 
svo að allir geti fylgst með.

NOKKUR	RÁÐ	UM	SAMFÉLAGSMIÐLA

Ungmennafélag Laugdæla notar það sem virkar
búnar til sérsíður sem tengdar eru við aðal-
síðu Ungmennafélagsins á Facebook. Efnið 
á sérsíðunum fjallar aðeins um viðeigandi 
viðburð. 

Skjalavistun á Google Drive
Til viðbótar við Facebook vistar stjórn Ung-
mennafélags Laugdæla ársskýrslu, gögn og 
ýmislegt fleira á Google Drive. Þar má líka 
nálgast efnið þegar endurnýjun er í stjórn 
félagsins. Pétur segir lítil ungmennafélög 
eiga það til að vista gögn á mörgum stöðum 
og því sé gott að finna einn stað fyrir öll 
gögnin.
  „Ungmennafélag Laugdæla hefur haldið 
þorrablót í 100 ár. Þegar ný skemmtinefnd 
tekur við getur hún farið á Google Drive og 
séð hvað hefur verið gert í gegnum tíðina 
og hvað þurfi að gera til að halda gott blót. 
Eftir því sem utanumhaldið er einfaldara því 
betra er það,“ segir Pétur Ingi Haraldsson, 
formaður Ungmennafélags Laugdæla.

Ungmennafélag	Laugdæla	stendur	sig	vel	í	miðlun	upplýsinga.	Þar	er	Facebook	nýtt	til	að	ná	til	sem	flestra	og	upplýsa	þá	um	viðburði	á	vegum	félagsins.
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Það voru 565 sunnlenskir bændur sem stofnuðu 
Sláturfélag Suðurlands 28. janúar 1907 við gömlu 
hengibrúna yfir Þjórsá. Stofnun félagsins var eitt 

þeirra framfaraskrefa sem markað hafa tímamót fyrir 
matvælaframleiðslu í landinu og um leið neytendur. 

Nú 110 árum síðar er félagið enn í eigu bænda sem 
daglega leggja grunninn að úrvals matvælavinnslu 

félagsins í sveitunum um allt Suður- og Vesturland.

Íslenska sveitin og SS fyrir þig.

565 bændur stofnuðu 
Sláturfélag Suðurlands

PI
PA

R\
TB

W
A


