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Skýrsla stjórnar

Ávarp formanns HSK
Kæru félagar
Þetta er mín fimmta skýrsla sem ég flyt ykkur sem formaður
HSK. Skýrslan er að vanda frekar löng og ítarleg enda mikið
um að vera hjá Skarphéðni. Árið í fyrra var viðburðarríkt og
gjöfult fyrir okkur öll sem störfum að málefnum íþrótta- og
æskulýðsmála.
Unglingalandsmót á Höfn
Að þessu sinni var unglingalandsmót UMFÍ haldið á Höfn í
Hornafirði. 55 unglingar tóku þátt frá HSK og skemmtu þau sér
mjög vel. Keppendur okkar og aðstandendur þeirra voru til
sóma allan tímann þó að við næðum ekki fyrirmyndarbikarnum
í þetta skiptið. Vinnum hann bara næst. Öll framkvæmd mótsins
var til mikillar fyrirmyndar og þökkum við Hornfirðingum
kærlega fyrir góðar móttökur. Aðstaða til íþróttaiðkunar var
fyrsta flokks. Nýja sundlaugin var reyndar ekki tilbúin en í
staðinn var keppt í þeirri gömlu og var ekki að sjá að það kæmi
að sök. Meðal nýjunga var krakkablak og svo var sett heimsmet
í Hornafjarðarmanna. Þátttakendur í spilinu voru á öllum aldri
og greinilegt að kynslóðabilið var brúað svo um munaði.
Unglingalandsmót á okkar svæði
Nú stendur sem hæst undirbúningur vegna unglingalandsmótsins í Þorlákshöfn næstu verslunarmannahelgi.
Framkvæmdir eru vel á veg komnar og að þeim loknum verður
ein glæsilegasta íþróttaaðstaða á Suðurlandi hér í Þorlákshöfn.
Nýr knattspyrnuvöllur og frjálsíþróttavöllur hefur verið
byggður hér sunnar í bænum, stórkostlegt mannvirki. Þá er
verið að byggja nýja sundlaug og búningsklefa tengda henni.
Samstarf okkar HSK manna, heimamanna og fulltrúa UMFÍ er
til mikillar fyrirmyndar og vil ég nefna sérstaklega framlag
heimamanna. Það er alveg sama hvað þarf að leysa eða
framkvæma. Svarið er ávallt hið sama: "Við reddum þessu."
Jákvæðni og stórhugur eru þau tvö orð sem lýsa best afstöðu
heimamanna til allra mála sem þarf að leysa. Ég er sannfærður
um að unglingalandsmótið í ár verður með þeim glæsilegustu
og best skipulögðu sem haldin hafa verið hér á landi. Hér vil ég
einnig nefna það að UMFÍ auglýsti á dögunum eftir aðila til að
halda unglingalandsmót árið 2010. Stjórn HSK tók málið fyrir
á fundi og beindi því til aðildarfélaganna og eftir atvikum
sveitarstjórna hvort þau hafi áhuga á slíku. Veit ég fyrir víst að
minnsta kosti eitt aðildarfélag er að skoða málið í fullri alvöru í
samvinnu við sína sveitarstjórn. Vonandi kemur eitthvað
jákvætt út úr þeirri skoðun.

Gísli Páll formaður eftir verðlaunaafhendingu á Landsmóti UMFÍ.

héraðssambandinu hlökkum til að takast á við. Að loknu
héraðsþingi verður skipuð undirbúningsnefnd með fulltrúum
frá HSK, Sveitarfélaginu Árborg og auðvitað UMFÍ. Þessi
nefnd kemur til með að starfa í um fjögur ár að undirbúningi
mótsins og það verður í mörg horn að líta. Gott verður að fara
til Akureyrar á næsta ári og læra af því sem norðanmenn hafa
reynt og eftir atvikum forðast þau mistök sem þeir koma
óneitanlega til með að gera, vonandi í sem minnstum mæli þó.
Nýr samningur við Kaupþing
Í tengslum við þátttöku okkar í landsmótunum gerði stjórn HSK
samstarfssamning við Kaupþing banka um stuðning bankans
við þátttakendur á landsmótunum. Bankinn útvegar öllum
keppendum HSK treyju endurgjaldslaust og nú bættist við að
keppendur á unglingalandsmótum fá einnig síðbuxur til nota á
mótunum. Þetta verður til þess að keppendur okkar verða enn
glæsilegri útlits en þau hafa hingað til algjörlega séð um það
sjálf að hegða sér á mótinu af stakri prýði.

„Stóru“ Landsmótin
Landsmót var haldið í Kópavogi í júlí í fyrra. Við sendum
keppendur í nær allar greinar og náðum öðru sæti á eftir
gestgjöfunum. Öll keppnisaðstaða var til fyrirmyndar og
greinilegt að forráðamenn UMSK ætluðu að hafa þetta mjög
stórt og flott landsmót. Að mínu mati var áherslan á stærð full
mikil á kostnað hefðbundinna íþróttagreina. Við megum ekki
gleyma kjarna landsmótanna, það er að keppa í íþróttum.
Vatnsbyssuslagur, rokktónleikar og fleira vakti vissulega
athygli en skyggði hins vegar á sjálfa íþróttakeppnina. Þá kom
það á daginn sem við höfðum óttast að landsmótsstemningin
fannst aldrei. Hún verður einfaldlega ekki til í höfuðborginni
og tek ég undir orð Björns B. Jónssonar þáverandi formanns
UMFÍ að það væri sennilega ágætt að halda landsmót á 100 ára
fresti á höfuðborgarsvæðinu.
Á síðasta héraðsþingi tilkynnti Björn B. Jónsson, þáverandi
formaður UMFÍ, okkur að Landsmót UMFÍ árið 2012 yrði
haldið á Selfossi. Metnaðarfullar áætlanir sveitarfélagsins sýna
það og sanna að það fylgir svo sannarlega hugur máli. Þetta er
afar stórt og skemmtilegt verkefni sem við hjá

100 ára afmæli HSK
Óðum styttist í aldarafmælið okkar. Eins og ég sagði frá á
síðasta héraðsþingi þá var ákveðið að semja við Jón M. Ívarsson
sagnfræðing um ritun sögu héraðssambandsins. Samningur var
undirritaður 16.janúar sl. og hefur Jón þegar tekið til starfa.
Heildar kostnaður vegna þessa verður um 14 milljónir króna og
dreifist hann á þrjú ár. Ég tel mikilvægt að fjármögnun verksins
verði unnin jafnt og þétt samhliða ritun verksins. Þannig
komum við í veg fyrir að skuldir safnist upp hjá okkur sem gæti
seinna meir haft slæm áhrif á starfsemina. Eins og áður sagði
er áætlaður kostnaður um 14 milljónir króna. Mjög há upphæð
en ég er engu að síður sannfærður um að þessum peningum er
vel varið. Einhverjir segja eflaust að nær væri að þessir
peningar færu til félaganna, í grasrótarstarfið og þau rök eru
4
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skiljanleg og sanngjörn. En
ef við skrifum ekki sögu HSK
við þessi tímamót þá gerum
við það sennilega aldrei.
Félagsskapur sem þekkir ekki
fortíð sína og sögu á enga
framtíð. Við skuldum þeim
sem hafa lagt á sig ómælda
vinnu fyrir Skarphéðinn að
saga þeirra verði sögð og sett
á prent, komandi kynslóðum
til fróðleiks og skemmtunar.
Ég flyt nú á eftir tillögu þess
efnis að hvert aðildarfélag
leggi 15.000 krónur í ár til
þessa verkefnis og fjárhæðin
verði dregin af lottó tekjum.
Vonandi þarf ekki að leggja
slíka tillögu fram aftur að ári
og að okkur takist að afla
styrkja hjá sjóðum og
fyrirtækjum til að fjármagna
verkið. Einnig verður lagt til
hér á eftir, að verði hagnaður
af unglingalandsmótinu í
Þorlákshöfn, þá muni hann Formaður, gjaldkeri og framkvæmdatjóri HSK á fundi með forystu UMFÍ í Þrastarskógi.
renna
óskiptur
til
ákveðnu verkefni. Við hlutum verðlaunin vegna framúrskarsöguritunarinnar. Vonandi verða hreinskiptar og heiðarlegar
andi kynningarstarfs undanfarin ár. Þar á mestan heiður
umræður um þessar tillögur sem og aðrar sem teknar verða til
framkvæmdastjórinn okkar, Engilbert Olgeirsson. Algjörlega
afgreiðslu hér í dag.
óþreytandi í því að koma málefnum HSK á framfæri í sem
flestum miðlum og við sem flest tækifæri.
Fundir og þing
ÍSÍ hélt formannafund í nóvember sl. og sótti Ragnar
All nokkrir fundir voru haldnir á vegum UMFÍ í fyrra. Má þar
nefna vorfund, formannafund og síðast en ekki síst varaformaður fundinn. Nánar er fjallað um efni hans og annarra
sambandsþing UMFÍ sem haldið var á Þingvöllum. Formanna- málefna ÍSÍ og UMFÍ í ársskýrslunni okkar.
fundurinn var haldinn í Kópavogi 30.mars en áður skoðuðu
Ýmis verkefni
fundarmenn nýja skrifstofuaðstöðu UMFÍ að Laugavegi. Á
HSK hefur tekið þátt í verkefnum ÍSÍ og UMFÍ og má þar helst
formannafundinum var kynntur undirbúningur vegna Landsnefna Hjólað í vinnuna og Fjölskyldan á fjallið. Þátttakan í
mótsins í Kópavogi og farið í skoðunarferð um Kópavoginn af
Hjólað í vinnuna hefur aukist jafnt og þétt og er ánægjulegt að
því tilefni.
sjá hversu margir eru til í að ganga eða hjóla í vinnuna. Ég legg
Vorfundurinn var haldinn að Smyrlabjörgum í apríl. Á
áherslu á að sem flestir haldi áfram þessum góða sið, einnig
fundinum var rætt um hugsanlega sameiningu og/eða samvinnu
eftir að keppni lýkur. Eins og fyrri ár þá tilnefndum við tvö fjöll
héraðssambanda og voru umræður á fundinum miklar og
í verkefnið Fjölskyldan á fjallið og í fyrra voru það Þórólfsfell
gagnlegar. Að honum loknum var farið í skoðunarferð á Höfn
á Fljótshlíðarafrétti og Langholtsfjall í Hrunamannahreppi.
og framkvæmdir vegna unglingalandsmótsins teknar út og farið
Þátttaka var afar góð og þegar við fórum með gestabókina á
í heimsókn á jöklasýningu.
Langholtsfjall komu rúmlega tvö hundruð manns. Karlakór
Þriðji fundurinn á vegum UMFÍ er síðan sambandsþingið
Hreppamanna söng nokkur lög. Boðið var upp á sódavatn og
sem haldið var á Þingvöllum í október sl. Þar var Helga Guðrún
mjólk frá Birtingarholti en fyrir 100 árum var Danakonungi og
Guðjónsdóttir einróma kosinn formaður UMFÍ og tók hún við
fylgdarliði boðið upp á sams konar hressingu þegar þau áttu leið
af Birni B. Jónssyni sem hafði gegnt embættinu í sex ár. Það er
þar hjá. Jóhannes Sigmundsson frá Syðra Langholti var
gott til þess að vita að HSK er áfram í framvarðasveit UMFÍ.
göngustjóri og stóð sig með mikilli prýði. Þetta var með því
Mörg merkileg mál voru tekin til umræðu og afgreiðslu á
skemmtilegasta og best heppnaða sem ég upplifði í starfi HSK
þinginu. Þar bar tvennt hæst að mínu mati. Í fyrsta skipti um
á síðasta ári.
árabil náðist sátt um skiptingu lottósins og að mínu mati þá
Íþróttahátíð HSK var haldin í fyrsta skipti utan
náðum við Skarphéðinsmenn fram töluverðu af því sem við
sambandssvæðisins í Vík í Mýrdal. Ég var sjálfur á staðnum og
höfum barist fyrir mörg undanfarin þing. Hitt málið sem vakti
sá með eigin augum hversu miklu máli skiptir sú glæsilega
athygli var höfnun þingsins á innkomu Íþróttabandalags
aðstaða sem var byggð vegna unglingalandsmótsins sem haldið
Reykjavíkur inn í UMFÍ. Afar óheppileg ákvörðun að mínu
var í Vík árið 2005. Nú er hægt að halda þar vegleg
mati, svo ekki sé fastar að orði kveðið. Það að fela stjórn UMFÍ
frjálsíþróttamót og var það okkur sönn ánægja að fá að halda
að ræða við ÍSÍ um heildarskipulag ungmennafélags- og
íþróttahátíðina okkar í Vík. Samstarf við Ungmennasamband
íþróttahreyfingarinnar, þ.á.m. skiptingu lottóágóða verður
Vestur Skaftfellinga hefur verið að aukast undanfarin ár og
einungis til þess að drepa málinu á dreif og engin niðurstaða
vonandi verður áframhald á því.
mun fást í málið á næstu misserum. Þessi höfnum ber vott um
Ég vil í lokin þakka öllum þeim sem ég hef haft samstarf við
kjarkleysi þingfulltrúa, að þora ekki að stækka samtökin okkar
undanfarið ár. Stjórnarmönnum og framkvæmdastjóra þakka
því þeir óttast einhverja ímyndaða yfirtöku eða valdarán. Ég
ég kærlega afar gott samstarf. Einnig vil ég þakka öllum þeim
barðist fyrir því að þingfulltrúar samþykktu inngöngu ÍBR inn í
sem hafa með einum eða öðrum hætti komið að starfsemi HSK
UMFÍ en allt kom fyrir ekki. Mér finnst ólíklegt að þeir reyni
fyrir þeirra góða framlag.
aftur að ganga í UMFÍ. Ég væri í það minnsta búinn að fá nóg.
Kveðja,
Okkur hlotnuðust hvatningarverðlaun UMFÍ á þinginu. Þau
Gísli Páll Pálsson,
eru veitt héraðssambandi sem hefur staðið sig vel í einhverju
formaður HSK.
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Ársreikningur HSK 2007
Meðfylgjandi ársreikning fyrir Héraðssambandið Skarphéðinn hef ég samið eftir bókhaldi sambandsins árið
2007. Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi ársins 2007 og efnahagsreikningi hinn 31.
desember 2007.

Selfossi, 13. febrúar 2008,

Bolli Gunnarsson,
gjaldkeri HSK

Við undirritaðir höfum farið yfir fylgiskjöl og tölvuútskrift, efnahags- og rekstrarreikning fyrir árið 2007.
Við sjáum ekki ástæðu til athugasemda og teljum reikninginn réttann.
Selfossi, 13. febrúar 2008,

Sigurjón Skúlason

Kristján Ágústsson
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Rekstrarreikningur ársins 2007
Rauntölur 2007

Áætlun 2007

Rauntölur 2006

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

744.864
2.975.105
80.000
1.846.520
417.286

700.000
2.520.000
100.000
1.900.000
417.000

645.363
3.131.266
100.000
1.740.853
485.796

kr.

584.580

600.000

681.400

kr.
kr.

105.000
208.000

105.000
200.000

100.000
200.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2.097.215
214.370
415.000
208.000
3.260.581
664.400
187.308
14.008.229

1.980.000
250.000
400.000
168.000
2.500.000
800.000
100.000
12.740.000

1.880.175
278.000
375.000
48.000
454.400
158.699
10.278.952

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

4.221.008
597.660
907.714
806.938
201.004
492.306
55.490

4.240.000
570.000
850.000
770.000
250.000
400.000
75.000

3.307.314
479.993
668.403
755.688
62.494
341.753
111.697

kr.

403.102

420.000

412.112

kr.

439.232

450.000

445.921

kr.

346.351

350.000

330.848

kr.

200.000

200.000

200.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

3.039.678
430.594
177.640
1.264.200
482.971
0
14.065.888

2.400.000
700.000
180.000
895.000
300.000
0
13.050.000

409.121
177.640
1.544.459
225.583
264.444
9.737.470

Fjármagnstekjur
Vaxtatekjur
Vaxtagjöld
Fjármagnstekjuskattur
Fjármagnstekjur alls:

kr.
kr.
kr.

687.306
0
-68.714
618.592

500.000
0
-50.000
450.000

490.461
0
-48.928
441.533

Rekstrarhagnaður ársins

kr.

560.933

140.000

983.015

Rekstrartekjur
Framlög og styrkir:
Útbreiðslustyrkur frá ÍSÍ
Lottó
Heimasíða
Framlög úr héraði
Getraunir
Tekjur af mótum:
Þátttökugjöld
Auglýsingatekjur:
Útgáfa
HSK fréttir
Aðrar tekjur:
Skattar aðildarfélaga
Þing HSK
Leikjanámskeið
Leigutekjur v/skrifstofu
Tekjur vegna Landsmótsþátttöku
Tekjur vegna Unglingalandsmóts
Aðrar tekjur
Tekjur alls:

Rekstrargjöld
Yfirstjórn og rekstur skrifstofu
Laun og dagpeningar
Launatengd gjöld
Aksturskostnaður
Skrifstofukostnaður
Áhöld og tæki
Fundir og þing
Heimasíða
Þjálfun og kennsla:
Leikjanámskeið
Íþróttaleg viðskipti:
Mótahald á vegum HSK
Kynning, fræðsla og útbreiðsla
Útgáfa
Rekstur mannvirkja:
Rekstur eigna
Önnur gjöld:
Gjöld vegna Landsmótsþátttöku
Gjöld vegna Unglingalandsmóts
Skattar til UMFÍ
Greitt í Verkefnasjóð HSK
Ýmis kostnaður
Afskriftir
Gjöld alls:
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Efnahagsreikningur HSK 31. desember 2007
Eignir

31.des.07

31.des.06

Fastafjármunir:
Mannvirki
Áhöld og tæki

kr.
kr.

5.601.103
0
5.601.103

5.522.249
0
5.522.249

Viðskiptakröfur
Handbært fé

kr.
kr.

69.568
4.020.081
4.089.649

593.890
2.928.952
3.522.842

9.690.752

9.045.091

9.044.091
78.854
560.933

8.061.076
0
983.015

9.683.878

9.044.091

0
6.874

0
1.000

6.874

1.000

9.690.752

9.045.091

Veltufjármunir:

Eignir alls:

Skuldir og eigið fé
Eigið fé:
Eigið fé í ársbyrjun
kr.
Endurmat Selsins 06 og 07 kr.
Rekstrarniðurstaða ársins kr.
Eigið fé alls:
Skuldir:
Langtímaskuldir
Skammtímaskuldir
Skuldir alls:
Skuldir og eigið fé alls:

Verkefnasjóður HSK
Rekstrarreikningur 2007
Tekjur:
Framlag HSK samkvæmt reglugerð .................
Vegna vanskila félaga…………………………..
Vextir .................................................................

kr.
kr.
kr.

Samtals:
Gjöld:

1.464.877

Styrkir .................................................................
Fjármagnskostnaður ............................................
Rekstrarhagnaður ársins ……………………….

kr.
kr.
kr.

Samtals:

1.870.118
20.067
-425.308
1.464.877

Efnahagsreikningur 31. desember 2007
Eignir:
Í sjóði ..................................................................

kr.

Samtals:
Skuldir
og eigið fé:

934.693
329.507
200.677

1.506.552
1.506.552

Eign frá fyrra ári ..................................................
Rekstrartap ársins………………………………...
Samtals:

kr.
kr.

1.931.860
-425.308
1.506.552

Framlög sveitarfélaga og héraðsnefnda
íbúar
Héraðsnefnd Árnesinga
Héraðsnefnd Rangæinga

14.483
3.378

sótt um
3.331.090 (230 kr. á íbúa)
776.940 (230 kr. á íbúa)

framlag
1.023.000
757.850

Eftirtalið sveitarfélög á sambandssvæðinu styrkti Skarphéðinn sérstaklega, en styrkur sveitarfélaga í sýslunum fer að mestu í gegnum
héraðsnefndirnar.
Hveragerðisbær
Greiðsla alls úr héraði:
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Úthlutanir úr Verkefnasjóði HSK 2007
Stjórn Verkefnasjóðs HSK, sem skipuð er formanni, gjaldkera og ritara HSK kom saman til fundar 30. október 2007 og úthlutaði
úr sjóðnum fyrir árið 2007. Alls bárust 41 umsókn til sjóðsins í ár, sem er met í fjölda umsókna.
Áætlaðar tekjur Verkefnasjóðs í ár eru um 1.300.000. Vegna fjölda umsókna var ákveðið að ganga umtalsvert á sjóðinn, en engu
að síður var ekki hægt að styrkja öll verkefni að þessu sinni.
Í reglugerð um sjóðinn segir m.a. “Tilgangur sjóðsins er að styrkja félags- og íþróttastarf á sambandssvæði Héraðssambandsins
Skarphéðins. Sjóðurinn veitir ekki styrki til mannvirkjagerðar. Að öðru leyti fer úthlutun úr sjóðnum eftir mati stjórnar sjóðsins.”
Við úthlutun tók sjóðsstjórn m.a. mið af eftirtöldum forsendum:
Æfinga- og keppnisferð erlendis
Þátttaka í ungmennaviku og þjálfaranámskeiði erlendis
Val í landslið og úrvalshóp sérsambands
Áhaldakaup vegna barna og unglingastarfs/nýjungar/sérstök verkefni

5.000 kr. á einstakling
10.000 kr. á einstakling
5.000 kr. á einstakling
30.000 - 195.000 kr. á félag/nefnd/ráð

Þessar viðmiðunartölur eru í engu bindandi gagnvart áframhaldandi úthlutun, enda verður sjóðsstjórn að taka mið af fjölda
umsókna og fjármagnsgetu sjóðsins hverju sinni. Sjóðsstjórn ákvað, líkt og undanfarin ár, að veita ekki styrki vegna þátttöku félaga
á mótum innanlands. Ekki eru greiddir styrkir vegna þjálfaranámskeiða, keppnishalds og æfinga innanlands.
Úthlutun sjóðsins árið 2007 er sem hér segir:
Félag/deild/ráð/nefnd
Frjálsíþróttaráð HSK
Glímuráð HSK
Golfkl. Hellu
Íþróttafélagið Dímon
Íþróttafélag Suðri
Landsmótsnefnd HSK
Umf. Gnúpverja
Umf. Hvöt
Umf. Laugdæla
Umf. Selfoss, fimleikadeild
Umf. Selfoss, fimleikadeild
Umf. Selfoss, fimleikadeild
Umf. Selfoss, fimleikadeild
Umf. Selfoss, frjálsíþróttad.
Umf. Selfoss, frjálsíþróttad.
Umf. Selfoss, frjálsíþróttad.
Umf. Selfoss, handknattleiksd.
Umf. Selfoss, handknattleiksd.
Umf. Selfoss, handknattleiksd.
Umf. Selfoss, handknattleiksd.
Umf. Selfoss, judódeild
Umf. Selfoss, judódeild
Umf. Selfoss, knattsp.deild
Umf. Selfoss, knattsp.deild
Umf. Selfoss, knattsp.deild
Umf. Selfoss, knattsp.deild
Umf. Selfoss, knattsp.deild
Umf. Þór, fimleikadeild
Umf. Þór, körfuknattsdeild
Umf. Þór, körfuknattsdeild
Unglingalandsmótsnefnd HSK

Verkefni
Kaup á búnaði fyrir tímatökutæki HSK
31 þátttakendi í úrvalshópi GLÍ
6 æfinga- og keppnisferðir einstaklings erlendis
Landsliðsval og keppnisferð erlendis, 1 einstaklingur
Efling á starfi félagsins
Vegna undirbúnings liða á Landsmóti UMFÍ
Útgáfa á afmælisriti félagsins
100 ára afmæli félagsins
Gerð minnisvarða v. 100 ára afmæli félagsins 2008
Fyrirmyndardeild ÍSÍ (þegar greitt)
Æfingaferð 39 stúlkna til Danmörku
Kaup á trampólíni
Þjálfaranámskeið erlendis, 1 einstaklingur
Landsliðsval og úrvalshópur FRÍ, 5 einstaklingar
4 keppnisferðir einstaklings erlendis
3 keppnisferðir einstaklings erlendis
Keppnisferð 4. flokks stúlkna til Svíþjóðar, 17 einstaklingar
Keppnisferð 4. flokks drengja til Svíþjóðar, 26 einstaklingar
Landsliðsval, 14 einstaklingar
Nýjung í starfi, uppbyggingar- og forvarnarstarf handboltaakademíu
Landsliðsval, 5 einstaklingar
Æfinga- og keppnisferð til Svíþjóðar, 7 einstaklingar
Landsliðsúrtak, 10 einstaklingar
Nýjung í starfi, útgáfa kennsluefnis á DVD diska
Æfingaferð 2. og 3. flokks kvenna til Englands, 22 einstaklingar
Æfingaferð m.fl. karla til Spánar, 23 einstaklingar
Landsliðs- og vettvangsferðir erlendis, 4 einstaklingar
Æfingaferð til Noregs, 17 einstaklingar
Keppnisferð 8. flokks drengja til Svíþjóðar, 13 einstaklingar
Dómaranámskeið erlendis, 1 einstaklingur
Vegna kostnaðar við þátttöku á ULM 2007

Úthlutun
50.000
155.000
30.000
10.000
30.000
195.000
30.000
30.000
30.000
100.000
195.000
50.000
10.000
25.000
20.000
15.000
85.000
130.000
70.000
30.000
25.000
35.000
50.000
30.000
110.000
115.000
20.000
85.000
65.000
10.000
100.000
1.935.000

Þakkir til þeirra sem styrktu starfsemina
Stjórn Héraðssambandsins þakkar þeim fjölmörgu aðilum sem styrktu Skarphéðinn á árinu með einum eða öðrum hætti. Hér er
átt við styrki í formi beinna fjárframlaga, niðurfellingu á húsaleigu, mikla sjálfboðavinnu, kaup á verðlaunapeningum og bikurum,
gefnar veitingar ofl.
Það var sérstaklega ánægjulegt hvað fyrirtæki komu myndarlega að fjármögnun þátttöku HSK á Landsmóti UMFÍ í Kópavogi.
Þessi stuðningur er Skarphéðni ómetanlegur og verður seint fullþakkaður.
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Íþróttamaður HSK 2007
Líkt og í fyrra kaus fimm manna valnefnd íþróttamann HSK 2007 úr röðum þeirra sem tilnefndir voru af
nefndum og ráðum sambandsins. Auk þeirra tilnefnir stjórn sambandsins íþróttamenn þriggja greina þar sem
ekki er starfandi nefnd eða ráð.
Í ár voru 19 íþróttamenn valdir í jafn mörgum íþróttagreinum. Í ár var í fyrsta sinn kosinn taekwondomaður
HSK, en á árinu var stofnuð deild í þessari grein innan Umf. Selfoss.
Valnefndin valdi Sigurð Sigurðarson úr Hestamannafélaginu Geysi Íþróttamann HSK 2007.
Hér er að neðan er listi yfir þá sem valdir voru íþróttamenn einstakra greina:
Nafn

Félag

Íþróttagrein

Bjarndís Helga Blöndal

Hamar

Badmintonmaður

Baldur Rúnarsson

Hrunam.

Blakmaður

Ásta Laufey Sigurðardóttir

Dímon

Borðtennismaður

Sigurður Vilhjálmsson

Selfoss

Briddsmaður

Linda Ósk Þorvaldsdóttir

Selfoss

Fimleikamaður

Ágústa Tryggvadóttir

Selfoss

Frjálsíþróttamaður

Andri Már Óskarsson

GHR

Golfmaður

Stefán Geirsson

Samhygð

Glímumaður

Atli Kristinsson

Selfoss

Handknattleiksmaður

Sigurðar Sigurðarson

Geysir

Hestaíþróttamaður

Kristján Gíslason

Suðri

Íþróttamaður fatlaðra

Þór Davíðsson

Selfoss

Judómaður

Sævar Þór Gíslason

Selfoss

Knattspyrnumaður

Jóhanna Björk Sveinsdóttir

Hamar

Körfuknattleiksmaður

Magnús Gunnarsson

Selfoss

Skákmaður

Gunnar Gunnarsson

SFS

Skotíþróttamaður

Ólöf Sæmundsdóttir

Hekla

Starfsíþróttamaður

Laufey Rún Þorsteinsdóttir

Hamar

Sundmaður

Daníel Jens Pétursson

Selfoss

Taekwondmaður
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Sigurðar Sigurðarson

Bjarndís Helga
Blöndal

Baldur Rúnarsson

Ásta Laufey
Sigurðardóttir

Sigurður
Vilhjálmsson

Linda Ósk
Þorvaldsdóttir

Ágústa
Tryggvadóttir

Andri Már
Óskarsson

Stefán Geirsson

Atli Kristinsson

Kristján Gíslason

Þór Davíðsson

Sævar Þór
Gíslason

Jóhanna Björk
Sveinsdóttir

Magnús
Gunnarsson

Gunnar
Gunnarsson

Ólöf
Sæmundsdóttir

Laufey Rún
Þorsteinsdóttir

Daníel Jens
Pétursson
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Ýmis sérverðlaun veitt á héraðsþingi
Stigahæsta félag - Ungmennafélag Selfoss
Unglingabikar HSK - Handknattleiksdeild Umf. Selfoss
Foreldrastarfsbikar HSK - Fimleikadeild Umf. Þórs
Öðlingur ársins - Árni Guðmundsson, Golfkl. Selfoss
Unglingabikar HSK
Handknattleiksdeild Umf. Selfoss hefur lagt mikla
áherslu á unglingastarfið síðustu ár og er svo komið
að nú á deildin lið í öllum flokkum karla og er að
byggja upp stúlknaflokkana. Þegar eru komin lið í
3., 5. og 6. flokk stúlkna. Stefna deildarinnar hefur
verið að eiga lið í topp fimm á landsvísu í öllum
flokkum og eru þrír elstu karlaflokkarnir komnir í
þennan hóp og má geta þess að Selfoss á tvö lið í
efstu deild í 3. flokki karla.
Einnig hafa yngri flokkar deildarinnar staðið sig
vel í vetur og sýnt miklar framfarir. Þetta er annar
veturinn sem handknattleiksakademían er rekin og
er árangur hennar mjög góður en þar er áfengis-,
vímuefna- og reykingabann og þar hafa ekki komið
upp nein agabrot.
Selfoss hefur átt marga leikmenn í
unglingalandsliðum á liðnum árum og meðal annars
fjóra sem fóru með 18 ára liðinu til Þýskalands milli
jóla og nýárs 2007 og stóðu sig mjög vel.

Efnilegir unglingalandsliðsmenn úr Umf. Selfoss.

Foreldrastarfsbikar HSK
Fimleikadeild Umf. Þórs hefur lagt mikla áherslu á gott foreldrastarf. Foreldrar koma m.a. að skipulagningu og fjáröflunum
deildarinnar. Deildin hefur það á stefnuskrá sinni að fara erlendis í æfingabúðir annað hvert ár og er skipulagning í höndum stjórnar
og foreldra. Markmiðið með þessum ferðum er að skapa hvetjandi umhverfi fyrir elstu iðkendurna þannig að þeir hafi áhuga á að
stunda fimleika áfram þar sem brottfall fimleikaiðkenda er mikið þegar komið er á táningsaldurinn. Hefur þetta gefist vel og hafa
stúlkurnar haldið áfram að starfa innan deildarinnar með því að þjálfa yngri flokka og fl.
Öðlingur ársins
Öðlingur ársins er Árni Guðmundsson félagsmaður í Golfklúbbi Selfoss. Árni sem er fæddur
árið 1926 hefur stundað íþróttir frá því á stríðsárunum. Fyrsti leiðbeinandi hans í íþróttum var
Hallsteinn Hinriksson leikfimiskennari Flensborgarskóla í Hafnarfirði, en hann hefur oft verið
nefndur faðir handboltans á Íslandi.
Árið 1944 fluttu foreldrar Árna að Arnarhóli í Gaulverjabæjarhreppi og þá gekk hann strax
í Umf. Samhygð og hóf keppni í frjálsíþróttum ásamt Jóhannesi tvíburabróður sínum. Árni
sigraði meðal annars þrívegis í hástökki á Þjórsártúni á árunum 1944-1947. Árið 1950 gekk
hann í raðir Umf. Selfoss og keppti fyrir það í frjálsíþróttum þar til hann hætti keppni árið
1953, en þá tók við búskapur og húsbygging. Aðalgreinar Árna voru hástökk, langstökk og
100 metra hlaup. Hann vann til fjölda verðlauna og t.d. vann hann bæði 100 metra hlaup og
langstökk á héraðsmóti á Þjórsártúni árið 1952. Það ár var hann í liði HSK sem keppti á
Landsmótinu á Eiðum og varð fjórði í langstökki, stökk 6,34 metra, en hann keppti fyrst á
Landsmóti UMFÍ á Laugum 1946
Árni var formaður Umf. Selfoss í þrjú ár, frá 1953 til 1955.
Árið 1971 var stofnaður Golfklúbbur Selfoss og var Árni ritari hans fyrstu níu árin. Mikil
sjálfboðavinna var unnin á þessum árum, en Svarfhólsvöllur sem er núverandi völlur félagsins
var sá þriðji í röðinni sem hann tók þátt í að byggja upp.
Árni hefur tekið þátt í ótal mótum hér á landi og einnig leikið golf á fjölda valla erlendis,
en ánægjulegasti sigur hans á golfvellinum var Íslandsmeistaratitlill öldunga á Nesvellinum Árni Guðmundsson.
sumarið 1981.
Á tíunda áratugnum fóru gamlir keppendur og vinir frá Selfossi og Hrunamönnum, sem kepptu höfðu á Þjórsártúnsmótunum
fyrir og um 1950 að keppa í golfi sín á milli, sitt hvort árið á Selsvelli og Svarfhólsvelli. Þar rifjuðu menn upp gömlu og góðu
dagana og nutu þess að vera aftur ungir.
Síðustu 12 árin hefur Árni ásamt tveimur jafnöldrum sínum komið reglulega saman í Félagsmiðstöð aldraða á Selfossi, að
jafnaði fimm sinnum í viku, og spilað snóker við bestu aðstæður.
Í yfirliti um íþróttaferil Árna, sem hann sendi sambandinu, kemur fram að ekki þurfi að fjölyrða, að íþróttir hafi veitt honum
ómetanlega gleði, en mest um vert hversu mikinn fjölda góðra vina hann hafi eignast í gegnum lífið vegna þeirra.
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Heimasíða HSK

Heimasíða HSK sem nú er í notkun var opnuð 10. október 2005. Það
var fyrirtækið Kubbar ehf. sem hannaði síðuna og byggir hún á
WebAccess vefumsjónarkerfinu. Nánari upplýsingar um vefkerfið má
sjá á www.web-access.biz
Aðildarfélög HSK geta fengið tilboð í gerð heimasíðu fyrir félög
sem byggir á sama kerfi og heimasíða HSK og var tilboð sent til félaga
á síðasta ári. Umf. Laugdæla tók í notkun heimasíðu sem byggir á
þessu kerfi. Þau félög sem hafa áhuga geta haft samband Jón Ágúst
Reynisson eigandi Kubba ehf. í síma 899 5530.
Nokkur fyrirtæki kosta rekstur síðunnar, en þau eru Kubbar ehf.,
Hótel Örk í Hveragerði, Kaupþing og Dvalarheimilið Ás í Hveragerði.
Þessum aðilum er þakkaður stuðningurinn við halda úti öflugum
fréttavef fyrir Héraðssambandið Skarphéðinn.
Á árinu var haldið áfram að þróa síðuna og bæta við upplýsingum.
Til að mynda voru settar inn fundargerðir stjórnar og aðalfundargerðir
ráða.
Félögum og deildum er bent á að senda upplýsingar um viðburði
sem framundan eru á hsk@hsk.is og verður þeirra þá getið á umræddu
viðburðadagatali. Slóðin á síðuna er www.hsk.is

Útgáfa á vegum Skarphéðins
Ársskýrsla HSK kemur út á héraðsþingi ár hvert. Nefndir og sérráð HSK og aðildarfélög senda
Skarphéðni yfirlit yfir störf liðins árs og stjórn HSK gerir grein fyrir starfinu á árinu. Skýrslan var
gefin út í 250 einstökum á árinu og var hún send til aðildarfélaga HSK, nefndarformanna HSK,
sveitarstjórna í Árnes- og Rangárvallasýslu, ÍSÍ og UMFÍ, auk þess sem allir fulltrúar og gestir á
héraðsþinginu fengu eintak. Undanfarin ár hefur skýrslan verið prentuð, en til margra ára var hún
ljósrituð. Lögð hefur verið áhersla á að fjölga myndum og eru félögin beðin um að senda myndir úr
starfinu á hsk@hsk.is til birtingar í næstu ársskýrslu.
Þinggerð var unnin af riturum þingsins og var send út með tölvupósti og sett á heimasíðu HSK.
Úrslit héraðsmóta voru send út með tölvupósti og þau voru einnig birt á heimasíðu HSK.

HSK fréttir í Sunnlenska
Sunnlenska fréttablaðið hefur frá því í ársbyrjun 1999 vikulega birt fréttir frá HSK í þætti sem heitir “HSK fréttir”. Um er að ræða
heilsíðu í blaðinu og var síðan styrkt af Hótel Örk í Hveragerði þetta árið.
Í HSK fréttum var greint frá þeim málum sem Skarphéðinn var að vinna að á árinu.
Viðamestar voru fréttir af mótahaldi á vegum sambandsins, en einnig var öðrum
málum er tengjast starfsemi ungmenna- og íþróttahreyfingarinnar gerð góð skil.
Framkvæmdastjóri HSK hefur að mestu séð um skrif í HSK síðuna.
Stjórn HSK vill koma á framfæri þakklæti til Sunnlenska fréttablaðins fyrir frábært samstarf við gerð síðunnar. Aðildarfélög
HSK eru hvött til að senda upplýsingar um viðburði í starfi félaganna til skrifstofu HSK og stuðla þannig að enn meiri umfjöllun
um starf íþrótta- og ungmennafélagshreyfingarinnar í fjölmiðlum.

Vikulegur þáttur í útvarpi
Framkvæmdastjóri HSK fór í vikulegan spjallþátt í Svæðisútvarp Suðurlands fyrri hluta árs, eða allt þar til svæðisútvarpinu var
lokað í lok júní. Þar var sagt frá starfsemi HSK og aðildarfélaganna. Þetta samstarf hófst árið 2004 og stóð í um þrjú ár. Það er
miður að Svæðisútvarpinu hafi verið lokað og er vonast til að sú ákvörðun verði endurskoðuð á komandi misserum.
Suðurland FM, er ný útvarpsstöð á Suðurlandi sem hóf útsendingar 12. nóvember 2007 á tíðninni FM 96,3 Forráðamenn
stöðvarinnar höfðu samband við HSK og óskuðu eftir samstarfi við sambandið um fréttafluttning af íþróttum af sambandssvæðinu.
Að sjálfsögðu var þessu boði tekið fagnandi og Engilbert framkvæmdastjóri sambandsins fór vikulega fram að áramótum í
útsendingu og sagði frá helstu íþróttaviðburðum á svæðinu. Útsending HSK frétta er alla þriðjudaga um kl. 15:00. Rétt er að
geta þess að stöðin næst ekki um allt sambandssvæðið.

Annað kynningarstarf
Stjórn og framkvæmdastjóri hafa auk þess kynnt starfsemi HSK á nokkrum aðalfundum aðildarfélaga HSK, aðalfundum sérráða
HSK og nefndarfundum hjá HSK. Þá eru fréttir frá HSK sendar með tölvupósti til fjölda aðila einu sinni í viku.
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HSK íþróttatreyjur og „flóamarkaður“
HSK tók í notkun nýja HSK treyju á árinu. Treyjan er
svipuð þeirri sem verið hefur í notkun frá því á Landsmóti
UMFÍ árið 2004. Sömu litur eru í nýju treyjunni, eða blár,
svartur og hvítur, en að því leiti frábrugðin að önnur ermin
er svört að lit. Keppnistreyjan er merkt HSK og Kaupþingi
og hefur fengið góðar viðtökur.
Sem kunnugt er gerði HSK þriggja ára samstarfssamning
við KB banka, nú Kaupþing sem gerði HSK það kleift að
afhenda öllum keppendum HSK á Landsmótum og
Unglingalandsmótum HSK treyju endurgjaldslaust.
Aðrir þeir sem hafa áhuga á að eignast treyjuna geta keypt
hana á skrifstofu HSK og kostar kr. 3.200 í
fullorðinsstærðum og kr. 2.600 í barnastærðum.
Á skrifstofu HSK var til umtalsvert magn af eldri
íþróttafatnaði og á síðasta ári var lokið við að afskrifa þá í
reikningum HSK. Í tengslum við afhendingu á nýju
keppnistreyjunni fyrir Landsmót var komið upp nokkurs
konar flóamarkaði í Selinu þar sem fólk gat fengið gefins
eldri íþróttafatnað HSK. Skemmst er frá því að segja að
varningurinn rann út. Nú er svo komið að aðeins eru til
nokkur stykki af hverri gerð sem verða sett á HSK safnið í
geymslunni, en nauðsynlegt er að eiga til sýnishorn af eldri
íþróttafatnaði HSK. Rétt er að geta þess að á skrifstofu HSK
eru ekki til gömlu HSK gallarnir sem voru í notkun fyrir árið
1984.

Frá afhendingu treyjunnar í Selinu skömmu fyrir Landsmót UMFÍ.

Fundir og þing

85. héraðsþing HSK
85. héraðsþing HSK var haldið á Laugalandi í Holtum
laugardaginn 24. febrúar 2007. Gísli Páll Pálsson formaður
HSK setti þingið kl. 10:00 og bauð hann þingfulltrúa velkomna.
Gísli Páll bað fundarmenn að rísa úr sætum og minnast látinna
félaga, þeirra Ragnhildar Ingvarsdóttur, Selfossi og Garðars
Vigfússonar frá Húsatóftum.
Því næst spilaði Halla Rún Erlingsdóttir á fiðlu og Þuríður
Marín Jónsdóttir og Kristrún Steingrímsdóttir sungu en þær eru
allar nemendur í Laugalandsskóla.
Þingforsetar voru kjörnir Eydís Indriðadóttir frá Ásahreppi
og Þröstur Guðnason Umf. Ingólfi. Þingritarar voru kjörnir
Guðríður Aadnegard ritari HSK úr Íþr.f. Hamri og Ásta Laufey
Sigurðardóttir Íþr.f. Dímoni.
Í kjörbréfanefnd voru kjörin Helga Fjóla Guðnadóttir,
Hestam.f. Geysi, Brynja Garðarsdóttir Umf. Heklu og Sigurgeir
Ingólfsson Umf. Eyfellingi.
Gestir á þinginu voru þeir Einar Magnússon, Guðmundur Kr.
Jónsson, Jón Jónsson og Árni Þorgilsson fyrrverandi formenn
HSK sem jafnframt sátu þingið sem fulltrúar, Jóhannes
Sigmundsson fyrrverandi formaður HSK, Hafsteinn
Þorvaldsson fyrrverandi formaður UMFÍ, Björn B. Jónsson
formaður UMFÍ, Sæmundur Runólfsson framkvæmdarstjóri
UMFÍ, Ólafur Rafnsson forseti ÍSÍ, Gunnar Bragason gjaldkeri
ÍSÍ, Jón M. Ívarsson söguritari UMFÍ, Alda Pálsdóttir
starfsmaður UMFÍ og alþingismennirnir Kjartan Ólafsson og
Guðni Ágústsson.
Gísli Páll Pálsson formaður flutti skýrslu stjórnar. Rakti hann
helstu störf HSK á síðastliðnu starfsári. Skýrslan lá frammi
fjölfölduð á þinginu og vísast í hana. Gísli Páll afhenti
Íþróttafélaginu Dímoni unglingabikar HSK fyrir frábært barnaog unglingastarf, Knattspyrnudeild Umf. Selfoss foreldrabikar
og Íþróttafélaginu Dímoni bikar sem stigahæsta félag innan

Björn formaður UMFÍ tilkynnti á þinginu að landsmót 2012 yrði á
Selfossi.

HSK en félagið hefur unnið bikarinn frá 1998. Gísli Páll
þakkaði Markúsi Ívarssyni fyrir frábær störf í þágu HSK en
Markús hættir í stjórn HSK eftir ellefu ára setu, fundarmenn
risu úr sætum sínum og klöppuði Markúsi lof í lófa. Gísli Páll
þakkaði stjórnarmönnum og sérstaklega framkvæmdarstjóra
félagsins Engilberti Olgeirssyni fyrir vel unnin störf. Enn
fremur þakkaði hann öllum þeim sem hann átti samskipti við á
síðastliðnu ári og lögðu HSK lið í hinum margvíslegu málum
HSK.
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Bolli Gunnarsson gjaldkeri HSK gerði grein fyrir
reikningum ársins 2006. Hann las og skýrði reikninga
sambandsins og reikninga Verkefnasjóðs sambandsins. Eftir
umræður um skýrslu stjórnar ávörpuðu gestir þingið. Ólafur
Rafnsson forseti ÍSÍ bar fundinum kveðju Íþrótta- og
Ólympíusambandsins og færði Bolla Gunnarssyni gjaldkera
HSK silfurmerki ÍSÍ fyrir vel unnin störf. Björn B. Jónsson
formaður UMFÍ færði þinginu kveðju stjórnar UMFÍ og veitti
Markúsi Ívarssyni stjórnarmanni HSK starfsmerki UMFÍ fyrir
vel unnin störf.
Klukkan 12:07 var gert fundarhlé og haldið til hádegisverðar
sem var í boði Ásahrepps og færði Gísli Páll Eydísi oddvita
Ásahrepps platta sem þakklætisvott fyrir veittan viðurgjörning.
Sleifarkeppnin fór fram í hádeginu og sigurvegari varð
Sigurgeir Ingólfsson Umf. Eyfellingi eftir harða og
skemmtilega keppni.
Þingstörfum framhaldið kl. 13:00 og bað Björn B. Jónsson
formaður UMFÍ um orðið. Bað hann Gísla Pál formann HSK
um að koma upp og taka formlega við Landsmótinu 2012 og
afhenti hann Gísla Páli skilti með merki mótsins af því tilefni.
Sigurgeir Ingólfsson las upp álit kjörbréfanefndar, kjörbréfin
borin undir atkvæði og þau samþykkt samhljóða. Reikningar
sambandsins bornir upp og þeir samþykktir sem og skýrsla
stjórnar. Gísli Páll bar upp tillögu þess efnis að Golfklúbburinn
Geysi fengi aðild að HSK og var það samþykkt. Í framhaldi af
samþykktinni var tekið fyrir kjörbréf frá félaginu og var það
samþykkt.
Björn Hermannsson frá UMSK kynnti RISALANDSMÓT
2007 og Jón M. Ívarsson söguritari UMFÍ hvatti fundarmenn til
að hafa sig í huga í sambandi við myndir sem prýða mættu
Vormenn Íslands.
Ragnar Sigurðsson, varaformaður HSK, skipaði
þingfulltrúum í nefndir, mælt var fyrir tillögum og gengið til
nefndarstarfa.
Gísli Páll Pálsson afhenti íþróttamönnum hverrar greinar
viðurkenningar auk ýmissa sérverðlauna. Brynja Garðarsdóttir
fulltrúi Kaupþings aðstoðaði við verðlaunaafhendinguna en
Kaupþing gaf verðlaunin. Nánar er gerð grein fyrir þessu í
ársskýrslu á bls. 10.

Öðlingur ársins 2006 er Unnur Stefánsdóttir Umf. Samhygð
og Íþróttamaður HSK 2006 er Olil Amble Hestamannafélaginu
Sleipni.
Þingfulltrúum, gestum og verðlaunahöfum boðið upp á kaffi
og kræsingar og var Bolli Gunnarsson tilnefndur matmaður
þingsins.
Að loknum nefndarstörfum var gengið til kosninga og flutti
formaður kjörnefndar, Fanney Ólafsdóttir, tillögur kjörnefndar
sem voru samþykktar samhljóða.
Í stjórn HSK voru eftirtaldir kosnir:
Formaður: Gísli Páll Pálsson

Íþr.f. Hamar

Hverahlíð 4, Hveragerði z 483 4523 z 896 4126 z gisli@dvalaras.is

Gjaldkeri: Bolli Gunnarsson
Reykási 49, Rvk. z 567 5261 z 892 5261

Umf. Baldur
z

Ritari: Guðríður Aadnegard

bollgunn@hotmail.com

Íþr.f. Hamar

Grænumörk 9, Hverag. z 483 5098 z 897 4282 z gudaad@hveragerdi.is

Varaformaður: Ragnar Sigurðsson

Umf. Þór

Eyjahraun 11, Þorlákshöfn z 483 3494 z 863 9690 z ragnar@olfus.is

Meðstjórnandi: Bergur Guðmundsson

Umf. Selfoss

Starengi 17, Selfossi z 482 2006 z 864 3853 z bergur@sghus.is

Varamenn:
Helga Fjóla Guðnadóttir

Hestam.f. Geysir

Skarð, Landsveit z 487 8154 z 863 8277 z hfg@laugaland.is

Fanney Ólafsdóttir

Umf. Vaka

Hurðarbak, Flóahreppi z 486 3345 z 892 4155 z fanneyo@visir.is

Anna María Kristjánsdóttir

Umf. Hekla

Helluvað, Rangárvöllum z 487 5222 z 861 5221 z annam@rang.is

Að loknum umræðum um önnur mál þakkaði Gísli Páll
Pálsson fyrir traustið sem honum var sýnt með því að kjósa
hann formann enn á ný. Hann þakkaði Markúsi fyrir ánægjulegt
samstarf. Óskaði hann fráfarandi stjórnar- og nefndarmönnum
gæfu og gengis og bauð nýja velkomna á skútuna. Gísli Páll
þakkaði starfsmönnum þingsins fyrir góð störf, Áshreppingum
fyrir þeirra framlag, þakkaði fundarmönnum góða fundarsetu,
og sleit þingi kl. 17:46 og óskaði fundarmönnum góðrar
heimferðar.
Guðríður Aadnegard

Þingdagur
Bolli Gunnarsson gjaldkeri HSK hóf mál sitt á héraðsþinginu á Laugalandi með frumsömdu ljóði, sem hann nefndi Þingdagur:

Í austri birtist ægifagur
undirleitur spánýr dagur.
Stikar yfir stærstu fjöllin,
sléttlendið og boðaföllin.
Dagsbirtan hún dregur að
og drífur okkur öll af stað.
Lífið fer að lifna við
og leitað er á dýpri mið.
Einnig er hann undurfagur
áttugasti og fimmti dagur
þingsetningar við þakklátt starf
er þágum við í þjóðararf
Því ennþá vakir öldungur,
ákafur og síungur
hálftíræður höfðinginn,
Héraðssambandið Skarphéðinn.

Bolli gjaldkeri flutti frumsamið ljóð.
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Stjórnarfundir HSK
Stjórn HSK fundaði tíu
sinnum á milli héraðsþinga og hér að neðan eru
upplýsingar um dagsetningar stjórnarfunda og
mætingu. Fundirnir voru
oftast haldnir í Selinu á
Selfossi, en einn fundur
var haldinn heima hjá formanni í Hveragerði og þá
var fundað í Landmannahelli, líkt og gert var í
fyrsta sinn í fyrra.
Formaður, gjaldkeri og
ritari voru kosnir í framkvæmdastjórn á fyrsta
fundi stjórnar þann 2.
mars, en enginn fundur var
haldinn á árinu.
Stjórnarfundur á fjöllum Líkt og árið 2006 fundaði stjórn HSK í Landmannahelli á Landmannafrétti sumarið 2007.
Hér sjást fundarmenn að ræða málin á fundinum í Landmannahelli.

Mætingar á stjórnarfundi HSK 2. mars 2007 - 11. febrúar 2008
Gísli Páll
Bolli
Guðríður
Ragnar
Bergur
Anna María
Fanney
Helga Fjóla
Engilbert
Guðrún Tryggvad.
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x
x
x

x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x

8/5
x
x
x
x
x
x

16/6
x
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29/8
x
x
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x
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30/10
x
x
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27/11
x
x
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23/1
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x

x

x

11/2
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
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Heimsókn UMFÍ forystu Á árinu mættu formaður og varaformaður
UMFÍ á stjórnarfund hjá HSK, en þau Björn B. Jónsson, þáverandi
formaður og Helga G. Guðjónsdóttir, þáverandi varaformaður búa bæði
á sambandssvæði HSK. Á fundinum kynntu þau helstu verkefni UMFÍ á
árinu og svöruðu spurningum fundarmanna um hin ýmsu mál sem UMFÍ
er að vinna að.

Vinnufundir í Selinu Tveir vinnufundir voru haldnir í Selinu á árinu. Á
þeim fyrri var sett upp sýningartjald í fundarsal Selsins og þeim síðari
var skrifstofa HSK máluð og skipt um innréttingar. Á myndinni er Gísli
Páll formaður að taka niður hansahillur sem fylgt hafa HSK í áratugi.
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Aðalfundir félaga
Samkvæmt lögum hreyfingarinnar ber
héraðssamböndum að fylgjast með því að
aðalfundir félaga séu haldnir. Flest
aðildarfélögin héldu aðalfundi á árinu, en þó
voru 9 félög sem héldu ekki aðalfundi. Eitt
þeirra boðaði til aðalfundar, en hann var
blásinn af þar sem aðeins tveir félagsmenn
mættu.
Eitt aðildarfélag var stofnað á árinu, og
var það Akstursíþróttafélag Hreppakappa,
sem var stofnað 19. maí 2007. Félagið sótti
um aðild að HSK og fékk bráðabirgðaaðild
og verður umsókn þeirra tekin fyrir á
héraðsþinginu í Þorlákshöfn 2008. Mun
félagið væntanlega verða það 57. í röðinni
sem á aðild að sambandinu um þessar
mundir.

Gísli Páll Pálsson opnaði heimasíðu Umf. Þórs á aðalfundi félagsins.

Þing UMFÍ
Rúmlega 100 fulltrúar mættu á 100 ára
afmælisþing Ungmennafélags Íslands sem
haldið var á Þingvöllum 20. - 21. október
2007.
Virðuleg þingsetning
Þingið, sem var það 45. í röðinni, var sett við
Almannagjá á Þingvöllum. Björn B. Jónsson,
formaður UMFÍ setti þingið og kaus Þóri
Haraldsson og Önnu Möller sem þingforseta
og þar stýrðu þau virðurlegri athöfn í
sunnlensku votviðri. Forseti Íslands, Herra
Ólafur Ragnar Grímsson og Ólafur Rafnsson,
forseti Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands
fluttu ávörp við þingsetninguna. Í lokin
sungu síðan allir viðstaddir lagið Ísland er
land þitt, undir styrkri stjórn Magnúsar Þórs
Sigmundssonar, höfundar lagsins.
Fulltrúar HSK á UMFÍ þingi HSK átti rétt á að senda 13 fulltrúa á þingið og mætti að
Helga kosin formaður
Það sem bar helst til tíðinda á þinginu var að sjálfsögðu með fullmannað lið til þings. Hér að ofan má sjá fulltrúa HSK að lokinni
Skarphéðinskonan Helga Guðrún Guðjóns- þingsetningu í Almannagjá. F.v. Ragnar Sigurðsson varaformaður HSK, Halldóra
Gunnarsdóttir landsmótsnefnd HSK, Bolli Gunnarsson gjaldkeri HSK, Helga Guðjónsdóttir
dóttir úr Hveragerði var einróma kjörin fráfarandi varaformaður UMFÍ, Helgi S. Haraldsson formaður frjálsíþróttadeildar Umf. Selfoss,
formaður UMFÍ til næstu tveggja ára. Hún Kári Jónsson formaður Umf. Laugdæla, Markús Ívarsson gjaldkeri Umf. Samhygðar, Þórir
tekur við af Skarphéðinsmanninum Birni B. Haraldsson formaður Umf. Selfoss, Örn Guðnason framkvæmdastjóri Umf. Selfoss, Fanney
Jónssyni, sem gaf ekki kost á sér til Ólafsdóttir varastjórn HSK, Gísli Páll Pálsson formaður HSK, Valgerður Auðunsdóttir
endurkjörs, en hann hafði gengt formennsku í landsmótsnefnd HSK og Engilbert Olgeirsson framkvæmdastjóri HSK.
sex ár.
Helga Guðrún var ein í kjöri og er þetta í fyrsta skipti í 100 ára sögu UMFÍ sem kona er formaður í hreyfingunni. Birni voru
þökkuð frábær störf í þágu hreyfingarinnar og var hann sæmdur gullmerki UMFÍ en við þingsetninguna á laugardag var hann
sæmdur gullmerki ÍSÍ. Anna R. Möller var einnig sæmd gullmerki UMFÍ en hún hafði setið í stjórn hreyfingarinnar í tíu ár. Anna
gaf ekki kost á sér áfram og voru henni þökkuð vel unnin störf í þágu hreyfingarinnar.
Ný stjórn, Örn flaug inn
Á þinginu voru kosnir sex fulltrúar í stjórn og fjórir í varastjórn. Örn Guðnason framkvæmdastjóri Umf. Selfoss var fulltrúi HSK
í stjórnarkjörinu, auk Helgu, og flaug hann inn aðalstjórn í fyrstu tilraun. Í aðalstjórn voru kosin þau Björn Ármann Ólafsson, UÍA,
Ásdís Helga Bjarnadóttir, UMSB, Einar Haraldsson, Keflavík, Hringur Hreinsson, UMSE, Björg Jakobsdóttir, UMSK og Örn
Guðnason, HSK. Í varastjórn voru kosin Eyrún Harpa Hlynsdóttir, HSV, Haraldur Jóhannsson, UMSS, Jóhann Tryggvason, UÍA
og Einar Jón Geirsson, UDN.
Stjórn UMFÍ skiptir með sér verkum
Á stjórnarfundi UMFÍ, sem haldinn var strax að þingi loknu, skipti stjórn með sér verkum. Þar var Ásdís Helga Bjarnadóttir kosin
varaformaður, Örn Guðnason ritari og Björn Ármann Ólafsson gjaldkeri. Í framkvæmdastjórn voru kosin auk Helgu formanns,
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Einar Haraldsson og Björg Jakobsdóttir frá
UMSK.
HSK hlaut hvatningarverðlaun
HSK hlaut hvatningarverðlaun UMFÍ á þinginu
fyrir framúrskarandi starf að kynningarmálum,
eins og segir í viðurkenningarskjali sem Gísli Páll
og Engilbert tóku við. HSK þakkar UMFÍ fyrir
þessi verðlaun, sem eru mikil hvatning fyrir
sambandið og viðurkenning á starfi HSK.
Gjöf frá HSK
Í tilefni af 100 ára afmæli Ungmennafélags Íslands
í ár færði HSK UMFÍ að gjöf málverk eftir Jón
Kristinsson, betur þekktur sem Jóndi í Lambey.
Málverkið er málað í ár og er af Heklu og
Þríhyrningi. Þess má geta að HSK hefur tilnefnt
bæði þessi fjöll í verkefnið fjölskyldan á fjallið á
undanförnum árum.
Gísli Páll afhendir Birni B. Jónssyni málverk sem HSK gaf UMFÍ í afmælisgjöf.

Formannafundur ÍSÍ
Formannafundur ÍSÍ var haldinn á Grand Hótel í Reykjavík
föstudaginn 23. nóvember 2007. Fundurinn er vettvangur
framkvæmdastjórnar ÍSÍ og formanna sérsambanda, héraðssambanda
og íþróttabandalaga ÍSÍ og er haldinn árlega í nóvembermánuði. Á
dagskrá voru hefðbundin mál eins og kynning á útbreiðslustyrk til
sambandsaðila, skýrsla framkvæmdastjórnar ÍSÍ og kynning á starfi
stoðsviða.
Að loknum fundi bauð ÍSÍ fundarmönnum til kvöldverðar. Fulltrúi
HSK á fundinum var Ragnar Sigurðsson varaformaður sambandsins.

Frá formannafundi ÍSÍ.

Fundur héraðssambanda
ÍSÍ ákvað að boða forráðamenn héraðssambanda og íþróttabandalaga
til fundar 23. nóvember í tengslum við formannafund ÍSÍ, sem haldinn
var síðar þann dag.
Töluverð dagskrá var í boði í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal fyrir
formannafundinn. Fyrst hélt Þorsteinn Gunnarsson formaður Samtaka
íþróttafréttamanna fróðlegt erindi um fjölmiðlaumhverfið á Íslandi í
dag og síðan var haldinn óformlegur fundur héraðssambanda og
íþróttabandalaga um ýmis málefni sem brenna á hreyfingunni. Bolli
Gunnarsson gjaldkeri og Engilbert Olgeirsson framkvæmdastjóri sátu
umræddan fund héraðssambanda fyrir HSK.

Bolli gjaldkeri á meðal fundarmanna.

Samráðsfundur UMFÍ
Samráðsfundur UMFÍ var haldinn á Smyrlabjörgum skammt frá
Hornafirði 19. - 20. maí 2007 og var Gísli Páll Pálsson formaður
fulltrúi sambandsins á fundinum.
Fundurinn hófst með kynningu á Landsmótinu í Kópavogi 2007 og
sagði Björn Hermannsson framkvæmdastjóri mótsins frá undirbúningi
mótsins.
Þá var skipulagning og hlutverk hreyfingarinnar til umræðu og voru
Björn Ármann Ólafsson, gjaldkeri UMFÍ, Gísli Páll Pálsson, formaður
HSK, og Arnór Benónýsson, formaður HSÞ, framsögumenn í þeim.
Um þær spunnust fróðlegar og spennandi umræður. Þá var einnig
komið inn á sameiningu héraðssambanda. Björn B. Jónsson, formaður
UMFÍ, sagði að þessi umræða hefði verið mjög þörf og byrjunin á
einhverju meiru.
Að lokum var haldið inn á Hornafjörð þar sem fundarmönnum var
kynnt mótssvæði Unglingalandsmótsins 2007.
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Þing sérsambanda
Fulltrúar frá Héraðssambandinu Skarphéðni sátu fjölmörg þing
sérsambanda á árinu. Almennt má segja að aðildarfélögin velji sína
fulltrúa á þingin. Þetta er þó mismunandi enda engin samræmd stefna
til um þessi mál hjá hreyfingunni.
Sem fyrr segir voru fulltrúar frá sambandinu og aðildarfélögum þess
á fjölmörgum þingum og eigum við fulltrúa í stjórnum nokkurra
sérsambanda.
Tveir félagar úr röðum aðildarfélaga HSK eru formenn
sérsambanda. Haraldur Þórarinsson í Laugardælum og félagsmaður í
Hestamannafélaginu Sleipni er formaður Landssambands
hestamannafélaga og Jason Ívarsson úr Umf. Samhygð er formaður
Blaksambandsins.

Frá þingi Glímusambandsins.

Frá fundi vegna umsóknar um Landsmót UMFÍ 2012.

Fundað vegna umsóknar um Landsmót UMFÍ 2012
Á síðasta ári óskaði Sveitarfélagið Árborg eftir viðræðum við HSK um að sótt yrði um að halda Landsmót UMFÍ árið 2012 í
Árborg og á stjórnarfundi í nóvember 2006 ákvað stjórn HSK að sækja um að halda Landsmótið. Áður en HSK sendi umsóknina
samþykkti bæjarráð Árborgar að tryggja nauðsynlega uppbyggingu íþróttamannvirkja fyrir árið 2012.
Í umsókninni voru tilgreindar þær íþróttagreinar sem lagt er til að keppt verði í á umræddi móti. Við val á keppnisgreinum var
tekið tillit til þess hvaða keppnisgreinar eru stundaðar á sambandssvæði HSK og hvort aðstaða sé til staðar á svæðinu.
Eftir að umsóknarfrestur rann út óskaði UMFÍ eftir fundi með fulltrúum HSK og Sveitarfélagsins Árborgar og var hann haldinn
í Ráðhúsi Árborgar 9. febrúar 2007.
Á þann fund mættu formaður og framkvæmdastjóri HSK, forysta UMFÍ og fulltrúar Árborgar, þau Ragnheiður Hergeirsdóttir
bæjarstjóri og Grímur Hergeirsson, þáverandi verkefnisstjóri hjá Árborg.
Björn B. Jónsson tilkynnti síðan á héraðsþingi HSK 2007 að HSK hefði orðið fyrir valinu sem mótshaldari 27. Landsmóts
UMFÍ árið 2012 og verður mótið haldið á Selfossi.
Á bæjarstjórnarfundi Sveitarfélagins Árborgar 14. mars 2007 var rætt um þá ánægjulegu ákvörðun stjórnar UMFÍ að 27.
Landsmót UMFÍ verði haldið á Selfossi 2012. Í fundargerð bæjarstjórnar segir að ákvörðunin feli í sér viðurkenningu á því að í
Árborg séu góðar aðstæður til móttöku fjölda keppenda og gesta og jafnframt felur hún í sér mikið traust til sveitarfélagsins þar
sem um er að ræða gríðarlega stóran og merkilegan viðburð.
Í fundargerð segir einnig að sveitarfélagið muni kappkosta að á Selfossi verði fyrirmyndar keppnisaðstaða fyrir þær
íþróttagreinar sem keppt er í á landsmóti. Stærsta einstaka verkefnið þar er bygging aðalleikvangs fyrir frjálsar íþróttir auk þess
sem sundaðstaða verður bætt.
HSK þakkar UMFÍ og Sveitarfélaginu Árborg fyrir ánægjulegt samstarf í tengslum við umsóknina og horfir björtum augum til
frekara samstarfs við undirbúning og framkvæmd 27. Landsmóts UMFÍ á Selfossi árið 2012.
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Samstarfsverkefni:

Félagsmiðstöðin Sel
Á síðasta ári sátu í húsnefnd Selsins eftirtaldir aðilar og
skiptu þannig með sér verkum:
Árni Þorgilsson
frá HSK
Hjördís Leósdóttir
frá KS
Helga Árný Baldursdóttir frá SSK

formaður
gjaldkeri
ritari.

Aðalfundur var haldinn 7. mars 2007. Engir formlegir
stjórnarfundir voru haldnir á árinu, en stjórnarmenn
ræddu saman í síma þegar ástæða þótti til.
Framkvæmdastjóri HSK hefur eins og áður séð um
útleigu á salnum. VG tók salinn á leigu í aðdraganda
kosninga í vor, FSU tók salinn á leigu í haust,
ennfremur var salurinn leigður út fyrir ýmsa smáfundi
en auk þess nýttu eignaraðilarnir hann mikið.
Selinu bárust gjafir á árinu frá velunnara Selsins og
HSK. Um var að ræða ísskáp, örbylgjuofn og
sýningartjald. Sendum við gefanda bestu þakkir.
Að lokum vill húsnefnd Selsins þakka öllum
notendum þess samstarfið sem og öðrum er komið hafa
að rekstri þess á síðastliðnu ári.
Árni Þorgilsson

Á haustdögum var sett upp veglegt sýningartjald í fundarsal Selsins og myndin
hér að ofan er tekin við það tækifæri, en hér má sjá Gísla Pál Pálsson formann,
Bolla Gunnarsson gjaldkera og Berg Guðmundsson meðstjórnanda, en þessir þrír
stjórnarmenn í HSK sáu um að setja upp tjaldið góða.

Leikjanámskeið HSK
Leikjanámskeið HSK voru haldin á fimm stöðum sumarið 2007. Hvert
námskeið stóð yfir í 9 daga í 2 og 1/2 klst. í senn og voru þau ætluð börnum
á aldrinum 6 - 12 ára. Námskeiðin fyrir hádegi voru frá 9.00 - 11.30 og eftir
hádegi frá 13.00 - 15.30.
Íþróttakennararnir Ólafur Guðmundsson og Guðni Sighvatsson sjá um að
kenna á námskeiðunum í ár.
Áhersla var lögð á að kenna leiki og sem flestar íþróttagreinar á
námskeiðunum, svo sem knattspyrnu, frjálsar íþróttir, hjólreiðar, sund,
gönguferðir, körfuknattleik, alls kyns þrautir og sitthvað fleira.
Námskeiðin sem haldin voru eru eftirtalin:
11. - 21. júní kl. 08:30 - 11:00
Hella
(Umf. Hekla)
11. - 21. júní kl. 09:00 - 11:30
Þjórsárver
(Vaka/Samhygð/Baldur)
11. - 21. júní kl. 13:00 - 15:30
Laugaland
(Garpur/ Ing./Merkihv./Ásahr.)
Þykkvibær
(Umf. Framtíðin)
25. júni - 5. júlí kl. 09:00 - 11:30
Brautarholt
(Umf. Skeiðamanna)

Guðni Sighvatsson
Ólafur Guðmundsson
Ólafur Guðmundsson
Guðni Sighvatsson
Ólafur Guðmundsson

Frá leikjanámskeiði HSK í Brautarholti.

Heildarstigatafla HSK 2007
Umf. Selfoss sigraði í heildarstigakeppni HSK fyrir árið 2007. Keppnin var æsispennandi á árinu og munaði aðeins 1,5 stigi á
Selfoss og Dímon þegar mótum ársins var lokið. Þessi félög höfðu mikla yfirburði á önnur félög, Selfoss hlaut 207,5 stig en Dímon
206 stig. Hamar varð síðan í þriðja sæti með 115,5 stig.
Selfyssingar endurheimtu þar með heildarstigabikarinn eftir 10 ára hlé, en Íþrótttafélagið Dímon hafði unnið stigakeppnina níu
sinnum í röð frá 1997- 2006. Umf. Selfoss hafði fram til ársins 1997 unnið stigakeppnina a.m.k. 20 sinnum í röð, en fyrst er getið
um heildarstigatöflu HSK í ársskýrslu HSK árið 1977.
Þess má geta að heildarstigakeppni sambandsins hefur verið í gangi allt frá stofnun HSK, en lengi var það bara héraðsmótið á
Þjórsártúni með frjálsíþróttir og glímu sem kom til stiga. Seinna bættist sundið við og á þingi HSK árið 1976 var gerð breyting á
keppninni og eftir það var farið að reikna stig í fleiri greinum.
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23. Íþróttahátíð HSK haldin í Vík
23. Íþróttahátíð HSK var haldin í Vík í Mýrdal laugardaginn 23. júní 2007 í
samstarfi við USVS. Þetta var í fyrsta sinn sem hátíðin var haldin í Vík, og
raunar í fyrsta sinn sem héraðsmót HSK er haldið utan sambandssvæðisins svo
vitað sé.
Á hátíðinni var keppt í frjálsum íþróttum og íþróttum fatlaðra. Í frjálsum
var keppt á aldursflokkamóti HSK 12 - 14 ára og héraðsleikum HSK 11 ára og
yngri. Keppt var í 100 m hlaupi, langstökki og kúluvarpi í íþróttum fatlaðra.
Nánari upplýsingar um hátíðina má lesa í skýrslum frjálsíþrótttaráðs og
íþróttanefndar fatlaðra.
Samstarf við USVS hefur verið að aukast á undanförnum árum, en á sér
langa sögu. Á fyrsta héraðsmóti HSK á Þjórsártúni 1910 tóku Skaftfellingar
þátt og fyrsti Skjaldarhafi Skarphéðins var Haraldur Einarsson sem keppti fyrir
Ungmennafélagið Skarphéðinn í Vík í Mýrdal. Þá átti Umf. Reynir í
Hvammshreppi aðild að HSK um tíma á sjöunda áratugnum, en þá var
héraðssambandið í Skaftafellsýslu ekki starfandi.

Frá keppni í langstökki á Íþróttahátíðinni.

Félagakerfið Felix
Felix er sameiginlegt félagakerfi UMFÍ og ÍSÍ og er samstarfsverkefni
Íslenskra Getrauna, Ungmennafélags Íslands og Íþrótta- og Ólympíusambands
Íslands.
Megintilgangur með félagakerfinu er að gefa félögum innan UMFÍ og ÍSÍ
kost á að skrá og varðveita upplýsingar um stjórnir, nefndir, félagsmenn og
iðkendur í öruggum miðlægum gagnagrunni. Kerfið kemur til með að létta til
muna þá vinnu sem fram fer hjá félögum og stuðla að betri skráningu á
upplýsingum um starfsemi þeirra.
Í kerfinu er mögulegt að búa til ýmsar skýrslur og taka saman tölfræði úr
starfsemi félaganna. Hægt er m.a. að útbúa kladda fyrir þjálfara og
viðburðadagatal iðkenda. Kerfið inniheldur álagningarkerfi sem gerir
félögunum kleift að leggja á og innheimta félags- og æfingagjöld. Félagakerfið er notendavænt og einfalt í notkun. Kerfið er
vefkerfi þar sem netsambands er krafist. Ekki þarf að setja upp sérstakan hugbúnað til að geta nýtt sér kerfið.
Vonast er til að öll aðildarfélög HSK tileinki sér kosti og möguleika kerfisins enn frekar. Minnt er á að skila þarf starfsskýrslum
í kerfinu fyrir 15. apríl ár hvert. Á árinu skiluðu öll félög nema þrjú FELIX skýrslunni og töldust þau félög ekki starfandi. Um
80 % félaga skiluðu skýrslunni fyrir 15. apríl, en skila þarf fyrir þann dag til að lottógreiðslur félaga skerðist ekki.
Lára Óskarsdóttir, umsjónaraðili Felix - tölvukerfis ÍSÍ og UMFÍ síðastliðin 4 ár, lét af störfum á árinu. Rúna Hilmarsdóttir tók
við sem umsjónarmaður. Forráðamenn aðildarfélaga HSK eru hvattir til að hafa samband við Rúnu ef spurningar vakna varðandi
Felixkerfið, eða ef aðstoðar er þörf.

Getraunir - vannýtt tekjulind
Íslenskar getraunir eru í eigu íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. Allur hagnaður af
rekstri getrauna rennur til íþróttafélaga og héraðssambanda.
Íþróttafélög fá framlög frá Getraunum í réttu hlutfalli við hversu dugleg þau eru
að selja getraunir og kynna getraunanúmer sitt fyrir félagsmönnum sínum.
Þau félög sem kynna sitt getraunanúmer og fá áheit frá þeim sem tippa, fá framlög
frá Getraunum. Hin sem ekki vinna í sínum getraunamálum, fá ekki neitt. Hér gildir
sama reglan og hjá Litlu gulu hænunni. Þeir sem ekki hjálpa til við að baka brauðið, fá ekkert brauð þegar brauðið er bakað.
Framlög Getrauna til íþróttafélaganna skiptast í tvennt. Annarsvegar fá félögin 38% af hverjum seldum miða í getraunum í sinn
hlut selji þau getraunir í gegn um sölukerfi Getrauna. Hinsvegar fá félögin 22% í sinn hlut af miðum sem keyptir eru í sölukassa
eða á netinu. Skilyrði er þó að kaupandinn merki við getraunanúmer félagsins sem hann ætlar að styðja. Stór hluti kaupanda merkir
ekki við félag þegar þeir kaupa getraunaseðla. Það er því mikilvægt að félögin komi sínu getraunanúmeri á framfæri við íbúa
sveitarfélagsins og stuðningsmenn félagsins þannig að þegar þessir aðilar kaupa getraunaseðilinn þá muni þeir getraunanúmerið.
Þetta er einfalt að gera með því að fá skilti frá Getraunum í íþróttahúsið eða á íþróttavöllinn þar sem getraunanúmer félagsins
kemur fram, setja inn lógó Getrauna með getraunanúmeri félagsins í allt útgefið efni á vegum félagsins og á heimasíðuna og biðja
verslunareigendur sem hafa sölukassa að kynna getraunanúmer félagsins. Með þessum einföldu aðgerðum geta félög aukið tekjur
sínar af getraunum verulega.
Starfsmenn Getrauna eru boðnir og búnir að aðstoða félög innan HSK við að koma upp getraunastarfi og hjálpa til við að kynna
getraunanúmer hvers og eins. Byrjunin er að hafa samband og ræða málin. Hlakka til að heyra í ykkur sem flestum.
Með íþróttakveðju, Pétur Hrafn Sigurðsson, sölustjóri.
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Lottóið gefur vel
Alls voru heildarlottótekjur inn á HSK svæðið kr. 9.448.563 árið 2007. Til samanburðar voru
lottótekjur árið 2006 kr. 8.885.352 og árið 2005 voru þær kr. 9.239.589. Lottótekjur HSK koma
bæði frá UMFÍ og ÍSÍ, en heildarsamtökin greiða lottóið út samkvæmt ákveðnum reglum sem
samþykktar hafa verið á þingum samtakanna. Framlag ÍSÍ árið 2007 var kr. 3.923.017 og frá UMFÍ
kr. 5.525.546.
Samkvæmt reglugerð um lottóúthlutun HSK rennur 8 % í Verkefnasjóð HSK, 20 % til HSK og
72 % til aðildarfélaganna.
Skipting milli félagana á 72 % hlutanum er sem hér segir:
A. 25% eftir fjölda mættra fulltrúa á HSK þingi.
B. 15% eftir fjölda félaga, 16 ára og eldri. Þannig að hver félagsmaður er aðeins talinn einu
sinni. Ef viðkomandi er félagi í fleiri en einu félagi skiptist hann á milli þeirra félaga sem hann er félagi í.
C. 60% eftir fjölda félaga 7 til 15 ára. Þannig að hver félagsmaður er aðeins talinn einu sinni. Ef viðkomandi er félagi í fleiri
en einu félagi skiptist hann á milli þeirra félaga sem hann er félagi í.
Forsendur fyrir skiptingu milli félaganna er sbr. reglugerð:
a) Starfi félag ekki samkvæmt lögum HSK kemur það ekki til greina við úthlutun. Félag skal halda aðalfund ár hvert og skila
starfsskýrslu fyrir síðastliðið starfsár, sbr. 13. laga HSK. Ef misbrestur verður á þessu rennur lóttóúthlutun félagsins í Verkefnasjóð
HSK.
b) Fulltrúi þarf að vera mættur við afgreiðslu kjörbréfa og sitja meirihluta þingtímans til að teljast hafa mætt á HSK þing, sbr.
A lið hér að ofan.
Árlega renna umtalsverðar fjárhæðir til eignaraðila, sem eru Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, Ungmennafélag Íslands og
Öryrkjabandalagið.
Mikilvægt er að allir félagsmenn í hreyfingunni standi vörð um þessa gjöfulu tekjulind hreyfingarinnar, sem þarf að takast á
við aukna samkeppni, m.a erlendra leikja á netinu.
Sunnlendingar eru hvattir til að taka þátt í lottóinu í hverri viku og styðja um leið starf ungmennafélags- og
íþróttahreyfingarinnar, auk Öryrkjabandalagsins. Hægt er að kaupa áskrift á www.lotto.is.

Samningur við
Kaupþing
28. júní 2005 var undirritaður samningur milli
Héraðssambandsins Skarphéðins og KB banka
á Suðurlandi um samstarf þessara aðila vegna
þátttöku HSK á Landsmótum UMFÍ árið 2005
- 2007. Heildarverðmæti samningsins á þessum
þremur árum var 1.785.000 kr.
KB banki og útibú hans á sambandssvæði
HSK, nú Kaupþing, urðu með umræddum
samningi aðalstyrktaraðili Landsmótsliðs
Héraðssambandins Skarphéðins á Unglingalandsmótum UMFÍ árin 2005 - 2007 og á
Landsmóti Ungmennafélags Íslands í
Kópavogi árið 2007.
Allir keppendur HSK á Unglingalandsmótunum 2005, 2006 fengu afhenta HSK treyju
endurgjaldslaust og var hún merkt HSK og KB Ný glæsileg HSK treyja í boði Kaupþings tekin í notkun sumarið 2007. F.v. Ingibjörg
banka með sama hætti og árið 2004.
Guðjónsdóttir, bankastjóri Kaupþings í Hveragerði, Gísli Páll Pálsson formaður HSK,
Sem kunnugt er skipti bankinn um nafn og Guðmundur Stefánsson, þáverandi bankastjóri Kaupþings á Selfossi og Björn Sigurðsson,
því var ákveðið að taka í notkun nýja treyju bankastjóri Kaupþings á Hellu.
merkta HSK og Kaupþingi. Það voru
útibússtjórar Kaupþings á Suðurlandi sem fengu
afhentar fyrstu HSK treyjurnar. Síðar um sumarið fengu allir keppendur HSK á
Landsmóti UMFÍ í Kópavogi og Unglingalandsmótinu á Höfn afhentar treyjur
endurgjaldslaust.
HSK þakkar bankanum fyrir ánægjulegt samstarf og vonast er til að framhald
verði á því. Fram kom, við afhendingu treyjunnar, að gagnkvæmur vilji er til þess
að halda áfram því góða samstarfi sem staðið hefur undanfarin ár.
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Hótel Örk kostunaraðili HSK síðunnar í Sunnlenska
Hótel Örk í Hveragerði var á árinu kostunaraðili HSK síðunnar í Sunnlenska fréttablaðinu og
hófst það samstarf á haustdögum 2005.
HSK þakkar Hótel Örk fyrir samstarfið og væntir góðs árangurs af samstarfi við hótelið.

Þátttakendur í göngunni á Þórólfsfell.

Verkefnið „Fjölskyldan á fjallið“
Líkt og undanfarin ár tók HSK þátt í gönguverkefninu
„Fjölskyldan á fjallið“, en verkefnið var nú haldið í sjötta sinn.
HSK hefur allt frá árinu 2002 tilnefnt tvö fjöll, eitt í hvorri sýslu
og í ár urðu Þórólfsfell á Fljótshlíðarafrétti og Langholtsfjall í
Hrunamannahreppi fyrir valinu.

Ekki þýðir að fást um slíkt
ætið þörf að fara á stjá.
Útsýnið hér er engu líkt
yfir fjöll og jökla þrjá.
Golan leikur létt um kinn
lýjandi fjalla sprettir.
Þrautin leyst í þetta sinn
það er mikill léttir.

Þórólfsfell
Um 50 manns tóku þátt í fjölskyldugöngu HSK á Þórólfsfell á
Fljótshlíðarafrétti miðvikudaginn 30. maí 2007 í góðu veðri.
Kristinn Jónsson á Staðarbakka var göngustjóri og sagði
hann frá örnefnum og ýmsu fleiru sem fyrir augu bar. Það var
greinilegt að hann þekkir svæðið mjög vel, enda fjallkóngur í
fjallferðum á Grænafjall, en það nefnist afréttur Fljótshlíðinga.
Eins og í öðrum fjölskyldugöngum HSK var farið með
póstkassa og gestabók upp á topp fjallsins og er póstkassinn
staðsettur við mastur sem er upp á miðju fellinu.
Eins og undanfarin ár tók Guðni Guðmundsson á Þverlæk í
Holtum þátt í göngunni og hann var að sjálfsögðu með vísur í
farteskinu og ritaði þær í gestabókina.

Eftir gönguna var farið á Kaffi Langbrók að Kirkjulæk í
Fljótshlíð. Þar sýndi Jón Ólafsson göngufólki nýja og mjög
merkilega byggingu sem hann er að leggja lokahönd á, sem
hann nefnir Meyjarhofið, móðir jörð.
Langholtsfjall
HSK stóð fyrir fjölskyldugöngu á Langholtsfjall í
Hrunamannahreppi fimmtudaginn 7. júní 2007. Gangan gekk
vel í góðu veðri og var gaman að sjá mikinn fjölda barna og
unglinga í fylgd foreldra og umsjónarmanna.
Um 200 manns mættu á Álfaskeið og hlýddu á söng
Karlakórs Hreppamanna, frásagnir af konungskomunni 1907 og
samkomum á Álfaskeiði. Drukkin var mjólk frá Birtingaholti,
líkt og fyrir 100 árum og einnig var boðið upp á sódavatn.

Hér eru vísur Guðna um Þórólfsfellsgönguna:
Mér er fjarri að fara hratt
eða fjöll að klífa um nætur.
Þórólfsfellið þæfingsbratt
þreytir mína gömlu fætur.
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Um 160 skrifuðu í gestabókina á
fjallinu en ekki munu alveg allir hafa
skrifað vegna langrar biðraðar við
bókina. Á Kistu, hæsta toppi
fjallsins, var greint frá nöfnum fjalla
á sjóndeildarhringnum.
Jóhannes Sigmundsson í SyðraLangholti var göngustjóri og hann
setti saman nokkrar vísur sem ritaðar
voru í gestabókina:
Vísurnar hljóða svo:
Á Langholtsfjall er létt að ganga,
lofa margir það.
Er blómin smá í brekkum anga
bý ég mig af stað.
Við upphaf göngu á Langholtsfjall.

Er af Kistu ægifögur
útsýn vítt um sveit.
Landið geymir gamlar sögur
og gömul fyrirheit.

Verðlaunahafar
Áður en verkefnið fór af stað í ár var ákveðið að draga út einn
göngugarp á hvoru fjalli úr röðum þeirra sem rituðu nafn sitt í
gestabækurnar á fjöllunum. Um 150 manns rituðu nafn sitt í
gestabókina á Þórólfsfelli og um 450 í bókina á Langholtsfjalli.
Þau heppnu sem hlutu vinning voru þau Sigríður K.
Einarsdóttir á Brekkum 1 í Mýrdal, sem var dregin út vegna
Langholtsfjalls og Hjalti Kristinsson á Staðarbakka í Fljótshlíð
var sá heppni vegna þátttöku í verkefninu á Þórólfsfell.
Þau hlutu að launum gjafabréf í Intersport og jakka frá
UMFÍ.

Þessi fagri fjallahringur
fangar huga minn.
Hér er, ungi Íslendingur,
arfur minn og þinn.

Verkefnið „Hjólað í vinnuna“ 2007
Eins og undanfarin ár stóð ÍSÍ fyrir
fyrirtækjakeppninni
Hjólað
í
vinnuna. Meginmarkmið Hjólað í
vinnuna er að vekja athygli á
hjólreiðum sem heilsusamlegum,
umhverfisvænum og hagkvæmum
samgöngumáta. Allir þeir sem nýttu
eigin orku til að ferðast til og frá
vinnu voru gjaldgengir þátttakendur.
Alls áttu 409 vinnustaðir frá 38
sveitarfélögum á landinu, 913 lið í
keppninni. Þátttakendur voru 6.642
og voru farnir hvorki meira né
minna en 417.106 km eða 311.5
hringir í kringum landið eða 10.4
hringir í kringum jörðina. Til
samanburðar þá voru þátttakendur
Hjólað í vinnuna 5.300 árið 2006 frá
246
vinnustöðum
og
34
sveitarfélögum.
Ferðamáti var í 63,98 % tilfella á Starfsmenn Efnalaugarinnar á Selfossi hlutu verðlaun í keppninni.
hjóli, 33,9 % gangandi, 1,7 % með strætó, 0,06% á línuskautum og í 0,30 % ferða nýttu þátttakendur eigin orku á annan hátt.
Hlutfall þeirra sem hjóla hækkar á milli ára eða frá 60% árið 2006 til 64% nú í ár.
14 vinnustaðir á sambandssvæði HSK tóku þátt að þessu sinni og einn þeirra vann til verðlauna. Efnalaug Suðurlands ehf. á
Selfossi vann fyrstu verðlaun í flokki fyrirtækja með 3-9 starfsmenn.
Heildarúrslit 2007, eldri úrslit og myndir má sjá á heimasíðu Hjólað í vinnuna á www.isi.is
HSK vonast til að fleiri fyrirtæki og stofnanir taki þátt á næsta ári og hvetjum við alla að vera með og keppa að nýju marki.
Höldum áfram að nýta eigin orku!
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Þátttakendur í forvarnardegi í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri.

Vel heppnaður Forvarnardagur
Forvarnardagurinn var haldinn í annað sinn 21. nóvember í öllum grunnskólum landsins. Skólarnir níu á sambandssvæði HSK,
sem eru með 9. bekk, tóku allir þátt í verkefninu í ár.
Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að þeir unglingar sem verja í það minnsta klukkustund á dag með fjölskyldum sínum, eru síður
líklegir til að hefja neyslu fíkniefna. Að sama skapi sýna niðurstöður að mun ólíklegra sé að ungmenni sem stunda íþróttir og annað
skipulagt æskulýðsstarf, falli fyrir fíkniefnum. Í þriðja lagi sýna rannsóknirnar fram á að því lengur sem ungmenni bíða með að
hefja áfengisneyslu, þeim mun ólíklegra er að þau neyti síðar fíkniefna.
Niðurstöðurnar byggja á rannsóknum vísindamanna við Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík sem hafa um árabil
rannsakað áhættuhegðun ungmenna og hafa þær vakið alþjóðlega eftirtekt.
HSK þakkar skólunum á sambandssvæðinu fyrir ánægjulegt samstarf við framkvæmd forvarnardagsins.

Fimleikadeild Umf. Selfoss Fyrirmyndardeild ÍSÍ
Fimleikadeild Umf. Selfoss fékk afhenta viðurkenningu sem
Fyrirmyndardeild ÍSÍ á aðalfundi félagsins á Selfossi
fimmtudaginn 3. maí 2007. Fram kom í umsögn frá ÍSÍ að
umsókn deildarinnar og handbók henni tengdri hafi verið afar
vel unnin í alla staði.
Þetta er í fyrsta sinn sem viðurkenning sem þessi er veitt á
sambandssvæði HSK. Það var Sigríður Jónsdóttir formaður
Fræðslusviðs ÍSÍ sem afhenti Brynju Hjálmtýsdóttur formanni
fimleikadeildarinnar viðurkenninguna.
Af þessu tilefni afhenti formaður HSK, Gísli Páll Pálsson
fimleikadeildinni kr. 100.000 úr verkefnasjóði HSK sem
viðurkenningu fyrir áfangann.
Vonast er til að fleiri félög og deildir innan HSK vinni að því
að ná þeim áfanga að vera fyrirmyndarfélag eða
fyrirmyndardeild ÍSÍ.

Frá afhendingu viðurkenningar til fimleikadeildar Umf. Selfoss.

HSK mótið í skotfimi
HSK mótið í Skeet, leirdúfuskotfimi, var haldið á velli Skotíþróttafélags Suðurlands þann 7. ágúst í dimmviðri og sudda.
Örn Valdimarsson sigraði og Gunnar Gunnarsson úr SFS varð í öðru sæti.
Skotnir voru þrír hringir og verið að nánast fram í myrkur. Höfðu menn á orði að síðustu dúfurnar hefðu verið teknar í
kvöldflugi og því verið styggar. Keppendur á mótinu voru tólf.
Áhugsamir skotmenn á sambandssvæði HSK geta lesið um starfsemi SFS á heimasíðu Skotíþróttafélags Suðurlands, slóðin er
www.skot-sfs.is.
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Skólahlaup HSK og KHÍ
Skólahlaup HSK var haldið 14. febrúar 2007 á Laugarvatni undir
stjórn fyrsta árs nema Íþróttabrautar KHÍ.
Þangað mættu keppendur frá Grunnskólanum á Hellu,
Grunnskólanum í Þorlákshöfn, Laugalandsskóla, Flóaskóla,
Hvolsskóla og Grunnskóla Bláskógarbyggðar. Var það mál
manna að keppnin hefði tekist vel og að keppendur hafi verið
sáttir í lok dags.
Úrslitin voru sem hér segir:
1.-4. bekk: 1. sæti var Grunnskólinn í Þorlákshöfn, í öðru sæti
var Laugalandsskóli og í þriðja sæti Grunnskólinn í
Bláskógarbyggð.
Í 5.-7. bekk var það Grunnskólinn í Þorlákshöfn sem fór með
sigur af hólmi, annað sætið hreppti Grunnskólinn á Hellu og í
þriðja sæti lentu tveir skólar jafnir að stigum en það voru
Grunnskólinn í Bláskógarbyggð og Laugalandsskóli.
Í 8.-10. bekk var keppnin mjög jöfn og spennandi og einungis
skildu 4 stig að 1. og 3. sætið. Í fyrsta sæti lenti Grunnskólinn í
Þorlákshöfn, Hvolsskóli varð í öðru sæti og í því þriðja lenti
Grunnskólinn á Hellu.
Stigahæsta liðið á mótinu var frá Grunnskólanum í
Þorlákshöfn.
Íþróttanemarnir sem sáu um framvæmdina vilja þakka
eftirtöldum aðilum stuðninginn, Gunnar bóndi, Guðnabakaríi á
Selfossi fyrir næringu og Karli úrsmið á Selfossi, fyrir
verðlaunagripina.

Grunnskóli Þorlákshafnar sigraði í skólahlaupi HSK.

Svipmyndir úr starfinu

Frá verðlaunaafhendingu
Bessastöðum.

Forvarnardagsins

sem

fram

fór

Frískir Flóamenn eftir Laugavegsmaraþon.

á

Glímukonur á æfingu fyrir Landsmót UMFÍ.

Gísli Páll á hádegisfundi ÍSÍ.
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Ýmsar upplýsingar

Lög Héraðssambandsins Skarphéðins
1. gr.
Sambandið heitir Héraðssambandið Skarphéðinn, skammstafað HSK.

10. gr.
Stjórn sambandsins ásamt formönnum aðildarfélaga, sérráða og nefnda
skulu koma saman til fomannafundar minnst einu sinni á ári. Ákvarðanir
formannafundar eru bindandi fyrir stjórn og framkvæmdastjórn, enda
brjóti þær ekki í bága við ákvarðanir héraðsþings.

2. gr.
Tilgangur sambandsins er að halda uppi fjölbreyttu íþrótta- og
félagsmálastarfi meðal félaga innan sambandsins, er starfa að öðru leyti
samkvæmt 3. grein sambandslaga UMFÍ og 4. grein laga ÍSÍ.

11. gr.
Stjórn sambandsins er heimilt að stofna sérráð ef tvö eða fleiri félög hafa
sömu íþróttagrein á stefnuskrá sinni. Ef meirihluti þeirra aðildarfélaga
sem iðka viðkomandi grein óska þess skal stjórn HSK skipa nefnd sem
vinnur að undirbúningi að stofnun sérráðs. Stjórn HSK boðar
aðildarfélögin til stofnfundar sérráða. Stjórn sambandsins og viðkomandi
sérsamband skulu staðfesta lög og lagabreytingar. Stofnun sérráða
verður að fá staðfestingu héraðsþings HSK.
Stjórn sérráða skal skila ársskýrslu og reikningum til stjórnar HSK fyrir
lok janúar ár hvert. Sérráðum er ekki heimil lántaka fjármuna nema með
samþykki stjórnar HSK. Að öðru leyti starfar sérráð samkvæmt 27. - 29.
grein laga ÍSÍ.

3. gr.
Sambandssvæðið er Árnes- og Rangárvallasýslur.
4. gr.
Rétt til inngöngu í sambandið eiga öll ungmenna- og íþróttafélög á
sambandssvæðinu, sem hafa lög sín í samræmi við lög og stefnuskrá
HSK, UMFÍ og ÍSÍ.
Vilji félag ganga í sambandið, sendir það stjórn þess skriflega
inntökubeiðni og lætur fylgja afrit af lögum félagsins, félagaskrá og
hverjir skipi stjórn þess. Inntaka nýs félags verður að hljóta samþykki
héraðsþings, en þó getur stjórn veitt bráðabirgðaaðild til næsta
héraðsþings.

12. gr.
Heiðursformann Héraðssambandsins Skarphéðins má héraðsþing kjósa
ef tveir þriðju af mættum þingfulltrúum eru samþykkir því.
Heiðursformaður HSK skal hafa rétt til að sitja fundi stjórnar,
formannafund og héraðsþing. Hafi hann þar málfrelsi og tillögurétt.
Heiðursformaður HSK kemur fram fyrir hönd HSK við tækifæri sem
formaður og stjórn kunna að fela honum.

5. gr.
Vilji félag ganga úr sambandinu, telst úrsögn því aðeins lögmæt að hún
hafi verið samþykkt á löglegum aðalfundi viðkomandi félags og miðist
úrsögn við næstu áramót. Skriflega úrsögn skal senda til stjórnar HSK,
sem síðan tilkynnir hana á héraðsþingi. Eigi getur félag, sem gengur úr
sambandinu krafist endurgjalds á fé, sem það hefur lagt til sambandsins
eða nokkurs hluta af eignum þess. Úrsögn viðkomandi félags er eigi
tekin gild nema félagið sé skuldlaust við sambandið.

13. gr.
Stjórn sambandsins annast framkvæmdir þeirra mála sem héraðsþing
hefur samþykkt að framkvæma skuli. Hún staðfestir lög aðildarfélaga og
fylgist með því að starfsemi þeirra fari fram samkvæmt gildandi lögum.
Hún safnar skýrslum félaganna og sendir þær ásamt sambandsskatti til
sambandsstjórnar UMFÍ og til stjórnar ÍSÍ. Hún innheimtir það fé, sem
sambandinu áskotnast, ávaxtar sjóðinn og fer með hann samkvæmt
fjárhagsáætlun er héraðsþing hefur samið. Skylt er stjórninni að leggja
fram á héraðsþingi glöggan reikning yfir tekjur og gjöld sambandsins og
skal í sameiningu ábyrgjast sjóðinn. Endurskoðun skal lokið fyrir
héraðsþing. Reikningsárið er almanaksárið.
Þá hefur stjórn eftirlit með störfum ungmennafélaga á
sambandssvæðinu og einstakra nefnda, er starfa á vegum
sambandsins, ennfremur á stjórnin að stuðla að þátttöku fólks í starfi
aðildarfélaganna. Vanræki aðildarfélag að halda aðalfund meira en heilt
ár frá tilsettum tíma skal stjórnin, ef þörf krefur, boða til fundarins og sjá
um framkvæmd hans. Félag telst ekki starfandi ef það heldur ekki
aðalfund og skilar ekki starfsskýrslum ár hvert. Stjórnin semur skýrslu
um störf sín og leggur hana fram ritaða á héraðsþingi, þannig að hún
geti verið aðgengileg öllum er þingið sækja.

6. gr.
Skylt er hverju félagi að greiða til sambandsins tillag fyrir hvern
skattskyldan félagsmann 7 ára og eldri og ákveður héraðsþing upphæð
þess hverju sinni. Skal tillagið ásamt skýrslum félaganna vera komið til
stjórnar í síðasta lagi á héraðsþingi ár hvert. Nú gerir félag engin skil til
sambandsins þrjú ár samfellt. Hefur þá héraðsþing heimild til þess að
vísa því félagi úr sambandinu, enda skal stjórn hafa aðvarað það.
7. gr.
Héraðsþing skal háð fyrir febrúarlok ár hvert. Skal stjórnin boða til þess
bréflega með minnst mánaðar fyrirvara. Síðara fundarboð með dagskrá
og upplýsingum um tillögur og mál sem stjórn leggur fyrir héraðsþing
skulu send til aðildarfélaga og sérráða með minnst viku fyrirvara.
Hvert félag tilnefnir fulltrúa á héraðsþing þannig að fyrir 1 - 200
félagsmenn fær félag einn fulltrúa, frá 201 - 400 tvo fulltrúa, frá 401 600 þrjá fulltrúa o.s.fr. Fulltrúafjöldi félaga miðast við félagatal
síðastliðins starfsárs.Þá eiga sérráð sambandsins rétt á að senda einn
fulltrúa hvert.
Lögmætt er héraðsþing ef helmingur sambandsfélaganna sendir fulltrúa
til þess. Stjórn er heimilt að krefjast þess að tillögur sem leggja á fram á
héraðsþingi hafi borist stjórninni viku áður en þingið hefst og stjórn er
skylt að tilkynna það í þingboði.
Eigi má fulltrúi á héraðsþingi fara með nema eitt atkvæði. Atkvæðisrétt
á héraðsþingi hafa rétt kjörnir fulltrúar þeirra félaga, sem skuldlaus eru
við sambandið þegar þingið fer fram.

14. gr.
Stjórn fær endurgreiddan kostnað er hún kann að verða fyrir vegna
starfa í þágu sambandsins. Dvalarkostnaður fulltrúa á héraðsþingi skal
greiðast af viðkomandi félögum.
15. gr.
Hætti sambandið störfum skal af sjóði þess og öðrum skuldlausum
eignum mynda sjóð, er beri nafn Skarphéðins og ávaxtist í
viðskiptabanka sambandsins undir umsjá héraðsnefnda Árnes- og
Rangárvallasýslu. Verði nýtt ungmennasamband stofnað á
sambandssvæðinu innan 20 ára, rennur sjóðurinn óskertur til þess. Að
þeim tíma liðnum skal nota sjóðinn til styrktar ungmenna- og
íþróttafélögum á sambandssvæðinu. Gjörðabækur og önnur skjöl
sambandsins skal afhenda héraðsskjalasöfnum Árnes- og
Rangárvallasýslu til varðveislu. Verðlaunagripi og aðra minjagripi
sambandsins skal afhenda héraðsbyggðasöfnum á sambandssvæðinu
til varðveislu.

8. gr.
Héraðsþing tekur ákvarðanir um starfsemi sambandsins á komandi
starfsári, úrskurðar reikninga sambandsins og semur fjárhagsáætlun
næsta árs. Það kýs fimm í stjórn: formann, ritara, gjaldkera, varaformann
og einn meðstjórnanda. Héraðsþing kýs þrjá menn í varastjórn og tvo
endurskoðendur. Heimilt er að kjósa starfsnefndir til að annast ýmis mál
sem héraðsþing og stjórn kunnu að fela þeim. Kjósa skal fulltrúa á þing
ÍSÍ það ár sem þing ÍSÍ er haldið, samkvæmt 12. grein laga ÍSÍ. Heimilt
er stjórn að kjósa þriggja manna framkvæmdastjórn.
9. gr.
Heimilt er stjórninni að kalla saman aukaþing ef hún telur þess þörf, en
það er skylt ef þriðjungur aðildarfélaga óskar þess. Aukaþing skal skipað
á sama hátt og næsta héraðsþing á undan og miðast fulltrúafjöldi hvers
félags við það félagatal þeirra sem gilti á næsta reglulega héraðsþingi á
undan. Til aukaþings skal boðað bréflega með a.m.k. viku fyrirvara.
Helstu fundarefna skal getið í fundarboði.
Á aukaþingi má ekki gera laga- né leikreglnabreytingar og ekki kjósa
stjórn, nema bráðabirgðastjórn eða meirihluti kjörinnar aðalstjórnar hafi
sagt af sér eða hætt störfum af öðrum orsökum, eða stjórnin hafi að eigin
dómi orðið óstarfhæf.

16. gr.
Lögum sambandsins má eigi breyta nema á héraðsþingi. Allar tillögur
um lagabreytingar skulu hafa borist stjórn tveimur vikum fyrir þingið. Tvo
þriðju hluta greiddra atkvæða þarf til lagabreytinga. Í öðrum málum
ræður afl atkvæða úrslitum.
17. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og jafnframt falla úr gildi eldri lög
sambandsins.
(Síðast breytt á héraðsþingi 2006)
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Aðildarfélögin og formenn félaga um áramót 2007
Akstursíþróttafélög:
Akstursíþr.f. Hreppakappa

Sigurjón Snær Jónsson

Berghyl, Hrunamannahreppi

Golfklúbbar:
Golfkl. Ásatúns
Golfkl. Dalbúi
Golfkl. Flúðir
Golfkl. Geysir
Golfkl. Hellu
Golfkl. Hveragerðis
Golkfl. Kiðjabergs
Golfkl. Selfoss
Golfkl. Úthlíð
Golfkl. Þorlákshafnar
Golfkl. Þverá
Golfkl. Öndverðarness

Sigurjón Harðarson
Hafþór Guðmundsson
Karl Gunnlaugsson
Jóhann Karl Þórisson
Óskar Pálsson
Erlingur Arthúrsson
Jóhann Friðbjörnsson
Bárður Guðmundsson
Þorsteinn Sverrisson
Guðmundur Baldursson
Víðir Jóhannsson
Guðmundur Hallsteinsson

Rjúpnasölum 14, Kópavogi
Hrísholti, Laugarvatni
Varmalæk, Hrunamannahreppi
Nesvegi 54, Reykjavík
Öldugerði 20, Hvolsvelli
Grænumörk 10, Hveragerði
Egilsgötu 22, Reykjavík
Tryggvagötu 11, Selfossi
Melbæ 15, Reykjavík
Lýsubergi 16, Þorlákshöfn
Hellishólum, Fljótshlíð
Hrauntungu 85, Kópavogi

Hestamannafélög:
Hestamannaf. Geysir
Hestamannaf. Háfeti
Hestamannaf. Ljúfur
Hestamannaf. Logi
Hestamannaf. Sleipnir
Hestamannaf. Smári
Hestamannaf. Trausti

Ómar Diðriksson
Sesselja S. Pétursdóttir
Ida Lön
Kristinn Antonsson
Jón Sigursteinn Gunnarsson
Guðni Árnason
Elín Lára Sigurðardóttir

Brúnöldu 6, Hellu
Skálholtsbraut 11, Þorlákshöfn
Hjallakróki, Ölfusi
Fellskoti, Biskupstungum
Furugrund 19, Selfossi
Brúnum, Skeiða- og Gnúpverjahreppi
Borgarbraut 12, Grímsnesi

Hnefaleikafélag:
Hnefaleikafélag Suðurlands

Ásta Björg Ásgeirsdóttir

Fljótsmörk 6-12, Hveragerði

Íþróttafélög:
Íþróttafélagið Dímon
Íþróttafélag FSu
Íþróttafélagið Garpur
Íþróttafélagið Gnýr
Íþróttafélagið Hamar
Íþróttafélagið Mímir
Íþróttafélagið Suðri
Í.K.H.Í

Benóný Jónsson
Brynjar Karl Sigurðsson
Jóhanna Hlöðversdóttir
Halldór Hartmannsson
Guðríður Aadnegard
Heiðrún Hulda Finnsdóttir
Þorbjörg Vilhjálmsdóttir
Vilhjálmur Ingi Vilhjámsson

Hjarðarholti 13, Selfossi
Dælengi 14, Selfossi
Hellum, Landi
Brekkukoti, Sólheimum
Grænumörk 9, Hveragerði
Heimavist ML, Laugarvatni
Birkivöllum 15, Selfossi
Heimavist KHÍ, Laugarvatni

Knattspyrnufélög:
Knattspyrnuf. Árborgar
Knattspyrnuf. Rangæinga
Knattspyrnuf. Ægir

Adolf Bragason
Þorsteinn Jónsson
Guðbjartur Örn Einarsson

Mánavegi 3, Selfossi
Stóragerði 21, Hvolvelli
Lyngbergi 15, Þorlákshöfn

Skotfélag:
Skotíþróttafélag Suðurlands

Jóhann Norðfjörð

Hólatjörn 6, Selfossi

Ungmennafélög:
U.B.H
Umf. Ásahrepps
Umf. Baldur
Umf. Biskupstungna
Umf. Dagsbrún
Umf. Eyfellingur
Umf. Eyrabakka
Umf. Framtíðin
Umf. Gnúpverja
Umf. Hekla
Umf. Hrunamanna
Umf. Hvöt
Umf. Ingólfur
Umf. Laugdæla
Umf. Merkihvoll
Umf. Njáll
Umf. Samhygð
Umf. Selfoss
Umf. Skeiðamanna
Umf. Stokkseyrar
Umf. Trausti
Umf. Vaka
Umf. Þór
Umf. Þórsmörk

Guðmann Óskar Magnússon
Albert Áslaugsson
Trausti Hjálmarsson
Guttormur Bjarnason
Haraldur Konráðsson
Sigurgeir Ingólfsson
Jón Ólafsson
Jóhanna Lilja Þrúðmarsdóttir
Einar Gestsson
Ragnar Pálsson
Reynir Guðmundsson
Guðmundur Jóhannesson
Þröstur Guðnason
Kári Jónsson
Kjartan Magnússon
Rúnar Guðjónsson
Stefán Geirsson
Þórir Haraldsson
Ólafur F. Leifsson
Ingibjörg Ársælsdóttir
Auður Sigurðardóttir
Haraldur Einarsson
Halldór Sigurðsson
Árni Sigurpálsson

Njálsgerði 14, Hvolsvelli
Laufskálum 3, Hellu
Langsstöðum, Flóahreppi
Skálholti, Biskupstungum
Búðarhóli, A-Landeyjum
Hlíð, Eyjafjöllum
Túngötu 55, Eyrarbakka
Skarði, Þykkvabæ
Hæli, Skeiða- og Gnúpverjahreppi
Heiðvangi 21, Hellu
Seljavegi 6, Selfossi
Klausturhólum, Grímsnesi
Varghól, Holtum
Hrísholti 6, Laugarvatni
Hjallanesi, Landsveit
Gilsbakka 29, Hvolsvelli
Gerðum, Flóahreppi
Grenigrund 42, Selfossi
Björnskoti, Skeiða- og Gnúpverjahreppi
Stjörnusteinum 6, Stokkseyri
Eystra-Seljalandi, V-Eyjafjöllum
Urriðafossi, Flóahreppi
Hjallabraut 12, Þorlákshöfn
Neðri-Þverá, Fljótshlíð
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Starfsmerki HSK

Á héraðsþingi HSK 1993 var sett reglugerð um starfsmerki HSK, þar segir m.a. að halda skuli skrá um starfsmerkið
og birta hana í ársskýrslu HSK.
Starfsmerki hafa hlotið eftirtaldir:
Hafsteinn Þorvaldsson
Selfossi
Stefán Jasonarson
Vorsabæ
Þórir Þorgeirsson
Laugarvatni
Jóhannes Sigmundsson
Syðra-Langholti
Valgerður Auðunsdóttir
Húsatóftum

veitt á héraðsþingi á Hellu 1995
veitt á héraðsþingi á Hellu 1995
veitt á héraðsþingi á Hellu 1995
veitt á 90 ára afmæli HSK í Þingborg 2000
veitt á 90 ára afmæli HSK í Þingborg 2000

Skipting iðkenda eftir greinum
Hér að neðan er samtölulisti yfir iðkendur hjá aðildarfélögum HSK í
einstökum íþróttagreinum sérsambanda og sérgreina, samkvæmt
starfsskýrslum ÍSÍ og UMFÍ fyrir árið 2006.
Eins og undanfarin ár eru flestir iðkendur í hestaíþróttum innan HSK,
golf er í öðru sæti og knattspyrna í þriðja sæti.
Iðkendur í einstökum greinum:
Íþróttagrein
Hestaíþróttir
Golf
Knattspyrna
Körfuknattleikur
Frjálsar íþróttir
Fimleikar
Íþróttir fyrir alla
Handknattleikur
Skotfimi
Sund
Blak
Glíma
Leiklist
Íþróttir fatlaðra
Badminton
Borðtennis
Bridds
Starfsíþróttir
Hnefaleikar
Skák
Skógrækt
Júdó
Skíðaíþróttir
Skylmingar
Lyftingar
Tennis

2001
1.251
721
1.040
804
824
388
34
116
25
183
184
217

2002
1.275
981
1.192
625
592
477
47
221
118
37
174
199

26
229
89

99
214
139

51
3
3
13
3

51
58
1
0
0

SAMTALS

6.205

6.500

2003
1586
1131
1141
729
754
571
62
207
131
132
158
145
7
94
111
171
16
20
8
6
58
1
1

7.240

2004
1547
1543
1088
933
854
784
184
195
133
240
200
204
120
94
164
103
0
10
20
5
0
61
0
0
0
0

2005
1.772
1.542
1.431
1.057
1.048
891
194
306
133
205
172
165
98
88
142
100
33
23
0
6
4
67
0
0
0
0

2006
1.657
1.534
1.323
1.076
907
758
352
339
228
199
171
169
144
123
109
90
37
37
20
6
5
0
0
0
0
0

8.482

9.477

9.284
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Stærð félaga, tekjur af lottói og getraunanúmer
Öll félög innan hreyfingarinnar verða árlega að skila starfsskýrslu, með upplýsingum um félagsmenn, iðkendur, stjórn og lykiltölur úr reikningum
og þarf að skila skýrslunni fyrir 15. apríl ár hvert. Félagsmönnum fjölgar um 709 talsins á milli ára eða um 5,55 % og eru nú 13.481. Árið áður
voru þeir 12.772, árið 2004 var fjöldinn 11.644, árið 2003 voru þeir samtals 10.614 og árið 2002 var heildarfjöldinn 9.288. Þess má geta að íbúum
á sambandssvæðinu fjölgaði um 623 á milli ára, frá 1. desember 2006 - 1. desember 2007, sem er 3,49 % fjölgun og eru nú 18.484 talsins í
sveitarfélögunum 11 í Árnes- og Rangárvallasýslum. Það skemmtilega er að íbúum fjölgaði í öllum sveitarfélögunum á sambandssvæðinu á
síðasta ári og það hefur ekki gerst í áraraðir. Það fækkar hins vegar í öðrum sveitarfélögum á Suðurlandi, þ.e. á svæði USVS og ÍBV.
Aðildarfélög HSK
Akstursíþr.f. Hreppakappa
Golfkl. Ásatúns
Golfkl. Dalbúi
Golfkl. Flúðir
Golkfl. Geysi
Golfkl. Hellu
Golfkl. Hveragerðis
Golfkl. Kiðjabergs
Golfkl. Selfoss
Golfkl. Úthlíð
Golfkl. Þorlákshafnar
Golfkl. Þverá
Golfkl. Öndverðarness
Hestamannaf. Geysir
Hestamannaf. Háfeti
Hestamannaf. Ljúfur
Hestamannaf. Logi
Hestamannaf. Sleipnir
Hestamannaf. Smári
Hestamannaf. Trausti
Hnefal.f. Suðurlands
Íþróttaf. FSu
Íþróttaf. Dímon
Íþróttaf. Garpur
Íþróttaf. Gnýr
Íþróttaf. Hamar
Íþróttaf. Mímir
Íþróttaf. Suðri
Knattsp.f. Árborg
Knattsp.f. Rangæinga
Knattsp.f. Ægir
Skotíþr.félag Suðurlands
Skólafélag ÍKÍ
UBH
Umf. Ásahrepps
Umf. Baldur Hr.
Umf. Biskupstungna
Umf. Dagsbrún
Umf. Eyfellingur
Umf. Eyrarbakka
Umf. Framtíðin
Umf. Gnúpverja
Umf. Hekla
Umf. Hrunamanna
Umf. Hvöt
Umf. Ingólfur
Umf. Laugdæla
Umf. Merkihvoll
Umf. Njáll
Umf. Samhygð
Umf. Selfoss
Umf. Skeiðamanna
Umf. Stokkseyrar
Umf. Trausti
Umf. Vaka
Umf. Þór
Umf. Þórsmörk
Samtals

félagsmenn
15 ára -

16 ára +

0
2
8
21
0
20
32
6
15
2
3
5
7
98
27
44
61
56
125
16
3
6
277
96
14
448
2
1
19
159
147
0

alls

tekjur af
lottói

4
0
25
107
18
2
5
38
82
140
179
1
0
61
0
0
26
1161
42
135
11
25
199
0

45
40
120
131
27
117
148
235
161
111
298
56
260
389
80
104
133
331
177
88
19
28
285
151
84
546
124
70
135
139
289
235
15
193
37
85
83
152
87
137
54
219
193
154
129
111
245
60
85
99
1251
234
164
79
91
276
111

45
42
128
152
27
137
180
241
176
113
301
61
267
487
107
148
194
387
302
104
22
34
562
247
98
994
126
71
154
298
436
235
15
197
37
110
190
170
89
142
92
301
333
333
130
111
306
60
85
125
2412
276
299
90
116
475
111

0
31.486
25.657
60.743
27.529
56.009
41.736
37.727
51.374
16.368
39.377
0
42.549
189.100
24.979
40.991
87.265
123.085
153.479
25.660
4.216
417.922
773
172.603
49.555
698.385
37.303
33.514
55.274
46.578
219.930
76.126
0
45.835
0
52.947
142.230
8.753
18.631
18.307
73.016
87.363
233.832
182.128
41.528
35.413
147.740
0
0
60.733
1.806.665
0
215.386
39.920
55.442
284.363
35.931

3.981

9.500

13.481

6.473.456
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813
852
812
808
845

856
816

842
859
855
810
843
827
811
866
822
841
860
853
804
803
865
863
820
802
851
801
809
850
840
854
864
807
800
799
825
862
805
815
861
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Íþróttaiðkendur aðildarfélaga HSK
Eitt af árlegum verkefnum félaga er að skila starfsskýrslu þar sem merkt er við iðkendur í hinum ýmsu greinum. Hér að neðan eru
upplýsingar úr innsendum starfsskýrslum félaga fyrir árið 2006.
Iðkendum hefur fjölgað jafnt og þétt á undanförnum árum, en nú fækkaði þeim lítillega á milli ára, voru samtals 9.284 en árið áður
voru þeir 9.477 talsins og hafði þá fjölgað umtalsvert en fjöldinn fyrir þremur árum var 8.484.

Konur
- 15 ára/16 ára +
Umf. Selfoss
Íþróttaf. Hamar
Íþróttaf. Dímon
Hestamannaf. Geysir
Umf. Hrunamanna
Hestamannaf. Sleipnir
Golfkl. Þorlákshafnar
Íþróttaf. Gnýr
Hestamannaf. Smári
Umf. Þór
Golfkl. Kiðjabergs
Skotíþróttafélag Suðurlands
Umf. Biskupstungna
Knattsp.f. Rangæinga
Hestamannaf. Logi
Umf. Vaka
Golfkl. Hveragerðis
Golfkl. Selfoss
Umf. Skeiðamanna
Knattsp.f. Ægir
Íþróttaf. Garpur
Hestamannaf. Ljúfur
Golfkl. Hellu
Golfkl. Dalbúi
Umf. Gnúpverja
Golfkl. Flúðir
Umf. Þórsmörk
Hestamannaf. Háfeti
Hestamannaf. Trausti
Umf. Hekla
Golfkl. Öndverðarness
Umf. Laugdæla
Umf. Samhygð
Umf. Hvöt
Golfkl. Þverá
Umf. Stokkseyrar
Umf. Eyrarbakka
Golfkl. Ásatúns
Knattsp.f. Árborgar
Íþróttaf. FSu
Golfkl. Úthlíð
Íþróttaf. Suðri
Golfkl. Geysir
Hnefaleikafélag Suðurlands
Umf. Eyfellingur
Umf. Framtíðin
Umf. Baldur Hr.
Akstursíþr.f. Hreppakappa
Íþróttaf. Mímir
Skólafélag ÍKÍ
UBH
Umf. Ásahrepps
Umf. Dagsbrún
Umf. Ingólfur
Umf. Merkihvoll
Umf. Njáll
Umf. Trausti
Samtals

636
297
268
63
124
30
0
14
70
105
2
0
94
44
41
29
10
1
24
39
24
29
5
2
42
0
0
10
10
26
0
30
22
0
1
20
0
1
0
0
0
1
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

103
61
33
133
39
108
97
130
66
17
96
7
14
14
50
54
44
31
29
21
35
28
40
41
21
40
38
21
36
27
24
5
12
7
17
0
12
13
0
0
10
11
6
3
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.118

1.604

Karlar
-15 ára/16 ára +
631
284
310
34
123
26
3
20
55
85
4
0
87
114
20
37
20
14
36
68
34
15
15
6
25
16
0
17
6
37
3
27
13
0
4
39
5
1
0
6
0
0
0
2
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

231
105
74
221
104
223
200
115
74
44
138
221
28
45
83
60
100
127
76
34
58
76
77
79
39
70
73
58
52
9
68
19
30
60
39
1
29
27
40
27
21
16
21
14
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.245 3.317

32

Bæði kyn
- 15 ára/16 ára +

Alls

1267
581
578
97
247
56
3
34
125
190
6
0
181
158
61
66
30
15
60
107
58
44
20
8
67
16
0
27
16
63
3
57
35
0
5
59
5
2
0
6
0
1
0
3
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

334
166
107
354
143
331
297
245
140
61
234
228
42
59
133
114
144
158
105
55
93
104
117
120
60
110
111
79
88
36
92
24
42
67
56
1
41
40
40
27
31
27
27
17
18
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1601
747
685
451
390
387
300
279
265
251
240
228
223
217
194
180
174
173
165
162
151
148
137
128
127
126
111
106
104
99
95
81
77
67
61
60
46
42
40
33
31
28
27
20
18
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.363

4.921

9.284
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Íþróttamaður HSK frá upphafi
Frá 1966 hefur Íþróttamaður ársins verið kosinn hjá Héraðssambandinu Skarphéðni. Vésteinn Hafsteinsson kringlukastari
frá Selfossi hefur oftast verið valinn eða 5 sinnum alls. Einnig er eftirtektarvert að fjögur systkini, þau Guðmundur, Þuríður,
Sigurður og Kári hafa verið valin íþróttamenn HSK.
Ár
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Íþróttamaður
Guðmundur Kr. Jónsson
Guðmunda Guðmundsdóttir
Guðmunda Guðmundsdóttir
Guðmunda Guðmundsdóttir
Þuríður Jónsdóttir
Jón H. Sigurðsson
Sigurður Jónsson
Þráinn Hafsteinsson
Þráinn Hafsteinsson
Elínborg Gunnarsdóttir
Katrín Vilhjálmsdóttir
Hugi S. Harðarsson
Hugi S. Harðarsson
Hugi S. Harðarsson
Kári Jónsson
Tryggvi Helgason
Vésteinn Hafsteinsson
Vésteinn Hafsteinsson
Tryggvi Helgason
Magnús Már Ólafsson
Magnús Már Ólafsson
Vésteinn Hafsteinsson
Pétur Guðmundsson
Vésteinn Hafsteinsson
Pétur Guðmundsson
Einar Gunnar Sigurðsson
Vésteinn Hafsteinsson
Einar Öder Magnússon
Ingólfur Snorrason
Arnar Freyr Ólafsson
Sigríður Anna Guðjónsdóttir
Sigríður Anna Guðjónsdóttir
Magnús Aron Hallgrímsson
Olil Amble
Magnús Aron Hallgrímsson
Vigdís Guðjónsdóttir
Vigdís Guðjónsdóttir
Vigdís Guðjónsdóttir
Vigdís Guðjónsdóttir
Sigurður Sigurðarson
Olil Amble
Sigurður Sigurðarson

Félag
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Biskupstungna
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Eyrarbakka
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Þór
Umf. Þór
Umf. Selfoss
Umf. Samhygð
Umf. Selfoss
Umf. Samhygð
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Íþr.d. Sleipnis
Umf. Selfoss
Umf. Þór
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Hestam.fél. Sleipni
Umf. Selfoss
Umf. Skeiðamanna
Umf. Skeiðamanna
Umf. Skeiðamanna
Umf. Skeiðamanna
Hestam.fél. Geysi
Hestam.fél. Sleipni
Hestam.fél. Geysi
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Íþróttagrein
frjálsíþróttir
sund
sund
sund
frjálsíþróttir
frjálsíþróttir
frjálsíþróttir
frjálsíþróttir
frjálsíþróttir
sund
frjálsíþróttir
sund
sund
sund
frjálsíþróttir
sund
frjálsíþróttir
frjálsíþróttir
sund
sund
sund
frjálsíþróttir
frjálsíþróttir
frjálsíþróttir
frjálsíþróttir
handknattleikur
frjálsíþróttir
hestaíþróttir
karate
sund
frjálsíþróttir
frjálsíþróttir
frjálsíþróttir
hestaíþróttir
frjálsíþróttir
frjálsíþróttir
frjálsíþróttir
frjálsíþróttir
frjálsíþróttir
hestaíþróttir
hestaíþróttir
hestaíþróttir
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Matmenn HSK

Matmaður HSK hefur verið valinn á héraðsþingum HSK frá árinu 1966. Það er sá sem ber titilinn sem velur eftirmann sinn og fær
sá er valinn er það hlutverk að þakka matráðsfólki fyrir veitingar á þinginu. Þröstur Guðnason formaður Umf. Ingólfs og
fyrrverandi varastjórnarmaður í HSK valdi Bolla Gunnarsson gjaldkera HSK og félaga í Umf. Baldri sem matmann ársins og á
héraðsþinginu í Þorlákshöfn mun Bolli velja matmann HSK 2008.
Ár
1966
1968
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007

Matmaður HSK
Stefán Jasonarson
Hreinn Erlendsson
Sigurður Geirdal
Hreinn Erlendsson
Klemenz Erlingsson
Björn Gíslason
Gunnar Kristjánsson
Helgi Stefánsson
Soffía Rósa Gestsdóttir
Einar H. Haraldsson
Kári Rafn Sigurjónsson
Sigurjón Karlsson
Elínborg Gunnarsdóttir
Þuríður Jónsdóttir
Jens Pétur Jóhannsson
Þórunn D. Oddsdóttir
Páll Eggertsson
Jón Andrésson
Sigurður Jónsson
Markús Ívarsson
Bolli Gunnarsson

Ár
1966
1967
1968
1969-70
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978-81
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Þingstaður
Njálsbúð
Borg
Hvoll
Laugaland
Gunnarshólmi
Hella
Hvoll
Njálsbúð
Gunnarshólmi
Heimaland
Laugaland
Hvoll
Skógar
Njalsbúð
Hella
Gunnarshólmi
Laugaland
Hvoll
Þjórsárver
Selfoss
Laugaland

Ár
1967
1969-70
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006

Matmaður HSK
Féll niður
Féll niður
Hörður Óskarsson
Guðm. Guðmundsson
Pétur Pétursson
Jón Ólafsson
Féll niður
Kjartan Lárusson
Jón M. Ívarsson
Þráinn Þorvaldsson
Halldóra Gunnarsdóttir
Valgerður Auðunsdóttir
Þórir Haraldsson
Jón Jónsson
Hafsteinn Eyvindsson
Guðmundur Kr. Jónsson
Helga Fjóla Guðnad.
Ólafur Elí Magnússon
Guðmundur Viðarsson
Þröstur Guðnason

Sleifarhafar HSK

Sleifarhafi
Hafsteinn Þorvaldsson
Böðvar Pálsson
Hafsteinn Þorvaldsson
Engin keppni
Hjörtur Jóhannsson
Hafsteinn Þorvaldsson
Jóhannes Sigmundsson
Hafsteinn Þorvaldsson
Karl Gunnlaugsson
Rúnar Guðjónson
Jóhannes Sigmundsson
Engin keppni
Rúnar Guðjónsson
Sigurður Eggertsson
Magnús Óskarsson
Guðmundur Adolfsson
Jón M. Ívarsson
Markús Ívarsson
Unnur Stefánsdóttir
Valgerður Auðunsdóttir
Þuríður Jónsdóttir
Kjartan Lárusson
Hjálmur Sigurðsson
Gunnar Svernsson
Þorgeir Vigfússon
Kristinn Guðnason
Hrafnhildur Guðmundsd.
Emil Gunnlaugsson
Sigríður Heiðmundsdóttir
Ragnar Sigurðsson
Sigríður Ósk Guðnadóttir
Jón H. Sigurmundsson
Kári Jónsson
Guðmundur Jóhannesson
Páll Arnar Erlingsson
Helga Guðrún Guðjónsdóttir
Þór Ólafur Ólafsson
Sigurgeir L. Ingólfsson

Þingstaður
Flúðir
Skarphéðinshús
Árnes
Aratunga
Borg
Tryggvaskáli
Laugarvatn
Þjórsárver
Árnes
Selfoss
Félagslundur
Hveragerði
Laugarvatn
Aratunga
Þingborg
Þorlákshöfn
Borg
Flúðir
Þykkvibær
Hveragerði

staður
Kaldalón
Hvítárnes
Borg

dags.
2/9
10/7
15/11

Vettvangur
Vesturferð HSK
Landgræðsluferð
Kvöldvaka HSK

Borg
Árnes
Laugaland
Aratunga
Gunnarshólmi
Borg
Hella

2/4
26/2
24/2
23/2
26/2
28/2
26/2

Kvöldvaka HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Hérðasþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK

Þjórsárver
Gunnarshóhni
Árnes
Heimaland
Selfoss
Laugaland
Félagslundur
Hvolsvöllur
Hveragerði
Skógar
Laugarvatn
Njálsbúð
Aratunga
Hella
Þingborg
Gunnarshólmi
Þorlákshöfn
Laugaland
Borg
Hvoll
Flúðir
Þjórsárver
Þykkvibær
Selfoss
Hveragerði
Laugaland

27/2
26/2
24/2
24/2
22/2
27/2
27/2
25/2
24/2
23/2
29/2
27/2
26/2
25/2
24/2
22/2
28/2
27/2
26/2
24/2
23/2
22/2
28/2
26/2
25/2
24/2

Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
Héraðsþing HSK
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Fréttapunktar frá ÍSÍ
Stjórn ÍSÍ
Í framkvæmdastjórn ÍSÍ sitja eftirtaldir aðilar: Ólafur Rafnsson
forseti, Lárus Blöndal varaforseti, Gunnar Bragason gjaldkeri,
Kristrún Heimisdóttir ritari, Hafsteinn Pálsson, Helga H.
Magnúsdóttir, Örn Andrésson, Sigríður Jónsdóttir, Engilbert
Olgeirsson, Helga Steinunn Guðmundsdóttir og Friðrik
Einarsson.
Í varastjórn sitja Jón Gestur Viggósson, Oddný Árnadóttir og
Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir.
Á Íþróttaþinginu sem haldið var á Grand Hótel Reykjavík
árið 2006 var samþykkt að næsta Íþróttaþing ÍSÍ verði ekki
haldið fyrr á vormánuðum 2009. Þetta var gert til að stilla
ársþingin af gagnvart Ólympíuleikum sem haldnir eru á
fjögurra ára fresti, næst í Peking í Kína í ágúst næstkomandi.
Starfsfólk ÍSÍ
Á síðasta ári urðu þær breytingar á skrifstofu ÍSÍ að Stefán
Konráðsson framkvæmdastjóri ÍSÍ lét af störfum hjá ÍSÍ og réð
sig sem framkvæmdastjóra hjá Íslenskri getspá. Í hans stað var
ráðin Líney Rut Halldórsdóttir, íþróttafræðingur. Líney var
skrifstofustjóri hjá Ólympíunefnd Íslands þegar nefndin var
sameinuð ÍSÍ árið 1997 og gegndi síðan starfi sviðsstjóra
Afrekssviðs ÍSÍ til desember 2002 þegar hún réð sig til
menntamálaráðuneytisins í starf deildarstjóra í íþrótta- og
æskulýðsdeild ráðuneytisins. Þar starfaði hún þar til hún var
ráðin framkvæmdastjóri ÍSÍ nú á haustmánuðum.
Einnig ber að geta þess að Lára Óskarsdóttir umsjónarmaður
Felix hætti störfum á síðasta ári og í hennar stað kom Rúna H.
Hilmarsdóttir.
Starfsmenn ÍSÍ, auk Líneyjar eru: Halla Kjartansdóttir
skrifstofustjóri, Andri Stefánsson sviðsstjóri Afrekssviðs ÍSÍ,
Jóna Hildur Bjarnadóttir sviðsstjóri Almenningsíþróttasviðs
ÍSÍ, Viðar Sigurjónsson sviðsstjóri Fræðslusviðs ÍSÍ, Berglind
Guðmundsdóttir gjaldkeri, Örvar Ólafsson verkefnisstjóri,
Rúna H. Hilmarsdóttir umsjón með Felix og Linda Laufdal
Jónsdóttir ritari.

Líney Rut Halldórsdóttir var ráðin framkvæmdastjóri ÍSÍ á árinu.

erlendis fyrir þeirra hönd.
Upphæð styrksins var 40 milljónir á árinu 2007, verður 60
milljónir á þessu ári og 70 milljónir árið 2009.
Heimasíða ÍSÍ
Á heimasíðu ÍSÍ, www.isi.is , er að finna ýmsan hagnýtan
fróðleik um ÍSÍ og sambandsaðila þess, auk fræðsluefnis af
ýmsum toga, frétta og tilkynninga um viðburði í hreyfingunni.
Sambandsaðilar eru hvattir til að heimsækja síðuna og kynna
sér það sem þar er í boði. Á þessu ári verður opnuð ný og
endurbætt heimasíða sambandsins.
SÍÓ
Samtök íslenskra ólympíufara voru stofnuð árið 2005.
Samtökin sjá um málefni ólympíufara og íþróttamanna.
Síðastliðið vor stóðu samtökin fyrir því að fá Frank Fredericks,
heimsþekktan hlaupara, til landsins með fyrirlestur um lífið að
loknum íþróttaferli.

Ferðasjóður ÍSÍ
Stórt hagsmunamál íþróttahreyfingarinnar komst í höfn á
síðasta ári þegar ríkisstjórn Íslands samþykkti að veita fjármagn
til jöfnunar ferðakostnaðar íþróttafélaga. Samþykkt var að
veita framlag til þriggja ára sem skiptist þannig að 30 m.kr. er
úthlutað fyrir starfsárið 2007, 60 m.kr. fyrir árið 2008 og 90
m.kr. fyrir árið 2009. Umsóknarfrestur vegna starfsársins 2007
rann út þann 10. janúar 2008 og stefnt er að úthlutun í febrúar
2008.
Er það von ÍSÍ að þessir fjármunir eigi eftir að setja mark sitt
á starf íþróttafélaga á landsvísu í framtíðinni enda
ferðakostnaður íþróttafélaga víða baggi á starfsemi félaganna.

Felix - tölvukerfi ÍSÍ og UMFÍ
Á árinu 2007 var kerfið uppfært, ný útgáfa af vefumsjónarkerfi
var tekin í notkun og unnið að tengingum heimasíðna og Felix.
Einnig var gerður samningur við Netbókhald um afsláttarkjör til
íþróttahreyfingarinnar á áskrift að bókhaldskerfi þeirra og
kerfið tengt við Felix.

Íþróttamiðstöðin í Laugardal
Sem fyrr er líf og fjör í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal en þar er
stanslaus straumur af fólki úr hreyfingunni sem nýtir sér góða
fundaraðstöðu og frábæra kaffiteríu til fundahalds um sína
starfsemi.

Hádegisverðarfundir
ÍSÍ stóð fyrir nokkrum hádegisverðarfundum um ýmis málefni
er varða starfsemi íþróttahreyfingarinnar. Á árinu 2007 var
m.a. fjallað um íþróttir barna- og unglinga, streitu afreksfólks í
íþróttum, íþróttir og samfélagið, ungt fólk 2006, umfjöllun
dagblaða um íþróttir og markaðsmál íþróttanna.
Hádegisverðarfundir ÍSÍ hafa verið afar vel sóttir en á
fundunum hefur skapast góður vettvangur til að skoða nánar
einstök mál sem brýnast liggja á hreyfingunni. Auglýsingar um
hádegisverðarfundi ÍSÍ er að finna á heimasíðu ÍSÍ, www.isi.is

Fjármögnun sérsambanda
Árið 2006 var skrifað undir samning við ríkisvaldið um
styrkveitingar til sérsambanda ÍSÍ. Markmiðið með
samningnum er að aðstoða sérsambönd ÍSÍ til að efla og
útbreiða viðkomandi íþróttagreinar á Íslandi og koma fram

Norræn barna- og unglingaráðstefna
Norræn barna- og unglingaráðstefna verður haldin á
Laugarvatni dagana 5.-8. júní 2008. ÍSÍ verður gestgjafi
ráðstefnunnar. Búist er við 110 gestum frá öllum
Norðurlöndunum. Sérsamböndum eftirtaldra íþróttagreina
Frh. á næstu síðu
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verður boðið að senda þátttakendur
á ráðstefnuna: handknattleikur,
knattspyrna, íshokkí, sund, frjálsar,
júdó, siglingar og badminton.
Megin
umfjöllunarefni
ráðstefnunnar að þessu sinni verða
brottfall úr íþróttum og hvernig
hægt er að ná í og halda leiðtogum
í barna- og unglingastarfi.
Íþróttaslysasjóður
Minnt er á að iðkendur og
keppendur innan vébanda ÍSÍ geta
sótt um endurgreiðslu á allt að 80%
af lækniskostnaði og kostnaði
vegna sjúkraþjálfunar vegna slysa
sem þeir verða fyrir á æfingum og í
keppni á vegum íþrótta- og
Frá formannafundi ÍSÍ.
ungmennafélaga innan ÍSÍ. Allar
nánari upplýsingar er að finna á
heimasíðu ÍSÍ, undir liðnum "Íþróttaslysasjóður".

spöruðu 45.882 lítra af bensíni og brenndu 12 milljónir kaloría
(sé miðað við meðalbíl og 70 kg. meðalmanneskju).
Kvennahlaupið var haldið 16. júní og var yfirskrift hlaupsins
"Hreyfing er hjartans mál" vegna samstarfs ÍSÍ við Hjartavernd.
Kastljósinu var beint að konum og kransæðasjúkdómum,
einkennum og áhættum. Í tengslum við hlaupið var gefinn út
bæklingurinn "Hjartaprófið" sem Hjartavernd, ÍSÍ og
Lýðheilsustöð stóðu saman að. Um 15.000 konur tóku þátt á
yfir 87 stöðum hérlendis og 21 stað í 16 löndum erlendis.
Kvennahlaupið verður haldið 7. júní nk.
Auk ofangreindra verkefna stóð sviðið fyrir og tók þátt í
ýmsum fræðslutengdum viðburðum á árinu.

Smáþjóðaleikar
12. Smáþjóðaleikar Evrópu fóru fram í Mónakó dagana 4.-9.
júní 2007. Átta þjóðir tóku þátt en keppt var í 11
íþróttagreinum. Heildarfjöldi þátttakenda var 171, auk gesta.
Íslensku þátttakendurnir stóðu sem með prýði og unnu til 31
gullverðlauna, 23 silfurverðlauna og 24 bronsverðlauna.
Vetrarólympíuhátíð æskunnar
Hátíðin var haldin í Jaca á Spáni dagana 17.-24. febrúar 2007.
Þátttökuþjóðir voru 44 í 6 íþróttagreinum. ÍSÍ sendi 8
keppendur í alpagreinum og 2 í skíðagöngu.

Þjálfaramenntun
Fjarnám ÍSÍ á 1. stigi alm. hluta hefur reynst afar vinsælt og
tekur til sín stærstan hluta þeirra nemenda sem annars hefðu sótt
helgarnámskeið. Alls luku 75 nemendur fjarnámi á árinu 2007.
Stefnt er að því að bjóða einnig upp á 2. stig í fjarnámi áður en
langt um líður. Upplýsingar um fyrirhuguð þjálfaranámskeið á
vormánuðum 2008 er að finna á heimasíðu ÍSÍ.

Sumarólympíuhátíð æskunnar
Hátíðin var haldin í Belgrad dagana 21.-28. júlí sl.
Þátttökuþjóðir voru 48 en keppt var í 11 íþróttagreinum. ÍSÍ
sendi 37 keppendur alls sem kepptu í fimleikum, frjálsum
íþróttum, sundi, borðtennis, tennis og handknattleik.
Ólympíuleikarnir í Peking
Ólympíuleikarnir verða haldnir í Peking í Kína í sumar, nánar
tiltekið 8.-24. ágúst nk. Undanfarna mánuði hefur Afrekssvið
ÍSÍ staðið í ströngu við undirbúning en endanlegur fjöldi
keppenda frá Íslandi liggur ekki ljós fyrir fyrr en skömmu fyrir
leika. Búist er við um 10.200 keppendum á leikana frá öllum
heimsálfum. Keppt verður í 302 keppnisgreinum í 38
íþróttagreinum.

Munntóbaksverkefni
ÍSÍ átti fulltrúa í stýrihópi Lýðheilsustöðvar vegna átaks gegn
munntóbaksnotkun. Átakið byrjaði formlega 17. október sl. og
í kjölfarið var veggspjald sent út í öll íþróttamannvirki og til
íþróttafélaga í landinu. Netleikur átaksins er í gangi á
www.lydheilsustod.is/munntobak
Fyrirmyndarfélag ÍSÍ
Sífellt fjölgar í hópi Fyrirmyndarfélaga og deilda ÍSÍ.
Sérsambönd, íþróttabandalög og héraðssambönd eru hvött til
að leggja sitt af mörkum til að efla verkefnið og styðja félög
sem stefna vilja að þessari gæðaviðurkenningu.

Úthlutun sjóða
Afrekssjóður úthlutaði á árinu 2007 ríflega 56 milljónum og
Styrktarsjóður ungra og efnilegra úhlutaði 10,1 milljón á sama
tímabili.
Afrekskvennasjóður Glitnis og ÍSÍ, sem stofnaður var í
janúar 2007 með stofnframlagi Glitnis upp á 20 milljónir króna,
úthlutaði 4 milljónum til afreksíþróttakvenna á árinu 2007.

Lyfjamál
179 sýni voru tekin á árinu 2007, þar af 20 fyrir aðila utan ÍSÍ.
101 sýni voru tekin í keppni og 58 utan keppni. Fjögur jákvæð
sýni fundust á árinu, hjá iðkendum í glímu, körfuknattleik,
dansi og íshokkí. Lyfjaeftirlitsnefnd ÍSÍ gaf út á árinu 2007
gæðahandbók fyrir lyfjaeftirlitsaðila og bækling fyrir
íþróttafólk sem skýrir lyfjaprófsferlið lið fyrir lið. Á árinu 2008
verður fjöldi sýna enn aukinn.

Almenningsíþróttir
Almenningsíþróttasvið ÍSÍ stóð fyrir ýmsum viðburðum á
síðasta ári.
Stafgöngudagurinn var haldinn í 3. sinn og var þema dagsins
að þessu sinni "Stafganga styrkir beinin", í samstarfi við
Beinvernd. Um 500 manns tók þátt í deginum, um land allt.
Leiðbeinendanámskeið í stafgöngu voru haldin á Ísafirði,
Reyðarfirði og í Reykjavík.
Verkefnið Hjólað í vinnuna fór fram dagana 2.-22. maí.
Verkefnið er gríðarlega vinsælt og hefur þátttaka aukist um
1146% á fimm árum! Þátttakendur í ár hjóluðu 417.106 km eða
311,5 hringi í kringum landið - 10,4 hringi í kringum jörðina,

Starfsskýrslur ÍSÍ
Sambandsaðilar eru minntir á að skila þarf starfsskýrslum til ÍSÍ
fyrir starfsárið 2007 fyrir 15. apríl nk. Búið er að opna fyrir
skilin á www.felix.is
Aðstoð er veitt á skrifstofu ÍSÍ vegna skila á starfsskýrslum.
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Fréttapunktar frá UMFÍ
Ungmennafélag Íslands fagnaði 100 ára
afmæli á árinu 2007 og þessara merku
tímamóta var minnst með ýmsum hætti. Þing
UMFÍ var haldið á Þingvöllum í október sem
heppnaðist afskaplega vel en þau merku
tímamót urðu þegar kona var í fyrsta skipti
kjörin formaður hreyfingarinnar. Helga
Guðrún Guðjónsdóttir var þá einróma kjörin
formaður en Björn B. Jónsson gaf ekki kost
á sér til endurkjörs eftir að hafa verið
formaður í sex ár.
Árið var í senn mjög viðburðarríkt og
verður hér stiklað á því helsta sem gerðist.
100 ára afmæli UMFÍ minnst með ýmsum
hætti
Sem kunnugt er varð Ungmennafélag
Íslands 100 ára á þessu ári, nánar til tekið 2.
ágúst. Árið 2003 var skipuð sérstök
afmælisnefnd, en hana skipuðu: Björn B.
Jónsson, Hafsteinn Þorvaldsson og Þórir
Jónsson. Margt var gert til þess að minnast
Stjórn UMFÍ að loknu UMFÍ þingi á Þingvöllum.
þessara tímamóta.
Fyrst skal þess getið að hannað var
sem var vel við hæfi á afmælisárinu. UMFÍ hefur fengið úthlutað
sérstakt merki í tilefni afmælisins, sem notað var á heimasíðu
lóð í hjarta höfuðborgarinnar, nánar tiltekið í Tryggvagötu, sem
samtakanna og annað kynningarefni þar með talið bréfsefni og
felur í sér mikla möguleika og sóknarfæri fyrir hreyfinguna.
umslög. Merkið hannaði Örn Guðnason. Einnig var gefið út
frímerki tileinkað UMFÍ og 100 ára starfi samtakanna. Frímerkið
25. Landsmót UMFÍ í Kópavogi
teiknaði Hany Hadaya.
25. Landsmót UMFÍ var haldið í Kópavogi dagana 5. - 7. júlí 2007.
Við setningu 25. landsmóts UMFÍ í Kópavogi var afmælisins
Framkvæmdaaðili mótsins var Ungmennasamband Kjalarnesþings
minnst með veglegri setningarhátíð sem stóð í rúma tvo tíma.
í samstarfi við Kópavogsbæ, sem lagði til öll íþróttamannvirki
Forseti Íslands, ráðherrar og þingmenn heiðruðu samkomuna,
bæjarins sem landsmótið þurfti á að halda. Framkvæmdaaðilar
ásamt fjölda annarra gesta. Margir þekktir skemmtikraftar komu
lögðu mikinn metnað í landsmótið og var það markaðssett undir
fram á afmælishátíðinni sem Valgeir Skagfjörð leikstýrði. Í
heitinu Risalandsmót UMFÍ. Óhætt mun að fullyrða að sjaldan eða
tengslum við landsmótið var opnuð sögusýning í Gerðarsafni í
aldrei hafi verið lagt jafn mikið fé og fyrirhöfn í landsmót UMFÍ.
Kópavogi, þar sem farið var yfir 100 ára sögu UMFÍ í máli og
Ungmennafélag Íslands sá um setningarathöfnina í samráði við
myndum. Sýningin var opin í mánuð, en hönnun og uppsetning
mótshaldara sem var hin glæsilegasta. Viðstaddir voru forseti
hennar var í höndum Björns G. Björnssonar hjá List og Sögu ehf.
Íslands, menntamálaráðherra, þingmenn og fleiri velunnarar
Starfsfólk UMFÍ sá um myndir og texta á sýningunni og Marteinn
ungmennafélagshreyfingarinnar.
Sigurgeirsson tók saman myndband frá landsmótum UMFÍ árin
Mikið fjölmenni tók þátt í hátíðinni bæði sem áhorfendur og
1943 til 1965.
þátttakendur í dagskráratriðum. Í tengslum við mótið var opnuð
Á afmælisdegi UMFÍ 2. ágúst var haldinn stjórnarfundur á Höfn
100 ára sögusýning UMFÍ í Gerðarsafni í Kópavogi. Við það
í Hornafirði. Á fundinum var gerð eftirfarandi bókun:
tækifæri sæmdi Björn B. Jónsson formaður UMFÍ Gunnar
Stjórnarfundur Ungmennafélags Íslands, haldinn á Höfn í
Birgisson bæjarstjóra í Kópavogi gullmerki UMFÍ fyrir framlag
Hornafirði fimmtudaginn 2. ágúst á 100 ára afmælisdegi
hans til landsmótsins.
hreyfingarinnar, samþykkir að fara í átak til að stórefla íþrótta- og
Keppendur í hefðbundnum greinum á landsmótinu voru 1250
æskulýðsþátttöku fólks af erlendum uppruna búsettu á Íslandi.
talsins frá 26 sambandsaðilum, en skráningar í heild voru hátt á
Í tilefni af afmælisdeginum 2. ágúst bauð stjórn UMFÍ
þriðja þúsund. Öll aðstaða til keppni var til mikillar fyrirmyndar
unglingalandsmótsgestum á Höfn til veislu. Veitingarnar voru
og ágætur árangur náðist, einkum í frjálsíþróttum þar sem
súkkulaðikaka og mjólk, en kakan sem var 15 metra löng var
landsmótsmet féllu. Nokkuð þótti skorta á þátttöku frá ýmsum
skorin niður í um það bil 3600 sneiðar. Ungir sem aldnir þáðu
gamalgrónum sambandsaðilum, en á móti kom að þátttaka eldri
veitingarnar með þökkum.
ungmennafélaga var til fyrirmyndar. Gestgjafarnir UMSK hlutu
Fleira mætti nefna sem gert var í tilefni afmælisins. Mótuð var
flest stig á mótinu, næstir komu HSK og þá ÍBR.
ný stefna í fræðslumálum hreyfingarinnar sem var lögð fram á 45.
þingi UMFÍ. Einnig var gefið út svokallað mannauðskort sem þar
10. Unglingalandsmót UMFÍ
sem ungmennafélagsandinn er skilgreindur í fyrsta sinn.
10. Unglingalandsmót UMFÍ var haldið á Hornafirði dagana 3. - 5.
Boðað var til alþjóðlegar ráðstefnu íþróttafréttamanna dagana
ágúst 2007 og var Ungmennasambandið Úlfljótur, USÚ
28. október til 2. nóvember. Ráðstefnan bar yfirskriftina Play the
mótshaldari að þessu sinni. Undirbúningur mótsins var
Game og er kennd við samnefnd samtök sem stofnuð voru af
hefðbundinn og gekk vel. Töluverðar framkvæmdir við
alþjóðlegum samtökum íþróttafréttamanna og hafa aðsetur í
íþróttamannvirki voru á Hornafirði og sú stærsta var endurgerð
Danmörku. Hún var haldin í Reykjavík á vegum UMFÍ í samstarfi
knattspyrnuvallar og hlaupabrautir lagðar gerviefni í kringum
við Samtök íþróttafréttamanna á Íslandi. Um 300 þátttakendur
völlinn. Ekki náðist þá að byggja upp nýja sundlaug eins og ráð
sóttu ráðstefnuna hvaðanæva úr heiminum, auk 40 fyrirlesara.
var fyrir gert og var keppni því fram í sundi í gömlu lauginni.
Loks er þess að geta að hafinn er undirbúningur að byggingu
Um 1.000 keppendur skráðu sig á Unglingalandsmótið og var
nýrra höfuðstöðva í Reykjavík fyrir ungmennafélagshreyfinguna,
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það mjög viðunandi, en keppt var í eftirtöldum
greinum: Frjálsar íþróttir, knattspyrna, körfubolti,
sund, skák, glíma, hestaíþróttir, mótocross,
krakkablak og golf. Vel var staðið að allri keppni
sem gekk vel fyrir sig.
Keppni hófst á
föstudagsmorgni og henni lauk seinni part á
sunnudag.
Tjaldsvæðið
var
í
göngufæri
við
íþróttaleikvanginn og var vel búið að
tjaldbúðagestum. Áætlað er að um 9.000 manns
hafi verið á Höfn þegar mest var. Setningarathöfn
mótsins var á föstudagskvöldið og mótsslit seint á
sunnudagskvöldið.
Heimamenn stóðu sig vel og fjöldi sjálfboðaliða
kom að mótinu á einn eða annan hátt. UMFÍ
þakkar USÚ og öllum þeim sem að mótinu komu
fyrir gott og vel heppnað Unglingalandsmót.
Vormenn Íslands - saga UMFÍ í 100 ár
Á miðju sumri árið 2006 var Jón M. Ívarsson,
sagnfræðingur, ráðinn til að skrifa 100 ára sögu
UMFÍ. Jón lauk verkinu í október árið eftir og 23. Forseti Íslands tekur við fyrsta eintakinu af bókinni Vormenn Íslands.
nóvember 2007 var útkoma bókarinnar kynnt með
hátíðlegum hætti að Bessastöðum að viðstöddum forseta Íslands og er síðan gestabók þar sem göngugarpar skrifa nafn sitt í.
Í ár gengu um 5000 manns á öllum aldri á fjöll en þetta verkefni
fjölda ungmennafélaga.
Í bókinni er hin viðburðaríka aldarlanga saga UMFÍ rakin hefur slegið í gegn, þykir skemmtilegt og hvetur almenning til
ítarlega í máli og myndum. Sögunni er skipt í tímabil og helstu hollra hreyfingu og útivistar.
viðburðir og stefnumál hvers tíma kynnt fyrir lesandanum. Stór
hluti bókarinnar fjallar um landsmótin, hinar miklu íþróttahátíðir Evrópa Unga Fólksins
ungmennafélaga og þarna er einnig í fyrsta sinn fjallað um Í byrjun árs tók UMFÍ að sér að sjá um framkvæmd með
unglingalandsmótin á heildstæðan hátt. Gullmoli UMFÍ, verkefninu Evrópa Unga Fólksins, EUF, en verkefnið er á ábyrgð
Þrastaskógur fær einnig sína sögu festa á blað með fróðlegum menntamálaráðuneytisins. Evrópa Unga Fólksins er íslenska heitið
á Youth in Action, ungmennaáætlun Evrópusambandsins, sem tók
hætti.
Bókin er 717 blaðsíður í stóru broti og hana prýða meira en 800 gildi 1. janúar 2007. Evrópa Unga Fólksins hefur það að markmiði
ljósmyndir. Ljóst er að höfundur og Ungmennafélag Íslands hafa sínu að styrkja fjölbreytt verkefni.
EUF leggur áherslu á að styrkja þau ungmenni sem á einhvern
lyft grettistaki með ritun og útgáfu þessarar bókar sem mun verða
hátt búa við skerta möguleika. EUF gefur ungu fólki á aldrinum 13
uppsláttarrit um ungmennafélagshreyfinguna um ókomna tíð.
til 30 ára og samtökum, sem vinna fyrir ungt fólk, möguleika á
þátttöku í ýmsum samevrópskum verkefnum. Aldur er þó
Play the Game ráðstefnan
Ráðstefnan Play The Game var haldin dagana 28. október til 1. mismunandi á milli verkefna. Hægt er að sækja um styrki fimm
nóvember og var einn liður í 100 ára afmæli UMFÍ. Ráðstefnan sinnum ári en allar nánari upplýsingar er hægt að fá á
þótti takast mjög vel en hana sóttu um 300 erlendir landsskrifstofunni Laugavegi 170.
íþróttafréttamenn og háskólafólk víða að. Þetta var í fimmta skipti
Forvarnardagurinn
sem ráðstefnan var haldin en í fyrsta sinn utan Danmerkur.
Mörg mjög spennandi og fræðandi erindi voru flutt á Forvarnardagurinn var haldinn 21. nóvember. Þá voru kynnt
ráðstefnunni og ríkti almenn ánægja meðal þátttakenda með nokkur heillaráð sem geta forðað börnum og unglingum frá
ráðstefnuna og einnig að fá tækifæri til að koma til Ísland sem þá fíkniefnum. Árla morguns hófu fulltrúar tengdir verkefninu að
heimsækja skóla landsins. Forvarnardagurinn er haldinn að
hafði lengi dreymt um.
Erlendu gestirnir fóru meðal annars að Gullfoss og Geysi og frumkvæði forseta Íslands í samvinnu við Samband íslenskra
sveitarfélaga,
Íþróttaog
Ólympíusamband
Íslands,
sögðu eftir hana að þessari ferð myndu þeir aldrei gleyma.
Ungmennafélag
Íslands,
Bandalag
íslenskra
skáta,
Reykjavíkurborg, Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík.
Göngum um Ísland
Enn á ný var gefin út leiðabók UMFÍ; Göngum um Ísland. Þetta var Verkefnið er stutt af lyfjafyrirtækinu Actavis.
Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að þeir unglingar sem verja í það
í 6. sinn sem bókin var gefin út en uppsetning hennar er svipuð frá
minnsta klukkustund á dag með fjölskyldum sínum, eru síður
ári til árs. Í þetta sinn var bókin 68 síður að stærð.
Innihald bókarinnar er lýsing á fjölmörgum gönguleiðum um líklegir til að hefja neyslu fíkniefna. Að sama skapi sýna
land allt og er bókin ætluð sem hvati fyrir fólk að ganga um Ísland niðurstöður að mun ólíklegra sé að ungmenni sem stunda íþróttir
og njóta útiveru og útivistar. Ekki náðust samningar um einn og annað skipulagt æskulýðsstarf, falli fyrir fíkniefnum. Í þriðja
aðalstyrktaraðila vegna útgáfu bókarinnar en engu að síður gaf hún lagi sýna rannsóknirnar fram á að því lengur sem ungmenni bíða
nokkrar tekjur. Helgi Arngrímsson sá um gönguleiðir og lagfærði með að hefja áfengisneyslu, þeim mun ólíklegra er að þau neyti
texta. Bókin var prentuð í 40.000 eintökum og dreift vítt um breitt síðar fíkniefna.
Niðurstöðurnar byggja á rannsóknum vísindamanna við
um landið.
Í verkefnastjórn Göngum um Ísland eru eftirtaldir; Ásdís Helga Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík sem hafa um árabil
rannsakað áhættuhegðun ungmenna og hafa þær vakið alþjóðlega
Bjarnadóttir, Alda Þrastardóttir og Einar Jón Geirsson.
eftirtekt.
Fjölskyldan á fjallið
Um 20 gönguleiðir í verkefninu Fjölskyldan á fjallið voru í Námskeið í viðburðastjórnun
leiðabókinni að þessu sinni. Verkefnið gengur út á það að Ungmennafélag Íslands í samvinnu við Íþróttaakademíuna stóðu
Héraðssamböndin tilnefna fjall á sínu svæði sem er heppileg fyrir námskeiði í viðburðastjórnun í byrjun nóvember. Fólk úr
gönguleið fyrir alla fjölskylduna. Á toppi fjallsins eða á leiðarenda ungmennafélagshreyfingunni var duglegt að sækja námskeiðið sem

38

ÁRSSKÝRSLA HSK 2007

var mjög metnaðarfullt í alla staði. UMFÍ styrkti hvern
einstakling úr hreyfingunni til þátttöku og sáu félögin
sér hag í að senda sitt fólk á námskeiðið.
Leiðbeinendur á námskeiðinu voru Heimir
Hansson, MA sport Management og forstöðumaður
Upplýsingamiðstöðvar ferðamála á Ísafirði og Sif
Gunnarsdóttir, MA í menningarfræðum og
verkefnisstjóri viðburða hjá Reykjavíkurborg. Sif hefur
m.a. stýrt Menningarnótt og Vetrarhátíð frá 2003.
Aðrir fyrirlesarar voru Rúnar Óli Karlsson, stjórnandi
ferða, íþrótta- og menningarviðburða á Ísafirði, og
Ómar Bragi Stefánsson, landfulltrúi UMFÍ og
framkvæmdastjóri Unglingalandsmóta UMFÍ.

saman góðan dag. Áburður var borinn tvisvar á yfir
sumarið og flötin og Forsetalundurinn slegin eftir
þörfum. Rétt er að geta þess að rekstraraðili
Þrastalundar hefur einnig haft rekstur
tjaldstæðanna í sinni umsjón í s.l. sumur.
Gróðursett voru bakkaplöntur, þ.e. Blágreni,
Bergfura, Ilmreynir o.fl. Áburður var borinn á
plöntur sem gróðursettar hafa verið síðustu ár.
Grenitré voru grisjuð og flutt til innan svæðisins.
Öll þau tré sem flutt voru til voru merkt til þess að
hægt sé að fylgjast með árangri flutningsins.
Talsvert var umplantað af trjám á öðrum stöðum. Í
sumar byrjun voru allir göngustígar yfirfarnir, birki
og víðir klipptir frá vaxandi skógarplöntum og
Lýðháskólar
aukatoppar klipptir.
Aukin ásókn er í nám við Lýðháskóla í Danmörku en í
Vinnu við göngustíga er að mestu lokið. Stígarnir
boði eru sex skólar víðs vegar um landið. UMFÍ hefur
voru klipptir, slegnir og gerðir jafnbreiðir. Miklu
styrkt nemendur til námsins en um 35 nemendur voru
magni af trjákurli var ekið í stígana. Borinn var
við nám í skólunum á haustönn.
tilbúinn áburður á göngustígana snemma sumars
Skólarnir hafa hver um sig sérstöðu hvað varðar þær Björn B. Jónsson kynnir og gaf það afar góða raun þar sem gróðurþekja var
íþróttagreinar sem lögð er áhersla á. Hægt er að stunda ráðstefnuna Play the Game. fyrir var áburðagjöfin endurtekin nokkrum sinnum
nám í skólunum í fjóra, fimm eða níu mánuði. Í þeim
yfir sumarið.
er einnig hægt að ná sér í þjálfararéttindi í flestum íþróttagreinum.
Ungmenna- og tómstundabúðir á Laugum
Flott án fíknar
Starfsemi búðanna hófst í janúar 2005 eftir mikla kynningu og
Kynningafundir voru haldnir víða um land og verkefnisstjóri fór markaðssetningu. Búðirnar eru reknar frá september til maí ár hvert
vikulega í Ungmennabúðirnar að Laugum og heimsótti ungmennin og eru fyrir unglinga á aldrinum 14 - 15 ára, 9. bekkingar
þar. Kynningarfundur var í Smáralindinni 17. nóvember þar sem grunnskólans. Nemendur dvelja í búðunum frá mánudegi til
forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson ávarpaði gesti og föstudags en í undantekningar tilfellum hafa skólar getað bókað
lýsti yfir stuðningi við verkefnið. Heimasíða verkefnisins var hálfa viku.
opnuð 26. febrúar af forseta Íslands. Fjöldi klúbba er orðinn 16 og
Áhersla er lögð á öflugt fræðslustarf í bland við íþrótta- og
dreifast þeir um allt land þó flestir séu á suðvesturhorninu.
tómstundastarf, útivist og hollt mataræði. Helstu námskeið tengjast
Námskeið var haldið í apríl fyrir klúbbstjóra og starfsfólk lífsstíl unglinga og áhugamálum en einnig er þátttakendum kennt
klúbbanna. Samkeppni um bestu Flott án fíknar auglýsinguna var að koma skoðunum sínum á framfæri með þjálfun í ræðumennsku,
haldin í samvinnu við Stöð 2 þar sem öllum unglingum á landinu útivist þar sem farið er yfir búnað o.fl. sem tengist ferðum á fjöll
var boðin þátttaka.
s.s. áttavita og kortalestur. Einnig er þeim kennt hvernig útbúa
Verðlaun voru veitt í beinni útsendingu í þættinum Ísland í dag megi auglýsingar og rætt um hvað það felur í sér að vera í félagi og
föstudaginn 25. maí og komu þau í hlut þriggja stúlka úr þau ganga í gegnum ferlið að stofna félag.
Lágafellsskóla í Mosfellsbæ. Í kjölfarið var auglýsing sýnd daglega
Íþróttir og leikir eru stór þáttur í dagskránni, farið er í
í þrjár vikur. Í skólalok voru send bréf til allra 10. bekkinga á óhefðbundin atriði s.s. leiki sem byggja á því að nemendur eigi góð
landinu með framtíðaróskum um gott gengi og þeir hvattir til að samskipti og vinni saman að leiðum til að leysa þrautir og verkefni.
vera áfram án áfengis og virkir í félagsstarfi. Þeim var boðið að Eiríksstaðir eru heimsóttir þar sem farið er í sögukynningu og
setja nafn sitt á póstlista hjá Flott án fíknar sem margir hafa nýtt sér einnig er Byggðasafn Dalamanna skoðað og þar unnin verkefni en
og munu þeir fá fréttir og tilboð um skemmtun í vetur.
safnið er staðsett á Laugum. Undirbúningur kvöldvöku er hluti af
Menntasvið Reykjavíkurborgar veitti Flott án fíknar klúbbnum í dagskránni og felur í sér mikla þjálfun í því að koma fram og láta
Foldaskóla viðurkenningu á uppskeruhátíð sem haldin var í vor í ljós sitt skína.
Ráðhúsinu 9. júní. Kynningartjöld voru bæði á Landsmótinu í
Á síðasta ári dvöldu 1500 unglingar í búðunum en á núverandi
Kópavogi og á Unglingalandsmótinu á Höfn þar sem félagar úr skólaári er búið að bóka 1900 og hefur aukningin verið stöðug milli
klúbbnum sáu um að kynna starfið og gáfu nælur. Á Höfn var ára. Stöðugildi eru 10 við búðirnar en þar af eru starfsmenn við
öllum klúbbfélögum sem mættu á mótið boðið að fara í siglingu.
sundlaug. Það er gleðilegt fyrir alla þá sem koma að rekstri
búðanna hvað umsagnir frá bæði kennurum og nemendum sem
Skinfaxi
hafa verið í búðunum eru lofsamlegar og jákvæðar.
Blað Ungmennafélags Íslands, Skinfaxi, kom fjórum sinnum út á
Foreldrar hafa einnig haft samband og lýst yfir ánægju sinni
árinu. Í blöðunum var lögð rík áhersla eins og áður að segja frá því með búðirnar. Það er ljóst að ungmenna- og tómstundabúðirnar eru
hvað sé að gerast út í hreyfingunni sjálfri á hverjum tíma. Það er komnar til að vera og hafa burði til að verða sterkur aðili með gott
afar brýnt að málgagn hreyfingarinnar sé notað til að koma á innlegg í vinnu sem miðar að því að vekja áhuga þátttakenda hvað
framfæri því sem er að gerast hjá héraðssamböndunum, félögunum varðar holla og heilsusamlega lífshætti og því að eiga góð og
og verkefnum almennt sem UMFÍ stendur fyrir.
eðlileg samskipti við aðra. Svo má ekki gleyma þeim mikilvæga
Dreifing blaðsins var með svipuðu sniði og áður. Blaðið berst þætti sem fellst í því að dvelja á heimavist og upplifa allt sem því
áskrifendum, héraðssamböndum og félögum. Eins er blaðinu dreift fylgir s.s. tillitssemi, umhyggju og hjálpsemi gagnvart náunganum.
í alla skóla landsins og á stóra sölustaði vítt og breitt um landið.
Stærsta blaðið var umfjöllun um Landsmótið og FÁÍA - félag áhugafólks um íþróttir aldraðra
Unglingalandsmótið og fékk það mög mikla og góða dreifingu. Félag áhugafólks um íþróttir aldraðra, FÁÍA, hefur í haust og vetur
Stefnt verður að því áfram að blaðið fái sem mesta útbreiðslu enda farið víða um landið og kynnt starfsemi sína. Stjórnin hefur farið á
brýnt að sem flestir sjái blaðið.
yfir 40 staði á landinu síðan árið 1999.
Starfsemin gengur mjög vel og unnið eftir óskum hvers og eins frá
Þrastaskógur
einstökum stöðum um landið. Vakning er meðal eldra fólks um
Mikið starf hefur verið unnið í Þrastaskógi á síðastliðnu ári. Góð mikilvægi þess að hreyfa. FÁÍA hefur haft aðsetur í
aðsókn var á tjaldsvæðið í skóginum í sumar. Vinsælt hefur verið þjónustumiðstöð UMFÍ síðustu árin.
hjá starfsfólki vinnustaða að koma þar við í dagsferðum og eiga
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Hvatningarverðlaun til HSK
Það var ánægjuleg stund á þingi Ungmennafélags Íslands þegar Björn B. Jónsson formaður
UMFÍ tilkynnti að HSK hlyti hvatningarverðlaun samtakanna. Þessi verðlaun eru veitt
héraðssambandi eða félagi sem hefur staðið sig
afburðavel í einhverju ákveðnu verkefni.
Við hlutum þessi verðlaun vegna
framúrskarandi kynningarstarfs og þó ég segi
sjálfur frá þá erum við í HSK vel að þessum
verðlaunum komin.
Undanfarin ár hefur
framkvæmdastjórinn, Engilbert Olgeirsson,
verið óþreytandi við að koma fréttum frá okkur
á framfæri. Þar ber fyrst að nefna vikulega síðu
í Sunnlenska fréttablaðinu þar sem sagt er frá því
nýjasta í starfsemi okkar. Þá hefur hann verið
duglegur að setja inn fréttir inn á heimasíðuna
www.hsk.is. Einnig sendir hann vikulega með
tölvupósti HSK fréttir til stjórnar- og
nefndarmanna HSK, forystumanna í öllum
félögum og deildum HSK, þjálfara og liðstjóra í
fjölmörgum greinum og til margra annarra Gísli Páll og Engilbert tóku við Hvatningarverðlaunum UMFÍ á þingi sambandsins.
forystumanna í íþróttahreyfingunni á Íslandi,
alls rúmlega 500 manns.
Þessi mikla umfjöllun um starfsemi héraðssambandsins hefur vakið mikla athygli og er að mínu mati afar mikilvæg. Þannig
eigum við til dæmis auðveldara með að afla styrktaraðila þegar þeir sjá hversu blómleg starfsemin er. Einnig er mikilvægt fyrir
þá sem starfa að íþrótta- og æskulýðsmálum hér á landi að fylgjast með hvað við erum að gera hérna á Suðurlandinu.
Við hjá HSK þökkum UMFÍ kærlega fyrir hvatningarverðlaunin og vonum að þau verði til þess að fleiri sambandsaðilar UMFÍ
taki kynningarmál HSK til fyrirmyndar og komi á framfæri því mikla og góða starfi sem þeir sinna.
Gísli Páll Pálsson, formaður HSK.

Ferðasjóður íþróttahreyfingarinnar settur á laggirnar
Ríkisstjórnin ákvað á árinu að koma á fót ferðasjóði íþróttafélaga í samræmi við tillögur nefndar sem menntamálaráðherra fól að
fjalla um ferðakostnað íþróttafélaga. Ákvörðun ríkisstjórnarinnar felur í sér að stefnt verði að því að framlag til sjóðsins verði 90
m.kr. á ársgrundvelli og að því marki verði náð á þremur árum. Framlagið verði þannig 30 m.kr. árið 2007, 60 m.kr. árið 2008 og
90 m.kr. árið 2009.
Ástæða er til að óska hreyfingunni til hamingju með þetta mikilvæga skref.

Ferðakostnaður aðildarfélaga HSK
Ferðakostnaður aðildarfélaga HSK samkvæmt
starfsskýrslum 2005 var um 8,5 milljónir árið
2005, en leiða má líkur að því að ferðakostnaður
íþróttafélaganna í landinu sé allt að 500 m.kr.
vegna þátttöku í Íslands-, bikar- og
meistaramótum.
Í áður nefndum starfsskýrslum, er
ferðakostnaður innanlands skráður hjá 14 af 55
aðildarfélögum HSK. Mestur var kostnaðurinn
hjá knattspyrnudeild Umf. Selfoss, eða rúmar
2,4 milljónir. Knattspyrnufélagið Ægir var með
rúmar 900.000 kr. í ferðakostnað og
handknattleiksdeild Umf. Selfoss með um
680.000 kr.
Ef tölur um ferðakostnað eru færðar eftir
íþróttagreinum er hann langmestur í knattspyrnu
eða rúmar 4 milljónir og þar á eftir kemur
körfuknattleikur með um 740.000. Aðrar greinar Meistaraflokkur knattspyrnudeildar Umf. Selfoss í leik á Grenivík sl. sumar.
eru með lægri kostnað, en þær eru golf, blak,
glíma, borðtennis, íþróttir fatlaðra, handknattleikur, frjálsíþróttir, fimleikar, sund og leiklist. Í nokkrum tilfellum er kostnaður
færður á aðalstjórn og þar kemur ekki fram hvaða grein um ræðir.
Athygli vekur að hestamannafélögin sjö innan HSK hafa ekki greitt ferðakostnað, samkvæmt innsendum starfsskýrslum.
Samkvæmt því bera iðkendur sjálfir alfarið kostnað vegna þátttöku á hestamannamótum, en hann er umtalsverður bæði vegna
keppenda og hestaflutninga.
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Styrkir úr Íþróttasjóði ríkisins
Íþróttasjóði ríkisins er ætlað að veita styrki til sérstakra verkefna á vegum íþróttafélaga og samtaka þeirra sem miða að því að bæta
aðstöðu til íþróttaiðkana, til útbreiðslu og fræðsluverkefna og til íþróttarannsókna.
Alls bárust sjóðnum 155 umsóknir um styrki að upphæð 157 milljónir króna. Sjóðurinn veitti 91 styrk að upphæð 19,2 milljónir
króna.
Átta félög af sambandssvæðinu fengu úthlutað styrkjum árið 2007 vegna verkefna sem miða að því að bæta aðstöðu til
íþróttaiðkunar, alls að upphæð kr. 1.850.000. Þá voru veittir tveir styrkir til aðila á svæðinu vegna íþróttarannsókna að upphæð
650.000 kr. og að lokum fengu fimm félög styrki vegna útbreiðslu- og fræðsluverkefna, samtals kr. 1.050.000.
Yfirlit styrkja á HSK svæðið 2007:
Bætt aðstaða til íþróttaiðkunar:
Fimleikadeild Hamars
Fimleikadeild Umf. Selfoss
Golfklúbbur Hellu
Golfklúbbur Hveragerðis
Golfklúbbur Selfoss
Golfklúbburinn Dalbúi
Handkn.d. UMF. Selfoss
Íþróttafélagið Dímon
Styrkir vegna íþróttarannsókna:
Hafþór B. Guðmundsson
Íþróttafræðasetur KHÍ
Útbreiðslu- og fræðsluverkefni:
Fimleikadeild Umf. Selfoss

vegna kaupa á fiber gólfi
vegna kaupa á lendingardýnu
vegna endurb. á tveimur brúm yfir Strandarsíki
vegna kaupa á sláttuvél
vegna kaupa á sláttuvél
vegna kaupa á flatarsláttuvél
vegna kaupa á ýmsum áhöldum
vegna kaupa á ýmsum áhöldum
vegna framhaldsrannsókna á samvinnu
vísindamanna og þjálfara
vegna framhaldsrannsókna á sundi og
heilsuhegðun Íslendinga
vegna kostnaðar við þáttt. á
norrænu þjálfaranámsk.
vegna eflingar barna- og unglingastarfs
kennsla og fyrirlestrar í hestamennsku
fyrir börn og ungl.
vegna íþróttaeflingar barna á aldrinum 10 -12
ára og vegna verkefnisins “Fjör í íþróttum”
vegna námskeiða 2007

Golfklúbbur Þorlákshafnar
Hestamannafélagið Smári
Íþróttafélagið Dímon
Knattsp.d. Hamars

300.000
300.000
200.000
300.000
200.000
300.000
150.000
100.000
300.000
350.000
200.000
250.000
200.000
300.000
100.000

Svipmyndir úr starfinu

Þátttakendur í sleifarkeppni á héraðsþingi á Laugalandi.

Sigurjón Skúlason og Kristján Ágústsson, skoðunarmenn reikninga, fara
yfir ársreikninga 2007 með Bolla Gunnarssyni, gjaldkera.

Lið frá Umf. Selfoss á Íslandsmóti í fimleikum.

Tvöfaldur sigur HSK á Íslandsmótinu í glímu.
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Nefndir skipaðar af stjórn

Kjörnefnd

Árlega skipar stjórn HSK kjörnefnd sem hefur það verkefni að
leggja fram tillögu að stjórnarskipan HSK og nefndarskipan í
16 starfsnefndir Skarphéðins.
Í kjörnefnd voru eftirtaldir:
Fanney Ólafsdóttir, formaður. Varastjórn HSK
S. 486 3345 / 695 0585
Árni Þorgilsson, fyrrverandi formaður HSK
S. 487 8406 / 893 4729
Þórður Ólafsson, fyrrverandi stjórnarmaður HSK
S. 483 3828
Þórunn D. Oddsdóttir, fyrrverandi varaformaður HSK
S. 482 2656 / 856 1185

Örn Guðnason, framkvæmdastjóri Umf. Selfoss
S. 564 6323 / 897 6323
Nefndarmenn skiptu með sér verkum á fyrsta fundi
nefndarinnar og á þinginu á Laugalandi árið 2007 lagði hún
fram tillögur sínar til afgreiðslu þingsins og voru þær
samþykktar samhljóða. Stjórnarskipan má sjá í kafla um
héraðsþingið á Laugalandi og í skýrslum nefnda hér aftar í
skýrslunni er greint frá nefndarskipan 2007.
Skoðunarmenn reikninga, þeir Sigurjón Skúlason og
Kristján Ágústsson, voru endurkjörnir líkt og undanfarin ár.

Valnefnd vegna kjörs á Íþróttamanni HSK
Á héraðsþingi HSK í Hveragerði 2006 var ákveðið að breyta
reglugerð um kjör á íþróttamanni HSK og nú kaus í annað sinn
sérstök valnefnd íþróttamann HSK úr röðum þeirra sem
tilnefndir eru frá nefndum og ráðum HSK.
Eftirtaldir skipa nefndina:
Gísli Páll Pálsson
Guðríður Aadnegard
Guðmundur Karl Sigurdórsson
Árni Þorgilsson
Þórir Haraldsson

Í upphafi fundar ræddu nefndarmenn forsendur fyrir valinu
og þótti fundarmönnum ekki ástæða til að breyta þeim
verklagsreglum sem nefndin setti í fyrra.
Miklar umræður spunnust um greinargerðir sem fylgdu
tilnefningunum. Eins og staðan er í dag eru þær eins misjafnar
og þær eru margar og afar misvísandi. Rætt var um hvort
æskilegt væri að útbúa staðlað skjal fyrir nefndir og ráð að
styðjast við í greinargerðum sínum.
Nefndin var sammála um að óska eftir því við nefndir og ráð
að í greinargerð komi m.a. fram: árangur á erlendum vettvangi,
Íslandsmótum, héraðsmótum og staða greinarinnar.
Árið 2007 voru nítján frábærir íþróttamenn tilnefndir til
kjörs á íþróttamanni HSK, sjö konur og tólf karlar. Eftir
gaumgæfilega skoðun á greinargerðunum komst nefndin að
þeirri niðurstöðu að fremstur meðal jafningja að þessu sinni
væri Sigurður Sigurðarson úr Hestamannafélaginu Geysi.
Guðríður Aadnegard

formaður HSK
ritari HSK
íþróttafréttamaður
fyrrverandi formaður HSK
formaður Umf. Selfoss

Valnefndin kom saman til fundar 11. febrúar 2008. Á
fundinum urðu nefndarmenn sammála um að hafa eftirfarandi
þætti að leiðarljósi við val á íþróttamanni HSK:
1. alþjóðlegur árangur, landsárangur og árangur á héraðsvísu
2. íþróttamaður HSK þyrfti að hafa náð 16 ára aldri
3. staða greinarinnar

Unglingalandsmótsnefnd HSK
Til að undirbúa þátttöku okkar í unglingalandsmóti UMFÍ á
Höfn í Hornafirði var skipuð þriggja manna nefnd. Auk
undirritaðs áttu sæti í nefndinni þær Guðrún Tryggvadóttir
Umf. Vöku og Jóhanna Hjartardóttir Umf. Þór. Hélt nefndin
nokkra fundi og fór yfir þau atriði sem þurfti að skoða fyrir
brottför austur. Nefndin ákvað var að leigja samkomutjald eins
og svo oft áður en í þetta skiptið var það lítið sem ekkert notað.
Eins og fyrri ár fengu keppendur keppnistreyju merkta
Kaupþing banka og voru krakkarnir áberandi á mótssvæðinu.
Um verslunarmannahelgina var síðan haldið austur. Ég var
að vísu nokkuð seinn á ferð og lagði ekki af stað fyrr en um
hádegi á föstudegi. Því miður gat ég því ekki tekið á móti okkar
fólki en Guðrún gerði það með miklum sóma.
Veðrið lék við okkur allan tímann þó að það hafi blásið
hressilega einn daginn og svo kólnaði dálítið aðfaranótt
sunnudags. Íþróttalegum árangri er gerð skil hér á eftir, en að
mínu mati var þetta mót sigur UMFÍ og þeirra aðildarfélaga
sem mynda samtökin. Áfengis varð ekki vart á meðan mótið
stóð og að sögn lögreglu komu engin mál upp sem hún þurfti að
hafa afskipti af.
Að lokum þakka ég kærlega þeim Guðrúnu og Jóhönnu fyrir
gott samstarf og öllum þeim sem komu að undirbúningi mótsins

Unglingalandsmótsnefnd HSK 2007.

á einn eða annan hátt. Það er afar dýrmætt fyrir HSK að eiga
svona gott fólk að í undirbúningi sem þessum. Þá er Kaupþingi
þakkað sérstaklega fyrir þeirra mikilvæga framlag til
búningakaupa á keppendur. Samstarfið við Kaupþing hefur
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gengið mjög vel og nú hefur verið skrifað
undir glæsilegri samning við bankann þannig
að unglingarnir verða enn flottari en á
undanförnum mótum.
Sjáumst svo hress í Þorlákshöfn um næstu
verslunarmannahelgi.
Gísli Páll Pálsson, formaður HSK.

Verðlaunahafar HSK á
mótinu 2007 og upplýsingar
um þátttöku HSK:
Frjálsíþróttir
44 keppendur frá HSK tóku þátt í
frjálsíþróttakeppninni og unnu þeir til 24
verðlauna og þar af náðust fimm
Unglingalandsmótsmeistaratitlar.
Verðlaunahafar:
60 m. stelpur 11 ára
2. Guðrún Heiða Bjarnadóttir
8,92
60 m. stelpur 12 ára
2. Heiðrún Huld Jónsdóttir
8,40
3. Eva Lind Elíasdóttir
8,64
100 m. piltar 13 ára
2. Jakob Alf Arnarson
14,16
100 m. sveinar 15 - 16 ára
1. Guðjón Gestsson
12,07
100 m. meyjar 15 - 16 ára
2. Þórhildur H. Guðjónsdóttir
13,38
100 m. piltar 13 ára
3. Jakob Alf Arnarson
13,41
100 m. meyjar 15 - 16 ára
2. Þórhildur H. Guðjónsdóttir
12,86
600 m. stelpur 11 ára
3. Guðrún Heiða Bjarnadóttir
2.00,40
600 m. stelpur 12 ára
2. Eva Lind Elíasdóttir
1.52,30
800 m. telpur 14 ára
2. Ágústa Gísladóttir
2.32,10
4*100 m. boðhl. stelpur 11 ára
2. HSK sveit
1.04,30
4*100 m. boðhl. strákar 11 ára
2.HSK sveit
1.10,40
4*100 m. boðhl. piltar 13 ára
1. HSK sveit
1.02,40
Hástökk stelpur 11 ára
2. Thelma Björk Einarsdóttir
1,30
Hástökk piltar 13 ára
2. Jakob Alf Arnarson
1,50
3. Jóhann Erlingsson
1,45
Langstökk stelpur 11 ára
1. Anny Björk Arnardóttir
3,23
Langstökk stelpur 12 ára
3. Heiðrún Huld Jónsdóttir
4,24
Langstökk piltar 13 ára
2. Jakob Alf Arnarson
4,49
Kúluvarp stelpur 11 ára
1. Thelma Björk Einarsdóttir
8,09
Kúluvarp piltar 13 ára
3. Jóhann Erlingsson
10,98
Kúluvarp telpur 14 ára
1. Eva Þórisdóttir
9,56
Spjótkast stelpur 12 ára
2. Daldís Perla Magnúsdóttir
22,10

Lið HSK gengur inn á völlinn á Höfn við setningu mótsins.

Glíma
Fimm keppendur frá HSK tóku þátt í glímu og komust allir á
verðlaunpall.
11 - 12 ára stúlkur
2. Heiðrún Huld Jensdóttir
13 - 14 ára stúlkur
2. Ástrún Sæland
15 - 16 ára drengir
3. Hreinn Heiðar Jóhannsson
15 - 16 ára stúlkur
1. Áslaug Ýr Bragadóttir
17-18 ára drengir
1. Hjörtur Freyr Sæland
Golf
Einn keppandi tók þátt í golfi frá HSK. Erlingur Snær Loftsson
keppti í piltaflokki 16 - 18 ára og varð í þriðja sæti.
Skák
Emil Sigurðsson var eini keppandi HSK í skák og hann varð
Unglingalandsmótsmeistari í drengjaflokki 11-12 ára.
Sund
Fimm keppendur voru skráðir til leiks í sund og náðu þrír þeirra
verðlaunsætum í boðsundum.
4 x 100 m skriðsund 11 - 12 ára stelpna
Guðbjörg Valdimarsdóttir og Inge Sól Lauridsen voru í
sigursveitinni
4 x 100 m fjórsund 11 - 12 ára stráka
Albert Ingi Lárusson var í sigursveitinni
Körfuknattleikur
Þrjú lið voru skráð til leiks, þar sem keppendur HSK komu við
sögu.
17 - 18 ára strákar
Lið HSK varð í öðru sæti á mótinu. Í liði HSK voru þeir Bjarni
Rúnar Lárusson, Emil Þorvaldsson, Kristján Valdimarsson,
Hafsteinn Valdimarsson og Páll Helgason.
Úrslit leikja:
HSK - Fjölnir A
18 - 30
HSK - USVH/HSS
52 - 28
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Keppendur HSK í frjálsíþróttum voru sigursælir.

Körfuboltastrákar úr HSK tóku þátt.

HSK - Fjönir B
38 - 22
15 - 16 ára strákar
Anton Kárason lék í sameiginlegu liði HSK, HSV og UMSS í
flokki 15 - 16 ára og varð liðið í 5. - 6. sæti.
Úrslit leikja í A- riðli:
HSK/HSV/UMSS -USVH/HSS
31 - 37
HSK/HSV/UMSS - Fjölnir A
25 - 55
HSK/HSV/UMSS - USÚ
51 - 51

Knattspyrna
11 - 12 ára strákar
Jón Gautason keppti í flokki 11 - 12 ára stráka með liði UMSE
og varð í 2. sæti eftir æsispennandi úrslitaleik og
vítaspyrnukeppni.
11 - 12 ára stelpur
Katrín Arna Kjartansdóttir og Daldís Perla Magnúsdóttir, Anný
Arnarsdóttir kepptu í knattspyrnu með liði UMSS og urðu í 2.
sæti með liði þeirra.
13 - 14 ára strákar
Lið HSK varð í öðru sæti eftir tap í úrslitaleik. Í liði HSK voru
Hermann Ágúst Canales, Jakob Alf Arnarson, Jóhann Erlingsson, Ragnar Ingi Guðmundsson og Narfi Hrafn Þorbergsson,
ásamt leikmönnum sem ekki voru skráðir undir merkjum HSK
í mótaforritinu og því er ekki vitað um nöfn þeirra.
Úrslit leikja í riðlakeppninni:
HSK - UMSB
4-1
HSK - UDN
8-0
HSK - HSV
0-2
Leikur um 1. sætið:
HSK - Breiðablik
1-3
17 - 18 ára drengir
Það voru sömu fimm drengirnir og kepptu í körfu sem kepptu
fyrir UDN í knattspyrnu, þeir Hafsteinn og Kristján Valdimarssynir, Bjarni Lárusson, Páll Helgason og Emil Þorvaldsson.
Úrslitin voru eins í báðum greinum, 2. sæti og einungis tapað
fyrir sigurliðunum.

13 - 14 ára strákar
Lið HSK vann alla sína leiki í riðlakeppninni og spilaði til
úrslita við Breiðablik. Liðið tapaði leiknum með einu stigi eftir
æsispennandi leik.
Í liði HSK voru þeir Darri Freyr Atlason, Elvar Már
Friðriksson, Matthías Orri Sigurðsson, Pálmi Þór Ásbergsson,
Ragnar Ingi Guðmundsson, Vilhjálmur Atli Björnsson og
Þorsteinn Már Ragnarsson.
Úrslit leika í riðlakeppni:
HSK - HSH/UMSS
20 - 0
HSK - Fjölnir B
51 - 22
HSK - Breiðablik B
38 - 36
HSK - ÍR
48 - 37
HSK - USÚ A
48 - 26
Úrslitaleikur:
HSK - Breiðablik A
25 - 26
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Landsmótsnefnd HSK
Á héraðsþinginu í Hveragerði 25. febrúar 2006, var stjórn HSK
falið að skipa 5 - 7 manna Landsmótsnefnd HSK.
Stjórn HSK skipaði eftirtalda í Landsmótsnefndina:
Gísli Páll Pálsson
formaður HSK
Bolli Gunnarsson
gjaldkeri HSK
Guðríður Aadnegard
ritari HSK
Árni Þorgilsson
Íþr.f. Dímon
Halldóra Gunnarsdóttir
Umf. Baldri
Guðrún Tryggvadóttir
Umf. Vöku
Valgerður Auðunsdóttir
Umf. Skeiðamanna
Á fyrsta fundi nefndarinnar þann 26. september 2006 var
Gísli Páll kosinn formaður nefndarinnar, Bolli gjaldkeri og
Guðríður ritari. Alls hélt nefndin 11 bókaða fundi og var
lokafundur nefndarinnar haldinn heima hjá undirrituðum þann
27. október 2007.
HSK sendi rúmlega 220 keppendur í flestar greinar mótsins.
Árangur okkar var góður. Við lentum í öðru sæti í
heildarstigakeppninni á eftir heimamönnum í UMSK. Við
sigruðum nokkrar greinar og vorum nálægt sigri í mörgum
öðrum. Við unnum glímuna, hestaíþróttir, knattspyrnu og
starfsíþróttir örugglega sem er frábær árangur.
Ágústa Tryggvadóttir gerði sér lítið fyrir og varð stigahæst
kvenna í frjálsum. Því miður náðist ekki að manna siglingar,
dans, knattspyrnu kvenna og handknattleik kvenna. Þessu
þurfum við að bæta úr fyrir næsta landsmót sem haldið verður
á Akureyri sumarið 2009. Þá skal stefnt á sigur og ekkert
annað.
Keppendurnir okkar voru til mikillar fyrirmyndar á mótinu.
Við vorum með glæsilegan og samstilltan hóp í inngöngu á
keppnisvöllinn í glæsilegum treyjum sem Kaupþing banki
útvegaði okkur. Þakka ég forsvarsmönnum bankans kærlega
fyrir að gera okkur þetta mögulegt.
Ég þakka félögum mínum í UMSK fyrir góðar móttökur og
drengilega keppni. Öll aðstaða var til mikillar fyrirmyndar og
vel að verki staðið. Ég bendi fólki sérstaklega á 100 ára
sögusýningu UMFÍ sem er þessar vikurnar í Gerðarsafni. Afar
áhugaverð og skemmtileg sýning sem enginn ætti að láta fram
hjá sér fara.
Að lokum vil ég þakka öllu því frábæra fólki sem kom að
undirbúningi okkar fyrir þetta landsmót. Það var alveg sama
við hvern var talað eða um hvað var beðið allir voru boðnir og
búnir til að rétta okkur hjálparhönd. Það er auðvelt að vera
formaður í svona stóru héraðssambandi þegar aðstæður er með
þessum hætti. Ég hlakka mikið til þess að fara norður sumarið
2009 og taka þar þátt í enn einu landsmóti UMFÍ.
Gísli Páll Pálsson,
formaður HSK.

Keppendur HSK í starfshlaupi.

Olga keppti fyrst á Landsmóti í Mosfellsbæ og þá í
handbolta, á Laugarvatni 1994 keppti hún bæði í fimleikum og
handbolta og þá keppti hún einnig í handbolta á Egilsstöðum
2001. Hún hefur komið að undirbúningi landsmótsliðs HSK í
fimleikum frá 1997 sem þjálfari HSK liðsins og staðið sig
frábærlega.

Árangur keppnisliða HSK
á Landsmóti UMFÍ 2007
Hér er birtur árangur keppenda og liða HSK á mótinu sem voru
í stigasætum, þ.e. í einu af 10 efstu sætunum.

Blak kvenna
Blaklið kvenna stóð sig vel á mótinu og varð í þriðja sæti, sem
tryggði sambandinu 80 stig í stigakeppninni.
Úrslit leikja:
HSK - HSH
0-2
(25-13/25-10)
HSK - ÍBR
0-2
(13-25/14-25)
HSK - UMSE
2-0
(25-19/25-18)
HSK - UMSK 0 - 2
(9-25/13-25)

Landsmótsbikar HSK 2007
Allt frá árinu 1990 hefur HSK úthlutað bikar á landsmótum
UMFÍ sem nefnist "Landsmótsmaður HSK". Í reglugerð um
bikarinn segir m.a. að hann sé veittur einstaklingi sem hefur
unnið ötullega að undirbúningi keppnisliðs HSK og skal stjórn
HSK úthluta honum.
Landsmótsmaður HSK 2007 er Olga Bjarnadóttir formaður
fimleikanefndar HSK og fimleikaþjálfari á Selfossi.
Olga vann líkt og aðrir formenn nefnda og ráða, við að skrá
fólk til keppni í sinni grein. Þeir sem þekkja til Olgu vita að hún
er mjög skipulögð og metnaðarfull og með alla hluti á hreinu.
Fimleikalið HSK stóð sig frábærlega á mótinu. Tvö lið kepptu
þar, annað til stiga og varð það lið í 2. sæti.

Kvennalið HSK í blaki.
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Undanúrslit:
HSK - ÍBR
0-2
(12-25/15-25)
Lið HSK skipuðu: Anný Ingimarsdóttir, Barbara Meyer,
Bóel Anna Þórisdóttir, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Guðný
Halldóra Indriðadóttir, Halldóra Magnúsdóttir, Krístín
Hálfdánardóttir og María Rósa Einarsdóttir.

Blak karla
Karlaliðið stóð sig frábærlega og var í 2. sæti, eftir að hafa tapað
úrslitaleik fyrir UMSK, en lið þeirra var skipað leikmönnum úr
Íslandsmeistaraliði Stjörnunnar.
Úrslit leikja:
HSK - HSH
0-2
(25-15/25-19)
HSK - UMSE
2-0
(25-21/25-8)
HSK - UMSK 0 - 2
(20-25/24-25)
Undanúrslit:
HSK - UMSE
2-0
(25-17/25-12)
Úrslitaleikur:
HSK - UMSK 0 - 2
(20-25/16-25)
Lið HSK skipuðu: Ágúst Hlynur Guðmundsson, Árni Þór
Hilmarsson, Baldur Rúnarsson, Guðmundur Sigmarsson,
Hörður Úlfarsson, Kristján Geir Guðmundsson, Rúnar Bogason
og Sigurður Örn Gunnarsson.

Fimleikaliðið með verðlaun sín.

Fimleikar
HSK sendi sigursælt lið til keppni og varð liðið í 2. sæti á eftir
UMSK. Liðið hlaut samtals 22,45 stig. 8,14 fyrir gólfæfingar,
7,3 fyrir dýnu og 7 fyrir trampólín.
Lið HSK skipuðu: Anna Hlín Sverrisdóttir, Ágústa
Gísladóttir, Aníta Þorgerður Tryggvadóttir, Birna Rún
Birgisdóttir, Harpa María Grétarsdóttir, Hrafnhildur Björk
Guðgeirsdóttir, Jóhanna Runólfsdóttir, Katrín Ösp Jónasdóttir,
Kristín Magnúsdóttir, Linda Ósk Þorvaldsdóttir, Rakel Nathalie
Kristinsdóttir og Unnur Þórisdóttir.

Frjálsíþróttir
Ungt og efnilegt lið tók þátt í frjálsíþróttakeppninni í bland með
nokkrum gömlum landsmótshetjum. Ágústa Tryggvadóttir stóð
sig frábærlega og varð stigahæsta kona mótsins. Ágústa, Vigdís
Guðjónsdóttir og Björgvin Reynir Helgason tryggðu sér
landsmótsmeistaratitla í sínum greinum. Skarphéðinsliðið varð
í fjórða sæti með 192,2 stig, sem er nánast sami stigafjöldi og á
Sauðárkróki fyrir þremur árum, en þá hlaut liðið 191,5 stig. Það
var lið ÍBR sem sigraði með 332,8 stig.
Hér að neðan er árangur keppenda HSK sem náðu stigasæti.
800 m hlaup kvenna
10. Eva Lind Elíasdóttir
2:34,49
Kringlukast karla
7. Örn Davíðsson
39,27
200 m hlaup kvenna
10. Þórhildur Helga Guðjónsd.
27,28
Langstökk karla
6. Guðmundur Árni Ólafsson
6,26
10. Haraldur Einarsson
5,84
Kúluvarp kvenna
2. Ágústa Tryggvadóttir
11,44
10. Tinna Jóhönnudóttir
9,50
Hástökk kvenna
2. Ágústa Tryggvadóttir
1,61
10. Fjóla Signý Hannesdóttir
1,50
10. Agnes Erlingsdóttir
1,50
Langstökk kvenna
3. Ágústa Tryggvadóttir
5,44
10. Gréta Sigrún Pálsdóttir
4,73
400 m grindarhlaup kvenna
8. Agnes Erlingsdóttir
73,56
10. Sólveig Sara Samúelsd.
76,60
Hástökk karla
1. Björgvin Reynir Helgason
1,88

Vösk briddssveit HSK.

Borðtennis
Sent var fullt lið til þátttöku eða fjórir karlar og fjórar konur.
Liðið náði í 34 stig og varð í öðru sæti á eftir ÍBR. Þessi komust
í stigasæti:
Konur
2. Ásta Laufey Sigurðardótir
3. Bergrún Linda Björgvinsdóttir
4. Fanney Björk Ólafsdóttir
5. Ólafía Ásbjörnsdóttir
Karlar
8. Hafþór Helgi Hafsteinsson
9. Árni Magnús Hannesson

Bridds
HSK sendi Suðurlandsmeistarana og HSK meistarana frá því í
vetur til leiks í briddskeppnina. Liðið var í stöðugri sókn alla
helgina og endaði í fjórða sæti, aðeins fjórum stigum frá þriðja
sætinu, en 13 lið tóku þátt. Liðið hlaut 212 stig, en UMSK
sigraði með 236 stig.
Lið HSK skipuðu: Garðar Garðarsson, Gunnar Þórðarson,
Anton Hartmannsson, Pétur Hartmannsson, Sigurður
Vilhjálmsson og Gísli Þórarinsson.
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Hluti af liðsmönnum HSK eftir verðlaunaafhendingu á Landsmóti UMFÍ.

2. Örn Davíðsson
3. Aron Kárason
7. Ólafur Oddsson
Spjótkast kvenna
1. Vigdís Guðjónsdóttir
8. Tinna Jóhönnudóttir
Stangarstökk karla
10. Ólafur Oddsson
Kúluvarp karla
6. Stefán Geirsson
Kringlukast kvenna
5. Vigdís Guðjónsdóttir
7. Fanney Ólafsdóttir
8. Eyrún Halla Haraldsd.
10. Tinna Jóhönnudóttir
4 x 100 m boðhlaup kvenna
5. Kvennasveit HSK
4 x 100 m boðhlaup karla
5. Karlasveit HSK
400 m hlaup kvenna
10. Fjóla Signý Hannesd.
400 m hlaup karla
9. Haraldur Einarsson
Stangarstökk kvenna
3.-4. Tinna Jóhönnudóttir
Þrístökk kvenna
1. Ágústa Tryggvadóttir
10. Agnes Erlingsdóttir
Spjótkast karla
3. Örn Davíðsson
100 m grindarhlaup kvenna
4. Ágústa Tryggvadóttir
5. Fjóla Signý Hannesd.
3.000 m hlaup kvenna
4. Borghildur Valgeirsdóttir
Þrístökk karla
4. Guðmundur Árni Ólafsson
6. Björgvin Reynir Helgason

1,88
1,88
1,70

1000 m boðhlaup karla
6. Karlasveit HSK

47,12
31,04

Glímumenn ætluðu sér sigur á landsmótinu og það gekk eftir,
þau unnu með yfirburðum og fengu 103 stig.
-80 kg karla:
3. Helgi Kjartansson
4. Rúnar Björn Guðmundsson
5. Hjörtur Freyr Sæland
6. Hreinn Heiðar Jóhannsson
-90 kg. karla:
1. Ólafur Oddur Sigurðsson
5. Kristinn Guðnason
+90 kg karla:
1.Stefán Geirsson
5. Kjartan Lárusson
-65 kg kvenna:
2. Guðrún Linda Sveinsdóttir
3. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir
4. Ástrún Sæland
5. Fanney Ólafsdóttir
+65 kg kvenna:
1. Sólveig R. Jónsdóttir
2. Jóhanna Magnúsdóttir
3. Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir
4. Berglind Kristinsdóttir

2:07,89

Glíma

3,40
12,22
30,84
27,37
24,70
23,24
52,28
45,80
63,59
53,30
2,60
11,34
9,80

Golf
HSK sendi hörkulið til leiks bæði í karla- og kvennaflokk í
golfi. Karlaliðið var í toppbaráttunni allan tímann og endaði í 2.
sæti og léku á pari, sem er frábær árangur. Lið heimamanna
sigraði þremur höggum undir pari. Kvennasveitin varð í 4. sæti
og skammt frá bronsinu.
Karlalið HSK skipuðu: Andri Már Óskarsson, Einar Long,
Hjörtur Leví Pétursson og Óskar Pálsson. Karl Gunnlaugsson
var varamaður og liðstjóri.
Kvennasveit HSK skipuðu: Arnheiður Jónsdóttir, Katrín

54,69
15,80
16,65
12:07,35
13,03
12,15
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Björg Aðalbjörnsdóttir, Jóhanna Þorsteinsdóttir, Guðfinna
Þorsteinsdóttir, Ingibjörg Mjöll Pétursdóttir og Þórdís
Geirsdóttir.

Handknattleikur karla

Nú var keppt í fyrsta skipti á landsmóti í handknattleik karla.
HSK liðið stóð sig mjög vel og varð í 2. sæti á eftir UMSK.
Bjarki Þór Sævarsson, 9 ára sonur Sævars Gíslasonar kom inn
með pabba sínum á móti UÍA og skoraði eitt mark. Hann var
yngsti keppandi HSK liðsins á landsmótinu. Sá elsti var Karl
Gunnlaugsson varamaður í golfliðinu, en hann er 67 árum eldri
en Bjarki Þór.
Úrslit leikja:
HSK - UMSK 28 - 31

Handknattleikslið HSK.

Tölt
1. Sigurður Óli Kristinsson á Sleipni frá Gunnarsholti
1. Ísleifur Jónasson frá Röðli frá Kálfholti
7. Birna Káradóttir á Blæja frá Háholti
8. Sigurður Sigurðarson Stirni frá Hemlu
100 m fluguskeið
1. Sigursteinn Sumarliðason á Flugari frá Holtsmúla
2. Sigurður Óli Kristinsson á Tvist frá Þoróddsstöðum
6. Ísleifur Jónasson á Dögun frá Bakka

Íþróttir fatlaðra
Keppt var í íþróttum fatlaðra í þriðja skipti til stiga og stóðu
krakkarnir sig frábærlega og urðu í fjórða sæti í stigakeppninni
með 237 stig. Árangur þeirra var eftirfarandi:
Boccia
Kvennasveit HSK varð í 5. sæti í boccia. Hana skipuðu
Berglind Hrafnkelsdóttir, Tinna Sigmundsdóttir og Kristín Þóra
Albertsdóttir. Karlasveitin varð í 2. sæti og í sveitinni voru þeir
Kristján Gíslason, Reynir Ingólfsson og Þorgeir Sigurðsson.
Frjálsíþróttir
100 m karlar
1. Ágúst Þór Guðnason
13,34
100 m konur
2. Hulda Sigurjónsdóttir
20,27
3. María Sigurjónsdóttir
25,34
5. Sigríður Sigurjónsdóttir
29,99
Langstökk karlar
2.Ágúst Þór Guðnason
5,12
Langstökk konur
3. María Sigurjónsdóttir
1,66
6. Sigríður Sigurjónsdóttir
0,99
Kúluvarp karla
1. Ágúst Þór Guðnason
7,64
Kúluvarp konur
2. Hulda Sigurjónsdóttir
7,66
3. María Sigurjónsdóttir
5,73
4. Sigríður Sigurjónsdóttir
5,61

Yngsti keppandi HSK, handknattleiksmaðurinn Bjarki Þór, ásamt föður
sínum, Sævari Þór Gíslasyni.

HSK - UÍA
40 - 29
HSK - HSÞ
35 - 26
Lið HSK skipuðu: Sævar Gíslason, Atli Kristinson, Bjarki Már
Elísson, Guðmundur Ingi Guðmundson, Bjarki Már Elíasson,
Guðmundur Árni Ólafsson, Guðni Ingvarsson, Halldór Stefán
Haraldsson, Gunnar Ingi Jónsson, Karl Brynjar Larsen, Jón
Einar Pétursson, Reynir Freyr Jakopsson, Halldór Sævar
Grímsson, Gylfi Már Ágústsson, Jóhann Árnason, Bjarki Þór
Sævarsson, Ramunas Mikalonis og Jóhann Árnason

Hestaíþróttir
Sex keppendur mættu til leiks frá HSK til að taka þátt í
hestaíþróttum og stóðu sig frábærlega og unnu stigakeppni
mótsins með yfirburðum, hlutu samtals 136 stig. Mjög sætur
sigur á heimavelli Kjalnesinga, en þeir urðu í öðru sæti með 108
stig.
Gæðingaskeið
1. Sigurður Sigurðarson á Drífu frá Hafsteinsstöðum
2. Ævar Örn Guðjónsson á Bergþóri frá Feti
4. Sigurður Óli Kristinsson á Blökk frá Kílhrauni
7. Sigursteinn Sumarliðason á Geigar frá Feti
Fjórgangur
1. Sigurður Óli Kristinsson á Sleipni frá Gunnarsholti
7. Sigurður Sigurðarson á Yl frá Akranesi
9. Sigursteinn Sumarliðson á Víglundi frá Feti.
Fimmgangur
1. Ísleifur Jónasson frá Sval frá Blönduhlíð
2. Ævar Örn Guðjónsson á Bergþóri frá Feti
3. Sigurður Sigurðarson á Leinir frá Erpsstöðum
7. Sigursteinn Sumarliðason á Geigar frá Feti

Knattspyrna karla
Knattspyrnulið HSK var að mestu skipað leikmönnum frá
Knattspyrnufélagi Árborgar og alls tóku 21 keppandi þátt í
leikjunum tveimur sem HSK spilaði. Liðið vann annan leikinn
stórt, en tapaði hinum og því varð liðið að treysta á hagstæð
úrslit í síðasta leiknum. Það gekk eftir og HSK liðið fagnaði
sigri á mótinu og 100 stig í höfn í stigakeppninni.
Eftirtaldir skipuðu knattspyrnuliðið knáa: Haraldur
Einarsson, Rúnar Hjálmarsson, Guðmundur Marteinn
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Knattspyrnulið HSK varð landsmótsmeistari í fyrsta sinn.

Hannesson, Jóhann Hannesson, Einar Ingi Jónsson, Gunnar
Sigfús Jónsson, Theodór Guðmundsson, Karl Óskar
Kristbjörnsson, Gunnar Óli Guðjónsson, Kristófer Ari Te
Maiharoa, Guðmundur Ingi Guðmundsson, Eyþór Jónsson,
Guðmundur Garðar Sigfússon, Guðmundur Fannar Vigfússon,
Heiðar Þór Karlsson, Valgeir Reynisson og Gestur Guðjónsson.
Úrslit leikja hjá HSK
HSK - UMSK 0:1
ÍBR - HSK
0:3

Körfuknattleikur karla
Körfuboltalið HSK varð í 8. sæti á mótinu, en 12 lið voru skráð
til leiks. Lið Fjölnis sigraði.
Lið HSK skipuðu: Ari Gylfason, Arnar Guðjónsson, Böðvar,
Bragi Bjarnason, Daði Grétarsson, Egill Egilsson, Emil
Jóhannsson, Gissur Helguson, Hallgrímur Brynjólfsson, Hilmar
Guðjónsson, Páll Helgason, Tryggvi Úlfsson, Mate Dalmay,
Andri Bergsson og Aron Kárason.
Úrslit leikja í riðlakeppninni:
HSK - ÍBA
39-53
HSK - UÍA
36-34
HSK - ÍBR
27-61
HSK - HSH
20 - 0
HSK - UMFG 32-66
Leikur um 7. sætið:
HSK - UMSK 37-42

Kvennaliðið stóð sig mjög vel í körfuboltanum.

Leikur um 3. sætið:
HSK - ÍBR

25 - 33

Skák
Skákliðið tryggði sér fimmta sætið með góðum sigri á sterku
liði ÍBR í síðustu umferðinni. Liðið hlaut alls 15,5 vinninga, en
Fjölnir sigraði með 24 vinninga.
Lið HSK skipuðu: Magnús Gunnarsson, Ingimundur
Sigurmundson,
Úlfhéðinn
Sigurmundson,
Guðbjörn
Sigurmundsson, Erlingur Jensson, Hlynur Gylfason og
Vilhjálmur Þór Pálsson.
Úrslit:
HSK - Fjölnir
1-3
HSK - UMSE/UFA
1-3
HSK - UMSK
1,5 - 2,5
HSK - Njarðvík
1,5 - 2,5
HSK - HSÞ
4-0
HSK - UMSB
3,5 - 0,5
HSK - ÍBR
3-1

Körfuknattleikur kvenna
Nú var keppt í körfuknattleik kvenna í annað sinn á landsmóti.
Lið HSK stóð sig mjög vel, vann þrjá leiki og tapaði tveimur og
endaði í fjórða sæti.
Lið HSK skipuðu: Bente Hansen, Bjarney Sif Ægisdóttir,
Dóra Björk Þrándardóttir, Elísabet Torsteinson, Fanney
Guðmundsdóttir,
Hafrún
Hálfdánardóttir,
Heiðrún
Kristmundsdóttir, Íris Ásgeirsdóttir, Jóhanna B. Sveinsdóttir,
Ragnheiður Magnúsdóttir og Sóley G. Guðgeirsdóttir.
Úrslit leikja í riðlakeppninni:
HSK - Fjölnir
39 - 26
HSK - ÍBH
15 - 37
HSK - UMSK
53 - 36
Undanúrslitaleikir
HSK - Keflavík
25 - 33

Skotfimi
Fjórir keppendur frá Skotíþróttafélagi Suðurlands kepptu fyrir
HSK í Skeet á Landsmótinu. Keppt var á Skotsvæði
Skotíþróttafélags Hafnarfjarðar Iðavöllum. Eftir 6 hringi eða
Final þá voru Hákon og Gunnar jafnir að stigum í 1.-2. sæti.
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Svipmyndir frá Landsmóti UMFÍ

Hestamenn unnu stigakeppni mótsins með yfirburðum.

Lið HSK í skotfimi náði góðum árangri.

Keppendur frá HSK í jurtagreiningu.

Suðrakonur kepptu fyrir HSK í boccia.

Skáklið HSK vann góða sigra.

Sveit HSK í 4x100 m boðhlaupi.
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Þurfti því annan bráðabana á milli þeirra. Hákon sigraði Gunnar
eftir harða baráttu um fyrsta sætið.
Allir keppendur náðu stigasætum:
1. Hákon Þór Svavarsson
2. Gunnar Gunnarsson
3. Halldór Helgason
10. Jónas Geir Sigurðsson
Tveir keppendur frá Skotíþróttafélagi Suðurlands kepptu
fyrir HSK í Markriffli eða 60 skot liggjandi.
Jóhann Norðfjörð og Gísli Jón Bjarnason. Jóhann lenti í 9.
sæti og Gísli Jón í því 10.

6. Baldur I. Sveinsson
Lagt á borð:
1. Ólöf Sæmundsdóttir
3. Helga Guðmundsdóttir
4. Atli Freyr Reimarsson
6. Klara Öfjörð Sigfúsdótir
Pönnukökubakstur:
5. Fanney Ólafsdóttir
8. Garðar Guðmundsson
Stafsetning:
1. Einar Sigmarsson
4. Halldóra Gunnarsdóttir
4. Jón M. Ívarsson
Starfshlaup:
1. Gísli Páll Pálsson
4. Þórir Haraldsson
8. Árni Þorgilsson
10. Haraldur Einarsson

Starfsíþróttir
HSK sendi fullmannað lið í allar greinar starfsíþrótta, en
greinarnar voru 7 að þessu sinni og voru því 28 manns í liðinu.
Megum við vera stolt af því og ekki síður af árangrinum, en
landað var fimm gullpeningum og fjölda annarra góðmálma.
Starfsíþróttirnar unnust með yfirburðum á 137,5 stigum.
Dráttarvélarakstur:
1. Jón Valgeir Geirsson
4. Sigmar Örn Aðalsteinsson
Gróðursetning:
4. Sigríður H. Heiðmundsdóttir
4. Ösp Viðarsdóttir
8. Viðar H. Steinarsson
Jurtagreining:
1. Gróa Valgerður Ingimundardóttir
4. Kristín Stefánsdóttir
5. Þórunn Kristjánsdóttir

Sund
Ungt og efnilegt sundlið náði í 16 stig og varð í 6. sæti í
stigakeppninni. Lið Keflavíkur sigraði með 374 stig. Hér eru
þeir sem náðu stigasætum fyrir HSK
400 m skriðsund karla
3. Laufey Rún Þorsteinsdóttir
5:44.05
200 m fjórsund karla
7. Hafsteinn Davíðsson
3:04.78
100 m baksund kvenna
8. Laufey Rún Þorsteinsdóttir
1:27.44

Unglingalandsmótsnefnd
vegna móts í Þorlákshöfn 2008
11. Unglingalandsmót UMFÍ verður haldið í Þorlákshöfn árið
2008, en það var kunngjört á Unglingalandsmótinu á Laugum
árið 2006 að Þorlákshöfn hafi orðið fyrir valinu.
Stjórn HSK skipaði sjö manna Unglingalands-mótsnefnd
árið 2006 og eru þrír þeirra tilnefndir af stjórn UMFÍ.
Þeir sem áttu sæti í nefndinni 2007:
Gísli Páll Pálsson
formaður HSK
Ragnar Sigurðsson
varaformaður HSK
Bolli Gunnarsson
gjaldkeri HSK
Ólafur Áki Ragnarsson
bæjarstjóri Svf. Ölfuss
Björn B. Jónsson
formaður UMFÍ
Helga Guðjónsdóttir
varaformaður UMFÍ
Sæmundur Runólfsson
framkvæmdastjóri UMFÍ
Um áramót tók Örn Guðnason ritari UMFÍ sæti Björns B.
Jónssonar, en Björn hætti sem formaður UMFÍ á haustdögum.
Nefndin, sem hefur yfirumsjón með undirbúningi og
framkvæmd mótsins, hóf störf á haustmánuðum 2006. Nefndin
hélt tvo fundi á árinu 2006 og þrjá fundi árið 2007. Á fyrsta
fundi nefndarinnar sem haldinn var 17. október 2006 skipti
nefndin með sér verkum þannig að formaður nefndarinnar er
Ragnar Sigurðsson, varaformaður Gísli Páll Pálsson, gjaldkeri
Bolli Gunnarsson og ritari Helga G. Guðjónsdóttir.
Framkvæmdastjóri mótsins verður Ómar Bragi Stefánsson, en
hann hefur verið framkvæmdastjóri mótsins frá 2004.
Mikill uppbygging íþróttamannvirkja stendur nú yfir í
Þorlákshöfn. Verið er að byggja viðbyggingu við íþróttahúsið
og knattspyrnuvöll og frjálsíþróttaleikvang með hlaupabraut af
bestu gerð. Áætlanir gera ráð fyrir að allt verði tilbúið í júní
2008, en búið er að tyrfa knattspyrnuvöllinn og byggja mön í

Skrifað undir samninga um Unglingalandsmótið.

kringum hann. Malbikað verður undir hlaupabrautina á
vordögum 2008 og stefnt að því að völlurinn verði tilbúinn
snemma sumars. Vinna við nýja sundlaug gengur samkvæmt
áætlun.
Þann 7. nóvember 2007 voru undirritaðir samningar í
Ráðhúsinu í Þorlákshöfn annars vegar á milli
unglinglandsmótsnefndar og sveitarfélagisins Ölfuss og
Ungmennafélags Íslands og Héraðssambandsins Skarphéðins
hins vegar.
Á unglingalandsmótinu verður keppt í frjálsum íþróttum,
glímu, golfi, hestaíþróttum, knattspyrnu, körfuknattleik,
mótorkrossi, skák og sundi.
Nánari upplýsingar um mótið má lesa á heimasíðu mótsins,
www.hsk.is
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Skýrslur nefnda og sérráða HSK:

Almenningsíþróttanefnd
Nefndina skipa:
Form.: Ingvar Garðarsson
Magnús Jóhannsson
Kjartan Guðmundsson
Varam: Ingibjörg Jóhannesdóttir

Umf. Skeiðamanna
Umf. Selfoss
Umf. Hvöt
Umf. Selfoss

Háengi 8
Skólavöllum 12
Steingrímsstöð
Miðengi 11

Bláskógaskokkið 2007
Bláskógaskokk HSK fór fram í 35. skipti á Gjábakkavegi
laugardaginn 30. júní sl. Hlaupnar voru tvær vegalengdir, 10
mílur og 5 km. Í báðum tilfellum endaði hlaupið á
íþróttavellinum á Laugarvatni. Framkvæmdaraðili var UMFL
og Almenningsíþróttanefnd HSK.
Aðeins tóku 16 þátt í hlaupinu en veðrið var gott og allir
mjög ánægðir sem hlupu. Sigurvegari í karlaflokki í 10 mílum
var Sven Granfors á tímanum 1.06:33 mínútum og í
kvennaflokki sigraði Birna Varðardóttir, 13 ára, á tímanum

S. 482 2730 / 698 5730
S. 482 2723
S. 482 2656 / 897 2657
S. 482 2053 / 690 7347

1.22:18 mínútum. Sven Granfors sigraði einnig í flokki 17-39
ára en Guðmunda Sigurbjörnsdóttir í kvennaflokki. Í flokki 4049 ára sigraði Margrét Björk Jóhannsdóttir. Í flokki 50-59 ára
sigruði Trausti Valdimarsson og Jörundur Guðmundsson vann
flokk 60 ára og eldri.
Í 5 km hlaupinu sigruðu Sandra Jónasdóttir í kvennaflokki á
27:48 mín og Þorsteinn Magnússon á 17:35 mín. Í flokki 16 ára
og yngri sigruðu Auður María Óskarsdóttir á 26:01 mín og
Arnór Daði Eiríksson á 27:35 mín.
Úrslit hlaupsins er að finna á www.hlaup.is

Badmintonnefnd
Nefndina skipa:
Form.: Reynir Guðmundsson
Kristján Einarsson
Sæmundur Steingrímsson
Varam: Helgi Guðmundsson

Umf. Hrun.
Íþr.f. Hamri
Umf. Þór
Umf. Hrun.

Seljavegi 6
Kambahrauni 29
Setbergi 19
Bjarkarhlíð

S. 482 2830 / 893 1426
S. 483 4630
S. 483 3852 / 898 4872
S. 486 6615 / 853 8835

Badmintonnefnd HSK stendur fyrir 2 mótum árlega og úrslit
þeirra má sjá hér á eftir. Annars var það helst að frétta á árinu
að Hamarsmenn halda ótvíræðum yfirburðum í badmintonstarfi
á sambandssvæðinu. Þeir hafa unnið Héraðsmótin undanfarin ár
og ekkert annað félag er að ógna þeim. Þá virðist
badmintonstarf hafa fest sig í sessi á Hvolsvelli og eru þeir
Dímonarmenn að gera fína hluti. Í Þorlákshöfn hefur verið hefð
fyrir miklu starfi en þar er smá lægð í augnablikinu. Á Flúðum
er aftur mikil uppsveifla, nálægt þreföldun á fjölda iðkenda. Þá
var mjög gaman að sjá að Selfyssingar eru aftur farnir að spila
badminton. Þeir sendu keppendur á Unglingamót HSK og
stóðu þeir sig með ágætum.
Héraðsmót HSK
Héraðsmótið var haldið í Hveragerði 12. maí 2007.
Eftirtaldir urðu HSK meistarar:
U-11 ára - Snáðar: Axel Örn Sæmundsson, Þór
U-11 ára - Snótir: María Ólafsdóttir, Hamri
U-13 ára - Hnokkar: Hákon Fannar Kristjánsson, Hamri
U-13 ára - Hnátur: Bjarndís Helga Blöndal, Hamri
U-15 ára - Sveinar: Ólafur Dór Steindórsson, Hamri
U-15 ára - Meyjar: Bjarndís Helga Blöndal, Hamri
U-17 ára - Drengir: Jakob Fannar Hansen, Hamri
U-17 ára - Telpur: Bjarndís Helga Blöndal, Hamri
U-19 ára - Piltar: Friðrik Sigurbjörnsson, Hamri
Karlaflokkur: Reynir Guðmundsson, UMFH
Kvennaflokkur: Erla Kristín Hansen, Hamri
Karlaflokkur + 40 ára: Óskar Bragason, UMFH
Kvennaflokkur + 40 ára: Jóhanna Emilsdóttir, Þór
Stigakeppni félaga
1. sæti Hamar
81 stig
2. sæti Hrunamenn 21 stig
3. sæti Dímon
18 stig
4. sæti Þór
6 stig

Sigurlið Hamars unglingamóti HSK í badminton.

Unglingamót HSK
Unglingamót HSK var haldið í Hveragerði 9. desember 2007.
Eftirtaldir urðu HSK meistarar:
U-11 ára - Snáðar: Matthías Orri Elíasson, Þór
U-11 ára - Snótir: Hrefna Ósk Jónsdóttir, Hamri
U-13 ára - Hnokkar: Jan Hinrik Hansen, Hamri
U-13 ára - Hnátur: Sædís Másdóttir, Hamri
U-15 ára - Sveinar: Daði Geir Samúelsson, UMFH
U-15 ára - Meyjar: Bjarndís Helga Blöndal, Hamri
U-17 ára - Drengir: Kristinn Svansson, Hamri
U-17 ára - Telpur: Bjarndís Helga Blöndal, Hamri
U-19 ára - Piltar: Walter Fannar Kristjánsson, Hamri
U-19 ára - Stúlkur: Bjarndís Helga Blöndal, Hamri
Stigakeppni félaga
1. sæti Hamar
2. sæti Dímon
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3. sæti Hrunamenn
4. sæti Þór
5. sæti Selfoss

10 stig
7 stig
3 stig

unglinga. Þá var hún þrefaldur sigurvegari á Héraðsmótinu og
tvöfaldur sigurvegari á Unglingameistaramóti HSK.
Bjarndís hefur burði til að verða mjög góður
badmintonspilari og ánægjulegt að sjá hvað Hvergerðingum
gengur vel í sínu uppbyggingarstarfi.

Badmintonmaður HSK
Bjarndís Helga Blöndal úr Hamri er badmintonmaður HSK.
Þessi unga stúlka hefur staðið sig með ágætum á liðnu ári. Þar
stendur hæst að hún komst í 4 manna úrslit á Íslandsmóti

f.h. Badmintonnefndar HSK
Reynir Guðmundsson, formaður

Blaknefnd
Nefndina skipa:
Form.: Bóel Anna Þórisdóttir
Bryndís Sigurðardóttir
Guðmundur Sigmarsson
Varam: Kári Jónsson

Íþr.f. Dímon
Íþr.f. Hamri
Umf. Hrunamanna
Umf. Laugdæla

Móeiðarhvoli
Réttarheiði 9
Dverghólum 25
Hrísholti 6

S. 487 8077 / 865 8839
S. 483 4347 / 896 9838
S. 482 3930 / 896 3074
S. 486 1160 / 824 1260

Blak er ennþá stundað á sambandssvæðinu.
Það er að mestu sama fólkið og því lítil
aukning á iðkendum í fullorðinsblakinu. En
krakkablakið er komið af stað og héldum
við fyrsta krakkablaksmót HSK á árinu og
var fullt af keppendum. Hvolsvöllur er
mekka krakkablaksins á sambandssvæðinu,
og stunda þar um 50 - 60 börn blak á
aldrinum 8 - 15 ára. Lauglendingar eru líka
iðnir við kolann og mættu galvösk með
nokkur lið á mótið.
Að halda
krakkablaksmót er stórt verkefni, því keppt
er í mörgum flokkum, og svo innan hvers
flokks
er
hægt
að
hafa
þrjá
styrkleikaflokka. Þá er flokkað eftir
kunnáttu og getu einstaklinga. Fjórir eru í
hverju liði og spilað er á minni völlum og
með léttari bolta. Reglur eru öðruvísi, en
breytast svo og þróast í átt að venjulegu
blaki.
Hrunamenn urðu sigurvegarar í 2. deild
BLÍ. Þeir spiluðu æsispennandi úrlitaleik
við Þrótt Reykjavík og unnu 3-2. Þetta er í
fyrsta sinn sem þeir ná þessum árangri, til Keppendur á fyrsta HSK mótinu í krakkablaki.
hamingju strákar. Hamar hefur einnig
hefur þrisvar sinnum unnið mótið, síðast árið 1999.
spilað í deildinni bæði með karla- og kvennalið.
Lokastaðan í mótinu:
1. Hrunamenn
12 stig
Landsmót
2.
Hamar
8 stig
HSK sendi tvö lið á landsmótið, eitt kvennalið og eitt karlalið.
3.
Samhygð
1
stig
Hugmyndin var að byrja æfingar fljótlega eftir áramót en áhugi
var eitthvað lítill svo lítið varð um það. Hrunamenn voru þó
duglegir og mættu en engir aðrir létu sjá sig.
Karlalið HSK var lið Hrunamanna og Baldur þjálfari þeirra
sá um það. Þeir stóðu sig frábærlega og urðu í 2. sæti, eftir að
hafa tapað úrslitaleik fyrir UMSK, en lið þeirra var skipað
leikmönnum úr Íslandsmeistaraliði Stjörnunnar.
Kvennalið HSK samanstóð af liði Dímonar og Hamars.
Erfiðlega gekk að ná í lið vegna ýmissa verkefna og varð
formaður nefndarinnar að stíga fram og vera með eftir 7 vikna
barnsburðarleyfi til að hægt væri að ná í lið. En allt gekk þetta
vel og urðum við í 3. sæti undir stjórn Annýjar Ingimarsdóttur.

Héraðsmót kvenna
Mótið í ár var það 26. í röðinni frá upphafi og er Hamar lang
sigursælasta liðið í sögu keppninnar með 13 sigra.
Dímonarkonur urðu í öðru sæti í vetur og verða enn að bíða eftir
sínum fyrsta titli. Laugdælir sem urðu í þriðja sæti nú, hafa einu
sinni unnið en það var árið 1981 þegar fyrst var keppt.
Lokastaðan:
1. Hamar
12 stig
2. Dímon
7 stig
3. Laugdælir
0 stig

Héraðsmót karla
Mótið var nú haldið í 34. sinn, en það hefur farið fram árlega frá
árinu 1974. Hrunamenn unnu nú í 11. sinn og áttunda árið í röð.
Lið Samhygðar sem varð í þriðja sæti í ár er sigursælasta lið
keppninnar frá upphafi, en þeir hafa unnið alls 12 sinnum,
síðast árið 1998. Hamar varð í öðru sæti í vetur, en lið þeirra

Héraðsmót unglinga
Héraðsmót unglinga í blaki var haldið á Hvolsvelli 21. mars sl.
og var keppt í stúlkna- og drengjaflokki 16 ára og yngri.
Dímon vann HSK meistaratitilinn bæði í drengja- og
stúlknaflokki að þessu sinni. Titill félagsins í drengjaflokki er
sá níundi á tíu árum, en Hamar vann árið 2005. Dímon vann
stúlknakeppnina í sjötta sinn, en undanfarin þrjú ár hefur
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Blakliðin á héraðsmóti drengja.

Blakliðin á héraðsmóti stúlkna.

Garpur hrósað sigri. Garpsstúlkur urðu í öðru sæti í ár.
Úrslit drengja
1. Dímon B
4 hrinur
2. Dímon A
3 hrinur
3. Garpur
0 hrinur
Úrslit stúlkna
1. Dímon 7. b. 6 hrinur
2. Garpur
4 hrinur
3. Dímon 10. b. 3 hrinur
4. Dímon 8. b. 0 hrinur

4. flokkur drengja, 4. stig
Úrslit:
1. sæti Dímon 1
2. sæti Dímon 2
3. sæti Dímon 3
Hraðmót kvenna
Hamarskonur unnu sinn 10. hraðmótsmeistaratitil á hraðmóti
HSK í blaki kvenna, sem haldið var á Hvolsvelli 19. nóvember
nk.
Mótið var það 13. í röðinni frá upphafi og það eru aðeins ÍKÍ
og Dímon sem hafa náð að skáka Hamarsliðinu af stallinum,
ÍKÍ árið 1998 og Dímon 2003 og 2004.
Hrunakonur mættu til leiks í fyrsta sinn á hraðmót og stóðu
sig vel og enduðu í 2. sæti.
Lokastaðan:
1. Hamar
7 stig
2. Hrunamenn
6 stig
3. Dímon
5 stig
4. Laugd. A
2 stig
5. Laugd. B
0 stig

Fyrsta héraðsmót HSK í krakkablaki
Fyrsta héraðsmót HSK í krakkablaki var haldið á Hvolsvelli 9.
mars sl. og mættu lið frá Dímon og Garpi til keppni.
Leikið var í 5. flokki þar sem stákar og stelpur kepptu saman
og síðan í flokki 4.4 þar sem keppni var kynjaskipt. Í
krakkablaki er leikið á badmintonvelli og netin úr þeirri íþrótt
notuð. Mótið tókst vel og verður vonandi árlegt héðan í frá og
vonandi að fleiri lið taki þátt næst.
5. flokkur, 1. stig
Í þessum flokki var spilað í 15 mínútur og er markmiðið að
koma andstæðingnum af velli, en hann fer af velli við mistök að
kasta eða gripa. Leikmaður er frelsaður með því að liðið hans
grípi boltann þrisvar sinnum í röð. Liðið fær svo eitt stig þegar
því hefur tekist að tæma völlinn. Þetta er mikið kapp og fjör.
Spilað var í 2 riðlum og voru þrjú lið í riðli. Í anda stefnu
hreyfingarinnar eru úrslit ekki tíunduð sérstaklega, en allir
fengu verðlaun. Þátttökulið komu frá Dímon og Garpi.
5. flokkur, 3. stig
Í þessum flokki er alltaf gripinn bolti númer tvö yfir net og eru
alltaf 3 snertingar. Spilað í tveimur riðlum, þrju og fjögur lið í
riðli og svo spilað um gull og brons.
Úrslit:
1. sæti Dímon 16
2. sæti Dímon 11
3. sæti Dímon 14
4. sæti Dímon 15
4. flokkur stúlkna, 4. stig
Venjulegt blak nema eins og allir flokkar á minni velli og fjórir
inná.
Úrslit:
1. sæti Dímon 4
2. sæti Dímon 3
3. sæti Dímon 2
4. sæti Dímon 1

Hraðmót karla
Hrunamenn unnu hraðmótsmeistaratitil HSK í blaki karla í 7.
sinn í ár, en mótið var haldið á Hvolsvelli á dögunum.
Að þessu sinni tóku fjögur lið þátt í mótinu og svo fór að
Hrunamenn unnu tvöfaldan sigur. Hamar, sem vann síðast árið
2005 varð í þriðja sæti og Dímon varð í fjórða sæti.
Lokastaðan:
1. Hrunamenn
16 stig
2. Hrunamenn
25 stig
3. Hamar
2 stig
4. Dímon
0 stig
Blakmaður HSK 2007
Blakmaður HSK 2007 er Hrunamaðurinn Baldur Rúnarsson.
Baldur er einn af máttarstólpum liðs Hrunamanna sem varð
íslandsmeistari 2. deildar karla í blaki á árinu. Hann er að
jafnaði í byrjunarliði og spilar flest allar mínútur liðsins og
stendur sig alltaf vel. Baldur tók við þjálfarastöðu liðsins fyrir
tímabilið 2006-2007 og stóð sig með prýði.
Nú hef ég farið yfir helstu verkefni ársins og læt hér staðar
numið.
Formaður blaknefndar,
Bóel Anna Þórisdóttir.
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Borðtennisnefnd
Nefndina skipuðu:
Form.: Ásta Laufey SigurðardóttirÍþr.f. Dímon
Björgvin Daníelsson
Íþr.f. Dímon
Ólafur Elí Magnússon
Íþr.f. Dímon
Varam: Árni Magnús Hannesson Umf. Hrun.

Króktúni 9
Gilsbakka 7
Króktúni 9
Gilsbakka

S. 487 8692 / 867 0062
S. 487 8042
S. 487 8692 / 848 6196
S. 486 6796

Héraðsmót
70 keppendur voru skráðir til leiks á hérðsmót HSK í borðtennis
sem haldið var á Hvolsvelli 24. nóvember 2007.
Mótið tók aðeins fjóra tíma að þessu sinni, hófst kl.11:00 og
lauk rétt fyrir kl. 15.00. Enda var spilað á fjöldamörgum
borðum og aðstaða öll hin besta á Hvolsvelli. Keppendur komu
frá fjórum félögum, frá Dímon, Eyfellingi, Garpi og Selfoss.
Keppt var alls í 12 aldursflokkum karla og kvenna og unnu
Dímonarkeppendur alla flokka, sem er einstakur árangur. Úrslit
og myndir frá mótinu eru á heimasíðu HSK, www.hsk.is
Stigakeppni félaga:
1. Dímon
149 stig
2. Garpur
44 stig
3. Eyfellingur
10 stig
4. Selfoss
4 stig

Frá héraðsmóti HSK í borðtennis.

Borðtennismaður HSK
Borðtennismaður HSK fyrir árið 2007 er Ásta Laufey
Sigurðardóttir úr Íþr.f. Dímon. Helstu árangrar hennar á árinu
eru: HSK meistari í sínum aldursflokki og náði hún 2. sæti í
einliðaleik á Íslandsmóti 40+ og sömuleiðis 2. sæti í tvíliðaleik
kvenna á sama móti. Á landsmóti UMFÍ í Kópavogi síðastliðið
sumar keppti Ásta með borðtennisliði HSK og lenti þar í 2. sæti
í kvennaflokki.

Landsmót
Við undirbúning landsmóts kom HSK liðið saman þrisvar í viku
til æfinga fram að landsmóti. Æfingar fóru fram á Hvolsvelli.
Góður keppnisandi og leikgleði náðist upp hjá liðinu. Ekki var
ráðinn þjákfari fyrir verkefnið en Ólafur Elí Magnússon tók að
sér að vera liðstjóri. Borðtennisnefndin lagði upp með að fá
keppendur frá sem flestum aðildarfélögum HSK. Að endingu
voru keppendur einungis frá Dímon og Hrunamönnum.
Fullmannað karla- og kvennalið fór á mótið.

Briddsnefnd
Nefndina skipa:
Form.: Garðar Garðarsson
Ómar Olgeirsson
Kristján Hálfdánarson
Varam: Sveinn Þór Gunnarsson

Umf. Selfoss
Íþr.f. Garpi
Íþr.f. Dímon
Umf. Gnúp.

Tunguvegi 3
Hraunbæ 44
Króktúni 7
Stóra-Núpi

Sveitakeppni HSK í bridds
Suðurlandsmótið í sveitakeppni í bridds, sem var jafnframt
sveitakeppni HSK, var haldið í Þingborg helgina 20.-21. janúar
2007 og mættu átta sveitir til leiks.

S. 482 2352 / 862 1860
S. 869 1275
S. 487 8237 / 855 1697
S. 486 6019 / 895 6991

Efstu spilarar í butlerútreikningi urðu eftirtaldir:
1.-2. Gísli Þórarinsson, MS Selfossi
1,53
1.-2. Sigurður Vilhjálmsson, MS Selfossi
1,53
3.-4. Garðar Garðarsson, MS Selfossi
3.-4. Gunnar Þórðarson, MS Selfossi
5.-6. Helgi Grétar Helgason, Tryggingamiðstöðinni
5.-6. Kristján Már Gunnarsson, Tryggingamiðstöðinni
Keppnisstjóri var Ólöf Lilja Eyþórsdóttir. Nánari úrslit
www.hsk.is

Úrslitin urðu þessi:
1. MS Selfossi
Umf. Selfoss
147
2. Tryggingamiðstöðin
Umf. Selfoss
123
3. Höskuldur Gunnarsson Gestir á móti
115
4. Óskar Pálsson
Umf. Dímon
108
5. Ólafur Steinason
Umf. Selfoss
105
6. Stjörnublikk ehf.
Umf. Dímon
103
7. Gunnar Björn Helgson Umf. Selfoss
78
8. Hótel Hekla
Golfkl. Flúðir
59
Sveit MS Selfossi, sem þeir Garðar Garðarsson, Gunnar
Þórðarson, Gísli Þórarinsson, Sigurður Vilhjálmsson, Anton
Hartmannsson og Pétur Hartmannsson skipuðu, unnu sér þar
með rétt til að keppa fyrir hönd HSK á Landsmóti UMFÍ í
Kópavogi 2007.

0,96
0,96
0,79
0,79
má finna á

Briddsmaður HSK 2007
Sigurður Vilhjálmsson er bridgemaður HSK 2007. Sigurður
Vilhjálmsson hefur um árabil verið einn af fremstu
bridgespilurum landsins. Hann er frá Reykjavík en hefur búið á
Selfossi undanfarin ár. Hann varð Suðurlandsmeistari í
sveitakeppni árið 2007 og í 4.sæti á Icelandair Open.
Sigurður var Íslandsmeistari í sveitakeppni 1990 og 1991 á
sama tíma og Íslendingar urðu heimsmeistarar í bridge.
Sigurður er stigahæsti spilari Sunnlendinga samkvæmt
meistarastigaskrá Bridgesambands Íslands.
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Sigurlið Selfoss á HSK mótinu í fimleikum.

Fimleikanefnd
Nefndina skipa:
Form.: Olga Bjarnadóttir
Sigríður Ósk Harðardóttir
Steinunn H. Eggertsdóttir
Varam: Dröfn Guðbjörnsdóttir

Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss

Dverghólum 25
Gauksrima 11
Grænuvöllum 1
Spóarima 7

Árið 2007 var hefðbundið í fimleikastarfi HSK að undanteknu
Landsmóti UMFÍ í Kópavogi. Mikið og öflugt starf er unnið á
sambandssvæðinu og fer iðkendum fjölgandi með ári hverju.
Alls starfa um 50 fimleikaþjálfarar á sambandssvæðinu og er
þeirra starf mjög dýrmætt við uppbyggingu greinarinnar. Enn
er þó beðið eftir fimleikasalnum sem átti að opna um síðustu
áramót en hann mun verða opnaður í febrúar 2008 við mikinn
fögnuð iðkenda og þjálfara. Þetta er fyrsti fimleikasalurinn á
sambandssvæði HSK og mun hann án efa verða mikil
lyftistöng fyrir fimleika á HSK-svæðinu en þá verður möguleiki
fyrir félög á svæðinu að sækja æfingar í húsnæðið. Þó salurinn
sé lítill verður mun rýmra um iðkendur heldur en í íþróttahúsi
Vallaskóla þar sem tímafjöldinn sem fimleikadeild Selfoss
hefur haft til umráða hefur verið í lágmarki og því alltaf þröngt
á þingi við æfingar. Með nýjum sal leysast vonandi þau
vandamál.
HSK mót í fimleikum
Fjórða HSK mótið í fimleikum var haldið í íþróttahúsi
Vallaskóla á Selfossi mánudaginn 2. apríl sl. Metþátttaka var á
mótinu en alls tóku 21 lið frá 6 félögum þátt.
Keppt var eftir byrjendareglum í einum aldursflokki og eftir
landsreglum FSÍ í þremur aldursflokkum. HSK meistarar í
byrjendareglum samanlagt varð lið Selfoss D1 með einkunnina
22,45. HSK meistarar í landsreglum FSÍ samanlagt óháð aldri
varð lið Selfoss T1 með 23,55 stig.
Úrslitin á HSK móti í heild sinni
Byrjendareglur
Gólf
Dýna Tramp Samtals
Selfoss D1
8,05
7,3
7,1
22,45
Selfoss T7
6
7,85
6,95
20,8

S. 482 3930 / 897 3074
S. 586 8999 / 867 3524
S. 482 3549 / 660 1851
S. 482 3096 / 863 9597

Selfoss T10
Hamar T2
Reykholt (Ekki dans)
Hrunamenn
Reykholt 2

7,25
6,55
5,65

7,05
7,45
6,75
6,5
6,4

6
6,15
6,9
5,75
5,35

20,3
20,15
19,3
12,25
11,75

Landsreglur börn
Selfoss T8
Selfoss T9
Laugdælir
Selfoss T5 blár
Selfoss T5 gulur
Selfoss T5
Selfoss T10

Gólf
7,2
6,25
5,25

Dýna
5,6
5,35
5,35
6,2
5,6

Tramp
6,25
5,6
5,1
6,55
5,9

Samtals
19,05
17,2
15,7
12,75
11,5
6,4
6,1

Landsreglur unglingar
Selfoss T4
Þór T2
Hamar T1
Selfoss T6 -Grænn
Selfoss S1 - Gulur

Gólf
7,8
6,3
5,3
5,45

Dýna
5,85
5,55
5,5
5
5,95

Tramp
6
6,5
5,4
4,4
5,45

Samtals
19,65
18,35
16,2
14,85
11,4

Landsreglur táningar+
Selfoss T1
Selfoss T3
Þór T1
Selfoss T1-1

Gólf
8,9
7,25
6,8
8,6

Dýna
7,65
6,25
5,9

Tramp
7
6,5
6,2
6,3

Samtals
23,55
20
18,9
14,9

6,4
6,1

Landsmót UMFÍ
Meistarahópur fimleikadeildar Selfoss keppti fyrir hönd HSK á
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Fimleikamaður HSK 2007
Fimleikamaður HSK er Linda Ósk Þorvaldsdóttir. Linda Ósk
sem er 21 árs og keppir í hópfimleikum með liði Selfoss HM1
sem er meistarahópur Selfoss í fimleikum sem samanstendur af
22 stúlkum á aldrinum 14-22 ára. Hópfimleikar eru ört vaxandi
íþrótt á Íslandi sem og í allri Evrópu.
Linda Ósk mætir vel á æfingar, vinnur mjög
samviskusamlega og er mikil og góð fyrirmynd yngri iðkenda í
deildinni. Hún er mikill leiðtogi og á fast sæti í liði Selfoss en
12 stúlkur eiga sæti í liðinu í hvert sinn. Hún stekkur í öllum
umferðum á dýnu og trampólíni og er einn af máttarstólpum
liðsins. Aðeins 6 keppendur úr 12 manna liði stökkva á dýnu
og trampólíni í hverri umferð svo það er mjög góður árangur að
vera alltaf einn af þessum sex stökkvurum sem stekkur fyrir
liðið. Linda Ósk er einnig hluti af danshópi HM1 og tekur
jafnframt þátt í að semja dans hópsins.

Landsmóti UMFÍ sem haldið var í Kópavogi 5.-8.júlí 2007.
Mikill undirbúningur var fyrir keppnina, stífar æfingar 3-4x í
viku. Keppnin var skemmtileg en færri lið tóku þátt en
vanalega. Lið Selfoss hafnaði í 2. sæti í keppninni eftir mjög
vel heppnaðar æfingar.
Samhliða landsmótskeppninni í fimleikum var haldin opin
keppni í fimleikum sem taldi ekki til stiga en HSK átti einnig
eitt lið í þeim flokki. Það lið samanstóð af stúlkum fæddum
1995-1993 og það stóð sig með miklum ágætum. Nánari
upplýsingar um Landsmótið má lesa í skýrslu landsmótsnefndar
hér framar í ársskýrslunni.
Fimleikasýning
Í tengslum við landsmótið kom til landsins fimleikalið frá
Danmörku samansett af strákum og stelpum á aldrinum 18-30
ára en þau voru með sýningu í íþróttahúsi Vallaskóla
mánudaginn 2. júlí. Á sýningunni keyrðu Selfossliðin einnig
sínar æfingar fyrir landsmótið. Sýningin heppnaðist vel fyrir
hálffullu íþróttahúsi Vallaskóla.

Fyrir hönd Fimleikanefndar HSK,
Olga Bjarnadóttir

Frjálsíþróttaráð HSK
Stjórn ráðsins skipa:
Benóný Jónsson, formaður
Halldóra Markúsdóttir, ritari
Guðmann Óskar Magnússon, gjaldkeri
Ingvar Garðarsson, meðstjórnandi
Elín Ósk Jónsdóttir, meðstjórnandi
Aðalfundur frjálsíþróttaráðs HSK var haldinn í Selinu á Selfossi
þann 17. apríl og var mæting ágæt. Á aðalfundinum kom ný inn
í stjórn Elín Ósk Jónsdóttir úr Þorlákshöfn. Kom hún í stað
Birnis Sveinssonar úr Garpi.
Fjármál ráðsins eru í jafnvægi og tekist hefur að greiða upp
rafræn tímatökutæki, sem keypt voru á síðasta ári. Ekkert
aðildargjald var rukkað og tekjur ráðsins voru úr Verkefnasjóði
HSK og af skráningargjöldum þar sem ráðið framkvæmdi
mótin. Mótshaldið var tímafrekt eins og venjan er og fór mikil
vinna í að skipuleggja mótin innan héraðs og að velja
keppendur á bikarmót og landsmót. Haldnar voru sameiginlegar
frjálsíþróttaæfingar á íþróttavellinum á Laugarvatni, undir
stjórn Ólafs Guðmundssonar, en æfingarnar voru haldnar í
aðdraganda bikarkeppni og Landsmóts UMFÍ. Það er álit
frjálsíþróttaráðs að stefna beri að fjölgun slíkra sameiginlegra
æfinga.

Frá aðalfundi frjálsíþróttaráðs.

Oddsson úr Dímon unnu eina grein hvor.
Stigakeppni félaga:
1. Umf. Selfoss
132,0
2. Íþrf. Dímon
69,0
3. Umf. Vaka
33,0
4. Umf. Laugdæla
8,0

Framkvæmd móta innan héraðs
Héraðsmót HSK
Héraðsmót HSK í fullorðinsflokki í frjálsíþróttum fór fram í
íþróttahúsinu á Hvolsvelli föstudagskvöldið 2. febrúar.
Fjögur félög sendu þátttakendur á mótið og unnu
Selfyssingar stigakeppnina örugglega. Sigur þeirra er sá 41. í
röðinni, en þeir hafa unnið mótið flest árin sem keppt hefur
verið frá 1964. Samhygð vann árið 1965 og Dímon 2002 og
2004, en önnur mót hefur Selfoss unnið.
Kvennalið Selfoss var í sérflokki og hlaut 108 stig, en
Dímonarkarlar voru sigursælir í karlaflokki og unnu
stigakeppnina þar.
Ágústa Tryggvadóttir Selfossi náði þeim frábæra og
fáheyrða árangri að vinna allar sex greinarnar sem keppt var í
kvennaflokki. Fjórir karlar skiptu með sér HSK
meistaratitlunum í karlaflokki. Björgvin Reynir Helgason, sem
hefur skipt úr Heklu í Dímon, vann tvær greinar og einnig Örn
Davíðsson Selfossi. Örvar Rafn Hlíðdal úr Vöku og Ólafur

Aldursflokkamót HSK í frjálsum
Aldurflokkamót HSK í frjálsum íþróttum var haldið í
Þorlákshöfn 17. febrúar. Mótið var vel heppnað í alla staði og
þátttaka nokkuð góð.
Athygli vakti sterk innkoma Umf Þórs í Þorlákshöfn á mótið.
Einnig vill frjálsíþróttaráð HSK hrósa Þorlákshafnarbúum fyrir
góðar móttökur og frábært samstarf við framkvæmd
mótshaldsins.
Lið Umf. Selfoss sigraði stigakeppnina eftir æsispennandi
keppni við lið Þórs og Dímonar. Lið Selfoss fékk 101 stig, lið
Þórs 99 stig og lið Dímonar 92 stig.
Stigakeppni félaga:
1. Selfoss
101
2. Umf. Þór
99
3. Dímon
92,5
4. Umf. Hrunamanna 40
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3. Umf. Vaka 85 stig
4. Umf. Samhygð 29 stig
5. Umf. Laugdæla 9 stig
6. Umf. Þór 4 stig
Aldursflokkamót HSK á Íþróttahátíð HSK:
Aldursflokkamót HSK 12 - 14 ára í frjálsíþróttum var haldið á
Íþróttahátíð HSK í Vík þann 23. júní. Mótið var haldið í
samstarfi við USVS. Þetta er í fyrsta sinn sem héraðsmót HSK
eru haldin utan sambandssvæðisins og því eru þetta söguleg
tíðindi.
Samstarf við USVS hefur verið að aukast á undanförnum
árum, en það á sér þó langa sögu. Á fyrsta héraðsmóti HSK,
sem haldið var á Þjórsártúni 1910, tóku Skaftfellingar þátt og
fyrsti Skjaldarhafi Skarphéðins var Haraldur Einarsson sem
keppti fyrir Ungmennafélagið Skarphéðinn í Vík í Mýrdal. Þá
átti Umf. Reynir í Hvammshreppi aðild að HSK um tíma á
sjöunda áratugnum, en þá var héraðssambandið í VSkaftafellsýslu ekki starfandi.
Besta afrek mótsins vann Eva Lind Elíasdóttir úr Þór, en hún
hlaut 999 FRÍ-stig fyrir langstökk. Stigahæstu einstaklingar
urðu þau Guðmundur Helgi Eggertsson, Ástþór Hermannsson,
Bjarki Oddsson og Fransiska Pálsdóttir , en þau unnu öll fimm
greinar og hlutu 30 stig.
Dímon sigraði í stigakeppni félaga með 282,5 stig, Umf. Þór
varð i öðru sæti og Garpur varð í þriðja.
Stigakeppni félaga:
Íþrf. Dímon 282,5
Umf. Þór
80,0
Íþrf.Garpur 49,0
Umf. Selfoss 30,0
Umf. Baldur 29,0
Umf. Hekla 16,5

Frjálsíþróttalið HSK á æfingu á Laugarvatni.

Unglingamót HSK í frjálsum
Unglingamót HSK var haldið að Laugarvatni 27. og 28. júní.
Umf. Selfoss hafði nokkra yfirburði á mótinu, sigraði og hlaut
samtals 263 stig, Dímon komu næst með 176 stig.
Þórhildur Helga Guðjónsdóttir og Guðmundur Árni Ólafsson
bæði frá UMF. Selfoss sigruðu allar sínar keppnisgreinar og
voru stigahæst á mótinu með 30 stig hvort. Þórhildur Helga
sigraði langstökk, þrístökk, 100m, 400m og 800m hlaup og
Guðmundur Árni sigraði langstökk, þrístökk, spjótkast, 100m
og 400m hlaup. Þórhildur Helga hlaut að auki verðlaun fyrir
besta afrek mótsins en hún hlaut 988 stig fyrir að hlaupa 100
metrana á 13,04 sekúndum.
Stigakeppni félaga:
Umf. Selfoss
263 stig
Íþrf. Dímon
176 stig
Umf. Vaka
96 stig
Umf. Laugdæla
42 stig
Íþrf. Garpur
18 stig

Sigurlið Selfoss á héraðsmóti.

5. Íþrf. Garpur
6. Umf. Baldur
7. Umf. Vaka
8. Umf. Samhygð

40
38,5
6
0

Héraðsleikar HSK í frjálsum
Héraðsleikar HSK í frjálsum fyrir keppendur 11 ára og yngri
voru haldnir í Iðu á Selfossi laugardaginn 17. mars. Í anda
stefnu hreyfingarinnar er ekki greint frá sigurvegurum, enda er
markmið þessa móts að taka þátt og hafa gaman af.
Keppt var í eftirfarandi flokkum og greinum: 11 ára strákar
og stelpur: 30m hlaup, hástökk með atrennu, langstökk án
atrennu, kúluvarp og boðhlaup. 9-10 ára hnokkar og hnátur:
30m hlaup, langstökk án atrennu, skutlukast og boðhlaup. 8 ára
og yngri pollar og pæjur: 30m hlaup, langstökk án atrennu,
skutlukast og boðhlaup.

Unglingamót HSK í frjálsíþróttum
Unglingamót HSK í frjálsíþróttum 15 - 22 ára var haldið í
íþróttahúsinu á Hvolsvelli 17. nóvember.
Það bar helst til tíðinda á mótinu að Örn Davíðsson úr Umf.
Selfoss setti nýtt og glæsilegt Íslandsmet í kúluvarpi í
drengjaflokki þegar hann varpaði 5,5 kg kúlunni 16,11 metra.
Örn bætti þar með 35 ára gamalt Íslandsmet sem Guðni
Halldórsson átti um 12 sentimetra, en það hafði staðið óhaggað
frá árinu 1972. Örn æfir þessa dagana af fullum krafti og nýtur
leiðsagnar Eggerts Bogasonar en hann þjálfar marga bestu
kastara landsins.
Selfyssingar mættu með sterkt lið til leiks og unnu
stigakeppnina örugglega, en keppendur félagsins unnu 16 titla á

Héraðsmót í frjálsum utanhúss
Héraðsmót fullorðinna í frjálsíþróttum var haldið á Laugarvatni
12. - 13. júní. Haraldur Einarsson úr Vöku og Ágústa
Tryggvadóttir Selfossi urðu stigahæst í karla- og kvennaflokki.
Ágústa vann einnig besta afrekið í kvennaflokki fyrir þrístökk
og Guðmundur Árni Ólafsson Selfossi vann besta afrek karla
fyrir langstökk.
Heildarúrslit mótsins eru á heimasíðu FRÍ, www.fri.is en hér
að neðan er greint frá úrslitum stigakeppninnar á mótinu.
Stigakeppni félaga:
1. Umf. Selfoss 277 stig
2. Íþrf.Dímon 117 stig
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Frjálsíþróttalið HSK á fyrstu bikarkeppni FRÍ innanhúss.

bronsverðlaun um helgina. Hún stórbætti sig er hún kom þriðja
í mark í 60m grindahlaupi er hún hljóp á tímanum 9,98 sek en
hún átti best 10,37 sek. Í langstökki bætti hún sig um 28 cm er
hún stökk 4,86 m og fékk bronsverðlaun. Í kúluvarpi þeytti hún
kúlunni til bronsverðlauna, 9,78 m. Hún stórbætti sig síðan í
þrístökki þegar hún stökk 10,55 m og var aðeins 1 cm frá
bronsverðlaunum.
Önnur 18 ára stúlka, Fjóla Signý Hannesdóttir Selfossi, var
líka í stuði um helgina. Fjóla Signý varð í öðru sæti í 60m
grindahlaupi þegar hún hljóp á tímanum 9,79 sek og bætti sig
um eitt sekúndubrot. Hún bætti sig um 8 cm í þrístökki er hún
fékk silfurverðlaun fyrir að stökkva 10,65m. Fjóla Signý bætti
sig síðan um 18 cm í kúluvarpi með 9,27 cm kasti.
Andrea Ýr Bragadóttir Selfossi 18 ára, hljóp til
silfurverðlauna í 60m hlaupi á tímanum 8,30 sek. Andrea Ýr,
Edda Þorvaldsdóttir, Þórhildur Helga Guðjónsdóttir og Fjóla
Signý Hannesdóttir hlupu til silfurverðlauna í 4x200m
boðhlaupi á tímanum 1:51,99 mín. og voru rétt á efir sigursveit
ÍR-inga sem settu Íslansdmet í boðhlaupinu.
Þórhildur Helga Guðjónsdóttir, Selfossi 15 ára, bætti sinn
besta árangur í 60m hlaupi úr 8,39 sek í 8,36 sek og varð í 4.
sæti. Með þessum árangri náði Þórhildur Helga tilskyldu
lágmarki í Úrvalshóps FRÍ sem er skipaður bestu unglingum á
landinu. Þórhildur Helga stórbætti sig í 200m hlaupi, hún hljóp
á tímanum 27,88 sek en átti best áður 28,38 sek og að lokum
stökk hún 9,41 m í þrístökki sem er bæting um 67 cm hjá henni.
Edda Þorvaldsdóttir Selfossi, 17 ára, bætti sig um eitt
sekúndubrot í 60m hlaupi og 200m hlaupi, hljóp 60 metrana á
tímanum 8,65 sek og 200 metrana á 28,59 sek.
Gréta Sigrún Pálsdóttir Selfossi, 18 ára, bætti besta árangur

mótinu. Hekla kom næst í fjölda titla með átta talsins. Þór vann
fjórar greinar og Dímon tvær.
Stigakeppni félaga:
1. Umf. Selfoss
195 stig
2. Íþrf. Dímon
109 stig
3. Umf. Hekla
56 stig
4. Umf. Þór
33 stig

Þáttaka í mótum utan héraðs
MÍ 15 - 22 ára í frjálsíþróttum
Keppendur af sambandssvæði HSK náðu góðum árangri á
Meistaramóti Íslands í unglingaflokkum sem haldið var í
Reykjavík 27. - 28. janúar.
13 unglingar frá Umf. Selfoss kepptu á mótinu og þá voru
tveir keppendur frá Dímon og tveir frá Laugdælum skráðir til
leiks.
Örn Davíðsson Selfossi, 17 ára, varð Íslandsmeistari í
kúluvarpi í drengjaflokki er hann varpaði kúlunni 14,05 m sem
er HSK met, gamla metið átti Árni Arason og var það 13,98 m.
Örn var að ganga í drengjaflokkinn nú um áramót og var þetta
hans fyrsta keppni með 5,5 kg kúlu og er því ljóst að hann á eftir
að bæta metið enn frekar á næstu mótum. Örn lenti í
hörkueinvígi í hástökki og endaði í 2. sæti með 1,87 m og í 60m
hlaupi bætti hann sinn besta tíma úr 7,99 sek í 7,90 sek.
Aron Kárason úr Laugdælum varð Íslandsmeistari í hástökki
ungkarla. Hann stökk 1,91 m og sigraði örugglega. Þá varð
Ólafur Oddsson úr Dímon þriðji í hástökki drengja og stökk
1,70 m.
Dröfn Hilmarsdóttir Selfossi, 18 ára, nældi sér í þrenn
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sinn í langstökki um 11 cm með 4,76m löngu stökki.
Áslaug Ýr Bragadóttir Selfossi, 15 ára, bætti sinn besta
árangur í kúluvarpi um 72 cm þegar hún kastaði kúlunni 9,32m.
Að lokum bætti Eyrún Halla Haraldsdóttir Selfossi, 17 ára,
sig um 24 cm í kúluvarpi með 8,45 m löngu kasti.
Meistaramót Íslands í fjölþrautum
Meistaramót Íslands í fjölþrautum fór fram í Reykjavík helgina
17.-18. febrúar sl. Þær stöllur Ágústa Tryggvadóttir og Fjóla
Signý Hannesdóttir sem báðar keppa fyrir Umf. Selfoss röðuðu
sér í tvö fyrstu sætin í fimmtarþraut kvenna.
Ágústa Tryggvadóttir, 23 ára, náði þeim glæsilega árangri að
verða Íslandsmeistari í fimmtarþraut kvenna á nýju HSK meti í
kvennaflokki, 3556 stigum. Ágústa hóf þrautina á að hlaupa
60m grindahlaup á tímanum 9,31 sek, hún stökk 1,59m í
hástökki, kastaði kúlunni 11,00m, stökk 5,33 m í langstökki og
hljóp að lokum 800m hlaup á nýju Selfossmeti 2:26,33m.
Fjóla Signý Hannesdóttir, 17 ára, varð í öðru sæti í
fimmtarþraut kvenna með 3063 stig sem er Íslandsmet í
stúlknaflokki. Fjóla hljóp 60m grindahlaup á 9,81 sek, stökk
1,53 m í hástökki, kastaði kúlunni 9,26 m, stökk 4,95 m í
langstökki og bætti sig síðan um 10 sek í 800m hlaupi þegar
hún kom í mark á tímanum 2:34,9m.

Ágústa Tryggvadóttir og Fjóla Signý Hannesdóttir á MÍ innanhúss.

4. mars sl.
Náðist þar ágætis árangur þar sem HSK sveitin hafnaði í 4.
sæti í heildarstigakeppni mótsins með 169,7 stig. ÍR sigraði
með miklum yfirburðum með 480 stig, FH varð í 2. sæti með
229 stig og Breiðablik skammt á eftir með 220 stig. Selfoss
sendi einnig keppendur til leiks sem kepptu undir merkjum
Umf. Selfoss og varð Selfossliðið í 17. sæti með 28 stig.
Alls komust keppendur af sambandssvæinu 12 sinnum á
verðlaunapall. Jóhann Erlingsson úr Laugdælum bætti sig um
rúman metra í kúluvarpi og varð Íslandsmeistari í flokki pilta 13
ára og þá varð Kristrún Steinþórsdóttir úr Baldri Íslandsmeistari
í kúluvarpi 13 ára telpna.

MÍ öldunga í frjálsíþróttum
Meistaramót öldunga í frjálsíþróttum innanhúss fór fram í
Laugardalshöllinni 17. - 18. febrúar og voru þrír keppendur frá
HSK á meðal þátttakenda.
Markús Ívarsson, gjaldkeri Samhygðar með meiru, keppti í
flokki 60 - 64 ára og varð hann tvöfaldur Íslandsmeistari í þeim
flokki. Hann er meistari í kúluvarpi, þar sem hann kastaði
kúlunni 6,58 metra og hann varð einnig Íslandsmeistari í 60
metra hlaupi, en þar skeiðaði hann vegalengdina á 10,18 sek.
Guðbjörn Arason keppti í flokki karla 45 - 49 ára og varð
annar í hástökki, þar sem hann stökk 1,50 metra eða sömu hæð
og sigurvegarinn sem var Egill Eiðsson framkvæmdastjóri FRÍ.
Þá varð Ingvar Garðarsson stjórnarmaður í frjálsíþróttaráði
HSK annar í 3000 metra hlaupi karla í flokki 45 - 49 ára, en
hann hljóp vegalengdina á 11:00,23.

Landsmót UMFÍ í Kópavogi
Landsmótið var haldið dagana 5. - 8. júlí í Kópavogi. Lið HSK
taldi 36 keppendur sem m.a. höfðu undirbúið sig með tveimur
sameiginlegum æfingum á íþróttavellinum á Laugarvatni, undir
dyggri stjórn Ólafs Guðmundssonar. Ungt og efnilegt lið tók
þátt í frjálsíþróttakeppninni í bland með nokkrum gömlum
landsmótshetjum. Ágústa Tryggvadóttir stóð sig frábærlega og
varð stigahæsta kona mótsins. Ágústa, Vigdís Guðjónsdóttir og
Björgvin Reynir Helgason tryggðu sér landsmótsmeistaratitla í
sínum greinum. Skarphéðinsliðið varð í fjórða sæti með 192,2
stig, sem er nánast sami stigafjöldi og á Sauðárkróki fyrir
þremur árum, en þá hlaut liðið 191,5 stig. Það var lið ÍBR sem
sigraði með 332,8 stig. Liðstjórar HSK liðsins voru þau Ingvar
Garðarson og Elín Ósk Jónsdóttir. Nánar má lesa um einstök
úrslit í skýrslu Landsmótsnefndar.

Bikarkeppni FRÍ
Fyrsta Bikarkeppni FRÍ innanhúss fór fram
fram í
Laugardalshöllinni 24. febrúar sl. og var HSK meðal
þátttökuliða á mótinu. Það var Breiðablik sem hrósaði sigri, en
lið HSK varð í 6. sæti.
Ágústa Tryggvadóttir varð bikarmeistari í þrístökki kvenna.
Hún bætti sinn fyrri árangur á mótinu. Hún átti 11,70 metra í
þrístökki og stökk 11,72 metra, sem er besti árangur ársins hér
á landi í kvennaflokki. Þá varð Ágústa önnur í hástökki kvenna,
stökk 1,63 metra.
Sveit HSK í 4x400 metra hlaupi kvenna setti HSK met á
tímanum 4:18,41 mín, en gamla metið var síðan í fyrra 4:48,03
mín.
Keppendur HSK komust sex sinnum á verðlaunapall á
mótinu. Haraldur Einarsson bætti sig í þrístökki, hann átti 12,14
metra, en stökk 12,28 metra á bikarnum og varð í þriðja sæti.
Fjóla Signý Hannesdóttir varð í öðru sæti í 60 metra
grindahlaupi á tímanum 9,59 sek. Aron Kárason varð annar í
hástökki, stökk 1,80 metra og Eydís Þórunn Guðmundsdóttir
varð önnur í stangarstökki kvenna, stökk 2,70 metra.
Þá bætti Þorsteinn Magnússon sig í 800 metra hlaupi, hann
átti 2:16,2 mín, en hljóp á 2:15,35 mín.

Meistaramót Íslands 12 - 14 ára
Meistaramót Íslands 12-14 ára var haldið í Borgarnesi helgina
14.-15. júlí sl.
Jakob Alf Arnarsson vann hástökk pilta 13 ára með því að
stökkva yfir 1,54 m, hann vann líka langstökkið í sínum flokki
með stökki upp á 5,12m.
Jóhann Erlingsson vann kúluvarp pilta 13 ára þegar hann
kastaði kúlunni 11,04 m. Heiðrún Huld Jónsdóttir varð þriðja í
60m hlaupi stelpna 12 ára á 8,99 sek, og hún varð þriðja í
langstökki er hún stökk 4.52m. Margrét Harpa Jónsdóttir varð
þriðja í hástökki telpna 14 ára er hún fór yfir 1,45 m.
Bikarkeppni FRÍ, 1.deild
Lið HSK sem vann 2. deildina í fyrra tók í ár þátt í keppni þeirra
bestu í bikarkeppni FRÍ, 1. deild dagana 10. - 11. ágúst sl.
Frábært veður var á Laugardalsvellinum báða dagana og
góður árangur náðist í mörgum greinum í skemmtilegri keppni.
Það var lið FH sem sigraði bæði í karla- og kvennakeppni
mótins og þar með í heildarstigakeppninni 14. árið í röð. FH

Meistaramót 12 - 14 ára í frjálsum
HSK sendi 26 keppendur á Meistaramót í frjálsíþróttum 12 -14
ára sem haldið var í frjálsíþróttahöllinni í Laugardal dagana 3. 60
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og vann til silfurverðlauna í stúlknaflokki. Jóhanna Bríet
Helgadóttir var í feiknarstuði í sleggjukasti, hún kastaði
sleggjunni 28,80 m og vann til bronsverðlauna í meyjarflokki
og bætti um leið HSK met Önnu Bjarkar Ómarsdóttur Umf.
Selfoss frá árinu 2004 um 1,64 m. Stúlknasveit Umf. Selfoss
sem skipuð var þeim Þórhildi Helgu Guðjónsdóttur, Sólveigu
Söru Samúelsdóttur, Fjólu Signýju Hannesdóttur og Andreu Ýr
Bragadóttur vann til silfurverðlauna í 4x100m boðhlaupi og
Sólveig Sara Samúelsdóttir vann til bronsverðlauna í langstökki
þegar hún stökk 4,79 m í stúlknaflokki.
Áslaug Ýr Bragadóttir bætti sinn besta árangur í kúluvarpi
um 48 cm þegar hún kastaði kúlunni 9,46 m og hún bætti sig um
heila 5 metra þegar hún kastaði sleggjunni 24,44 m í
meyjaflokki. Þá bætti Þórhildur Helga Guðjónsdóttir sig í
langstökki og þrístökki, hún stökk 4,71 m í langstökki og 9,47
m í þrístökki.
Haraldur Einarsson úr Vöku keppti í þremur greinum á
mótinu og stóð sig vel. Hann varð í þriðja sæti í 400 m hlaupi
ungkarla 19 - 22 ára á tímanum 55,03 sek. Þá varð hann í sjötta
sæti í 200 m hlaupinu á 24,33 sek.
Frjálsíþróttadeild Umf. Selfoss varð í öðru sæti
stigakeppninnar í drengjaflokki og í þriðja sæti í stúlknaflokki
og hafnaði liðið í 7. sæti í heildarstigakeppni mótsins með 95
stig. HSK hlaut samtals 5 stig í stigakeppni þátttökuliða.

Guðmundur Árni Ólafsson í langstökki á Landsmóti UMFÍ.

hlaut samtals 185 stig, 35 stigum meira en lið Breiðabliks sem
varð í öðru sæti með 150 stig. Lið Ármanns/Fjölnis varð í 3.
sæti með 140 stig, ÍR í fjórða með 129 stig, HSÞ í fimmta sæti
með 100 stig og lið HSK rak lestina með 72 stig og féll þar með
í 2. deild.
Ágústa Tryggvadóttir vann þrenn verðlaun á mótinu, Örn
Davíðsson tvenn verðlaun og Vigdís Guðjónsdóttir vann silfur
í spjótkasti.

Unglingalandsmót UMFÍ á Höfn í Hornafirði
10. Unglingalandsmót UMFÍ fór fram á Höfn í Hornafirði um
verslunarmannahelgina.
Mótið þóttist takast mjög vel í alla staði og var
framkvæmdaraðilum þess, USÚ, til mikils sóma. Um 1000
keppendur tóku þátt í mótinu og er talið að yfir sjö þúsund
manns hafi sótt mótið.
Veðrið var gott alla mótsdagana og allir skemmtu sér hið
besta. Unglingalandsmót 2008 verður haldið í Þorlákshöfn og á
Hornafirði var tilkynnt að mótið árið 2009 yrði haldið á
Grundarfirði.
55 keppendur tóku þátt í mótinu af sambandssvæði HSK og
kepptu í frjálsíþróttum, golfi, glímu, hestaíþróttum, skák,
sundi, knattspyrnu og körfuknattleik. Keppendur HSK náðu í
verðlaunasæti í öllum greinum nema hestaíþróttum.

MÍ í frjálsíþróttum, aðalhluti
Meistaramót í frjálsum íþróttum var haldið á Sauðárkróki á
dögunum. Nokkrir keppendur af sambandssvæði HSK tóku þátt
og kepptu Selfyssingar undir merkjum Selfoss og aðrir undir
merkjum HSK.
Keppendur af svæðinu unnu þrjá Íslandsmeistaratitla á
mótinu. Vigdís Guðjónsdóttir úr Umf. Skeiðmananna sigraði í
spjótkasti, en hún kastaði spjótinu 43,22 metra.
Örn Davíðsson Selfossi stökk manna hæst í hástökki og varð
meistari, stökk 1,88 metra. Þá varð Ágústa Tryggvadóttir
meistari í þrístökki kvenna, stökk 11,60 metra og hún varð
þriðja í kúluvarpi, kastaði lengst 11,42 metra.
Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum 15 - 22 ára
Meistaramót Íslands 15 - 22 ára var haldið að Laugum í
Þingeyjarsýslu helgina 25.-26.ágúst s.l.
Frjálsíþróttadeild Umf. Selfoss sendi vaska sveit til leiks og
stóðu þau sig öll með mikilli prýði. 6 gullverðlaun, 2
silfurverðlaun, 4 bronsverðlaun og 1 HSK met var afrakstur
helgarinnar. Þá keppti einn keppandi undir merkjum HSK og
vann ein bronsverðlaun.
Örn Davíðsson náði þeim frækilega árangri að verða
fjórfaldur Íslandsmeistari í drengjaflokki þrátt fyrir að vera á
yngra ári í flokknum. Örn sigraði glæsilega í spjótkasti með
50,64 m, í kúluvarpi með 14,83 m löngu kasti, kringlunni
kastaði hann einnig lengst allra eða 49,38 m og að lokum stökk
hann 1,78 m í hástökki og fjórði meistaratitillinn var í höfn. Að
auki vann Örn til bronsverðlauna í sleggjukasti er hann kastaði
sleggjunni 36,68 m og bætti sinn fyrri árangur um 2,15 m og í
þrístökki er hann stökk 11,69 m. Frábær árangur hjá þessum
efnilega pilti.
Agnes Erlingsdóttir varð Íslandsmeistari í 300m
grindahlaupi stúlkna þegar hún hljóp keppnislaust í veikari riðli
hlaupsins á 48,31 sek og bætti sig um rúmar 2 sekúndur og
Fjóla Signý Hannesdóttir varð Íslandsmeistari þegar hún sigraði
í 100m grindahlaupi í stúlknaflokki á tímanum 16,91 s í
mótvindi.
Eyrún Halla Haraldsdóttir bætti sinn besta árangur í
kringlukasti um 3,66 m þegar hún kastaði kringlunni 29,97 m

Frjálsíþróttamaður HSK
Ágústa Tryggvadóttir Umf. Selfossi er frjálsíþróttamaður HSK
árið 2007. Ágústa hefur síðustu ár verið í fremstu röð
frjálsíþróttakvenna í sjöþraut, hástökki og þrístökki. Hún er í
dag í aðallandsliði Íslands í frjálsum íþróttum. Árið 2007 gekk
frábærlega hjá henni og var hennar besta ár til þessa. Ágústa var
valin til keppni á Smáþjóðleikunum í Mónakó með landsliðinu.
Hún var einnig valin til að keppa í þremur greinum (þrístökki,
hástökki og kúluvarpi) í Evrópubikarkeppni landsliða, í
Óðinsvéum í Danmörku. Auk þess sem Ágústa var mjög
mikilvægur burðarás í liði HSK.
Ágústa stórbætti sig í þrístökki á árinu og rauf 12 metra
múrinn í fyrsta sinn. Hún náði þar með 5. besta árangri
íslenskrar konu í greininni frá upphafi. Auk þess bætti hún sig í
langstökki og kúluvarpi. Á afrekalista ársins 2007, innanhúss,
hjá Frjálsíþróttasambandi Íslands, er Ágústa nr. 2 í
fimmtarþraut, nr. 1 í þrístökki og nr. 3 í kúluvarpi. Utanhúss er
hún nr. 5 í 100m grindahlaupi, nr. 4 í hástökki, nr. 1 í þrístökki
og nr. 3 í kúluvarpi. Það er glæsilegur árangur hjá Ágústu að
vera á meðal þeirra allra bestu í sínum greinum á Íslandi í dag.
Á 25. Landsmóti UMFÍ í Kópavogi sl. sumar náði Ágústa þeim
frábæra árangri að verða stigahæst kvenna í frjálsíþróttakeppni
mótsins. Hún varð margfaldur Íslands-, bikar- og
héraðsmeistari á árinu, til að mynda var hún ósigrandi á
héraðsmótum ársins.
Benóný Jónsson, formaður frjálsíþróttaráðs HSK
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Glímuráð HSK
Aðalfundur glímuráðs HSK var haldinn í
Reykholti 14. maí 2007. Þar mættu
fulltrúar ungmenna- og íþróttafélaga er
iðka glímu. Kjartan Lárusson lagði fram
reikninga af gömlum vana í 9. sinn.
Rekstrarreikningur var jákvæður og
lausafjárstaða er góð. Glímuráðið
eignaðist aftur gjaldkera þegar Fanney
Ólafsdóttir Umf. Vöku gaf kost á sér til
starfa fyrir glímuna. Kjartani Lárussyni
eru þökkuð stjórnarstörf í glímuráði og
nefnd síðastliðin 20 ár. Í stjórn ráðsins
voru endurkjörnir Kristinn Guðnason
formaður og Stefán Geirsson ritari. Ólafur
Oddur
Sigurðsson
og
Berglind
Kristinsdóttur voru kosin meðstjórnendur.
Helga Kjartanssyni var falið að hóa
saman liði til æfinga og keppni á
Landsmóti UMFÍ og stýrði því til sigurs í
Kópavogi. Sigurhátíð var haldin eftir
fyrstu haustæfingu í Reykholti heima hjá
Helga og Sylvíu. Eru þeim margþakkaðar
mótttökurnar. Lárus Kjartansson útvegaði
merkta upphitunargalla í boði KB banka á Sigurlið HSK í sveitaglímu í kvennaflokki.
Hellu.
Lárus Kjartansson, Ólafur Oddur Sigurðsson og Stefán 2. Flóaskóli 9,5
Geirsson fóru til Rússland í vetrarbyrjun á vegum GLÍ og tóku Stúlkur 8-10 bekk.
þar þátt í keppni í beltafangbrögðum. Einnig sýndu þeir þar 1. Hvolsskóli 22
2. Grunnsk. Bláskógabyggðar 14
íslenska glímu og var Pútín Rússlandsforseti áhorfandi.
Ágætur haustfundur var haldinn í Félagslundi þar sem Strákar 5-7 bekk
1. Hvolsskóli 20
línurnar voru lagðar og mótahald vetrarins ákveðið.
Allnokkuð er óskað eftir glímusýningum til að krydda 2. Grunnsk. Bláskógabyggðar 17
menningardagskrá í héraði. Þrívegis var brugðið á leik og glímt 3. Flóaskóli 14
fyrir áhorfendur. Þegar vorskipin komu á Eyrarbakka 19. maí Strákar 8-10 bekk
stjórnaði Kjartan Lárusson glímu við Húsið. Einnig stjórnaði 1. Hvolsskóli 22
hann sýningu á hátíð tileinkuð Jónasi frá Hriflu 9. júní á 2. Grunnsk. Bláskógabyggðar 14
Laugarvatni. Þann 7. júní var konungsglíman frá 1907 rifjuð
upp á Þingvöllum af Jóni M. Ívarssyni en Stefán Geirsson og Skjaldaglímur Skarphéðins og Bergþóru 2007
Jóhannes Sveinbjörnsson voru honum til fulltingis við upprifjun Héraðsmót HSK fór fram á Hvolsvelli 20. apríl. Á
héraðsmótinu er einnig keppt um Skarphéðins- og
glímunnar.
Bergþóruskjöldinn. Keppendur í Skjaldarglímu Skarphéðins
voru 9 og er þetta næstfjölmennasta glíman síðan
Mót á vegum HSK
Skjaldarglíman var endurreist 1978. Hótel Geysir gaf
verðlaunin. Héraðsmeistarar voru þessir:
Grunnskólamót HSK
Grunnskólamót HSK fór fram í Hvolsvelli 7. febrúar. Bergþóruskjöldurinn
Keppnisrétt hafa grunnskólar Árnes- og Rangárvallasýslu. Til 1. Elísabeth Patriarca, Dímon 3 v.
keppni mættu 67 keppendur frá 4 grunnskólum. KB banki á Meyjar, 15-16 ára
1. Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Dímon 0,5+1 v.
Hellu gaf verðlaunin. Grunnskólameistarar:
Stúlkur, 13-14 ára
5. bekkur strákar: Ívar Máni Garðarsson, Hvolsskóla
1. Nína Guðrún Guðjónsdóttir, Dímon 4 v.
6. bekkur strákar: Sigurður Borgar Ólafsson, Hvolsskóla
Stelpur, 11-12 ára
7. bekkur strákar: Hlynur Logi Erlingsson, Flóaskóla
1. Heiðrún Huld Jónsdóttir, Dímon 6 v.
8. bekkur strákar: Bjarki Oddsson, Hvolsskóla
9. bekkur strákar: Hreinn Heiðar Jóhannsson, Grsk. Bláskógab. Skarphéðinsskjöldurinn
1. Stefán Geirsson, Samhygð 7,5+1 v.
10. bekkur strákar: Ívar Örn Baldursson, Hvolsskóla
Unglingar, 17-20 ára
5. bekkur stelpur: Bergrún Linda Björgvinsdóttir, Hvolsskóla
1. Pálmi Eiríkur Gíslason, Bisk 4,5 v.
6. bekkur stelpur: Heiðrún Huld Jónsdóttir, Hvolsskóla
Sveinar, 15-16 ára
7. bekkur stelpur: Nína Guðjónsdóttir, Hvolsskóla
1. Ívar Örn Baldursson, Dímon 3,5+1 v.
8. bekkur stelpur: Andrea Guðlaugsdóttir, Hvolsskóla
Piltar, 13-14 ára
9. bekkur stelpur: Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Hellu
1. Bjarki Oddsson, Dímon 7 v.
10. bekkur stelpur: Herdís Rútsdóttir, Hvolsskóla
Strákar, 11-12 ára
Stigakeppni skóla
1. Sigurður Borgar Ólafsson, Dímon 2,5 v.
Stúlkur 5-7 bekk
Stigakeppni félaga
1. Hvolsskóli 23,5
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Strákar, 11-20 ára
1. Dímon
45,5 stig
2. Bisk
23,5 stig
3. Laugdælir
9 stig
4. Vaka
5 stig
Stelpur, 11-16 ára
1. Dímon
43
2. Vaka
5 stig
3. Samhygð
4 stig
Karlar, 21 árs og eldri
1. Laugdælir
9 stig (hlaut til varðveislu bikar þann sem
kenndur er við gefandann Kjartan Lárusson)
2. Samhygð
6 stig
3. Bisk
5 stig
4. Dímon
1 stig
Konur, 17 ára og eldri
1. Dímon
13 stig (hlaut við varðveislu bikar þann sem
kenndur er við gefandann Jón M. Ívarsson.)
Fjórðungsglíma Suðurlands 2007
Fjórðungsglíma Suðurlands fór fram í Hvolsvelli 22. nóvember.
KB banki á Hellu gaf verðlaunin.
Karlar, 16 ára og eldri
1. Stefán Geirsson, Samhygð 3 v.
Konur, 16 ára og eldri
1. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Bisk 1,5 v.
Sveinar, 14 - 15 ára
1. Hreinn Heiðar Jóhannsdóttir, Laugdælum 2 v.
Meyjar, 14 - 15 ára
1. Andrea Guðlaugsdóttir, Dímon 2 v.
Piltar, 12 - 13 ára
1. Sigurður B. Ólafsson, Dímon 2 v.
Stúlkur, 12 - 13 ára
1. Nína Guðjónsdóttir, Dímon 3 v.
Strákar, 10 - 11 ára
1. Ívar Garðarsson, Dímon 6 v.
Stelpur, 10 - 11 ára
1. Ásrún Halla Loftsdóttir, Vöku 4 v.

Keppendur á Fjórðungsglímu Suðurlands.

Meistaramót Íslands, 16 ára og yngri
Það var haldið í Reykjavík 18.mars. Íslandsmeistarar HSK
voru Nína Guðjónsdóttir í flokki 13 - 14 ára og Heiðrún Huld
Jónsdóttir í flokki 11-12 ára.
Sveitaglíma Íslands
Glímusambandið tók upp þá nýbreytni að sveitaglíma í
fullorðinsflokkum skylda vera þriggja móta röð
keppnistímabilið 2006- 2007. Fyrsta umferðin fór fram á
Reyðarfirði 18. nóvember 2006. Karlasveit HSK mætti sveit
KR og var keppni hnífjöfn og hlutu báðar sveitir 12,5 vinning.
Kvennasveitin tapaði naumlega fyrir sameiginlegri sveit UÍA
og HSÞ. Önnur umferðin fór fram í Reykjavík 13. janúar og
kvennasveit HSK vann þar öruggan sigur á sameiginlegri sveit
ÚÍA og HSÞ. Þriðja umferðin fór fram 14. apríl í Reykjavík.
Þar sigraði kvennaliðið sameiginlega sveit Dalamanna og KR,
einnig sveit ÚÍA og HSÞ og urðu þær Íslandsmeistarar í
kvennaflokki. Kvennasveit HSK í vetur hafa skipað Elisabet
Patriarca, Nína Guðjónsdóttir, Fanney Björg Ólafsdóttir, Dagný
Sif Sigurbjörnsdóttir, Herdís Rútsdóttir og Stella Rúnarsdóttir,
allar úr Dímon.

Árangur Skarphéðinsmanna á mótum GLÍ
Meistaramót Íslands í glímu, 2. umferð
Mótið fór fram í janúar í Reykjavík. Elísabet Patriarca vann í
opnum flokki kvenna og Herdís Rútsdóttir sigraði í -65 kg
flokki.
Bikarglíma Íslands 2007
Bikarglíma Íslands fór fram 20. febrúar í Reykjavík. Stefán
Geirsson varð bikarmeistari í +90 kg flokki karla. Bikarglíma
yngri flokka fór fram í Hvolsvelli 17. febrúar. Nína
Guðjónsdóttir varð bikarmeistari í stelpnaflokki 13-14 ára.

Grunnskólamót GLÍ 2007
Grunnskólamót GLÍ fór fram 17. mars. Meistarar frá HSK
voru:
10. bekkur, stráka:. Ívar Örn Baldursson, Hvolsskóla
9. bekkur, stelpur: Dagný Sigurbjörnsdóttir, Helluskóla
8. bekkur, stelpur:. Ástrún Sæland, Grunnsk. Bláskógab.
7.bekkur, stelpur: Nína Guðjónsdóttir, Hvolsskóla

Sveitaglíma yngri flokka
Fór fram í Hvolsvelli 8. febrúar. HSK átti sveitir í öllum
flokkum. Sveitir stráka 11-12 ára og meyjar 15-16 ára unnu
sína flokka.

Íslandsglíman 2007
Íslandsglíman fór fram 31. mars í glímuhúsi Ármanns í
Reykjavík. Í keppni um Grettisbeltið varð Stefán Geirsson í
öðru sæti og Ólafur Oddur Sigurðsson í 5.- 6. sæti. Um
Freyjumenið keppti Elísabet Patriarca og náði hún 4.sæti.

Meistaramót Íslands, lokaúrslit
Meistaramót Íslands 3. umferð, fór fram á Ísafirði 10. mars. Lið
HSK sigraði í stigakeppni í kvennaflokki.
Íslandsmeistarar:
Karlar +90 kg.
1. Stefán Geirsson, Samhygð
Konur +65 kg:
1. Elísabet Patriarca, Dímon
Konur -65 kg:
1. Herdís Rútsdóttir, Dímon

Landsmót UMFÍ 2007 Kópavogi
Glímukeppnin á Landsmóti UMFÍ í Kópavogi fór fram í
Lindarskóla. HSK sigraði stigakeppnina með 103 stigum. Í
karlaflokki sigraði Stefán Geirsson í +90 kg flokki og Ólafur
Oddur Sigurðsson í -90 kg flokki.
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Unglingalandsmót UMFÍ 2007 Höfn í
Hornafirði
10. Unglingalandsmót UMFÍ fór fram á
Hornafirði um Verslunarmannahelgina.
Fimm keppendur tóku þátt í glímu og
komust allir á verðlaunapall.
Unglingalandsmótsmeistarar:
15-16 ára stúlkur
1. Áslaug Ýr Bragadóttir HSK
1,5v
17-18 ára drengir
1. Hjörtur Freyr Sæland HSK
2v
Glímumaður HSK 2007
Maður er nefndur Stefán Geirsson Umf.
Samhygð. Hann er glímnastur allra
Skarphéðinsmanna og fáir hans jafnokar
þó víðar sé leitað. Stefán er mikill að
vallarsýn, ber höfuð og herðar yfir. Hann
sækir gjarnan lágbrögð með tilþrifum,
vegur menn upp og skellir kylliflötum.
Helstu afrek Stefáns árið 2007 eru:
Bikarmeistari í +90 kg flokki
Íslandsmeistari í + 90 kg flokki
Landsmótsmeistari UMFÍ í + 90 kg flokki
Skjaldarhafi Skarphéðins
Fjórðungsmeistari Suðurlands
2. sæti á Íslandsglímu
2. sæti á styrkleikalista GLÍ

Keppendurnir sem tóku þátt í keppni um Skarphéðinsskjöldinn.

GLÍ og á heimasíðu glímusambandsins www.glima.is.
Glímuráð þakkar öllum þeim sem hafa lagt hönd á plóg við
iðkun glímunnar, þannig að sem flestir geti notið og tekið þátt í
okkar fornu og skemmtilegu íþrótt.
Sérstakir þakkir eiga styrktaraðilar okkar þ.e. Bensín Orkan,
MS, VÍS, Guðnabakarí og Kaupþing bankar á Hellu og
Selfossi. Gefendur verðlauna á glímumótum voru Kaupþing
banki á Hellu og Hótel Geysir.
Fyrir hönd glímuráðs,
Kristinn Guðnason, Þverlæk

Lokaorð
Hér að framan eru upptaldir sigurvegarar úr röðum HSK á
mótum GLÍ. Úrslit allra glímumóta landsins má lesa í árbók

Golfnefnd
Nefndina skipa:
Form.: Karl Gunnlaugsson
Sveinn J. Sveinsson
Sólveig Stolzenwald
Varam.:Georg Már Michelsen

Golfkl. Flúðum
Golfkl. Selfoss
Golfkl. Hellu
Golfkl. Þorláksh.

Varmalæk
Birkivöllum 13
Nestúni 7
Heinabergi 15

S. 486 6621 / 865 3502
S. 482 1429 / 855 4490
S. 487 5803 / 863 7273
S. 483 3535 / 892 5279

Aðal verkefni nefndarinnar var að koma á HSK mótinu í golfi.
Einnig að skipuleggja þátttöku HSK á Landsmóti UMFÍ sem
háð var í Kópavogi á árinu. Valið var í lið kvenna og karla.
Sólveig Stolsenvald sá alfarið um val í kvennaliðið og skilaði
því verkefni með sóma. Katrín Aðalbjörnsdóttir var liðstjóri á
mótinu. Karl Gunnlaugsson sá um val í karlaliðið, hann var
einnig liðstjóri og varamaður í liðinu. Karlaliðið hafnaði í öðru
sæti eftir harða keppni en kvennaliðið hafnaði í fjórða sæti.
Golfklúbbur Hellu tók að sér að halda HSK. mótið, og
skilaði því verkefni með sóma. Spilaður var höggleikur án
forgjafar og var mótið flokkaskipt að venju. 50 keppendur voru
skráðir til leiks.
Golfklúbbur Selfoss sigraði í stigakeppni félaga með 55 stig,
hann sigraði einnig í sveitakeppninni á 452 höggum. HSK
meistaratitilinn vann Hjörtur Levi Pétursson GOS á 68 höggum.
Samkvæmt töfluröð á næsta HSK mót í golfi að fara fram hjá
GHG í Hveragerði .

Frá keppni í öldugaflokki á héraðsmótinu í golfi.

HSK meistarar:
1. flokkur
2. fl.
3. fl.
4. fl.
Kvennafl.
Öldungafl.

Piltaflokkur
Ólafur Dór Steindórsson GHG
Sveitakeppni 6 í sveit
GOS
Stigakeppni félaga
1.
GOS
52 stig
2.
GF
38 ---3.
GHR 32 ---4.
GHG 9 ----

Hjörtur Levi Pétursson
Ragnar Sigurðsson
Jens Uwe Friðriksson
Svavar Geir Pálmarsson
Jónbjörg Kjartansdóttir
Karl Gunnlaugsson

GOS
GOS
GOS
GF
GOS
GF

68 högg
69 ---82 ---86 ---96 ---89 ---64

96 ---452 ----
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Golfmaður HSK
Andri Már Óskarsson er 16 ára meðlimur í Golfklúbbi Hellu.
Hann hefur stundað golfíþróttina frá unga aldri og hefur með
góðri ástundun náð að skipa sér í fremstu röð í sínum
aldursflokk og ef fram fer sem horfir hefur hann alla burði til að
verða meðal bestu kylfinga landsins í framtíðinni.
Andri tók þátt í Kaupþingsmótaröð unglinga í flokki drengja
16-18 ára sem eru 5 mót, en þar náði hann bestum
samanlögðum árangri og varð stigameistari í sínum flokki
ásamt því að verða Íslandsmeistari í höggleik 16-18 ára. Andri
varð klúbbmeistari karla GHR með því að sigra í
meistaraflokki. Andri Már var í sveit HSK í golfi, sem keppti á
Landsmóti UMFÍ í Kópavogi í sumar, hann keppti líka með
sveit GHR í Sveitakeppni GSÍ í 2. deild og var þar lykilmaður.
Í byrjun ágúst fór hann til Danmerkur og keppti á

Norðurlandamóti, var þar í unglingasveit.. Á uppgjörshátíð
Kaupþingsmótaraðarinnar 22. september þar sem stigameistarar
allra flokka voru krýndir var Andri valinn efnilegasti kylfingur
GSÍ. Á einu ári tókst honum því að verða Stigameistari,
Íslandsmeistari, Klúbbmeistari og efnilegasti kylfingurinn.
Enginn kylfingur hérlendis hefur áður náð þessum árangri á
sama árinu.
Af allri þessari upptalningu má glöggt sjá að hér er á ferðinni
gríðarlegt efni. Golfnefnd var einhuga um að Andri Már væri
vel að þessari nafnbót kominn.
Nefndin þakkar öllum þeim sem tóku þátt í mótum og starfi
í golfinu á vegum HSK. á liðnu ári.
Fyrir hönd golfnefndar.
Karl Gunnlaugsson.

Handknattleiksnefnd
Nefndina skipa:
Form.: Bergur Guðmundsson
Jóhannes Óli Kjartansson
Ágúst Rósmar Morthens
Varam.:Jón Ólafur Óskarsson

Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss
Umf. Selfoss

Starengi 17
Austurvegi 60
Miðengi 7
Sléttuvegi 2

S: 482 2006 / 864 3853
S: 482 2731 / 663 3896
S. 482 1725 / 695 3034
S. 482 2093 / 899 5404

Héraðsmót HSK í
handknattleik 2007
Á síðasta ári ákvað
handknattleiksnefnd HSK
að endurvekja héraðsmótin í
handknattleik, en héraðmót í
þessari grein hafa ekki verið
haldin í um 30 ár, svo vitað
sé. Úr varð að haldið var
héraðsmót í karlaflokki
2007
með
fjórum
þátttökuliðum og vonandi
verður hægt að halda mót í
fleiri flokkum í ár.
Selfyssingar sendu tvö
lið til keppni og urðu í
tveimur efstu sætunum.
Árborg tryggði sér bronsið
eftir nauman sigur á Dímon
í síðasta leik.
Í gögnum á skrifstofu Selfyssingar voru sigursælir á héraðsmóti karla í handknattleik.
HSK kemur fram að
héraðsmót í karlaflokki hafi verið haldin þrisvar sinnum á Lokastaðan:
Lið
LU J T
árunum 1974 - 1976 og öll árin sigraði Umf. Þór. Því má segja
3300
að Þór hafi haldið titlinum í karlaflokki þar til nú! Gaman væri 1. Selfoss A
3201
að fá frekari upplýsingar um fyrri HSK mót í handknattleik, hjá 2. Selfoss B
3. Árborg
3102
þeim sem til þekkja, á netfangið hsk@hsk.is
4. Dímon
3003
Úrslit leikja:
Selfoss A - Selfoss B
Selfoss B - Árborg
Selfoss A - Dímon
Árborg - Selfoss A
Selfoss B - Dímon
Dímon - Árborg

Mörk
115-73
119-98
93-112
63-107

Stig
6
4
2
0

Handknattleiksmaður HSK 2007
Atli Kristinsson er handknattleiksmaður HSK 2007. Hann er
uppalinn hjá Umf. Selfoss og hefur bætt sig mikið síðustu tvö
ár. Í vetur var hann útnefndur leikmaður 1. deildar fyrri hluta
keppnistímabilsins. Þar sem lið meistaraflokks er skipað frekar
ungum leikmönnum hefur hann tekið að sér að vera leiðtogi
bæði innan vallar sem utan. Fáar góðar rétthendar skyttur eru í
íslenskum handknattleik og því mjög mikilvægt að hann spili á
Selfossi næstu árin. Hann hefur verið í handboltaakademíunni
og er mikil fyrirmynd yngri stráka. Hann hefur hvorki notað
tóbak né aðra vímugjafa og er mikil ímynd líkamlegrar hreysti
í okkar starfi í akademíunni.

39 - 29
50 - 37
40 - 15
29 - 36
40 - 22
26 - 27
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Hestaíþróttanefnd
Nefndina skipa:
Form.: Sigmar Ólafsson
Halldóra S. Jónsdóttir
Lovísa H. Ragnarsdóttir
Varam.: Ísleifur Jónasson

Hestam.f. Sleipni
Hestam.f. Sleipni
Hestam.f. Geysir
Hestam.f. Geysi

Bakkatjörn 5
Birkigrund 23
Hemlu
Kálfholti

Árið 2007 var gott ár hjá hestamönnum á aðildarsvæði HSK.
Öflug sveit fór fyrir hönd HSK á Landsmót UMFI í Kópavogi
þar sem knaparnir unnu glæsta sigra og gáfu góð stig í pott
HSK.
Knaparnir voru Sigurður Óli Kristinsson liðstjóri, Birna
Káradóttir, Sigurður Sigurðarson, Sigursteinn Sumarliðason og
Ævar Örn Guðjónsson.
Sigurður Sigurðarson setti glæsilegt heimsmet á velli
Sleipnis á Selfossi og var einnig í landsliðshópnum í Hollandi
og stóð sig vel að vanda. Afrekslisti Sigurðar á árinu 2007 er
langur en það sem upp úr stendur er án efa heimsmetið sem
hann setti á árinu á Drífu frá Hafsteinsstöðum, góð frammistaða
á Landsmóti UMFÍ og tveir Íslandsmeistaratitlar.
Val nefndarinnar á hestaíþróttamanni HSK stóð aðallega á
milli Sigurðar og Sigursteins þar sem Sigurður varð síðan fyrir
valinu. Hestaíþróttanefndin óskar Sigurði til hamingju með
valið og tilnefninguna til íþróttamanns Héraðssambandsins
Skarphéðins.
Sigmar Ólafsson, formaður hestaíþróttanefndar HSK

S. 482 2546 / 662 4559
S. 482 2441 / 891 7363
S. 487 7857 / 868 2539
S. 487 5016 / 852 4035

Sigurður Sigurðarson setti heimsmet í 100 m skeiði á Drífu frá
Hafsteinsstöðum.

Íþróttanefnd fatlaðra
Nefndina skipa:
Form.: Svanur Ingvarsson
Guðrún Jónsdóttir
Valgeir Backman
Varam.: Sigrún Hreiðarsdóttir

Íþr.f. Suðra
Íþr.f. Suðra
Íþr.f. Gný
Íþr.f. Suðra

Grashaga 1b
Sandbakka
Sólheimum
Tröllhólum 17

S. 482 2092 / 893 2092
S. 486 3326 / 863 9526
S. 480 4400 / 847 1907
S. 482 2306 / 865 7051

Héraðsmót í íþróttum fatlaðra
Héraðsmótið í íþróttum fatlaðra var haldið á Íþróttahátíð HSK í
Vík 23. júní 2007. Systurnar Hulda, María og Sigríður
Sigurjónsdætur og Kristján Gíslason úr Suðra voru einu
keppendurnir og tóku þátt í frjálsíþróttum.
Landsmót UMFÍ í Kópavogi
Það var góður hópur sem tók þátt í íþróttum fatlaðra á
Landsmótinu, bæði í boccia og frjálsíþróttum. Þátttakendur
höluðu inn dýrmæt stig fyrir HSK og höfðu gaman af hátíðnni
sem Landsmót er.
Íþróttamaður fatlaðra 2007
Kristján Gíslason varð fyrir valinu að þessu sinni og vel að því
kominn. Hann er búinn að vera í fremstu víglínu í mörg ár,
mikilvægur bæði innan vallar sem utan. Hann er einnig
íþróttamaður Suðra 2007.
Aðalgrein Kristjáns er boccia og var lið hans í 1. deild
umrætt ár. Hann er einnig liðtækur í knattspyrnu og frjálsum
íþróttum. Kristján er mikill keppnismaður sem hættir aldrei fyrr
en leik er lokið. Hann tók þátt í öllum mótum sem Suðri fór í á
árinu hvort sem um var að ræða
boccia, frjálsar eða fótbolta. Kristján er einstakur félagi,
duglegur, jákvæður og hvetjandi. Þess má geta að hann er
einnig í sjórn Suðra.

Svanur Ingvarsson formaður nefndarinnar.

þeim sem komu að framkvæmd Héraðsmótsins. Þá er rétt að
þakka Suðra fyrir að bera uppi íþróttastarf fatlaðra á
sambandssvæðinu.
Með íþróttakveðju,
Svanur Ingvarsson

Nefndin þakkar þeim sem stutt hafa íþróttir fatlaðra á
sambandssvæðinu með einum eða öðrum hætti á árinu.
Sérstaklega þeim Engilbert og Guðrúnu á skrifstofu HSK og
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Knattspyrnunefnd
Nefndina skipa:
Form.: Guðjón Þorvarðarson
Ársæll Jónsson
Viktor Steingrímsson
Varam.: Hjörtur Sveinsson

Umf. Selfoss
Knattspyrnuf. Ægir
Knattsp.f. Rangæinga
Íþr.f. Hamar

Lóurima 19
Klébergi 4
Nýbýlavegi 40
Laufskógum 33

S. 482 4234 / 864 4234
S. 483 3839 / 694 2831
S. 487 8601 / 891 8216
S. 866 0418

Líkt og í fyrra voru HSK mótin í
yngri flokkum í knattspyrnu haldin á
gervigrasvöllum á svæðinu við
upphaf nýrrar vertíðar hjá liðunum á
haustdögum. Í ár var ákveðið að
auglýsa knattspyrnuhátíð í lok
september og halda ein átta mót á
nokkrum dögum. Tókst þetta með
ágætum.
Knattspyrnunefndin ákvað að
halda innanhússmót í 7. flokki
drengja og stúlkna, en halda ekki
mót innanhúss í öðrum flokkum.
Í þessari skýrslu er greint frá
öllum HSK mótunum, en úrslit leikja
í mótunum má sjá á heimasíðu HSK,
www.hsk.is
Úrslit móta urðu sem hér segir:
Hamarsstrákar í 5. flokki á héraðsmóti HSK.

7. flokkur drengja og stúlkna
Héraðsmót innanhúss
Héraðsmót drengja og stúlkna í 7. flokki í knattspyrnu var
haldið í íþróttahúsinu á Hvolsvelli 11. mars 2007. Þrettán
stákalið og fjögur stelpulið mættu til leiks. Selfoss og Ægir voru
bæði með tvö lið í stúlknaflokki. Í stákaflokki tóku eftirtalin lið
þátt: Ægir 3 lið, KFR 2 lið, Hamar 3 lið, Selfoss 3 lið og
Hrunamenn 2 lið.
Í anda stefnu hreyfingarinnar er ekki getið um úrslit.

Lokastaðan í riðli 1:
1. Ægir 1
9 stig
2. Selfoss 1 6 stig
3. Stokkseyri 3 stig
4. Hamar
0 stig
Lokastaðan í riðli 2:
1. Selfoss 2
2.-3. Selfoss stelpur 1
2.-3. Selfoss stelpur 2
4. Selfoss 3
5. Ægir 2

Héraðsmót utanhuúss
Héraðsmót drengja og stúlkna í 7. flokki í knattspyrnu var
haldið á gervigrasinu í Þorlákshöfn 30. september 2007. Eitt
stelpulið frá Selfossi tók þátt og fimm strákalið, eitt frá Ægi, tvö
frá Selfossi og tvö frá Hamri. Í anda stefnu hreyfingarinnar er
ekki getið um úrslit.

12 stig
7 stig
7 stig
3 stig
0 stig

4. flokkur stúlkna
Héraðsmót HSK í 4. flokki kvenna í knattspyrnu var haldið á
Selfossi 2. október. Selfoss A, Selfoss B og sameiginlegt lið
Ægis og Hamars mættu til leiks að þessu sinni. Selfoss 1 vann
báða sína leiki, skoraði alls sjö mörk og fékk ekkert án sig. Þar
með var HSK meistaratitilinn þeirra.
Lokastaðan:
1. Selfoss 1
6 stig
2. Selfoss 2
3 stig
3. Hamar/Ægir
0 stig

6. flokkur drengja
Héraðsmót drengja í 6. flokki í knattspyrnu var haldið á
gervigrasinu í Þorlákshöfn 30. september 2007. Til leiks mættu
tvö lið frá Ægi, tvö frá Selfyssingum og eitt lið frá Hamri. Í
anda stefnu hreyfingarinnar er ekki getið um úrslit.
6. flokkur stúlkna
Héraðsmót dstúlkna í 6. flokki í knattspyrnu var haldið á
gervigrasinu í Þorlákshöfn 30. september 2007. Til leiks mættu
þrjú lið, eitt frá Ægi og tvö frá Selfyssingum. Í anda stefnu
hreyfingarinnar er ekki getið um úrslit.

4. flokkur drengja
Héraðsmót HSK í 4. flokki drengja í knattspyrnu var haldið á
Selfossi laugardaginn 6. október 2007. Mótið átti upphaflega
að fara fram 1. október, en var frestað vegna veðurs. Til leiks
mættu fimm lið, en sex voru skráð. Stokkseyri gat því miður
ekki sent lið til keppni. Leikið var á gervigrasvellinum á
Selfossi í 11 manna liðum og var leitkími 2 x 20 mín.
Hamar og Ægir ákváðu að senda sameiginleg lið til keppni
og það skilaði árangri, en liðið í A-riðli vann báða sína leiki og
tryggði sér HSK meistaratitilinn. Selfoss og KFR urðu jöfn að
stigum í öðru sæti.
Lokastaðan í A-riðli:
1. Hamar/Ægir
6 stig

5. flokkur drengja og stúlkna
Níu lið mættu til leiks á gervigrasið á Selfossi 28. september
þegar héraðsmót HSK í 5. flokki í knattspyrnu var haldið.
Mótið var það fyrsta á knattspyrnuhátíð HSK, sem samanstóð
af átta héraðsmótum í yngri flokkum. Mikil rigning setti mark
sitt á mótið, en engu að síður skemmtu leikmenn sér hið besta.
Aðeins voru tvö lið skráð hjá stelpum og þær kepptu við
strákana og gáfu þeim ekkert eftir, urðu í 2. - 3. sæti í sínum
riðli.
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2.-3. Selfoss
2.-3. KFR
Lokastaðan í B-riðli:
1. Selfoss
2. Hamar/Ægir

1 stig
1 stig
3 stig
0 stig

3. flokkur stúlkna
Héraðsmót í 3. flokki kvenna í knattspyrnu var haldið á Selfossi
3. október 2007. Í ár voru tvö lið skráð til leiks og bæði frá
Selfossi. Liðin sem léku voru greinilega jöfn að getu, því eftir
venjulegan leiktíma og framlengingu var staðan enn jöfn, 4 - 4,
en annað liðið bar sigur úr býtum og varð þar með HSK
meistari.
3. flokkur drengja
Héraðsmót HSK í 3. flokki karla í knattspyrnu var haldið á
Selfossi 29. september. Til leiks mættu fjögur lið og var leikið
í 11 manna liðum á gervigrasinu á Selfossi. A lið Selfoss vann
báða sína leiki örugglega og tryggði sér HSK meistaratitilinn í
ár.
Lokastaðan:
1. Selfoss A
2. KFR
3. Selfoss B
3. Hrun/Gnúp

Selfossstelpur í 4. flokki á HSK móti.

í stjórn KSÍ, þau Guðrún Inga Sívertsen, Stefán Geir Þórisson
og Vignir Þormóðsson.
Knattspyrnumaður HSK
Knattspyrnumaður HSK hefur 2007 er Sævar Þór Gíslason úr
Umf. Selfoss. Sævar Þór gekk til liðs við sitt gamla félag Umf.
Selfoss í byrjun árs 2007. Sævar Þór er fæddur og uppalinn á
Selfossi og spilaði með yngri flokkum Selfoss. Sævar lék með
meistaraflokki ÍR 1998-2000 og með Fylki 2001-2006. Með
Fylki vann hann tvo bikarmeistaratitla og tvo
Reykjavíkurmeistaratitla. Þá á Sævar Þór að baki 7 landsleiki
með A-landsliði Íslands.
Sævar Þór var valinn leikmaður ársins í meistaraflokki karla
hjá Umf. Selfoss fyrir keppnistímabilið 2007 og fékk
viðurkenningu á lokahófi knattspyrnudeildar. Hann átti mikinn
þátt í því að Selfoss tryggði sér sæti í 1. deild síðastliðið sumar.
Sævar Þór var valinn í lið ársins í 2. deild og var jafnframt lang
markahæstur í deildinni með 20 mörk. Hann var valinn
leikmaður ársins í 2. deild í vali fyrirliða og þjálfara í 2. deild
sem fotbolti.net stóð fyrir.
Fyrir utan að vera einn öflugasti knattspyrnumaður sem
komið hefur af Suðurlandi er Sævar Þór mikil og góð fyrirmynd
í sínum hópi. Hann tekur jafnan virkan þátt í öllu félagsstarfi og
er yfirleitt með þeim fyrstu að mæta í t.d. fjáraflanir,
undirbúning herrakvölds, flugeldasölu o.fl.

Meistaraflokkur karla og kvenna
Ekkert varð úr að haldið yrði hérðasmót karla í knattpyrnu og
engin kvennalið tilkynntu þátttöku í héraðsmót kvenna líkt og
undanfarin ár.
Ársþing KSÍ
Á 61. ársþingi KSÍ, sem haldið var í Reykjavík í febrúar, gaf
Eggert Magnússon formaður ekki kost á sér áfram og kvaddi
KSÍ eftir rúm 17 ár í formannsembætti.
Fimm fulltrúar af sambandssvæði HSK áttu rétt til setu á
þinginu og þeir sem fóru á þingið voru þeir Hermann Ólafsson
Selfossi, Kjartan Björnsson Selfossi, Guðbjartur Örn Einarsson
Ægi, Margeir Steingrímsson Árborg og Örn Guðmundsson
Hamri.
Þrír voru í kjöri um formannssætið þau Geir Þorsteinsson
framkvæmdastjóri KSÍ, Jafet Ólafsson og Halla Gunnarsdóttir.
Geir var kjörinn formaður KSÍ með afgerandi kosningu og er sá
áttundi sem að gegnir því embætti. Þrír nýir aðilar voru kjörnir

Langþráður draumur rættist hjá Selfyssingum

Hamar upp um deild í fótboltanum

Lið Selfoss vann Magna frá Grenivík í síðustu umferðinni í 2. deild
Íslandsmótsins og með sigrinum tryggði karlalið Selfoss sér sæti í 1.
deild að ári. Full fokkervél fór frá Reykjavíkurflugvelli með stuðningsmönnum og allmargir stuðningsmenn keyrðu norður. HSK óskar
Selfyssingum til hamingju með 1. deildar sætið.

Knattspyrnulið Hamars tryggði sér sér 2. deildarsæti að ári, en félagið
komst í 4 - liða úrslit 3. deildarinnar eftir samanlagðan 4-3 sigur í
tveimur leikjum á móti Leikni frá Fáskrúðsfirði. HSK óskar Hamri til
hamingju með 2. deildar sætið.
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Selfoss og Hamars sendu sameiginlegt lið á héraðsmótið í 8. flokki drengja.

Körfuknattleiksnefnd
Nefndina skipa:
Form.: Árni Þór Hilmarsson
Lárus Ingi Friðfinnsson
Garðar Geirfinnsson
Varam: Bragi Bjarnason

Umf. Hrunamanna
Íþr.f. Hamri
Umf. Þór
Íþr.f. FSu

Vesturbrún 6
Heiðmörk 57
Norðurbyggð 15
Tjaldhólum 50

S. 482 1118 / 849 3870
S. 483 4940 / 660 1618
S. 483 3214 / 848 1330
S. 482 1072 / 861 7407

Eins og undanfarin ár var aðalstarf nefndarinnar að halda
héraðsmót, bikarkeppnir og hraðmót. Betur gekk að dagsetja
mótin en oft áður, en vegna mikilla anna forráðamanna og
þjálfara félaganna hefur mótahald ekki verið með besta móti
undanfarin ár. Að þessu sinni náðist ekki að klára þrjú mótanna
og var það einkum vegna anna liðanna í öðrum mótum. Með
tilliti til þessa ákvað nefndin að minnka umfang mótanna m.a.
með því að hvíla hraðmótin um óákveðinn tíma.

Undanúrslit
Hrunamenn - Þór
72 - 85
Laugdælir - Árborg
60 - 64
Úrslit
Þór - Laugdælir 77 - 47

Héraðsmót karla
Héraðsmótið í meistaraflokki karla í körfuknattleik var haldið í
Þykkvabæ 14. apríl sl. og mættu fimm lið til leiks.
Knattspyrnufélag Árborgar, sem vann mótið árið 2005 í fyrsta
sinn, vann alla sína leiki og tryggði sér HSK meistaratitilinn í
annað sinn. Hrunamenn urðu í öðru sæti og þeir verða því að
bíða áfram eftir sínum fyrsta titli í karlaflokki. Vaka sem hefur
ekki sent lið í HSK mót nokkur undanfarin ár, mættu nú til leiks
að nýju og urðu í þriðja sæti.
Lokastaðan:
1. Árborg
8 stig
2. Hrunamenn 6 stig
3. Vaka
4 stig
4. Hekla
2 stig
5. Gnúpverjar
0 stig

Héraðsmót í 10. flokki drengja
Héraðsmótið í 10. flokki drengja í körfuknattleik var haldið á
Flúðum 12. apríl sl. og mættu Hrunamenn, Tungnamenn og
Hekludrengir til leiks. 30 ár eru síðan mótið var fyrst haldið, en
árið 1977 fór keppnin fyrst fram og þá var það Umf.
Biskupstungna sem sigraði. Laugdælir eru sigursælasta liðið í
sögu keppninnar, en þeir hafa unnið níu sinnum, síðast árið
1994. Önnur lið ótalin sem hafa orðið HSK meistarar í 30 ára
sögu keppninnar eru UBH, Ingólfur, Þór, Eyrarbakki, Hamar,
Dímon, Selfoss og Hekla.
Lokastaðan:
1. Hrunamenn 4 stig
2. Hekla
2 stig
3. Umf. Bisk
0 stig

Bikarkeppni kvenna
Keppni fór ekki fram

Héraðsmót í 10. flokki stúlkna
Keppni fór ekki fram

Héraðsmót kvenna
Keppni fór ekki fram

Héraðsmót í 8. flokki drengja
Héraðsmótið í 8. flokki drengja í körfuknattleik var haldið í
Þorlákshöfn 12. apríl. 6 lið voru skráð til leiks og var leikið í
tveimur riðlum. Þór hampaði sigri að lokum en þetta var
jafnframt fyrsti Hérðaðsmeistartitill Þórs í þessum aldursflokki.
Lokastaðan:
1. Þór Þorl.
2. Selfoss A
3. Hrunamenn
4. Selfoss B
5. Hekla
6. Umf. Bisk.

Bikarkeppni karla
8 lið voru skráð til leiks. Undanúrslitin voru nokkuð spennandi
þar sem annars vegar mættust Laugdælir og Árborg og hins
vegar Hrunamenn og Þór. Til úrslita léku Þór og Laugdælir og
fóru leikar svo að Þórsarar hömpuðu sigri.
8-liða úrslit
Árborg - Vaka
75 - 69
Hrunamenn - Hekla
20 - 0
Þór - Stokkseyri
20 - 0
Laugdælir - Hvöt
20 - 0
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Karlalið Þórs bikarmeistari HSK í körfuknattleik.

Körfuboltalið Heklu á minniboltamóti HSK.

Héraðsmót í 8. flokki stúlkna
Héraðsmótið í 8. flokki stúlkna í körfuknattleik var haldið í
Hveragerði föstudaginn 13. apríl og mættu fimm lið til leiks.
Árið 2007 voru 10 ár síðan fyrst var haldið HSK mót í þessum
aldursflokki. Lið Hamars vann alla sína leiki og það nokkuð
örugglega nema leikinn á móti Hrunastelpum, en þar munaði
aðeins þremur stigum á liðunum. Hamar varð þar með HSK
meistari í fjórða sinn. Hrunaliðið, sem vann árið 1997 þegar
fyrst var keppt, varð í öðru sæti, en liðið hefur þrisvar hrósað
sigri á mótinu. Selfoss, sem vann keppnina með Hamri árið
2005, varð í þriðja sæti.
Lokastaðan:
1. Hamar
8 stig
2. Hrunamenn 6 stig
3. Selfoss
4 stig
4. Hekla 2 stig
5. Umf. Bisk.
0 stig

Körfuknattleiksmaður HSK 2007
Jóhanna
Björk
Sveinsdóttir
Hamri
var
kjörin
körfuknattleiksmaður HSK 2007. Jóhanna lék mikilvægt
hlutverk á fyrsta tímabili Hamars í efstu deild og hefur haldið
sama striki á þessu tímabili. Einnig lék hún með U-18 ára liði
Íslands á Norðulandamóti í Svíþjóð. Þá var Jóhanna valin í
æfingahóp A-landsliðs kvenna undir lok ársins.
Landslið
Eins og segir hér að ofan var Jóhanna Björk Sveinsdóttir valin
í æfingahóp A-landsliðs kvenna, en auk hennar voru stöllur
hennar úr Hamri þær Fanney Guðmundsóttir og Hafrún
Hálfdánardóttir valdar í sama hóp. Nokkur fjöldi ungmenna í
liðum frá Suðurlandi var valinn til æfinga með yngri landsliðum
sl. ár. Af þeim fjölda voru sjö valin til þess að leika fyrir Íslands
hönd á Norðurlandamóti í Svíþjóð sl. sumar. Þetta voru þau
Elma Jóhannsdóttir og Heiðrún Kristmundsdóttir, báðar úr
Hrunamönnum, sem léku með U-16 ára liði stúlkna, Jóhanna
Björk og Hafrún, sem léku með U-18 ára liði stúlkna, Ari
Gylfason Fsu, Björgvin Valentínuson Fsu og Baldur
Ragnarsson Þór, með U-18 ára liði drengja.

Héraðsmót í minnibolta drengja
Fimm lið mættu til leiks á héraðsmót HSK í minnibolta drengja
í körfuknattleik 12 ára og yngri, sem haldið var á Flúðum 20.
apríl. Þór vann alla sína fjóra leiki og tryggði sér HSK
meistaratitilinn í annað sinn í þessum aldursflokki, en 10 ár eru
síðan fyrst var keppt. Selfoss, sem vann þegar fyrst var keppt,
árið 1997 varð í öðru sæti. Lið Hrunamanna, sem unnið hefur
oftast allra, eða sex sinnum varð í þriðja sæti að þessu sinni.
Lokastaðan:
1. Þór
8 stig
2. Selfoss
6 stig
3. Hrunamenn 4 stig
4. Hekla
2 stig
5. Umf. Bisk.
0 stig

Landsmót
HSK sendi lið til leiks á Landsmót UMFÍ sem fram fór í
Kópavogi sl. sumar. Að þessu sinni var keppt í körfuknattleik
kvenna í annað sinn á landsmóti og stóð lið HSK sig mjög vel.
Vann þrjá leiki og tapaði tveimur og endaði í fjórða sæti.
Lið HSK skipuðu: Bente Hansen, Bjarney Sif Ægisdóttir,
Dóra Björk Þrándardóttir, Elísabet Torsteinson, Fanney
Guðmundsdóttir, Hafrún Hálfdánardóttir, Heiðrún Kristmundsdóttir, Íris Ásgeirsdóttir, Jóhanna B Sveinsdóttir, Ragnheiður
Magnúsdóttir og Sóley G Guðgeirsdóttir. Þjálfari liðsins var Ari
Gunnarsson, en undir hans stjórn undirbjó liðið sig af kappi
með æfingum víðs vegar um Suðurland.
Karlalið HSK varð í 8. sæti á mótinu, en 12 lið voru skráð til
leiks. Lið HSK skipuðu: Ari Gylfason, Andri, Arnar
Guðjónsson, Böðvar, Bragi Bjarnason, Daði Grétarsson, Egill
Egilsson, Emil Jóhannsson, Gissur Helguson, Hallgrímur
Brynjólfsson, Hilmar Guðjónsson, Páll Helgason, Tryggvi
Úlfsson, Mate Dalmay, Andri Bergsson og Aron Kárason.
Þjálfari liðsins var Arnar Guðjónsson en æfingar fyrir landsmót
fóru að mestu fram í Iðu.

Héraðsmót í minnibolta stúlkna
Héraðsmótið í minnibolta stúlkna 12 ára og yngri í
körfuknattleik var haldið á Hellu Verkalýðsdaginn 1. maí. Þrjú
lið mættu til leiks á mótið sem var haldið í sjöunda sinn, en fyrst
var keppt í þessum aldursflokki á HSK móti fyrir tíu árum
síðan. Mótið var ekki haldið á árunum 1999 - 2002 vegna
þátttökuleysis. Selfoss sem hafði titil að verja varð HSK
meistari í þriðja sinn, en liðið vann ásamt Hamri árin 2005 og
2006. Hrunamenn tóku ekki þátt að þessu sinni, en liðið hefur
unnið fjórum sinnum.
Lokastaðan:
1. Selfoss
4 stig
2. Hekla
2 stig
3. Umf. Bisk.
0 stig

Ársþing KKÍ
Ársþing KKÍ var haldið á Flúðum 4. maí sl. Þingið fór vel fram,
en það var með fámennara móti. Var mál manna að aðalástæðan
væri sterk samstaða innan körfuboltahreyfingarinnar sem og
jákvæð umfjöllun undanfarin misseri. Ein af stærstu
ákvörðunum sem teknar voru á þingunu var að fjölga liðum í
efstu deild kvenna.
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Skáknefnd
Nefndina skipa:
Form.: Páll Leó Jónsson
Umf. Selfoss
Guðni Ragnarsson
Umf. Dagsbrún
Skeggi Gunnarsson
Umf. Baldri
Varam.: Úlfhéðinn Sigurmundsson Umf. Baldri

Suðurengi 15
Guðnastöðum
Skeggjastöðum
Haga II

Héraðsmót HSK í sveitakeppni í skák var haldið í Tíbrá á
íþróttavellinum á Selfossi þann 29. nóvember 2007. Tefldar
voru atskákir og skipuðu fjórir einstaklingar hverja sveit, óháð
aldri eða kyni.
Keppnin var jöfn og spennandi allt til loka og þegar upp var
staðið frá skákborðum munaði aðeins hálfum vinningi á Selfoss
og Stokkseyri. Sigur Selfyssinga var sá þriðji í röð en
Stokkseyringar, sem unnu síðast árið 2004, hlutu silfrið. Í
sigursveit Selfoss voru þeir Páll Leó Jónsson, Magnús
Gunnarsson, Grantas Grigorian og Gísli Magnússon.
Lokastaðan:
1. Umf. Selfoss
12,5 vinningar
2. Umf. Stokkseyrar
12 vinningar
3. Umf. Baldur
8 vinningar
4. Umf. Laugdæla
6,5 vinningar
5. Íþrf. Dímon
1 vinningur

S. 482 3021 / 897 3021
S. 487 8570 / 898 6124
S. 482 2083 / 862 7583
S. 482 2929 / 868 6706

Sigursveit Umf. Selfoss í sveitakeppni HSK.

Landsmóti UMFÍ.
Magnús Gunnarsson varð skákmeistari Öðlinga árið 2007,
árangur hans var afburðagóður þar sem hann var vinningi fyrir
ofan næsta mann.
Magnús hefur ávallt sinnt æfingum af kostgæfni og miðlað
reynslu sinni og þekkingu til félaga sinna.
Magnús er einn af þessum traustu mönnum sem öllum
félögum er nauðsynlegur í öflugu félagsstarfi.

Skákmaður HSK 2007
Skáknefnd HSK tilnefnir Magnús Gunnarsson Umf. Selfoss
sem skákmann ársins 2007.
Magnús varð fyrir valinu vegna góðs árangurs með
Skákfélagi Selfoss og nágrennis í deildarkeppni Skáksambands
Íslands. Þá stóð hann sig vel á fyrsta borði með liði HSK á

Starfsíþróttanefnd
Nefndina skipa:
Form.: Fanney Ólafsdóttir
Halldóra Gunnarsdóttir
Sigurgeir Ingólfsson
Varam.: Sjöfn Guðmundsdóttir

Umf. Vöku
Umf. Baldri
Umf. Eyfelling
Umf. Heklu

Hurðarbaki
Læk
Hlíð
Lambhaga

S. 486 3345 / 892 4155
S. 482 3502 / 892 8202
S. 487 8824 / 893 8726
S. 487 5181

Nefndin stóð ekki fyrir Héraðsmóti á árinu heldur ákvað hún að
einbeita sér að undirbúningi fyrir Landsmót UMFÍ í Kópavogi.
Mikil vinna var lögð í að velja fullmannað keppnislið í allar
greinar sem voru 7 talsins og stóð nefndin fyrir æfingum í
nokkrum þeirra fyrir mótið.
Árangur á Landsmótinu var mjög góður og eignaðist HSK
alls 5 Landsmótsmeistara á mótinu og sigraði í stigakeppninni
með 137,5 stig.
Verðlaunahafar voru þessir:
Dráttarvélarakstur:
1. Jón Valgeir Geirsson
4. Sigmar Örn Aðalsteinsson
Pönnukökubakstur:
5. Fanney Ólafsdóttir
Lagt á borð:
1. Ólöf Sæmundsdóttir
3. Helga Guðmundsdóttir
4. Atli Freyr Reimarsson
6. Klara Öfjörð Sigfúsdóttir
Jurtagreining
1. Gróa Valgerður Ingimundardóttir
4. Kristín Stefánsdóttir
5. Þórunn Kristjánsdóttir
6. Baldur Ingi Sveinsson
Gróðursetning:

98 stig
92,5 stig
92,6 stig

Keppendur HSK í að leggja á borð á Landsmóti UMFÍ.

164 stig
144 stig
141 stig
136 stig

4.-6. Sigríður H. Heiðmundsdóttir
4.-6. Ösp Viðarsdóttir
Stafsetning:
1.-2. Einar Sigmarsson
4.-9. Halldóra Gunnarsdóttir
4.-9. Jón M. Ívarsson
Starfshlaup:
1. Gísli Páll Pálsson
4.-5. Þórir Haraldsson

37 stig
36 stig
36 stig
35 stig
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124 stig
124 stig
0 villur
3 villur
3 villur
85 stig
79 stig
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Starfsíþróttamaður HSK
Starfsíþróttamaður HSK er Ólöf Sæmundsdóttir. Ólöf stóð sig
frábærlega á Landsmóti UMFÍ í sumar þegar hún sigraði í
keppninni “Lagt á borð” með yfirburðum Ólöf hefur áður keppt
á Landsmótum en á Landsmótinu á Sauðárkróki náði hún 5.
sæti í sömu grein. Ólöf er sérlega vandvirkur keppandi sem
undirbýr sig af kostgæfni fyrir hverja keppni og hefur það

skilað henni góðum árangri. Ólöf er því vel að titlinum komin.
Starfsíþróttanefnd óskar keppendum Landsmótsins til
hamingju með glæsilegan árangur, með þökk fyrir gott samstarf
og samskipti á árinu. Megi starfsíþróttir áfram lifa innan HSK
um ókomin ár.
F.h. starfsíþróttanefndar
Fanney Ólafsdóttir formaður

Sigurlið Hamars á unglingamóti HSK í sundi.

Sundnefnd
Nefndina skipuðu:
Form.: Guðrún Hafsteinsdóttir
Arnar Freyr Ólafsson
María Rósa Einarsdóttir
Varam.: Gerður Þórisdóttir

Íþr.f. Hamri,
Umf. Selfoss
Íþr.f.Dímon
Íþr.f. Dímon

Iðjumörk 3,
Hvammi
Njálsgerði 14
Öldugerði 9

Á sambandssvæði HSK voru haldin þrjú mót á árinu og tókust
þau með ágætum.

S. 483 4818 / 8666855
S. 483 1336 / 844 4630
S. 487 8694 / 865 3694
S. 487 8747 / 845 1085

Bjarkadóttir, Selfoss urðu stigahæstar í kvennaflokki með 18
stig. Hafsteinn Davíðsson, Hamri varð stigahæsti karl mótsins
með 18 stig.
Besta afrek mótsins átti Íris María Bjarkadóttir, Selfossi en
hún synti 50 m bringusund á 43,32 sek. sem gaf 388 stig
samkvæmt alþjóða stigatöflu.

Aldursflokkamót HSK
Þann 9. júní var haldið aldursflokkamót í sundi á Hvolsvelli og
mættu keppendur frá þremur félögum, Dímon, Hamri og
Selfossi.
Hamar sigraði mótið en úrslit voru eftirfarandi:
1. Hamar
150 stig
2. Selfoss
68 stig
3. Dímon
65 stig
Var þetta í annað sinn sem Hamar vinnur þetta mót en liðið
vann í fyrsta sinn aldursflokkamót árið 2006.
Laufey Rún Þorsteinsdóttir, Hamri vann besta afrek mótsins
en hún synti 100 m. skriðsund á 1:16,47 mín. sem gaf 353 stig
samkvæmt alþjóða stigatöflu.

Unglingamót HSK
Þann 13. nóvember fór fram í Sundhöll Selfoss Unglingamót
HSK fyrir keppendur 14 ára og yngri. Þrjú félög sendu

Héraðsmót HSK
Tæpum tveimur vikum síðar var haldið Héraðsmót í
Laugaskarði í Hveragerði og voru á ný mættir sundmenn
þriggja félaga, Dímon, Hamars og Selfoss. Hamar sýndi mikla
yfirburði á mótinu og fór með sigur af hólmi.
Úrslit voru eftirfarandi:
1. Hamar
232 stig
2. Selfoss
49 stig
3. Dímon
30 stig
Þær Laufey Rún Þorsteinsdóttir, Hamri og Íris María

Sundbros.
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sundmenn á mótið, Dímon, Hamar og Selfoss. Mótið fór vel
fram og var bæði spennandi og skemmtilegt. Leikar fóru þannig
að Hamar sigraði stigakeppnina fjórða árið í röð.
Úrslit voru eftirfarandi:
1. Hamar
162 stig
2. Selfoss
140 stig
3. Dímon
74 stig
Sá skemmtilegi siður á Unglingamóti er að verðlauna fyrir
mestu bætinguna og er ekki ofsögum sagt að þátttakendur bíða
í ofvæni eftir þeim úrslitum enda eiga allir möguleika á þeim
verðlaunum og ekki endilega sá sem kom fyrstur í mark.
Bætingarbikarinn 2007 hlaut Katrín Eik Össurardóttir, Hamri
fyrir að synda 50 m. skriðsund á 44,62 sek. en árið 2006 synti
hún sömu grein á 54,81 sek. Þetta er bæting upp á 10,19 sek.
Landsmót UMFÍ
Farið var á Landsmót UMFÍ sem haldið var í Kópavogi í byrjun
júlí. Undir merkjum HSK syntu sjö keppendur frá Hamri og
einn frá Dímon. Laufey Rún Þorsteinsdóttir varð í 3. sæti í
400m skriðsundi kvenna og komst í úrslit 100m baksundi.
Hafsteinn Davíðsson komst í úrslit í 200m fjórsundi þar sem
hann varð í 7. sæti. Aðrir keppendur frá Hamri voru Eysteinn
Oddgeirsson, Árný Rún Helgadóttir, Björgvin Snævar
Sigurðsson, Jón Aron Lundberg og Stefán Helgason. Einn
keppendi kom frá Dímon en það var Ástrún Svala Óskarsdóttir.
Landsmótið gekk ágætlega fyrir sig en þó verður að segjast eins
og er að það er orðið tímabært að nútímavæða fyrirkomulag
sundkeppnisgreina. Fara þarf í gegnum uppsetningu með það að
leiðarljósi að gera sundmótið skemmtilegra.

Laufey átti einnig stigahæsta sundið á Aldursflokkamóti HSK í
maí og varð einnig stigahæsta sundkonan á Héraðsmóti HSK á
júlí.
Laufey Rún er mjög samviskusöm og mætir á allar æfingar
og leggur sig ávallt 100% fram við hvert það verkefni sem
henni er sett fyrir. Hún sýndi miklar framfarir á árinu og er
sífellt að synda lengri og erfiðari æfingar og því má vænta
mikils af henni á árinu 2008.

Sundmaður ársins 2007
Sundmaður ársins 2007 er Laufey Rún Þorsteinsdóttir, Íþr.f.
Hamri, Hveragerði. Besti árangur Laufeyjar á árinu var 3. sæti
í 400m skriðsundi á Landsmóti UMFÍ í Kópavogi, Laufey
komst líka í úrslit í 100 m. baksundi þar sem hún varð í 7. sæti.

Formaður
sundnefndar
þakkar
sundmönnum,
forráðamönnum, þjálfurum og öðrum velunnurum fyrir
ánægjulegt samstarf á árinu.
Hveragerði, 28. janúar 2008
Guðrún Hafsteinsdóttir

Sigurlið Hamars á aldursflokkamóti HSK í sundi.

Sögu- og minjanefnd
Nefndina skipa:
Form.: Haraldur Júlíusson
Jóhannes Sigmundsson
Lísa Thomsen
Varam.: Þorgeir Vigfússon

Umf. Njáli
Umf. Hrunamanna
Umf. Hvöt
Umf. Skeiðamanna

Gilsbakka 35
Syðra-Langholti
Búrfelli
Efri-Brúnavöllum 2

Nefndin kom saman á 5 bókaða fundi í Selinu þar sem unnið
var að margskonar samantektum og verkefnum fyrir HSK.
Þorgeir Vigfússon varamaður boðaði forföll á 2 fundi
nefndarinnar, en hann er ötull og áhugasamur í starfi
nefndarinnar.
Starf nefndarinnar var með sama hætti og áður og fjölmörg
málefni tengd sögu og starfi HSK tekin til meðferðar. M.a. tók
nefndin að sér að safna heiðursáskriftum að afmælisritinu
Vormenn Íslands á sambandssvæði HSK
Að venju gerði nefndin tillögu til stjórnar HSK um val á
öðlingi ársins 2006 og að þessu sinni varð Unnur Stefánsdóttir
úr Samhygð fyrir valinu.
Þá fjallaði nefndin um ritun á sögu HSK í tilefni 100 ára
afmælis þess árið 2010. Stjórn HSK hefur ráðið Jón M Ívarsson
til að rita sögu sambandsins. Hann hefur nú hafið verkið og má
ætla að þar verði ekki slegið slöku við.
Unnið var að því að gera lista yfir alla formenn nefnda HSK
frá upphafi en ekki tókst að ljúka því.
Nefndin þakkar öllum þeim sem lagt hafa til efni og fróðleik
og tekur með þökkum við öllu því efni sem tengist sögu og
starfi HSK frá liðnum árum, svo sem myndum og frásögnum

S. 487 8546 / 862 1267
S. 486 6674 / 896 2554
S. 482 2670 / 863 8814
S. 486 5520

Jóhannes Sigmundsson nefndarmaður var göngustjóri í HSK göngu á
Langholtsfjall.

hvort sem er í bundnu eða óbundnu máli.
Formaður þakkar samnefndarfólki, og framkvæmdastjóra
HSK, sem tók ómetanlegan þátt í störfum nefndarinnar og
annaðist stjórn og fundarritun á fundum hennar, ánægjulegt
samstarf.
Hvolsvelli 15. janúar 2008,
Haraldur Júlíusson
73

ÁRSSKÝRSLA HSK 2007

Skýrslur aðildarfélaga HSK:

Golfklúbbur Ásatúns
Á aðalfundi, sem haldinn var í golfskálanum Snússu, Ásatúni
25. mars 2007 voru eftirfarandi kosnir í stjórn:
Sigurjón Harðarson, formaður
Eiríkur Stefánsson, ritari
Björn Tryggvason, form mótanefndar
Guðbjörg Jóhannsdóttir
Kristján Jónsson, gjaldkeri
Árni Sófusson, varamaður
Grímur Guðmundsson, framkvæmdarstjóri golfvallar.
Samþykktar voru lagabreytingar sem ÍSI óskaði eftir til þess að
klúbburinn uppfyllti lög ISÍ.
Vorið byrjaði með starfsdegi á vellinum þar sem fólk tók til
og hreinsaði rusl og annað sem veturinn skildi eftir. Endaði
dagurinn síðan með sameiginlegum kvöldverði.
Opnunarmót GÁS „Guggugleði“ var haldið laugardaginn
19. maí. Bleiki bikarinn (kvennamót) til styrktar Krabbameinsfélaginu var haldið laugardaginn 7. júli. Valgerður Jana og
Edda Eðvalds urðu efstar og fóru á lokamótið sem haldið var
hjá Hamri í Borgarnesi. Jónsmessumót í formi Texas scramble
var haldið laugardaginn 23. júní. Toppmótið var haldið 11.ágúst
og var þárttaka þokkaleg .
Formaður mætti á héraðsþing að Laugalandi 24. feb. sem var
fræðandi og skemmtilegt. Mikill þurrkur í sumar fór frekar illa

Frá verðlaunaafhendingu í Toppmóti félagsins.

með okkur, þannig að uppgræðsla á nýjum flötum seinkaði , en
vonandi komast þær í gagnið í sumar.
Helsta áhyggjuefni okkar er fækkun virkra klúbbfélaga á
árinu 2007 og verður tekið á því í sumar.
f.h. stjórnar Golfklúbbs Ásatúns
Sigurjón Harðarson formaður.

Golfklúbburinn Flúðir
Á síðasta aðalfundi golfklúbbsins
sem haldin. var 26.11.2006 var stjórn
klúbbsins endurkjörin, en hana skipa,
Karl Gunnlaugsson formaður, Reynir
Guðmundsson gjaldkeri og Pétur
Skarphéðinsson ritari.
Aðeins á reiki með fjölda félaga
því að í ársskýrslu til GSÍ eru 85
félagar en félagar sem hafa greitt
félagsgjöld eru 112 og hefur þeim
heldur fjölgað frá fyrra ári. Þetta
skýrist af því að sumir félagar eru í
tveimur klúbbum og greiða því til
GSÍ í gegnum annan klúbb.
Golfárið einkenndist af því að
sumarveður var afskaplega gott og
völlurinn var með besta móti.
Golfmót á vegum klúbbsins voru
nokkur og aðsókn að þeim var Landsmót 35 ára og eldri var haldið á Selsvelli.
sæmileg. Þó var meistaramót
klúbbsins illa sótt og tóku einungis
það var endurreist með sóma og með endurbótum þannig að það
12 kylfingar þátt í mótinu. Klúbbmeistari var Halldór á ekki að fjúka í vetrarveðrum á þessum vetri. Einnig var pútt
Hjartarson. Aðalmót ársins var á vegum GSÍ, golfmót 35 ára og grín fyrir ofan golfskálann stækkað.
eldri og var mikil þátttaka í því og þótti mótið takast hið besta
Formaður sótti golfþing GSÍ og samkvæmt áreiðanlegum
og á undirbúningsnefnd með formann Unnstein Eggertsson heimildum mun sveitakeppni unglinga yngri en 16 ára vera
miklar þakkir skildar fyrir sitt framlag.
haldin á Flúðavelli 15. til 17. ágúst á næsta ári.
Nokkuð var um framkvæmdir í kringum golfvöllinn fyrst má
Fjárhagur klúbbsins er ágætur samanber reikinga sem
telja að lagt var slitlag á veg að golfskálanum og á bílastæði gjaldkeri leggur fram en almennt má segja að flestir séu
fyrir framan golfskálann sem gerir alla aðkomu þrifalegri og ánægðir með völl og aðstöðu.
minnkar ryk töluvert mikið. Nokkuð var unnið í vellinum
Á aðalfundi GF sem haldinn var 8.des 2007 var kjörin ný
lagaðir voru nokkrir teigar og ný áttunda flöt var tekin í notkun stjórn, hana skipa Karl Gunnlaugsson form Pétur
og nú standa yfir endurbætur á níundu brautinni.
Skarphéðinsson ritari og Edda Svavarsdóttir gjaldkeri.
Eins og kunnugt er fauk æfingaskýlið síðastliðinn vetur, en
Pétur Skarphéðinsson ritari.
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Golfklúbbur Hellu
Golfklúbbur Hellu hélt sinn aðalfund 25. nóvember 2007.
Stjórn GHR er óbreytt frá síðasta ári þ.e.
Formaður
Varaform.
Gjaldkeri
Ritari
Meðstj.
Varamaður
Varamaður

Óskar Pálsson
Björn Sigurðsson
Katrín Björg Aðalbjörnsdóttir
Bjarni Jóhannsson
Vilborg Sigurðardóttir
Guðný Rósa Tómasdóttir
Árni Þorgilsson

Breytingar urðu hins vegar á framkvæmdastjóra og vallarstjóra.
Klara Viðarsdóttir hætti sem framkvæmdarstjóri eftir 3 ára starf
og Aðalbjörn Páll Óskarsson hætti sem vallarstjóri eftir 10 ára
starf og eru þeim þökkuð frábær störf í þágu GHR.
Félagsstarfið var með hefðbundnum hætti mót voru haldin og
einu sinni í viku var svo golfkennari sem sá um yngri
kynslóðina.
GHR tók þátt í sveitakeppni karla eins og s.l. ár og var
keppnin haldin á Strandarvelli. Félagar GHR stóðu sig vel og
minnstu munaði að þeir kæmust í fyrstu deild. Sveitina skipuðu:
Aðalbjörn Páll Óskarsson, Andri Már Óskarsson, Jón Þorsteinn
Hjartarson, Óskar Pálsson, Svanþór Laxdal, Sæmundur
Pálsson, Þórir Bragason og Arngrímur Benjamínsson sem
einnig var liðsstjóri.
GHR eignaðist Íslandsmeistara í annað sinn í sumar. Það var
Andri Már Óskarsson sem varð Íslandsmeistari 16 til 18 ára
pilta, einnig varð hann stigameistari 16 til 18 ára á Kaupþings

Klúbbmeistarar GHR 2007.

mótaröð GSÍ, má þetta teljast mjög góður árangur þar sem hann
var á fyrsta aldursári í þessum flokki. Andri Már varð
klúbbmeistari karla hjá GHR og var svo valinn efnilegasti
kylfingur Íslands árið 2007, þess má geta að enginn kylfingur
hefur náð þessum árangri á sama árinu.
Framfarabikar GHR fékk ungur og efnilegur kylfingur
Heimir Smári Heimisson en hann er aðeins 12 ára gamall. Hann
hóf sumarið með 36 í forgjöf en með mikilli ástundun endaði
forgjöfin í 22,4.

Golfklúbbur Hveragerðis
Stjórn:
Erlingur Arthúrsson formaður
Kristinn Daníelsson varaformaður
Þuríður Gísladóttir gjaldkeri
Valdimar Hafsteinsson ritari
Sæmundur Kristinn Sigurðsson meðstj.

skemmdum eftir mikil flóð í lok september. Félagsstarfið var
með nokkuð hefðbundnu sniði.
Mót sumarsins voru flest vel sótt og þá sérstaklega opnu
mótin. Góð þátttaka var í meistaramótinu þar sem voru 40-50
manns. Klúbbmeistari karla og kvenna voru Einar Lyng
Hjaltason og Ingibjörg Mjöll Pétursdóttir. Sveit frá GHG tók
þátt í sveitakeppni GSÍ 3. deild og lenti í 5. sæti.
Kveðja,
Erlingur Arthúrsson.
Formaður GHG

Aðalfundur var haldinn 29. nóvember 2007. Segja má að
starfsárið hafi einkennst af því að lækka skuldir og því lítið
framkvæmt. Eina framkvæmdin á árinu voru lagfæringar á

Golfklúbbur Kiðjabergs
Á starfsárinu létust 2 félagar þau voru Guðmundur Ragnarsson
og Soffía Hjartardóttir. Vil ég biðja fundarmenn að minnast
þessara látnu félaga okkar með því að rísa úr sætum.

komandi ári þarf starfsmann sem sér um
öll þessi mál.
Félagar í klúbbnum eru í dag 274 en
voru á síðasta ári 230. 74 félagar gengu í
klúbbinn á árinu 30 voru teknir út af
félagaskrá eða hættu. Hluti þeirra sem
teknir voru af félagaskrá höfðu ekki gert skil á gjöldum
klúbbsins undanfarin ár.
Fjölgun í klúbbnum var því 44, en 11 á árinu áður.
Í janúar óskaði Haraldur Már Stefánsson vallarstjóri eftir því
að verða leystur frá störfum af persónulegum ástæðum og varð
stjórnin við því. Haraldur starfaði fyrir klúbbinn í 7 ár og
hannaði meðal annars nýja hluta vallarins og sá um
uppbyggingu á honum ásamt fleiri góðum verkum á þessum
árum. Stjórn GKB þakkar Haraldi fyrir vel unnin störf á liðnum
árum og óskar honum velfarnaðar í nýju starfi sem vallarstjóri
á Indriðastöðum í Borgarfirði. Stjórn GKB hóf fljótlega leit að

Á starfsárinu var stjórn GKB skipuð þannig:
Formaður: Jóhann Friðbjörnsson
Gjaldkeri: Einar Örn Einarsson
Ritari: Þórhalli Einarsson
Meðstjórnendur: Gunnar Þorláksson og Gissur Jóhannsson
Varamenn: Ágúst Friðgeirsson og Theodór S. Halldórsson
Haldnir voru 9 bókaðir fundir á árinu. Rekstur Golfklúbbsins
er orðinn umfangsmeiri en verið hefur undanfarin ár. Velta
Golfklúbbsins hefur ríflega tvöfaldast á síðustu tveimur árum.
Mun meiri vinna hefur verið við markaðsmál, auglýsingaöflun,
þjónustu við fyrirtæki og hópa sem halda mót á vellinum, og
annað sem tengist daglegum rekstri klúbbsins. Það er ljóst að á
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nýjum vallarstjóra. Í febrúar s.l. var Birkir Már Birgisson
ráðinn vallarstjóri, Birkir starfaði áður hjá GKG. Hann flutti
að Kiðjabergi og hóf störf í apríl , bjóðum við Birkir velkominn
til starfa.
Það má segja að golfsumrið hafi verið mjög gott fyrir
kylfinga sólríkt, þurrt og á köflum vindasamt, þetta var ekki
það besta sem völlurinn gat fengið það þurfti að vökva grínin á
vellinum oft tvisvar á dag. Til að vökva þurrustu blettina á
vellinum og teiga var fengin haugsuga frá einum félaga í
klúbbnum. Menn voru þó sammála um að ástand vallarins hafi
verið með besta móti í allt sumar þó áttum við í erfiðleikum
með nokkur grín á eldri hluta vallarins, en þau urðu betri er leið
á sumarið. Í lok ágúst hvarf sólin og við tóku nánast samfelldar
rigningar sem gerðu allt spil á vellinum mjög erfitt og ásókn á
völlinn í september var með minnsta móti.
Stjórn GKB ákvað að byggja upp hvíta og blá teiga á
vellinum. Samið var við Sigurjón á Brjánsstöðum til að vinna
verkið ásamt vallarstarfsmönnum. Með tilkomu þessara teiga
má segja að uppbyggingu vallarins sé þar með lokið.
Golfvöllur telst þó aldrei full byggður þar sem sífellt þarf að
vinna að breytingum og viðhaldi. Unnið var við stígagerð þar
sem frá var horfið á síðasta ári og borið efni í stígana. Fengið
var efni hjá Vegagerðinni annað árið í röð, alls höfum við
fengið um 320 m3 af þessum brotsandi, þetta efni er mjög
stöðugt og rennur ekki út á brautir og mjög gott að vinna það.
Við þökkum Vegagerðinni þeirra stuðning við þessa
framkvæmd.
Góðan stuðning fékk golfklúbburinn annað árið í röð frá
Landsvirkjun þar sem fimm manna hópur unglinga var 3 daga í
vinnu við að aðstoða við þökulögn, stígagerð og fl. á vellinum.
Einnig fékk klúbburinn aðstoð sveitafélagsins með tveimur
unglingum sem voru í vinnu á vellinum í ca. 1 mánuð. Við
þökkum Grímsnes- og Grafningshrepp og Landsvirkjun fyrir
þetta samstarf .
Stjórn GKB samþykkti að leyfa fjölskyldu Kristins
fyrrverandi formanns að planta trjám á milli 10 og 18 brautar í
tilefni af 70 ára afmælis hans á árinu, ætti þarna að verða í
framtíðinni fallegur trjálundur sem hefur fengið nafnið
Kristinslundur.

Á árinu voru haldin 9 opin mót 3 innanfélagsmót , og 2
mótum var aflýst vegna veðurs.
Fjöldi keppenda í ár var heldur meiri en í fyrra. Í opnum
mótum kepptu 1080 kylfingar, í innanfélagsmótum 227 þar af
í Jónsmessumóti 94.
Meistaramót Klúbbsins var haldið dagana 31. ágúst og 1.
september. Keppendur voru alls 55 og er það svipaður fjöldi og
2006. Klúbbmeistari karla var Hlynur þór Stefánsson og
klúbbmeistari kvenna varð Ragnheiður Sigurðardóttir. Í
mótslok var boðið upp á veitingar í boði Meistarafélags
Húsasmiða, þeim eru færðar þakkir fyrir það Golfklúbburinn
sendi karlasveit til keppni í sveitakeppni GSÍ annað árið í röð,
þess má geta að í fyrra sigraði karlasveit GKB í 4 deild og
spiluðu því í 3 deild í ár, keppnin var haldin í Grindavík. Okkar
lið endaði í 4. sæti í keppninni og erum við mjög sáttir við þann
árangur. Keppendur fyrir hönd GKB voru Hlynur þór
Stefánsson, Snorri Hjaltason, Sveinn Snorri Sverrisson, Garðar
Ólafsson og Jóhann Friðbjörnsson. Nú þurfum við að styrkja
sveitina fyrir næsta ár og stefna á 2 deild. Þess má geta að Rúnar
Óli Einararsson afreks kylfingur og fyrrum landsliðsmaður úr
GR hefur gengið til liðs við okkur og mun væntanlega keppa
fyrir hönd klúbbsins næsta sumar. Stjórn GKB og kvennanefnd
eru að skoða þann möguleika að senda kvennasveit að ári.
Á golfþingi GSÍ var samþykkt að landsmót 35 ára og eldri
verði haldið í Kiðjabergi daganna 26. - 28. júní. Klúbburinn
verður 15 ára á næsta ári og má segja að hann sé búinn að slíta
barnsskónum og orðin unglingur með fullmótaðan 18 holu völl
til umráða, þetta hefur enginn klúbbur náð að gera á
jafnmörgum árum og við án utanaðkomandi aðstoðar eða
styrkja bæjar eða sveitafélaga. Stjórn klúbbsins mun halda upp
á þessi tímamót næsta sumar með golfmóti og eða annarri
dagskrá.
Ég vil þakka öllum sem unnið hafa fyrir klúbbinn:
starfsmönnum, stjórnarmönnum, nefndarmönnum, sjálfboðaliðum, styrktaraðilum og ykkur ágætu félagsmenn fyrir
ánægjulegt samstarf á árinu og óska ykkur gleðilegs komandi
golfárs á komandi ári.
f.h. stjórnar Golfklúbbs Kiðjabergs
Jóhann Friðbjörnsson formaður.

Golfklúbbur Selfoss
Stjórn:
Stjórn GOS 2007 skipuðu eftirtalin:
Bárður Guðmundarson formaður,
Pétur Á. Hjaltason gjaldkeri, Jónbjörg Kjartansdóttir ritari,
Guðjón Öfjörð Einarsson og Róbert Sverrisson meðstjórnendur.
Varamenn: Kristján M. Gunnarsson og Jens U. Friðriksson.
Stjórnarfundir urðu alls 8 á starfsárinu.
Félagaaukning var mikil á árinu. 147 nýir bættust við og
aðeins 7 hurfu á braut. Þetta er þróun sem búist hefur verið við
mörg undangengin ár. Er þetta þróun sem er til bóta, því með
fleiri félögum kemur inn meira fé til reksturs. Í GOS eru núna
rúmlega 300 félagar.
Eins og samþykkt var á síðast aðalfundi, var golfskálinn
seldur landeigendum Laugardæla til að létta á veðum, sem á
skálanum og landinu voru. Höfum við ótakmarkaðan
notkunarrétt á skálanum og ber að halda honum við eins og
hann væri okkar eign. Getum við keypt hann til baka innan 5 ára
á sama verði og við seldum, að viðbættum umsömdum vöxtum.
Kylfingur ársins var kosinn Hjörtur Levý Pétursson.

starf á árinu. Gylfi B. Sigurjónsson leiðbeindi börnum og
unglingum. Voru æfingar vel sóttar og varð þó nokkur aukning
iðkenda.
Nefndin útnefnir efnilegasta unglinginn og er hann þetta árið
Jón Ingi Grímsson.
Kvennagolf:
Kvennanefnd skipuð Jóhönnu Þorsteinsdóttur formanni, Eygló
L. Gränz og Halldóru Þorsteinsdóttur hélt vel á spilunum um
kvennagolfið.
María Guðnadóttir og Hlynur Þór Haraldsson héldu
námskeið fyrir konur. Voru þessi námskeið vel sótt.
Kvennastarfið hefur verið að vaxa verulega undanfarin tvö ár
og er það vel.
Mótamál:
Mótanefnd var skipuð Róbert Sverrissyni formanni, Kjartani
Ólasyni og Guðmundi Þ. Hafsteinssyni. Stóð nefndin fyrir
fjölda innanfélagsmóta. Einnig voru haldin opin mót. Opnum
mótum hefur farið fækkandi undanfarin ár. Er það vegna
mikillar samkeppni frá öðrum klúbbum og vegna meðvitaðri
þörf félagsmanna að hafa golfvöllinn opinn, sem oftast, til
frjálrar spilamennsku.

Barna- og unglingamál:
Barna og unglinganefnd skipuð Grími Lúðvíkssyni formanni,
Öldu Sigurðardóttur og Margréti Jónsdóttur vann mikið og gott
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Meistarmót klúbbsins, hápunktur sumarsins í margra hugum,
var haldið í júlí. Hjörtur Levy Pétursson varð klúbbmeistari
karla og Alda Sigurðardóttir klúbbmeistari kvenna.
Vallarmál:
Vallarnefnd skipuðu þeir Guðjón Ö. Einarsson formaður, Ágúst
Magnússon og Sverrir Ólafsson.
Ekki tókst að ráða vallarstjóra þó eftir því væri víða leitað.
Lentu því stjórnunarstörf að mestu leiti á herðum formanni
vallarnefndar. Var vallarvinnan því ekki með þeirri festu sem
þarf að vera og því eðlileg ákvörðun stjórnar á haustmánuðum
að auglýsa eftir lærðum golfvallarstjórnanda til starfa.
Töluverðir fjármunir fóru í viðhald véla og er vonast til að því
linni með betra aðhaldi. Endurnýjun vélakosts þarf að skoða í
náinni framtíð.
Leigusamningi golfvallarlandsins var sagt upp í haust.
Uppsagnarfrestur er tvö ár og möguleiki á framlengingu til eins
árs í senn. Það er því ljóst að golfvöllur á Svarfhóli í núverandi
mynd er víkjandi. Í beinu framhaldi af uppsögninni var
Sveitarfélaginu Árborg skrifað bréf og óskað eftir viðræðum
um uppbyggingu nýs golvallar. Bæjarráð Árborgar hefur tekið
þá ákvörðun að ræða við GOS um málið.

Æft á púttflötinni á Svarhólsvelli.

Skrifstofan:
Vilhjálmur Þ. Pálsson starfaði fyrir klúbbinn að verkefnum sem
til féllu. Mesta starfið var í kringum nýja félaga, söfnun
auglýsinga og mót.

Nýsköpunarnefnd:
Þessari nefnd er ætlað að vinna að stækkun golfvallar í 18 holur.
Nefndina skipuðu Grímur Arnarson formaður, Samúel S.
Hreggviðsson og Bárður Guðmundarson.
Nefndin tók rækilega til starfa eftir að uppsögn á landleigu
barst. Hafa nefndarmenn ásamt Pétri Hjaltasyni gjaldkera
skoðað mörg svæði sem hugsanlega koma til greina sem
framtíðar vallarstæði fyrir golfvöll GOS. Einnig er búið að ræða
við marga, sem hlut eiga að máli.

Lokaorð:
Veðrátta sumarsins var einstök fyrir kylfinga á síðastliðnu
sumri. Varla datt dropi úr lofti frá vori fram á síðsumar. Vökva
þurfti flatir dag eftir dag og dugði varla til. Þó svo að
vallarstarfsmenn hafi staðið í stríði við sólina, þá voru kylfingar
kátir og nutu veðurblíðunnar. Aldrei hafa jafn margir spilað
Svarfhólsvöll og síðasta sumar. Skráðir hringir eru 5390 og eru
þó alltaf einhvejir GOS-félagar sem svíkjast um að skrá sig.
Hjörtur L. Pétursson og Alda Sigurðardóttir voru tilnefnd af
GOS til Íþróttamanns- og konu Árborgar.
Stjórnin þakkar öllum nefndarmönnum, starfsmönnum og
öllum félögum fyrir ánægjulegt starfsár.

Veitingasala:
Ástfríður M. Sigurðardóttir rak veitingasöluna af miklum
eldmóði í sumar sem leið og þökkum við henni frábært starf og
glaðlegt viðmót til allra félagsmanna og gesta okkar.

Golfklúbburinn Úthlíð
Árið sem er nú að líða
hefur verið mjög gott.
Veðrið í sumar var með allra besta móti og má heita að frá
miðjum júní fram í ágúst hafi verið stöðugt sólskin og blíðviðri
með örfáum undantekningum. Þetta skilaði sér í góðri aðsókn
á Úthlíðarvöll og má fullyrða að það hefur aldrei verið spilað
jafn mikið golf þar og í sumar.
Völlurinn kom þokkalega undan vetri að því frátöldu að
talsvert hafði runnið úr honum á nokkrum stöðum og
frostlyftingar voru sumstaðar talsverðar. Brautirnar sléttuðust
hins vegar þegar leið á sumarið og varð völlurinn ágætur þegar
seinni part sumars. Tekin var í notkun ný flöt á 7. braut og aðrar
flatir lagfærðar. Mátti heita að allt kal væri farið úr vellinum
um mitt sumar. Byggðir voru upp nýir teigar á fyrstu braut og
teigar á annarri og fjórðu stækkaðir. Vallarstarfsmenn í sumar
voru Björn Þorsteinsson og Hörður Helgi Hreiðarsson og stóðu
sig vel. Vallarhirðing gekk vel þó svo að vélabilanir hafi stundum gert okkur lífið leitt. Brautir voru yfirleitt slegnar þrisvar í
viku og flatir daglega á annatíma en annars annan hvern dag.
Félögum fjölgaði talsvert og einnig jókst aðsókn annarra
spilara á völlinn töluvert. Á álagstímum kom fyrir að
golfiðkendur kvörtuðu yfir hægri spilamennsku. Þrátt fyrir að
reynt sé eftir fremsta megni að brýna fyrir fólki að halda
leikhraða kemur fyrir að einhverjir taka ekki tillit til þess. Við
höfum haft þá stefnu að völlurinn sé jafnt fyrir vana og óvana

Jóhann Ríkarðsson og Hulda G. Halldórsdóttir klúbbmeistarar félagsins
2007.
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spilara að því tilskyldu að fólk sé ekki að tefja leik. Á móti er
reynt er að setja fólk saman í fjögra manna holl eins og kostur
er og haft er eftirlit með spili á vellinum eins og við verður
komið.
Hitt er svo annað mál að stundum eru þeir sem kvarta undan
hægri spilamennsku of óþolinmóðir. Það er almennt ekkert
óeðlilegt í golfi að fólk þurfi að bíða af og til og þekkist á öllum
golfvöllum. Á annatímum þarf fólk almennt að gera ráð fyrir að
það taki 2 - 2 ½ tíma að spila 9 holur.
Mótahald gekk vel þó svo að heldur virðist hafa dregið úr
aðsókn að mótum miðað við það sem var fyrir nokkrum árum.
Rætt er um að þetta sé reynslan hjá fleiri klúbbum. Að venju
byrjaði sumarið á vormóti þann 9. júní. Mótið var punktakeppni
og sigraði Hulda Halldórsdóttir í kvennaflokki og Magnús
Guðmundsson í karlaflokki. Þann 23. júní var sólstöðumót sem
lauk með dansleik með hljómsveitinni Blek og Byttum í
Réttinni.
Meistaramótið var 20. - 21. júlí. Keppnin í 1. flokki karla var
æsispennandi og úrslit réðust í umspili milli Jóhanns
Ríkarðssonar og Georgs Júlíussonar og hafði Jóhann sigur. Í 1.

flokki kvenna sigraði Hulda Guðbjörg Halldórsdóttir. Í öðrum
flokki karla sigraði Björgvin J. Jóhannsson og í þriðja flokki
Þórður Skúlason. Í öðrum flokki kvenna bar Fríða Rut
Baldursdóttir sigur úr býtum.
Texas Scramble mót var haldið í byrjun ágúst og Geirs- goða
mótið að venju þann 26. ágúst. Geirs- goða bikarinn vann að
þessu sinni Rúnar Geir Gunnarsson á 71 höggi en Höllubikarinn
María Málfríður Sigurðardóttir á 76 höggum og jafnaði
vallarmet kvenna.
Bændaglíman var annan laugardag í september. Bændur að
þessu sinni voru Edda Erlendsdóttir og Hjördís Björnsdóttir.
Aftakaveður var þennan dag, um tveggja stiga hiti, mikið rok og
slagviðri. Með herkjum tókst þó flestum að klára níu holur af
átján og var ákveðið að láta það gott heita að þessu sinni. Þegar
úrslit voru tekin saman um kvöldið kom í ljós að lið Eddu hafði
sigrað með talsverðum yfirburðum.
Að lokum er öllum félögum klúbbsins þakkað kærlega fyrir
skemmtilegt og gefandi samstarf á árinu og þeim óskað alls hins
besta á komandi árum.
f.h. stjórnar, Þorsteinn Sverrisson

Golfklúbbur Þorlákshafnar
Á aðalfundi Golfklúbbs Þorlákshafnar sem haldinn var þ. 31.
janúar síðastliðinn, var stjórn klúbbsins endurkjörin, en í henni
sitja eftirfarandi:
Formaður Guðmundur Baldursson, Friðrik Guðmundsson,
Hannes Gunnarsson, Hólmar Víðir Gunnarsson, Indriði
Kristinsson, Jón Páll Kristófersson og Ægir Hafberg.
Starfsemi ársins gekk þokkalega, þó stundum hefðum við
viljað sjá meiri kraft í starfinu. Aðsókn að vellinum hefur aukist
talsvert og fengum við á milli sjö og átta þúsund heimsóknir á
völlinn á árinu. Þó nokkur mót voru haldin á árinu og er óhætt
að segja að þau hafi öll tekist vel. Íslandsmót unglinga í
holukeppni var haldið hér dagana 29. júní til 1. júlí,
meistaramót var haldið í júní og tóku nokkrir félagar þátt í því.
Sigurvegari var Hólmar Víðir Gunnarsson og var hann krýndur
klúbbmeistari í mótslok.
Tilnefndur var golfmaður ársins og að þessu sinni var það
Hólmar Víðir Gunnarsson. Hólmar er vel að þessum titli
kominn og hefur verið Golfklúbbnum til sóma hvar sem hann
hefur komið og verið.
Samið var við Pro Golf um að þeir tækju að sér golfkennslu

fyrir okkur og tókst það ágætlega.
Kennslan fór fram með þeim hætti að
kennari frá Pro Golf kom og var hér við
kennslu einu sinni og tvisvar í viku
mánuðina júní, júlí og fram í ágúst.
Haldið var áfram með uppbyggingu á vellinum og voru m.a.
nokkrir teigar færðir og aðrir lagaðir ásamt mörgu öðru sem
gert var. Með aukinni umferð um völlinn kemur aukið viðhald,
stígar og ýmislegt annað lætur meira á sjá og allt svona kostar
aukið viðhald.
GSÍ ákvað síðastliðið vor að gera sérstakt átak í
vallarmatsmálum og var stefnt að því að ljúka vallarmati á
öllum 18-holu golfvöllum á árinu. Vallarmatsnefnd kom og tók
út okkar völl síðasta sumar og ný lengdarmæling var gerð á
vellinum í haust.
Framundan er að koma starfi sumarsins í gang, og er mikill
hugur í mönnum að efla starfsemi klúbbsins ásamt því að gera
Þorláksvöll enn betri.
Golfklúbbur Þorlákshafnar
Guðmundur Baldursson formaður

Hestamannafélagið Geysir
Í stjórn Geysis eru Ómar Diðriksson formaður, Svavar Ólafsson varaformaður,
Eyrún Jónasdóttir gjaldkeri, Erlendur
Árnason ritari og Eiður Kristinsson. Í
varastjórn eru Kristín Þórðardóttir og
Ólafur Þórisson og taka þau fullan þátt í stjórnarstörfum.
Við einsettum okkur í byrjun að vinna saman sem heild og
skipta með okkur verkum og verkefnum og þannig höfum við
haldið flott íþróttamót í maí og gæðinga mót í júní, dagsreiðtúra
í júní,júlí,og ágúst auk vetrarmóta og annarra viðburða. Okkar
fólki gekk vel á keppnisvellinum á hinum ýmsu mótum og þá
má nefna Íslandsmeistara í unglingaflokki, í tölti Hekla
Katharina Kristinsdóttir og í fjórgangi Rakel Nathalie
Kristinsdóttir en þær eru systur. Einnig eignuðumst við
heimsmethafa Sigurð Sigurðsson í 100 m skeiði, en einn af
ánægulegustu viðburðunum var án efa þegar Geysisfélagarnir
Sigurður Karlsson Hellu og Árni Jóhannsson Teigi í Fljótshlíð

Sigurður Karlsson Hellu og Árni Jóhannsson Teigi í Fljótshlíð tóku fyrstu
skóflustunguna að reiðhöll sem nú rís á Gaddstaðaflötum.

tóku fyrstu skóflustunguna að reiðhöll sem nú rís á
Gaddstaðaflötum.
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Hestamannafélagið Háfeti
Stjórn Háfeta skipa :
Formaður:
Sesselja Pétursdóttir
Gjaldkeri:
Magnús Hilmarsson
Ritari:
Sóley Einarsdóttir
Meðst.:
Skúli Sigurbergsson
Hjörtur Jónsson
Varamenn:
Andrés Kristjánsson
Stefán Hauksson
Síðasti aðalfundur var haldinn 5. nóvember 2007.
Markmið félagsins er að efla áhuga á hestum og
hestaíþróttum.
Haldin hafa verið 3. Hallarmót í Reiðhöll Guðmundar.
Firmakeppni sem er árlegt. Opið mót. Töltmót. Reiðnámskeið
barna og fullorðinna. Æskulýðsstarfið hefur verið mjög virkt.
t.d Grímureið, ærsladagur, farið á Æskan og hesturinn,
sameiginlegur dagur með Sleipni og Ljúf og margt fleira.
Kvennareið og karlareið. Fjölskyldureiðtúrar.
Eina fjáröflunin er Firmakeppnin sem haldin er árlega.

Frá firmakeppni félagsins.

Hestamannafélagið Logi
Aðalfundur Loga var haldinn 20.apríl
2007.
Stjórn Loga skipa.
Kristinn Antonsson formaður
Sólon Morthens varaformaður
Hólmfríður Ingólfsdóttir gjaldkeri
Guðrún Magnúsdóttir ritari
Sigurjón Sæland meðstjórn
Óskar Guðmundsson varastjórn
Magnús Einarsson varastjórn
Starfið hófst með vetrarmótum Loga og Trausta í febrúar,
mars og apríl. Þátttakan var almennt góð og var keppt var
fjórum flokkum pollaflokki, barnaflokki, unglingaflokki og
flokki fullorðinna.
Íþróttamót Loga, Smára og Trausta féll niður í ár en árlegt
námskeið þessara félaga í Ingólfshöll voru haldin í mars og
apríl með mikilli þátttöku og voru flestir frá Loga.
Járninganámskeið var haldið í apríl og voru þátttakendur 10.
Reiðnámskeið var haldið í Hrísholti 18. -23. júní.
Þátttakendur voru 48 flestir yngri en 16 ára.
Að námskeiðinu loknu var haldin firmakeppni og tóku 60
knapar þátt í fjórum flokkum.
Hestaþing Loga var haldið að Hrísholti um
verslunarmannahelgina að venju. Mótið var mjög vel sótt bæði
af keppendum og áhorfendum.

Guðrúnu Jónsdóttir og Sproti voru mjög sigursæl á mótum félagsins á
árinu.

Haustfundur Loga var í nóvember.
Helstu fjáröflunarleiðir Loga eru:
1.
Styrkur frá sveitarfélaginu Bláskógabyggð
2.
Hestaþing Loga, aðgangseyrir og veitingasala.
3.
Firmakeppni
4.
Árgjöld og stuðningur félaganna.

Hestamannafélagið Sleipnir
Aðalfundur Sleipnis var haldinn fimmtudaginn 3. febrúar 2007
í Hliðskjálf.
Félagsmenn eru 312
Formaður er Jón S. Gunnarsson
Varaformaður: Guðmundur Stefánsson
Gjaldkeri: Reynir Þór Jónson
Ritari: Torfi Sigurðsson
Meðstjórnandi: Valur Örn Gíslason
Varamenn: Stefán Ármann Þórðarson og Elín Magnúsdóttir

Stefna félagsins er að efla áhuga og
þekkingu manna á hestum og ágæti
þeirra, hestaíþróttum og stuðla að réttri
og góðri meðferð hesta.
Félagsstarf Sleipnis er umfangsmikið
og samkomur af ýmsum toga. Í upphafi árs var farin Þorrareið,
en hún er einn vinsælasti liðurinn í félagsstarfi Sleipnis. Að
þessu sinni var riðið í Glóru þar sem hjónin María og Hörður
tóku á móti Sleipnismönnum af mikilli gestrisni.
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Sleipnismaðurinn Sigursteinn Sumarliðason varð heimsmeistari í gæðingaskeiði á Kolbeini frá Þóroddsstöðum.

Árangur Sleipnisfélaga var með ágætum á árinu. Þrír
Sleipnisfélagar voru valdir í landslið Íslands sem keppti á
heimsleikum íslenska hestsins í Hollandi. Þar bar hæst að
Sigursteinn Sumarliðason varð heimsmeistari í gæðingaskeiði á
gæðingi sínum Kolbeini frá Þóroddstöðum.
Reiðskóli Sleipnis var haldinn í sumar á Selfossi. Að
skólanum standa Brynjar Stefánsson og Rannveig Árnadóttir og
nutu yfir eitthundrað börn og unglingar leiðsagnar þeirra
Helstu fjáraflanir félagsins eru félagsgjöld og firmakeppni.
Stjórn og firmakeppnisnefnd Sleipnis vilja þakka þeim
fjölmörgu fyrirtækjum og einstaklingum sem styðja starf okkar,
kærlega fyrir stuðninginn.
F.h. stjórnar
Jón S. Gunnarsson

Firmakeppni, vetrarmót og félagsmót voru haldin á velli
Sleipnis, Brávöllum. Kvennareið, baðtúr og kaffitúrar í næstu
sveitir eru fastir liðir á hverju vori. Sleipnisfélagar fjölmenntu
í hestaferð á liðnu sumri eins og oft áður. Farið var á Þingeyrar
í Húnaþingi undir styrkri stjórn ferðanefndar og var dvalið þar
við útreiðar í þrjá daga í fallegu umhverfi. Um 40 manns og 100
hross tóku þátt í ferðinni.
Brávellir, hið nýja keppnissvæði Sleipnis hefur sýnt það og
sannað að þarna erum við að byggja upp svæði sem er með því
besta sem boðið er uppá hér á landi. Árangur á mótum hefur
verið góður og fremstu knapar landsins hafa borið lof á völlinn
og þá aðstöðu sem verið er að byggja upp. Nýstofnað skeiðfélag
innan hestamannafélagsins Sleipnis hefur staðið fyrir mótaröð í
skeiðgreinum sem notið hefur mikilla vinsælda.

Hestamannafélagið Smári
Árið 2007 hefur verið nokkuð venjulegt í
störfum félagsins með nokkrum
ánægjulegum undantekningum þó.
Í viðbót við hefðbundin mót og
uppákomur ársins héldum við Ístöltmót,
tókst það með ágætum og var gerður
góður rómur að því. Vonandi tekst okkur
að gera þetta að árvissu móti en það fer jú dálítið eftir veðri.
Ánægjulegt hefur verið að sjá aukna þátttöku í æskulýðsstarfinu
bæði á mótum og námskeiðum og kemur þar í ljós gott starf
æskulýðsnefndar félagsins. Þess skal getið að starf nefndarinnar
fyrir árið 2007 var eitt af 4 sem kom til greina við veitingu
æskulýðsbikars Landsambands Hestamannafélaga og segir það
allt sem segja þarf um starfið.
Loksins hefur verið tekin fyrsta skóflustunga að reiðhöllinni
en það var gert þann 6. janúar voru það Heiðursfélagar Smára
sem það gerðu. Allar þær tafir sem hafa orðið má að mestu rekja
til breytinga á bæði aðal- og deiliskipulagi Hrunamannahrepps
sem voru nauðsynlegar vegna framkvæmdanna. Aðalfundur
félagsins verður haldinn þann 27. janúar.

Skóflustunga tekin að nýrri reiðhöll á Flúðum.

Helstu fjáraflanir ársins eru firmakeppnin og bingóið en
einnig eru það lottótekjur og félagsgjöld.
Virðingarfyllst,
Guðni Árnason formaður.
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Íþróttafélagið Dímon
Aðalfundur félagsins var haldinn að
Goðalandi í Fljótshlíð 15. febrúar 2007.
Stjórn félagsins skipa:
Formaður:
Benóný Jónsson
Gjaldkeri:
Ásta Laufey Sigurðardóttir
Ritari:
Guðmann Óskar Magnússon
Meðstjórn.: Björgvin Daníelsson og Lars Hansen
Til vara:

María Rósa Einarsdóttir, Helgi Jens Arnarson
og Guðríður Jónsdóttir.
Formenn deilda:
Frjálsíþróttadeild:
Hermann Árnason
Blakdeild:
Halldóra Magnúsdóttir
Sunddeild:
María Rósa Einarsdóttir
Fimleikadeild:
Ingibjörg Erlingsdóttir
Borðtennisdeild:
Sigurjón Sváfnisson
Glímudeild:
Ólafur Elí Magnússon
Núverandi og fyrrverandi formenn Dímonar á 10 ára afmælishátíð
félagsins.

Starfsemi íþróttafélagsins var með miklum blóma á árinu.
Hápunktur ársins var auðvitað vel heppnuð 10 ára afmælishátíð
félagsins, sem haldin var þann 8. september og fengum við
góðar kveðjur við það tækifæri og vænar gjafir voru færðar
félaginu.
Íþróttastarfið var öflugt á árinu og tekið var þátt í óteljandi
íþróttaviðburðum, héraðsmótum og á landsvísu. Stærsti
íþróttaviðburðurinn var vitaskuld Landsmót í Kópavogi, en á
mótið fóru margir verðugir fulltrúar frá Dímon. Félagar okkar
stóðu sig vel í borðtennis, í blaki, sundi, glímu og frjálsum og
áttum við sigurvegara í hástökki karla, Björgvin Reyni
Helgason.
Áfram var haldið þróun á skólaverkefninu okkar og má segja
að megináherslan hafi verið lögð á það verkefni á árinu með
góðri samvinnu við skólayfirvöld og markvissa vinnu
sveitarstjórnar til eflingar verkefninu. Ég leyfi mér að fullyrða
að við höfum lyft grettistaki í þessum efnum í sveitarfélaginu,
enda hefur aðsókn í æfingar aukist mikið, sérstaklega hefur
þetta komið sér vel fyrir krakkana úti í sveitum, sem fá með
þessu aukna möguleika til þess að æfa íþróttir og fá
heimkeyrslu með skólabíl þegar æfingum er lokið. Nú í vetur
býður Dímon upp á æfingar innan skólaverkefnisins þrjá daga í
viku. Ljóst er að verkefnið er komið til að vera, við þurfum þó
enn að bæta við þar sem ekki tókst að koma öllum æfingum

félagsins, fyrir skólanemendur, fyrir innan ramma verkefnisins.
Við í stjórn Dímonar munum beita okkur fyrir því að verkefnið
verði enn aukið næsta haust, þannig að tryggt verði að sem
flestum æfingum verði fyrirkomið þannig að heimakstur verði
við lok þeirra.
Það eru spennandi tímar framundan, byrjað er að teikna
viðbyggingu við íþróttahúsið, en þar er um að ræða
áhaldageymslu sem byggð verður við norðurhlið hússins. Við
horfum einnig til þess með miklum væntingum að byggður
verði upp nýr og fullkominn frjálsíþróttavöllur, en slík
uppbygging verður einungis ef við fáum til okkar árlegt
Unglingalandsmót UMFÍ. Það mál er í undirbúningi. Ég minni
á að fyrst þetta var hægt í Vík í Mýrdal þá hljótum við að geta
þetta eins og grannar okkar.
Starfsemi íþróttafélagsins er sífellt að víkka, nú upp á
síðkastið hefur m.a. verið rædd sú hugmynd hvort ekki sé rétt
að stofna nýja deild innan íþróttafélagsins, til þess að halda utan
um íþróttastarf fullorðinna, eins konar Almenningsíþróttadeild.
Þessi hugmynd þarf að þroskast betur, en stjórn félagsins mun
beita sér fast fyrir málinu.
Formaður félagsins,
Benóný Jónsson

Íþróttafélag FSu
mikið framfararskref í körfuknattleiksíþróttinni í Árborg sem á
eftir að skila sér á næstu árum. Sett voru skýr markmið hjá
meistaraflokki FSu áður en tímabilið byrjaði, stefnt skildi upp
um deild á þessu tímabili.
Byrjaði síðan keppnistímabilið um miðjan október og hefur
FSu unnið hvern leikinn á fætur öðrum og þegar tímabilið var
hálfnað um áramótin sat Fsu í 2. sæti 1. deildar með 14 stig og
hafði einungis tapað einum leik. Starfið hjá Íþf. Fsu snýst um
Körfuboltaakademíuna og allt sem henni tengist en nú í ár
bættist við yngriflokkastarfið sem er frábær viðbót fyrir þetta
unga félag. Stefnan er sett hátt hjá Fsu fyrir árið 2008 og verða
allir að leggjast á eitt til þess að markmiðin náist.
Stjórn íþf. FSu

Árið 2007 hefur verið mjög viðburðaríkt hjá íþróttafélagi Fsu
en hjá því er einungis starfrækt körfuboltaakademía. Á
vormánuðum komst 1.deildarlið Fsu í úrslitakeppni um laust
sæti í úrvalsdeild með því að lenda í 3.sæti í deildarkeppninni.
Fsu spilaði þar á móti Val en tapaði þeirri rimmu og sátu því
sem fastast í 1.deild. Unglingaflokkur FSu spilaði líka í
Íslandsmótinu og endaði í 4. sæti.
Eftir tímabilið byrjuðu forsvarsmenn íþf. Fsu að skipuleggja
næsta keppnistímabil og í þeirri skipulagningu var farið í
samstarfshugleiðingar með Körfuknattleiksdeild Umf. Selfoss.
Það samstarf var hugsað um yngri flokkana eða krakka á
grunnskólaaldri. Markmiðið var að auka gæði þjálfunar og gefa
ungum körfuknattleiksiðkendum í Árborg aukinn möguleika á
að ná árangri í sinni grein. Gekk þetta eftir og var þarna tekið
81

ÁRSSKÝRSLA HSK 2007

Íþróttafélagið Garpur
Ýmislegt hefur verið í gangi hjá
Garpi þetta árið. Aðalfundur var
haldinn þann 9. febrúar og 15 ára
afmæli Garps sem haldið var á Laugalandi þann 28. október
síðastliðinn. Þjálfaraskipti urðu á árinu en hætti Gylfi B.
Sigurjónsson með boltagreinar og kom í hans stað Guðni
Sighvatsson. Þökkum við Gylfa kærlega fyrir starf sitt fyrir
félagið.
Stjórn félagsins hélst þó óbreytt og er hún sem hér segir:
Formaður: Jóhanna Hlöðversdóttir
Ritari: Ragnheiður Alfreðsdóttir
Gjaldkeri: Haraldur Gísli Kristjánsson
Meðstj: Árbjörg Anna Gísladóttir
Anna Björg Stefánsdóttir
Ágústa Hjaltadóttir
Kristinn Guðnason
Starf félagsins hefur gengið mjög vel. Boltagreinar hafa
verið undir stjórn Guðna Sighvatssonar, frjálsar íþróttir af
Jóhönnu Þ. Magnúsdóttur og Haraldi Gísla Kristjánssyni og
fimleikar af Árbjörgu Önnu Stefánsdóttur. Garpur ferðaðist
einnig mikið á liðnu ári og átti þar af leiðandi keppendur á
flestum HSK mótum ársins.
Styrkir frá sveitafélögum eiga eins og fyrr stóran þátt í því að
halda Garp gangandi og eru þar af leiðandi æfingar félagsins
ókeypis fyrir iðkendur. Guðni Guðmundsson frá Þverlæk hefur

Guðni Guðmundsson var heiðraður á 15 ára afmæli félagsins.

líka verið félaginu mikill styrkur með flösku- og dósasöfnun
sinni. En bæði safnar hann í kassa og týnir svo upp meðfram
vegum. Þetta framlag Guðna varð til þess að á afmælishátíð
Garps var hann útnefndur heiðursfélagi þess. Einnig voru
jólasveinaleiðangrar farnir eins og undanfarin ár og alltaf bætast
við bæir sem vilja nýta sér þessa þjónustu.
Fyrir hönd Garps,
Jóhanna Hlöðversdóttir

Íþróttafélagið Gnýr
Allt íþróttastarf á
Sólheimum er undir
stjórn Íþróttafélagsins
Gnýs. Stefnt er að því
hafa starfið sem
fjölbreytilegast svo að sem flestir geti tekið
þátt í því sem þeir hafi áhuga á og gaman af.
Boccia
Bocciafélag Sólheima. Íslandsmeistaramót í
Boccia 24. mars 2007. Þetta var um tuttugu
manna hópur sem tók þátt.
Frjálsíþróttamót
23. mars. Íslandsmeistaramót ÍF 2007 í
frjálsum íþróttum Laugardalshöll. 14. apríl.
Sambandsþing ÍF 2007 Hótel Sögu.
Komið og dansið
Dansnámskeið: Kennarar koma og
leiðbeina. Mjög skemmtilegt námskeið og
mjög vel sótt.

Leikarar úr hópi Gnýsfélaga.

Æfingamót 9. júní 2007
Eyþór og Ágúst stóðu sig frábærlega á þessu móti æfingamóti.

Gönguhópur Sólheima
Gönguhópurinn stóð sig frábærlega Fórum tvisvar í viku í
stutta og skemmtilega fræðslu og náttúrugöngur um
Sólheimasvæðið.

Landsliðsmaðurinn til Englands
Ágúst Þór Guðnason var valinn eftir mótið til að fara til
Manchester á Englandi og keppa í frjálsum íþróttum ÍF fyrir
Íslands hönd.

Frjálsar á Selfossi 22. maí 2007
Við vorum svo heppin að fá að æfa á Selfossi um tíma og
þökkum við Siggu kærlega fyrir hjálpina. Það var mjög
hvetjandi og árangursríkt.

Tækjasalur og íþróttahús
Aðsókn jókst með hverjum degi enda aðstaða að batna. Með
mikilli notkun aukast kröfur þeirra sem æfa daglega. Sigurjón
Pípari gaf bekkpressu með öllu. Árni og Siggi gáfu
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Kvennahlaupið
Fór fram 16. júní 2007. Kristján Már stjórnaði upphitun eins og
svo oft áður. Boðið var upp á grænmeti og djús fyrir dömurnar.

lyftingabekk ásamt lóðum og fleiru.Á áætlun er að reyna að fá
inn í salinn, nýtt hlaupabretti. Róðrar stig-vél og fleira.
Sundlaug Sólheima
Nú komast flestir okkar íbúar í sundlaugina. Stigar og handrið í
laug og nuddpott. Aðstaða að verða til fyrirmyndar. Þarf aðeins
að lappa upp á sturtuklefa.

Íþróttaleikjanámskeið
Á Sólheimum er metnaðarfullt íþróttaleikjanámskeið fyrir börn
sem stendur virka daga frá 12. júní til 11. ágúst.

Íþróttafélagið Hamar
Á aðalfundi Íþróttafélagsins Hamars sem
haldinn var 18. febrúar 2007, voru
eftirtaldir kosnir í aðalstjórn félagsins:
Guðríður Aadnegard
Kent Lauridsen
Anton Tómasson
Valdimar Hafsteinsson
Elín Sesselja Guðmundsd.

formaður
gjaldkeri
ritari
meðstjórnandi
meðstjórnandi

Eftirtaldir eru formenn deilda:
Badmintondeild:
Ólöf Jónsdóttir
Blakdeild:
Þorvaldur Snorrason
Fimleikadeild:
Sólveig Ingibergsdóttir
Knattspyrnudeild:
Örn Guðmundsson
Körfuknattleiksdeild:
Lárus Ingi Friðfinnsson
Sunddeild:
Guðrún Hafsteinsdóttir
Laugasport:
Valdimar Hafsteinsson

Verðlaunahafar á aðalfundi Hamars.

uppi varðandi úrlausn þeirra mála og er af hálfu bæjaryfirvalda
verið að vinna í málinu.
Innan Íþróttafélagsins Hamars er rætt um nauðsyn þess að
reisa nýtt íþróttahús sem nýttist sem keppnishús í ýmsum
íþróttagreinum og yki aðgengi almennings til hreyfingar og að
byggja þurfi gervigrasvöll í fullri stærð og aðstöðu tengda
vellinum. Sundlaugina þarf að endurbæta og tryggja öllum
aðgang að henni. Halda þarf áfram uppbyggingu á
fjölskylduvænu útivistarsvæði undir Hamrinum. Félagið leggur
áherslu á að staðsetning nýrra mannvirkja verði sem flestum
fundinn samastaður á einu svæði til að tryggja hagkvæmni í
rekstri og faglega starfseiningu. Huga þarf að því að hafa
nægjanlegt landssvæði svo frekari uppbygging geti átt sér stað
í samræmi við væntanlega fjölgun í bæjarfélaginu.
Að lokum þakkar stjórnin öllum þeim sem hafa lagt okkur lið
á síðastliðnu ári og stutt okkur með einum eða öðrum hætti.

Á aðalfundinum var Hafrún Hálfdánardóttir valin íþróttamaður
Hamars en hún var einnig valin íþróttakona Hveragerðis og
körfuknattleiksmaður HSK árið 2006.
Fastir fundir aðalstjórnar með formönnum deilda eru haldnir
einu sinni í mánuði, fyrsta miðvikudag hvers mánaðar og fara
þeir fram á skrifstofu félagsins í íþróttahúsinu. Fulltrúar
félagsins sóttu fundi HSK og sérsambanda sem tengjast
starfinu.
Deildir félagsins eru sem fyrr sjö og starfa þær sjálfstætt.
Starfið á nýliðnu starfsári var hefðbundið og vinna deildirnar
mikið og gott starf. Fjöldi menntaðra íþróttakennara, þjálfara og
leiðbeinenda starfa innan félagsins og að auki vinna fjölmargir
sjálfboðavinnu við að halda starfinu gangandi og kann stjórnin
þeim
bestu
þakkir
fyrir.
Rekstur
Laugasports,
líkamsræktarstöðvar, sem félagið rekur í Laugaskarði gengur
mjög vel en hún er opin virka daga frá kl. 06:40 - 20:30 og um
helgar frá 10:00 - 17:30. Þar er boðið upp á metnaðarfulla
dagskrá fyrir alla aldurshópa.
Starfssemi félagsins er fjárfrek og þurfa allar deildir að
leggja mikið á sig í fjáröflun. Fjáraflanir hvíla að mestu leyti á
herðum deildanna og eru blaðaútgáfa, útburður dreifibréfa,
umsjón með sölu á sælgæti og drykkjarvörum á heimaleikjum
og mótum og sala á ýmsum öðrum vörum helsta tekjulind
þeirra. Hveragerðisbær styrkir starfið og einnig hafa ákveðnar
deildir skipt á milli sín dósasöfnun. Deildir félagsins hafa tekið
að sér að vinna ákveðin verkefni fyrir sveitarfélagið og má þar
m.a. nefna leikjanámskeið á sumrin og umsjón með kaffisölu
17. júní.
Þau íþróttamannvirki sem eru í Hveragerði eru fyrir löngu
„sprungin“ vegna fjölda iðkenda og hafa sumar deildir þurft að
sækja æfingar til annarra sveitarfélaga. Kostnaður vegna þessa
er þungur baggi á deildunum. Stjórn félagsins átti nokkra fundi
með bæjaryfirvöldum á sl. ári. Þar var sem fyrr m.a. fjallað um
aðstöðuleysi félagsins til íþróttaiðkunar. Ýmsar hugmyndir eru

Hamarskonur sigruðu á héraðsmótinu í blaki.
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Íþróttafélagið Mímir
Ég og Heiðrún tókum við af
Sigurborgu og Jóni Þorgeiri sem
íþróttaformenn
Mímis
fyrir
rúmlega ári síðan.
Það er alveg ótrúlegt hvað tíminn
flýgur hérna á vatninu og áður maður veit af er stjórnatímabilið
búið.
Þegar við byrjuðum sem íþróttaformenn var okkar fyrsta
verkefni að færa mörkin á bakvið kös. En það verkefni var sett
í bið vegna mikilla anna.
Þegar við byrjuðum héldum við stórkostlega skemmtilegt
handboltamót, þáverandi 4. bekkur vann þetta mót rétt svo í
spennandi úrslitaleik 13-9. Þar sem bæði lið höfðu unnið 1. og
2. bekk.
Eftir það héldum við körfuboltamót sem 4.bekkur vann eftir
spennandi keppni og unnu á markatölu.
Svo héldum við ML tröllið. Við ákváðum að breyta aðeins
til og fengum Hjalta Úrsus til að sýna okkur hvernig þetta væri
gert, voru margar skemmtilegar greinar sem dæmi má nefna
bóndagöngu og draga jeppa og henda þungum kúlum ofan á
tunnur og margt margt fleira.
En eftir harða keppni vann Sævar Þór ML tröllið og í öðru
sæti var Ragnar Anthony og var það svo Ástey sem vann ML
skessuna með glæsibrag.
Rétt fyrir páskafrí fóru svo nokkrar stelpur héðan og kepptu
á framhaldsskólamótinu í hestum. Gekk þeim ótrúlega vel og
lenti til dæmis Guðríður í 10. sæti í tölti sem er mjög góður
árangur á þessu móti :
Svo kom sumarið, eftir að skólinn byrjaði aftur héldum við
svo strax í annarri viku bekkjarmót í fótbolta og vann 4.bekkur
mótið og endurheimti 4.bekkur þá titilinn.
Hápunkturinn á stjórnartímabilinu var þegar Laugar komu í
heimsókn. Föstudagskvöldið var slegið á létta strengi og var

farið í asnalegar íþróttir, þar var blindrabolti, kókópuffs kast
með fætinum, boðhlaup í ruslapoka og skutlukast. Vann ML
allar greinarnar auðveldlega nema reipitogið hjá strákunum, en
þar tóku Laugadrengirnir okkur í kennslustund.
Laugardagurinn var tekinn snemma og hófst keppnin um
11:00 leytið. Byrjað var að keppa í fótbolta hjá strákum. Þar
fóru fram 4 leikir og vann ML alla nema einn. ML stelpurnar
sýndu svo hvað í þeim bjó og sýndu Laugarstelpunum enga
miskunn og unnu 4-1.
Karfan hjá strákunum var ekki frásögu færandi nema ML
vann 33-9. Stelpurnar tóku svo Laugar á taugum og unnu þær
11-10. Bandýið var svo stórskemmtilegt, það var blandað
kvenna og karlaliðum saman og að sjálfsögðu vann ML. Í
handbolta hjá strákum náðu Laugar svo loks að vinna okkur.
Hvað varðar stelpuhandboltann hefur ekki annað eins sést í
langan tíma, en grípa þurfti til tveggja framlenginga en þegar
það dugði ekki til þá var ákveðið að halda fyrstu
vítakastskeppnina í handbolta og ekki dugði það heldur og varð
útkoman jafntefli eftir smá misskilning hjá dómaranum
(Didda). Svo var slegið á létta strengi í lokin með blönduðum
liðum hjá ML og Laugum í kýló. Slegið var svo upp allsherjar
sundlaugarpartý þar sem fólk fór í blak og lá í heitu pottunum.
Seinna í nóvember héldum við innanhúsmót í fótbolta, en 4.
bekkur vann það mót. Þar sem seinasti leikurinn við 3. bekk
endaði með sigri 4. bekks. Úrslit frá því móti var því að
4.bekkur hélt titlinum , 2.bekkur varð í öðru sæti, 3.bekkur í
þriðja sæti og 1.bekkur í 4. sæti. Þetta var seinasta bekkjarmót
sem við héldum og eftir þetta ákváðum að halda 100 krónu mót
í badminton þar sem Frikki og Ástey unnu.
Svo svona í lokin viljum við þakka fráfarandi stjórn fyrir gott
samstarf og skemmtilegt stjórnartímabil. Einnig viljum við
óska tilvonandi stjórn góðs gengis.
Takk fyrir okkur Heiðrún og Diddi.

Íþróttafélagið Suðri
Stjórn:
Þorbjörg Vilhjálmsdóttir, formaður
Soffía S. Pálsdóttir, gjaldkeri
Inga Dröfn Jónsdóttir, ritari
Guðrún Linda Björgvinsdóttir, meðstj.
Kristján Gíslason, meðstjórnandi
Aðalfundur Suðra var haldinn 28. mars sl.
Þar var m.a.
samþykkt tillaga um að þeir sem æfa hjá félaginu borgi
æfingagjöld, en það hefur ekki verið gert í nokkur ár. Einnig
var samþykkt að innheimta félagsgjöld hjá þeim félögum sem
ekki æfa.
Árið hefur verið viðburðaríkt hjá Suðrafélögum. Enn sem
fyrr er boccia vinsælasta íþróttagreinin og hana æfa nú u.þ.b. 30
manns sem mæta nánast 100%. Æfing er 1x í viku og er það
of lítill tími fyrir þennan fjölda og mikla getulega breidd
hópsins.
Þjálfarar í boccia eru: Oddný Ása Ingjaldsdóttir, Unnur
Bjarkadóttir og Þorbjörg Vilhjálmsdóttir.
S.l. sumar var boðið upp á æfingar í knattspyrnu og frjálsum
íþróttum en heldur fámennt var yfirleitt á þeim æfingum.
Þjálfarar voru: Oddný Ása og Unnur.
Samstarf var tekið upp við Sunddeild Selfoss í haust og nú
æfa með deildinni 2 Suðrafélagar.
Árið 2007 tóku Suðrafélagar þátt í eftirfarandi mótum:
z 23.-25. mars, Reykjavík. Íslandsmót í boccia, sveitakeppni

Suðrafélagar fóru til Ísafjarðar á árinu.
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- 12 keppendur.
z 23.-25. mars, Reykjavík. Íslandsmót í frjálsum íþróttum
innan húss - 7 keppendur.
z 1. apríl, Reykjanesbær. Íslandsleikar Special Olympics,
knattspyrna - 8 keppendur.
z 28.-30. maí, Akureyri. Hængsmót í boccia, einstaklingsog sveitakeppni - 17 keppendur.
z 5. - 8. júlí, Kópavogur: Landsmót UMFÍ, boccia og frjálsar
íþróttir - 9 keppendur.
z 31.ág.-2. sept. Ísafjörður: Íslandsleikar Spes Ol. í
knattspyrnu og frjálsum íþróttum - 5 keppendur.
z 20. okt., Akranes. Lionsmót í boccia - 3 keppendur.
z
2.-4. nóv., Akureyri.
Íslandsmót í boccia,
einstaklingskeppni - 18 keppendur.
z Desember, Selfoss. Jólamót Suðra í boccia, sveitakeppni 26 keppendur.

greinum sem æfðar hafa verið þessa daga. Það er von okkar að
þessir drengir verði framtíðaríþróttamenn hjá Suðra.
Tvær Suðrakonur fóru til Kína á Special Olympics s.l. haust.
Önnur sem bocciaþjálfari íslenska hópsins og hin til að keppa í
frjálsum íþróttum.
Árleg jólakortasala, í samstarfi við Íþróttasamband fatlaðra,
er okkar helsta fjáröflun.
Suðri fékk á árinu styrk úr Verkefnasjóði HSK til eflingar á
starfi félagsins. Mjólkursamsalan og Sláturfélag Suðurlands
styrktu félagið til kaupa á nýjum búningum og
bókhaldsskrifstofan Hjá Maddý hefur einnig styrkt félagið.
Þessum aðilum öllum þökkum við fyrir stuðninginn.
Hafin er vinna við heimasíðugerð félagsins og
kynningarbæklingur er einnig í vinnslu en í ljós hefur komið að
ýmsir sem málið varðar vita ekki af tilvist félags okkar svo nú
þarf að bretta upp ermar og láta fólk vita af okkur:
Í desember var haldinn fundur vegna stefnumótunar
félagsins og vonum við að sú vinna skili góðum árangri.
Markmið íþróttafélagsins Suðra er að bjóða upp á fjölbreyttar
íþróttaæfingar fyrir fatlað fólk á Suðurlandi, börn og fullorðna.
Markmið hvers og eins getur verið mismundandi, t.d. að hafa
betri félagsfærni, hafa betri hreyfifærni/samhæfingu og/eða
vera afreksíþróttamaður/kona.
Þorbjörg Vilhjálmsdóttir

Norrænt mót fyrir fötluð börn og unglinga, 12 - 16 ára, var
haldið á Íslandi í sumar. Suðri tilnefndi 4 drengi sem búa á
Suðurlandi til þátttöku og voru þeir allir valdir á mótið. Einn
tók þátt í borðtennis en hinir í sundi og frjálsum íþróttum. Þetta
mót er haldið annað hvert ár, til skiptis á Norðurlöndunum, og
er ætlað til að efla áhuga þessa aldurshóps á íþróttum. Áhersla
er lögð á æfingar og félagsþroska og að lokum er mót í öllum

Knattspyrnufélag Árborgar
Bráðabirgðastjórn Knattspyrnufélags Árborgar var sett á
félagsfundi þann 5. júlí 2007. Hana skipa:
Adolf Bragason, formaður
Baldvin Árnason, varaformaður
Guðmundur Karl Sigurdórsson, gjaldkeri
Stefán Magni Árnason, ritari
Marinó Fannar Garðarsson, meðstjórnandi

kútnum þegar leið á mótið og hafnaði að
lokum í 5. sæti A-riðils. Árborg lék fyrir
hönd HSK í knattspyrnu karla á
Landsmóti UMFÍ. Er skemmst frá því að
segja
að
Árborg
tryggði
sér
Landsmótsmeistaratitilinn eftir jafna og spennandi keppni.
Árborg hefur keppt fyrir hönd HSK á öllum Landsmótum frá
árinu 2001. Aldrei hefur knattspyrnunni verið gert jafn lágt
undir höfði og á mótinu í Kópavogi enda skráðu sig aðeins þrjú
lið til leiks. Áhugi áhorfenda var einnig lítill enda knattspyrnan
jaðaríþrótt á þessu móti. Að loknu sumri skráði liðið sig til leiks
á Íslandsmótinu í futsal, sem er nýtt form
innanhússknattspyrnu, en dró sig úr keppni að einum leik
loknum. Héraðsmót í knattspyrnu karla fór ekki fram á árinu.
Körfubolti
Körfuknattleiksdeild Árborgar var að venju skráð í öll mót sem
HSK bauð uppá á árinu. Árborgarar tefla jafnan fram öflugu liði
og í apríl varði félagið héraðsmeistaratitilinn í körfuknattleik. Í
haust féll Árborg úr leik í undanúrslitum bikarkeppni karla eftir
tap gegn Laugdælum.
Handbolti
Handknattleiksdeild Árborgar náði fræknum árangri á
héraðsmóti karla í handknattleik sem haldið var í desember.
Liðið tryggði sér bronsverðlaunin á mótinu með útisigri gegn
Dímon í spennandi leik á Hvolsvelli. Áður hafði liðið tapað
naumlega fyrir A og B liðum Selfoss.
Fjáraflanir
Stærsta fjáröflun félagsins á árinu var að venju umsjón með
hátíðinni Sumar á Selfossi. Meðal nýrra fjáraflana var fyrsta
Mýrarboltamótið sem haldið hefur verið á Suðurlandi. Mótið
heppnaðist mjög vel og hlaut mikla fjölmiðlaumfjöllun, en
fjárhagslegur ágóði var því miður enginn. Félagið hafði umsjón
með íþróttavellinum á Eyrarbakka líkt og fyrri ár. Smærri
fjáraflanir fóru fram allan ársins hring, s.s. dansleikjahald,
vörutalningar í verslunum o.fl.

Árborgarar fagna marki á Landsmóti UMFÍ.

Knattspyrna
Árborg tók þátt í öllum þeim mótum sem boðið var uppá á
vegum KSÍ á árinu. Fyrsta mót ársins var Lengjubikarinn þar
sem Árborg lék í C-deild og varð í 3. sæti í riðli-1. Árborg féll
úr leik í 1. umferð VISA-bikars karla eftir 1-4 tap gegn Víði,
Garði. Íslandsmótið fór ekki vel af stað en liðið rétti nokkuð úr
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Félagsmál
Árið var nokkuð erfitt félagslega og fjárhagslega en upp komst
um fjárdrátt framkvæmdastjóra félagsins á miðju ári. Í kjölfarið
leystist stjórn félagsins, sem skipuð var á aðalfundi þann 1. apríl
2007, upp og bráðabirgðastjórn var komið á. Snerust verkefni
hennar aðallega að því að koma bókhaldi og fjármálum á réttan
kjöl og var það verkefni langt komið um áramót.
Á lokahófi félagsins sem haldið var í Tryggvaskála þann 24.
ágúst var Örvar Rafn Hlíðdal kosinn leikmaður ársins auk þess
að vera valinn efnilegastur. Þá var Örvar einnig valinn bestur að

mati stuðningsmanna félagsins. Miðjumaður ársins var Helgi
Bárðarson og markakóngurinn Jóhann Bjarnason var valinn
sóknarmaður ársins. Hann fékk einnig viðurkenningu fyrir 100
leiki auk þess sem hann var heiðraður fyrir góð störf sem
þjálfari. Már Ingólfur Másson var valinn félagi ársins. Að loknu
keppnistímabilinu voru Adolf Bragason og Þórarinn Snorrason
ráðnir þjálfarar meistaraflokks fyrir keppnistímabilið 2008.
f.h. Árborgar
Guðmundur Karl Sigurdórsson, gjaldkeri.

Liðsmenn félagsins leggja á ráðin á Borgarnesmóti.

Knattspyrnufélag Rangæinga
Starfsárið 2007, hjá KFR, var með
nokkuð
hefðbundnum
hætti.
Aðalfundur félagsins var haldinn 2. mars
og fór hann fram samkvæmt venjulegum
aðalfundarstörfum. Stjórn félagsins
skipa:

Í vetrarstarfinu hafa allir flokkar farið á hin ýmsu mót og hefur
árangurinn í þeim flestum verið mjög góður. Í sumar kepptu
allir flokkar á Íslandsmóti auk þess sem hver flokkur fór á
a.m.k. eitt helgarmót.
Félagið var í samstarfi við Knattspyrnufélagið Ægi í
Þorlákshöfn í nokkrum flokkum kvenna á fyrri part ársins. Þá
var félagið í samstarfi við Selfoss, Hamar og Ægi með 2. flokki
drengja. Vill félagið nota tækifærið og þakka þessum félögum
fyrir samstarfið.
Uppskeru- og 10 ára afmælishátíð KFR var haldinn þann 17.
nóvember s.l. í félagsheimilinu Hvoli og var vel heppnuð. Á
hátíðinni voru veittar viðurkenningar í öllum flokkum fyrir
mestu framfarir og einnig var besti félaginn í hverjum flokki
valinn af leikmönnum. Einnig voru veittar viðurkenningar fyrir
árangur í starfi og fyrir vel unnin störf í þágu félagsins. Að því
loknu var slegið upp Pizzuveislu með aðstoð Gallery Pizza á
Hvolsvelli og snædd afmæliskaka frá Kökuvali á Hellu.
Félagið fjárfesti í nýjum nýjum keppnisbúningum fyrir alla
flokka á árinu og voru samstarfsaðilar félagsins í því verkefni
SS, Kaupþing og Múr og Mál. Þá voru keyptir nýir æfingagallar
á félagsmenn og gekk TM til samstarfs við félagið af því tilefni.
Samningur sveitarfélaga í Rangárvallasýslu við KFR stendur
enn og er þeim ásamt öllum þeim einstaklingum, fyrirtækjum,
félögum og stofnunum sem hafa staðið við bakið á félaginu
þökkuð samvinnan á liðnu ári. Þá vill félagið þakka sérstaklega
þjálfurum, dómurum, línuvörðum og foreldrum vel unnin störf.
Fh. stjórnar KFR
Þorsteinn Jónsson formaður.

Þorsteinn Jónsson, Hvolsvelli, formaður
Jóna Björg Pálsdóttir, Hellu, gjaldkeri
Rúnar Guðmundsson, Hvolsvelli, ritari
Helga Haraldsdóttir, Núpakoti, meðstjórnandi
Þórhalla Sigmundsdóttir, Hellu, meðstjórnandi
Finnur B. Tryggvason, varastjórn
Jóna Sigþórsdóttir, varastjórn
Knattspyrnuæfingar og keppnir eru eðlilega fyrirferðamestar í
starfi félagsins. Má reikna með að það hafi verið um 700
æfingar yfir árið og félagið var skráð í 162 knattspyrnuleiki,
fyrir utan leiki á inni og/eða helgarmótum. Félagar náðu því í
haust að vera nákvæmlega 300, en þeir sem hafa verið að æfa á
síðasta ári eru að nálgast annað hundraðið. Það er nokkur
aukning frá fyrri árum og skýrist hún að mestu leyti af því, að
félagið gat nú haldið úti meistaraflokki karla og 2. flokk
drengja. Félagið er að vonum stolt af þessu og teljum við að
þetta sé afrakstur af öflugu starfi undanfarinna ára, sem elur af
sér fleiri afbragðs íþróttamenn og skilar sér upp í eldri
flokkana.
Starfið í yngri flokkunum var með nokkuð hefðbundnu sniði.
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Knattspyrnufélagið Ægir
Starf félagsins var með hefðbundnu
sniði á síðasta tímabili. Boðið var uppá
æfingar fyrir alla yngri flokka beggja
kynja. Farið var á hefðbundin mót s.s.
Íslandsmót,
Faxaflóamót
og
Héraðsmót auk ýmissa annarra verkefna.
Sumarstarfið var viðamikið eins og undanfarin ár en félagið
sér um framkvæmd leikjanámskeiða og smíðavallar í
Þorlákshöfn. Einnig var starfræktur knattspyrnuskóli fyrir
yngstu iðkendur auk hefðbundinna æfinga.
Að venju hélt félagið úti meistaraflokki karla en þjálfari þess
var Sveinbjörn Ásgrímsson. Liðið náði ágætis árangri og var í
fjórða sæti síns riðils með 20 stig, einu stigi á eftir KFS en lengi
framan af móti var liðið í góðri stöðu með að komast í
úrslitakeppni deildarinnar.

Ægisstelpur í 4. flokki á HSK móti.

Skotíþróttafélag Suðurlands
Starfsskýrsla Skotíþróttafélags
suðurlands. Starf félagsins var
með
hefðbundnum
hætti
síðastliðið ár.
Aðalfundur haldinn 21.mars.
Í stjórn sitja:
Jóhann Norðfjörð, formaður
Stefán Ström, varaformaður.
Sigurður Sveinn Jónsson, gjaldkeri
Jónas Geir Sigurðsson, ritari
Sigurbjörn Arnarson, meðstjórnandi.
Landsmót STI var haldið á svæði félagsins. Bikarmót STI var
einnig haldið á svæði félagsins.
Einnig tóku félagsmenn þátt i hinum ýmsu mótum á vegum
annarra félaga. UMFÍ í Kópavogi 1+2+3 sæti í skeet, frábært
það. SIH open 1. sæti í A-riðli, 1+3 sæti í B-riðli og svo mætti
lengi telja. Sendum tvær riffilskyttur á Landsmót UMFÍ í
Kópavogi, lentu í tveimur neðstu sætunum. Það vantar
algjörlega inniaðstöðu fyrir riffilæfingar ef við eigum að sitja
við sama borð og önnur félög.
Enskur þjálfari að nafni Allen Warren var hjá okkur í sumar
og mun hann að öllum líkindum verða ráðinn til starfa hjá
félaginu næsta sumar, til þjálfunar keppnisliðs í
leirdúfuskotfimi.

Gunnar Gunnarsson og Jóhann Norðfjörð sigurvegarar á SIH open
2007.

Talsvert var um óvissuferðir á svæði félagsins, þetta er stór
hluti af tekjum félagsins ásamt félagsgjöldum, en félagar eru
vel á 3ja hundrað. Við horfum bjartsýnir til komandi keppnisárs
og munum gera okkar besta til að vera HSK til sóma jafnt utan
vallar sem innan.
Með íþróttakveðju.
Jóhann Norðfjörð (BóBó), formaður SFS

Skólafélag ÍKHÍ
vilhvilh@khi.is,
Kristín
Sigríður
Guðmundsdóttir, gjaldkeri, netfang:
krigudmu@khi.is, Karitas Þórarinsdóttir,
ritari, netfang: karithor@khi.is, Einar
Kristinn
Árnason,
meðstjórnandi,
netfang: einakara@khi.is, Svavar Helgi
Ólafsson, meðstjórnandi, netfang:
svavolaf@khi.is. Aðalfundur félagsins fór fram 29. apríl fyrir
tímabilið 2006 - 2007.
Fyrir hönd Skólafélags ÍKÍ
Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson, formaður

Starfsár Skólafélags ÍKÍ 2007 tekur aðallega til þátttöku í
hópíþróttagreinum ásamt hinum ýmsu íþróttaviðburðum innan
félagsins. Af hópíþróttum má nefna þátttöku í 2. deild karla
körfuknattleik í riðli A-5 keppnistímabilið 2006 - 2007 og
endaði félagið í 4. sæti riðilsins. Félagið er nú með lið í
utandeild karla í handknattleik, en þar situr liðið um miðja
deild. Af íþróttaviðburðum innan félagsins ber helst að nefna
heimsókn Íþróttaakademíunnar í Reykjanesbæ en þá kepptu
skólarnir tveir í hinum ýmsu íþróttagreinum, varla þarf að nefna
að ÍKÍ bar sigur úr býtum. Í stjórn félagsins sitja Vilhjálmur
Ingi Vilhjálmsson, formaður, sími: 663 - 0013, netfang:
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UBH
Ritari: Ólafur Elí Magnússon
Varam.: Helgi Jens Hlíðdal
Varam.: Jón Gísli Harðarson
Félagið er bakhjarl Íþróttafélagsins Dímonar sem sér um alla
íþróttastarfsemi á svæðinu.
Fyrir hönd félagsins Guðmann Óskar Magnússon.

Aðalfundur félagsins fór fram 12 des.
2007.
Í stjórn eru :
Formaður: Guðmann Óskar Magnússon
Gjaldkeri: María Rósa Einarsdóttir

Umf. Baldur
Trausti Hjálmarsson formaður
Baldur Gauti Tryggvason varaformaður
Halldóra Gunnarsdóttir gjaldkeri
Dóra Haraldsdóttir ritari
Haukur Gíslason meðstjórnandi
Til vara:
Ágúst Hjálmarsson
Ívar Freyr Hafsteinsson

Þorrablótsundirbúningi. Sviðið var
stækkað og endurbætt og voru okkar
menn Ágúst Hjálmarsson og Geir
Gíslason sem höfðu veg og vanda að allri
smíði á og við svið. Mjög gott samstarf
var hjá félögunum þremur. Talsvert mikil vinna var hjá
leikurum, búningahönnuðum, smiðum og svo öllu því góða
fólki sem hjálpaði til á einn eða annan hátt til að gera
sýningarnar eins veglegar og þær voru. Alls var sýnt ellefu
sinnum í Þingborg og skráðir gestir voru um 590. Fengust góðir
dómar á sýninguna og held ég að allir hafi gengið sáttir út úr því
samstarfi, enda var það mikil gleði, samstaða og vilji sem
einkenndu það fína verkefni.
Tónleikar með hljómsveitinni Baggalút voru haldnir í
Þingborg í apríl og voru þeir mjög skemmtilegir og vel
heppnaðir utan það að aðsókn var heldur dræm að þessu sinni
en betur má ef duga skal og hver veit nema ungmennafélagið
lumi á fleiri hugmyndum í þeim efnum.
Ungmennafélagið tók þátt í vorhátíðinni Fjör í Flóa, þó með
heldur minna sniði en undanfarin ár. Allt rusl var tínt með
þjóðveginum frá Selfossi og austur að Þjórsárbrú í endaðan
maí. Leikjanámskeið var haldið í Þjórsárveri í samstarfi við
Vöku og Samhygð. Allar nefndir félagsins voru virkar í sínu
starfi. Skemmtinefnd hélt utanum þessar hefðbundnu
uppákomur félagsins eins og t.d. hestamannakaffi, 17. júní
fögnuð, spilakvöld Baldurs, Vöku og Samhygðar ásamt ýmsu
öðru góðu starfi. Íþróttanefnd sá um að halda úti því mikla
íþróttastarfi sem er innan félagsins. Æfingar voru jafnt yfir
vetur sem og sumar, var mæting góð og góður árangur náðist á
þeim mótum sem okkar fólk tók þátt í. Sjoppan starfaði þegar á
þurfti að halda við ýmis tilefni.
Vil ég þakka samstarfsfólki mínu á árinu allt það
óeigingjarna starf sem það hefur unnið fyrir ungmennafélagið
og óska ég öllum velfarnaðar á nýju ári.
Stjórnin

Formaður félagsins hrærir í potti á þorrablóti félagsins.

Starfsárið 2007 var að mestu leiti hefðbundið hjá
ungmennafélaginu Baldri. Aðalfundur var haldinn í Þingborg 7.
janúar og var hann prýðilega sóttur. Hið sívinsæla Þorrablót
ungmennafélagsins og Sandvíkurhrepps var haldið með pompi
og prakt 27. janúar og var undirbúningurinn við það mjög
skemmtilegur og samstarf hið ágætasta. Ágóði var talsverður og
tókst blótið í alla staði vel og skipti þar góð aðsókn talsverðu
máli. Héraðsþing var haldið í febrúar og áttum við þar einn
fulltrúa sem sat þingið.
Í janúar var farið í mikið samstarf við nágrannafélögin á
sviði leiklistar. Var farið í að setja upp leikverk með Samhygð
og Vöku. Undirbúningur hafði staðið yfir síðan í desember
2006. Ráðinn var leikstjórinn Gunnar Sigurðsson og stórverkið
Draumur á Jónsmessunótt varð fyrir valinu. Þingborg var
valið sem sýningarhús og æfingar hófust af kappi samhliða

Verðlaunahafar á aðalfundi Umf. Baldurs.
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Umf. Biskupstungna
Aðalfundur Ungmennafélagsins var haldinn
í Bergholti 21. okt.
Stjórn félagsins
Guttormur Bjarnason, formaður
Ingibjörg Sigurjónsdóttir, gjaldkeri
Sveinn Kristinsson, ritari
Varamenn í stjórn, Dagný Rut Grétarsdóttir
og Ásborg Arnþórsdóttir
Starfsemi félagsins var með ágætum á árinu og má þar helst
nefna öflugt íþróttastarf.
Skipulagðar æfingar voru í fótbolta, glímu, körfubolta,
fimleikum, stelpuæfingum og leikjakennsla yngstu nemanda.
Aðsókn hefur verið mjög góð. Eitt af því sem miklu máli skiptir
er að félagið hafi aðgang að vel hæfu og menntuðu fólki í stöðu
þjálfara og hefur það gengið vel með því ágæta fólki sem búsett
er á svæðinu. Eitt af því marga sem félagið er stolt af er
endurreisn glímunnar og á félagið þar Helga Kjartanssyni mikið
að þakka að hafa hafið glímuna til vegs og virðingar á ný.
Félagið tók þátt í keppni á Landsmótinu í Kópavogi í sumar
og má þar helst hampa góðum árangri í glímu.
Félagar úr Ungmennafélaginu tóku virkan þátt með
vinnuframlagi sínu í uppbyggingu sparkvallar við
Grunnskólann í Reykholti og var ánægjulegt að sjá hvað margir
lögðu því verki lið. Hann var tekinn í notkun í október og er
mikið notaður.

Körfuoltalíð félagsins í 10. flokki drengja.

Ritnefndin gaf út þrjú blöð á árinu. Leikdeild setti ekki upp
leikrit en nú í desember var hafinn undirbúningur að
uppsetningu á leikriti í byrjun ársins. Fjáraflanir félagsins
gengu vel, má þar helst nefna sölu flugelda í samstarfi við
Björgunarsveitina.
Fyrir hönd stjórnar Umf. Biskupstungna
Guttormur Bjarnason.

Umf. Eyfellingur
Stjórn félagsins skipa:
Sigurgeir L Ingólfsson formaður
Ármann Fannar Magnússon
varaformaður
Magðalena K Jónsdóttir
Helga Haraldsdóttir
Starfsemi félagsins var með nokkuð hefðbundnu sniði á árinu.
Aðalfundur var haldinn 27.október.
Hinn árlegi starfsdagur við Seljavallalaug í vor þar sem
fjölmenni mætti við laugina með kústa skóflur og önnur
hreinsunartól að vopni og var laugin þrifin hátt og lágt. Jafnfamt
sem lagfærðir voru brotnir gluggar og bekkir.
17. júní skemmtun var haldin við Fossbúð í blíðskapar veðri.
Þessi skemmtun hefur verið haldin undanfarin ár í samstarfi við
kvenfélagið.
Undirbúningur við lagfæringu félagsheimilsins Dagsbrúnar
er í fullum gangi. Búið er að kaupa járn á þakið, og verið að
bíða eftir tilboðum í gluggasmíð.
Með kveðju,
Sigurgeir L. Ingólfsson formaður.

Frá starfsdegi félagsins við Seljavallalaug.

Umf. Eyrarbakka
Það eru einstaklega lítil umsvif á
starfsemi
ungmennafélagsins
á
Eyrarbakka í raun og veru engin

starfsemi. En starfsemin er í endurskoðun, hvort ekki sé hægt að
endurvekja starfssemina.
Bkv. Jón Ólafsson
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Umf. Framtíðin
Aðalfundur félagsins var haldinn 21. febrúar
2007.
Stjórn félagsins skipa:
Formaður: Jóhanna Lilja Þrúðmarsdóttir
Ritari: Pálína Auður Lárusdóttir.
Gjaldkeri: Birna Guðjónsdóttir
Meðstjórnendur: Brynja Rúnarsdóttir og
Sigrún Leifsdóttir
Hefðbundið ár hjá félaginu. Boltakvöld hjá félaginu mjög
vinsæl, þar sem börnum 0 ára og uppúr eru gefinn kostur á að
vera með, eru þetta þrír hópar.
Línuskautaæfingar þar sem eru líka iðkendur frá
ungmennafélaginu Heklu, jafnframt fara börn frá okkur á
körfuboltaæfingar hjá ungmennaf. Heklu.
Leikjanámskeið HSK í júní. Héldum veglegt leikjaslútt með
grilli og hoppudýnu.
Séð um ruslatínslu meðfram vegum í Þykkvabæ og 17. júní
hátíðarhöld þar.

Frá leikjaslútti félagsins.

Fjáröflun: félagsgjöld, styrkur frá sveitarfélaginu, sjoppa á
Listaveislu í Þykkvabænum í tengslum við Töðugjöld.
Birna Guðjónsdóttir

Umf. Gnúpverja
og unnu verðlaun fyrir háttvísi innan vallar
annað árið í röð. Gnúpverjar voru hressir
og skemmtilegir á mótinu og fögnuðu
alltaf eftir hvern leik þótt að þeir hefðu
tapað, en þegar þeir unnu tóku þeir
sigurhring með tapliðinu og fengu þeir
flottan bikar fyrir það.
Einnig var keppt á Olís-mótinu og fóru Gnúpverjar með tvö
lið og vann annað liðið þeirra sinn riðil sem var í B-liðum og
fengu þeir annan bikar þá.
Áður en Olís mótið var unnu Gnúpverjar alla æfingaleikina
sína á móti Hrunamönnum, Tungnamönnum, Stokkseyri og
Eyrabakka. Gnúpverjar voru einnig í sumar með lið í
utandeildinni í fyrsta sinn undir nafni Gnúpverja. Þeir stóðu sig
mjög vel og eftir sumarið höfnuðu þeir í 3 sæti. Þjálfari þeirra
var Jón Einar Valdimarsson.
Einnig var stórt skref stigið í sveitinni í sumar en það var
þegar sparkvöllur kom í Árnes og verður sá völlur nýttur til
góðs í framtíðinni.
Einnig var stórafmæli hjá félaginu í sumar en það varð 80 ára
árið 2007. Ungmennafélagið er mjög virkt en er drifið áfram af
ungu fólki úr sveitinni, þátttaka hefur verið góð og hafa
iðkendur verið að standa sig með prýði.
Síðasti aðalfundur félagsins var haldinn 20. febrúar 2007.
Næsti aðalfundur er væntalegur í janúar eða febrúar 2008 og er
líklegt að ný stjórn komi.

Lið félagsins fékk hvatningarverðlaun á móti á Akureyri.

Þjálfari ungmennafélags Gnúpverja var Gestur Einarsson. Í
byrjun árs voru Gnúpverjar að æfa körfubolta og voru æfingar
haldnar í húsnæði á Eyrabakka. Þeir kepptu á HSK móti í vor
með fámennan hóp.
Æfingar voru í allt sumar fyrir allan aldur. 5.flokkur æfði sér
tvisvar í viku. Annars voru hinir aldurshóparnir einu sinni í
viku.
Í byrjun sumars tóku Gnúpverjar í 5. flokki æfingaleik í
Árnesi við Stokkseyri og Eyrabakka til að æfa sig fyrir N1
mótið og gekk það vel.
Farið var á nokkur mót í sumar. N1 mótið var haldið fyrstu
helgina í júlí og mættu Gnúpverjar með lið. Þeir stóðu sig vel

Formaður: Einar Gestsson
Gjaldkeri: Daði Viðar Loftsson
Ritari: Petrína frá Laxárdal

Umf. Hekla
Helstu atriði úr starfsemi félagsins eru eftirfarandi:
Ný stjórn Umf. Heklu var kosin á aðalfundi 17. april 2007.
Nýja stjórn skipa:
Formaður: Ragnar Pálsson
Varaform: Nína María Morávek

Gjaldkeri: Jón Bergþór Hrafnsson
Meðstjórnandi: Jón Jónsson
Ritari: Olga Mörk Valsdóttir
Varamaður: Stefán Magni Árnason.
Varamaður: Sunna Bjarnadóttir
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Körfuboltastrákar frá Heklu á leið til Hafnar í Hornafirði.

Eftirfarandi nefndum var komið á fót: körfuboltanefnd,
frjálsíþróttanefnd, fjáröflunarnefnd, dósasöfnunarnefnd og
afmælisnefnd.
Aðalíþróttagrein Umf. Heklu er körfubolti. Tæplega 60
krakkar á grunnskólaaldri iðka körfubolta yfir veturinn í
íþróttamiðstöðinni á Hellu undir stjórn tveggja þjálfara; þeirra
Stefáns Magna Árnasonar og Ólafar Bjarnadóttur, sem eru
jafnframt íþróttakennarar við Grunnskólann á Hellu. Samtals
eru um 310 æfingar yfir veturinn, til viðbótar er þátttaka í 2030 mótum. Hópnum er skipt í aldursflokka og eftir kyni; skipt
er í minnibolta og eldri flokka. Tekið er þátt í Íslandsmóti KKÍ
og er nokkuð um keppnisferðir í allar áttir og stundum þarf að
gista.
Foreldrar skipta ferðunum
og utanumhaldi á
keppnisferðalögum á milli sín og sjá um að keyra ásamt
þjálfurum sem hafa séð um skipulag með aðstoð frá
körfuboltaráði foreldra. Þetta fyrirkomulag gefst vel og má
segja að fjöldi foreldra sem fara með í keppnisferðalög sé í
samræmi við fjölda keppenda sem komast í bílana.
Körfuboltahátíð sem jafnframt var lokahóf eftir vetrarstarfið,
var haldin í maí í íþróttamiðstöðinni á Hellu. Mæting var góð
og tókst hátíðin vel. Keppt var í "streetball" þar sem liðin voru
skipuð bæði foreldrum og krökkum. Í lokin voru grillaðar
pylsur. Þá voru heiðraðir íþróttamenn ársins hjá Umf. Heklu
þau Dagný Brynjarsdóttir fyrir fótboltaafrek og Tómas
Steindórsson fyrir körfuboltaafrek.
Í júní var boðið upp á leikjanámskeið í samvinnu við HSK,
þátttakendur voru 18 krakkar. Einnig var boðið upp á
leiklistarnámskeið í júní, þátttakendur voru 11 krakkar. Bæði

námskeiðin tókust vel. Umf. Hekla tók þátt í að skipuleggja
kvennahlaupi ÍSÍ á Hellu.
Um sumarið var gerð tilraun með að bjóða upp á æfingar í
frjálsum íþróttum á fimmtudagskvöldum á íþróttavellinum á
Hellu. Þjálfarar voru Haraldur Gísli Kristjánsson og Jóhanna
Magnúsdóttir sem skiptust á að mæta á æfingar og þjálfa. Alls
voru 10 æfingar á Hellu um sumarið. Á þessar æfingar mættu
krakkar frá Umf. Heklu, Garpi og Dímoni. Að meðaltali mættu
um 12 krakkar á æfingu, fæst 5 og flest 30 krakkar. Ekki var
alltaf um sömu krakka að ræða, heldur sáust oft ný andlit.
Hópnum var ekki aldursskipt heldur öllum leyft að mæta á sama
tíma, sem er varla hægt nema að vera með að minnsta kosti 2
þjálfara á æfingunni til að geta sinnt krökkunum vel. Dímon
sendi stundum einn þjálfara, þannig að oft voru tveir þjálfarar á
æfingu en ekki alltaf.
Varðandi aðstöðuna á íþróttavellinum, sem er að mörgu leyti
ágæt, er ljóst að bæta þarf viðhald vallarins. Einnig þarf að
endurnýja hástökksdýnu, laga langstökksgryfju, bæta við
geymslugámi og fjárfesta í kastbúri fyrir kastgreinar, leggja
tartan á steypta planið og setja upp körfuboltaspjöld.
Fjáraflanir félagsins felast fyrst og fremst í æfingagjöldum;
síðan í dósasöfnunum, svo styrkir frá fyrirtækjum og
sveitarfélaginu og lottotekjur ofl.
Reksturinn hefur verið þungur og erfiður undanfarin ár og
áríðandi að laga fjárhagsstöðu félagsins til að geta staðið undir
kröfum sem gerðar eru til starfsemi Umf. Heklu.
Umf. Hekla verður 100 ára þann 26. júlí 2008 og fyrirhugað
er að halda upp á daginn með afmælishátíð.
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Umf. Hrunamanna
Ungmennafélag Hrunamanna er 99 ára
deildarskipt félag með 9 deildum en þær eru
badminton, borðtennis,
blak, brids,
frjálsíþrótta, knattspyrnu, körfuknattleiks,
leik og fimleikadeild.
Íþróttir og íþróttastarf var uppistaðan í starfi
félagsins á árinu eins og undanfarin ár.
Körfuboltinn er sú íþróttagrein sem stendur uppúr hvað
varðar þátttöku og starfið almennt, enda er hefð fyrir körfubolta
í Hrunamannahreppi. Þátttaka meðal barna og unglinga er
mjög mikil og nánast allir krakkar á skólaaldri fá að kynnast
þessari íþróttagrein. Körfuboltadeildin átti keppendur á héraðsog Íslandsmótunum og var árangur með ágætum.
Frjálsíþróttadeildin er í tímabundinni lægð.
Badmintondeildin er með lítið starf en sprenging varð í
iðkendafjölda á haustönn og lofar góðu.
Blakdeild heldur úti góðu starfi fyrir karlaliðið og hafa þeir
leikið á ýmsum mótum og árangur verið með ágætum.
Bridsdeild starfar alltaf af krafti yfir vetrarmánuðina, um 20
spilarar hittast reglulega. Á árinu var haldið upp á 50 ára
spilaafmæli félagsins.
Knattspyrnudeild er í miklum vexti og kraftur er í því starfi.
Við erum alltaf að sjá betur hvað góð aðstaða gerir mikið eins
og sannast hefur með upphituðum og flóðlýstum sparkvelli.
Fimleikadeildin er kraftmikil og um 60 krakkar sækja
æfingar 1 til 2 í viku. Krakkarnir eru farnir að sækja mót og
vinna til afreka eins og við er að búast.
Borðtennisdeildin er frekar fámenn og fer ekki mikið fyrir
starfinu hjá þeim.

Hrunamenn urðu Íslandsmeistarar í blaki í 2. deild.

Engin leikverk voru sett á svið á árinu. Síðasti aðalfundur
var 11. maí 2006 og var mæting á aðalfundinn léleg, en það
gætir mikils áhugaleysis hjá fólki að starfa fyrir félagið. Stjórn
félagsins skipa Reynir Guðmundsson
form., Árni Þór
Hilmarsson gjaldkeri og Haukur Már Hilmarsson er ritari.
f.h. Ungmennafélags Hrunamanna
Reynir Guðmundsson, formaður

Umf. Hvöt
Árið byrjaði með hinu
árlega þorrablóti ungmennafélagsins. Haldnar
voru körfuboltaæfingar
tvisvar í viku. Í sumar
voru svo fótboltaæfingar.
Safnað var saman í lið og liðið skráð í
Sunnlensku deildina. Okkur gekk alveg
ágætlega þar en við áttum svo markahæsta
manninn í deildinni. Aðalfundur U.M.F
Hvatar var svo haldinn 12. júní. Í haust
byrjuðu svo körfuboltaæfingarnar aftur
tvisvar í viku og einnig fótboltaæfingar einu
sinni í viku. Í október fóru svo vaskir
félagar ungmennafélagsins í það að setja
upp eitt stykki sparkvöll og fóru tvær helgar
í það. 24. nóvember héldum við svo upp á
aldarafmæli Hvatar. Boðið var upp á
lambakjöt og meðlæti með því og var vel
mætt í afmælið. Ungmennafélagið fékk
veglega
gjöf
frá
Grímsnesog
Grafningshrepp en við fengum milljón
króna styrk til að ráða þjálfara. Á milli jóla
og nýárs héldum við jólaball ásamt
foreldrafélagi grunnskólans og leikskólans.
Í stjórn eru: Guðmundur Jóhannesson
formaður, Hörður Óli Guðmundsson
gjalkeri og Guðgeir Gunnarsson ritari.

Frá aldarafmæli Hvatar. Á henni eru núverandi formaður ásamt hluta af fyrverandi formönnum.
Talið frá vinstri: Guðmundur Jóhannesson, Kjartan Guðmundsson, Laufey Böðvarsdóttir, Lísa
Thomsen, Guðmundur Guðmundsson, Böðvar Pálsson og Magnús Björgvinsson.
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Umf. Ingólfur
Formaður
Gjaldkeri
Ritari
Varamenn

Þröstur Guðnason
Kristinn Guðnason
Ágústa Hjaltadóttir
Daníel Magnússon
Jóna Sveinsdóttir
Ragnheiður Jónasdóttir

var komið inn í skógræktarog sumarhúsareit við Lýting
sem er rétt neðan við
Laugaland, að lokum gengið
heim að Laugalandi og
drukkið kaffi með veitingum
í boði félagsins. Aðalfundur
var ekki haldinn á árinu og
er því óbreytt stjórnarskipan.
Helstu tekjur eru lottó,
getraunir og styrkur frá
sveitarfélaginu
vegna
leikjanámskeiðs.
Að lokum vill undirritaður þakka samstarfið við
H.S.K. og Rangárþing ytra.

Starfið árið 2007 hjá félaginu var líkt og undanfarin ár. Þröstur
mætti sem fulltrúi félagsins á 85. héraðsþing Skarphéðins á
Laugalandi 24. febrúar. Árlegt leikjanámskeið var haldið í
samvinnu með U.M.F. Merkihvoli og U.M.F. Ásahreppi að
Laugalandi 12. - 22. júní. Mæting var góð rúmlega tuttugu börn
og kennari var Ólafur Guðmundsson.
Göngudagur
fjölskyldunnar var haldinn 22. júní og mættu á milli 40 og 50
manns að Laugalandi. Þaðan var gengið suður í
Marteinstunguland undir leiðsögn Gunnars Guttormssonar
bónda í Marteinstungu. Fyrst var farið upp á Nónhamar og svo
þaðan fram eftir ásunum þar suðuraf og í hring til vesturs. Þá

Þröstur Guðnason

Þröstur Guðnason formaður félagsins var þingforseti á héraðsþingi
HSK 2007.

Umf. Laugdæla
Aðalfundur UMFL var
haldinn 12. desember
2007. Í stjórn sitja Kári
Jónsson formaður, Lára
Hreinsdóttir ritari og
Kristrún Sigurfinnsdóttir
er gjaldkeri, varastjórn
skipa Heiða Björg Hreinsdóttir og Helena
Traustadóttir. Í nýja skemmtinefnd var kosin
Gríma Guðmundsdóttir sem mun fá með sér tvo
aðra félagsmenn en gamla nefndin situr áfram til
að koma nýju fólki inn í starfið, í henni eru;
Kristrún Sigurfinnsdóttir, Ólafur Guðmundsson
og Agnes Erlingsdóttir. Ritnefnd Laugdælings er
borin uppi af aðalstjórn. Mikil endurnýjun varð í Verðlaunahafar á aðalfundi Laugdæla.
íþróttanefndum. Boltanefndarformaður er Aron
Kárason, fimleikaformaður er Kristbjörg Guðmundsdóttir, nokkrum blóma og æfingar stundaðar einu sinni í viku.
Hefð er fyrir því að fjölskyldur fari í sumarútilegu sína á
frjálsíþróttaformaður
er
Agnes
Erlingsdóttir,
ULM
á hverju ári og á ekkert annað félag innan HSK jafn
glímunefndarformaður er Jóhann Gunnar Friðgeirsson og
öfluga
þátttakendur á ULM og UMFL hefur haft mörg undan
skáknefndarformaður var endurkjörinn Sigurjón Mýrdal.
Sundnefnd og skógræktarnefnd eru ekki starfandi en stjórn er gengin ár. Færir félagið Hornfirðingum þakkir fyrir velheppnað
tilbúin að taka hverjum þeim sem áhuga hefur á að leggja því mót um verslunarmannahelgina síðasta sumar. Það voru
félagsmönnum Laugdæla vonbrigði að stjórn HSK skuli ekki
starfi lið.
Starfsemi UMFL er í nokkuð föstum skorðum ár frá ári. Þar hafa valið Laugarvatn í umsókn sína um ULM 2008. Við
skipar íþróttastarfið lang stærstan sess. Samningur félagsins við sendum þó okkar bestu baráttukveðjur til Þorlákshafnarbúa og
Bláskógabyggð tryggir tekjur til að standa straum af ráðningu mætum þar galvösk til þátttöku sem fyrr.
Að venju stóð félagið fyrir miklu þorrablóti í íþróttahúsi KHÍ
þjálfara og greiðslu húsnæðis vegna æfinga barna og unglinga.
á
Laugarvatni
þar sem gestir voru 340 og hafa aldrei verið fleiri.
Að auki eru síðan æfingar í körfuknattleik, blaki og glímu,
frjálsíþróttir eru einnig stundaðar og sund hefur verið það Skemmtidagskráin er öll heimalöguð en danshljómsveitin
einnig fram að þessu. Íþróttamaður UMFL árið 2006 var Karma var aðkeypt. Félagið stóð einnig fyrir 17. júní
hátíðahöldum í íþróttahúsinu og skipulagði dansleik um
kjörinn Árni Páll Hafþórsson sundkappi.
Vegna fjárhagsstöðu félagsins var allt íþróttastarfið kvöldið.
Laugdælingur, fréttabréf félagsins, kom út einu sinni árið
endurskipulagt veturinn 2006-7 og unnið áfram með það sl.
haust. Nú er boðið uppá íþróttaskóla barna í leikskóla og 1.og 2007 en félagið er einnig með heimasíðu www.hsk.is/umfl/ þar
2. bekk grunnskóla. 3.-5. bekkur fær fjölbreyttar æfingar í sem fréttum úr starfinu er potað inn.
Fjármál félagsins eru nú í góðu lagi og félagið rekið með
fimleikum, frjálsíþróttum og knattspyrnu. 6. til 10. bekkur fær
svo tilboð um fimleika, frjálsar, fótbolta, körfubolta og blak. nokkrum rekstrarafgangi. Helstu stoðir í fjármálunum eru
Glíman er einnig tekin eftir því sem líður að mótum. Unglingar styrkir frá Bláskógabyggð, Landsbankanum og Samkaupum
í ML og KHÍ eiga kost á að stunda blak karla og kvenna og auk þess sem þorrablótið gefur góðar tekjur.
Á síðasta aðalfundi voru samþykktir endurskoðaðir
körfuknattleik í mfl. karla með félaginu. Skákin er einnig í
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Koddaslagur á 17. júní.

reikningar félagsins aftur til ársins 2003, en vegna mistaka í
bókun VSK árið 2004 var ekki hægt að samþykkja reikningana
á aðalfundum 2005 og 2006. Nú er sá háttur hafður á að bókari
fær alla reikninga félagsins til færslu í þar til gert forrit, sem
léttir mjög allt uppgjör.
UMFL verður 100 ára 5. mars n.k. og mun þann dag halda
aðalfund sinn fyrir það ár. Allt árið verður helgað afmælinu
með viðburðum. Fyrsti viðburðurinn verður 9. febrúar með

stærsta þorrablóti í sögu uppsveita Árnessýslu. Síðan er
aðalfundurinn og hver viðburðurinn af öðrum. Hápunkti
afmælisársins verður náð í júní með nokkrum viðburðum á
sama degi, þá verður afhjúpun minnisvarða um stofnendur
félagsins og sögusýning úr starfi þess.
Með afmæliskveðju, Íslandi allt,
Kári Jónsson, formaður UMFL

Umf. Merkihvoll
Starfsemi Umf. Merkihvols á árinu 2007
var með líku sniði og undanfarin ár.
Félagið sinnir ekki íþróttum á sínu
starfsvæði sem er gamla Landsveitin, hefur
það því beint starfsemi sinni til annarra
félagslegra þátta . Félagið sá um 17. júní
hátíð sem tókst með afbrigðum vel. Þar komu saman sveitungar
og og fjöldi annarra gesta sem skemmtu sér við hin ýmsu atriði.

Félagið hvatti sveitunga til að hreinsa rusl meðfram vegum
og heima á bændabýlum.
Milli jóla og nýárs sá félagið um jólaball fyrir sveitungana.
Þá sá félagið um leikjanámskeið að Laugalandi ásamt
Umf.Ingólfi og Ásahrepps.
Stjórn félagsins skipa: form. Kjartan G. Magnússon
gjald. Ólafía Sveinsdóttir, ritari Anna B. Stefánsdóttir.

Umf. Samhygð
Aðalstjórn
Stefán Geirsson
Markús Ívarsson
Egill Baldursson
Meðstjórnendur
Hugrún Geirsdóttir
Anný Ingimarsdóttir

Gerðum
Vorsabæjarhóli
Klængsseli

árinu og á fyrri hluta ársins hóf listakonan
Sigga á Grund vinnu við gerð
andlitsmyndar Stefáns og konu hans
Guðfinnu Guðmundsdóttur. Fljótlega eftir
áramót hóf Samhygðarfólk ásamt
nágrönnum sínum í Baldri og Vöku
leikæfingar undir stjórn Gunnars Sigurðssonar í Þingborg.
Ráðist var í að setja upp Draum á Jónsmessunótt eftir
Shakespeare. Góður og samhentur hópur vann hörðum höndum
að uppsetningunni allt fram að frumsýningu 10. mars. Alls var
verkið sýnt 11 sinnum við góðar undirtektir. Í apríl gerðist það
að fyrsta tölublað Áveitunnar, nýs fréttabréfs Samhygðar og
Vöku, kom út. Skírdagsfundur Samhygðar var haldinn 5. apríl
í Félagslundi. Aðalefni fundarins var bingó og umræður um
starfið framundan. Flóahlaupið var haldið 14. apríl. 78
hlauparar tóku þátt. Bikarglíma Samhygðar var háð að kvöldi
24. apríl. Í henni tóku þátt átta keppendur úr Samhygð og Vöku.

formaður
gjaldkeri
ritari

Gerðum
Vorsabæjarhjáleigu

Starfsárið hjá Umf. Samhygð hófst með þrettándaskemmtun
í Félagslundi 5. janúar. Glímuæfingar fyrir börn og unglinga
hófust 16. janúar og voru vikulega fram í apríl. Stefán Geirsson
stjórnaði æfingum og var mæting góð og greinilegar framfarir
hjá hópnum. Aðalfundur Umf. Samhygðar var haldinn 4.
febrúar. Fundargestir voru ekki margir en fundurinn samþykkti
m.a. að ganga til samstarfs við Umf. Vöku um útgáfu
fréttabréfs. Stjórn var endurkosin. Undirbúningar að
uppsetningu minnisvarða um Stefán Jasonarson hélt áfram á
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Samhygð tók í fyrsta sinn þátt í Þingborgarmótinu í frjálsum
íþróttum þann 1. maí. Fjör í Flóanum fór fram 24.-27. maí og
steig leikhópur Baldurs, Samhygðar og Vöku þar á stokk og lék
frumsaminn gamanþátt á grillkvöldi í Timburhólaskóginum.
Einnig stóð Samhygð fyrir diskóteki í Félagslundi í tengslum
við Fjörið. Samhygð tók höndum saman við Baldur og Vöku og
stóð fyrir leikjanámskeiði í júní við Þjórsárver. Íþróttaæfingar á
vellinum við Félagslund hófust 5. júní undir stjórn Huldu
Kristjánsdóttur og stóðu út ágúst. 17. júní var haldinn hátíðlegur
með
samvinnu
Samhygðar
og
Kvenfélags
Gaulverjabæjarhrepps í og við Félagslund. Samhygð stóð að
venju fyrir íþróttmóti barna 14 ára og yngri. Umf. Samhygð átti
vitaskuld keppendur í liði HSK á Risalandsmóti UMFÍ í
Kópavogi sem stóðu sig með prýði. Timburhólagrillið var
haldið 13. júlí í blíðskaparveðri. Pistillinn hóf göngu sína á ný í
Áveitunni í júlí. Samhygðar og Vökumótið var haldið við
Þjórsárver 19. ágúst. Vaka vann stórt. Umf. Samhygð hélt
Flóamót á vellinum við Félagslund 25. ágúst í góðviðri. Umf.
Baldur sigraði, Vaka hafnaði í 2. sæti og Samhygð í því 3.
Gaulverjaball var haldið í Félagslundi 29. september. Ballið fór
vel fram og var vel sótt og skilaði ágætis hagnaði. Samhygð hélt
dansnámskeið í Félagslundi í samstarfi við nágranna sína í
Vöku og Baldri. Spilakvöld ungmennafélaganna þriggja í
Flóahreppi voru haldin í nóvember og desember. Glímuæfingar
hófust aftur 6. nóvember og hafa verið afar vel sóttar það sem
af er vetrar. Harðsnúið glímulið úr æfingahóp Samhygðar tók

Stefán formaður á móti í Rússlandi.

þátt í Fjórðungsglímu Suðurlands í nóvember. Að morgni
aðfangadags heimsóttu jólasveinar ungt fólk á félagssvæði
Samhygðar fyrir tilstilli félagsins.
Starf Umf. Samhygðar árið 2007 hefur einkennst öðru
fremur af samstarfi við nágrannafélögin Umf. Baldur og Vöku.
Reis það góða samstarf hæst í metnaðarfullri uppsetningu
félaganna á Draumi á Jónsmessunótt.
Stefán Geirsson

Umf. Selfoss
Aðalfundur félagsins var haldinn 3.
maí í Tíbrá. Á fundinum fékk
fimleikadeild
Umf.
Selfoss
viðurkenningu sem Fyrirmyndardeild ÍSÍ, fyrst félaga á
Suðurlandi. Þá voru kosnir þrír nýir heiðursfélagar Umf.
Selfoss, þeir Hafsteinn Þorvaldsson, Kristján S. Jónsson og
Tómas Jónsson. Aðrir núlifandi heiðursfélagar eru Kolbeinn I.
Kristinsson og Hörður S. Óskarsson. Á fundinum var kosin ný
stjórn félagsins en hana skipa:
Þórir Haraldsson, formaður, Ragnhildur Jónsdóttir,
gjaldkeri, Anna Guðmundsdóttir, ritari, Bergur Guðmundsson,
meðstjórnandi og Sally Ann Vokes, meðstjórnandi. Bergur var
síðar kosinn varaformaður. Aðrir í aðalstjórn eru; Brynja
Hjálmtýsdóttir, formaður fimleikadeildar, Helgi S. Haraldsson,
formaður frjálsíþróttadeildar, Hallur Halldórsson, formaður
handknattleiksdeildar, Þórdís R. Hansen, formaður júdodeildar,
Hermann Ólafsson, formaður knattspyrnudeildar, Björgvin
Magnússon, formaður körfuknattleiksdeildar og Sigrún Sunna
Skúladóttir, formaður sunddeildar. Síðar bættist Ófeigur
Leifsson, formaður taekwondodeildar, við aðalstjórn.
Framkvæmdastjóri Umf. Selfoss er Örn Guðnason. Sævar
Sigurðsson starfaði sem þjálfari og framkvæmdastjóri
unglingaráðs knattspyrnudeildar frá áramótum fram á haust.
Framkvæmdastjórn félagsins hélt 20 fundi á árinu og voru
fundir að jafnaði tveir í mánuði nema yfir há sumarið. Fundir
aðalstjórnar urðu 11 á árinu og voru þeir haldnir fyrsta
miðvikudag í mánuði. Auk þessa sátu framkvæmdastjóri og
meðlimir framkvæmdastjórnar ýmsa fundi með fulltrúum
sveitarfélagsins,
HSK
og
fleiri
aðilum.
Stjórn
knattspyrnudeildar, unglingaráð knattspyrnudeildar og stjórn
handknattleiksdeildar funduðu vikulega mestan part síns
keppnistímabils. Stjórnir annarra deilda og ráða funduðu að
jafnaði 1-2 sinnum í mánuði. Fjölmörg foreldraráð störfuðu af
krafti á árinu.
Starf félagsins var mjög öflugt á nýliðnu ári og hefur sjaldan

Formaður félagsins og heiðursfélagar Umf. Selfoss.

verið eins mikið. Allar sjö deildir félagsins skiluðu góðu starfi.
Þann 8. nóvember bættist taekwondodeild við og er hún áttunda
deildin sem starfar innan félagsins. Unnið er að stofnun níundu
deildarinnar og er það vélhjóladeild. Innan knattspyrnudeildar
og handknattleiksdeildar eru starfandi unglingaráð með eigin
stjórn og sjálfstæðan fjárhag. Þá starfrækir handknattleiksdeild
handboltaakademíu sem einnig er sjálfstæð rekstrareining.
Formaður unglingaráðs knattspyrnudeildar er Sveinbjörn
Másson og formaður unglingaráðs handknattleiksdeildar er
Andrés Guðmundur Ólafsson. Forstöðumaður og aðalþjálfari
handboltaakademíunar er Sebastian Alexandersson. Félagið
hefur átt gott samstarf við Knattspyrnuakademíu Suðurlands og
Körfuknattleiksakademíu FSu sem báðar eru reknar sem
sjálfstæð félög. Körfuknattleiksakademían hóf samstarf við
körfuknattleiksdeild félagsins í haust um faglega þjálfun yngri
flokka Umf. Selfoss
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Félagið gefur árlega út vandaða ársskýrslu þar sem fram
kemur yfirlit yfir félagsstarfið á árinu. Í skýrslunni er starfi
hverrar deildar gerð góð skil bæði félagslega og íþróttalega.
Einnig eru þar birtir reikningar félagsins og deilda þess. Hver
deild heldur sinn aðalfund og gefur út ársskýrslu. Aðalfundir
deilda hafa verið í febrúar og mars, nema knattspyrnudeildar í
nóvember.
Umf. Selfoss heldur úti öflugri heimasíðu (www.umfs.is) þar
sem birtar eru daglegar fréttir af starfi félagsins ásamt
upplýsingum um félagið, æfingahópa, æfingatíma o.fl.
Vinsældir síðunnar hafa aukist töluvert á árinu og samkvæmt
nýlegum mælingum er síðan heimsótt að meðaltali yfir 600
sinnum á dag sem þýðir hátt í 19.000 heimsóknir á mánuði.
Félagið hefur undanfarin ár séð um ákveðin verkefni sem
tengjast sveitarfélaginu. Má þar nefna umsjón með 17. júní
hátíðarhöldum, rekstur íþrótta- og tómstundaskóla á sumrin
ásamt jólasveinaheimsóknum og þrettándagleði. Félagið sér
einnig um rekstur íþróttavallarsvæðisins við Engjaveg
samkvæmt sérstökum þjónustusamningi svo og rekstur
æfingaaðstöðu í Gagnheiði þar sem æfingar í júdo og

taekwondo fara fram. Sérstakur þjónustusamningur er í gildi á
milli félagsins og Sveitarfélagsins Árborgar vegna þjálfunar og
starfs barna- og unglinga á grunnskólaaldri. Samkvæmt
þjónustusamningnum fær félagið styrki til ýmissa verkefna og
þátta í starfi sínu. Slík framlög eru viðurkenning á
samfélagsverðmæti þess sjálfboðastarfs sem unnið er í íþróttaog ungmennafélögum.
Innan raða Umf. Selfoss voru í árslok 2007 um 1.200
iðkendur á grunnskólaaldri. Auk þess eru starfræktir í
handknattleik 2. flokkur, 3. flokkur, meistaraflokkur og eldri
flokkur karla auk 3. flokks kvenna. Í knattspyrnu eru starfræktir
2. og 3. flokkur karla og kvenna auk meistaraflokks og old boys
karla. Í körfuknattleik er lávarðaflokkur. Í frjálsum íþróttum,
fimleikum, júdó og taekwondo eru einnig víða fjölmennir hópar
eldri iðkenda. Fjöldi úrvals þjálfara starfa í félaginu sem hafa
skilað því frábærum árangri. Í stjórnum og ráðum deildanna
starfar einnig fjöldi fólks í sjálfboðavinnu. Það framlag er samfélaginu ómetanlegt og í raun sá grunnur sem félagið byggir á.
F. h. Umf. Selfoss,
Örn Guðnason, framkvæmdastjóri.

Umf. Skeiðamanna
Starfið á árinu var samkvæmt venju.
Hjónaball í mars, sem tókst með ágætum að
vanda. Sumardagurinn fyrsti var haldinn
hátíðlegur með Víðavangshlaupi og ýmsu
gamni.
17. júní var í samstarfi við hreppinn og var ánægja með
framkvæmdina. Leikjanámskeið á vegum HSK var að vanda og
mikil gleði með það enda veður einmuna gott.
Á íþróttasviðinu voru það Ingvar Garðarsson og Vigdís
Guðjónsdóttir sem héldu uppi merkinu. Ingvar stóð sig að
vanda og alltaf tilbúinn að hlaupa og er alltaf til sóma. Vigdís
vann spjótkastið á Landsmóti UMFÍ í í Kópavogi í fimmta, sinn
sem verður að teljast vel af sér vikið, einnig keppti hún á MÍ á
Sauðárkróki.
F.h. Umf. Skeiðamanna
Valgerður Auðunsdóttir

Vígdís Guðjónsdóttir vann spjótkast kvenna á Landsmóti UMFÍ.

Umf. Stokkseyrar
Í stjórn eru Ingibjörg Ársælsdóttir
formaður, Helga Björg Magnúsdóttir
gjaldkeri,
Vernharður
Reynir
Sigurðsson ritari, Gylfi Pétursson og
Ingibjörg Birgisdóttir meðstjórnendur.
Aðalfundur var haldinn 22. nóvember. Við erum með
samning við Sveitafélagið Árborg um rekstur íþróttahússins á
Stokkseyri og hefur verið þó nokkur útleiga í húsinu, einnig
kom barnaskólinn aftur inn í húsið með leikfimikennslu en í þó
nokkur ár hafa þau verið keyrð á Eyrarbakka í íþróttakennslu.
Einnig sjáum við um hjólabrettaaðstöðuna og fótboltavöllinn.
Fótbolti er æfður í 7., 6. og 5. flokki þrisvar í viku og eru
æfingar bæði á Stokkeyri og á Eyrarbakka. Farið var á HSK
mótin sem í boði voru og þó nokkrir æfingaleikir voru á árinu
við nágrannabyggðirnar og þrisvar var farið með flokkana til
Hrunamanna og aðalviðburður sumarsins var Olísmótið á
Selfossi. Þjálfari er Rúnar Birgisson.
Strandahlaupið var á sínum stað í maí og alltaf er þátttakan
að aukast, hefur reyndar aukist með hverju árinu síðustu fjögur
ár og er það mjög skemmtilegt því þetta er fjölskylduhlaup og
hefur þátttaka foreldra aldrei verið betri en árið 2007.

Knattspyrnulið félagsins í 5. flokki á HSK móti.

Körfuboltaæfingar hófust í haust og óhætt að segja að
undirtektir séu góðar við gátum einungis tekið 7 - 10 bekk á
æfingar því húsið var fullsetið í haust og enginn tími laus fyrir
yngri flokkana. Þjálfari er Bjarki Gylfason. Afródans var
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kenndur, en við fengum Kramhúsið til að koma til okkar og sjá
um að menn og konur dönsuðu með réttum takti.
Fimleikar byrjuðu líka hjá okkur í haust og er æft þrisvar í
viku bæði í eldri og yngri flokk. Fimleikaárið endaði svo á
glæsilegri jólasýningu og óhætt að segja að foreldrar og aðrir
gestir hafi ekki orðið fyrir vonbrigðum. Þjálfari er Tinna
Kristinsdóttir.
Lifandi hús hefur nú í haust verið með Jumpfitt og Bootcamp
klukkan 6 á morgnana alla virka daga.
Uppskeruhátíðin var haldin í október og voru veittar
viðukenningar fyrir bestan árangur í fótbolta, besta tímann í
Strandarhlaupiniu fyrir alla aldurshópa í karla og kvennaflokki

og endaði hátíðin á að allir fengu pizzu.
Sundnámskeið var í vor í sundlauginni okkar fyrir krakka á
aldrinum 4 - 12 ára og var þátttaka nokkuð góð. Kennari var
Magnús Tryggvason
Eins og undanfarin ár sáum við um að kveikt væri á jólatrénu
við Skólavistina og vísuðum jólasveinunum rétta leið að trénu.
Jólasveinarnir komu svo með pakkana í húsin á aðfangadag. Á
þorláksmessu var svo mikið um dýrðir eins og undanfarin ár
því þá var okkar árlega skötuveisla og komu um 200 manns til
að gæða sér á þessari frábæru afurð hafsins.
Fyrir hönd stjórnar,
Ingibjörg Ársælsdóttir, formaður.

Umf. Trausti
Starfsemi félagsins var þessi.17.júní
hátíðarhöld að Heimalandi haldin með
Kvenf. Eygló. Kvennahlaup ÍSÍ hlaupið við
Seljalandsfoss. Jólasveinar aðstoðaðir við að
færa góðum börnum glaðning á aðfangadag.
Aðalfundur haldinn 12.des.

Stjórn Auður Sigurðardóttir formaður, Guðmundur Jón
Viðarsson ritari, Fríða Björk Hjartardóttir gjaldkeri.
Meðstj.Guðbergur Baldursson. Rúnar Már Kristinsson.
Með þökk fyrir gott samstarf,
Auður Sigurðardóttir.

Umf. Vaka
Stjórn Ungmennafélagsins Vöku árið
2007 var skipað eftirtöldum:
Formaður: Haraldur Einarsson,
Urriðafossi
Gjaldkeri: Hallfríður Ósk
Aðalsteinsdóttir, Lyngholti
Ritari: Helga Björg Helgadóttir, Súluholti.
Aðalfundur var haldinn í Þjórsárveri 2. janúar 2008. Stjórnin
fundaði reglulega eða einu sinni í mánuði og að auki mættu þar
formenn nefnda.
Hætt var að gefa út Fréttabréf Velvakanda í staðinn kom
Áveitan. Áveitan er fréttabréf, gefið út af Vöku og Samhygð,
og kemur út mánaðarlega og fer um allan Flóahrepp.
Leikdeild Vöku setti upp í samstarfi við Baldur og Samhygð
leikverkið Draumur á Jónsmessunótt og var aðsókn góð.
Íþrótta- og leikjanámskeið fyrir 6-12 ára undir stjórn Ólafs
Guðmundssonar. Boðið var upp á íþróttaæfingar allt árið og
þeir sem æfðu íþróttir annars staðar gátu sótt um styrk upp í
æfingagjöld. Íþróttastarfið var öflugt og mætti Vökufólk á
fjölmörg mót á liðnu ári. 9 keppendur á landsmóti UMFÍ í
Kópavogi og eignuðumst 3 landsmótsmeistara. Í vor voru
keypt fótboltamörk á íþróttavöllinn og eru þau í löglegri stærð
fyrir 7 manna bolta og yngri flokka. Íþróttamót sem haldin voru
á vegum félagsins voru innanhúsmót, víðavangshlaup, 17.
júnímót og Samhygðar og Vökumót sem er elsta mót á Íslandi
sem haldið hefur verið samfleytt frá ári til árs.
Snemma árs héldu ungmenni þrettándaskemmtun með
bingói en einnig var haldið páskabingó. Gönguferð, ágústvaka

Formaður félagsins í leik í bikarkeppni HSK í körfuknattleik.

og reiðtúr voru á dagskrá síðasta sumar. Dansnámskeið og
spilakvöld voru haldin í vetur en einnig var farið í skautaferð.
Jólasveinar mættu í sveitina til að gleðja yngstu börnin rétt fyrir
jól. Stærstu viðburðirnir á árinu voru Kornskurðarball og
skötuveisla sem voru mjög vel sóttir.
UMF Vaka býr að velvild íbúanna í sveitinni sem sést best á
uppbyggingu aðstöðu félagsins við Þjórsárver, sem hefur að
verulegu leyti verið unnin í sjálfboðavinnu. Þetta eru verðmæti
sem leggja grunn að kröftugu og jákvæðu starfi UMF Vöku.

Umf. Þór
Stjórn félagsins skipa:
Halldór Sigurðsson, formaður
Edda Ríkarðsdóttir, gjaldkeri
Sigurður Örn Jakobsson, ritari
Guðlaugur Óskar Jónsson, varamaður
Hólmfríður Fjóla Smáradóttir, varamaður

Formenn deilda skipa:
Badmintondeild: Sæmundur Steingrímsson
Fimleikadeild: Stefán Guðmundsson
Frjálsíþróttadeild: Steinunn Þorsteinsdóttir
Körfuboltadeild: Kristinn G. Kristinsson
Sunddeild: Ólafía Helga Þórðardóttir
Vélhjóladeild: Sigurður Oddfreysson
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Starf Umf. Þórs hefur verið ágætt á liðnu starfsári. Deildir innan
Þórs eru sex. Sunddeildin starfaði fram á vorið, en eftir að
hafist var handa við byggingu nýrrar sundlaugar og annarra
íþróttamannvirkja í vor lagðist starfsemi sunddeildarinnar
niður, tímabundið. Deildirnar starfa mjög sjálfstætt og hafa
eigin fjárhag en eru ábyrgar gagnvart stjórn félagsins.
Starfsemin er fjárfrek og þurfa deildirnar að hafa allar klær úti
til að reka starfsemina. Sveitarfélagið styrkir deildirnar
verulega og eins hafa deildirnar skipt með sér dósasöfnun í
bænum og hefur það skilað þeim ágætum tekjum. Deildirnar
hafa skipst á að halda 17. júní hátíðina fyrir sveitarfélagið.
Nokkrir stjórnarfundir hafa verið haldnir í aðalstjórn Umf. Þórs
en einnig hafa verið óformlegir fundir s.s. símtöl og
tölvupóstssamskipti milli stjórnarmanna. Aðalfundur var
haldinn sunnudaginn 25.mars. Gestur fundarins var Gísli Páll
Pálsson formaður HSK og ræddi hann meðal annars um
væntanlegt unglingamót UMFÍ sem haldið verður sumarið 2008
í Þorlákshöfn. Einnig opnaði hann nýja heimasíðu félagsins.
Vefslóðin er http://thor.olfus.is/

7. flokkur félagsins náði í silfur á Íslandsmótinu í körfuknattleik.

Badmintondeild Þórs
Stjórn Badmintondeildar: Sæmundur Steingrímsson, formaður.
Jóhanna S. Emilsdóttir, ritari og gjaldkeri.
Starfið í badmintondeildinni hefur rúllað sinn vanagang.
Iðkendur á bilinu 10-15 að meðaltali. Þjálfari er Sigurður
Blöndal og erum við með æfingar tvisar í viku. Á mánudögum
og miðvikudögum frá 18-19.30.

taldi alls um 19 manns en þar af voru yfirþjálfari og tveir
fararstjórar með í för. Fimleikadeildin hefur sett stefnuna á að
fara sambærilega ferð á tveggja ára fresti. Fjáröflun vegna
þessarar ferðar var aðskilin frá rekstri deildarinnar og tókst hún
mjög vel í alla staði en hópurinn stóð fyrir ýmsum fjáröflunum,
m.a. bílaþrifum, kleinusölu, bingói, kökubasar, dósasöfnun,
sölupökkum, 17. júní kaffisölu auk styrkja frá ýmsum aðilum.

Fimleikadeild Þórs
Stjórn félagsins skipa: Stefán Guðmundsson, formaður, Ester
Hjartardóttir, varaformaður, Sigríður Kjartansdóttir, gjaldkeri.
Yfirþjálfari var Arna Hjartardóttir
Starf fimleikadeildar á árinu 2007 var mjög öflugt og voru
iðkendur tæplega 100 talsins að meðtöldum litla
íþróttaskólanum sem er starfræktur fyrir yngstu börnin.
Þjálfarar og aðstoðarþjálfarar voru 11 talsins auk yfirþjálfara og
eru þeir allir búsettir í Þorlákshöfn. Fimleikadeildin hefur
haldið áfram að byggja sig upp áhaldalega séð og hefur pantað
gryfjudýnu, stökkbretti og flikkþjálfa sem afhent verða
deildinni í byrjun árs 2008. Helstu fjáraflanir deildarinnar eru
vörusala og dósasafnanir og gengu þær vel á síðasta ári og var
áhugi og þátttaka iðkenda og forráðamanna þeirra með miklum
sóma. Fimleikadeildin hefur einnig notið mikillar velvildar og
stuðnings Sveitarfélagsins Ölfus í sinni áhaldauppbyggingu. Sú
uppbygging sem unnið er að á Íþróttamiðstöðinni í Þorlákshöfn
hefur gert það að verkum að mótshald hjá okkur hefur legið
niður á haustmánuð en við héldum tvö fimleikamót á
vormánuðum, annað var almennt hópamót þann 13. apríl en hitt
var almennt hópamót þann 14. apríl en þessi fimleikamót eru
góð fjáröflun fyrir deildina. Deildin hélt síðan einnig sitt árlega
innanfélagsmót einstaklinga þann 14. maí.
Elstu iðkendur hjá fimleikadeildinni héldu til Noregs dagana
24. júní til 2. júlí í sumar í fimleikaæfingabúðir. Þessar
æfingabúðir voru starfræktar af Norges Gymnastikk- og
Turnforsund og komu þátttakendur víðsvegar að frá Noregi.
Þátttakendum var boðið uppá valkvæðar æfingar sem hentuðu
hverjum og einum og einnig var boðið upp á námskeið fyrir
þjálfara eða tilvonandi þjálfara. Markmiðið með þessari ferð
var að skapa hvetjandi umhverfi fyrir elstu iðkendurna þannig
að þeir hafi áhuga á að stunda fimleika áfram þar sem brottfall
fimleikaiðkenda er mikið þegar komið er á táningaaldurinn en
um 90% iðkenda eru stúlkur. Fyrir tveimur árum síðan var farið
með sambærilegan hóp til Kaupmannahafnar. Flestir af þeim
stúlkum sem fóru í þá ferð eru enn að æfa fimleika eða hafa
komið inn í starf deildarinnar með þjálfun á yngri flokkum og
fóru margar þeirra í sína aðra ferð nú í sumar. Ferðahópurinn

Frjálsíþróttadeild Þórs
Stjórn deildarinnar skipa: Steinunn Þorsteinsdóttir, formaður,
Barbara Guðnadóttir, gjaldkeri og Emma Dröfn Bjarnadóttir,
meðstjórnandi.
Frjálsíþróttadeild Þórs var með vaxandi starfsemi á árinu
2007. Iðkendum fjölgaði, æfingum fjölgaði og keppt var í fleiri
mótum. Meðalaldur iðkenda er ekki hár, en þetta er sterkur
hópur sem á framtíðina fyrir sér og æfir af kappi.
Þjálfarar eru Elín Ósk Jónsdóttir og Ingvar Jónsson. Á
vorönn voru æfingar alltaf tvisvar í viku en ákveðið var að
fjölga æfingum eftir sumarið fyrir elsta hópinn og æfði hann
þrisvar í viku. Á vorönn og um sumarið var æft á mánudögum
og fimmtudögum. Á haustönn voru æfingar á mánudögum og
miðvikudögum og æfing fyrir elstu iðkendurna einnig á
laugardögum.
Iðkendur voru 25 á vorönn, 22 um sumarið og 24 á haustönn
(fá síðustu töluna staðfesta hjá Ingvari). Aldur iðkenda er frá 5
ára og upp í 15 ára.
Formaður mætti á ársfund Héraðssambands Skarphéðins í
upphafi árs. Deildin tók þátt í eftirfarandi mótum á árinu:
Aldursflokkamót HSK, 17. febrúar - 26 keppendur
Meistaramót Íslands í Reykjavík, 3.-4. mars - 6 keppendur
Héraðsleikar inni, 17. mars - 10 keppendur Héraðsmót 12.-13.
júní - 2 keppendur Aldursflokkamót 23. júní - 4 keppendur
Héraðsleikar 23. júní - 14. keppendur
Unglingamót 27.-28. júní - 1 keppandi Meistaramót 12-14
ára, 14. -15. júlí Unglingamót inni 17. nóv. - 6 keppendur
Keppendur úr deildinni stóðu sig einstaklega vel og voru alltaf
til fyrirmyndar.
Á árinu var Jón H. Sigurmundsson heiðraður sem
heiðursfélagi frjálsíþróttadeildarinnar. Viðurkenningin var veitt
fyrir óeigingjarnt starf um langt skeið fyrir frjálsíþróttadeildina
og með innilegu þakklæti fyrir endalausa aðstoð, ráðgjöf,
þjálfun og jákvæðni.
Árið var í alla staði gott ef undan er skilin bág aðstaða til
æfinga um sumarið. Það stendur þó til bóta á þessu ári, þar sem
verið er að byggja framúrskarandi íþróttaaðstöðu sem nýtast
mun til að efla frjálsar íþróttir enn frekar. Einnig er
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unglingalandsmótið sem haldið verður í Þorlákshöfn í ágúst
mikil hvatning fyrir bæði iðkendur og þjálfara deildarinnar.

Vélhjóladeild Þórs
Stjórn Vélhjóladeildar skipa: Sigurður Oddfreysson,
formaður, Jón Sindri Stefánsson, gjaldkeri, Gunnar Már
Guðnason, ritari.
Aðalfundur deildarinnar var haldinn þann 15.03.2007 og var
mæting góð. Þar urðu formannsskipti þegar að Sigurður
Þorsteinsson baðst lausnar frá formennsku og Sigurður
Oddfreysson tók við. Einnig var núverandi stjórn kosin og í
hópinn kom Gunnar Már Guðnason sem ritari en Sigurður
Oddfreysson var ritari á fyrra ári.
Starfsemi deildarinnar gengur að mestu leyti út á að halda úti
Motocross braut sem er 3 km frá Þorlákshöfn. Það getur verið
töluverð vinna að viðhalda brautinni yfir vetrarmánuðina þegar
mikil umferð er um hana. Á vordögum stóð vélhjóladeildin
fyrir Motocross námskeiði fyrir félagsmenn.
Það var fenginn þjálfari að nafni Valdimar Þórðarson og
voru 15 menn á öllum aldri sá yngsti 10 ára og sá elsti yfir 30
ára.
Var þetta mjög gaman og menn lærðu flest allir mjög mikið,
eitthvað fækkaði þó í hópnum þegar líða tók á námskeiðið og
þá aðallega vegna bilaðra hjóla. Námskeiðið var tvisvar í viku
tvo klukkutíma í senn og var í fimm vikur. Einnig tók deildin
að sér á liðnu hausti að sjá um Mótorsmiðju sem er opin öll
fimmtudagskvöld. Þar geta félagar komið með fáka sína og
fengið aðstoð og eða ráðleggingar við viðhald á hjólum og þrif.
Eins og áður kom fram eru nýjungar í starfi deildarinnar
aðallega þær að við tókum að okkur að sjá um Mótorsmiðjuna
sem opnuð var í haust.
Aðal fjáröflun deildarinnar, og sú eina, hingað til er sala
brautarmiða í Motocrossbrautina. En þeir eru seldir í Skálanum
hér í Þorlákshöfn og kostar dagspassi 1000 kr. Einnig var boðið
upp á að menn gætu keypt sér árskort í brautina, ekki hefur
verið mikill áhugi fyrir því ennþá en við vonum að það breytist.
Halldór Sigurðsson,
formaður Umf. Þórs Þorlákshöfn.

Körfuboltadeild Þórs
Stjórn deildarinnar skipa: Kristinn Kristinsson, formaður,
Guðni Pétursson, gjaldkeri, Jóhanna M. Hjartardóttir,
meðstjórnandi, Ágúst Örn Grétarsson, meðstjórnandi.
Árið 2007 var viðburðaríkt hjá kkd. Þórs. Meistaraflokkur
félagsins var fyrri hluta ársins, þ.e. keppnistímabilið 20062007, í Iceland Expressdeildinni en að vori máttum við bíta í
það súra epli að falla niður í fyrstu deild. Ekki munaði miklu að
liðinu tækist að halda sér uppi því það var innbyrðis viðureign
liðanna í 10. og 11. sæti sem réði því hvort liðið félli. Í árslok
2007 var liðið í þriðja sæti 1. deildar.
Tímabilið 2006-2007 sendu Þór og Hamar sameiginlegt lið í
11. flokki karla og drengjaflokki undir merkjum Þórs. Drengir
úr Hveragerði í þessum flokkum æfðu og spiluðu með Þór það
tímabil í þessum flokkum. Drengjaflokkurinn náði þeim
frábæra árangri að keppa um vorið í fjögurra liða úrslitakeppni
í Laugardalshöll. Þeir töpuðu fyrir KR í undanúrslitum í
spennandi leik en KR varð síðan Íslandsmeistari.
Yngri flokkar félagsins stóðu sig að venju með miklum
ágætum og hefur Þór árum saman vakið athygli fyrir frábæran
árangur yngstu iðkendanna þ.e. í minni bolta og 7. flokki. Þess
má geta að sá flokkur sem var 7. flokkur 2006-2007 var með
hæsta vinningshlutfall a-liða eftir veturinn og fyrir vikið var
þeim boðið á Scania-cup sem er sterkt evrópskt
körfuknattleiksmót sem haldið er árlega í Svíþjóð. Þessi
árgangur, sem er í dag 8. flokkur mun taka þátt í þessu móti um
næstu páska þ.e. páskana 2008.
Það fjölgar alltaf þeim drengjum sem valdir eru til æfinga
með hópum yngri körfuknattleikslandsliðanna en nú hafa fjórir
drengir verið valdir í slíkan hóp. Það eru bræðurnir Baldur og
Þorsteinn Ragnarssynir, Emil Karel Einarsson og Pálmi Þór
Ásbergsson.
Áfram Þór.

Umf. Þórsmörk
Í stjórn skipast eftirfarandi:
Formaður:
Árni Sigurpálsson
Ritari:
Ólafur Rúnarsson
Gjaldkeri:
Sigurður Steinarsson
Meðstjórn:
Páll Eggertsson
Ólöf G. Eggertsdóttir

þar sem hljómsveitin Bermuda hélt upp í fjöri og þótti takast
með ágætum.
Félagið sá að venju um hátíðarhöld vegna 17. júní ásamt
kvenfélagi Fljótshlíðar að Goðlandi. Leigður var hoppukastali
og rennibraut fyrir yngri kynslóðina eins og undanfarin ár.
Félagið hefur haft það að fjáröflun að slá og hirða
kirkjugarðana að Breiðabólstað og Hlíðarenda, var það einnig
gert að þessu sinni.
Á aðfangadag brugðu svo nokkrir félagar sér að venju í
jólasveinabúning og tóku hús á þægum börnum í sveitinni, með
gjafir og gleði í farteskinu.
F.h. U.M.F. Þórsmörk,
Árni Sigurpálsson formaður.

Hin árlegi álfadans var haldinn laugardaginn 6. janúar. Nokkur
góð fyrirtæki studdu við bakið á félaginu við samkomu þessa og
má geta þess að flugeldasýningin hefur verið keypt af
Björgunarsveitinni Dagrenningu, Hvolsvelli, undanfarin ár.
Veittir voru glæsilegir vinningar fyrir álfalegasta, frumlegasta
og fallegasta álfabúninginn. Veður reyndist hið besta og dreif
fjölda fólks víðs vegar að. Haldinn var dansleikur eftir brennu,

Félög sem ekki skiluðu ársskýrslu voru eftirtalin:
Akstursíþróttafélag Hreppakappa
Golfklúbburinn Dalbúi
Golfklúbburinn Geysir
Golfklúbburinn Þverá
Golfklúbbur Öndverðarness
Hestamannafélagið Ljúfur

Hestamannafélagið Trausti
Hnefaleikafélag Suðurlands
Ungmennafélag Ásahrepps
Ungmennafélagið Dagsbrún
Ungmennafélagið Njáll
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