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Dagskrá 98. Ársþings
1. Setning ávarp formanns
2. Kjör þingforseta
3. Kjör varaforseta, þingritara og vara þingritara
4. Kosin 3 manna kjörbréfanefnd og 5 manna kjörnefnd
5. Skýrsla stjórnar og endurskoðun reikninga
6. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga
7. Kjörbréfanefnd skilar áliti og fer yfir mætingu þingfulltrúa
8. Atkvæðagreiðsla um skýrslu og reikninga
9. Ávörp gesta
10. Mál lögð fyrir þingið
11. Tillögur lagðar fram af þingfulltrúum
12. Nefndarkosning
a) Allsherjarnefnd
b) Fjárhagsnefnd
c) Íþróttanefnd
d) Aðrar nefndir
a. Laganefnd
13. Þingnefndir skila áliti og tillögur þeirra teknar til umræðu og afgreiðslu
14. Fjárhagsáætlun borin upp og samþykkt
15. Kosningar
a) Kosinn formaður til eins árs
b) Kosnir tveir í stjórn til tveggja ára
c) Kosnir þrír í varastjórn til eins árs
d) Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga og tveir til vara til eins árs.
e) Kosið í nefndir og ráð sambandsins eftir því sem þing ákveður.
16. Önnur mál
17. Þingslit.
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Ungmennasamband Skagafjarðar
Stofndagur: 17. apríl 1910
Fjöldi virkra aðildarfélaga árið 2017: 10
Starf UMSS felst m.a. í eftirtöldum atriðum:









Regnhlífarsamtök fyrir aðildarfélög sín og gætir hagsmuna þeirra.
Útdeiling á Lottótekjum sem koma inn í héraðið.
Ákveður skiptingu á fjármunum sem sveitarfélagið leggur til aðildarfélaga UMSS.
Stendur fyrir nokkrum mótum ár hvert á héraðsvísu og ætluð aðildarfélögum.
Stendur fyrir mótum á landsvísu s.s. meistaramótum, landsmótum og bikarkeppnum.
Hefur umsjón með liðum sem send eru út héraði og keppa undir merkjum UMSS.
Hefur umsjón með undirbúningi og utanumhald keppnisliðs UMSS fyrir Landsmót og
Unglingalandsmót UMFÍ.
Tengiliður við UMFÍ og ÍSÍ.

Stjórn og ráð UMSS 2017
Formaður: Arnrún Halla Arnórsdóttir UMF Hjalti
Varaformaður: Gunnar Þór Gestsson UMF Tindastóll
Gjaldkeri: Sigríður Fjóla Viktorsdóttir Hestamannafélagið Skagfirðingur
Ritari: Þorvaldur Gröndal Golfklúbbur Sauðárkróks
Meðstjórnandi: Þórunn Eyjólfsdóttir Ungmenna- og Íþróttafélagið SMÁRI
Varastjórn: Jón Daníel Jónsson, Sigrún Fossberg Arnardóttir og Gunnar Traustason

Framkvæmdastjóri: Thelma Knútsdóttir

Skoðunarmenn reikninga: Frímann Guðbrandsson og Jóhann Sigmarsson

Frjálsíþróttaráð: Sigurjón Leifsson, Sigurður Arnar Björnsson, Sara Gísladóttir, Margrét Arnardóttir og
Þórunn Eyjólfsdóttir

Afreksmannasjóður: Arnrún Halla Arnórsdóttir, Haraldur Jóhannsson og Ómar Bragi Stefánsson
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Aðildarfélög UMSS 2017
Bílaklúbbur Skagafjarðar. Stofndagur: 1989. Félagsmenn: 95 (94 árið 2016)
Formaður: Gunnar Traustason, Víðigrund 8, 550 Sauðárkrókur
Aðalstarfsemi: Akstursíþróttir Sími: 858 9207
Netfang: bilaklubbur@fjolnet.is
Golfklúbbur Sauðárkróks. Stofndagur: 1970. Félagsmenn: 158 (143 árið 2016)
Formaður: Rafn Ingi Rafnsson, Dalatún 12, 550 Sauðárkrókur
Aðalstarfsemi: Golf
Sími: 453 5075
Netfang: formadur@gss.is
Hestamannafélagið Skagfirðingur. Stofndagur: 16. Febrúar 2016. Félagsmenn: 662 (667 árið 2016)
Formaður: Skapti Steinbjörnsson, Hafsteinsstöðum, 551 Sauðárkrókur
Aðalstarfsemi: Hestaíþróttir
Sími: 699 5535
Netfang: hafsteinstadir@fjolnet.is
Íþróttafélagið Gróska. Stofndagur: 22. mars 1992. Félagsmenn: 46 (52 árið 2016)
Formaður: Salmína Sofia Tavsen, Mel, 551 Sauðárkróki
Aðalstarfsemi: Íþróttir fatlaðra. Sími: 852 3622
Netfang: steinnl@fjolnet.is
Siglingarklúbburinn Drangey. Stofndagur: 5. Maí 2009. Félagsmenn: 149 (85 árið 2016)
Formaður: Ingvar Páll Ingvarsson, Skagfirðingabraut 9, 550 Sauðárkrókur
Aðalstarfsemi: Siglingar.
Sími: 862 9061
Netfang: ipi@skagafjordur.is
Ungmenna- og íþróttafélagið Smári. Stofndagur: 1995. Félagsmenn: 532 (426 árið 2016)
Formaður: Sara Gísladóttir, Birkimelur 16, 560 Varmahlíð
Aðalstarfsemi: Almennar íþróttir
Sími: 899 8031 Netfang: sarag@varmahlidarskoli.is
Ungmennafélagið Hjalti. Stofndagur: febrúar 1927. Félagsmenn: 218 (223 árið 2016)
Formaður: Katahrina Sommermeier, Garðakoti 2, 551 Sauðárkrókur
Aðalstarfsemi: Almennar íþróttir
Sími: 846 6037 Netfang:Rinasternchen@hotmail.com
Ungmennafélagið Neisti. Stofndagur: 12. febrúar 1898. Félagsmenn: 353 (354 árið 2016)
Formaður: Eiríkur Frímann Arnarson, Túngötu 4, 565 Hofsós
Aðalstarfsemi: Almennar íþróttir
Sími: 848 0289 Netfang: eirikur@gsh.is
Ungmennafélagið Tindastóll. Stofndagur: 26. október 1907. Félagsmenn: 1597 (1217 árið 2016)
Formaður: Helgi Sigurðsson, Ártún 3, 550 Sauðárkrókur
Aðalstarfsemi: Knattspyrna, frjálsar íþróttir, sund, körfuknattleikur, skíðaíþróttir.
Starfsemi: Almennar íþróttir Sími:
455 5560 og 895 5490
Netföng:
Aðalstjórn UMF Tindastóls tindastoll@tindastoll.is
Bogfimideild
bogfimi@tindastoll.is
Körfuknattleiksdeild
karfa@tindastoll.is
Frjálsíþróttadeild frjalsar@tindastoll.is
Skíðadeild
skidi@tindastoll.is
Júdódeild
judo@tindastoll.is
Sunddeild
sund@tindastoll.is
Kattspyrnudeild fotbolti@tindastoll.is
Kraftlyftingadeild (stofnuð mars 2018)
Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar. Stofndagur: 3. apríl 2005. Félagsmenn: 72 (69 árið 2016)
Formaður: Guðmundur Rúnar Guðmundsson, Hvannahlíð 2, 550 Sauðárkrókur
Aðalstarfsemi: Akstursíþróttir Sími: 899 5486
Netfang: hvannahlid2@simnet.is
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Lög Ungmennasambands Skagafjarðar
1. grein
Sambandið heitir Ungmennasamband Skagafjarðar, skammstafað UMSS. Félagssvæði sambandsins er
Skagafjarðarhérað.
2. grein
Lögheimili og varnarþing UMSS er hið sama og lögheimili formanns hverju sinni.
3. grein
Markmið sambandsins er:
a) að stuðla að auknu samstarfi sambandsfélaganna um íþróttamál í samræmi við gildandi
íþróttalög og leikreglur ÍSÍ.
b) að vinna að öðrum sameiginlegum hagsmuna- og áhugamálum félaganna og vera málsvari
þeirra út á við.
c) að vinna að hverskonar menningar og framfaramálum og starfa í samræmi við stefnuskrá
og lög Ungmennafélags Íslands.
4. grein
Rétt til þátttöku í UMSS eiga þau ungmenna- og íþróttafélög sem starfa eða munu starfa á
sambandssvæði UMSS, enda séu lög þeirra í samræmi við lög UMFÍ og ÍSÍ.
5. grein
Ársþing UMSS skal haldið þar á sambandssvæðinu sem síðasta ársþing eða sambandsstjórn ákveður.
Ársþing skal halda eigi seinna en í marsmánuði ár hvert, til þess skal boðað skriflega með mánaðar
fyrirvara. Ársþing er löglegt sé löglega til þess boðað.
Stjórn sambandsins boðar til aukaþings ef þörf krefur eða um það koma áskoranir frá 1/3
aðildarfélaga. Enn fremur ef um það koma tilmæli frá stjórnum landsambandanna, UMFÍ eða ÍSÍ.
Ákvæði um bókun aukaþings og framkvæmd eru hin sömu og reglulegs ársþings.
6. grein
Ársþing er æðsta stofnun UMSS. Þar skal sambandsstjórn leggja fram skriflega skýrslu um liðið
starfsár svo og endurskoðaðan ársreikning fyrir sama ár. Þingið kýs stjórn, skoðunarmenn reikninga
samkvæmt 7.og 8. grein þessara laga svo og kjörnefnd og aðrar starfsnefndir sem við á hverju sinni.
Sambandsstjórn er heimilt að stöðva allar lottógreiðslur til þeirra aðildarfélaga sem ekki uppfylla
ákvæði 13. greinar, þar til skil hafa verið gerð
7. grein
Dagskrá ársþings skal vera þessi:
1) Formaður setur þing og lætur kjósa þingforseta.
2) Kosinn þingforseti sem tekur við stjórn þingsins.
3) Kosinn varaþingforseti, þingritari og varaþingritari.
4) a) kosin skal 3 manna kjörbréfanefnd sem tekur þegar til starfa
b) kosin skal 5 manna kjörnefnd sem tekur þegar til starfa.
5) Lögð fram skýrsla stjórnar og endurskoðaðir reikningar
6) Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga
9
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7) Kjörbréfanefnd skilar áliti
8) Atkvæðagreiðsla um skýrslu og reikninga
9) Ávörp gesta
10) Mál lögð fyrir þingið sem kynnt hafa verið í fundarboði
11) Tillögur lagðar fram af þingfulltrúum
12) Nefndarkosning (val)
a) allsherjarnefnd
b) fjárhagsnefnd
c) íþróttanefnd
d) aðrar nefndir
13) Nefndarstörf
14) Þingnefndir skili áliti og tillögur þeirra, sem falla undir síðari dagskrárlið teknar til umræðu og
afgreiðslu
15) Fjárhagsáætlun samþykkt
16) Kosningar (kosningar skulu vera skriflegar, nema því aðeins að stungið sé upp á jafn mörgum og
kjósa skal)
a) kosin stjórn og varastjórn
b) kosnir tveir skoðunarmenn reikninga og tveir til vara
c) kosið í nefndir og ráð sambandsins eftir því sem þing ákveður hverju sinni
17. Önnur mál
18. Þingslit
8. grein
Sambandsstjórn skipa fimm menn:
Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi.
Formaður skal kosinn til eins árs. Stjórnarmenn aðrir en formaður skulu kosnir til tveggja ára og skipta
með sér verkum í stjórn
Þá skulu kosnir þrír menn í varastjórn til eins árs í senn.
Gefi stjórnarmaður sem sitja skal áfram kost á sér til formannskjörs er heimilt að kjósa hann og þá
annan í hans embætti það sem eftir er kjörtímabilsins.
9. grein
Ársþing skal ákveða árgjöld aðildarfélaganna til UMSS fyrir næsta starfsár. Gjalddagi þess skal vera 1.
maí. Reikningsár UMSS er almanaksárið.
10. grein
Einfaldur meirihluti ræður úrslitum á þingum sambandsins. Til breytinga á lögum þarf þó 2/3
atkvæða.
Atkvæðagreiðsla fari fram skriflega sé þess óskað.
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11. grein
Formenn aðildarfélaga eru sjálfkjörnir sem fulltrúar á ársþing og varamenn í forföllum þeirra.
Fulltrúafjöldi hvers aðildarfélags ákvarðast að öðru leiti af fjölda félagsmanna. Tala félagsmanna skal
miðuð við tölu skattskyldra félaga (16 ára og eldri) við síðustu áramót.
- 2 fulltrúar auk formanns fyrir 0-100 félagsmenn.
- 3 fulltrúar auk formanns fyrir 101-150 félagsmenn.
- 4 fulltrúar auk formanns fyrir 151-200 félagsmenn.
Síðan bætist við 1 fulltrúi fyrir hverja 100 félagsmenn.
Atkvæðisrétt á þingum sambandsins hafa einungis kjörnir fulltrúar aðildarfélaganna og stjórn UMSS.
Sérhver ungmennafélagi hefur málfrelsi og tillögurétt hvar sem er á fundum ungmennafélaganna.
12. grein
Umsóknir um inngöngu í sambandið skulu berast stjórninni ásamt skýrslum um stofndag og ár, lögum
félagsins, félagaskrá og upplýsingum um stjórn þess. Stjórn UMSS sannreynir að starfsemi og lög
viðkomandi félags samræmist lögum og stefnum UMFÍ og ÍSÍ. Ársþing hið næsta eftir að umsókn
berst staðfestir inngöngu nýrra aðildarfélaga.
Úrsögn aðildarfélaga getur aðeins farið fram á ársþingi. Þeim félögum sem eigi hafa tvö ár samfellt
gert skil á árgjöldum eða ársskýrslu má víkja úr sambandinu, enn fremur þeim sem öðru leiti gerast
brotleg gagnvart lögum þess.
13. grein
Við hver áramót skal hvert félag senda skýrslu um hag sinn og starfsemi samkvæmt fyrirmælum UMFÍ
og ÍSÍ .
Skýrslu þessari skal skila til sambandsstjórnar fyrir 15. mars á hvert.
14. grein
Stjórn UMSS fer með málefni sambandsins milli þinga, eftir þeim reglum og innan þeirra takmarka
sem lög og samþykktir setja. Hún veitir móttöku öllu því fé sem sambandinu áskotnast, ávaxtar sjóði
þess og fer með þá samkvæmt fjárhagsáætlun samþykktri á ársþingi.
15. grein
Sambandsstjórn skal halda fundi svo oft sem þurfa þykir. Þannig skal boða alla stjórn og varastjórn.
Varastjórn hefur aðeins málfrelsi og tillögurétt á þessum fundum nema um forföll sé að ræða í
aðalstjórn.
16. grein
Komi fram tillaga á löglega boðuðu ársþingi UMSS um sambandsslit skal hún þegar tekin til umræðu
og atkvæði um hana greidd. Því aðeins 4/5 atkvæðisbærra fulltrúa á þingi samþykki tillöguna skoðast
hún samþykkt, þá skal þingið slitið tafarlaust.
Fráfarandi stjórn situr áfram í fullu umboði og skal hún boða til aukaþings innan tveggja mánaða.
Þá skal tillagan borin upp að nýju. Sé hún samþykkt með 4/5 greiddra atkvæða fulltrúa á þinginu,
skulu það heita lögleg sambandsslit.
Verði tillagan aftur á móti felld skulu þingstörf halda áfram þar sem frá var horfið á fyrri fundi.
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17. grein
Komi til sambandsslita samkvæmt 17. grein eða ef starfsemi UMSS fellur niður skulu sjóðir þess og
aðrar eignir vera í vörslu UMFÍ þar til stofnað hefur verið annað samband aðildarfélaga UMFÍ í
Skagafjarðarhéraði.
18. grein
Lög þessi öðlast þegar gildi og með þeim úr gildi fallin öll eldri lög Ungmennasambands Skagafjarðar.
Lög þessi samþykkt á ársþingi 1989. Breytt 1990, 1991, 1994, 1995, 1999, 2000, 2002 og 2011.
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Ávarp formanns
97.ársþing UMSS var haldið í Ljósheimum 14.mars
2017. Arnrún Halla Arnórsdóttir var kjörin formaður.
Í stjórn voru að auki kosnir Gunnar Þór Gestsson,
varaformaður, Sigríður Fjóla Viktorsdóttir, gjaldkeri,
Þorvaldur Gröndal, ritari og Þórunn Eyjólfsdóttir,
meðstjórnandi. Úr stjórn gengu Þ. Sylvía
Magnúsdóttir, Arnþrúður Heimisdóttir og Sigurjón
Leifsson úr varastjórn.

Fundir og samkomur:

Sambandsráðsþing UMFÍ - Arnrún Halla Arnórsdóttir
Haldnir hafa verið 14 fundir á starfsárinu hjá
stjórninni, þar af 1 vinnufundur þar sem Viðar Sigurjónsson frá ÍSÍ kom og kynnti vinnulag kringum
fyrirmyndarhéraðs viðurkenningu ÍSÍ til Ungmennasambanda og 2 vinnufundir í tengslum við ársþing
2018.

Einnig sendi stjórnin sína fulltrúa á Íþróttaþing ÍSÍ í Reykjavík maí 2017, Sambandsráðsþing UMFÍ á
Hallormsstað 14-15.okt 2017, Formannafund ÍSÍ í Reykjavík 17.nóvember 2017, Sambandsráðsfund
UMFÍ Reykjavík 13.janúar 2018. Af þessum fundum ber hæðst að frétta að mikil umræða varð á
Sambandsráðsþingi UMFÍ á Hallormsstað eftir að tillaga um inngöngu íþróttabandalaga í UMFÍ var felld.
Mikil vinna fór í undirbúning tillögunnar, framkvæmd af sérskipaðri vinnunefnd, til að tryggja m.a.
stöðu minni Ungmennasambanda og viðhalds lottótekna en enga síður töldu menn að ekki væri nóg
að gert og felldu tillöguna. Vegna mikillar óánægju við framkvæmd og niðurstöðu kosningarinnar var
ákveðið að halda sérstakan Sambandsráðsfund 13.janúar um efnið og var ákveðið þar að stofna nefnd
til að vinna að nákvæmari útlistun kosta og galla við inngöngu Íþróttabandalaga í UMFÍ.
Einnig sendi stjórnin fulltrúa UMSS frá Ungmennaráði Sveitarfélagsins Skagafjarðar á ráðstefnuna
Sýnum Karakter á vegum ÍSÍ í Reykjavík 29.septmeber 2017, og var það liður í að blása nýju lífi í þátttöku
fulltrúa UMSS í Ungmennaráði Sveitarfélagsins sem verið er að virkja frekar. Fulltrúar úr stjórn auk
framkvæmdastjóra fóru einnig til Danmerkur í boði UMFÍ í júní 2017 til að kynna sér framkvæmd stóra
Landsmótsins þar í landi á vegum DGI sem er einskonar fyrirmynd Landsmótsins nýja sem fer fram á
Sauðárkróki 12.-15 júlí 2018. Þá hafa fulltrúar stjórnar setið 7 Landsmótsnefndarfundi og 4
Framkvæmdanefndarfundi vegna Landsmóts. Undirbúningur Landsmóts gengur vel og nú er lag fyrir
allt samfélagið í Skagafirði að standa saman. Hér er á ferðinni einstakt tækifæri til að taka þátt í að búa
til nýja tegund af skemmtun, eina allsherjar íþróttaveislu þar sem áherslan verður á gleði og samveru,
auk þess sem hægt er að koma og prófa margar nýjar íþróttagreinar. Leggur stjórn UMSS ríka áherslu
á það við aðildarfélög sín að þau kynni sér umgjörð mótsins og hvetji sína félagsmenn til að taka þátt
sem og aðra í samfélaginu.
Haldin var Formannafundur UMSS 6. júní 2017 og voru allir formenn aðildarfélaga og deilda innan
þeirra boðaðir. Var mæting með ágætum og sköpuðust góðar umræður um áhyggjur allra af minni
þátttöku barna í íþróttastarfi. Planað var að halda annan fund á haustmánuðum sem ekki varð af en
stjórnin telur að á vormánuðum sé mikilvægt að halda fund og leggja línurnar varðandi kynningu á
siðareglum, stefnum og viðbragðsáætlunum sem samþykktar verða á ársþingi 2018 sem og að stilla
saman strengi til samstarfs við Sveitarfélagið til að virkja fleiri börn til íþróttaiðkunar. Slíkt verður þó í
höndum nýrrar stjórnar og er það vel.
Formaður UMSS fór á fund Félags-og tómstundanefndar Sveitarfélagsins Skagafjarðar í október 2017
og lagði þar fram fyrir hönd stjórnar, ákveðnar hugmyndir um aukin stuðning Sveitarfélagsins og bætt
samstarf við sambandið. Meðal hugmynda voru aukning hvatapeninga úr 8.þús í 10.þús, hærri upphæð
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í beint framlag til aðildarfélaga í gegnum UMSS, aukin stuðningur við rekstur framkvæmdastjóra og
samþætt átak til fjölgun ungra íþróttaiðkenda í Sveitarfélaginu. Ekki fengu þessar hugmyndir
brautargengi að þessu sinni en með undirritun samstarfssamnings UMSS og Sveitarfélagsins auk
mikillar vinnu við innri uppbyggingu og eflingu fagmennsku innan sambandsins og aðildarfélaga er
mikill vilji til að bæta úr þessu. Formaður og framkvæmdastjóri fóru, í umboði stjórnar UMSS, á 4 fundi
þar sem unnið var að samstarfssamningi milli Sveitarfélagsins og UMSS þann fyrsta í nóvember 2017
og var sá samningur undirritaður í vikunni fyrir Ársþing að lokinni mikilli vinnu. Formaður fór einnig á
fund með hreppsstjóra Akrahrepps 2. febrúar þar sem gengið var frá samstarfssamningi milli hreppsins
og UMSS sem verður undirritaður á ársþingi 2018.
28.desember 2017 var hóf kringum kjör á Íþróttamanni Skagafjarðar haldið í Húsi Frítímans á
Sauðárkróki. Var það ágætlega sótt. Helstu úrslit voru þau að Ísak Óli Traustason frjálsíþróttakappi
hlaut nafnbótina, Israel Martin þjálfari Meistaraflokks karla í körfubolta hlaust nafnbótina þjálfari
ársins og Kvennasveit Golfklúbbs Sauðárkróks var valið lið ársins. Einnig fengu fjölmargir ungir og
efnilegir íþróttakrakkar viðurkenningar fyrir góða ástundun og árangur í hinum ýmsu íþróttagreinum.
UMSS sendi stóran og vel merktan hóp á 20.Unglingalandsmót UMFÍ á Egilsstöðum um
verslunarmannahelgina 2017. Stóðu krakkarnir sig frábærlega í keppni sem og allri framkomu. Lagði
UMSS ríka áherslu á góða umgjörð kringum keppendur sína og forráðamenn. Við móttslit hlaut svo
UMSS Fyrirmyndarbikar UMFÍ sem framkvæmdastjórinn, Thelma Knútsdóttir veitti viðtöku.

Verkefni:
Verkefni þessa starfsárs hafa verið ærin. Ákveðið var á fyrsta fundi nýrrar stjórnar að skerpa mjög línur
í allri starfsemi félagsins, jafnt rekstri sem umgjörð, innra starfi sem og tengslum við aðildarfélög og
Sveitarfélög. Einnig var leitað leiða til að styrkja fjárhag sambandsins, sem dæmi til Kaupfélagi
Skagfirðinga en það gekk ekki þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir og einnig hjá Sveitarfélaginu Skagafirði eins
og áður sagði.
Meðal annarra verkefna má nefna nýja heimsíðu sem fer í loftið kringum ársþing 2018, nýjar peysur
með merki UMSS auk aðildarfélags og íþróttagreinar að eigin vali, undirbúningur að gæðahandbók
kringum starfið sem fer inná heimasíðu, skipulagning og endurskoðun reglugerða og laga og úrvinnsla
gagna frá fyrri árum. Meðal stærri verkefnanna er undirbúningur viðkenningarinnar Fyrirmyndarhérað
ÍSÍ sem stefnt er að sambandið fái á Landsmótinu í sumar. Það felur í sér nákvæma kortleggingu og
skýrar skilgreiningar á innviðum sambandsins og stjórnskipulagi, fjárhagslegum rekstri og
starfsumhverfi. Til að uppfylla þessi skilyrði og löngu tímabært var ráðist í að ganga frá samningi við
Sveitarfélagið Skagafjörð og Akrahrepp. Einnig til uppfyllingar skilyrða fyrirmyndarhéraðs og líka löngu
tímabært var farið í að gera Siðareglur, Jafnréttisstefnu, Forvarnar-og fræðslustefnu, Félagsmálastefnu
og Umhverfisstefnu UMSS sem gildir fyrir öll aðildarfélög þess. Því til viðbótar gekk stjórnin í að gera
Viðbragðsáætlun UMSS vegna aga- eða ofbeldisbrota, eineltis, kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni.
Þar er einnig sérstök viðbragðsáætlun vegna agabrota sem eru brot gegn sérmerktum siðareglum og
varðar iðkendur eldri en 18. ára og þjálfara. Slík áætlun fyrir íþróttafélög er til vinnslu í ráðuneyti
Íþróttamála en ákvað stjórn UMSS að bíða ekki eftir því heldur ríða á vaðið. Hægt verður þá að
endurskoða áætlunina þegar frekari upplýsingar koma frá ráðuneytinu. Þessar reglur, stefnur og
áætlun liggja til samþykktar á Ársþingi sambandsins 2018. Er það einlæg ósk stjórnar að öll aðildarfélög
taki sig saman og sameinist um að marka skýra stefnu í hegðunarviðmiðum fyrir alla, iðkendur, þjálfara,
starfsmenn, stjórnarmenn, foreldra og stuðningsmenn. Slíkt er mikilvægt til að styrkja stöðu
sambandsins og aðildarfélaga sem forsvarsaðila íþróttastarfs í Skagafirði.
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Í febrúar 2018 sendi stjórnin einnig frá sér ályktun í ljósi #MeToo byltingarinnar þar sem skýrt er
kveðið á um að UMSS taki sterka afstöðu gegn öllu kynbundnu og kynferðislegu áreitni. Í henni er
lögð áhersla á vilja UMSS að vera til fyrirmyndar þegar kemur að viðbrögðum og úrvinnslu slíkra
atburða. Einnig að nú sé lag að allir taki sig saman, hvaða kyns sem þeir eru, og viðurkenni og virði
rétt allra til að setja öðrum mörk og ábyrgð hvers og eins að virða þessi mörk sama í hvaða hlutverki
fólk er.
Í mars 2018 var gengið frá samningi milli UMFÍ, UMSS og Sveitarfélagsins Skagafjarðar vegna
Landsmóts á Sauðárkróki 12.-15.júlí, þar sem UMSS er mótshaldari ásamt UMFÍ.

Framundan:
Á þessu síðasta starfsári hefur verið lögð mikil vinna í að efla starf og skerpa hlutverk UMSS. Þó margt
hafi unnist er ekki hægt að leggja árar í bát. Ekki kláruðust öll verkefni sem stjórnin lagði upp með
þrátt fyrir mikinn vilja. Meðal þess sem bíður nýrrar stjórnar er stofnun á 50+ ráði á vegum UMSS,
sem er mikilvægt fyrir Landsmótið í sumar. Einnig að fylgja eftir og klára skýrslu um
Fyrirmyndarhérað, planið er að viðurkenning fari fram á Landsmóti í sumar. Síðan er mikilvægt að
halda formannafund fljótlega að loknu ársþingi til að ákveða hvernig eigi að koma kynningu á
Siðareglum, Jafnréttisstefnu, Fræðslu-og forvarnarstefnu, auk framkvæmd Viðbragðsáætlunar, til
allra sem að starfinu koma. Semja þarf líka einhverskonar samráðs eða samstarfssamning við
Frjálsíþróttaráð til að skerpa á hlutverki þess og hvernig rekstri skuli hagað. Mikilvægt verkefni verður
að ganga frá skýrum reglum í tengslum við úthlutun beins styrkja frá Sveitarfélaginu þar sem lögð
verður áhersla á gegnsæi sem tryggir að ljóst sé að allir þeir fjármunir sem koma frá Sveitarfélaginu
fari beint í barna- og unglingastarf.
Þar að auki þarf stjórnin að ráðast í að finna fjármagn til að auka hlutfall starfs framkvæmdastjóra
Thelmu Knútsdóttur, sem hefur unnið þrekvirki síðan hún tók við og er orðin sambandinu og
aðildarfélögum mjög dýrmætur starfskraftur. Og svo er það að sjálfsögðu Landsmótið stóra 12.-15.júlí
þar sem UMSS gegnir lykilhlutverki í skipulagningu og utanumhaldi.
Hlakka til að sjá ykkur öll þar í stuði og stemmara!!! Takk fyrir mig
Virðingarfyllst;
Arnrún Halla Arnórsdóttir
Fráfarandi formaður UMSS
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Íþróttamaður Skagafjarðar árið 2017:
Ísak Óli Traustason frjálsíþróttamaður úr Tindastóli
Ísak Óli Traustason varð Íslandsmeistari í 110m grind
utanhúss og í 60m grind innanhús árið 2017. Í júní 2017
tók Ísak Óli þátt í Norðurlandamóti Unglinga í fjölþraut og
lenti þar í öðru sæti. Ísak Óli tók þátt á fjórum erlendum
mótum á árinu:
Ísak Óli bætti sitt persónulega árangur í fjórtán greinum
árið 2017, má þar telja hæðst, 1500m hlaup um 10,24
sek, langstökk 0,49m, hástökk 7cm, spjótkast 5,39m,
stangarstökk 0,72m og tugþraut um 631 stig.
Ísak Óli, er mikil fyrirmynd fyrir yngri iðkendur
frjálsíþróttahreyfingarinnar. Hann hefur með elju og
dugnaði tekið framförum ár eftir ár og er í dag kominn í
fremstu röð frjálsíþróttamanna á landinu. Ísak Óli
hefur æfingaraðstöðu hjá ÍR í Reykjavík, en keppir
fyrir hönd UMSS.

Ísak Óli Traustason – Mynd UMSS

Aðrir sem tilnefndir voru sem íþróttamaður Skagafjarðar 2017:
Arnar Geir Hjartarson kylfingur úr Golfklúbbi Sauðárkróks
Konráð Freyr Sigurðsson knattspyrnumaður úr Tindastóli
Pétur Rúnar Birgisson körfuknattleiksmaður úr Tindastóli
Þórarinn Eymundsson hestamaður úr Skagfirðingi

Þjálfari ársins 2017:
Israel Martin – Ungmennafélag Tindastóls körfuknattleiksdeild
Israel Martin er einn allra besti þjálfari
landsins og mikill fengur fyrir félagið að
geta notið starfskrafta hans. Israel er
duglegur með eindæmum og oftar en
ekki eru vinnudagar hans langir. Hann
þjálfar meistaraflokk karla og var hann
einnig að þjálfa unglingaflokk kvenna á
árinu sem og að vera yfirþjálfari
körfuboltaakademíunnar
á
vegum
framhaldsskólans. Það liggur mikil vinna
að baki þess að vera með topp lið og
þeirri vinnu skilar Israel af sér faglega og
er hann skólabókardæmi um fagmennsku.

Israel Martin - Mynd Facebook Körfuknattleiksdeild TIndastóls

Aðrir tilnefndir sem þjálfarar ársins 2017 voru:
Gunnar Björn Rögnvaldsson - Ungmennafélag Tindastóls skíðadeild
Stefán Arnar Ómarsson – Ungmennafélag Tindastóls knattspyrnudeild
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Lið ársins 2017:
Meistaraflokkur kvenna - Golfklúbbur Sauðárkróks
Kvennasveit GSS hafnaði í öðru sæti í annarri
deild Íslandsmóts Golfklúbba, sem haldin var á
Báravelli við Grundarfjörð. Með þessum
árangri tryggði sveitin sér sæti í 1. deild á
næsta ári þar sem átta sterkustu kvennalið
landsins munu etja kappi.
Sveitina skipuðu: Árný Lilja Árnadóttir liðstjóri,
Hildur Heba Einarsdóttir, Sigríður Elín
Þórðardóttir og Telma Ösp Einarsdóttir.

Meistaraflokkur kvenna GSS – Mynd frá www.GSS.is

Önnur lið tilnefnd sem lið ársins 2017
voru:
Drangey, yngri leikmenn meistaraflokks karla - knattspyrnudeild Tindastóls
Meistaraflokkur karla - körfuknattleiksdeild Tindastóls

Reglugerð um vinnulag við val á íþróttamanni Skagafjarðar
1.

Val á íþróttamanni Skagafjarðar skal kynnt á hátíðarsamkomu UMSS um hver áramót.

2.

Deildum aðildarfélaga UMSS, skal gefin kostur á að tilnefna einn íþróttamann, eitt íþróttalið
og einn Þjálfara fyrir hverja íþróttagrein sem stunduð er hjá viðkomandi félagi fyrir 10. des til
þess að vera útnefndur íþróttamaður ársins, lið ársins og þjálfari ársins. Einnig er stjórn UMSS
heimilt að tilnefna einn íþróttamann, eitt lið og einn þjálfara til viðbótar til að vera í kjöri.
Með tilnefningu skal fylgja greinargerð, þar sem afrek viðkomandi íþróttamanns, liðs og
þjálfara eru tíunduð. Valið byggist á árangri í keppni fullorðinna 18 ára og eldri.

3.

Valnefnd skal skipuð eftirfarandi fulltrúum, stjórn UMSS, Formanni félags – og
tómstundanefndar Skagafjarða. Fulltrúa fréttablaðsins Feykis, íþróttafulltrúa, formönnum
aðildarfélaga og deildum innan Tindastóls.

4.

Valnefnd skal greiða fimm íþróttamönnum, liðum og þjálfurunum atkvæði sitt og raða þeim í
sæti 1 til 5. Í hverjum flokki skal fyrsta sæti hljóta 10 stig, annað sæti 8 stig. Þriðja sæti 6 stig,
fjórða sæti 4 stig og fimmta sæti 2 stig. Þeir sem hljóta flest stig í hverjum flokki skulu verða
útnefndir íþróttamaður-, lið-, og þjálfari Skagafjarðar.
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Ungir og efnilegir íþróttamenn UMSS 2017
Arnar Freyr Guðmundsson

Golfklúbbur Sauðárkróks

Arnór Freyr Fjólmundsson

Tindastóll Júdódeild

Ása María Sigurðardóttir

Tindastóll Júdódeild

Daníela Guðmundsdóttir

Siglingarklúbburinn Drangey

Elyass Kristinn Bouanda

Tindastóll Skíðadeild

Guðmar Freyr Magnússon

Hestamannafélagið Skagfirðingur

Guðmundur Smári Guðmundsson

Ungmennafélagið Smári

Guðný Rúna Vésteinsdóttir

Hestamannafélagið Skagfirðingur
Ungmennafélagið Smári

Hákon Ingi Helgason

Tindastóll Frjálsíþróttadeild

Jón Gautur Magnússon

Siglingarklúbburinn Drangey

Jón Gísli Eyland Gíslason

Tindastóll Knattspyrnudeild

Krista Sól Nielsen

Tindastóll Knattspyrnudeild

Magnús Logi Sigurbjörnsson

Tindastóll Körfuknattleiksdeild

Marín Lind Ágústsdóttir

Tindastóll Körfuknattleiksdeild

Stefanía Hermansdóttir

Tindastóll Frjálsíþróttadeild

Stefanía Sigfúsdóttir

Tindastóll Sunddeild

Sævar Snær Birgisson

Tindastóll Sunddeild

Ungir og efnilegir 2017 - Mynd UMSS
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Íþróttamenn Skagafjarðar frá árinu 1980 -2017
1980: Gísli Sigurðsson, Glóðafeyki, frjálsar íþróttir
1981: María Sævarsdóttir, Tindastóli, sund
1982: Gísli Sigurðsson, Glóðafeyki, frjálsar íþróttir
1983. Ragna Hjartardóttir, Tindastóli, sund
1984: Gunnar Sigurðsson, Glóðafeyki, frjálsar íþróttir
1985: Friðrik Steinsson, Tindastóli, frjálsar íþróttir
1986: Berglind Bjarnadóttir, Tindastóli, frjálsar íþróttir
1987: Berglind Bjarnadóttir, Tindastóli, frjálsar íþróttir
1988: Lilja María Snorradóttir, Tindastóli, sund
1989: Eyjólfur Sverrisson, Tindastóli, knattspyrna
1990: Helgi Sigurðsson, Glóðafeyki, frjálsar íþróttir
1991: Valur Ingimundarson, Tindastóli, körfubolti
1992: Sveinn Margeirsson, Smára, frjálsar íþróttir
1993: Inga Dóra Magnúsdóttir, Tindastóli, knattspyrna
1994: Jón Arnar Magnússon, Tindastóli, frjálsar íþróttir
1995: Jón Arnar Magnússon, Tindastóli, frjálsar íþróttir
1996: Jón Arnar Magnússon, Tindastóli, frjálsar íþróttir
1997: Jón Arnar Magnússon, Tindastóli, frjálsar íþróttir
1998: Jón Arnar Magnússon, Tindastóli, frjálsar íþróttir
1999: Jón Arnar Magnússon, Tindastóli, frjálsar íþróttir
2000: Jón Arnar Magnússon, Tindastóli, frjálsar íþróttir
2001: Sunna Gestsdóttir, Tindastóli, frjálsar íþróttir
2002: Sveinn Margeirsson, Tindastóli, frjálsar íþróttir
2003: Sunna Gestsdóttir, Tindastóli, frjálsar íþróttir
2004: Björn Jónsson, Stíganda, hestaíþróttir
2005: Svavar Atli Birgisson, Tindastóli, körfubolti
2006: Þórarinn Eymundsson, Stíganda, hestaíþróttir
2007: Þórarinn Eymundsson, Stíganda, hestaíþróttir
2008: Bjarki Már Árnason, Tindastóli, knattspyrna
2009: Bjarni Jónasson, Léttfeta, hestaíþróttir
2010: Gauti Ásbjörnsson, Tindastóli, frjálsar íþróttir
2011: Elvar Einarsson, Stíganda, hestaíþróttir
2012: Mette Camilla Moe Mannseth, Hestamannafélagið Léttfeti, hestaíþróttir
2013: Jóhann Björn Sigurbjörnsson, Tindastóli, frjálsar íþróttir
2014: Baldur Haraldsson, Bílaklúbbur Skagafjarðar, akstursíþróttir
2015: Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir, Tindastóli, frjálsar íþróttir
2016: Pétur Rúnar Birgisson, Tindastóli, körfubolti
2017: Ísak Óli Traustason, Tindastóli, frjálsar íþróttir
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Lottóið og getraunir
Íslensk getspá og Íslenskar getraunir eru tvö sjálfstæð félög en með
einn framkvæmdastjóra. Í gildi er þjónustusamningur milli félaganna
um að Íslensk getspá sjái um rekstur Íslenskra getrauna. Hluti af andvirði
allrar sölu félaganna renna beint til uppbyggingar og starfsemi
æskulýðs-og íþróttamála og til málefna öryrkja.
Íslensk getspá er í eigu Íþrótta- og ólympíusambands Íslands sem á
46,67% hlut, Öryrkjabandalagið á 40% og Ungmennafélag Íslands
13,33%.
Íslenskar getraunir eru sjálfseignarstofnun innan íþróttahreyfingarinnar
þar sem aðild eiga ÍSÍ og UMFÍ eins og hjá Íslenskri getspá, auk Knattspyrnusambands Íslands,
Íþróttabandalags Reykjavíkur og Íþróttanefndar ríkisins.

Lottógreiðslur 2017
Félag
Bílaklúbbur Skagafjarðar
Golfklúbbur Sauðárkróks
Hestafélagið Skagfirðingur
Íþróttafélagið Gróska
Siglingarklúbburinn Drangey
Ungmenna- og Íþróttafélagið Smári
Ungmennafélagið Hjalti
Ungmennafélagið Neisti
Ungmennafélagið Tindastóll
Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar

Lottó
greiðslur

Félagsgjöld

Samtals

104.616
247.483
798.008
62.617
165.516
456.278
236.992
248.539
1.264.518
133.481
4.828.501

33.250
45.850
181.650
16.100
33.250
155.750
65.450
101.500
465.850
21.700
1.120.350

137.866 ISK
293.333 ISK
979.658 ISK
78.717 ISK
198.766 ISK
612.028 ISK
350.039 ISK
350.039 ISK
1.730.368 ISK
198.766 ISK
5.948.851 ISK

Lottóreglugerð - úthlutun
5%

Afreksmannasjóður UMSS

5%

Velferðarsjóður íþróttahreyfingarinnar

25%

Til reksturs UMSS

20%

Skipt á starfandi félög innan UMSS í hlutfalli við fjölda félagsmanna samkvæmt upplýsingum í
innsendum ársskýrslum til ÍSÍ

25%

Skipt á starfandi félög innan UMSS i hlutfalli við fjölda iðkenda samkvæmt upplýsingum í
innsendum ársskýrslum til ÍSÍ

20%

Skipt milli aðildarfélaga eftir mætingu á ársþing, skilum á grundvallarupplýsingum s.s. árskýrslu
og reikningum til UMSS og í Felix kerfið.
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Alls
félagsmenn

Alls
iðkendur

Alls 16 ára og
eldri

Bílaklúbbur Skagafjarðar
Golfklúbbur Sauðárkróks
Hestamannafélagið Skagfirðingur
Íþróttafélagið Gróska
Siglingaklúbbur Drangey
Ungmenna- og Íþróttafélagið Smári, Varmahlíð
Umf. Hjalti, Hjaltadal
Umf. Neisti, Hofsósi
Umf. Tindastóll, Sauðárkróki
Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar

95
158
662
46
149
532
218
353
1.597
72

19
157
662
12
97
278
110
78
918
64

95
132
533
46
98
455
191
299
1358
64

Samtals

3.330

2.791

2.251

Félagatal og iðkendur UMSS 2017

Fjöldi þingfulltrúa á 97. Ársþing UMSS 2017
Félag
Bílaklúbbur Skagafjarðar
Golfklúbbur Sauðárkróks
Hestamannafélagið Skagfirðingur
Íþróttafélagið Gróska
Siglingaklúbburinn Drangey
Ungmenna og Íþróttafélagið Smári Varmahlíð
Umf. Hjalti Hjaltadal
Umf. Neisti Hofsósi
Ungmennafélagið Tindastóll Sauðárkróki
Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar

Formaður

Fulltrúar Fjöldi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mættir

3
4
8
2
2
7
4
6
11
3

4
5
9
3
3
8
5
7
12
4

Fulltrúar samtals:

60












Samtals fulltrúar mættir:

1
1
7
0
3
3
2
7
12
0
36

Fjöldi þingfulltrúa boðaðir á 98. Ársþing UMSS 2018
Félag
Bílaklúbbur Skagafjarðar
Golfklúbbur Sauðárkróks
Hestamannafélagið Skagfirðingur
Íþróttafélagið Gróska
Siglingaklúbburinn Drangey
Ungmenna og Íþróttafélagið Smári Varmahlíð
Umf. Hjalti Hjaltadal
Umf. Neisti Hofsósi
Ungmennafélagið Tindastóll Sauðárkróki
Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar

Formaður

Fulltrúar
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Samtals
2
4
9
2
3
9
5
6
18
2

3
5
10
3
4
9
6
7
19
3

Fulltrúar samtals:

69
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Afreksmannasjóður UMSS – úthlutanir 2017
Níu umsóknir bárust, einni umsókn var hafnað vegna þess að hún uppfyllt ekki skilyrði sjóðsins.
Eftirfarandi aðilar hlutu styrk úr Afrekssjóð UMSS fyrir árið 2017
Andrea Maya Chirikadzi - Frjálsíþróttir
Finnbogi Bjarnason – Hestaíþróttir
Ísak Óli Traustason – Frjálsíþróttir
Jón Gísli Eyland Gíslason – Knattspyrna
María Finnbogadóttir – Skíðaíþróttir
Pétur Rúnar Birgisson - Körfuknattleikur
Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir – Frjálsíþróttir
Þórarinn Eymundsson – Hestaíþróttir

Reglugerð um Afreksmannasjóð
1. grein. Sjóðurinn heitir Afreksmannasjóður UMSS.
2. grein. Tilgangur sjóðsins er sá að styrkja Skagfirska afreksmenn til æfinga og keppni.
3. grein. Stjórn sjóðsins skal skipuð 3 mönnum og 1 til vara. Ársþing UMSS kýs 2 menn í stjórnina og
1 til vara, sem ekki eru í aðalstjórn UMSS. Stjórn UMSS tilnefnir síðan 1 úr aðalstjórn, sem
formann sjóðsstjórnar. Stjórn sjóðsins skal skipuð til eins árs í senn.
4. grein. Tekjur sjóðsins verði ákveðið hlutfall tekna UMSS af íslenskri Getspá, skv. reglugerð hverju
sinni. Auk þess frjáls framlög einstaklinga, stofnana og fyrirtækja.
5. grein. Heimilt er að veita úr sjóðnum, á hverjum tíma, öllu því fé sem í honum er. Sjóðsstjórn
ákveður styrktar upphæð hverju sinni.
6. grein. Rétt til styrkveitinga eiga þeir, sem skara fram úr í íþróttgrein sinni, t.d. eru í landsliði, sigra
á Íslandsmeistaramóti, setja Íslandsmet, eða á annan hátt sína að þeir eru afreksmenn í
íþróttum.
7. grein. Til að hljóta styrk, þurfa viðkomandi íþróttamenn eða félög þeirra, að sækja skriflega um til
sjóðsstjórnar og jafnframt að gera grein fyrir ástæðum umsóknarinnar.
8. grein. Sjóðstjórn skal á hverju ársþingi UMSS gera grein fyrir styrkveitingum úr sjóðnum.
9. grein. Endurskoðendur UMSS eru jafnframt endurskoðendur reikninga sjóðsins.
10. grein. Fundir skulu haldnir a.m.k. ársfjórðungslega. Formaður boði til þeirra.
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Vinnureglur vegna kosninga til stjórnar UMSS samþykkt á 96. Ársþingi
UMSS 2016
Stjórn UMSS er skipuð 5 fulltrúum sem skiptast á milli aðildarfélaga UMSS á eftirfarandi hátt:
Tindastóll = 1 fulltrúi
Hestamannafélagið Skagfirðingur = 1 fulltrúi
Ungmennafélagið Neisti og Hjalti = 1 fulltrúi
Ungmennafélagið Smári = 1 fulltrúi
Bílaklúbburinn, Vélhjólaklúbburinn, Golfklúbburinn , Gróska og Siglingaklúbburinn = 1 fulltrúi.

Fjöldi þingfulltrúa á 97. Ársþing UMSS 2017
Félag Formaður
Bílaklúbbur Skagafjarðar
Golfklúbbur Sauðárkróks
Hestamannafélagið Skagfirðingur
Íþróttafélagið Gróska
Siglingaklúbburinn Drangey
Ungmenna og Íþróttafélagið Smári
Umf. Hjalti
Umf. Neisti Hofsósi
Ungmennafélagið Tindastóll
Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar

Fulltrúar Fjöldi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

4

8

2

2

7

4

6

11

3

Fulltrúar samtals:

Mættir
4
5
9
3
3
8
5
7
12
4

1
1
7
0
3
3
2
7
12
0

60

Samtals fulltrúar mættir:

36

Fjöldi þingfulltrúa boðaðir á 98. Ársþing UMSS 2018
Félag Formaður Fulltrúar
Bílaklúbbur Skagafjarðar
Golfklúbbur Sauðárkróks
Hestamannafélagið Skagfirðingur
Íþróttafélagið Gróska
Siglingaklúbburinn Drangey
Ungmenna og Íþróttafélagið Smári
Umf. Hjalti
Umf. Neisti Hofsósi
Ungmennafélagið Tindastóll
Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fjöldi

2
4
9
2
3
9
5
6
18
2

3
5
10
3
4
9
6
7
19
3

Fulltrúar samtals:

69
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Árlegir styrkir Sveitarfélags Skagafjarðar til UMSS og aðildarfélaga
Árlegir styrkir UMSS - barna/unglingastarf og rekstur deilda

UMF Tindastóll Sauðárkróki
5.895.000,00
UMF Neisti Hofsós
639.000,00
Ungmenna og Íþróttafélagið Smári Varmahlíð
1.125.000,00
UMF Hjalti Hjaltadal
0,00
Hestamannafélagið Skagfirðingur
873.000,00
Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar
36.000,00
Siglingaklúbburinn Drangey
0,00
UMSS - rekstrarstyrkur
1.800.000,00
Skákfélag Sauðárkróks
0,00
Samtals 10.368.000,00

Mán. gr.

491.250,00
53.250,00
93.750,00
0,00
72.750,00
3.000,00
0,00
150.000,00
0,00

Skýrsla
x
x
x
x
x
x

Innri viðskipti íþróttadeilda - 2017
Tindastóll íþróttahús Skr.

14.560.028,00

Tindastóll sundlaug Skr.

2.279.000,00
744.355,00

Tindastóll íþróttam. Varmahl.
Tindastóll skíðasvæði

3.733.000,00

Tindastóll íþróttavöllur Skr.

2.995.000,00
Samtals

24.311.383,00

Neisti íþróttahús Skr.

0,00

Neisti íþróttam. Varmahl.

0,00
Samtals

Smári íþróttam. Varmahl.

0,00
3.457.645,00

Samtals
Gróska íþróttahús Skr.

3.457.645,00
178.972,00

Samtals

178.972,00

Samtals

27.948.000,00
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Skýrsla stjórnar UMSS 2017
97. ársþing UMSS var haldið 14. mars 2017. Þ.
Sylvía Magnúsdóttir gaf ekki kost á sér til
áframhaldandi setur og var Arnrún Halla
Arnórsdóttir kjörinn formaður í hennar stað.
Vill stjórn UMSS þakka Sylvíu fyrir hennar störf
í sæti formanns. Í stjórn voru kjörnir Fjóla
Viktorsdóttir (Skagfirðingi) og Þórunn
Eyjólfsdóttir (Smári). Úr stjórn gekk Arnþrúður
Heimisdóttir og Sigurjón Þórðarson.
Ný stjórn tók strax til verkanna og hefur hist
reglulega síðan þá en að jafnaði hafa verið Stjórnarkonur og framkvæmdastjóri á Sambandsráðsþingi UMFÍ –
Mynd UMFÍ
haldnir fundir einu sinni í mánuði á
starfstímanum fyrir utan öll skeytin sem ganga á milli. Stærstu verkefni síðasta árs var vinna við
samstarfsamning milli Sveitarfélagsins Skagafjarðar og UMSS og svo þríhliða samstarfsamningur milli
UMFÍ, UMSS og Sveitarfélagsins Skagafjarðar um mótshald 28. Landsmóts UMFÍ og 8. Landsmót UMFÍ
50+ sem haldið verður í Skagafirði 12.-15. júlí n.k. Tengt þessari vinnu fóru tveir stjórnarmenn og
framkvæmdastjóri UMSS til Danmerkur, í boði UMFÍ, þar sem menn voru að kynna sér „danska
landsmótið“ sem haldið er af DGI, systursamtökum UMFÍ. Landsmótið á Sauðárkróki er stærsti einstaki
viðburður ársins, þar sem nýtt mót með nýjum áherslum verður keyrt áfram með það að markmiði að
gefa öllum tækifæri til þess að geta tekið þátt. Stjórn UMSS hvetur alla félagsmenn innan vébanda
UMSS til þess að fjölmenna á mótið, jafnt til keppni og ekki síður til þess að leggja sambandinu lið við
að gera mótið sem glæsilegast, þannig að gestir/keppendur fari héðan með góðar minningar.
Annað verkefni sem vinna var hafin við á síðasta ári og stendur til með að ljúka við setningu
Landsmótsins í sumar, er umsókn UMSS til ÍSÍ þar sem sambandið sækist eftir að gerast
Fyrirmyndarhérað ÍSÍ. Þær áætlanir sem lagðar eru fram á þessu þingi er afrakstur þeirrar vinnu.
UMSS sendi stóran og flottan hóp ungmenna til þátttöku á 20. Unglingalandsmót UMFÍ sem haldið var
á Egilsstöðum. Mótið tókst í alla staði vel og stóðu okkar ungmenni sig frábærlega bæði innan vallar
sem utan. 21. Unglingalandsmót UMFÍ fer fram í Þorlákshöfn um Verslunarmannahelgina og hvetur
stjórn UMSS sína iðkendur til þess að fjölmenna á það mót.
Venju samkvæmt var Íþróttamaður Skagafjarðar heiðraður í lok árs. Að þessu sinni hlotnaðist
frjálsíþróttakappanum Ísaki Óla Traustasyni sá heiður. Hann er mjög vel að því komin enda ekki
einungis að ná frábærum árangri í sínum greinum heldur er hann líka frábær fyrirmynd fyrir yngri
iðkendur, bæði innan vallar sem utan. Kvennasveit GSS var valið lið ársins, þar sem þær sigruðu 2.
deildina síðastliðið sumar sem þýðir að á komandi sumri munu þær etja kappi við sterkustu kvennalið
landsins. Þjálfari ársins var valinn Israel Martin, en hann gerði frábæra hluti með meistaraflokk karla í
körfuknattleik þar sem liðið getur enn á ný talist sem eitt af bestu liðum landsins. Við þetta sama tilefni
voru ungir og efnilegir íþróttamenn heiðraðir líkt og undangengin ár.

Fyrir hönd stjórnar UMSS,
Þorvaldur Gröndal ritari.
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Skýrsla varaformanns
Ég mætti sem fulltrúi UMSS á íþróttaþing ÍSÍ í vor. Þingið var haldið í Gullhömrum í Reykjavík. Á
Íþróttaþing ÍSÍ mæta öll ungmenna- og íþróttafélög landsins ásamt sérsamböndum sem eru aðilar að
ÍSÍ. Þetta þing er haldið á tveggja ára fresti.
Það var gaman að sjá að hagsmunir minni aðildafélaga voru sérstaklega teknir fyrir og lögum var
breytt til að tryggja að aðildarfélögin sem hingað til hafa haft rétt á að senda einn fulltrúa á þingið
hafa hér eftir leyfi til að taka framkvæmdastjóra með. UMSS er eitt af þessum aðildarfélögum. Á
næsta íþróttaþing fer fulltrúi UMSS, sem kosinn verður á ársþingi 2019, og
framkvæmdastjóri. Framkvæmdastjóri hefur ekki atkvæði í kosningum.
Síðasta sumar fór hópur fólks úr íslensku ungmennafélagshreyfingunni til Álaborgar til að fylgjast með
framkvæmd danska Landsmótsins. Þar sem Landsmótið verður haldið á Sauðárkróki í sumar töldum
við æskilegt að fjölmenna. Thelma framkvæmdastjóri, ég og Þorvaldur sem stjórnarmenn UMSS og
fulltrúi Sveitarfélagsins Skagafjarðar voru með í för. Þessi för reyndist bæði lærdómsrík og
skemmtileg. Landsmótið í sumar verður skipulagt í takt við það hugarfar sem við upplifðum í Álaborg.
Í framhaldi af þessari ferð ákvað ég að gefa kost á mér til stjórnarsetu í UMFÍ. Skagfirðingar hafa ekki
átt þar fulltrúa í nokkur kjörtímabil. Það hitti reyndar þannig á að ég var erlendis þegar þingið var
haldið en trygg stuðningssveit úr Skagafirði sá um að kynna framboðið mitt á ársþinginu. Ég hef núna
tekið sæti í varastjórn UMFÍ. Skipulag stjórnar í UMFÍ er þannig að allir stjórnarmenn, aðal og vara,
taka jafnan þátt í starfinu, mæta á alla fundi og setjast í nefndir. Ef til atkvæðagreiðslu kemur á
stjórnarfundum þá hafa varamenn ekki atkvæðisrétt. Það gerist víst afar sjaldan. Stjórn er kosin til
tveggja ára í senn. Ég mun þá að minnsta kosti sitja í stjórn til haustsins 2020.

Á ársþingi UMSS 2018 er ég því bæði stjórnarmaður í UMSS og fulltrúi UMFÍ á þinginu.

Íslandi allt.
Gunnar Þór Gestsson
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Skýrsla framkvæmdastjóra
Liðið er skemmtilegt og fræðandi ár, þar sem
framkvæmdastjóri kynntist helling af frábæru fólki
og fór á marga skemmtilega viðburði tengda
starfinu. Má þar telja Landsmóti DGI í Álaborg,
Unglingalandsmót UMFÍ á Egilstöðum þar sem
UMSS
vann
Fyrirmyndarbikar
UMFÍ,
Sambandsráðsþing
UMFÍ
á
Hallormsstað,
Formannafund ÍSÍ í Reykjavík, auk þess fór ég og
horfði á æfingar og leikir hjá aðildarfélögum. Þar
fyrir utan sat ég flesta stjórnarfundi, vinnufundi og
kynningar á vinnu og verkefnum sambandsins á
Gjaldkeri og Framkvæmdastjóri á Formannafundi ÍSÍ – Mynd ÍSÍ
liðnum mánuðum.

Danska Landsmótið var stórkostleg upplifun, þar
sem Danir á öllum aldri hittust, léku og skemmtu sér
saman. Setningarathöfnin var einstök , krakkar á
aldrinum 14-18 ára sem skemmtu okkur og sér.
Undirrituð var sett í hóp með framkvæmdastjórum
Ungmenna- og Íþróttasambandi Austurlands,
Ungmennasambandi Dalamanna og Norður
Breiðfirðinga, Íþróttafélaginu Gróttu og Keflavík
Íþrótta og ungmennafélag, þar sem við skoðuðum
íþróttagreinar sem Danirnir voru að keppa í og sýna
almenningi þ.á.m. dansleikfimi, golf, standblak og
útivist. En gaman var að sjá hvað breiður
aldurshópur tók þátt í íþróttaveislu Dana.

Setningarathöfn DGI Álaborg DK – Mynd UMSS

Mikil vinna er búin að
vera við að koma
saman nýrri heimasíðu
UMSS.is. En því miður
tókst ekki að koma
henni í loftið fyrir
ársþing UMSS eins og
planið var. En
flutningur DNS
hýsingu á milli Fjölnets
og Stefnu ehf.
Fimleikar DGI Álaborg DK – Mynd UMSS
stoppaði það. En Stefna
ehf. er búin að lofa að koma henni í loftið fyrir 15. mars. Sala á rauðu UMSS hettupeysunum fór fram
úr öllum vonum. En það seldust um 135 peysur og alls fengust ellefu styrktaraðilar til að styrkja þessa
framleiðslu. Hægt er að koma og máta peysur.
Við starfsfélagarnir á Víðigrund 5, enduðum svo árið að á því bóna, mála og þrífa skrifstofuhúsnæði
UMSS, UMFÍ og UMFT.
Áfram UMSS.
Thelma Knútsdóttir framkvæmdastjóri UMSS
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Frjálsíþróttaráð UMSS – skýrsla 2017
Í Fjálsíþróttaráði UMSS 2017 áttu sæti Sigurður Arnar Björnsson formaður, Margrét
Arnardóttir, Sara Gísladóttir, Sigurjón Viðar Leifsson og Þórunn Eyjólfsdóttir.





Innanhússmeistaramótin á liðnu ári voru öll haldin á Reykjavíkursvæðinu þar sem
einu frjálsíþróttahallir landsins eru staðsettar og öll aðstaða til fyrirmyndar. Þátttaka
UMSS í mótunum var ágæt, eða 23 keppendur samanlagt. Bestu afrek þessara móta
voru:
Andrea Maya Chirikadzi
Íslandsmeistari í kúluvarpi stúlkna 14 ára.
Ísak Óli Traustason
Íslandsmeistari í 60 metra grind karla og 3. sæti í sjöþraut
karla.
Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir Íslandsmeistari í hástökki kvenna og Íslandsmeistari í hástökki
stúlkna 20. - 22. ára.

Af öðrum innanhúsmótum sem keppendur UMSS tóku þátt í má nefna RIG, Stórmót ÍR og Skoska
meistaramótið í fjölþraut.
Utanhússmeistaramótin sem keppendur UMSS tóku þátt í voru; Meistaramót Íslands 11. - 14. ára í
Kópavogi, 91. Meistaramót Íslands á Selfossi og Meistaramót Íslands 15. - 22. ára í Reykjavík. Bestu
afrek Meistaramóta utanhúss náðu:
 Ísak Óli Traustason
Íslandsmeistari í 110 metra grindahlaupi karla.
 Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir Íslandsmeistari í hástökki kvenna.
 Óskar Aron Stefánsson
2. sæti í spjótkasti pilta 13 ára.
 Rebekka Dröfn Ragnarsdóttir 2.sæti í kúluvarpi stúlkna 13 ára.
 Andrea Maya Chirikadzi
2. sæti í kúluvarpi stúlkna 14 ára.
 Stefanía Hermannsdóttir
2. sæti í spjótkasti stúlkna 14 ára.
 Hrafnhildur Gunnarsdóttir
2. sæti í kúluvarpi og í kringlukasti stúlkna 18.- 19. ára.
 Tanja Kristín Ragnarsdóttir
3. sæti í hástökki stúlkna 11 ára.
 Rúnar Ingi Stefánsson
3.sæti í kúluvarpi pilta 18 – 19 ára.
 Sveinbjörn Óli Svavarsson
3.sæti í 100 metra hlaupi pilta 20 – 22 ára.
Af öðrum utanhússmótum sem keppendur UMSS tóku þátt í má nefna Akureyrarmót UFA, Sumarmót
Sam Vest, Sumarleikar HSÞ, European Combined Events Team Championships (Spánn),
Norðurlandamót unglinga í łölþrautum (Finnland), Gautarborgaleikar (Svíþjóð) og EAP Combined
Events (England).
Unglingalandsmót UMFÍ var haldið á Egilsstöðum dagana 4. – 6. ágúst og tóku 39 keppendur frá
UMSS þátt í frjálsíþróttakeppninni og unnu þau 21. verðlauna. Unnust fimm Unglingalandsmóts tiltlar
 Kristinn Freyr Briem Pálsson í 100 m. og 200m. 18.ára pilta
 Rúnar Ingi Stefánsson í Kúluvarpi 18.ára pilta
 Andrea Maya Chirikadzi í Kúluvarpi 14.ára stúlkna
 Sveit UMSS í 4x100m boðhlaupi 18.ára pilta
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Á Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri sendi UMSS
sameiginlegt lið með UFA og endaði kvennaaliðið
í 2.sæti og karlaliðið lenti 6.sæti. Lokastaða í
stigakeppni þá varð sameiginlegt lið UMSS/UFA í
3.sæti.
Keppendur UMSS tóku þátt í nokkrum mótum
erlendis á síðastliðnu sumri. Sex keppendur tóku
þátt í Gautaborgarleikunum, sem er gríðarlega
fjölmennt og sterkt alþjóðlegt mót. Af árangri á
mótinu bar þar hæst 4. sæti Stefaníu
Hermannsdóttir í spjótkasti og 5. sæti Andrea
Maya Chirikadzi í kúluvarpi. Ísak Óli Traustason
tók þátt í þrem mótum erlendis á sumrinu.
Bestum árangri náði hann í Norðurlandamóti
unglinga í fjölþrautum en þar náði hann 2. sæti.

Mynd frá Árskýrslu UMFT 2017

Þau verkefni sem voru haldin hér á heimavelli síðasta sumar voru: Páskamót UMSS, Júnímót UMSS,
Fimmtudagsmót UMSS.
Uppskeruhátíð Frjálsíþróttaráðs UMSS var haldin
í nóvember.
Frjálsíþróttafólk UMSS 2017:
Kvennaflokkur: Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir.
Karlaflokkur: Ísak Óli Traustason.
Verðlaun ungra og efnilegra:
Óskar Aron Stefánsson og Aníta Ýr Atladóttir.
Þá voru einnig heiðruð öll þau sem unnu
Íslandsmeistaratitla og Unglingalandsmótstitla í
frjálsíþróttum á árinu.
Mynd frá Árskýrslu UMFT 2017

Héraðsmetin sem féllu á árinu.
 Andrea Maya Chirikadzi kúluvarp bæði í aldursflokki 14 og 15 ára stúlkna, kastaði kúlunni
10,99 m utanhúss og 10,98 m innanhúss í sömu aldursflokkum.
 Rúnar Ingi Stefánsson kúluvarp 18 - 19 ára með kast uppá 12,16 m utanhúss og 12,25 m
innanhúss.
 Stefanía Hermannsdóttir spjótkast í aldursflokki 14 ára með 400 g spjóti, 33,85 m og að auki
sett hún héraðsmet í aldursflokki 15 ára stúlkna og 16 - 17 ára stúlknaflokki með 500 g spjóti,
34,47 m.
 Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir hástökk, bæði í aldursflokki kvenna og stúlkna 20 - 22 ára. Hún
stökk 1,72 m utanhúss og 1,74 m innanhúss.
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Ísak Óli Traustason var síðan valin Íþróttamaður ársins hjá
UMSS 2017 við hátíðlega athöfn milli jóla og nýs árs. En Ísak Óli
átti frábært ár, náði sér í nokkra tiltla og bætti sitt Persónulega
Besta í flest öllum greinunum nokkrum sinnum yfir árið.
Góður árangur náðist á mótum ársins og voru fjölmörg
persónuleg met sett á mótunum auk nokkurra héraðsmeta. Í
mínum huga er engin spurning að síðastliðið ár var gott
frjálsíþróttaár fyrir UMSS. Það er von mín að áfram verði unnið
að því að viðhalda þeirri velgengni undir merkjum UMSS.

Fyrir hönd frjálsíþróttaráðs UMSS,
Sigurður Arnar Björnsson formaður.
Mynd frá Árskýrslu UMFT 2017
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Bílaklúbbur Skagafjarðar – skýrsla 2017
Stjórn Bílaklúbbs
Skagafjarðar:
Gunnar Traustason
formaður, Jón
Friðbjörnsson ritari,
Ingvar Guðmundsson gjaldkeri, Björn Ingi
Björnsson og Óttar Friðbjörnsson
meðstjórnendur.

Árið 2017 var svipað eins og öll önnur ár hjá okkur, klúbburinn er alltaf í smá dvala yfir vetrartímann
en þó erum við alltaf með reglulega hittinga þar sem farið er yfir málin og starf sumarsins undirbúið.
Í lok júlí tóku þó við bjartari tímar enda héldum við okkar árlega Ljómarall - Skagafjarðarrallý og mættu
til leiks 26 áhafnir sem börðust um stig til Íslandsmeistara en þessi viðburður var þriðja keppnin af
Íslandsmótinu í rallý. Ekki skiluðu sér allir í mark en það er alls ekki sjálfsagt að skila sér alla leið í slíkri
keppni þar sem margt getur komið uppá.
Síðan þá hefur stjórnin verið að hittast reglulega og farið yfir starfið, ásamt því að haldið var áfram með
athugun á svæði fyrir klúbbinn en það er enn á frumstigi.

Gunnar Traustason
Formaður Bílaklúbbs Skagafjarðar
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Gólfklúbbur Sauðárkróks – skýrsla 2017
Stjórn: Rafn Ingi Rafnsson form.,
Halldór Halldórsson varaformaður,
Dagbjört Hermundsdóttir ritari og
Magnús Helgason gjaldkeri.
Rekstur Golfklúbbs Sauðárkróks gekk
vel á yfirstöðnu rekstrarári. Við
sluppum við umtalsverðar bilanir á
tækjum, veður var fremur hagstætt og
aldrei hafa jafn margir verið í klúbbnum. Völlurinn var með
besta móti, brautir og flatir vel grónar og að mestu lausar við
Mynd frá Árskýrslu GSS 2017
kalskemmdir. Ekki var ráðist í nýjar framkvæmdir en markið
sett á að klára breytingar við níundu flötina. Farið var eftir óskum félagsmanna og fyllt upp í glompu á
3. brautinni. Sumarið 2017 var mikið sprettusumar og skilaði það sér í auknum tekjum vegna sláttar á
bæjarlandi og íþróttavelli. Þetta samstarf Golfklúbbsins og Sveitarfélagsins gengur vel og mikilvægt að
það verðið áfram í föstum skorðum.
Starfsmannahald sumarsins var í flóknara lagi. Sumir
sinntu tveimur hlutverkum og umsjón sjoppunnar var í
höndum fjögurra einstaklinga í hlutastarfi. Þetta púsluspil
gekk upp og vil ég þakka öllum starfsmönnum fyrir vel
unnin störf og lipur samskipti við að koma þessu öllu heim
og saman. Til viðbótar má ekki gleyma að félagsmenn tóku
stakar vaktir í sjálfboðavinnu ef á þurfti að halda.
GSS er golfklúbbur sem er þekktur fyrir virkt barna og
unglingastarf. Arnar Geir Hjartarson og Atli Freyr Rafnsson
sáu um æfingar og leiðbeina yngri iðkendum samhliða
störfum sínum sem vallarstarfsmenn. Ekki má gleyma
aðkomu John Garner sem kom fimm sinnum frá Akureyri
og miðlaði af reynslu sinni til unglingastarfsins auk þess að
kenna fullorðnum félagsmönnum réttu tökin. Almenn
ánægja var með fyrirkomulag golfkennslunnar bæði frá
foreldrum, félagsmönnum og stjórn golfklúbbsins.

Mynd frá Árskýrslu GSS 2017

Nú eru 152 félagar í GSS en voru 143 í lok síðasta árs. Fjölgunin nemur 6% milli ára. Síðustu tvö ár hefur
félögum fjölgað um 27, eða 22%. Til þess að halda þessari fjölgun áfram þurfum við að gera starfið
áhugavert fyrir byrjendur sem lengra komna og láta fólk finna að það sé velkomið á sínum forsendum.
Að venju sendi GSS sveitir til leiks í karla- og kvennaflokki á Íslandsmót Golfklúbba. Karlasveitin keppti
3. deild á Kálfatjarnarvelli hjá Golfklúbbi Vatnsleysustrandar. Sveitin hafnaði í 5. sæti og tryggði þar
með áframhaldandi veru í deildinni. Konurnar heimsóttu Golfklúbbinn Vestar á Grundarfirði þar sem
2. deild kvenna var leikin á Báravelli. Okkar konur höfnuðu í 2. sæti og öðluðust með því keppnisrétt í
1. deild að ári.
Það eru alltaf verkefni framundan. Á næsta ári verður landsmót UMFÍ haldið á Sauðárkróki samhliða
sérstöku móti fyrir 50 ára og eldri. Golf er á meðal keppnisgreina í báðum mótunum. Skálinn er farinn
að láta á sjá og innanstokksmunir orðnir slitnir. Það er ekki óeðlilegt að við veljum þennan tímapunkt
til að ráðast í lagfæringar og endurbætur á skálanum. Forsenda fyrir þessu að það náist að fjármagna
verkefnið að miklu eða öllu leiti með styrkjum.
F.h. Golfklúbbs Sauðárkróks
Rafn Ingi Rafnsson formaður
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Hestamannafélagið Skagfirðingur – skýrsla 2017
Aðalfundur félagsins var haldin 2. Mars 2017 og ágæt mæting. Stjórn félagsins var
endurkjörin. Formaður er Skapti Steinbjörnsson, varaformaður er Ragnar Pálsson,
ritari Haraldur Jóhannsson, gjaldkeri Ása Hreggviðsdóttir, meðstjórnandi er Pétur
Örn Sveinsson og varamenn Elvar Einarsson og Rósa María Vésteinsdóttir.
Árleg firmakeppni var haldin í apríl. Þátttaka var ágæt þrátt fyrir að veður hafi ekki
verið gott. Í maí héldu Hestamannafélagið Skagfirðingur og UMSS opið íþróttamót
á Hólum í Hjaltadal. Tókst það mjög vel.
Félagsmót og úrtaka fyrir Fjórðungsmót Vesturlands í Borgarnesi var haldið á félagssvæði Skagfirðings
á Sauðárkróki. Fór síðan fríður flokkur félagsmanna á FM í Borgarnesi þar sem félagsmenn stóði sig
með mikilli prýði og náðu mjög góðum árangri í flestum greinum.
Íslandsmót
barna,
unglinga
og
ungmenna var að
þessu sinni haldið á
Hólum í Hjaltadal í
boði
Hestamannafélagsins
Skagfirðings.
Þátttaka var mikil af
öllu landinu og tókst
mótið
vel
enda
félagsmenn búnir að
leggja mikla vinnu í
undirbúning
fyrir
mótið.

Mynd frá Hestamannafélagið Skagfirðingur

Fákaflug var haldið í samstafi við hestamannafélögin bæði austan og vestan Skagafjarðar í ágúst. Mótið
var haldið á Hólum.
Að lokum var svo Kappreiðamót svo haldið á Sauðárkróki ásamt því að keppendum, sjálfboðaliðum
sumarsins og öðrum félagsmönnum Skagfirðings var boðið til grillveislu í félagsheimilinu í Tjarnarbæ.
Í október hélt Hestamannafélagið uppskeruhátíð í samstarfi við HSS í Ljósheimum þar sem veitt voru
verðlaun fyrir bestan árangur í öllum aldursflokkum og keppnisgreinum sem keppt er í á vegum
félagsins.
Nefndir störfuðu af miklum krafti, ferðanefnd stóð fyrir 3 hestaferðum, reiðveganefnd er með verkefni
á nokkrum stöðum í héraðinu, kvennadeildin stóð fyrir kvennareiðtúr og skemmtikvöldi.
Kv. Skapti Steinbjörnsson
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Íþróttafélagið Gróska – skýrsla 2017
Starfsemi
Grósku
er
venjubundin frá ári til árs.
Æfingar einu sinni í viku frá
septemberbyrjun til loka
apríl. Farið er á Íslandsmót
tvisvar yfir veturinn og svo
er
Norðurlandsmót
í
nóvember og endum á Hængsmóti um
mánaðamót apríl/maí.
Okkar fjáröflun er sala jólakorta fyrir jólin, einnig
söfnum við flöskum í endurvinnslu svo höfum við
búið til fiskibollur og seljum vinum og
vandamönnum.
Hjá Grósku er einungis Boccia á dagskrá. Auðvitað
væri mjög ánægjulegt að reyna við aðrar
keppnisgreinar en veit ekki hvernig við getum
komið þeim við, þar sem við erum svo fá. Iðkendur
mjög áhugasamir bæði á æfingum og einnig í
keppni og hefur þeim gengið alveg ágætlega á
mótum.

Gróska á Hængsmóti

Á þessu ári var einn af okkar keppendum valin í
afrekshóp ÍF, og er það Aðalheiður Bára. Og hefur
hún mætt á landsliðs æfingar til Reykjavíkur
þrisvar en missti af einni æfingu vegna
Norðurlandsmóts sem var sömu helgi. Vonandi er
þetta smá innsýn í okkar starf.
Með kveðju.
F.h. Grósku íþróttafélags fatlaðra í Skagafirði.
Salmína S. Tavsen formaður.

Aðalheiður Bára á landsliðsæfingum

Afrekshópur ÍF
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Siglingaklúbburinn Drangey – skýrsla 2017
Stjórn: Ingvar Páll Ingvarsson formaður, Hallbjörn Ægir Björnsson gjaldkeri,
Steinunn Rósa Guðmundsdóttir ritari, Kári Heiðar Árnason og Yngvi Yngvarson
meðstjórnendur.

Þjálfarar og aðstoðarfólk
Ísak Atli Finnbogason
Sjóbjörgun I og II og
meðferð slöngubáta.
Landsbjörg
Hallbjörn Ægir Björnsson.
Þjálfaranámskeið SÍL
Kári H Árnason.
Sjóbjörgun og meðferð
gúmmíbáta
Steinunn Rósa Guðmundsdóttir
Ingvar Páll Ingvarsson
Yngvi Yngvason
Starfsmenn Sumar-tím
Áframhald hefur verið þeirri aukningu á skráningu á
siglinganámskeið sem boðið hefur verið upp á í
gegnum skráningarkerfi á vegum Sveitarfélagsins, fyrir
aldurshópinn 10 til 12 ára. Aldrei hefur verið boðið upp
á fleiri pláss á námskeiðum og voru þau full nýtt. Þá var
sú nýbreytni að boðið var upp á námskeið fyrir 13 ára
og eldri og var aðsókn góð.
Unnið var að ýmsum fleiri
verkefnum, útikennsla og siglingar í
samstarfi með grunnskólum, tekið á
móti stökum hópum og þeim kynnt
starfsemin, ýmist í formi fyrirlestra
eða verklegra kynninga.
Áfram verður haldið að vinna eftir
lögum og stefnumótun félagsins um
að veita ungmennum og áhugafólki
fræðslu um siglingar og umgengni við
hafið með öryggissjónarmið að
leiðarljósi, líkt og verið hefur frá því
2007 þegar fyrstu námskeiðin voru
haldin.
Ingvar Páll Ingvarsson
formaður Siglingaklúbbsins Drangey

Myndir frá Facebook síðu Siglingaklúbbs Drangeyjar
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Ungmenna- og Íþróttafélagið Smári – skýrsla 2017
Aðalfundur félagsins var haldinn 2.apríl 2017. Breytingar urðu á stjórninni og er hún
þannig skipuð: Sara Gísladóttir formaður, Sigurlína Einarsdóttir ritari, Harpa
Hafsteinsdóttir gjaldkeri, Róbert Logi Jóhannesson, Hákon Stefánsson, Máni
Gunnarsson og Sindri Gunnarsson .
Starfsemi á vegum U.Í.
Smára árið 2017 var með svipuðu sniði og árin
þar á undan. Um 80% nemenda
Varmahlíðarskóla sækir æfingar á vegum
Smára. Á haustönninni var boðið upp á 2
æfingar í viku fyrir börn í 1.-4 bekk. Þessar
æfingar eru allar innan skólatíma og hafa verið
vel sóttar. 5.-8. bekkur eiga kost á 6 æfingum
og 9. og 10. bekkur 7 æfingum. Við bjóðum upp
á fimleika og fótbolta fyrir alla og auk þess
frjálsar, körfubolta og júdó fyrir eldri krakkana.
Í sumar voru æfingar í fótbolta og frjálsum fyrir
allan aldur og leikjanámskeið fyrir börn í elsta
árgangi leikskólans og 1.-6. bekk grunnskólans.

Farið var með fjögur lið á Smábæjarleikana á
Blönduósi í júní. Krakkar úr UMF Neista í
Hofsósi komu til okkar og spiluðu fótbolta og
við fórum einnig til þeirra í heimsókn. Við
fórum í heimsókn til Smárans í Hörgárbyggð í
ágúst og voru spilaðir margir fjörugir leikir og
boðið upp á svala og pyslur á eftir. Í september
fórum við á fótboltamót hjá UMSE að Hrafnagili
í Eyjafirði, farið var með fimm lið, 7.-3.flokkur.
Að venju var farið með þrjú lið á Króksmótið
aðra helgina í ágúst.

Boðið hefur verið upp á frjálsíþróttaæfingar
tvisvar sinnum í viku bæði sumar og vetur. Í
haust var ákveðið að bjóða upp á eina æfingu á
Myndir frá Facebook síðu Ungmenna og Íþróttafélags Smára
laugardögum fyrir elsta hópinn. Iðkendum í
frjálsum íþróttum fer fjölgandi og góður árangur hefur náðst á þeim frjálsíþróttamótum sem sótt hafa
verið.
Þau Óskar Aron Stefánsson og Guðný Rúna Vésteinsdóttir voru tilnefnd sem ungt og efnilegt íþróttafólk
Smára 2017 og heiðruð á samkomu hjá UMSS í desember, og Aníta Ýr Atladóttir ásamt Óskari Aron
Stefánssyni voru kosin af Frjálsíþróttaráði UMSS
Fyrir hönd Ungmenna- og íþróttafélagsins Smára
Sara Gísladóttir
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Ungmennafélagið Hjalti – skýrsla 2017
Aðalfundur félagsins var haldin 1. mars síðastliðinn. Í stjórn félagsins sitja Katahrina
Sommermeier, Hjörvar Árni Leósson og Guðríður Magnúsdóttir.
Fésbókarsíða félagsins
Netfang félagsins

http://www.facebook.com/#!/umfhjalti
umfhjalti@gmail.com

Fámennt er í drengjahópnum
hjá okkur en þeir sem áhuga
hafa á knattspyrnu sóttu
æfingar á Hofsósi í samstarfi við
UMF Neista.
Páskaeggjabingó var á sínum
stað, en það er orðinn fastur
liður í fjáröflun félagsins.
Mætingin var góða að vanda og
húsfylli var á bingóið.
Eins og undanfarin ár hélt
Ungmennafélagið Hjalti utan
um leikjanámskeið fyrir börn á
Mynd frá Facebook - Ungmennafélagið Hjalti
aldrinum 5-12 ára í júnímánuði.
Námskeiðið
er
haldið
á
skólalóðinni við grunnskólann, í samstarfi við Sveitarfélagið Skagafjörð. Ungmennafélagið lagði til
starfskraft sem skipulagði starfið og hafði umsjón með því. Sveitarfélagið lagði fram vinnuafl á vegum
vinnuskólans. Börnum í UMF Neista á Hofsósi var boðið upp á akstur frá Hofsósi á leikjanámskeiðið á
Hólum.
17. júní hélt félagið samkomu á þjóðhátíðardegi íslendinga. Hátíðarhöld hófust svo klukkan kl 14:00
með Skúðgöngu frá Bændaskólanum og að Grunnskólanum þar sem farið var í leiki og grillaðar pylsur.
Einstaklingar úr röðum félagsins hafa sem endra
nær tekið þátt ýmsum mótum s.s. í
hestaíþróttum,
Bridsmótum,
blakmótum,
frjálsíþróttamótum og knattspyrnumótum.
Fyrir hönd Ungmennafélagins Hjalta
Guðríður Magnúsdóttir

Mynd frá Facebook-síðu Blakfélagið Krækjurnar
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Ungmennafélagið Neisti - skýrsla 2017
Aðalfundur Neista var haldinn í
febrúar í Höfðaborg. Stjórn Neista
skipa: Magnús G Jóhannesson
formaður, Eiríkur Frímann Arnarson,
Sigmundur
Jóhannesson,
Hjalti
Þórðarson og Gréta Dröfn Jónsdóttir.
Starfsemi félagsins var að mörgu leiti
með hefðbundnu sniði á árinu 2017. Knattspyrna yngri
flokka og júdó voru uppistaðan í íþróttastarfinu. Frjálsar
íþróttir voru ekki starfræktar en þess í stað studdi
félagið við slíkt starf í Fljótum.
Mynd frá Facebook – Goðamót Þórs

Knattspyrnuþjálfari var Bjarki Már Árnason og honum til
aðstoðar Gréta Dröfn Jónsdóttir. Í lfebrúar fóru neðstu
sex bekkir í skólanum til Varmahlíðar og spilaðu við lið
Smára. Í tvígang í marsmánuði voru send lið til keppni á
Goðamótið á Akureyri. Fyrri ferðin var þann 10. mars en
þá spilaði eitt lið í 6. flokki. Helgina eftir fór Neisti með
tvö lið í 5. flokki. Býsna gott að Neisti geti teflt fram
tveimur liðum og það í 7 manna bolta. Um sumarið voru
nokkur mót og fyrst var byrjað að fara með tvö lið á
Landsbankamótið á Sauðárkróki í 6.flokki kvenna.
Strandamótið á Árskógsströnd, þangað fór Neisti með
Mynd frá Facebook – Goðamót Þórs
eitt lið í 7. flokki og eitt lið í 6. flokki. Þetta mót hentar
Neista vel, þar sem lið með svipaða starfsemi taka þátt. Króksmótið í ágúst og þangað fór eitt lið og er
óhætt að segja að frammistaðan hafi verið góð. Neisti stóð uppi sem sigurvegari í sinni deild og fékk að
launum veglegan bikar. Frábær frammistaða hjá liðinu. Sú breyting var á Króksmótinu þetta árið að 5.
flokkur var tekinn út og því ekki keppt í þeim aldursflokki sem var slæmt þar sem margir iðkendur eru
í þeim flokki. Sumrinu lauk svo með að Smári kom í heimsókn þar sem spilað var í 5., 6. og 7. flokki. Eins
og venja er milli þessara vinaliða var hart tekist á en þó var skemmtanagildið í fyrirrúmi.
Boðið var uppá júdóæfingar 1x sinni á viku í Höfðaborg og sá Jakob Smári Pálmason um þær æfingar.
Nokkrir iðkendur fóru líka á æfingar hjá Júdódeild Tindastóls. Þeir iðkendur sem æfa með Tindastóli
fóru á nokkur mót og má telja Vormót hjá Júdódeild Tindastóls, Norðurlandsmót á Blönduósi, Haustmót
Grindavíkur og svo á Íslandsmót. Gaman er að segja frá því að Arnar Freyr Fjólmundsson hlaut
viðurkenningu frá UMSS sem ungu og efnilegu íþróttafólki eru veitt. Til að geta haldið starfinu á Hofsósi
eru leigðar dýnur af Júdódeild Tindastóls.
Fréttabréf Neista kom út í júní. Uppskeruhátíð Neista var haldin í nóvember, farið var í leiki og boðið
upp á pitsur og allir iðkendur fengu viðurkenningu. Fyrir góðan árangur fengu Ester María Eiríksdóttir
og Jón Örn Eiríksson sérstakar viðurkenningar. Páskabingó í Höfðaborg og jólaspilavist á Hlíðarhúsi voru
eins og vant er hluti af skemmtunum og fjáröflunum félagsins, sjoppurekstur, umsjón og stjórn
kanttspyrnumóts í Jónsmessuhátíðinni. Fjáraflanir félagsins voru nokkuð hefðbundnar s.s. sala á
salernispappír og að koma flöskum og dósum í verð. Hlíðarhúsið var eins og oft áður leigt út fyrir
ættarmót og ýmsa aðra viðburði.
Fyrir hönd Umf Neista
Magnús G Jóhannesson og Hjalti Þórðarson
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Ungmennafélagið Tindastóll – skýrsla 2017
Aðalstjórn
Árið 2017 var að mörgu leyti viðburðaríkt ár í starfsemi félagsins.
Árangur íþróttafólks okkar hefur lengi vakið athygli á landsvísu enda Skagafjörður
frægt íþróttahérað og má með sanni segja að mannlíf hér snúist mikið um
íþróttir.
Eftirtekt hefur vakið hversu góðum árangri Tindastóll hefur náð í körfuknattleik. Um árabil hefur félagið
átt eitt af bestu liðum landsins og keppt til verðlauna oftar en einu sinni. Prúðmannleg framkoma
leikmanna liðsins hefur skilað þeim vinsældum um allt land. Nú í vetur náðu Tindastólsmenn þeim
magnaða árangri að sigra bikarkeppnina í körfuknattleik. Sannarlega frábær frammistaða sem ber að
muna eftir um komandi ár. Vill Aðalstjórn koma hér á framfæri þökkum til leikmanna og stjórnenda
deildarinnar fyrir framúrskarandi árangur og óskum við þeim alls hins besta í komandi verkefnum.
Við eignuðumst marga
Íslandsmeistara
í
fjölmörgum
íþróttagreinum og er það
til marks um það góða starf
sem deildirnar okkar vinna.
Ánægjulegt er að sjá
hversu vel hefur gengið að
byggja upp starf flestra
deilda okkar.
Ársins 2017 verður minnst
sem árs byltingar #MeToo
og er það vel. Löngu
tímabær vakning sem
vonandi verður til þess að
við sem störfum í íþróttum
vöndum okkur sem best í
Myndir frá Árskýrslu Tindastóls 2017
samskiptum
bæði
við
iðkendur og aðstandendur.
Mikilvægt er að vandað verði til verka við umgjörð starfs okkar á öllum stöðum. Þeir sem starfa með
börnum eiga að hafa vit á að láta börnin njóta vafans ef upp koma mál sem snúa að hverskonar
misbeitingu eða ranglæti.
Aðalstjórn vill þakka Kaupfélagi Skagfirðinga fyrir ómetanlegan stuðning í formi styrkja. Sveitarfélaginu
Skagafirði er þakkaður stuðningurinn.
Áfram verður haldið með okkar góða starf og óskum við nýju fólki velfarnaðar í störfum sínum fyrir
félagið.
Með kveðju.
Helgi Sigurðsson Formaður UMF Tindastóls.
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UMF Tindastóll knattspyrnudeild – skýrsla 2017
Stjórn
knattspyrnudeildar:
Bergmann Guðmundsson formaður,
Guðjón
Örn
Jóhannsson
varaformaður, Guðni Þór Einarsson gjaldkeri
og Ingvi Hrannar Ómarsson meðstjórnandi.
Þegar litið er til baka yfir árið sem liðið er þá
er hægt að staldra við á mörgum stöðum og
óska þess að hægt væri að fara til baka og
gera hlutina öðruvísi. En það er víst eins hér
Myndir frá Árskýrslu Tindastóls 2017
og annars staðar að maður breytir ekki
fortíðinni heldur reynir að læra af henni og
gera ekki sömu mistökin tvisvar. Þetta ár
hefur einkennst af miklum sviptingum og
hefur mér fundist á köflum að allt sem getur hafa farið úrskeiðis hefur gert það.
Ég er hins vegar mjög bjartsýnn fyrir
framhaldið hjá knattspyrnudeildinni.
Miklar breytingar hafa orðið á starfi
deildarinnar og ber þar hæst að nefna
ráðningu 3ja þjálfara í fullu starfi. Það
er okkar trú að með ráðningum
þessum muni rekstur deildarinnar
verða skilvirkari og þjónusta við
iðkendur, foreldra og samfélagið
verða enn betra en það hefur verið.
Knattspyrnuakademía í samvinnu við
FNV leit dagsins ljós í haust og verður
fróðlegt að sjá hvernig hún mun þróast
Myndir frá Árskýrslu Tindastóls 2017
þegar nýr gervigrasvöllur verður
tekinn í notkun í maí. Deildin hefur líka, í samráði við Smárann, tekið upp á þeirri nýbreytni að vera
með æfingar í Varmahlíð fyrir 3. og 4.flokka félagsins og hefur það reynst vel.
Í vinnslu er einnig endurskipulagning á innra skipulagi félagsins og meðal verkefna þessa árs er að skilja
í milli í fjármálum félagsins, klára vinnu við handbók félagsins og gera námsskrá fyrir alla yngri flokka
félagsins til að gera þjálfunin skilvirkari og stuðla að samfellu milli flokka. Einnig er fjarlægur draumur
að okkur takist að manna unglingaráð og meistaraflokksráð karla og kvenna, en það veltur allt á fólkinu
í kringum félagið. Vona ég að þessi verkefni klárist fyrir sumarið.
Áfram Tindastóll
Bergmann Guðmundsson, formaður knattspyrnudeildar Tindastóls
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UMF Tindastóll körfuknattleiksdeild – skýrsla (01.05.2016-30.04.2017)
Stjórn körfuknattleiksdeildar:
Stefán Jónsson formaður,
Björn Hansen gjaldkeri og
Ingólfur Geirsson ritari.
Körfuknattleikstímabilið
2016-2017
byrjaði snemma, var liðið komið saman
í byrjun ágúst til æfinga. Þrír leikmenn
yfirgáfu liðið og héldu á önnur mið
(Darrell Lewis, Ingvi Rafn og Darrel
Flake). Félagið tók þá ákvörðun að ráða
til félagsins þá Björgvin Hafþór
Ríkharðsson og Chris Caird til að fylla
þeirra skarð. Félagið réði einnig Israel
Myndir frá Árskýrslu Tindastóls 2017
Martin sem aðstoðar þjálfara með Jose
Maria og tók Martin líka að sér þjálfun unglingaflokk kvenna sem og körfubolta-akademíuna sem er á
vegum fjölbrautaskólans. Þjálfari félagsins Jose Maria tók snemma ákvörðun um ráðningu á erlendum
leikmanni að nafni Antonio Hester og var félagið langt komið með þá ráðningu þegar þjálfari liðsins
ákveður með samþykki stjórnar að hætta við að ráða Hester. Stjórn félagsins samþykkir að ráðnir verði
tveir leikmenn í stað Hester þeir sveitungar frá Senegal, Mamadou Samb og Pape Sheck.
Undirbúningur liðsins gekk alveg ágætlega og voru leikmenn snemma byrjaðir að æfa undir leiðsögn
Arons Márs frjálsíþrótta þjálfara sem á allar þakkir stjórnar skilið fyrir hans ótrúlega starf.
Um mitt sumar fékk félagið boð um að fara til Tenerife til æfingarferðar í september og dvelja þar í
eina viku við æfingar og leika fjóra leiki þar, var tekin sú ákvörðun að þiggja það boð. Erfiðlega hefur
gengið að fá æfingaleiki á undirbúningstímanum og einnig var KKÍ búið að taka ákvörðun um að leggja
niður Lengjubikar. Er það alveg öruggt að svona ferðir eru bara til góðs og voru allir sem fóru þessa ferð
sammála um að þetta hafi verið frábært í alla staði.
Tímabilið byrjaði frekar brösuglega og eftir tap í fimmtu umferð á móti Keflavík er tekin sú ákvörðun af
stjórn félagsins að segja upp báðum erlendu leikmönnum liðsins og var félagið fljótt að ráða annan
erlendan leikmann, Antonio Hester. Einnig var mikill ágreiningur á milli þjálfara félagsins Jose Maria og
stjórnar um þessa ráðningu og í framhaldinu eftir miklar umræður komust þjálfari og stjórn félagsins
að samkomulagi að þjálfarinn skildi við félagið og var það gert í sátt. Israel Martin tók þá við liðinu og
hefur það samstarf gengið alveg með ágætum, Martin er búinn að semja við félagið til ársins 2020.
Félaginu gekk ágætlega í deildarkeppninni og endaði þar í sjötta sæti og lék við Keflavík í átta liða
úrslitum þar sem liðið náði sér ekki alveg á flug og tapaði því einvígi 1-3.
Félagið hefur samið við tvo leikmenn til að styrkja hópinn 2017-2018, þá Axel Kárason og Sigtrygg Arnar
Björnsson, bindur félagið miklar vonir við þessa tvo kappa að þeir séu þeir leikmenn sem vanti uppá til
að gera enn betur. Félagið getur með sanni sagt að á bakvið það séu bestu stuðningsmennirnir og á
góðum degi í Síkinu myndast stemming sem fáir aðrir geta leikið eftir. Styrktaraðilar félagsins eru
ómetanlegir og eiga þeir allir sem einn risastórar þakkir fyrir þeirra framlag til deildarinnar, án þeirra
væri ekki hægt að vera að keppa við þá bestu ár eftir ár.
Takk fyrir síðasta tímabil.
f.h. Stjórnar kkd Tindastóls
Stefán Jónsson formaður
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UMF Tindastóll unglingaráð körfuknattleiksdeild – skýrsla (01.05.2016-30.04.2017)
Stjórn Unglingaráðs kkd. Tindastóls:
Dagur Þór Baldvinsson formaður,
Thelma Knútsdóttir gjaldkeri, Lilja
Sigurðardóttir ritari, Hörður Knútsson,
Ragnheiður Rúnarsdóttir, Kári Árnason, Ingi
Björgvin Kristjánsson, Sædís Bylgja Jónsdóttir og
Vignir Kjartansson.
Þokkalega gekk að koma starfinu af stað í haust
en þó er alltaf eitthvað sem betur má fara.
Samsetning æfingatöflu gekk þokkalega en það
er samt talsvert púsluspil enda mörg atriði sem
taka þarf mið af við gerð hennar.
Körfuboltadeildina vantar samt sárlega fleiri
tíma í íþróttahúsinu og vonandi verður hægt að
fá fleiri tíma næsta vetur.
Við þjálfun yngri flokkanna störfuðu ellefu
þjálfarar. Nú hefur verið auglýst eftir yfirþjálfara
sem tæki að sér töluverða þjálfun og mundi vinna
í stefnumótun fyrir yngra flokka starf félagsins.
Samstarf var reynt við Þór Akureyri um
sameiginleg lið í 8. og 10. flokki kvk. Hvort
framhald verði af því samstarfi hefur ekki verið
ákveðið en verði af því þarf að setja það í fastari
skorður m.a. varðandi sameiginlegar æfingar og
fleira.

Myndir frá Árskýrslu Tindastóls 2017

Tindastóll sendi lið til keppni á Íslandsmótum í sjö yngri aldursflokkum. Það voru unglingaflokkur karla,
10.fl. karla, 8.fl. karla, minnibolti ka, unglingaflokkur kvenna, 10. fl. kvenna, 8. fl. kvenna. Auk þess tóku
þessir flokkar þátt í bikarkeppni þar sem það var í boði. Flest liðin sem þátt tóku í fjölliðamótum náðu
að halda sinni stöðu frá hausti fram á vor eða bæta hana .
Króksamótið fyrir krakka í 1.-6. bekk var haldið 21. janúar og komu á það lið frá Þór á Akureyri og
Stjörnunni í Garðabæ. Þó svo að mótið hafi verið kynnt víðar þarf greinilega að gera það af meiri krafti
til að fá þátttakendur frá fleiri stöðum til að taka þátt. Hópur krakka á þessum aldri frá Tindastóli fór á
Kjarnafæðismótið á Akureyri 25. mars og eins fóru tuttugu og fimm krakkar úr 5.-6. bekk á Sambíómót
Fjölnis í byrjun Nóvember 2016.
KKÍ heldur úti úrvalsbúðum þar sem að fjöldi iðkenda voru boðuð á og eru úrvalsbúðir undanfari fyrir
landsliðsverkefni í framtíðinni. Gaman er að geta þess að Afreksbúðir KKÍ boðuðu Andrea Maya
Chirikadzi, Evu Rún Dagsdóttir, Katrín Eva Óladóttir, Marínu Lind Ágústsdóttir, Stefaníu Hermansdóttir
og Örvar Freyr Harðarson í 60 manna úrtaks hóp fyrir U15 landsliðið.
Þakka skal öllum þjálfurum fyrir góða vinnu við þjálfun, utanumhald sinna flokka og samstarf sl. vetur.
Einnig iðkendum og foreldrum öllum. Stjórn deildarinnar þökkum við gott samstarf og velvilja.
Töluverðar breytingar verða á unglingaráði fyrir næsta vetur, Ragnheiður Rúnarsdóttir, Kári Árnason,
Ingi Björgvin Kristjánsson, Sædís Bylgja Jónsdóttir og Vignir Kjartansson ætla að hætta og er þeim
þakkað fyrir góða samveru og sitt framlag.
Dagur Þór Baldvinsson formaður Unglingaráðs Kkd. Tindastóls
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UMF Tindastóll frjálsíþróttadeild – skýrsla 2017
Stjórn
frjálsíþróttadeildar:
Margrét Björk Arnardóttir,
formaður,
Kolbrún
Þórðardóttir, gjaldkeri og Thelma
Knútsdóttir ritari.
Undirrituð tók við formennsku
deildarinnar af Sigurjóni Leifssyni sem
gegnt hafði því hlutverki til nokkurra
ára. Það var í mörg horn að líta hjá
nýrri stjórn, ýmislegt var í föstum
skoðun en annað þurfti að
endurskoða og koma í farveg. Eitt af
verkefnum stjórnar var að vinna að því
að breyta æfingatíma yngri iðkenda
þannig að 1.-4. bekkur gæti klárað
Myndir frá Árskýrslu Tindastóls 2017
sínar æfingar fyrir kl. 16 á daginn eða á
,,Árvistartíma”. Það hafðist með góðu samstarfi við forstöðumann frístunda- og íþróttamála í
sveitarfélaginu Þorvaldi Gröndal. Eins var æfingatími á miðvikudögum færður fram sem þýðir að okkar
iðkendur (11-14 ára) eru búnir fyrr á æfingum á kvöldin. Þessi breyting hefur gefið starfinu með yngsta
hópinn okkar byr undir báða vængi og ánægjulegt að sjá hversu mjög hefur fjölgað í þeim hópi. Því
miður hefur iðkendum í aldurshópnum 11-14 ára fækkað og því mikil sóknarfæri í því að fá inn yngri
iðkendur sem síðan munu efla þann aldurshóp. Ýmsar ástæður geta verið fyrir þessari fækkun en svo
virðist vera sem árekstrar við ýmsa aðra afþreyingu í sveitarfélaginu spili þar stórt hlutverk. Það er
miður að ekki takist betur til en svo í litlu sveitarfélagi en að börn þurfi að velja á milli íþrótta-, kirkjuog tómstundastarfs þar sem margt af því sem í boði er fyrir þennan aldurshóp fellur á sama tíma. Á
þessu sviði mætti gera bragarbót.
Af málefnum iðkenda ber helst að nefna að margir þeirra hafa sýnt gríðarlegar framfarir eins og sjá má
í skýrslu stjórnar. Það er skemmst frá því að segja að einn af okkar fremstu frjálsíþróttamönnum Ísak
Óli Traustason, var valinn bæði frjálsíþróttamaður Tindastóls og Íþróttamaður Skagafjarðar 2017. Hann
er vel að þessum titlum kominn og á án efa eftir að vera félaginu til sóma á komandi árum.
Þjálfarahópur deildarinnar hefur verið nokkuð stöðugur. Með Sigurð Arnar sem yfirþjálfara og Gest
sem þjálfara 11-14 ára iðkenda hefur okkur tekist að halda uppi góðri og markvissri þjálfun sem hefur
skilað okkur bæði Íslandsmeistaratitlum og héraðsmetum svo eitthvað sé nefnt. Eins hafa nokkrir yngri
þjálfarar komið inn í vetur og ýmist verið til aðstoðar eða séð alfarið um þjálfun yngstu iðkendanna.
Það er ótrúlega mikilvægt í lítilli deild sem þessari að búa yfir góðum og metnaðarfullum þjálfurum.
Það ber að þakka.
Það verður ekki hjá því komist að minnast á hið óeigingjarna starf sjálfboðaliðans. Frjálsíþróttadeildinni
hefur borið gæfa til að hafa yfir að ráða ómældum fjölda sjálfboðaliða sem hægt er að kalla til þegar á
þarf að halda. Það er t.d. ómögulegt að halda mót án þeirra, þar sem eitt lítið frjálsíþróttamót krefst
ótrúlegs fjölda sjálfboðaliða. Ég vil því nota tækifærið f.h. deildarinnar og þakka sjálfboðaliðum fyrir
þeirra ómetanlega framlag.
Með kærri kveðju,
Margrét Arnardóttir formaður Frjálsíþróttadeildar Tindastóls
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UMF Tindastóll sunddeild – skýrsla 2017
Stjórn sunddeildar: Þorgerður
Eva Þórhallsdóttir, formaður,
Aðalbjörg Hallmundsdóttir, ritari,
Stefán Ómar Stefánsson, meðstjórnandi
og Þorgerður Ásdís Jóhannsdóttir,
varamaður.
Sundæfingar stóðu yfir frá janúar til júní
og voru iðkendur 19 talsins.
Þjálfarar: Þorgerður Eva Þórhallsdóttir og
Árný
Oddbjörg
Oddsdóttir.
Aðstoðarmenn þjálfara á æfingum 2.-4.
bekkinga, nemendur úr 9. b. Árskóla:
Arnar Freyr Guðmundsson, Ólöf Ósk
Egilsdóttir, Maríanna Ulriksen og Rannveig Stefánsdóttir.

Myndir frá Árskýrslu Tindastóls 2017

Myndir frá Árskýrslu Tindastóls 2017

Styrkurinn frá Sveitarfélaginu hefur komið að góðum notum. Sunddeildin sendi inn beiðni til SSÍ um að
fá aðstoð frá þjálfara frá Akureyri til að byggja upp deildina. Þeirri beiðni var vel tekið og kom þjálfari
nokkrum sinnum til okkar. Við fengum afrekshóp í sundi frá Reykjavík eina helgi í vor sem eru að æfa
fyrir Ólympíuleikana 2020. Með í för voru fjórir topp þjálfara og var þetta einstakt tækifæri fyrir
Sunddeild Tindastóls. Krakkarnir ásamt þjálfurum voru mjög hvetjandi fyrir okkar iðkenda hóp.
Jafnframt hjálpar styrkurinn deildinni að geta verið með tvo þjálfara á launum, sem er nauðsynlegt með
svo unga iðkendur.
Á haustmánuðum 2016 var hafist handa við að undirbúa
æfingarferð til Spánar 2017 með elstu iðkendur (5), þjálfara,
aðstoðarþjálfara og foreldra. Sunddeildin hefur um árbil
safnað í ferðasjóð til að geta farið með iðkendur í æfingaferðir
innan- og utanlands til að æfinga í laugum sem hafa upp á
betri aðstæður að bjóða en Sundlaug Sauðárkróks. Er það gert
til að gera iðkendur Sunddeildar Tindstóls færa um að taka
þátt í sundmótum á landsvísu þar sem ítrustu kröfur eru
gerðar til sundíþróttarinnar. Farið var til Calella á Spáni í enda
júní. Æfingalaugin var í göngufæri frá hótelinu sem hópurinn
gisti og æft var alla daga nema tvo. Æfingalaugin var fyrsta
flokks og auk okkar iðkenda voru þarna afrekshópar frá hinum
Norðurlöndunum að æfa sig fyrir Norðurlanda- og
heimsmeistaramót. Góð aðstaða var fyrir foreldra að fylgjast
með æfingum.
Myndir frá Árskýrslu Tindastóls 2017

Sundæfingar stóðu yfir frá september að jólafríi og voru
iðkendur 44 talsins. Mikið gleðiefni er hve iðkendum
fjölgaði á haustdögum.

Þorgerður Eva Þórhallsdóttir
formaður Stjórn sunddeildar Tindastóls.
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UMF Tindastóll skíðadeild – skýrsla 2017
Stjórn skíðadeildar: Sigurður B.
Rafnsson formaður, Anna Jóna
ritari,
Helga
Daníelsdóttir
gjaldkeri, Ósk Bjarnadóttir og Ólöf
Sólveig Júlíusdóttir meðstjórnendur.
Óhætt er að segja að starfsárið hafi verið
fjölbreytt. Langþrátt verkefni var klárað
þar sem við fengum bundið slitlag á
veginn og eru það miklar breytingar til
batnaðar fyrir okkur á skíðasvæðinu. Ber
að þakka Vegagerðinni fyrir það. Farið
var í hefðbundin verkefni eins og
grjóthreinsun, sáningu fræja og
áburðadreifingu. Stjórn Skíðadeildar
Tindastóls og starfsmenn skíðasvæðisins
Myndir frá Árskýrslu Tindastóls 2017
þakka Skagfirskum bændum fyrir að hafa
sýnt skíðasvæðinu mikinn velvilja í gegnum tíðina. Þá langar okkur til að þakka sérstaklega Árna í Útvík,
Ómari Jenssyni og Gunnari Sigurðssyni á Ökrum fyrir frábæran stuðning. Klárað var að setja upp
rúmlega 700 metra af snjógirðingum sem sönnuðu ágæti sitt strax í vetur. Skíðaveturinn 2016 - 2017
var mjög góður. Fjallið var opnað 5. desember 2016 og var opið í 95 daga. Það komu 6.633 gestir til
okkar og var gaman að sjá hvað töfrateppið heillaði jafnt hina ungu og þá sem eldri eru.
Dagskrá vetrarins var með hefðbundnu sniði. Byrjaði með World Snow day í janúar, Vetrarleikum í
febrúar, Sauðárkróks-Bakarísmóti í mars, veglegri páskadagskrá, Steinullarmóti í apríl og Ísmanninum
þann 1. maí.
Fjórar æfingar voru í hverri viku hjá skíðakrökkunum. Þjálfarar voru Gunnar Björn, Siggi Bjarni og Birna
María. Brettadeildin var með æfingar 2x í viku en David var þjálfari brettadeildar. Farið var með
krakkana á Jónsmót og Andrésar Andarleikana. Segja má að starfið hafi gengið virkilega vel í vetur. Um
30 krakkar æfðu hjá félaginu og finnum við að vetrarsportið er í mikilli sókn. Einnig áttum við
þátttakanda á Ólympíuleikum Evrópuæskunnar í Tyrklandi, Heimsmeistaramóti unglinga í Svíþjóð og á
Landsmóti Íslands á skíðum en þar stóð María Finnbogadóttir sig með mikilli prýði og var félaginu til
sóma. Hún vann til bronsverðlauna í stórsvigi á Landsmóti Íslands.
Stjórn skíðadeildar fundaði stíft og hefur lagt metnað sinn í skipulagningu uppbyggingar á svæðinu til
næstu 15-20 ára. Stórum áfanga var náð þegar deiliskipulagi var lokið og ómældar vinnustundir hafa
farið í að hanna skála, skoða lyftur og kynna áform okkar fyrir Aðalstjórn Tindastóls, sveitarstjórn og
fleirum. Við vorum í frábæru samstarfi við skólana í Skagafirði, áttum virkilega gott samstarf við
fyrirtæki í bænum og fengum ómældan stuðning frá Sveitarfélaginu Skagafirði og
nágrannasveitafélögum. Er það okkar von að næstu stjórn Skíðadeildar Tindastóls gangi allt í haginn
við uppbyggingu og rekstur svæðisins. Við unnum heilmikið að markaðstarfi og vorum í samstarfi við
skíðasvæðin á norðurlandi sem var aðallega fólgin í 5x5 verkefninu en partur af því var að taka á móti
70 manna hóp frá fjölmiðlum og söluskrifstofum hefur þetta verið árlegt hjá okkur og gengið nokkuð
vel en betur má ef duga skal það er allavega ljóst að við verðum að efla þennan lið hjá okkur og fara í
en meiri kynningu á skíðasvæðinu og sportinu.
Sigurður Bjarni Rafnsson
Formaður Skíðadeild Tindastóls.
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UMF Tindastóll bogfimideild – skýrsla 2017
Stjórn
bogfimideildar:
Indriði
R.
Grétarson
formaður, Merle Storm
ritari, Þórarinn Leifsson gjaldkeri,
Broddi Reyr Hansen og Guðmundur
Sigurðsson meðstjórnendur.
Bogfimideild Tindastól var loksins
að veruleika og er nú rekin sem sér
deild.
Starfið var með hefðbundnu sniði
og var mikið um endurnýjun í
iðkendahóp í bogfimi.
Farið var á Unglingalandsmót og
tóku nokkrir þátt því og sem jafnan
þá komust krakkar á pallinn.

Myndir frá www.tindastoll.is

Indriði R. Ragnar Grétarsson var fenginn að koma á Unglingalandsmótið og aðstoða við mótshald og
lán á skotmörkum. Og sama verður uppi á tengingum 2018, og þykir að til marks um gott starf að það
sem við erum að gera og aðstoða UMFÍ við að koma bogfimi upp hjá þeim sem keppnisgrein.
Fleiri eru farnir að koma að
starfinu sem auðveldar allt
uppá framtíðina. Hún Merel
hefur staðið vaktina 1 sinni í
viku nú í haust og Indriði og
aðrir verið á öðrum æfingum.
Indriði nýtti tækifærið þegar
hann var í Bandaríkjunum og
fór á námskeið í stillingu og
viðgerð á trissubogum en
hann fékk styrk frá UMFÍ sem
greiddur var í gegnum
bogfimideildina vegna þessa
og mun það nýtast deildinni
þar fram í sækir og fleiri fara
að skjóta af trissuboga.

Myndir frá www.tindastoll.is

Framtíðin er björt og eru nokkrir efnilegir einstaklingar að æfa með okkur í dag. Planið fyrir 2018 er
að taka þátt í Íslandsmótinu í bogfimi innanhús og fara á Hængsmótið í lok apríl. En vonir eru um að
það aukist jafnt og þétt í hópnum og sér í lagi á meðal fullorðna.
Fyrir hönd Bogfimideildar Tindastóls
Indriði R. Grétarsson formaður.
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UMF Tindastóll júdódeild – skýrsla 2017
Stjórn júdódeildar: Einar Örn
Hreinsson formaður, Ingibjörg
Ásta
Sigurðardóttir
ritari,
Helena Magnúsdóttir gjaldkeri, Magnús
Hafsteinn Hinriksson og Jakob Smári
Pálmason meðstjórnendur.
Ekki er hægt að segja annað en að árið
2017 hafi verið viðburðarríkt hjá
Júdódeild Tindastóls. Þetta er fjórða árið
sem Júdódeildin er starfrækt eftir að
starfsemi hennar var endurvakin
Mynd frá Árskýrslu Tindastóls 2017
haustið 2014, en fram að því hafði ekki
verið boðið upp á Júdó á Sauðárkróki í yfir áratug. En Júdódeildin var formlega samþykkt á ný sem deild
innan Ungmennafélags Tindastóls á aðalfundi þann 2. mars 2016.
Fyrstu tvö árin fóru æfingar fram í íþróttasal gamla barnaskólans milli Freyjugötu og Sæmundargötu
en eftir að sveitarfélagið seldi það húsnæði árið 2016 fluttist æfingaaðstaðan í íþróttahúsið á
Sauðárkróki.
Síðustu
þrjú
ár
hefur
Júdódeildin einnig boðið upp á
vikulegar æfingar á Hofsósi í
samstarfi
við
Ungmennafélagið Neista og
nú í haust hófst starfsemi með
svipuðu
fyrirkomulagi
í
Varmahlíð í samstarfi við
Ungmenna- og íþróttafélagið
Smára.

Mynd frá Árskýrslu Tindastóls 2017

Í haust bauð Júdódeildin upp á nýtt námskeið í Blönduðum bardagalistum sem samanstóð af æfingum
í Boxi, Kickboxi og Jujitsu. Þessar greinar réðust mest af framboði þeirra þjálfara á svæðinu sem höfðu
áhuga og tíma til þess að taka þetta verkefni að sér, en samtals komu sex þjálfarar að þessu námskeiði.
Aðsóknin var góð og því verður aftur boðið upp á náskeiðið á nýju ári og bætast þá Karate og Júdó við
bardagalistavalið.
Í lok hvers árs er venja að heiðra iðkendur sem hafa staðið sig vel á æfingum og á mótum og eru góðar
fyrirmyndir. Það er gert með tilnefningu deildarinnar til íþróttamanns Tindastóls og með tilnefningum
til ungs og efnilegs íþróttafólks sem hlýtur viðurkenningar á hátíðarsamkomu UMSS.
Tsvetan Tsvetanov Michevski var tilnefndur af Júdódeildinni til íþróttamanns Tindastóls, en með góðri
ástundun og augljósum hæfileikum hefur Tsvetan tekist að ná ágætum árangri á æfingum og í keppni.
Skemmst er að minnast þess að hann varð í fyrsta sæti á haustmóti yngri flokka JSÍ sem haldið var í
Grindavík á haustmánuðum. Að þessu sinni voru það Ása María Sigurðardóttir og Arnór Freyr
Fjólmundsson sem Júdódeildin tilnefndi til ungs og efnilegs íþróttafólks. Þau hafa bæði æft og keppt í
Júdó fyrir Tindastól í á fjórða ár, eða allt frá því að deildin var endurvakin. Þau hafa bæði sýnt stöðugar
framfarir og staðið sig vel á æfingum og í keppni og eru vel að þessum viðurkenningum komin.
Fh. Júdódeildar Tindastóls, Einar Örn Hreinsson
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Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar – skýrsla 2017
Á starfsárinu 2017 hélt félagið áfram að byggja upp og endurbæta
brautarsvæðið. Barnabrautin var stækkuð og er enn verið að endurbæta hana
til þess að hún verðið fjölbreyttari og meira krefjandi fyrir yngri iðkendur.
Iðkendur í félaginu árið 2017 voru í kringum 25 manns og þar af um 10 krakkar.
Fjórir iðkendur í klúbbnum fóru á Kirkjubæjarklaustur í maí 2017 og tóku þátt í
sex tíma þolaksturskeppni sem haldin er af félagi á svæðinu. Þetta er stórt mót
sem haldið hefur verið í fjölda ára. Stefnt er að því að fara aftur og vonandi að fleiri iðkendur taki þátt
í ár. Einnig er stefnt að því að senda yngri iðkendur á þetta mót þar sem þar fer einnig fram barna- og
unglingakeppni.
Stjórn félagsins sá um æfingarnar sem haldnar voru síðast liðið sumar en iðkendur voru einnig duglegir
að mæta sjálfir og hjóla þegar brautin var opin.
Stjórnin byrjaði á síðastliðnu ári að undirbúa svæðið fyrir landsmót UMFÍ sem fram fer í júlí 2018 og er
sá undirbúningur enn í fullum gangi.

mynd fengin á Feykir.is

Stjórn Vélhjólaklúbbs Skagafjarðar
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UMFÍ heiðursfélagar, gullmerki og starfsmerki
Heiðursfélagar UMFÍ
Guðjón Ingimundarson

1987

Gullmerki UMFÍ
Guðjón Ingimundarson
Haraldur Þ. Jóhannsson
Páll Ragnarsson

1984
2004
2007

Starfsmerki UMFÍ
Stefán Pedersen
Helgi Rafn Traustason
Páll Ragnarsson
Stefán Guðmundsson
Gunnar Sigurðsson
Frímann Guðbrandsson
Ómar Bragi Stefánsson
Hjalti Þórðarson
Bjarni Jónsson
G. Kristín Jóhannesdóttir
Guðmundur Sveinsson
Steinunn Hjartardóttir
Stefán Öxndal Reynisson
Snorri Styrkársson
Rannveig Helgadóttir
Viggó Jónsson
Hrafnhildur Pétursdóttir
Jónína Stefánsdóttir
Hjörtur Geirmundsson
Kári Marísson
Árni Stefánsson
Friðbjörg Vilhjálmsdóttir
Ingimar Ingimarsson
Símon Gestsson

1971
1980
1980
1980
1992
1998
1998
2004
2005
2006
2006
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2017
2017
2017

ÍSÍ gullmerki og silfurmerki
Gullmerki ÍSÍ
Páll Ragnarsson
Trausti Sveinsson

1982 Tindastóll v. 75 ára afmælis Tindastóls
1996 Skíðafélag Fljótamanna v. 50 ára afmælis SKÍ

Silfurmerki ÍSÍ
Haraldur Þór Jóhannsson
Hjalti Þórðarson
Ómar Bragi Stefánsson
Steinunn Hjartardóttir
Halldór Halldórsson

2005 v/ársþing UMSS
2005 v/ársþing UMSS
2005 v/ársþing UMSS
2006 v/starfa fyrir UMSS
2008 Tindastóll v/ársþing UMSS
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Ársþing UMSS
2000 Smári
2001 GSS
2002 Stígandi
2003 Svaði
2004 Gróska
2005 Léttfeti
2006 Bílaklúbbur
2007 Hjalti
2008 UMFT
2009 Neisti
2010 Smári
2011 GSS
2012 Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar
2013 Stígandi
2014 Svaði
2015 Léttfeti
2016 Siglingarklúbburinn Drangey
2017 Bílaklúbbur Skagafjarðar
2018 Ungmennafélagið Hjalti
2019 Ungmennafélagið Tindastóll
2020
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Til minnis:
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Skjáskot af www.umss.is – Mynd UMSS
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