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Skýrsla 2018, lögð fram á 99. Ársþingi
Ungmennasambands Skagafjarðar var unnin
á skrifstofu UMSS af Thelmu Knútsdóttir í
mars 2019.
Umbrot og hönnun:
Thelma Knútsdóttir
Höfundar efnis:
Thelma Knútsdóttir
Ingibjörg Klara Helgadóttir
Gunnar Þór Gestsson
Þorvaldur Gröndal

Ljósmyndir:
Úr safni UMSS, UMFÍ, ÍSÍ, sérsambanda,
feykir.is, mbl.is, Héraðskjalasafni
Skagafjarðar og aðildarfélögum UMSS
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sambandsins og aðildarfélaga. Fóru formaður
og framkvæmdastjóri á fund félags- og
tómstundanefndar Svf. Skagafjarðar þar sem
allir voru sammála um að vinna að framgangi
tillögu félags- og tómstundarnefnd um
breytingu á fyrirkomulagi æfingargjalda og
samspili hvatapeninga og styrkja, en Svf.
Skagafjörður hækkaði hvatapeningana úr
8.000 kr. í 25.000 kr. þann 1. janúar sl.

ÁVARP FORMANNS
Ágætu félagsmenn og aðrir gestir – velkomin
á
99.
ársþing
Ungmennasambands
Skagafjarðar hér í Húsi frítímans á
Sauðárkróki.
Markmið Ungmennasambandsins er að stuðla
að auknu samstarfi aðildarfélaga, vinna að
sameinginlegum hagsmunamálum þeirra og
vera málsvari þeirra og tengiliður við UMFÍ og
ÍSÍ. Sterk staða og traust til sambandsins
skiptir miklu fyrir allt íþróttalífið í firðinum.
Ábyrgðin er okkar allra, samvinna og góð
samskipti okkar á milli hjálpar til við
áframhaldandi uppbyggingu á okkar góða
félagi. Aldrei verður of oft þakkað fyrir þann
gríðarlega sterka og mikilvæga starfskraft
okkar hana Thelmu. Að hafa aðila sem heldur
utan um og er til staðar fyrir okkur öll er
grundvallaratriði
í
daglegum
rekstri
sambandsins. Vil ég ítreka það við ykkur sem
hér eruð að nota ykkur það að hafa hana hér
á staðnum. Hún er hér fyrir okkur ÖLL.
Ungmennasamband Skagafjarðar hefur ráðist
í ýmis verkefni á árinu til að styrkja stoðir

Árið byrjaði vel þegar körfuknattleikslið karla
hjá Tindastól bar sigurorð af meistaraliði KR
og vann þar með fyrsta stóra titilinn í sögu
Tindastóls. Tindastóll var yfir frá fyrstu
mínútu og unnu að lokum annan stærsta sigur
í sögu bikarúrslita KKÍ. Mættust þessi tvö lið
svo aftur í úrslitakeppninni seinna um vorið
og þá höfðu KR-ingarnir það, en Tindastóls
mönnum tókst svo að vinna meistarar –
meistaranna í haust. Sett voru nokkur
héraðsmet
árið
2018,
þ.á.m.
setti
Íþróttamaður UMSS 2018 Þóranna Ósk
Sigurjónsdóttir héraðsmet í hástökki í júlí á
Bikarmóti Frjálsíþróttasambandsins Íslands í
Borgarnesi. Átta önnur héraðsmet voru sett í
frjálsum íþróttum á árinu. Þórarinn
Eymundsson setti heimsmet með stóðhestinn
Þráinn frá Flagbjarnarholti sem fékk 8.95 í
aðaleinkunn, en ekkert hross hefur hlotið
hærri aðaleinkunn í kynbótadómi.
Stelpurnar í fótboltanum unnu sig upp í
Inkasso-deildina að ári og voru valdar Lið
UMSS árið 2018. Skagfirskir íþróttamenn
stóðu sig gríðarlega vel árið 2018 og ekki
ætlar árið 2019 að vera síðra.

Í
byrjun árs eignuðumst við tvo
íslandsmeistara þá Ísak Óla og Jóhann Björn í
frjálsum íþróttum innanhúss; sjöþraut karla,
60 m hlaupi, 110 m grindarhlaupi og 200 m
hlaupi og nú síðast voru fimm hestamenn úr
okkar röðum valdir í landsliðshóp LH, þau
Ásdís Ósk, Guðmar Freyr, Viktoría Eik, Þórdís
Inga og Þórarinn.
Stærsta verkefnið okkar hér síðasta ár var án
efa Landsmótið, Landsmót 50+ og
Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum, sem
við héldum dagana 12. - 15. júlí. Það gerðum
við með glæsibrag ☺ Allir þessir frábæru
sjálfboðaliðar og starfsfólk sem leggja nótt við
nýtan dag við að láta svona viðburð verða að
veruleika. Kærar þakkir fyrir ykkar framlag, án
ykkar væri þetta ekki hægt.
Varaformaðurinn, framkvæmdastjórinn og ég
skelltum okkur síðan til Þorlákshafnar á
Unglingalandsmót UMFÍ með flottan hóp af
keppendum sem öllum gekk vel, nokkrir
Unglingalandsmótstitlar komu heim í fjörðinn
fagra.
Í nóvember sl. héldum við okkar fyrsta
fræðslufund í Miðgarði, mjög ánægjulegt var
hve margir stjórnarmenn og þjálfarar
aðildarfélaga okkar mættu. Þar kynntum við
Siðareglur UMSS ásamt nýjum reglum um val
á Íþróttamanni, liði og þjálfara ársins svo og
hvatningarverðlaun UMSS. Einnig fengum við
til okkar Pálmar Ragnarsson sem er þjálfari
yngri flokka Vals en hann hélt mjög svo
fróðlegan fyrirlestur um Jákvæð samskipti

milli þjálfara og iðkenda. Mjög gott og fróðlegt
innslag fyrir okkur öll og eitthvað sem við ætlum
okkur að halda árlega.
Í lok árs var síðan blásið til hátíðlegrar athafnar í
Ljósheimum þar sem ungu og efnilegu íþróttafólki
í Skagafirði voru veitt Hvatningarverðlaun UMSS,
Íþróttamaður, lið og þjálfari ársins valin.
Sannkölluð uppskeruhátíð sem mér finnst
frábærlega hafa tekist til með að hefja til vegs og
virðingar, með örlitlu breyttu sniði sem þó tók
ekki alltof langan tíma. Með kaffiveitingum og
tónlistaratriði var þetta hin notalegasta stund í lok
árs. Er það von mín að hátíð sem þessari verði
haldið á lofti sem endapunkti á góðu vinnuári
okkar frábæra fólks. Mín tillaga um að veita úr
afreksmannasjóð UMSS á þessari hátíð fékk góðan
meðbyr og stefnum við á að veita úr þessum sjóð í
desember framvegis.

UMSS lagði í mikla vinnu síðasta ár í handbók
sambandsins og útgáfu á siðareglum UMSS sem
var borin út í öll hús og fyrirtæki í Skagafirði í
haust. Í handbókina fóru t.d. öll lög, áætlanir,
reglugerðir og stefnur, sem þið samþykktuð á
síðasta ársþingi, ásamt upplýsingum um
sambandið. Útgáfan á Handbókinni var stór liður í
umsókn UMSS að Fyrirmyndarhéraði ÍSÍ. Handbók
UMSS er aðgengileg á umss.is en ný vefsíða UMSS
var opnuð í netheiminum í byrjun sumars.
En ég skal ekki tefja lengur við og set hér með 99.
ársþing UMSS.
Ísland allt.
I. Klara Helgadóttir, formaður UMSS
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Ungmennasamband Skagafjarðar

Stjórn og ráð UMSS 2018

Stofndagur: 17. apríl 1910

Formaður:
Ingibjörg Klara Helgadóttir

Fjöldi virkra aðildarfélaga árið 2018: 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.
Framkvæmdastjóri:
Thelma Knútsdóttir
Skoðunarmenn reikninga:
Frímann Guðbrandsson
Jóhann Sigmarsson
Afreksmannasjóður:
Ingibjörg Klara Helgadóttir
Haraldur Jóhannsson
Ómar Bragi Stefánsson

Dagskrá 99. Ársþings
1.
2.

Ungmenna- og Íþróttafélagið Smári
Varaformaður:
Gunnar Þór Gestsson
Ungmennafélagið Tindastóll

Gjaldkeri:
Sigríður Fjóla Viktorsdóttir
Hestamannafélagið Skagfirðingur
Ritari:
Þorvaldur Gröndal
Golfklúbbur Sauðárkróks

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meðstjórnandi:
Sigmundur Jón Jóhannesson
Ungmennafélagið Neisti
Varastjórn:
Arnrún Halla Arnórsdóttir
Ungmennafélagið Hjalti
Jón Daníel Jónsson
Ungmennafélagið Tindastóll

12.
13.
14.
15.

Þórunn Eyjólfsdóttir
Ungmenna- og Íþróttafélagið Smári
Frjálsíþróttaráð:
Kolbrún Þórðardóttir
Sigurjón Leifsson
Sigurður Arnar Björnsson
Sara Gísladóttir
Sindri Gunnarsson
Þórunn Eyjólfsdóttir

16.
17.

Þingið sett
Kosning starfsmanna þingsins
a. Þingforseti og varaforseti
b. Þingritari og vararitari
Kosning kjörbréfanefndar og kjörnefndar.
Skýrsla stjórnar.
Reikningar sambandsins og sjóða.
Kjörbréfanefnd skilar áliti.
Atkvæðagreiðsla um skýrslu og reikninga.
Ávörp gesta.
Mál lögð fyrir þingið sem kynnt hafa verið í fundarboði.
Tillögur lagðar fram af þingfulltrúum.
Skipan í starfsnefndir og nefndarstörf
a. Allsherjarnefnd
b. Fjárhagsnefnd
c. Íþróttanefnd
d. Aðrar nefndir
Nefndarstörf.
Þingnefndir skili áliti og tillögur þeirra, sem falla undir
síðari dagskrárliði teknar til umræðu og afgreiðslu.
Fjárhagsáætlun samþykkt.
Kosningar (kosningar skulu vera skriflegar, nema því
aðeins að stungið sé upp á jafn mörgum og kjósa skal).
a. Kosning formanns
b. Kosning stjórnar og varastjórnar
c. Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga
d. Kosið í nefndir og ráð sambandsins eftir því sem
þing ákveður hverju sinni
Önnur mál.
Þingslit.
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Umhverfisstefna UMSS, og Viðbragðsáætlun
UMSS og aðildarfélaga. Allar þingtillögur voru
samþykktar með áorðnum breytingum.
Þann 9. apríl
var skrifað undir
samstarfssamning
við
Sveitarfélagið
Skagafjörð, en skrifað hafði verið undir
samstarfssamning
við
Akrahrepp
á
ársþinginu í mars.

SKÝRSLA STJÓRNAR
98. ársþing UMSS var haldið í Húsi frítímans
þann 10. mars 2018. I. Klara Helgadóttir var
kosin formaður. Í stjórn voru að auki kosnir
Gunnar Þór Gestsson varaformaður, Sigríður
Fjóla Viktorsdóttir gjaldkeri, Þorvaldur
Gröndal ritari og Sigmundur Jóhannesson
meðstjórnandi. Úr stjórn gekk Þórunn
Eyjólfsdóttir. Í varastjórn komu fráfarandi
formaður Arnrún Halla Arnórsdóttir, Jón
Daníel Jónson og Þórunn Eyjólfsdóttir. Úr
varastjórn gengu Gunnar Traustason, Sigrún
Fossberg og Sylvía Magnúsdóttir.
Á síðastliðnu þingi voru tuttugu þingtillögur
lagðar fyrir þingið og skipað var í fimm
nefndir, allsherjar, fjárhags-, íþrótta-, laga-,
og siðanefnd. Nokkrar af þeim þingtillögum
sem
lágu
fyrir
þinginu
voru
heildarlagarbreyting á lögum UMSS,
heildarbreyting á reglugerð á vali á
íþróttamanni, liði og þjálfara ársins,
heildarbreyting á Lottóreglugerð úthlutun,
Vinnureglur
UMSS
og
aðildarfélaga,
Siðareglur UMSS, Jafnréttisstefna, Fræðsluog forvarnarstefna, Félagsmálastefna og

mættu sex formenn. Rætt var um
sjálfboðaliða
fyrir
Landsmótið,
Unglingalandsmótið og ýmis önnur mál s.s.
bílamál, þjálfara og tíma í íþróttahúsum
sveitarfélagsins.

4. maí hélt UMFÍ vorfund þar sem
stjórnarmönnum og framkvæmdastjórum
aðildarfélag UMFÍ var boðið á Sauðárkrók, til
að kynna Landsmótið og keppnissvæðið.
UMSS og UMFÍ áttu kynningarbás á
atvinnulífssýningu sem haldin var þá helgi í
tengslum við Sæluviku Skagfirðinga.

8. júní kom ný vefsíða umss.is í loftið. Er þar
hægt að finna upplýsingar t.d. um
aðildarfélög, siðareglur UMSS og sögu
sambandsins.
Í lok júní var haldinn formannafundur
aðildarfélaga og deilda hjá UMSS, einungis
þrír formenn aðildarfélaganna af tíu mættu á
fundin og af átta deildum UMF Tindastóls

Landsmótið sem var haldið dagana 12.-15.
júlí tókst með eindæmum vel, en eins og
fram kom þá var þetta nýtt mót með nýju
sniði og hefur UMFÍ ákveðið að láta reyna á
það aftur og verður nýja Landsmótið haldið á
suðvesturhorninu sumarið 2020. Í byrjun
mars var framkvæmdastjóri UMSS ráðin sem
verkefnastjóri
mótsins.
Skráningarsíða
Landsmótsins opnaði þann 1. apríl,
skráningar voru dræmar fyrstu tvo mánuðina
en jókst jafnt og þétt síðustu 5 vikurnar fyrir
mót. Um 1.000 keppendur voru skráðir á
mótið og aðrir 200 á Meistaramót Íslands í
frjálsum sem var haldið var samhliða
Landsmótinu. Dagskrá Landsmótsins var
skipt niður í fjóra flokka; kepptu, láttu vaða,
leiktu þér og skemmtu þér. Flokkurinn Láttu
vaða var einn af nýju áherslunum á mótinu,
en þar gátu þátttakendur Landsmótsins

fengið tækifæri til að prófa fjölda íþróttagreina
eða fá kennslu og kynningu í þeim.

Það fóru um helmingi færri keppendur á
Unglinglandsmót UMFÍ dagana 2.-5. ágúst á
Þorlákshöfn heldur en á Egilsstaði árið á
undan. Þó unnust 5 unglingalandsmótstitlar.
Í október hittu formaður og framkvæmdastjóri
UMSS
nefndarmenn
í
Félagsog
tómstundarnefnd sveitarfélagsins þar sem
ræddir voru Hvatapeningar. Hvatapeningum
er ætlað að auka jöfnuð í samfélaginu,
fjölbreytileika
íþrótta-,
listaog
tómstundastarfs, styrkja félagslegt umhverfi
og hafa jákvæð áhrif á þroska barna og
unglinga. Þann 26. nóvember vorum við aftur
mættar á fund hjá fél. og tóm. en þá
samþykktu þau að hvatapeningar til eflingar á
tómstundastarfs og íþróttastarfi barna og
unglinga í Sveitarfélaginu Skagafirði hækki úr
8.000 kr. í 25.000 kr. þann 1. janúar 2019.
Einnig var lagt til að hafnar verði viðræður við
forsvarsmenn UMSS og félaga innan vébanda
þess um breytt
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SKÝRSLA STJÓRNAR. frh.
fyrirkomulag æfingagjalda og samspil
hvatapeninga og styrkja. Breytingarnar miði
að því að samræma gjöld íþróttafélaganna
sem og jafna möguleika og aðstæður barna
til íþróttaiðkunar, ásamt því að efla faglegt
starf
íþróttafélaganna.
Byggðarráð
Skagafjarðar samþykkti tillögu félags- og
tómstundanefndar um hvatapeninga á árinu
2019 þann 5. desember 2018 og gátu
forráðamenn
iðkenda
sem
stunda
íþróttaæfingar í Skagafirði fengið þessa
niðurgreiðslu strax í byrjun janúar 2019.

einstaklega
vel.
Mætu
fjölmargir
stjórnarmenn og þjálfarar aðildarfélaga
UMSS. Kynntar voru Siðareglur UMSS sem
dreift hefur verið í öll hús í Skagafirði. Farið
var yfir nýjar reglur um val á Íþróttamanni,
liði
og
þjálfara
ársins
og
Hvatningarverðlaunum UMSS. Ómar Bragi
Stefánsson, landsfulltrúi UMFÍ, fór yfir helstu
verkefni UMFÍ er að vinna í, einnig sýndi
hann okkur myndband sem var tekið upp á
Landsmótinu hér í Skagafirði í sumar og á
Unglingalandsmótinu á Þorlákshöfn í ágúst.
Pálmar Ragnarsson hélt fyrirlestur um
Jákvæð samskipti milli þjálfara og iðkenda fróðlegt að hlusta og vonandi fóru þjálfarar
og stjórnarmenn heim stútfullir að fróðleik.
Við þökkum ykkur öllum sem sáuð ykkur fært
að mæta og fyrir að taka þátt á þessum
frábæra fundi.

Fyrsti Fræðslufundur UMSS sem haldin var í
Miðgarði, Varmahlíð þann 6. nóv. sl. tókst

Framkvæmdastjóri og varaformaður UMSS
fóru á formannafund ÍSÍ þann 16. nóvember.
Fundurinn
var
upplýsingafundur
framkvæmdastjórnar ÍSÍ og formanna og
framkvæmdastjóra sérsambanda,

héraðssambanda og íþróttabandalaga, þar
sem framkvæmdastjórn ÍSÍ gefur skýrslu um
helstu þætti í starfsemi ÍSÍ og verkefni á milli
þinga. Framkvæmdastjórn lagði þrjú mál fyrir
Formannafund til kynningar og umræðu.
Ragnhildur Skúladóttir sviðsstjóri Þróunar- og
fræðslusviðs ÍSÍ fór yfir stöðu mála varðandi
#églíka,
Anna
Þórdís
Rafnsdóttir
stjórnendaráðgjafi frá Advania fór yfir
skyldur og verkefni íþróttahreyfingarinnar
vegna nýrra laga um persónuvernd (GDPR)
og Lárus L. Blöndal forseti ÍSÍ ræddi ýmis mál
er varða starfsemi íþróttafélaga og
lagaumhverfi hreyfingarinnar.

Landsliðsfólk UMSS og ungt og efnilegt
íþróttafólk Skagafjarðar var síðan heiðrað.

Formaður UMSS tók á móti styrk frá
Menningarsjóði KS þann 18. desember vegna
Landsmótsins.
Stjórn Afreksmannasjóðs UMSS hittist þann
18. febrúar og fóru yfir umsóknir sem bárust
fyrir lok umsóknartímans sem auglýstur var í
janúar. níu aðilar fengu styrk fyrir íþróttaárið
2018.
Á síðast ársþingi var breytt fyrirkomulaginu á
vali á Íþróttamanni, liði, og þjálfara ársins hjá
aðildarfélögum UMSS. Þurftu aðildarfélögin
að senda inn tilnefningar til UMSS fyrir 1.
des., og þurftu fulltrúar félaganna að koma
og
kynna
fyrir
nefndarmönnum
tilnefningarnar þann. 6.des., kosið var
rafrænt. Þann 27. desember við hátíðlega
athöfn var svo Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir
krýnd Íþróttamaður UMSS 2018, Meistarafl.
kvenna í fótbolta lið ársins og Sigurður Arnar
Björnsson frjálsíþróttaþjálfari þjálfari ársins.

Þann 1. mars fór ritari stjórnar UMSS í
höfuðstöðvar UMFÍ til að fylgja eftir umsókn
UMSS um að fá Unglingalandsmót 2021 á
Sauðárkrók.
Haldnir voru þrettán stjórnarfundir á
starfsárinu og sjö landsmótsnefndarfundir.
Þangað til næst.
Áfram UMSS!!!

Stjórn UMSS.
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SAMBANDSRÁÐSFUNDUR
UMFÍ 20. október 2018
Sambandsráðsfundur UMFÍ var haldinn á
Ísafirði laugardaginn 20. október en hann er
æðsta vald UMFÍ á milli sambandsþinga, sem
eru haldin á tveggja ára fresti. Einstaklega
góð mæting var á fund UMFÍ á Ísafirði og
voru fulltrúar héraðssambanda allsstaðar af
landinu mættir til fundarins.

Haukur Valtýsson setti fundinn og bauð gesti
velkomna. Ingi Björn Guðnason bauð
fundargesti velkomna til Ísafjarðar fyrir hönd
stjórnar HSV. Síðan tók við hefðbundin
fundardagskrá og nefndarstörf.
Mörg áhugaverð mál voru borin upp á
fundinum enda hefur starfsemi UMFÍ verið
að ganga í gegnum talsverðar breytingar á
síðustu misserum. Þau mál sem helst
vörðuðu starfsemi hreyfingarinnar, snéru að
skrifstofuaðstöðu UMFÍ í Sigtúni og eins
ungmennabúðum UMFÍ sem reknar hafa
verið að Laugum í Sælingsdal mörg undan

gengin ár. Ákveðið var á fundinum að veita
stjórn UMFÍ heimild til þess að leita að
hentugra húsnæði undir skrifstofuna.
Ómar Bragi kynnti fyrir fundinum
niðurstöður könnunar sem gerð var meðal
þátttakenda á Landsmótinu á Sauðárkróki
síðast liðið sumar. Niðurstöðurnar benda til
mikillar ánægju með breytt fyrirkomulag
mótsins og hefur verið ákveðið af stjórn
UMFÍ að halda sig við þetta fyrirkomulag og
verður næsta mót haldið sunnan heiða
sumarið 2020.
Stjórn UMFÍ var falið að leita að styrktaraðila
til að tryggja grunnfjármagn í undirbúning og
framkvæmd
Unglingalandsmóta
og
Landsmóta 50+.
Miklar
umræður
sköpuðust
svo
í
allsherjarnefnd sem fékk fræðslu og
forvarnamál til umræðu. Voru nefndarmenn
sammála um að mun betur megi gera er
kemur að fræðslu og forvörnum er kemur að
rafrettum,
orkudrykkjum
og
annara
ávanabindandi efnum í matvælum sem og
notkun kannabisefna, þar sem ranglega hefur
verið farið með margar staðreyndir í þessum
málum og þarf að vinna í því að leiðrétta
ýmsan misskilning. Hvatti nefndin stjórn
UMFÍ til þess að hefja vinna við þessi mál.
Starfsmaður
UMFÍ
svaraði
ályktun
nefndarinnar með þeim orðum að vinna við
þessi mál væri að einhverju leiti hafin en
fagnaði jafnframt ályktun nefndarinnar.

Að lokinni yfirferð nefndaálita voru tekin fyrir
önnur mál. Að þeim loknum þakkaði
formaður UMFÍ fundarmönnum góða
fundarsetu,
óskaði
mönnum
góðrar
heimferðar og sleit fundi.
F.h. stjórnar UMSS
Þorvaldur Gröndal, ritari.
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Fjöldi boðaða þingfulltrúa á 98. Ársþingi UMSS 2018
Félag

Þingfulltrúar

Bílaklúbbur Skagafjarðar
Golfklúbbur Sauðárkróks
Hestamannafélagið Skagfirðingur
Íþróttafélagið Gróska
Siglingarklúbburinn Drangey
Ungmenna- og Íþróttafélagið Smári
Ungmennafélagið Hjalti
Ungmennafélagið Neisti
Ungmennafélagið Tindastóll
Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar
Samtals

3
5
10
3
4
9
6
7
19
3
69

Mættir
0
5
4
0
2
7
5
4
15
1
43

%
0%
100%
40%
0%
50%
78%
83%
57%
79%
33%
= 63,3% mæting

Fjöldi iðkenda pr. íþróttagrein sem stundaðar eru innan UMSS
Hjólreiðar 5
Íþróttir fatlaða 10
Akstursíþróttir 18

Blak 19
Bogfimi 21
Fimleikar 53
Sund 64
Motorsport 72

Siglingar 97
Skíði 116

Fjöldi þingfulltrúa BOÐAÐIR á 99. Ársþingi UMSS 2019
Félag

Félagar 18+

Bílaklúbbur Skagafjarðar
Golfklúbbur Sauðárkróks
Hestamannafélagið Skagfirðingur
Íþróttafélagið Gróska
Siglingarklúbburinn Drangey
Ungmenna- og Íþróttafélagið Smári
Ungmennafélagið Hjalti
Ungmennafélagið Neisti
Ungmennafélagið Tindastóll
Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar
Samtals

94
136
522
46
92
435
191
288
1599
64
3466

Þingfulltrúar
3
4
9
3
3
8
5
6
16
3
60

Júdó 159
Golf 160
Frjálsar 202
Körfubolti 360
Knattspyrna 507
Hestaíþróttir 700
0

200

400

600

800
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Lottóreglugerð - úthlutun
I. Skipting lottótekna UMSS:
1. 70% til sambandsaðila.
2. 25% til UMSS.
3. 5% til Afreksmannasjóðs UMSS, úthlutun samkvæmt
reglugerð sjóðsins.

II. Skipting lottótekna sambandsaðila UMSS:
1. 20% er skipt jafnt samkvæmt sérstakri reglu.
2. 40% er skipt eftir iðkenda fjölda samkvæmt sérstakri reglu.
3. 40% er skipt eftir félagsmannafjölda samkvæmt sérstakri
reglu.

III. Regla vegna jafnrar skiptingar milli sambandsaðila:
Skilyrði fyrir úthlutun hvers ár úr jafna hlutanum er að fulltrúi
aðildarfélags hafi mætt á síðastliðið sambandsþing. Hlutur
þeirra sem mæta ekki deilist á þau aðildarfélög sem mættu á
síðastliðið sambandsþing. Að þeim skilyrðum uppfylltum er
skipting úthlutunar miðuð við íþróttastarfssemi þar sem hver
deild í aðildarfélagi telur eins og eitt aðildarfélag án
deildarskiptingar. Listi yfir þær deildir/aðildarfélög sem falla
undir þennan lið skal samþykkja á hverju sambandsþingi.

IV. Regla vegna iðkendafjölda:
Félög og deildir skulu skrá iðkendur rafrænt í umsjónarkerfið
Nóra. Iðkendatölur úr Nóra skulu notaðar til að ákvarða
skiptingu samkvæmt iðkendafjölda.

V. Regla vegna félagsmannafjölda:
Félagsmannafjöldi til grundvallar lottóúthlutun er reiknaður út
einu sinni á ári og skal miðast við félagskrá sambandsaðila 31.
desember ár hvert eins og fram kemur í Felix, skráningarkerfi
ÍSÍ og UMFÍ.

VI. Aðrar forsendur fyrir úthlutun sambandsaðila:

VII. Nýir sambandsaðilar.

Starfi sambandsaðili ekki samkvæmt lögum UMSS kemur hann
ekki til greina við úthlutun. Stjórn UMSS skal taka tillit til hvort
haldinn hafi verið aðalfundur og hvort starfsskýrslu og
ársskýrslu hafi verið skilað til UMSS. Starfsskýrslu og ársskýrslu
skal skilað eigi síðar en í lok febrúar ár hvert. Uppfylli
sambandsaðili ekki þessi skilyrði skal UMSS frysta greiðslur til
viðkomandi. Greiðsla sem hefur verið fryst í tvö ár rennur í
rekstrarsjóð UMSS og er óafturkræf. Forsendur í lottóúthlutun
skal miða við 31. desember ár hvert, þ.e. iðkendatölu eins og
hún er skráð fyrir undangengið ár í Nóra og félagatal eins og
það liggur fyrir á sama tíma.

Ný aðildarfélög UMSS fá fyrst úthlutað lottófé skv. reglugerð
þessari eftir að öllum ofangreindum skilyrðum hefur verið
fullnægt og eftir samþykki á næsta sambandsþingi eftir
inngöngu.

VIII. Um úthlutun.
Úthluta skal öllum lottótekjum sem berast UMSS
ársfjórðungslega. Greiðsla skal berast aðildarfélögum og
deildum fyrir lok apríl, júlí, október og janúar fyrir næsta
ársfjórðung á undan. Með hverri greiðslu skal fylgja skilagrein
sem sýni forsendur fyrir úthlutun.
Bráðabirgðaákvæði UMSS skal hafa árs aðlögunartíma til að
breyta greiðslutíma sem ákveðinn er í VIII. lið reglugerðarinnar.
Samþykkt á 98. Ársþingi UMSS 10. mars 2018

Lottógreiðslur og félagsgjöld 2018
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

111.899
237.955
648.519
65.757
233.028
424.055
236.600
272.088
1.254.830
157.204

47.500
76.000
257.000
23.000
37.000
215.000
96.500
145.500
794.500
31.000

159.399 kr
313.955 kr
905.519 kr
88.757 kr
270.028 kr
639.055 kr
333.100 kr
417.588 kr
2.049.330 kr
188.204 kr

3.641.935

1.723.000

5.364.935 kr
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að láta þátttakendur í húspottinum vita og skiptir honum á milli
þeirra. Íþróttafélagið fær 26% af upphæðinni sem tippað er
fyrir í sinn hlut frá Getraunum.

Getraunir
Skemmtilegur leikur
Fyrirhafnarlítil fjáröflun
Íslenskar getraunir er fyrirtæki í eigu íþróttahreyfingarinnar og
rennur allur arður frá fyrirtækinu í sjóði íþróttahreyfingarinnar.
Reksturinn byggist á tveimur leikjum. Annarsvegar Lengjunni
þar sem tipparar geta tippað á úrslitleikja, úrslitin í fyrri
hálfleik, hvaða leikmaður gerir næsta mark o.s.frv. Hins vegar
er það sala getraunaseðla þar sem tipparar tippa á 13 leiki og
geta unnið tugi milljóna króna nái þeir að tippa á alla leikina
rétta. 10, 11 og 12 leikir réttir gefa líka vinning.

Íslenskar getraunir hafa látið hanna tölvukerfi sem gerir
íþróttafélögum kleift að selja getraunaseðla til sinna
stuðningsmanna og velunnara. Kerfið er afar einfalt í notkun. Í
sinni einföldustu mynd þá safna umsjónarmenn kerfisins
stuðningsmönnum saman ígetraunahóp, þar sem hver og einn
leggur ákveðna upphæð í sameiginlegan pott, stundum
kallaður húspottur. Sú upphæð gæti t.d. verið 1.000 krónur, má
vera meira og má vera minna og stendur t.d. í 10 vikur.

Það að tippa á getraunaseðil er einföld og fyrirhafnar lítil
fjáröflunarleið fyrir íþróttafélögin. Jafnframt er það
skemmtilegur leikur sem getur gefið möguleika á ágætum
vinningum.
Starfsfólk Íslenskra getrauna er boðið og búið að aðstoða í
upphafi og kenna á tölvukerfið.
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.

Styður þú þitt félag!
26% af upphæðinni sem þú spilar, rennur til þeirra.
• 550 Ungmennafélagið Tindastóll
• 551 Ungmennafélagið Hjalti
• 554 Golfklúbbur Sauðárkróks
• 560 Ungmenna- og Íþróttafélagið Smári
• 566 Ungmennafélagið Neisti

Ef 20 einstaklingar taka þátt með 1.000 krónum hver, þá á
húspotturinn 20.000 krónur á viku til að tippa fyrir og þannig er
hægt að velja gott kerfi á seðilinn sem eykur möguleika á
vinningi. Ef vinningur kemur á getraunaseðilinn sér kerfið um
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Skýrslu ekki skilað
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V i ð u r k e n n i n g a r

U M F Í

o g

Í S Í

Heiðursfélagar UMFÍ
Guðjón Ingimundarson

1987

Gullmerki UMFÍ
Guðjón Ingimundarson
Haraldur Þ. Jóhannsson
Páll Ragnarsson

1984
2004
2007

Starfsmerki UMFÍ

myndir: Feykir.is, Héraðsskjalasafn Skagfirðinga og mbl.is

Stefán Pedersen
Helgi Rafn Traustason
Páll Ragnarsson
Stefán Guðmundsson
Gunnar Sigurðsson
Frímann Guðbrandsson 1998
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

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

Kári Marísson
Árni Stefánsson
Friðbjörg Vilhjálmsdóttir
Ingimar Ingimarsson
Símon Gestsson
Björn Hansen
Sigurlína Hrönn Einarsdóttir
Skúli Jónsson

2013
2013
2017
2017
2017
2018
2018
2018

ÍSÍ gull- 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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A F R E K S MA N N A S J Ó Ð U R

U M S S

Úthlutanir fyrir afreksárið 2018

Reglugerð um Afreksmannasjóð

Tólf umsóknir bárust og hlutu níu aðilar styrk úr sjóðnum.

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.
11. grein. Breytingar á reglugerð þessari er hægt að gera á ársþingi UMSS að
fengnu samþykki meirihluta atkvæða.

Andrea Maya Chirikadzi – Frjálsar íþróttir (Íslandsmeistari)
Jóhann Björn Sigurbjörnsson – Frjálsar íþróttir (Íslandsmeistari og
landslið)
Jón Gísli Eyland Gíslason – Knattspyrna (Landslið)

María Finnbogadóttir – Skíðaíþróttir (Landslið)
Marín Lind Ágústsdóttir – Körfuknattleikur (Landslið)
Pétur Rúnar Birgisson – Körfuknattleikur (Landslið)
Viktoría Eik Elvarsdóttir – Hestaíþróttir (Landslið)
Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir – Frjálsar íþróttir (Íslandsmeistari og
landslið)

Örvar Freyr Harðarson – Körfuknattleikur (Landslið)
Einni umsókn var hafnað vegna þess að hún uppfyllt ekki skilyrði sjóðsins,
annarri vegna þess hún barst eftir auglýstan umsóknartíma og þriðja féll undir
þegar styrktan einstakling.
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Reglugerð um val á Íþróttamanni, Liði og Þjálfara ársins í Skagafirði
1.gr. Val á íþróttamanni, liði og þjálfara ársins í Skagafirði er
samstarfsverkefni UMSS og Sveitafélagsins Skagafjarðar.
2.gr. Rétt til að tilnefna íþróttamann, lið og þjálfara ársins í
Skagafirði hafa öll aðildarfélög og deildir UMSS sem eru aðilar að
UMSS. Fjöldi tilnefning í hverjum flokki frá hverju aðildarfélagi eða
deild geta að hámarki verið sem hér segir:
• Bílaklúbbur Skagafjarðar
1 tilnefning
• Golfklúbbur Sauðárkróks
1 tilnefning
• Hestamannafélagið Skagfirðingur
1 tilnefning
• Íþróttafélagið Gróska
1 tilnefning
• Siglingaklúbburinn Drangey
1 tilnefning
• Ungmenna- og íþróttafélagið Smári
1 tilnefning
• Ungmennafélagið Hjalti
1 tilnefning
• Ungmannafélagið Neisti
1 tilnefning
• UMFT Bogfimideild
1 tilnefning
• UMFT Frjálsíþróttadeild
1 tilnefning
• UMFT Júdódeild
1 tilnefning
• UMFT Knattspyrnudeild
1 tilnefning
• UMFT Kraftlyftingadeild
1 tilnefning
• UMFT Körfuknattleiksdeild
1 tilnefning
• UMFT Skíðadeild
1 tilnefning
• UMFT Sunddeild
1 tilnefning
• Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar
1 tilnefning
• Einnig getur aðalstjórn UMSS og félags- og tómstundarnefnd
Sveitarfélagsins Skagafjarðar tilnefnt einstaklinga með
lögheimili í Sveitarfélaginu Skagafirði sem skarað hafa framúr í
íþróttum sem ekki eru til staðar í Skagafirði og því utan
aðildarfélaga og deilda í UMSS.
Skal þetta uppfært samhliða breytingum á aðildarfélögum/deildum
UMSS.
3. gr. Þeir sem eru tilnefndir til kjörs á íþróttamanni ársins skulu
hafa náð 18 ára aldri og eiga lögheimili í Sveitarfélaginu Skagafirði.
Þó er heimilt að tilnefna ungling 12-17 ára sem keppir í flokki
fullorðinna og er að ná það góðum árangri að hann teljist á meðal
þeirra bestu í sinni íþróttagrein.

4. gr. Með tilnefningum aðildarfélaga/deilda skal skila inn
greinagerð um viðkomandi íþróttamann.
Þar skal m.a. koma fram:
• Afrek/keppni erlendis á árinu (félag/landslið) í unglinga- eða
fullorðins flokki
• Afrek/keppni á Íslandi í unglinga- eða fullorðins flokki
• Afrek/keppni í Skagafirði í unglinga eða fullorðins flokki
• Staðan yfir landið (og t.d. ef einhver unglingur er í háum
styrkleikaflokki yfir landið í fullorðins flokki)
• Umsögn um íþróttamanninn - afrek, karakter, stefna o.s.frv.
Úrdráttur úr fyrrgreindum atriðum verður lesinn upp á kjörinu.
5.gr. Val á íþróttamanni Skagafjarðar er í höndum tíu manna
nefndar sem er þannig skipuð:
• Aðalstjórn UMSS (5)
• Félags- og tómstundarnefnd (3)
• Forstöðumaður frístunda og íþróttamála (1)
• Feykir, ritstjóri (1)
Ef einstaklingur á sæti bæði í aðalstjórn UMSS og félags og
tómstundarnefnd er heimilt að varamaður einstaklingsins í félagsog tómstundarnefnd greiði atkvæði. Ef starfsmenn Sveitarfélagsins
Skagafjarðar eða ritstjóri eru í aðalstjórn UMSS þá greiðir
varamaður í aðalstjórn UMSS atkvæði.
6.gr. Kosið skal um þrjú efstu sæti. Fyrsta (1.) sæti gefur 10 stig,
annað sæti (2.) gefur 7 stig og þriðja (3.) sæti gefur 5 stig.
Ef tveir eða fleiri einstaklingar verða jafnir í kjörinu ræður
eftirfarandi röð manna:
• Fleiri tilnefningar í fyrsta sæti
• Fleiri tilnefningar í annað sæti
• Fleiri tilnefningar í þriðja sæti
Við val á íþróttamanni ársins skulu þeir sem hafa rétt til að greiða
atkvæði taka tillit til árangurs á árinu sem kjörið á um við. Einnig
skal tillit tekið til reglusemi og ástundunar, prúðmennsku og
framfara.

Eftir að aðildarfélög/deildir hafa sent inn greinagerðir með
tilnefningum sínum, skal framkvæmdastjóri UMSS boða
kynningarfund með valnefnd, áður en hún kýs. Þar koma fulltrúa
þeirra aðildarfélaga/deilda sem tilnefna, og kynna nánar afrek þeirra
sem eru tilnefndir í kjörinu. Framkvæmdastjóri UMSS skal boða
fulltrúa aðildarfélaga/deilda á fundinn.
7. gr. Tilnefningar skulu hafa borist stjórn UMSS fyrir 1. desember ár
hvert. Framkvæmdastjóri UMSS tekur saman allar tilnefningar og
sendir til valnefndar. Kynning fyrir valnefnd fer fram fyrir 15.des.
Valnefnd skilar síðan atkvæði sínu til stjórnar UMSS fyrir 20.
desember ár hvert.
8.gr. Útnefning á kjöri íþróttamanni Skagafjarðar fer fram milli jóla og
nýs árs ár hvert við hátíðlega athöfn.
9.gr. Við verðlaunaafhendinguna skal þess getið í stuttu máli hver
árangur og afrek liggi að baki hvers titils.
10. gr. Íþróttamaður ársins hlýtur farandbikar til varðveislu í eitt ár,
og er nafn hans grafið í bikarinn og viðeigandi ártal. Einnig hlýtur
hann minni bikar til eignar.
11.gr. Þegar ekki er lengur hægt að áletra fleiri nöfn á farandbikaranna skulu þeir fara til varðveislu hjá UMSS sem sér til þess að
þeir verði staðsettir á opinberum stað.
12.gr. Hvatningarverðlaun UMSS
Öllum aðildarfélögum og deildum innan UMSS er heimilt að tilnefna
einn pilt og eina stúlku sem hlýtur Hvatningarverðlaun UMSS.
Tilnefninginn skal veitt þeim íþróttamanni sem er áhugasamur, með
góða ástundun, sýnir góða hegðun innan vallar sem utan, er góður
félagi og telst vera góð fyrirmynd annara unglinga. Lágmarksaldur
fyrir Hvatningarverðlaun UMSS er 12 ára á árinu og hámarks aldur er
17 ára á árinu.
Stjórn UMSS og Sveitarfélagið Skagafjörður geta einnig veitt
hvatningarverðlaun til þjálfara, liðs, félags, einstaklings eða flokks
sem þykir hafa staðið sig vel á árinu á einhvern hátt.
Viðurkenningar eru einnig veittar fyrir landsliðssæti (unglinga-, karlaeða kvenna).
Samþykkt á 98. Ársþingi UMSS 10. mars 2018
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ÍÞRÓTTAMAÐUR Skagafjarðar 2018
Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir frjálsíþróttamaður UMF Tindastóll

mynd: Páll Friðriksson

Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir er Íslandsmeistari í hástökki
innan- og utanhúss í aldurshópnum 20-22 ára stúlkna og
Íslandsmeistari kvenna hástökki utanhúss. Einnig er hún
Bikarmeistari kvenna utanhúss í hástökki, en á því móti
setti hún nýtt Skagfirskt héraðsmet þegar hún stökk yfir
1,77 m. Þóranna byrjaði árið vel vann hástökk kvenna á
Stórmót ÍR, henni var boðið að taka þátt á Reykjavík
International Games þar sem hún stökk 1,76 m bætti sig
persónulega met um 0,02 m og setti þ.a.l. nýtt Skagfirskt
met í hástökki kvenna innanhúss.
Þóranna Ósk er í landsliðshóp Frjálsíþróttasambands
Íslands (FRÍ) í stökkgreinum og fór hún þrisvar sinnum á
vegum þeirra á árinu til að keppa á stórmótum erlendis.
• Nordenkampen 2018
• Nordic/Baltic U23 Championships
• Championships of the Small States of Europe
Þóranna Ósk hefur æft frjálsar íþróttir frá unga aldri og
stundað sína íþrótt af kappi, síðustu ár. Hún sýnir ávallt
tillitssemi og háttvísi bæði á æfingum og einnig í keppni.
Hún er góð fyrirmynd bæði innan vallar og sem utan.
Þóranna Ósk æfir frjálsar íþróttir undir leiðsögn þjálfara
síns Sigurðar Arnars Björnssonar á Sauðárkróki.

mynd: FB- síða Þórönnu

Íslandsmeistaratitlar 2018
Hástökk utanhúss 15-22 ára
Hástökk utanhúss
Hástökk innanhúss 15-22 ára
Bikarmeistaratitlar 2018
Hástökk utanhúss
Annar árangur 2018:
2. sæti hástökk á Reykjavík International games.
2-3. sæti í hástökki á Meistaramót Íslands innanhúss.
3. sæti í þrístökki á Meistaramót Íslands utanhúss.
3. sæti í kringlukasti á Meistaramóti Íslands utanhúss.
3. sæti 60 m grind Meistaramót Íslands innanhúss.
3. sæti í hástökki á Smáþjóðaleikarnir í Liechtenstein.
5. sæti í hástökki á Nordic/Baltic U23 Championships
Bætingar 2018:
Utanhúss:
Hástökk 1,77 m úr 1,72 m. bæting um 0,05 m.
Innanhúss:
60 m grind 9,30 sek úr 9,32 sek. bæting um 0,02 sek.
Hástökk 1,76 m úr 1,74 m. bæting um 0,02 m.
Skagfirsk héraðsmet 2018
Hástökk innanhúss - í kvennaflokki og 20-22 ára
Hástökk utanhúss - í kvennaflokki og 20-22 ára
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Aðrar tilnefningar:

ÍÞRÓTTAMAÐUR

SKAGAFJARÐAR

2018

Jón Gísli Eyland Gíslason
knattspyrnumaður Ungmennafélagið Tindastóll

María Finnbogadóttir
skíðamaður Ungmannafélagið Tindastóll

mynd: feykir.is

mynd: ski.is

Pétur Rúnar Birgisson
körfuknattleiksmaður Ungmennafélagið Tindastóll

Sina Scholz
hestamaður Hestamannafélagið Skagfirðingur

Arnar Geir Hjartarson
kylfingur Golfklúbbur Sauðárkróks
mynd: kylfingur.vf.is

mynd: visir.is

mynd: feykir.is

16

19. mars 2019

LIÐ SKAGAFJARÐAR 2018
Meistaraflokkur kvenna knattspyrnudeild UMF Tindastóll

mynd: Páll Friðriksson

Stúlkurnar í meistaraflokki urðu í 2. sæti 2. deildar
kvenna og unnu sig þar með upp um deild. Liðið var
nánast einvörðungu skipað stúlkum, ættuðum úr
Skagafirði, lið sem heimafólk getur verið stolt af.
Einungis markamismunur varð til þess að þær unnu
ekki 2.deildina. Á næsta ári bíður þeirra keppni í
1.deild sem er jafnframt næst efsta deild
Íslandsmótsins. Stefna deildarinnar er áfram sett á að
byggja liðið fyrst og fremst upp á heimastúlkum úr
Skagafirði.
Stelpurnar unnu 11 leiki, gerðu 1 jafntefli og töpuðu
2 leikjum. Skorðu 49 mörk og fengu 17 mörk á sig.

Tindastóll – 2. deild kvenna 2018
Tindastóll 5 : 0 Hvíti Riddarinn
Völsungur 1 : 2 Tindastóll

Álftanes 2 : 1 Tindastóll
Tindastóll 5 : 0 Einherji
Tindastóll 7 : 2 Fjarðarbyggð/Höttur
Augnablik 2 : 1 Tindastóll
Tindastóll 3 : 2 Grótta
Hvíti Riddarinn 1 : 3 Tindastóll
Tindastóll 1 : 0 Völsungur
Grótta 5 : 6 Tindastóll
Tindastóll 4 : 0 Álftanes
Einherji 1 : 2 Tindastóll
Fjarðarbyggð/Höttur 0 : 8 Tindastóll

Tindastóll 1 : 1 Augnablik
mynd: feykir.is
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Aðrar tilnefningar:

Lið SKAGAFJARÐAR

T e l p n a s v e i t

2018

B l a k f é l a g i ð

G S S / G H D / G F B

K r æ k j u r

Ungmennafélagið Hjalti

Golfklúbbur Sauðárkróks

mynd www.feykir.is

mynd www.GSS.is

M e i s t a r a f l . k a r l a

-

k ö r f u k n a t t l e i k u r

Ungmennafélagið Tindastóll
mynd: Hjalti Árnason
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ÞJÁLFARI
SKAGAFJARÐAR
2018
Sigurður Arnar Björnsson - frjálsar íþróttir UMF Tindastóll
Sigurður ,,Arnar” Björnsson þjálfar 14 ára og eldri
frjálsíþrótta iðkendur hjá Frjálsíþróttadeild UMF Tindastól,
hann er einnig í þjálfarateymi hjá landsliði
Frjálsíþróttasambands Íslands, en Arnar fór þrisvar út með
landsliði FRÍ á árinu.

mynd: FLIKR síðu FRÍ

Arnar er búin að vera viðloðandi frjálsar íþróttir frá
ungum aldri. Hann byrjaði sem keppandi, var
efnilegur spretthlaupari (á 19 ára gamalt Íslandsmet i
50m hlaupi innanhúss í aldurfl. 18-19 ára drengja).

Arnar fylgir þeim sem hann þjálfar vel eftir á mótum, sem
og á æfingum, honum er annt um velferð þeirra jafnt utan
vallar sem innan. Hann hefur náð góðum árangri með
iðkendur sína og eru nokkrir þeirra meðal þeirra fremstu á
landinu í sínum greinum.
Árið 2018 hafa frjálsíþrótta iðkendur hjá UMF Tindastól
hlotið níu Íslandsmeistaratitla, sex Bikarmeistaratitla og
einn Unglingalandsmótstitill.
Arnar fór þrisvar út með landsliði FRÍ á árinu.

Arnar er búin að þjálfa iðkendur frjálsíþróttadeildar
Tindastóls frá árinu 2011, en áður starfaði hann sem
þjálfari hjá Frjálsíþróttadeild Ármanns í Reykjavík. Arnar
fylgir þeim sem hann þjálfar vel eftir á mótum, sem og á
æfingum, honum er annt um velferð þeirra jafnt utan
vallar sem innan.
Arnar hefur náð frábærum árangri með iðkendur sína og
eru nokkrir þeirra meðal þeirra fremstu á landinu í sínum
greinum, en í hans æfingar hóp eru þrír í landsliði Íslands
og tveir í úrvalshóp Frjálsíþróttasambands Íslands (FRÍ).
Og er ótrúlegt hve krakkarnir hans eru búnir ná langt
miðað við aðstæður til frjálsíþrótta æfinga á Sauðárkróki
yfir vetrartímann.
mynd: umss.is
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Aðrar tilnefningar:

ÞJÁLFARI

SKAGAFJARÐAR

2018

I s r a e l

M a r t i n

UMF Tindastóll körfuknattleiksdeild

G u ð n i

Þ ó r

E i n a r s s o n

mynd: kki.is

UMF Tindastóll knattspyrnudeild
mynd www.fotbolt.net
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H V A T A V E R Ð L A U N

U M S S

2 0 1 8

Aðildarfélög og deildir tilnefndu eftirfarandi einstaklinga til Hvataverðlauna UMSS 2018

mynd: Páll Friðriksson

Alexander Franz Þórðarson
Andrea Maya Chirikadzi
Anna Karen Hjartardóttir
Björg Ingólfsdóttir
Björn Jökull Bjarkason
Haukur Rafn Sigurðsson
Hákon Ingi Helgason
Katla Steinunn Ingvarsdóttir
Krista Sól Nielsen
Kristinn Örn Guðmundsson
Marín Lind Ágústsdóttir
Sigurður Snær Ingason
Steinar Óli Sigfússon
Sunna Sif Friðriksdóttir
Örvar Freyr Harðarson

Golfklúbbur Sauðárkróks
Ungmennafélagið Tindastóll frjálsíþróttadeild
Golfklúbbur Sauðárkróks
Hestamannafélagið Skagfirðingur
Ungmennafélagið Neisti
Ungmennafélagið Tindastóll júdódeild
Ungmennafélagið Tindastóll frjálsíþróttadeild
Ungmennafélagið Neisti
Ungmennafélagið Tindastóll knattspyrnudeild
Hestamannafélagið Skagfirðingur
Ungmennafélagið Tindastóll körfuknattleiksdeild
Ungmennafélagið Tindastóll knattspyrnudeild
Ungmenna- og Íþróttafélagið Smári
Ungmenna- og Íþróttafélagið Smári
Ungmennafélagið Tindastóll körfuknattleiksdeild

UMSS tilnefndu eftirfarandi aðila til Hvataverðlauna UMSS 2018

mynd: Páll Friðriksson

9.fl.kvk. körfuknattleiksdeildar Tindastóls 2017-2018
Fyrir góða frammistöðu á Íslandsmóti Körfuknattleikssamband Íslands. En stelpurnar lentu í 2. sæti.
Alexandra Ósk Guðjónsdóttir
Hvatning til áframhaldandi menntunar á sviði þjálfunar í körfuknattleik.
Benedikt Kári Gröndal
Hvatning til áframhaldandi menntunar á sviði þjálfunar í knattspyrnu..
Einar Örn Hreinsson
Hvatning fyrir þjálfun og áframhaldandi uppbyggingu á Júdódeild Tindastóls.
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H V A T A V E R Ð L A U N
L a n d s l i ð s f ó l k U M S S
Jóhann Björn Sigurbjörnsson
Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir
Sigurður Arnar Björnsson
Jón Gísli Eyland Gíslason
Danero Axel Thomas
Marín Lind Ágústsdóttir
Pétur Rúnar Birgisson
Örvar Freyr Harðarson
Israel Martin Concepción
Guðmar Freyr Magnússon
Viktoría Eik Elvarsdóttir
María Finnbogadóttir

keppandi
keppandi
þjálfari
keppandi
keppandi
keppandi
keppandi
keppandi
þjálfari
keppandi
keppandi
keppandi

2 0 1 8

Frjálsíþróttasambands Íslands
Frjálsíþróttasambands Íslands
Frjálsíþróttasambands Íslands
Knattspyrnusamband Íslands U17
Körfuknattleikssamband Ísland
Körfuknattleikssamband Íslands U15
Körfuknattleikssamband Íslands
Körfuknattleikssamband Íslands U15
Körfuknattleikssamband Íslands U20 karlar
Landsamband Hestamanna
Landsamband Hestamanna
Skíðasamband Íslands
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Í Þ R Ó T T A ME N N
F R Á

1 9 8 0 - 2 0 1 8

1980 Gísli Sigurðsson, Glóðafeykir, frjálsar íþróttir
1981 María Sævarsdóttir, Tindastóll, sund
1982 Gísli Sigurðsson, Glóðafeykir, frjálsar íþróttir
1983 Ragna Hjartardóttir, Tindastóll, sund
1984 Gunnar Sigurðsson, Glóðafeykir, frjálsar íþróttir
1985 Friðrik Steinsson, Tindastóll, frjálsar íþróttir
1986 Berglind Bjarnadóttir, Tindastóll, frjálsar íþróttir
1987 Berglind Bjarnadóttir, Tindastóll, frjálsar íþróttir
1988 Lilja María Snorradóttir, Tindastóll, sund
1989 Eyjólfur Sverrisson, Tindastóll, knattspyrna
1990 Helgi Sigurðsson, Glóðafeykir, frjálsar íþróttir
1991 Valur Ingimundarson, Tindastóll, körfubolti
1992 Sveinn Margeirsson, Smári, frjálsar íþróttir
1993 Inga Dóra Magnúsdóttir, Tindastóll, knattspyrna
1994 Jón Arnar Magnússon, Tindastóll, frjálsar íþróttir
1995 Jón Arnar Magnússon, Tindastóll, frjálsar íþróttir
1996 Jón Arnar Magnússon, Tindastóll, frjálsar íþróttir
1997 Jón Arnar Magnússon, Tindastóll, frjálsar íþróttir
1998 Jón Arnar Magnússon, Tindastóll, frjálsar íþróttir
1999 Jón Arnar Magnússon, Tindastóll, frjálsar íþróttir
myndir: umss.is og skagafjordur.is

S K A G A F J A R Ð A R
2000 Jón Arnar Magnússon, Tindastóll, frjálsar íþróttir
2001 Sunna Gestsdóttir, Tindastóll, frjálsar íþróttir
2002 Sveinn Margeirsson, Tindastóll, frjálsar íþróttir
2003 Sunna Gestsdóttir, Tindastóll, frjálsar íþróttir
2004 Björn Jónsson, Stígandi, hestaíþróttir
2005 Svavar Atli Birgisson, Tindastóll, körfubolti
2006 Þórarinn Eymundsson, Stígandi, hestaíþróttir
2007 Þórarinn Eymundsson, Stígandi, hestaíþróttir
2008 Bjarki Már Árnason, Tindastóll, knattspyrna
2009 Bjarni Jónasson, Léttfeti, hestaíþróttir
2010 Gauti Ásbjörnsson, Tindastóll, frjálsar íþróttir
2011 Elvar Einarsson, Stígandi, hestaíþróttir
2012 Mette Camilla Moe Mannseth, Léttfeti, hestaíþróttir
2013 Jóhann Björn Sigurbjörnsson, Tindastóll, frjálsar íþróttir
2014 Baldur Haraldsson, Bílaklúbbur Skagafjarðar, akstursíþróttir
2015 Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir, Tindastóll, frjálsar íþróttir
2016 Pétur Rúnar Birgisson, Tindastóll, körfubolti
2017 Ísak Óli Traustason, Tindastóll, frjálsar íþróttir
2018 Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir, Tindastóll, frjálsar íþróttir
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F R J Á L S Í Þ R Ó T T A R Á Ð
Í frjálsíþróttaráði UMSS 2018 áttu sæti Sigurður Arnar
Björnsson formaður, Sigurjón Viðar Leifsson gjaldkeri, Sara
Gísladóttir, Sindri Gunnarsson, Kolbrún Þórðardóttir og Þórunn
Eyjólfsdóttir.
Innanhússmeistaramótin á liðnu ári voru öll haldin á
Reykjavíkursvæðinu. Þátttaka UMSS í mótunum var ágæt, eða
21 keppendur samanlagt. Bestu afrek þessara móta voru:
Einar Örn Gunnarsson íslandsmeistari í 800 metra hlaupi pilta
20 – 22 ára.
Ísak Óli Traustason Íslandsmeistari í 60 metra grind karla og
öðru sæti í langstökki og sjöþraut karla.
Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir Íslandsmeistari í hástökki stúlkna
20 – 22 ára, í öðru sæti í hástökki kvenna og þriðja sæti í 60
metra grind stúlkna 20 – 22 ára.
Jóhann Björn Sigurbjörnsson annað sæti í 60 metra hlaupi
karla.
Sveinbjörn Óli Svavarsson þriðja sæti í 200 metra hlaupi pilta
20 – 22 ára.
Guðmundur Smári Guðmundsson þriðja sæti í 800 metra
hlaupi pilta 16 – 17 ára.
Kristinn Freyr Briem Pálsson þriðja sæti í þrístökki pilta 18 – 19
ára.
Rúnar Ingi Stefánsson þriðja sæti í kúluvarpi pilta 18 – 19 ára.
Marín Lind Ágústsdóttir þriðja sæti í langstökki stúlkna 15 ára.
UMSS sendi karlalið til keppni í Bikarkeppni FRÍ innanhúss og
lenti liðið í fjórða sæti í stigakeppni karlaliða í mótinu. Jóhann
Björn varð Bikarmeistari í 60 metra hlaupi. Af öðrum

U M S S

innanhúsmótum sem keppendur UMSS tóku þátt í má nefna
RIG, Stórmót ÍR og Nordenkampen 2018 (Svíþjóð).

Utanhússmeistaramótin sem keppendur UMSS tóku þátt í voru;
Meistaramót Íslands í fjölþrautum, 92. Meistaramót Íslands á
Sauðárkróki og Meistaramót Íslands 15 – 22 ára í Reykjavík.
Bestu afrek Meistaramóta utanhúss náðu:
Ísak Óli Traustason Íslandsmeistari í 110 metra grindahlaupi
karla og í öðru sæti í tugþraut karla.
Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir Íslandsmeistari í hástökki kvenna
og hástökki stúlkna 20 -22 ára. Þriðja sæti í þrístökki og
kringlukasti stúlkna 20 – 22 ára.
Jóhann Björn Sigurbjörnsson Íslandsmeistari í 100 og 200
metra hlaupum karla.
Andrea Maya Chirikadzi Íslandsmeistari í kúluvarpi stúlkna 15
ára og þriðja sæti í sleggjukasti stúlkna 15 ára.
Kristinn Freyr Briem Pálsson annað sæti í 200 metra hlaupi
pilta 18 – 19 ára og þriðja sæti í 100 metra hlaupi pilta 18 – 19
ára.
Stefanía Hermannsdóttir annað sæti í spjótkasti og kringlukasti
stúlkna 15 ára.
Rúnar Ingi Stefánsson þriðja sæti í kúluvarpi pilta 18 – 19 ára.
Sveinbjörn Óli Svavarsson þriðja sæti í 100 metra hlaupi pilta
20 – 22 ára.
Aníta Ýr Atladóttir þriðja sæti í spjótkasti stúlkna 16 – 17 ára.
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Þá má bæta því við að boðhlaupssveitir UMSS urðu í öðru sæti í
bæði 4x100 og 4x400 metra boðhlaupum á Meistaramóti
Íslands.

alþjóðlegt mót. Þá tók Þóranna Ósk þátt í þremur mótum
erlendis á árinu og náði bestum árangri í hástökki á
Nordic/Baltic championship þar sem hún endaði í fimmta sæti.

UMSS sendi lið til keppni í Bikarkeppni FRÍ sem haldið var í
Borgarnesi 28. júlí. Lið UMSS stóð sig mjög vel á mótinu og lenti
í fimmta sæti í heildar stigakeppni félaganna. Karlarnir enduðu í
þriðja sæti og konurnar í áttunda sæti. UMSS eignuðust þar
þrjá Bikarmeistara; Jóhann Björn í 100 metra hlaupi, Ísak Óli í
110 metra grind og Þóranna Ósk í hástökki. Bikarmeistamót 15
ára og yngri var svo haldið í Hafnarfirði 19. ágúst og þar
eignaðist UMSS tvo Bikarmeistara í viðbót, Andrea Maya í
kúluvarpi og Stefanía í kringlukasti.

Þau verkefni sem voru haldin hér á heimavelli á síðasta ári
voru: Páskamót UMSS, 92. Meistaramót Íslands, Landsmót 50+
og Jólamót UMSS. Framkvæmd mótanna gekk vel og vill
Frjálsíþróttaráð UMSS þakka öllum þeim sjálfboðaliðum sem
komu að framkvæmd mótanna kærlega fyrir. Án þessa mikla
stuðnings væri mótahaldið einfaldlega ekki mögulegt.

Af öðrum utanhúss mótum sem keppendur UMSS tóku þátt í
má nefna Akureyrarmót UFA, JJ mót Ármanns, Fjölþrautamót
KFA, Vormót HSK, Vormót ÍR, Sumarleikar HSÞ,
Gautarborgaleikar (Svíþjóð), Nordic/Baltic championship
(Svíþjóð) og Manchester International (Bretland).
Unglingalandsmót UMFÍ var haldið í Þorlákshöfn dagana 3. – 5.
ágúst og tóku 12 keppendur frá UMSS þátt í
frjálsíþróttakeppninni og unnu til 4. verðlauna.

Héraðsmet sem féllu á árinu:
Andrea Maya Chirikadzi kúluvarp 15 ára stúlkna 11,16 metra
utanhúss og 11,21 metra innanhúss.
Rúnar Ingi Stefánsson kúluvarp 18 - 19 ára 12,41 metra
utanhúss og 12,30 metra innanhúss.
Stefanía Hermannsdóttir spjótkast stúlkna 15 ára 35,35
metrar.
Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir hástökk kvenna og stúlkna 20 - 22
ára, 1,77 metra utanhúss og 1,76 metra innanhúss.
Jóhann Björn Sigurbjörnsson 200 metra hlaup karla innanhúss
21,97 sek.
Aníta Ýr Atladóttir spjótkast stúlkna 16 – 17 ára 34,60 metrar.

Keppendur UMSS tóku þátt í nokkrum mótum erlendis á
síðastliðnu sumri. Fimm keppendur tóku þátt í
Gautaborgarleikunum, sem er gríðarlega fjölmennt og sterkt
alþjóðlegt mót. Þá tók Þóranna Ósk þátt í þremur mótum.

Afar góður árangur náðist á mótum ársins með fjölmörgum
persónulegum metum auk nokkurra héraðsmeta. Síðastliðið ár
var gott frjálsíþróttaár, áfram UMSS.

Keppendur UMSS tóku þátt í nokkrum mótum erlendis á
síðastliðnu sumri. Fimm keppendur tóku þátt í
Gautaborgarleikunum, sem er gríðarlega fjölmennt og sterkt

Fyrir hönd frjálsíþróttaráðs UMSS,
Sigurður Arnar Björnsson.
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Bílaklúbbur Skagafjarðar
Bílaklúbbur Skagafjarðar var stofnaður í maí 1989 og á vori
komandi eru því liðin 30 ár frá stofnun félagsins.

Fyrir hverja keppni er gerð fjárhagsáætlun og síðustu ár hefur
keppnishaldið verið í góðu jafnvægi sem og fjárhagur félagsins.

Undanfarin ár hefur starfsemi félagsins nær einskorðast við
keppnishald í Rallýakstri þar sem klúbburinn hefur staðið fyrir
einni keppni af fimm í Íslandsmeistaramótinu.

Aðalfundur var haldinn 17. júlí 2018. Á fundinum voru
eftirtaldir kjörnir til stjórnar í Bílaklúbbi Skagafjarðar:
Baldur Haraldsson, formaður
Jón Friðbjörnsson, ritari
Ingvar Guðmundsson, gjaldkeri
Björn Ingi Björnsson, meðstjórnandi
Eyþór Fannar Sveinsson, meðstjórnandi.

Keppnir Bílaklúbbs Skagafjarðar hafa um nokkurra ára skeið
farið fram í lok júlí og óhætt er að segja að akstursíþróttafólk
hafi litið keppnishaldið jákvæðum augum og hefur
rallýakstursfólk í raun haldið þar sína árshátíð. Þannig hefur
keppnin í Skagafirði verið fjölsóttasta rallkeppni ársins og var
svo einnig árið 2018 þegar 23 áhafnir skráðu sig til leiks í
keppninni sem fram fór á sérleiðum um Mælifellsal, Vesturdal
og Nafir, 28. júlí 2018.
Að jafnaði koma um 40-50 manns að því að halda hverja keppni
auk þeirra sem taka þátt sem keppendur eða aðstoðarfólk
þeirra. Eru þá ótaldir áhorfendur sem fylgja oftast með en ekki
eru taldir þar sem hvergi er selt inn.
Starfsumhverfi til akstursíþróttaiðkunar í Skagafirði er gott.
Bílaklúbburinn hefur að jafnaði notið mikillar velvildar frá
landeigendum, sjálfboðaliðum, fyrirtækjum og öðrum sem stutt
hafa við keppnishaldið og gert það mögulegt. Samstarf við
Sveitarfélagið og löggæsluyfirvöld sem m.a. veita leyfi fyrir
keppnishaldinu hefur einnig verið mjög gott enda hefur félagið
metnað til að hafa keppnishaldið til fyrirmyndar og í samræmi
við þau lög og reglur sem um það gilda.

Í varastjórn eru:
Gunnar Traustason
Óttar Friðbjörnsson

Skoðunarmaður reikninga er: Ragna Hjartardóttir.
Líkt og oft er í öðrum íþróttagreinum og félagsstarfi mæðir
starfið oftast á fáum einstaklingum. Starfsumhverfi á landsvísu
í akstursíþróttum er því miður með þeim hætti að einstaka
félög fá ófullnægjandi stuðning við framkvæmd keppnishalds
frá landssambandinu. Þetta tvennt veldur því helst að nú háttar
svo til að ákveðið hefur verið að taka ótímabundið hlé frá
keppnishaldi hjá Bílaklúbbi Skagafjarðar.
Ólíklegt verður því að teljast að haldin verði keppni í Skagafirði í
sumar, enda hefur þegar verið gengið frá keppnisdagatali fyrir
Íslandsmótið. Þannig er staðan núna hvað sem síðar verður.

myndir: feykir.is og Sveinn Haraldsson

Bílaklúbbur Skagafjarðar þakkar öllum sem komið hafa að
starfinu og keppnishaldinu á árinu 2018, með einum eða
öðrum hætti, fyrir árangursríkt og gott samstarf.

f. h. Bílaklúbbs Skagafjarðar
Baldur Haraldsson, formaður.
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Golfklúbbur Sauðárkróks

Þjálfun barna og unglinga var að megni til í höndum Atla Freys
Rafnssonar og Arnars Geirs Hjartarsonar, báðir í hlutastarfi við
þjálfun. Þeim til stuðnings var þrautreyndur þjálfari að nafni
John Garner sem á árum áður var m.a. landsliðsþjálfari Íslands
og Wales auk þess sem hann á glæsilegan keppnisferil að baki.
John kom í fjórar heimsóknir þar sem hann miðlaði af reynslu
sinni. Þetta gekk vel og vonumst við til að svipaður háttur verði
á næsta sumar.

Árið 2018 skipuðu stjórn: Rafn Ingi Rafnsson form., Halldór
Halldórsson varaform., Dagbjört Hermundsdóttir ritari, Magnús
Helgason gjaldkeri, Þorvaldur Gröndal. form. vallarnefndar,
Helga Jónína Guðmundsdóttir form. unglinganefndar, Andri Þór
Árnason form. mótanefndar. Vallar stjóri var Guðmundur Þór
Árnason.
Í nóvember 2018 var kjörin ný stjórn. Stjórnina skipa Kristján B.
Halldórsson form., Halldór Halldórsson varaform., Dagbjört
Hermundsdóttir ritari, Kristján E. Jónasson gjaldkeri,
Guðmundur Á. Guðmundsson form. vallarnefndar, Helga
Jónína Guðmundsdóttir form. unglinganefndar og Andri Þór
Árnason form. mótanefndar.

Starf Golfklúbbsins var sem fyrr blómlegt yfir sumarmánuðina.
Vallaraðstæður voru með besta móti. Í lok árs 2018 eru 154
félagar í Golfklúbbi Sauðárkróks og hefur fjölgað um 23% á
síðustu þremur árum og ber m.a. að þakka blómlegu barna- og
unglingastarfi fyrir þessa ánægjulegu þróun. Vetrarstarf fer
vaxandi m.a. með auknum æfingum fyrir börn og unglinga í
inniaðstöðu klúbbsins á „Flötinni“, Borgarflöt 2a.

Yfir sumarið voru auk vallarstjóra níu einstaklingar á launum við
vallarhirðu, slátt og umsjón golfskála. Segja má að þessir 9
einstaklingar hafi skipt á milli sín 5 starfsgildum (2 í sjoppu og 3
við vallarhirðu).

Endurnýjun á tækjakosti er orðin brýn til að geta viðhaldið
þeim gæðum sem náðst hafa á golfvellinum á undanförnum
árum. Með mikilli útsjónarsemi hefur vallarstjórinn Guðmundur
Þór náð að halda vélunum gangandi sumar eftir sumar en brýnt
er að fjárfesta í nýrri vélum. T.a.m. eru brautar- og
flatarsláttuvélar eru orðnar gamlar. Einnig er mikilvægt að
koma upp kylfugeymslum fyrir börn og unglinga.

Í samstarfi við sveitarfélagið, vinnuskóla og sumartím unnu hjá
okkur hluta úr sumri 4 ungir starfsmenn 14-16 ára. Þeirra
hlutverk var fyrst og fremst að aðstoða við æfingar yngri barna
og sinna tilfallandi verkefnum við umhirðu vallar.
Árið 2015 var gerður 10 ára samningur við Sveitarfélagið
Skagafjörð
um árlegan rekstrarstyrk vegna barna- og
unglingastyrks ásamt samningi um bæjarslátt og slátt á
íþróttavelli. Stjórn GSS hefur lagt sig fram við að efna þennan
samning ásamt því að sýna ábyrgð í rekstri. Það er besti
undirbúningurinn fyrir samningaviðræður um aukinn stuðning
og uppbyggingu á Hlíðarenda.

Eins og í öðrum íþróttafélögum leggja margir félagsmenn mikla
sjálfboðavinnu af mörkum við stjórnun félagsins, mótahald,
þjálfun ungmenna og framkvæmdir á velli.
Kristján Bjarni Halldórsson, formaður GSS
myndir: FB síða Golfklúbbs Sauðárkróks
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Hestamannafélagið Skagfirðingur

Ferðanefndin hélt sínar hefðbundnu ferðir; Jónsmessuferð að
Reykjum á Reykjaströnd, þriggja daga ferð frá Sauðárkrók í
Skagasel og enduðu ferðalangar á Skefilsstöðum og þaðan
daginn eftir á Krókinn. Einnig var Kirkjuferð að Ábæ um
Verslunarmannahelgina.

Þriðja starfsári hestamannafélagsins Skagfirðings lokið.
Starfsemi Skagfirðings hefur að flestu leyti verið með
hefðbundnu sniði og verk og vinnuferlar félagsins eru komnir í
fastar skorður sem og nefnda.
Æskulýðsstarfið var fyrirferðarmikið hjá félaginu í ár sem fyrri
ár, kennt á 3 stöðum í firðinum með 4 kennurum, í
Svaðastaðahöllinni, Hofi á Höfðaströnd og Varmalæk. Kennarar
voru þau Elín Rós Sverrisdóttir, Helga Rósa Pálsdóttir og Skapti
Ragnar Skaptason og á Varmalæk Jóhanna Friðriksdóttir.
Keppnisþjálfun var svo undir stjórn Þorsteins Björnssonar og
Þórarins Eymundssonar.
Skagfirðingur veitti tveimur ungum knöpum styrk til farar á
Norðurlandamót. Þeim Viktoríu Eik Elvarsdóttur og Guðmari
Frey Magnússyni.
Í mars var kynnt vinna við Reglugerð um tilnefningar
afreksfólks innan Hestamannafélagsins Skagfirðings og var
unnið eftir því kerfi á keppnisárinu. Á Árshátíð félagsins 3. nóv.,
var í fyrsta sinn veitt verðlaun eftir þessu kerfi.

Í júlí var farin fjölmennasta kvennareið hingað til á vegum
kvennanefndar félagsins – um 50 konur með enn fleiri hesta
riðu frá Sleitustöðum í Kolkuós og endað í mikilli grillveislu á
Narfastöðum.
mynd: Hestamannafélagið Skagfirðingur

Fræðslunefndin hélt nokkra viðburði á árinu m.a. Námskeið í
sköpulagi hrossa sem Þorvaldur Kristjánsson fór fyrir. Fyrirlestri
Guðrúnar Stefánsdóttur um fóðrun hrossa, Antons Páls
Níelssonar um almenna reiðmennsku og Kristjáns Elvars
Gíslasonar um járningar. UMSS veitti 100 þúsund kr. styrk til
þessara verkefna.

Hólamót Skagfirðings og UMSS var haldið á Hólum eins og
undanfarin ár –
það er samvinnuverkefni Skagfirðings,
Hólaskóla og UMSS.

Keppnisárið fór svo á fullt í júní undir stjórn mótanefndar og
her sjálfboðaliða. Byrjað var á gæðingamóti sem haldið var á
Sauðárkróki. Í júní fór fram félagsmót og úrtaka fyrir Landsmót.
Fákaflug var haldið í samstarfi við Sveitasæluna í ágúst. Á
landsmót hestamanna í Reykjavík fór svo fríður flokkur
keppenda í öllum flokkum. Okkar keppendur stóðu sig með
sóma og er á engan hallað þó að þar hafi árangur Sinu Scholz á
Nóa frá Saurbæ í A flokki gæðinga verið mest áberandi. Auk
þess voru puntamót haldin.

Á Skírdag var haldið hið árlega Kvennatölt Líflands á vegum
Kvennadeildar Skagfirðings – metþátttaka var á mótinu frá öllu
Norðurlandi.

Nýja tölvukerfi Sportfengs var tekið í notkun og þurfti félagið
að fjárfesta í 6 nýjum tölvum fyrir dómara og ritara. Var þetta
töluvert mikil en nauðsynleg fjárfesting fyrir félagið.

Snemma um vorið var ljóst að flest mót á vegum félagsins
ásamt úrtöku fyrir LM yrði á félagssvæði Skagfirðings á
Sauðárkróki – því var farið í töluverða vinnu við viðhald og
uppbyggingu á keppnisvellinum.

Skagfirðingar tóku þátt í árlegri vinabæjarferð sem var að þessu
sinni í umsjá Ólafsfirðinga. Riðið var úr Fljótum yfir Lágheiði til
Ólafsfjarðar.
Eins og undanfarin ár hefur félagið staðið fyrir
reiðvegaframkvæmdum
í
héraðinu.
Félagssvæði
Hmf.Skagfirðings nær um allan Skagafjörð og reiðvegir skipta
hundruð kílómetra. Þeir fjármunir sem við höfum úr að spila
eru eins og dropi í hafið til að geta sinnt öllum þeim leiðum
sem þyrfti.
12.-13. október var haldið Landsþing Hestamanna á Akureyri.
10 fulltrúar Skagfirðings mættu þar.
Það má geta þess að Stjórn Skagfirðings hefur ásamt
Hrossaræktarsambandi Skagfirðinga, Flugu og áhugasömum
einstaklingum hafið undirbúning hvort grundvöllur sé til þess
að ráða nokkurskonar „framkvæmdastjóra hestamála“ hér í
Skagafirði. Að mörgu leyti ræðst framhald þessa máls á því
hvernig aðkoma Sveitarfélagsins verður.
Fh. Stjónar Hmf. Skagfirðings
Skapti Steinbjörnsson, formaður
Hafsteinsstöðum
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Siglingaklúbburinn Drangey
Á árinu 2018 var endanlega gengið frá stofnun hjólreiðadeildar
innan Siglingaklúbbsins Drangey og eru í deildinni nú tæplega
30 iðkendur. Sú deild var nokkuð virk á árinu. Haldnar voru
reglulegar æfingar og voru nokkrir aðilar sem kepptu undir
merkjum Siglingaklúbbsins Drangey í sumar í hjólreiðum. Einnig
kom hjólreiðadeildin að því að sjá um keppni í bæði
götuhjólreiðum og fjallahjólreiðum á landsmótinu í sumar.
Eins og venjulega stóð siglingadeild Siglingaklúbbsins
Drangeyjar fyrir námskeiðum fyrir krakka á aldrinum 9-13 ára í
sumar sem var mjög vel tekið. Námskeiðin gengu að öllu leiti
mjög vel fyrir sig og var fullbókað á öll námskeið sem voru
haldin. Einnig voru „opin kvöld“ þar sem almenningur gat
komið og fengið að prófa bátana undir leiðsögn og eftirliti.
Mikið púður hefur farið í að finna farveg fyrir framtíðar
aðstöðu fyrir siglingaklúbbinn. Húsnæði klúbbsins er nær ónýtt
og sárlega vantar aðstöðu til að geta geymt búnað og sinnt
viðhaldi á búnaði. Búnaður til kennslu í siglingum er mjög dýr
og það er grátlegt að sjá að vöntun á aðstöðu er að valda því að
búnaðurinn er að grotna niður og það hratt. Það hefur verið
hamlandi þáttur að ekki er til deiluskipulag fyrir höfnina. Nú er
komin af stað vinna við það og vonast siglingaklúbburinn til að
sú vinna gangi hratt fyrir sig þannig að hægt sé að fara að vinna
í úrlausn á þessum málum.

myndir: FB síða Siglingarklúbbs Drangeyjar

Stjórn Siglingarklúbbsins er:

Kári Heiðar Árnason formaður, Hallbjörn Ægir Björnsson
gjaldkeri, Steinunn Rósa Guðmundsdóttir ritari, Óli Björn
Pétursson og Yngvi Yngvason meðstjórnendur. Yngvi Yngvason
er einnig formaður Hjólreiðardeildar Drangeyjar.

Fyrir hönd stjórn Siglingaklúbbsins Drangeyjar
Hallbjörn Ægis Björnsson
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Ungmenna- og Íþróttafélagið
Smári
Aðalfundur félagsins var haldinn 18.apríl 2018. Breytingar urðu
á stjórninni og er hún þannig skipuð: Sara Gísladóttir formaður,
Sigurlína Einarsdóttir ritari, Sigríður Fjóla Viktorsdóttir gjaldkeri,
Róbert Logi Jóhannesson, Hákon Stefánsson, Máni Gunnarsson
og Sindri Gunnarsson meðstjórnendur.
Starfsemi á vegum U.Í. Smára árið 2018 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
bandý 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 4 lið á Smábæjarleikana á Blönduósi í júní.
Krakkar úr 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 pylsur á eftir. Í september fórum
við á fótboltamót hjá UMSE að Hrafnagili í Eyjafirði, farið var
með 5 lið, 7.-3.flokkur. Að venju var farið með 3 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 laugardögum fyrir elsta hópinn. Iðkendum í
frjálsum íþróttum fer fjölgandi og góður árangur hefur náðst á
þeim frjálsíþróttamótum sem sótt hafa verið.

myndir: FB síða UÍ Smára

Þau Óskar Sunna Sif Friðriksdóttir og Steinar Óli Sigfússon voru
tilnefnd sem ungt og efnilegt íþróttafólk Smára 2018 og
heiðruð á samkomu hjá UMSS í desember.

Fyrir hönd Ungmenna- og íþróttafélagsins Smára,
Sara Gísladóttir formaður
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Ungmennafélagið Hjalti
Í stjórn félagsins sitja
Formaður: Katharina Sommermeier
Ritari: Guðmundur Björn Eyþórsson
Gjaldkeri: Jóel Þór Árnason
Á árinu 2018 fór blakfélagið Krækjur á fjöldann allan af
trimmmótum á Norðurlandi þar sem hvert lið spilaði 5-6 leiki
yfir helgi. Í öllum tilfellum var farið með tvö lið. Í apríl 2018 fóru
Krækjur á Öldungamótið sem haldið var á Akureyri. Þau tvö lið
spiluðu í 2. og 7. deild.
Nú eru Krækjur að spila við betri lið landsins og standa sig mjög
vel. Krækjur taka þátt í Íslandsmóti BLÍ. Veturinn 2016-2017
spiluðu þær í 5. deild. Þá vann liðið alla sína leiki og í
framhaldinu var þeim boðið að fara beint upp í 3. deild
veturinn 2017-2018. Þar unnu þær sig aftur upp um deild og
spiluðu haustið 2018 í 2. deild. Íslandsmótið er spilað á þremur
helgum en fyrstu sex leikir Íslandsmótsins fóru fram 13. og 14.
október sl. á Neskaupstað og unnu Krækjur alla sína leiki.
Nýliðun hefur verið töluverð undanfarin ár og æfa Krækjur nú
2-3 í viku af miklum krafti undir stjórn Cristinu Ferreira.

Eins og undanfarin ár hélt Ungmennafélagið Hjalti utan um
leikjanámskeið fyrir börn á aldrinum 5-12 ára 4. til 29. Júní
2018. Á leikjanámskeiðinu er lögð áhersla á útivist og
hreyfingu; gönguferðir, sílaveiðar, kofabyggð, tálgun,
frjálsíþróttaæfingar, skipulagða leiki, ratleiki og fleira. Auk þess
verður að lágmarki eitt föndur/handverksnámskeið í hverri
viku; skiltagerð, brjóstsykursgerð, handverk úr efnivið skógarins
og fleira.
Hið árlega Byrðuhlaup var haldið 17.júní 2018. Veðrið var
frábært og þátttakan glæsileg. Byrðuhlaupið er orðið fastur
liður í 17.júni hátíðarhöldum þar sem Umf Hjalti stendur fyrir
skrúðgöngu, leikjum og sprelli. Grillaðar pylsur fara vel í maga
íþróttaunnenda.

myndir: Ungmennafélagið Hjalti

Krækjurnar voru tilnefndar til liðs ársins í Skagafirði 2018.

Páskaeggjabingó var á sínum stað, en það er orðinn fastur liður
í fjáröflun félagsins.

Einstaklingar úr röðum félagsins hafa sem endranær tekið þátt
ýmsum mótum s.s. í hestaíþróttum, Bridsmótum, blakmótum,
frjálsíþróttamótum og knattspyrnumótum.

F.h. Stjórnar UMF Hjalta,

Katharina Sommermeier formaður
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Ungmennafélagið Neisti

Tímabilinu lauk með uppskeruhátíð sem haldin var í nóvember
við og í Höfðaborg. Þar var farið í leiki, spilaður leikur milli
foreldra og barna og síðan var boðið upp á pitsur og allir
iðkendur fengu viðurkenningu fyrir þátttöku. Auk þess fengu
fyrir eljusemi og góðan árangur þau Björn Jökull Bjarkason og
Katla Steinunn B Ingvarsdóttir viðurkenningar á uppskeruhátíð
hjá Ungmennasambandi Skagafjarðar rétt fyrir áramót.

Stærsti hluti af starfsemi félagsins beinist að barna- og
unglingastarfi og var það að mörgu leiti með hefðbundnu sniði
á árinu 2018. Knattspyrna yngri flokka og júdó voru uppistaðan
í íþróttastarfinu. Auk þess var stutt lítillega við frjálsar íþróttir í
Fljótum.
Aðalfundur Neista var haldinn í Höfðaborg á 120 ára
afmælisdegi félagsins 12 febrúar. Boðið var upp á afmælisköku
og annað meðlæti í tilefni þess. Auk hefðbundinna fundarstarfa
og fjörlegra umræðna um mörg brýn mál var kosið í stjórn og
nefndir. Stjórn er skipuð eftirtöldum; Eiríkur Frímann Arnarson
formaður og aðrir í stjórn, Gréta Dröfn Jónsdóttir, Guðrún
Þorvaldsdóttir, Hjalti Þórðarson og Sigmundur Jóhannesson.
Knattspyrnuþjálfari var eins og undanfarin ár Bjarki Már
Árnason og honum til aðstoðar Gréta Dröfn Jónsdóttir.
Knattspyrnuæfingar voru nánast allt árið og æft utandyra eins
mikið og mögulegt var.
Tímabilið hófst með Goðamóti Þórs á Akureyri þar sem 5.fl
mætti leiks. Neisti var með tvö lið á mótinu eða samtals 17
þátttakendur. Fyrirkomulagið var þannig að hópnum var skipt
upp í tvö jöfn lið í sama styrkleikaflokki en í sitt hvorum
riðlinum. Bæði liðin spiluðu 7 leiki, þar sem Neisti nr.1 vann 4
leiki og tapaði 3 en Neisti nr.2 vann 3 leiki og tapaði 4. Í apríl
fór svo Neisti með eitt lið í 6.fl á áframhaldið á Goðamótinu. Í
riðlakeppninni vann liðið 3 leiki og tapaði einum og með þeim
árangri komst liðið í undanúrslit en tapaði þeim leik. Liðið vann
svo góðan 4-2 sigur á Hvöt í leiknum um 3.sætið og niðurstaðan
3.sæti sem er hreint út sagt frábær árangur.

mynd: Ungmennafélagið Neisti

Um sumarið var einnig nóg að gera. Smári Varmahlíð kom í
heimsókn í fyrstu viku júní þar sem iðkendur frá leikskólaaldri
og upp í 6.bekk voru að spila. Skipt var í 3 flokka: byrjendur, 6.fl
og 5.fl. Þegar leikir dagsins voru búnir var boðið upp á pylsur og
var þetta dásamlegur dagur þar sem allir skemmtu sér vel. Í
fyrsta skipti var farið á N1-mótið á Akureyri sem er keppni fyrir
5.fl. Þetta er risastórt mót þar sem spilað er 4 daga í röð. Liðið
stóð sig ágætlega og skemmti sér hið besta. Á Strandamótið á
Árskógsströnd fór Neisti með tvö lið, eitt lið í 7.fl og eitt lið í
6.fl. Bæði liðin spiluðu fínan bolta og stóðu sig vel. Síðasta mót
sumarsins var Króksmótið en þangað voru send tvö lið (í 6.fl og
í 7.fl). Óhætt er að segja að frammistaðan hafi verið góð en 6.fl
lið Neista stóð uppi sem sigurvegari í sinni deild og fékk að
launum veglegan bikar. Þetta er annað árið í röð sem liðið
vinnur bikar en þessi hópur er með marga efnilega iðkendur.
Yngra liðið (7.fl) stóð sig einnig með stakri prýði en þann hóp
skipuðu að mestu krakkar sem eru að koma í 1.bekk.

Boðið var uppá júdóæfingar einu sinni í viku í Höfðaborg og sá
Jakob Smári Pálmason um þær æfingar. Auk þess mega
iðkendur mæta á sameiginlega æfingu á Sauðárkróki hjá
Júdódeild Tindastóls. Nokkrir iðkendur fóru auk þess á aðrar
æfingar hjá Júdódeild Tindastóls. Þeir iðkendur sem æfa með
Tindastóli fóru á nokkur mót og stóðu sig almennt mjög vel. Til
að geta haldið starfinu á Hofsósi gangandi eru leigðar dýnur af
Júdódeild Tindastóls.
Páskabingó í Höfðaborg og jólaspilavist á Hlíðarhúsi voru eins
og vant er hluti af skemmtunum og fjáröflunum félagsins.
Mæting var góð á þessa viðburði sem ber að þakka. Aðrar og
nokkuð fastar fjáraflanir félagsins voru nokkuð hefðbundnar og
býsna öflugar þetta árið s.s. sala á salernispappír, jólapappír og
bakkelsi, koma flöskum og dósum í verð og að selja þökur og
leggja. Hlíðarhúsið var eins og oft áður leigt út dag og dag og
notað undir ýmsa aðra viðburði. Af öðru má nefna að
vallarstjóri var Sigurmon Þórðarson sem sá um að halda
vellinum í góðu ásigkomulagi og svæðinu í kring sem
snyrtilegustu. Hefur það í alla staði tekist vel.

Fyrir hönd Umf Neista
Bjarki Már Árnason og Hjalti Þórðarson
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Ungmennafélagið Tindastóll
Aðalfundur UMFT var haldinn 06.03.2018 og kosin ný stjórn,
Jón Kolbeinn Jónsson formaður, Dúfa Ásbjörnsdóttir
varaformaður, Jóhannes Björn Þorleifsson gjaldkeri, Sigurlína
Erla Magnúsdóttir ritari og Jón Hjörtur Stefánsson
meðstjórnandi. Í varastjórn voru kosin Sigurður Helgi
Sigurðsson, Laufey Kristín Skúladóttir og Þorgerður Eva
Þórhallsdóttir.
Öll sem voru kosin í stjórn eru ný á þessum vettvangi sem hefur
sína kosti og galla. Fyrri hluti ársins fór að mestu í að gera sér
grein fyrir starfsemi deildanna sem eru innan UMFT. Ljóst er að
skýra þarf verklag þegar farið er í fjárhagslegar skuldbindingar
deilda, hvort sem það er í formi fjárfestinga í eignum og rekstri
eða samninga við þjálfara og leikmenn án samþykkis
Aðalstjórnar UMFT. Það er óverjandi að nýjar stjórnir deilda
þurfi að vinna sig út úr fjárhagserfiðleikum sem fyrri stjórnir
deilda hafa stofnað til. Aðalstjórn UMFT tók þá ákvörðun að
láta reyna á 15.grein laga UMFT sem fjallar um skuldsetningu
félagsins en þar segir eftirfarandi; ,, Óheimilt er að skuldsetja
félagið eða einstakar deildir þess nema með samþykki
meirihluta aðalstjórnar. Stofni einstakar deildir fjárhagslega
skuldbindingu án þessa samþykkis verða þær á ábyrgð þeirra
sem til þeirra stofna og félaginu óviðkomandi.“

Þó að framan talið sé frekar á neikvæðum nótum að þá er mikil
jákvæðni og bjartsýni í félagsstarfi deilda UMFT og getum við
verið stolt af bæði fjölbreytileika íþróttaiðkunar og árangrinum
sem hefur náðst á síðasta ári. Maður fyllist stolti af öllum þeim
góðu íþróttamönnum og þjálfurum sem við eigum hjá
Tindastól. Við þurfum að halda áfram að horfa til framtíðar og
hlúa að iðkendum og þjálfurum og stuðla að því að þátttaka
þeirra í íþróttastarfinu endist sem lengst.
Íþróttastarf er ein af bestu forvörnunum og því þurfum við sem
íþróttafélag að ná til sem flestra og virkja þá til iðkunar. Einnig
þurfum við að vera duglegri að halda því á lofti hversu mikið
íþróttastarf á sér stað hjá Tindastól. Til marks um þann góða
efnivið sem við eigum í íþróttafólki að þá eru
afreksíþróttamenn innan allra deilda Tindastóls.

Barna- og unglingastarf á ávallt að vera í forgangi hjá deildum
Tindastóls, fjárfestingar eða skuldbindingar eiga aldrei að verða
til þess að þær komi niður á því mikilvæga starfi.

Fyrir hönd aðalstjórnar
Ungmennafélagsins Tindastóls,
Jón Kolbeinn Jónsson formaður

Einnig komu upp aga vandamál hjá Tindastól síðasta ár og er þá
gott að geta stuðst við siðareglur UMSS sem voru samþykktar á
síðasta ársþingi UMSS.
myndir: umss.is, Tindastoll.is, Feykir.is
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Ungmennafélagið Tindastóll –
Bogfimideild
2018 var svipað og síðust ár hafa verið. Erfitt hefur verið að
hafa fastann kjarna af iðkendum hverju sem að því veldur. En í
Skagafirði er óvenju fjölbreytt val af íþróttum til að stunda og
flestir krakkar í 2-4 greinum sér í lagi þau sem eru á
Sauðárkróki. En Bogfimideild Tindastól lætur það ekkert á sig
fá þó að iðkenda fjöldi sé síbreytilegur. En við höfum verið að
fá mikið af krökkum til að prófa á æfingum þó skráðir iðkendur
séu ekki margir.

Í sumar fékkst vilyrði fyrir utanhúss velli uppi á Nöfum og
vonast er til hann komist í fullt gang 2019.
1 aðili fór á Íslands mótið í bogfimi utanhúss en það var haldið
á Egilsstöðum að þessu sinni og náði hann 5 sæti sem er fínn
árangur þar sem hann náði lítið að æfa vegna umsjón með
þjálfun og öðru.
Æfingar í bogfimi hófust í Varmahlíð í janúar 2019.

Einnig kom deildin að Landsmótinu sem haldið var um sumarið
með umsjón með keppni í bogfimi.

Formaður deildarinnar og Bogfimideildin hafa verið ötul við að
koma að bogfimi á Unglingalandsmótunum. Mótið 2018 var
haldið á Þorlákshöfn að þessu sinni, skráning fór fram út
björtustu vonum og samkvæmt UMFÍ þá var þetta
fjölmennasta einstaklingsgreinin en stoppa þurfti skráningu
sem endaði í ca. 90 en um 69 sáu sér fært að mæta. Á staðnum
var formaður frá Ungmennasambandinu Úlfljótur en
Unglingalandsmótið 2019 verður haldið á Höfn. Var nánast
gengið frá ráðningu á staðnum um að koma á Höfn og sjá um
bogfimina þar. Og hlýtur þetta því gefa til kynna að það sem
félagið er að gera með stuðningi sínum við Unglingalandsmótið
séu góðir hlutir.

Deildin var með smá bás með öðrum á fyrirtækjasýningunni
sem haldin var í maí
En við lítum björt á framtíðina og að bogfimi muni aukast í
Skagafirðir.

Virðingarfyllst,
Indriði Þór Grétarsson
myndir: Bogfimideild UMF Tindastóll
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Ungmennafélagið Tindastóll –
Frjálsíþróttadeild
Þann 20. feb. 2018 tók við ný stjórn, Margrét Arnardóttir lét að
formennsku og Thelma Knútsdóttir tók við að henni. Steinunn
Jónsdóttir kom ný inn og tók við af Thelmu sem ritari. Kolbrún
Þórðardóttir er hélt áfram sem gjaldkeri. Nokkrir stjórnarfundir
voru haldnir á árinu. Stjórn deildarinnar var svo endurkjörinn
þann 6. mars sl.
Af málefnum iðkenda ber helst að nefna að margir þeirra hafa
sýnt gríðarlegar framfarir. Það er skemmst frá því að segja að
einn af okkar fremstu frjálsíþróttamönnum Þóranna Ósk
Sigurjónsdóttir var kosinn íþróttamaður Skagafjarðar 2018.
Hún er vel að þessum titlum kominn og á án efa eftir að vera
félaginu til sóma á komandi árum. Sigurður Arnar Björnsson var
valinn þjálfari ársins í Skagafirði 2018 en Sigurður Arnar á
stóran þátt í hvað keppendur frá frjálsíþróttadeild Tindastóls
hafa náð langt og sést það á fjölda titla og landsmótsverkefna
sem þau og hann hafa verið að taka þátt í á síðustu árum.
Þjálfarahópur deildarinnar hefur verið nokkuð stöðugur. Með
Sigurð Arnar sem yfirþjálfara, Gest sem þjálfara 11-14 ára og
Daníel þjálfara 6-10 ára iðkenda hefur okkur tekist að halda
uppi góðri og markvissri þjálfun sem hefur skilað okkur bæði
Íslandsmeistaratitlum og héraðsmetum svo eitthvað sé nefnt.
Það er mikilvægt að búa yfir góðum og metnaðarfullum
þjálfurum.

Meistaramót Íslands aðalhluti var haldið hér á Sauðárkróki
síðasta sumar, en það var mót inn í móti en UMFÍ hafði haft
samband við Frjálsíþróttasamband Íslands (FRÍ) um að halda
mótið samhliða Landsmótinu. Hingað komu flestar
frjálsíþróttastjörnur landsins og voru 193 einstaklingar skráðir
til leiks og þ.a. 8 frá Tindastól og stóðu þeir sig frábærlega.
Fjórir Íslandsmótstitlar komu í hús, auk þess sem

boðhlaupssveit UMSS vann tvenn silfurverðlaun, í 4x100 m og
4x400 m.
Deildinn hélt smá uppákomu í lok vetrar, eins og síðasta vor þar
sem iðkendum og foreldum var boðið á frjálsíþróttavöllinn þar
sem þeir fengu tækifæri til að reyna með sér í hinum ýmsu
greinum undir leiðsögn þjálfara og eldri iðkenda. Að æfingu
lokinni var svo boðið upp á veitingar. Frjálsíþróttaráð UMSS
sem hefur haldið uppskeruhátið árlega, ákvað að sleppa því
þetta árið og því bauð deildin eldri iðkendum sínum út að
borða í desember á Hard Wok. Þar afhenti Sigurður Arnar,
þjálfari hópsins, viðurkenningar til þeirra sem fengu Íslands- og
Unglingalandsmótstitla á árinu. Sigurður Arnar útbjó og
hannaði þessar viðurkenningarnar handa þeim sjálfur í Fab Labinu hér á Sauðárkróki.
FRÍ birti í byrjun mars 2018 landsliðshóp sinn fyrir 2018 en í
honum eru þrír iðkendur Frjálsíþróttadeildar Tindastóls, Ísak Óli
Traustason í grindahlaupi og fjölþraut, Jóhann Björn
Sigurbjörnsson í spretthlaupum og Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir
í hástökki. Í Úrvalshóp FRÍ 15-19 ára unglinga á
frjálsíþróttadeild Tindastóls einn iðkenda, Andrea Maya
Chirikadzi.

Iðkendur frjálsíþróttadeildar Tindastóls fóru á yfir þrjátíu mót á
árinu innanlands og sjö mót utanlands. Unnust níu
Íslandsmeistaratitlar, sex Bikarmeistaratitlar og einn
Unglingalandsmótstitill árið 2018.
Framundan hjá deildinni er að koma á æfingum fyrir yngsta
hópinn í sumar og einnig að reyna fjölga iðkendum í 11-14 ára
hópnum. En sumarið 2020 er búið að úthluta UMSS MÍ 11-14
ára og þarf að fara að spíta í lófanna til fjölga iðkendum í þeim
aldurshópi en gestgjafar þessara móta mæta alltaf með stóran
hóp á þegar svona stór mót eru haldin í bakgarðinum.

myndir: Frjálsíþróttadeild UMF Tindastóll

Árið 2019 hefur byrjað vel hjá frjálsíþróttafólkinu okkar, og er
t.d. komnir strax nokkrir Íslandsmeistara- og Bikarmeistaratitlar
í safn iðkenda frjálsíþróttadeildar Tindastóls.
Virðingarfyllst,
Stjórn frjálsíþróttadeildar
UMF Tindastóls

36

19. mars 2019

Ungmennafélagið Tindastóll –
Knattspyrnudeild
Árið 2018 var mjög lærdómsríkt og viðburðaríkt. Við sem nú í
stjórn sátum komum öll ný og óvön til leiks og hefur megin
partur tímabilsins farið í að læra á hlutina og hvernig sé best að
framkvæma þá. Ljóst er að ýmislegt hefði betur getað farið en
jafnframt er ljóst að margt var gert af miklum myndarbrag. Til
að mynda gengu sumarmót okkar afar vel og var mikil og
almenn ánægja meðal gesta okkar á þeim mótum. Inni á
vellinum gekk líka afar vel, okkar unga heimafólk í
meistaraflokkum fékk að spila mun meir en undanfarin ár og
árangurinn var mjög svo viðunandi.
Meistaraflokkur kvenna vann sér á ný sæti í Inkasso-deild
kvenna eftir að hafa átt frábært sumar í 2.deildinni og endað
þar í öðru sæti, einungis markamun á eftir sigurvegurum
deildarinnar. Í byrjunarliði stelpnanna voru í nær allt sumar 10
stelpur sem uppaldar eru í Tindastól og/eða nágrenni.

Meistaraflokkur karla gerði afar vel við að mörgu leyti erfiðar
aðstæður þar sem lykilmenn frá árinu áður höfðu horfið á
braut. Þeir enduðu í 8. Sæti deildarinnar og spiluðu að öllu
jafna að megninu til á heimamönnum, sem er algjörlega í takt
við stefnu okkar í knattspyrnudeild.
Yngri flokka starf okkar dafnar vel og ný stofnað barna- og
unglingaráð mun láta mikið til sín taka á þessu starfsári. En
stofnun þessa Barna- og unglingaráðs var einmitt eitt af megin
markmiðum síðasta árs og mikið gleði efni að það hafi loksins
tekist með jafn öflugu fólki og raun ber vitni.
Að lokum verður að minnast á vígslu nýs gervigrasvallar okkar
Sauðkrækinga, stórglæsilegt mannvirki sem hefur gjörbylt
aðstöðu okkar til hins betra. Nú er hægt að spila knattspyrnu
við bestu aðstæður allt árið um kring á Sauðárkróki og því ber
að sjálfsögðu að fagna. Óhætt er því að segja að spennandi
tímar séu framundan í fótboltanum á Sauðárkróki!

Barna- og unglingastarf Tindastóls gekk vel árið 2018. Fleiri mót
voru sótt hjá yngri flokkum en áður hefur verið og meiri kraftur
í starfinu en oft áður. Iðkendum fjölgaði lítillega sumarið 2018
m.v. sumarið þar áður en þar munaði mestu um fjölgun í
yngstu aldurshópum.

Það sem hæst ber að nefna tengt yngri flokkum er hins vegar
án efa stofnun Barna- og unglingaráðs knattspyrnudeildar
Tindastóls. Stefnt er að því að frá og með vorinu verði það ráð
fjárhagslega sjálfstæð eining. Þegar hefur verið skipuð stjórn
ráðsins en hún á eftir að skipta með sér verkum. Í stjórn sitja:
Einarína Einarsdóttir, Sigþrúður Jóna Harðardóttir, Guðmundur
Helgi Gíslason og Íris Ósk Elefsen.
Næstu skref í yngri flokka starfi verða ráðning yfirþjálfara yngri
flokka nú í mars 2019 ásamt því að efling innra starfs verður í
forgrunni.
Stjórn knattspyrnudeildarinnar 2018-2019; Þórhallur Rúnar
Rúnarsson formaður, Indriði Þór Einarsson varaformaður, Árni
Ingólfsson gjaldkeri, Helga Dóra Lúðvíksdóttir og Þórður Karl
Gunnarsson meðstjórnendur.
Stjórn knattspyrnudeildar Tindastóls þakkar öllum þeim sem
komið hafa að starfi deildarinnar á þessu ári. Iðkendum,
þjálfurum, foreldrum, samstarfsaðilum og öllum þeim sem lagt
hafa okkur lið.
Sumarmót Tindastóls rúlluðu af gömlum vana síðasta sumar og
gengu þau vel sem fyrr. Um 85 lið frá félögum víðsvegar af
landinu tóku þátt í Landsbankamóti seinni part júní mánaðar.
En um 100 lið tóku þátt í Króksmótinu í byrjun ágúst. Mikill og
góður rómur var gefinn af mótunum í ár og sínir það sig best í
því að skráning á mótin fyrir árið 2019 gengur betur en á sama
tíma og í fyrra.

myndir: Knattspyrnudeild UMF Tindastóll

Þórhallur Rúnar Rúnarsson, formaður
knattspyrnudeildar Tindastóls
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Ungmennafélagið Tindastóll –
K ö r f u k n a t t l e i k s d e i l d (Skýrsla 1/5.2017-30/4 2018)
Litlar mannabreytingar urðu á leikmannahópi liðsins fyrir
tímabilið, aðeins einn leikmaður yfirgaf félagið Sigurður Páll
Stefánsson en gekk hann til liðs við Val og einn leikmaður kom
inn í staðinn Sigtryggur Arnar Björnsson, kom frá Skallagrím.
Var Antonio Hester ráðinn aftur til félagsins og voru bundnar
miklar væntingar við liðið að þetta væri árið sem við myndum
ná að landa öðrum af þeim stóru bikurum sem í boði eru.
Tímabilið byrjaði nú ekkert svo svakalega vel en liðið tapaði
fyrsta leik á heimavelli gegn ÍR. En þegar upp var staðið þá var
deildarkeppnin bara nokkuð ásættanleg liðið með 16 sigra og 6
töp.
Deildin hefur líklega ekki oft áður verið eins jöfn og hún var
þetta tímabilið, nánast öll lið gátu unnið hvort annað. Liðið
endaði í þriðja sæti og lék við Grindavík í 8 liða úrslitum og
hafði betur 3-0. Í 4 liða úrslitum lék liðið við ÍR og hafði betur í
þeirri seríu 3-1. Í lokaúrslitum lék liðið við KR og tapaði liðið
fyrir þeim 1-3. Þessi árangur er auðvita alveg frábær en það
mun koma að því einhvern daginn að liðið fari alla leið og klári
lokaúrslitin.
Núna er hægt að skrifa Bikarmeistararnir í Tindastól, já þið
lásuð rétt. Maltbikarkeppnin endaði 13. janúar í Laugardalshöll
og þar lék liðið til úrslita við KR og vann þar öruggan sigur og
hampaði sínum fyrsta bikarmeistaratitli. Leið liðsins að þessum
titli var á engan hátt auðveld, þvert á móti og lék liðið
óaðfinnanlega á sjálfum úrslitadeginum fyrir framan 3000
áhorfendur.

Í 32 liða úrslitum vann liðið lið Þórs frá Þorlákshöfn, í 16 liða
úrslitum vann liðið Val, Í 8 liða úrslitum vann liðið ÍR. Úrslita
helgin var svo leikin í Laugardalshöll þar sem liðið vann Hauka í
4 liða úrslitum. Úrslitahelgina sjálfa sýndi liðið allar sínar bestu
hliðar og var það liðsheildin sem sigraði þennan bikar. Það var
ansi rafmagnað að koma í höllina og sjá alla þessa stuðnings
menn liðsins, allir til fyrirmyndar í að hvetja sitt lið til sigurs.
Eins og staðan er núna á leikmanna málum fyrir næsta tímabil
þá hefur Björgvin Hafþór yfirgefið okkur og samið við
Skallagrím og einnig hefur Chris Caird tekið við liði FSu sem
þjálfari. Hlynur Freyr hefur einnig fært sig til FSu, aðrir
leikmenn eru tilbúnir í slaginn áfram fyrir sitt félag og leggja allt
sitt í að nálgast nafnbótina íslandsmeistari.

Mynd: Körfuknattleikssamband Íslands

Félagið hefur samið við Urald King, Danero Thomas og Brynjar
Þór um að leika með liðinu á næsta tímabili. Bundnar eru
miklar vonir að þessir leikmenn styrki liðið og hjálpi því í öllum
keppnum. Einnig hefur félagið samið við Helga Frey um að hann
verði aðstoðarþjálfari með Ísrael Martin.
Langar stjórn kkd að þakka öllum sjálfboðaliðum fyrir þeirra
framlag til félagins, án ykkar væri þetta ekki hægt.

Stjórn kkd Tindastóls þakkar fyrir sig.
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Ungmennafélagið Tindastóll –
Unglingaráð kkd. ( S kýrsla 1/5.2017-30/4 2018)

•

7.fl.kvk. Tindastóll – byrjuðu í D-riðli og enduðu í C-riðli.

Í unglingaráði körfuknattleiksdeildar sátu þetta tímabil Dagur
Þór Baldvinsson formaður, Thelma Knútsdóttir gjaldkeri, Lilja
Sigurðardóttir ritari, Hörður Knútsson, Arnar Már Elíasson, Jóel
Árnason og Sigrún Baldursdóttir meðstjórnendur. Eins og
ársreikningur unglingaráðs sýna var rekstrarútkoma jákvæð.
Fjöldi iðkenda var 122 sem er fækkun um 15 frá tímabilinu
2016/2017. Fyrir tímabilið var ákveðið að ráða Chris Caird sem
yfirþjálfara yngri flokka og kom það vel út að mati stjórnar.

•

9.fl.kvk. Tindastóll/Þór Ak. – byrjuðu og enduðu í A-riðli

Ákveðið var að fara á 2 ára fresti í körfuboltabúðir erlendis og
er áætlað að fyrsti hópurinn fari út sumarið 2019.

•

Fimm ungmenni voru valinn í 32 manna hóp U15. Tvö þeirra
komust áfram í lokahóp það voru Örvar Freyr Harðarson og
Marín Lind Ágústdóttir.

•

Helgi Freyr Margeirsson stofnaði Körfuboltaskóla Norðurlands
Vestra sem verður í samstarfi við unglingaráð
körfuknattleiksdeildar Tindastóls á nk. tímabili að vinna að
útbreiðslu körfuboltans á Norðurlandi Vestra.
Við þjálfun yngri flokkanna störfuðu 9 þjálfarar. Þau eru Chris
Caird, Fernando Bethencourt Muñoz, Kári Marísson, Telma Ösp
Einarsdóttir, Dagmar Björg Rúnarsdóttir, Hlynur Freyr
Einarsson, Haukur Hlíðar Ásbjarnarson, Hera Sigrún
Ásbjarnardóttir og Eysteinn Ívar Guðbrandsson. Enginn
þjálfaraskipti hjá flokkunum urðu á tímabilinu.
Tindastóll sendi lið til keppni á Íslandsmótum í sjö yngri
aldursflokkum. Það voru ungl.fl.kk., 9.fl.kk., 7.fl.kk., minnibolti
kk., stúlkn.fl.kvk., 9.fl.kvk., 7.fl.kvk. Auk þess tóku þessir flokkar
þátt í bikarkeppni þar sem það var í boði. Einnig voru 20-30
iðkendur að æfa undir leiðsögn Chris Caird í Varmahlíð.

og spiluðu í 4ja-liða úrslitum á Íslandsmót og lentu í 2.
Sæti. Bikar; þá duttu þær út í 8-liða bikarúrslitunum.
•

Stúlknaflokkur Tindastóls – urðu í næstneðsta sæti
deildarinnar. Bikar; duttu út í 8-liða úrslitum í bikar.
Minnibolti 11 kk. og 10 kk . – tvö lið sem tóku þátt á
nokkrum Íslandsmótum MB 11 og MB 10 yfir veturinn.
7.fl.kk. Tindastóll – byrjuðu í C-riðli, fóru upp í B riðill en
enduðu tímabilið í C riðli.

•

9.fl.kk. Tindastóll - byrjuðu í C-riðli og enduðu í B-riðli.
Bikar; duttu út í undanúrslitum í bikar

•

Unglingaflokkur kk. Tindastóll – enduðu í 5.sæti 2.deildar.

myndir: Unglingaráð körfuknattleiksdeild UMF Tindastóll

Bikar; duttu út í 16 liða úrslitum í bikar
Einnig fóru 32 krakkar úr 1-5 bekk á Nettómótið í Reykjanesbæ
3. – 4. mars 2018 og var almenn ánægja meðal foreldra með
mótið.
Uppskeruhátið unglingaráðs var haldin 12. maí sl. þar sem
Auddi Blö. og Steindi Jr. héldu uppi fjöri með iðkendum og
foreldrum í matsal Árskóla. Veittar voru viðurkenningar og gætt
var á Flatbökum og frönskum frá Hard Wok Cafe og safa frá
Kaupfélagi Skagfirðinga.

Dagur Þór Baldvinsson formaður
Unglingaráðs kkd. Tindastóls
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Ungmennafélagið Tindastóll –
Sunddeild
Sunddeild Tindastóls hefur vaxið fiskur um hrygg eftir nokkur
erfið ár og því er nauðsynlegt að það starf sem byggst hefur
upp á síðustu árum fari ekki forgörðum. Við höfum ekki nýtt
styrkinn þetta árið 2018 en bíðum eftir að geta boðið
iðkendum okkar á nýjan leik á sundæfingar í endurbættri
sundlaug.
Yfir 40 börn og unglingar hófu sundæfingar síðastliðið haust og
alls æfðu 25 krakkar á vorönn. Því var það Sunddeildinni mikið
högg þegar Sundlauginni var óvænt lokað í upphafi þessa árs.
En dóum ekki ráðalaus og vorum með útiæfingar/leiki á
íþróttavellinum og notuðum Vallarhúsið til að hlýja okkur þegar
kalt var í veðri. Æfingar hófust aftur í febrúar – maí 2018.
Þjálfarar Sunddeildarinnar hafa unnið þrekvirki með starfi sínu
við óboðlegar aðstæður allt þetta ár og vert er að undirstrika
að á Sauðárkróki var haldið Landsmót UMSÍ 18+/50+ í sumar
við aðstæður sem þið væntanlega þekkið. Sunddeildin (stjórn,
þjálfarar, foreldrar og iðkendur) lögðu metnað sinn í að hér
væri hægt að halda sundmót fyrir þennan aldurshóp en
sundfólk hefur sett svip sinn á þessi mót undanfarin ár og við
teljum að það hafi verið bæði Sveitarfélagi, UMSS og Tindastóli
til sóma að hafa haldið sundmótið við þessar erfiðu aðstæður
sem í sundlauginni eru. Þarna var unnið kraftaverk til að taka
vel á móti mótsgestum sem fóru heim jafn sáttir og glaðir og
mótshaldarar voru þreyttir. Þar var samt Af öllum
sjálfboðaliðum ólöstuðum þá ber formaður og þjálfari,
Þorgerður Eva Þórhallsdóttir, höfuð og þunga af því að svo vel
tókst til.

myndir: Sunddeild UMF Tindastóll

Kveðja!
Stjórn Sunddeildar Tindastóls.
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Vé l h j ó l a k l ú b b u r S k a g a f j a r ð a r
Á síðasta starfsári hjá Vélhjólaklúbbi Skagafjarðar var haldið
áfram endurbótum á svæðinu, bæði í mótorcross brautinni og í
barnabrautinni.
Reynt var að halda æfingar einu sinni í viku en þátttakan var
misgóð eftir vikum.

Í byrjun sumars tóku tveir félagar þátt í sex klukkutíma enduró
keppni sem haldin er á Kirkjubæjarklaustri og stóðu þeir sig vel.
Í Byrjun júní var byrjað að undirbúa mótorcross brautina fyrir
landsmót UMFÍ og átti að breyta brautinni hjá okkur í enduró
cross braut en vegna slæmrar þátttöku í þessa grein á mótinu
var ákveðið að hætta við hana.
Um miðjan júlí fóru svo tveir félagar og tóku þátt í enduró
keppni sem haldin var á Akureyri og stóðu þeir sig vel.

mynd: Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar

Enn erum við að bíða eftir því að það verði klárað að tengja
vatn og rafmagn í klúbbhúsinu okkar. Þegar byrjað var að virkja
þurfti að aftengja vatnið hjá okkur en verktakarnir sem áttu að
sjá um að tengja það aftur hafa ekki enn látið sjá sig.

mynd: Gunnar Smári Reynaldsson
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LÖG UNGMENNASAMBANDS
SKAGAFJARÐAR
I. kafli Um Sambandið
1.grein
Sambandið heitir Ungmennasamband Skagafjarðar,
skammstafað UMSS. Félagssvæði sambandsins er
Skagafjarðarhérað. UMSS skal leitast við að starfa samkvæmt
lögum Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) samanber 6.
kafla 45.2.
2. grein
Lögheimili og varnarþing UMSS er hið sama og lögheimili
formanns hverju sinni.
3. grein
Markmið sambandsins er:
- Að stuðla að auknu samstarfi sambandsfélaganna um
íþróttamál í samræmi við gildandi íþróttalög og leikreglur ÍSÍ.
- Að vinna að öðrum sameiginlegum hagsmuna- og
áhugamálum félaganna og vera málsvari þeirra út á við.
- Að vinna að hverskonar menningar og framfaramálum og
starfa í samræmi við stefnuskrá og lög Ungmennafélags Íslands
(UMFÍ).

II. kafli Um Aðildarfélög
4. grein
Rétt til aðildar að UMSS eiga þau ungmenna- og íþróttafélög
sem starfa eða munu starfa á sambandssvæði UMSS, enda séu
lög þeirra í samræmi við lög UMSS, UMFÍ og ÍSÍ.

Umsóknir um inngöngu í sambandið skulu berast stjórn UMSS
ásamt skýrslum um stofndag og ár, lögum félagsins, félagaskrá
og upplýsingum um stjórn þess. Stjórn UMSS sannreynir að
starfsemi og lög viðkomandi félags samræmist að lögum og
stefnum UMFÍ og ÍSÍ. Inntaka nýs félags verður að hljóta
samþykki ársþings, en þó getur stjórn veitt bráðabirgðaaðild til
næsta ársþings.

síðar en tilgreindur frestur rennur út, skulu sækja sérstaklega
um undanþágu til ÍSÍ og einnig senda erindi þess efnis til stjórn
UMSS.
Reglur um félagaskipti fari eftir móta- og keppnisreglum ÍSÍ og
lögum sérsambandanna. Félagaskipti keppnisfólks tilkynnist
tafarlaust til stjórn UMSS.

5.grein
Úrsögn aðildarfélaga úr UMSS getur aðeins farið fram á
ársþingi og er einungis gild ef félagið er skuldlaust við
sambandið. Þeim félögum sem eigi hafa tvö ár samfellt gert skil
á árgjöldum eða ársskýrslu má víkja úr sambandinu, enn
fremur þeim sem að öðru leiti gerast brotleg gagnvart lögum
þess. Eigi getur félag, sem gengur úr sambandinu, krafist
endurgjalds á fé, sem það hefur lagt til sambandsins, eða
nokkurs hluta af eignum þess. Brottrekstur félags skal
staðfestur á ársþingi.

6.grein
Hvert félag gerir skýrslu eftir hvert starfsár um hag sinn og
starfsemi eftir fyrirmælum UMFÍ og ÍSÍ. Félagatal, ársreikningur
og stjórnarskipan skal fært inn í félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ, innan
þess frests sem ÍSÍ ákveður. Starfsskýrslum aðildarfélaga og
nefnda skal skila til skrifstofu UMSS eigi síðar en tveimur vikum
fyrir boðað ársþing.

7. grein
Standi félög ekki við ákvæði 6.gr. þessara laga skal stjórn UMSS
halda eftir lottótekjum fyrir viðkomandi ár og er heimilt að
svipta félagið fulltrúarétti á ársþingi, þar til skil hafa verið gerð.
Þá hefur ÍSÍ eða sérsambönd innan ÍSÍ heimild til þess að meina
viðkomandi félagi þátttöku í mótum og viðburðum innan ÍSÍ þar
til félagið hefur staðið í skilum samkvæmt lögum og
reglugerðum ÍSÍ. Félög sem hafa annað rekstrarár en frá 1.
janúar til 31. desember og þurfa þar af leiðandi að skila skýrslu

III. kafli Um Ársþing
8.grein
Ársþing UMSS skal haldið þar á sambandssvæðinu sem síðasta
ársþing eða stjórn UMSS 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.
Síðara þingfundarboð, með dagskrá og upplýsingum um tillögur
og mál sem leggja á fyrir þingið skuli sendar aðildarfélögum,
sérráðum og öðrum sem rétt eiga til þingsetu með tveggja
vikna fyrirvara. Tillögur um lagabreytingar frá aðildarfélögum
skal senda stjórn UMSS eigi síðar en þrem vikum fyrir ársþing
og skulu þær kynntar aðildarfélögum með síðara
þingfundaboði.
Stjórn UMSS boðar til aukaþings ef þörf krefur eða um það
koma áskoranir frá 1/2 aðildarfélaga. Enn fremur ef um það
koma tilmæli frá stjórnum landsambandanna, UMFÍ eða ÍSÍ.
Ákvæði um boðun aukaþings og framkvæmd eru hin sömu og
reglulegs ársþings.
9.grein
Ársþing er æðsta stofnun UMSS. Þar skal stjórn UMSS leggja
fram skriflega skýrslu um liðið starfsár svo og endurskoðaðan
ársreikning fyrir sama ár. Þingið kýs stjórn, skoðunarmenn
reikninga samkvæmt 10. og 11. grein þessara laga svo og
kjörnefnd og aðrar starfsnefndir sem við á hverju sinni. 42

19. mars 2019
10.grein

11.grein

Dagskrá ársþings skal vera þessi:
1.
Þingið sett.
2.
Kosning starfsmanna þingsins
a. Þingforseti og varaforseti
b. Þingritari og vararitari
3.
Kosning kjörbréfanefndar og kjörnefndar.
4.
Skýrsla stjórnar.
5.
Reikningar sambandsins og sjóða.
6.
Kjörbréfanefnd skilar áliti.
7.
Atkvæðagreiðsla um skýrslu og reikninga.
8.
Ávörp gesta.
9.
Mál lögð fyrir þingið sem kynnt hafa verið í fundarboði.
10. Tillögur lagðar fram af þingfulltrúum.
11. Skipan í starfsnefndir og nefndarstörf
a. Allsherjarnefnd.
b. Fjárhagsnefnd.
c. Íþróttanefnd.
d. Aðrar nefndir.
12. Nefndarstörf
13. Þingnefndir skili áliti og tillögur þeirra, sem falla undir
síðari dagskrárliði teknar til umræðu og afgreiðslu.
14. Fjárhagsáætlun samþykkt.
15. Kosningar (kosningar skulu vera skriflegar, nema því
aðeins að stungið sé upp á jafn mörgum og kjósa skal)
a. Kosning formanns
b. Kosning stjórnar og varastjórnar.
c. Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga.
d. Kosið í nefndir og ráð sambandsins eftir því sem
þing ákveður hverju sinni.
16. Önnur mál.
17. Þingslit.

Ársþing skal ákveða árgjöld aðildarfélaganna til UMSS fyrir
næsta starfsár. Hvert félag greiðir félagsgjöld til sambandsins
fyrir hvern reglulegan félaga sem orðinn er 18 ára. Upphæð
félagsgjalda yfirstandandi árs skal greiðast fyrir 31. desember
sama ár. Reikningsár UMSS er almanaksárið.

12.grein
Einfaldur meirihluti ræður úrslitum á þingum sambandsins. Til
breytinga á lögum þarf þó 2/3 atkvæða. Atkvæðagreiðsla fari
fram skriflega sé þess óskað.

IV. kafli Um Stjórn
14.grein
Stjórn UMSS 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. Enn
fremur skulu árlega kjörnir tveir skoðunarmenn reikninga.
Kjósa skal fulltrúa á þing ÍSÍ það ár sem þing ÍSÍ er haldið,
samkvæmt 12. grein laga ÍSÍ.

13.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
gjaldskyldra félaga (18 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 einn fulltrúi fyrir hverja byrjaða 100
félagsmenn að 1000 félögum, en einn fulltrúa á hverja byrjaða
200 félaga þar fyrir ofan.
Atkvæðisrétt á þingum sambandsins hafa einungis kjörnir
fulltrúar aðildarfélaganna og stjórn UMSS. Sérhver
ungmennafélagi hefur málfrelsi og tillögurétt hvar sem er á
fundum ungmennafélaganna. Auk þess eiga seturétt á þinginu
með málfrelsi og tillögurétt, fulltrúar í sérráðum UMSS, aðrir
sem kjörnir eru í trúnaðarstöður hjá sambandinu og þeir aðrir
sem stjórn UMSS býður til þings.

15.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.
16.grein
Stjórn UMSS 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.
17. grein
Stjórn UMSS er skipuð fimm fulltrúum sem skiptast á milli
aðildarfélaga UMSS á eftirfarandi hátt:
Ungmennafélagið Tindastóll
1 fulltrúi
Hestamannafélagið Skagfirðingur
1 fulltrúi
Ungmennafélagið Neisti og Hjalti
1 fulltrúi
Ungmenna- og Íþróttafélagið Smári
1 fulltrúi
Bilaklúbbur Skagafjarðar, Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar,
Golfklúbbur Sauðárkróks, Íþróttafélagið Gróska og
Siglingarklúbburinn Drangey
1 fulltrúi 43
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V. kafli Sérráð
18. grein
Innan UMSS skulu starfa sérráð. Ársþing skilgreinir sérráð,
ákveður hvaða ráð skulu starfa milli þinga, segir fyrir um skipan
þeirra og setur þeim almennar reglur. Þó skal stjórn einnig
heimilt að skipa sérráð ef ástæða er til. Stjórn sérráða skal skila
ársskýrslu og reikningum til stjórnar UMSS fyrir lok janúar ár
hvert. Sérráðum er ekki heimil lántaka fjármuna nema með
samþykki stjórnar UMSS. Að öðru leyti starfar sérráð
samkvæmt 8. kafla Sérráða 50. - 52. greinar laga ÍSÍ.

samþykki tillöguna skoðast hún samþykkt, þá skal þingi 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 fyrra þingi.

19. grein

Komi til sambandsslita samkvæmt 21. 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.

Sérráð skulu almennt skipuð formönnum aðildarfélaga eða
deilda innan aðildarfélaga sem sinna viðkomandi grein, eða
fulltrúum þeirra. Sérráðin skipta sjálf með sér verkum og
tilnefna formann. Stjórn UMSS staðfestir skipan formanna
sérráða.

20. grein
Sérráð skulu annast skipulag mótahalds og viðburða í
hlutaðeigandi íþróttagreinum. Sérráð gerir tillögur að reglum
um mótahald og aðra starfsemi og staðfestir stjórn UMSS þær.
Að fengnum upplýsingum frá sérráðum skal stjórn UMSS semja
sameiginlega mótaskrá sem nær til allrar starfsemi á vegum
UMSS og annast birtingu hennar á almennum vettvangi. Sérráð
skulu sjá til þess að mótshaldarar á vegum þeirra komi
upplýsingum um mót og úrslit til stjórnar UMSS svo fljótt sem
verða má.

VI. kafli Önnur Ákvæði
21. 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

22. grein

23. 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, 2011 og 2018.
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