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Dagskrá 97. ársþings
1. Setning ávarp formanns
2. Kjör þingforseta
3. Kjör varaforseta, þingritara og vara þingritara
4. Kosin 3 manna kjörbréfanefnd og 5 manna kjörnefnd
5. Skýrsla stjórnar og endurskoðun reikninga
6. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga
7. Kjörbréfanefnd skilar áliti og fer yfir mætingu þingfulltrúa
8. Atkvæðagreiðsla um skýrslu og reikninga
9. Ávörp gesta
10. Mál lögð fyrir þingið
11. Tillögur lagðar fram af þingfulltrúum
12. Nefndarkosning
a) Allsherjarnefnd
b) Fjárhagsnefnd
c) Íþróttanefnd
13. Þingnefndir skila áliti og tillögur þeirra teknar til umræðu og afgreiðslu
14. Fjárhagsáætlun borin upp og samþykkt
15. Kosningar
a) Kosinn formaður til eins árs
b) Kosnir tveir í stjórn til tveggja ára
c) Kosnir þrír í varastjórn til eins árs
d) Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga og tveir til vara til eins árs.
e) Kosið í nefndir og ráð sambandsins eftir því sem þing ákveður.
16. Önnur mál
17. Þingslit.
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Stjórn og ráð UMSS 2016
Formaður: Þórhildur Sylvía Magnúsdóttir UMF Neisti
Varaformaður: Þórunn Eyjólfsdóttir SMÁRI
Gjaldkeri: Gunnar Þór Gestsson UMF Tindastóll
Ritari: Þorvaldur Gröndal GOLFKLÚBBUR SAUÐÁRKRÓKS
Meðstjórnandi:
Varastjórn: Jón Daníel Jónsson, Sigurjón Þórðarson og Gunnar Traustason
Framkvæmdastjóri: Thelma Knútsdóttir

Skoðunarmenn reikninga: Frímann Guðbrandsson og Jóhann Sigmarsson

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

Afreksmannasjóður:

Ungmennasamband Skagafjarðar
Stofndagur: 17. apríl 1910
Fjöldi virkra aðildarfélaga árið 2016: 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.
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Tillögur frá stjórn til kjörnefndar um kosningu til stjórnar og ráða UMSS 2017
Tvo í stjórn til 2 ára : Þorvaldur Gröndal (Golfklúbbur Sauðárkróks) og Sigríður Fjóla Viktorsdóttir
(Hestamannafélagið Skagfirðingur)
Formaður til eins árs : Arnrún Halla Arnórsdóttir (Ungmennafélagið Hjalti)
Áfram sitja í eitt ár : Gunnar Þór Gestsson (Ungmennafélagið Tindastóll) og Þórunn Eyjólfsdóttir
(Ungmenna- og Íþróttafélagið Smári)
Varastjórn í eitt ár : Gunnar Traustason (Bifreiðaklúbbur Skagafjarðar), Sigrún Fossberg
(Ungmannafélagið Neisti) og Þórhildur Sylvía Magnúsdóttir (Ungmannafélagið Neisti)

Afreksmannasjóður: Ómar Bragi Stefánsson, Haraldur Þór Jóhannsson og formaður

Skoðunarmenn reikninga : Jóhann Sigmarsson og Frímann Guðbrandsson

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

Þeir sem ganga úr stjórn UMSS núna eru :
Jón Daníel Jónsson (Ungmannafélagið Tindastóll)
Sigurjón Þórðarson (Ungmannafélagið Tindastóll)
Arnþrúður Heimisdóttir (Ungmannafélagið Neisti)
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Aðildarfélög UMSS árið 2016
Bílaklúbbur Skagafjarðar. Stofndagur: 1989. Fjöldi félagsmanna: 94
Formaður: Gunnar Traustason, Víðigrund 8, 550 Sauðárkrókur
Aðalstarfsemi: Akstursíþróttir Sími: 858 9207
Netfang: bilaklubbur@fjolnet.is
Golfklúbbur Sauðárkróks. Stofndagur: 1970. Fjöldi félagsmanna: 143
Formaður: Rafn Ingi Rafnsson, Dalatún 12, 550 Sauðárkrókur
Aðalstarfsemi: Golf
Sími: 453 5075
Netfang: formadur@gss.is
Hestamannafélagið Skagfirðingur. Stofndagur: 16. Febrúar 2016. Fjöldi félagsmanna: 667
Formaður: Skapti Steinbjörnsson, Hafsteinsstöðum, 551 Sauðárkrókur
Aðalstarfsemi: Hestaíþróttir
Sími: 699 5535
Netfang: hafsteinstadir@fjolnet.is
Íþróttafélagið Gróska. Stofndagur: 22. mars 1992. Fjöldi félagsmanna: 52
Formaður: Salmína Sofia Tavsen, Mel, 551 Sauðárkróki
Aðalstarfsemi: Íþróttir fatlaðra. Sími: 852 3622
Netfang: steinnl@fjolnet.is
Siglingarklúbburinn Drangey. Stofndagur: 5. Maí 2009. Fjöldi félagsmanna: 85
Formaður: Ingvar Páll Ingvarsson, Skagfirðingabraut 9, 550 Sauðárkrókur
Aðalstarfsemi: Siglingar.
Sími: 862 9061
Netfang: ipi@skagafjordur.is
Ungmenna- og íþróttafélagið Smári. Stofndagur: 1995. Fjöldi félagsmanna: 426
Formaður: Sara Gísladóttir, Birkimelur 16, 560 Varmahlíð
Aðalstarfsemi: Almennar íþróttir
Sími: 899 8031 Netfang: sarag@varmahlidarskoli.is
Ungmennafélagið Hjalti. Stofndagur: febrúar 1927. Fjöldi félagsmanna: 223
Formaður: Guðríður Magnúsdóttir, Viðvík, 551 Sauðárkrókur
Aðalstarfsemi: Almennar íþróttir
Sími: 893 5004 Netfang: vidvik@mi.is
Ungmennafélagið Neisti. Stofndagur: 12. febrúar 1898. Fjöldi félagsmanna: 354
Formaður: Magnús Jóhannesson, Hólmagrund 11, 550 Sauðárkrókur
Aðalstarfsemi: Knattspyrna og sund
Sími: 866 7463 Netfang: s.fossberg@simnet.is
Ungmennafélagið Tindastóll. Stofndagur: 26. október 1907. Fjöldi félagsmanna: 1217
Formaður: Helgi Sigurðsson, Ártún 3, 550 Sauðárkrókur
Aðalstarfsemi: Knattspyrna, frjálsar íþróttir, sund, körfuknattleikur, skíðaíþróttir.
Starfsemi: Almennar íþróttir Sími:
455 5560 og 895 5490
Netföng:
Aðalstjórn UMF Tindastóls tindastoll@tindastoll.is
Bogfimideild
bogfimi@tindastoll.is
Körfuknattleiksdeild
karfa@tindastoll.is
Frjálsíþróttadeild frjalsar@tindastoll.is
Skíðadeild
skidi@tindastoll.is
Júdódeild
judo@tindastoll.is
Sunddeild
sund@tindastoll.is
Kattspyrnudeild fotbolti@tindastoll.is
Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar. Stofndagur: 3. apríl 2005. Fjöldi félagsmanna 69
Formaður: Guðmundur Rúnar Guðmundsson, Hvannahlíð 2, 550 Sauðárkrókur
Aðalstarfsemi: Akstursíþróttir Sími: 899 5486
Netfang: hvannahlid2@simnet.is
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LÖG UNGMENNASAMBANDS SKAGAFJARÐAR
1. grein
Sambandið heitir Ungmennasamband Skagafjarðar, skammstafað UMSS. Félagssvæði
sambandsins er Skagafjarðarhérað.
2. grein
Lögheimili og varnarþing UMSS er hið sama og lögheimili formanns hverju sinni.
3. grein
Markmið sambandsins er:
a) að stuðla að auknu samstarfi sambandsfélaganna um íþróttamál í samræmi við
gildandi íþróttalög og leikreglur ÍSÍ.
b) að vinna að öðrum sameiginlegum hagsmuna- og áhugamálum félaganna og vera
málsvari þeirra út á við.
c) að vinna að hverskonar menningar og framfaramálum og starfa í samræmi við
stefnuskrá og lög Ungmennafélags Íslands.
4. grein
Rétt til þátttöku í UMSS eiga þau ungmenna- og íþróttafélög sem starfa eða munu starfa á
sambandssvæði UMSS, enda séu lög þeirra í samræmi við lög UMFÍ og ÍSÍ.
5. grein
Ársþing UMSS skal haldið þar á sambandssvæðinu sem síðasta ársþing eða sambandsstjórn
ákveður. Ársþing skal halda eigi seinna en í marsmánuði ár hvert, til þess skal boðað skriflega
með mánaðar fyrirvara. Ársþing er löglegt sé löglega til þess boðað.
Stjórn sambandsins boðar til aukaþings ef þörf krefur eða um það koma áskoranir frá 1/3
aðildarfélaga. Enn fremur ef um það koma tilmæli frá stjórnum landsambandanna, UMFÍ eða
ÍSÍ.
Ákvæði um bókun aukaþings og framkvæmd eru hin sömu og reglulegs ársþings.
6. grein
Ársþing er æðsta stofnun UMSS. Þar skal sambandsstjórn leggja fram skriflega skýrslu um
liðið starfsár svo og endurskoðaðan ársreikning fyrir sama ár. Þingið kýs stjórn,
skoðunarmenn reikninga samkvæmt 7.og 8. grein þessara laga svo og kjörnefnd og aðrar
starfsnefndir sem við á hverju sinni.
Sambandsstjórn er heimilt að stöðva allar lottógreiðslur til þeirra aðildarfélaga sem ekki
uppfylla ákvæði 13. greinar, þar til skil hafa verið gerð
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7. grein
Dagskrá ársþings skal vera þessi:
1) Formaður setur þing og lætur kjósa þingforseta.
2) Kosinn þingforseti sem tekur við stjórn þingsins.
3) Kosinn varaþingforseti, þingritari og varaþingritari.
4) a) kosin skal 3 manna kjörbréfanefnd sem tekur þegar til starfa
b) kosin skal 5 manna kjörnefnd sem tekur þegar til starfa.
5) Lögð fram skýrsla stjórnar og endurskoðaðir reikningar
6) Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga
7) Kjörbréfanefnd skilar áliti
8) Atkvæðagreiðsla um skýrslu og reikninga
9) Ávörp gesta
10) Mál lögð fyrir þingið sem kynnt hafa verið í fundarboði
11) Tillögur lagðar fram af þingfulltrúum
12) Nefndarkosning (val)
a) allsherjarnefnd
b) fjárhagsnefnd
c) íþróttanefnd
d) aðrar nefndir
13) Nefndarstörf
14) Þingnefndir skili áliti og tillögur þeirra, sem falla undir síðari dagskrárlið teknar til
umræðu og afgreiðslu
15) Fjárhagsáætlun samþykkt
16) Kosningar (kosningar skulu vera skriflegar, nema því aðeins að stungið sé upp á jafn
mörgum og kjósa skal)
a) kosin stjórn og varastjórn
b) kosnir tveir skoðunarmenn reikninga og tveir til vara
c) kosið í nefndir og ráð sambandsins eftir því sem þing ákveður hverju sinni
17. Önnur mál
18. Þingslit
8. grein
Sambandsstjórn skipa fimm menn:
Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi.
Formaður skal kosinn til eins árs. Stjórnarmenn aðrir en formaður skulu kosnir til tveggja ára
og skipta með sér verkum í stjórn
Þá skulu kosnir þrír menn í varastjórn til eins árs í senn.
Gefi stjórnarmaður sem sitja skal áfram kost á sér til formannskjörs er heimilt að kjósa hann
og þá annan í hans embætti það sem eftir er kjörtímabilsins.
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9. grein
Ársþing skal ákveða árgjöld aðildarfélaganna til UMSS fyrir næsta starfsár. Gjalddagi þess skal
vera 1. maí. Reikningsár UMSS er almanaksárið.
10. grein
Einfaldur meirihluti ræður úrslitum á þingum sambandsins. Til breytinga á lögum þarf þó 2/3
atkvæða.
Atkvæðagreiðsla fari fram skriflega sé þess óskað.
11. grein
Formenn aðildarfélaga eru sjálfkjörnir sem fulltrúar á ársþing og varamenn í forföllum þeirra.
Fulltrúafjöldi hvers aðildarfélags ákvarðast að öðru leiti af fjölda félagsmanna. Tala
félagsmanna skal miðuð við tölu skattskyldra félaga (16 ára og eldri) við síðustu áramót.
- 2 fulltrúar auk formanns fyrir 0-100 félagsmenn.
- 3 fulltrúar auk formanns fyrir 101-150 félagsmenn.
- 4 fulltrúar auk formanns fyrir 151-200 félagsmenn.
Síðan bætist við 1 fulltrúi fyrir hverja 100 félagsmenn.
Atkvæðisrétt á þingum sambandsins hafa einungis kjörnir fulltrúar aðildarfélaganna og stjórn
UMSS. Sérhver ungmennafélagi hefur málfrelsi og tillögurétt hvar sem er á fundum
ungmennafélaganna.
12. grein
Umsóknir um inngöngu í sambandið skulu berast stjórninni ásamt skýrslum um stofndag og
ár, lögum félagsins, félagaskrá og upplýsingum um stjórn þess. Stjórn UMSS sannreynir að
starfsemi og lög viðkomandi félags samræmist lögum og stefnum UMFÍ og ÍSÍ. Ársþing hið
næsta eftir að umsókn berst staðfestir inngöngu nýrra aðildarfélaga.
Úrsögn aðildarfélaga getur aðeins farið fram á ársþingi. Þeim félögum sem eigi hafa tvö ár
samfellt gert skil á árgjöldum eða ársskýrslu má víkja úr sambandinu, enn fremur þeim sem
öðru leiti gerast brotleg gagnvart lögum þess.
13. grein
Við hver áramót skal hvert félag senda skýrslu um hag sinn og starfsemi samkvæmt
fyrirmælum UMFÍ og ÍSÍ .
Skýrslu þessari skal skila til sambandsstjórnar fyrir 15. mars á hvert.
14. grein
Stjórn UMSS fer með málefni sambandsins milli þinga, eftir þeim reglum og innan þeirra
takmarka sem lög og samþykktir setja. Hún veitir móttöku öllu því fé sem sambandinu
áskotnast, ávaxtar sjóði þess og fer með þá samkvæmt fjárhagsáætlun samþykktri á ársþingi.
15. grein
Sambandsstjórn skal halda fundi svo oft sem þurfa þykir. Þannig skal boða alla stjórn og
varastjórn. Varastjórn hefur aðeins málfrelsi og tillögurétt á þessum fundum nema um forföll
sé að ræða í aðalstjórn.
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16. grein
Komi fram tillaga á löglega boðuðu ársþingi UMSS um sambandsslit skal hún þegar tekin til
umræðu og atkvæði um hana greidd. Því aðeins 4/5 atkvæðisbærra fulltrúa á þingi samþykki
tillöguna skoðast hún samþykkt, þá skal þingið slitið tafarlaust.
Fráfarandi stjórn situr áfram í fullu umboði og skal hún boða til aukaþings innan tveggja
mánaða.
Þá skal tillagan borin upp að nýju. Sé hún samþykkt með 4/5 greiddra atkvæða fulltrúa á
þinginu, skulu það heita lögleg sambandsslit.
Verði tillagan aftur á móti felld skulu þingstörf halda áfram þar sem frá var horfið á fyrri
fundi.
17. grein
Komi til sambandsslita samkvæmt 17. grein eða ef starfsemi UMSS fellur niður skulu sjóðir
þess og aðrar eignir vera í vörslu UMFÍ þar til stofnað hefur verið annað samband
aðildarfélaga UMFÍ í Skagafjarðarhéraði.
18. grein
Lög þessi öðlast þegar gildi og með þeim úr gildi fallin öll eldri lög Ungmennasambands
Skagafjarðar.
Lög þessi samþykkt á ársþingi 1989. Breytt 1990, 1991, 1994, 1995, 1999, 2000, 2002 og
2011.
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Ávarp Formanns
Kæru félagar ég vil byrja á því að bjóða ykkur velkomin á 97. ársþing UMSS sem er haldið er hér í
Ljósheimum, í boði Bílaklúbbs Skagafjarðar.
Alla gesti vil ég bjóða sérstaklega velkomna og einkum þá sem lagt hafa langan veg að baki.
Annað ár mitt sem formaður er búið að vera mjög lærdómsríkt og skemmtilegt. Landsmót Hestamanna
var haldið á Hólum í Hjaltadal 2016, og tókst það mjög vel og verður þar í sumar haldið Íslandsmót
barna, unglinga og ungmenna í hestaíþróttum dagana 13.-16. júlí. UMSS tók þátt í Unglingalandsmóti
UMFÍ 2016 sem haldið var á Borgarnesi og stóðu allir keppendur sig með prýði.
Ég fór á 40. Sambandsráðsfund Ungmennafélags Íslands sem haldinn var að Laugum í Sælingsdal þann
15.október. Á fundinum hittast formenn ungmennafélaga víða að, en frá síðasta þingi UMFÍ hefur verið
unnið að stefnumótun UMFÍ og var afraksturinn kynntur á þinginu ásamt því sem ársskýrsla og
ársreikningur UMFÍ var lagður fram og ræddur. Þar ég hitti ég flesta af þeim fulltrúum sem ég kynntist
á Ársþinginu í Vík í Mýrdal frá árinu áður.
Mig langar að koma því á framfæri að hinum almenna félagsmanni innan UMSS, er ávallt velkomið að
hafa samband við stjórn UMSS. Persónulega finnst mér mikilvægt sé að halda formannafundi
aðildarfélaganna einu sinni til tvisvar á ári, en það getur opnað á ýmsar umræður varðandi
framtíðarsýn.
Síðast en ekki síst vill ég þakka samstarfsfólki mínu fyrir mikinn stuðning og vel unnin störf og óska
komandi stjórn velfarnaðar í framtíðinni. Ég vil þakka Dúfu Ásbjörnsdóttir sem lét af störfum sem
framkvæmdastjóri UMSS fyrir vel unnin störf og óska Thelmu Knútsdóttur velkomna til starfa sem nýr
framkvæmdarstjóri UMSS.
Ég ætla í framhaldi að tilnefna starfsmenn þingsins. Ég legg til að við samþykkjum eftirfarandi
einstaklinga:

Þingforseti
vara þingforseti
þingritari
vara þingritari
Nú afhendi ég þingforseta stjórn þingsins.
Þakka ykkur fyrir,
Þórhildur Sylvía Magnúsdóttir formaður
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Íþróttamaður ársins 2016
Tilnefndir voru sem íþróttamaður Skagafjarðar 2016:
Arnar Geir Hjartarson kylfingur úr golfklúbbi Sauðárkróks
Arnar Geir varði klúbbmeistaratitil sinn á árlegu fjögurra daga Meistaramóti
golfklúbbsins, auk þess sem hann sýndi á fjölmörgum mótum, innan héraðs sem utan, að
hann er að leika best af kylfingum Skagafjarðar um þessar mundir. Forgjöfin lækkaði úr
4,3 niður í 2,5 sem er vitnisburður um þrotlausar æfingar og ástundun. Á Íslandsmótinu
komst Arnar í gegn um niðurskurðinn eftir tvo daga og hafnaði að lokum í 45 sæti af 106
fremstu kylfingum landsins sem skráðir voru til leiks. Arnar Geir hélt utan til háskólanáms
í Missouri Valley College á skólastyrk vegna golfiðkunar og er hann ungum kylfingum
fyrirmynd utan vallar sem innan.

Ingvi Hrannar Ómarsson knattspyrnumaður úr Tindastóli
Ingvi Hrannar lék með öllum yngri flokkum Tindastóls og síðan með meistaraflokki
félagsins. Hann hefur alla tíð leikið með liði Tindastóls og haldið tryggð við sitt
uppeldisfélag. Ingvi Hrannar er einstakur liðsfélagi og getur leikið fjölmargar stöður á
vellinum, í vörn, á miðjunni og í sókn. Ingvi Hrannar er góð fyrirmynd yngri leikmanna og
framkoma hans og vinnusemi innan vallar sem utan er öðrum til eftirbreytni. Ingvi Hrannar
hefur skorað 41 mark á sínum ferli með meistaraflokk Tindastóls og hefur unnið
Íslandsmeistaratitil með Tindastóli þrisvar sinnum, árið 2010, 2011 og 2016. Í sumar náði
liðið þeim einstaka árangri að sigra í 17 leikjum í röð sem er einstakt afrek í íslenskri
knattspyrnusögu og var íslandsmeistari í sinni deild.

Ísak Óli Traustason frjálsíþróttamaður úr Tindastóli
Ísak Óli hefur náð frábærum árangri í frjálsíþróttum á árinu 2016. Ísak æfir tugþraut og
varð í öðru sæti í þeirri grein á Meistaramóti Íslands í fjölþrautum í byrjun febrúar. Hann
hafnaði í öðru sæti í 60 metra grindahlaupi á Reykjavík International Games og sömuleiðis
á Meistaramóti Íslands innanhúss. Hann vað Íslandsmeistari í Langstökki karla 19 – 22 ára
innanhúss. Síðastliðið sumar varð Ísak þriðji í 110 metra grindahlaupi á Meistaramóti
Íslands í flokki fullorðinna. Hann kórónaði svo árið með því að verða tvöfaldur
Íslandsmeistari í sínum aldursflokki, í 110 metra grindahlaupi á nýju mótsmeti (15,23 sek)
og sömuleiðis í langstökki á nýju mótsmeti (6,92 metrar). Ísak Óli er flott fyrirmynd fyrir
yngri iðkendur. Hann hefur með elju og dugnaði tekið framförum ár eftir ár og er nú
kominn í fremstu röð frjálsíþróttamanna á landinu.

Pétur Rúnar Birgisson körfuknattleiksmaður úr Tindastóli
Pétur átti frábært ár og er orðinn einn af bestu körfuknattleiksmönnum landsins, þrátt fyrir
það að vera ungur að árum. Hefur Pétur sýnt það að þegar maður er tilbúinn í að leggja
sig fram 100% í það sem maður ætlar sér þá uppsker maður eftir því. Pétur er undanfarin
3 ár búinn að stýra Tindastólsliðinu og staðið sig frábærlega í því hlutverki. Einnig lék Pétur
stórt hlutverk með U20-landsliðinu á árinu þar sem liðið vann sig upp í það að leika sem
A-þjóð. Á þessu tímabili sem er hálfnað er Pétur búinn að spila óaðfinnanlega fyrir liðið og
leiðir deildina í flestum stoðsendingum 7,2 að meðaltali í leik ásamt því að skora 17,3 stig
að meðaltali í leik.
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Þórarinn Eymundsson Hestamaður úr Skagfirðingi
Þórarinn var sigurvegari KS deildarinnar 2016. Á Hólamótinu lenti hann í 2. sæti í F1 og 1.
sæti í 100m. Skeið. Á Íslandsmótinu lenti hann í 4. sæti í F1 á Narra frá Vestri-Leirárgörðum,
2. sæti í 100m. Skeið á Bragur frá Bjarnastöðum og 6. sæti í T2. Á Félagsmótinu lenti
Þórarinn í 2. sæti í T1 og 1. sæti í 100m. Skeið. Gæðingakeppni – á Landsmóti fékk Þórarinn
1. og 3. efsta hross í úrtöku Skagfirðings í A-flokki og 14. sæti í A-flokki á Landsmóti og 2.
hross í b-úrslit A-Flokks (Narri og Brigða). Á félagsmóti Léttis á Akureyri lenti Þórarinn í 2.
sæti í A-flokki, og á Félagsmóti í 1. Sæti í A-flokki á Þey frá Prestsbæ. Þórarinn sýndi 21.
hross, 19 þeirra voru yfir 8,0 í aðaleinkunn. Efsta hryssan í flokki 7 vetra og eldri og hæst
dæmda hryssa á Landsmóti. 3. Sætið í flokki 4 vetra stóðhesta á Landsmóti. Meðaleinkunn
hæfileika 8,27, meðaleinkunn á aðaleinkunnum 8,25 og meðal aldur hrossa 5,8 vetra.
Þórarinn Eymundsson er íþrótta knapi ársins, gæðinga knapi ársins, kynbóta knapi ársins
og knapi ársins 2016 hjá Hestamannafélaginu Skagfirðingi. Þórarinn starfar af dugnaði og
áhuga að æskulýðsmálum hjá félaginu og er öðrum til fyrirmyndar í reiðmennsku og
tamningum enda mikill fagmaður í greininni. Hann er einn af okkar fremstu knöpum og
reiðkennurum, ásamt því að hafa staðið sig vel á mótum erlendis um árabil.

Tilnefndir sem þjálfarar ársins 2016 voru :
Haukur Skúlason og Stefán Arnar Ómarsson frá knattspyrnudeild Tindastóls
Stefán Arnar og Haukur voru þjálfarar meistaraflokks karla 2016. Þessir „heimamenn“
tóku við liðinu í lok árs 2015 en þetta var í fyrsta skipti sem þeir voru aðalþjálfarar lið í
meistaraflokk. Það er óhætt að segja að árangur þeirra var frábær í alla staði og eftir
honum var tekið víða. Þeir sköpuðu einstakan liðsanda, náðu að sigra 17 leiki í röð sem
er einstakt afrek og gerðu liðið að Íslandsmeisturum. Það er varla hægt að biðja um
meira.

Israel Martin frá körfuknattleiksdeild Tindstóls
Israel Martin tók við liði meistaraflokk karla hjá körfuknattleiksdeildar Tindastóls í
nóvember síðastliðinn, eftir að samkomulag var gert við Jose Maria Costa um að hann
léti af störfum. Martin er nú í annað sinn yfirþjálfari félagsins og hefur byrjað alveg
frábærlega. Liðið hefur verið á miklu flugi eftir að hann tók við og er á toppnum í
deildinni. Martin þjálfar einnig unglingaflokk kvenna, komust þær í 4. liða úrslitum í
Maltbikarnum í janúar 2017.

Tilnefnd sem lið ársins 2016 voru:
Frá Golfklúbbi Sauðárkróks , karla sveit
Sveit GSS hélt sæti sínu í þriðju deild Íslandsmóts Golfklúbba. Sveit GSS hafnaði í 5. sæti
af 8 sveitum sem voru skráðar til leiks, en þetta árið fór keppnin fram á Katlavelli við
Húsavík. Sveitina skipuðu: Jóhann Örn Bjarkason liðstjóri, Arnar Geir Hjartarson, Brynjar
Örn Guðmundsson, Elvar Ingi Hjartarson, Hjörtur Geirmundsson og Jón Þorsteinn
Hjartarson.
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Frá knattspyrnudeild Tindastóls , meistaraflokkur karla
Meistaraflokkur karla lék í 3.deild árið 2016 og sigraði deildina með yfirburðum sem
vöktu athygli víða. Liðið hampaði Íslandsmeistaratitli og fékk bikarinn afhentan áður en
leiktíðinni lauk, yfirburðirnir voru slíkir. Liðið lék 18 leiki á deildinni, tapaði fyrsta leik en
sigraði síðan alla leikina 17 sem eftir voru en þetta er ótrúlegt afrek í íslenskri
knattspyrnusögu. Þessi ótrúlegi árangur og velgengni náði langt út fyrir bæjarmörkin
enda verður þetta líklega ekki leikið eftir í bráð.
Frá körfuknattleiksdeild Tindastóls , meistaraflokkur karla
Lið meistaraflokks körfuknattleiksdeild karla gekk í gegnum ýmsa hluti á árinu sem er að
líða. Eftir miklar breytingar sem gerðar voru á liðinu í upphafi síðasta tímabils árið 20152016, þegar leikmönnum og þjálfurum var skipt út og Jose Maria Costa tók við liðinu.
Liðið komst loks á skrið og unnu 9 leiki í röð og enduðu í 6. sæti deildarinnar. Liðið komst
í 8. liða úrslit, sem þeir unnu, en tapaði svo fyrir Haukum í 4. liða úrslitunum. Costa hélt
áfram sem þjálfari liðsins núna í haust og fékk til liðs við sig sem aðstoðarþjálfara Israel
Martin sem var kunnugur liðinu en hann þjálfaði liðið tímabilið 2014-2015. Liðið tapaði
fyrsta leiknum í byrjun tímabilsins og eftir annað tap, var ákveðið að Israel Martin tæki
við sem aðalþjálfari og fór þá liðið á skrið og hefur liðið síðan þá unnið alla sína leiki það
sem af er á þessu tímabili. Liðið er núna í efsta sæti Dominos deildarinnar og er á miklu
flugi.

Pétur Rúnar Birgisson íþróttamaður Skagafjarðar 2016, Israel Martin þjálfari ársins 2016 og tilnefnt lið ársins
meistaraflokkur karla í körfuknattleik frá UMF Tindastól (mynd fengin á Feykir.is)

Pétur Rúnar Birgisson körfuknattleiksmaður úr UMF Tindastóll var valin Íþróttamaður Skagafjarðar.
Körfuknattleiksþjálfarinn Israel Martin hjá UMF Tindastól var valin þjálfari ársins.
Meistaraflokkur karla í knattspyrnu hjá UMF Tindastól var valið lið ársins.
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Ungir og efnilegir íþróttamenn UMSS 2016
Golfklúbbur Sauðárkróks : Bogi Sigurbjörnsson og Hildur Heba Einarsdóttir
Hestamannafélagið Skagfirðingur: Freydís Þóra Bergsdóttir, Herjólfur Hrafn Stefánsson og Júlía
Kristín Pálsdóttir

U.Í. Smári : Ari Óskar Víkingsson og Berglind Gunnarsdóttir
Ungmennafélagið Neisti : Inga Sara Eiríksdóttir
Ungmennafélagið Tindastóll
Júdódeild: Tsvetan Tsvetanov Michevski
Frjálsíþróttadeild : Andrea Maya Chirikadzi
Knattspyrnudeild: Atli Dagur Stefánsson, Jón Grétar Guðmundsson, Kristrún María
Magnúsdóttir og Vigdís Edda Friðriksdóttir
Körfuknattleiksdeild: Eva Rún Dagsdóttir, Jón Gísli Eyland Gíslason, Ragnar Ágústsson og
Telma Ösp Einarsdóttir
Skíðadeild : Stefán Jón Ólafsson

16

14. mars 2017

Íþróttamenn Skagafjarðar frá árinu 1980
1980: Gísli Sigurðsson, Glóðafeyki, frjálsar íþróttir
1981: María Sævarsdóttir, Tindastóli, sund
1982: Gísli Sigurðsson, Glóðafeyki, frjálsar íþróttir
1983. Ragna Hjartardóttir, Tindastóli, sund
1984: Gunnar Sigurðsson, Glóðafeyki, frjálsar íþróttir
1985: Friðrik Steinsson, Tindastóli, frjálsar íþróttir
1986: Berglind Bjarnadóttir, Tindastóli, frjálsar íþróttir
1987: Berglind Bjarnadóttir, Tindastóli, frjálsar íþróttir
1988: Lilja María Snorradóttir, Tindastóli, sund
1989: Eyjólfur Sverrisson, Tindastóli, knattspyrna
1990: Helgi Sigurðsson, Glóðafeyki, frjálsar íþróttir
1991: Valur Ingimundarson, Tindastóli, körfubolti
1992: Sveinn Margeirsson, Smára, frjálsar íþróttir
1993: Inga Dóra Magnúsdóttir, Tindastóli, knattspyrna
1994: Jón Arnar Magnússon, Tindastóli, frjálsar íþróttir
1995: Jón Arnar Magnússon, Tindastóli, frjálsar íþróttir
1996: Jón Arnar Magnússon, Tindastóli, frjálsar íþróttir
1997: Jón Arnar Magnússon, Tindastóli, frjálsar íþróttir
1998: Jón Arnar Magnússon, Tindastóli, frjálsar íþróttir
1999: Jón Arnar Magnússon, Tindastóli, frjálsar íþróttir
2000: Jón Arnar Magnússon, Tindastóli, frjálsar íþróttir
2001: Sunna Gestsdóttir, Tindastóli, frjálsar íþróttir
2002: Sveinn Margeirsson, Tindastóli, frjálsar íþróttir
2003: Sunna Gestsdóttir, Tindastóli, frjálsar íþróttir
2004: Björn Jónsson, Stíganda, hestaíþróttir
2005: Svavar Atli Birgisson, Tindastóli, körfubolti
2006: Þórarinn Eymundsson, Stíganda, hestaíþróttir
2007: Þórarinn Eymundsson, Stíganda, hestaíþróttir
2008: Bjarki Már Árnason, Tindastóli, knattspyrna
2009: Bjarni Jónasson, Léttfeta, hestaíþróttir
2010: Gauti Ásbjörnsson, Tindastóli, frjálsar íþróttir
2011: Elvar Einarsson, Stíganda, hestaíþróttir
2012: Mette Camilla Moe Mannseth, Hestamannafélagið Léttfeti, hestaíþróttir
2013: Jóhann Björn Sigurbjörnsson, Tindastóli, frjálsar íþróttir
2014: Baldur Haraldsson, Bílaklúbbur Skagafjarðar, akstursíþróttir
2015: Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir, Tindastóli, frjálsar íþróttir
2016: Pétur Rúnar Birgisson, Tindastóli, körfubolti
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Lottógreiðslur 2016
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

103.260
203.400
739.245
62.574
147.098
569.750
269.455
319.777
1.312.752
121.242
3.848.553

32.900
36.750
183.750
18.200
15.050
120.050
43.750
91.700
224.700
21.700
788.550

136.160 ISK
240.150 ISK
922.995 ISK
80.774 ISK
162.148 ISK
689.800 ISK
313.205 ISK
411.477 ISK
1.537.452 ISK
142.942 ISK
4.637.103 ISK

Lottóreglugerð - úthlutun
5%

Afreksmannasjóður UMSS

5%

Velferðarsjóður íþróttahreyfingarinnar

25%

Til reksturs UMSS

20%

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

25%

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

20%

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

Félagatal og iðkendur UMSS 2016
Félag
Bílaklúbbur Skagafjarðar
Golfklúbbur Sauðárkróks
Hestamannafélagið Skagfirðingur
Íþróttafélagið Gróska
Siglingaklúbbur Drangey
Ungmenna- og Íþróttafélagið Smári Varmahlíð
Umf. Hjalti Hjaltadal
Umf. Neisti Hofsósi
Umf. Tindastóll Sauðárkróki
Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar
Samtals

Alls
félagsmenn
94
143
667
52
85
426
223
354
1.217
69
3.330

Alls
iðkendur
19
143
667
13
98
488
156
165
973
69
2.791

Alls 16 ára
og eldri
94
103
525
52
43
343
125
262
642
62
2.251

18

14. mars 2017

Reglugerð um vinnulag við val á íþróttamanni Skagafjarðar
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

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

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

UMFT
Neisti
Smári
Hjalti
Léttfeti
Stígandi
Svaði
Vélhjólakl.
Siglingakl.
UMSS - rekstrarstyrkur
Skákfélag Skr.

5.895.000,00
639.000,00
1.125.000,00
189.000,00
405.000,00
243.000,00
225.000,00
36.000,00
222.750,00
1.800.000,00
200.000,00
10.979.750,00

Samtals

Mán. gr.

491.250,00
53.250,00
93.750,00
15.750,00
33.750,00
20.250,00
18.750,00
3.000,00
18.562,50
150.000,00
16.666,67

Innri viðskipti íþróttadeilda - 2016
Tindastóll íþróttahús Skr.
Tindastóll sundlaug Skr.
Tindastóll íþróttam. Varmahl.
Tindastóll skíðasvæði
Tindastóll íþróttavöllur Skr.

Samtals
Neisti íþróttahús Skr.
Neisti íþróttam. Varmahl.

Samtals
Smári íþróttam. Varmahl.
Samtals
Gróska íþróttahús Skr.

14.276.600,00
2.235.000,00
729.240,00
3.660.000,00
2.935.000,00
23.835.840,00

0,00
0,00
0,00
3.390.760,00
3.390.760,00
173.400,00

Samtals

173.400,00

Samtals

27.400.000,00
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Skýrsla stjórnar UMSS 2016
96. ársþing UMSS var haldið13. mars 2016. Þ. Sylvía Magnúsdóttir var endurkjörin formaður UMSS. Í
stjórn voru kosnir: Arnþrúður Heimisdóttir og Þórunn Eyjólfsdóttir. Úr stjórn gekk Steinunn Rósa
Guðmundsdóttir, Guðríður Magnúsdóttir og Guðmundur Þór Elíasson.
UMSS sendi stóran og flottan hóp ungmenna til þátttöku á 19. Unglingalandsmót UMFÍ sem haldið
var á Borgarnes. Mótið tókst í alla staði vel og stóðu okkar ungmenni sig frábærlega bæði innan vallar
sem utan. Gaman er að sjá að þetta mót er orðinn fastur liður í lífi fjölskylda, sem hópast saman á
þessi mót og hafa gaman af.
Hafinn var undirbúningur fyrir Landsmót UMFÍ og 50+ mót UMFÍ sem haldin verða á Sauðárkróki
sumarið 2018. Stjórn UMSS tilnefndi Gunnar Gestsson sem sinn fulltrúa í undirbúningshóp mótanna.
Move week eða hreyfivika er að festa sig í sessi sem fastur punktur sem einn af viðburðum ársins.
Þetta var í annað sinn sem UMSS tekur þátt í þessu skemmtilega verkefni og tókst mjög vel til. Næsta
hreyfivika fer fram vikuna 29. maí - 04. júní n.k. og vonumst við til að sem flestir félagar hjálpi okkur
við að gera þessa viku sem skemmtilegasta.
Venju samkvæmt var Íþróttamaður Skagafjarðar heiðraður í lok árs. Að þessu sinni hlaut
körfuknattleiksmaðurinn Pétur Rúnar Birgisson úr UMF Tindastóli nafnbótina. Pétur Rúnar hefur sýnt
og sannað í Dominos deild karla að hann er einn besti, ef ekki besti leikstjórnandi deildarinnar.
Meistaraflokkur karla í knattspyrnu var valið lið ársins en árangur þeirra í Íslandsmótinu verður seint
leikið eftir eða þá nokkurn tímann. Liðið tapaði reyndar fyrsta leik sumarsins en ákvað þá að láta þá
leiki ekki verða fleiri og vann alla leikina eftir það eða 17 talsins. Þjálfari ársins var valinn Israel
Martin, en hann gerði frábæra hluti með meistaraflokk karla og unglingaflokk kvenna í körfuknattleik.
Við þetta sama tilefni voru ungir og efnilegir íþróttamenn heiðraðir.
Ráðinn var nýr framkvæmdastjóri á árinu eftir að Dúfa Dröfn Ásbjörnsdóttir sagði starfi sínu lausu
eftir sumarið. Stjórn UMSS þakkar Dúfu fyrir unnin starf í þágu sambandsins. Thelma Knútsdóttir hóf
störf í byrjun desember og er það von stjórnar UMSS að með nýjum framkvæmdastjóra blási ferskir
vindar um sambandið um ókomna tíð.

Að lokum þakkar stjórn UMSS fyrir sig.
Kveðja,
Þorvaldur
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Skýrsla varaformanns
Formannafundur ÍSÍ var haldinn þann 11. nóvember síðastliðinn.
Fór ég suður á þennan fund fyrir hönd UMSS.
Það var vel mætt á fundinn, en fundurinn var haldin í einum af sölunum, á efri hæð Laugardalshallar.
Fundur fór fram með hefðbundu sniði, fundarsetning, þar á eftir kosning fundarstjórnar og
fundarritara. Næst á dagskrá var farið yfir skýrslu framkvæmdastjórnar síðustu ára. Næst voru lagðir
fram reikningar ÍSÍ 2015 og Smáþjóðarleikar gerðir upp. En þar kom fram að það er björt íþróttaframtíð
á Íslandi, en við eigum fullt að flottum einstaklingum og liðum sem eru gera það gott í íþróttaheiminum
og að framlög/fjárhæðir sem lagðar verði til afreksíþrótta verða tvöfaldað úr um 50 miljónum í 150
miljónir. Einnig var talað um að útbreiðslustyrkir til aðildarfélaganna yrðu greiddir út í desember og
forsendur eru þær sömu og áður.
Næst á dagskránni var áfangaskýrsla um afreksmál. Þar var talað um að mun fleira fólk eru afreksmenn
í dag en áður, og kostnaður við uppihald og ferðarlög til og frá keppni er meira en var, þannig að
framlag sem ÍSÍ leggur til afreksmála er mun meiri en áður. Sem dæmi má nefna að körfuboltalið karla
komst í fyrsta sinn á Evrópumót, bæði karla og kvenna liðið í fótbolta eru að gera góða hluti og ekki má
gleyma öllum þeim sem keppa fyrir Íslands hönd í frjálsum eins og Anítu, Guðna Val og Hafdísi. Einnig
er fullt af fólki gera það gott í öðrum íþróttagreinum.
Á fundinum vorum við látin taka könnum, um afreksmál og hvernig okkur fannst staðið að
íþróttamönnum á landinu, hvort við værum að gera gott starf og/ eða hvað mættum helst bæta. En úr
þessari könnun ætlar stjórn ÍSÍ að vinna úr, til geta séð hvað þarf að bæta og laga.
Næst farið að skoða skráningarkerfi íþróttahreyfingarinnar, en það er búið að vera endurbæta og laga
skráningarkerfið FELIX , og var okkur sýnt hvernig það leit vel út, og virkaði það einfalt og þægilegt í
notkun.
Næst farið í kynna og sýna okkur verkefnið “Sýnum Karakter“ sem er mjög flott og gott framtak hjá
íþróttahreyfingunni og er mjög mikilvægt að fyrir alla að skoða og kynna sér.
Síðast á dagskrá voru önnur mál og var þar meðal annars talað sérstaklega um að ÍSÍ ætlar sér að fara
um land allt og vera með fundi hjá og með aðildarfélögunum. Finnst mér þetta góð hugmynd þar sem
félögin úti landi fái meira að vita hvað ÍSÍ er og hvað það gerir og getur gert fyrir okkur.
Svo voru fundarslit og endaði samkoman á Café Easy í margrétta kvöldverði.
Kv. Þórunn Eyjólfsdóttir
Varaformaður UMSS
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Frjálsíþróttaráð UMSS – skýrsla 2016
Starfsemi frjálsíþróttaráðs UMSS 2016 hófst á innanhússtímabili FRÍ sem stóð frá
lokum janúar til byrjunar mars, og endaði síðan aftur í október til desember. Á
tímabilinu var farið á eftirfarandi mót: RIG Reykjavík International Games, MÍ 1114 ára, Stórmót ÍR, MÍ aðalhluti, MÍ 15-22 ára, Bikarkeppni FRÍ, Gaflarinn 2016,
Akureyrarmót í Boganum og Nóvembermót UFA. Tvö mót voru haldin innahúsmót
heima í héraði, Páskamót UMSS og Jólamót UMSS.
Árangur keppenda UMSS var mjög góður. Íslandsmeistaratitlar á
innanhússtímabilinu voru þrír talsins.
Utanhúss tímabilið hófst í lok maí og stóð til loka ágúst. Þau mót sem keppendur UMSS fóru á voru
eftirfarandi: Vormót UFA, Vormót ÍR, MÍ í fjölþraut, Sumarmót UFA, MÍ 11 - 14 ára, Sumarleikar HSÞ,
Akureyrarmót UFA, 90. Meistaramót Íslands, ULM 2016, 50. Bikarkeppni FRÍ, UFA bætingamót og MÍ
15 - 22.
Eitt mót var haldið á Sauðárkróksvelli, Ágústmót UMSS. Þá fór fram Kastmót Smára á íþróttavellinum
í Varmahlíð.
Þess ber að geta að UMSS sendi í fyrsta skipti síðan árið 2007 lið undir eigin nafni á Bikarkeppni FRÍ
sem var mjög ánægjulegt. Karlalið UMSS endaði í 5.-6. sæti og kvennalið UMSS í 8. sæti.
Árangur keppenda UMSS á utanhúss tímabilinu var góður, við eignuðumst fjóra íslandsmeistara og
tvo ULM meistara.

Frá uppskeruhátið Frjálsíþróttaráðs UMSS 2016

Fyrir hönd frjálsíþróttaráðs UMSS, Sigurður Arnar Björnsson.
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Bílaklúbbur Skagafjarðar – skýrsla 2016
Árið 2016 var svipað eins og öll önnur ár hjá okkur, klúbburinn er alltaf í smá
dvala yfir vetrartímann en þó erum við alltaf með reglulega hittinga þar sem farið
er yfir málin og starf sumarsins undirbúið.

Í lok júlí tóku þó við bjartari tímar enda héldum við okkar árlega Skagafjarðarrallý og mættu til leiks
18 áhafnir sem börðust um stig til Íslandsmeistara en þessi viðburður er partur af Íslandsmótinu í
rallý. 14 áhafnir skiluðu sér í mark en það er alls ekki sjálfsagt að skila sér alla leið í slíkri keppni þar
sem margt getur komið uppá.
Síðan þá hefur stjórnin verið að hittast reglulega og farið yfir starfið, ásamt því að haldið var áfram
með athugun á svæði fyrir klúbbinn en það er enn á frumstigi.

Gunnar Traustason
Formaður Bílaklúbbs Skagafjarðar
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Gólfklúbbur Sauðárkróks – skýrsla 2016
Árið 2016 skipuðu stjórn: Rafn Ingi Rafnsson form., Halldór Halldórsson
varaform., Dagbjört Hermundsdóttir ritari, Magnús Helgason gjaldkeri,
Þorvaldur Gröndal. form. vallarnefndar, Árný Lilja Árnadóttir form.
unglinganefndar, Sigríður Elín Þórðardóttir form. mótanefndar. Vallarstjóri var
Guðmundur Þór Árnason.
Auk þjálfara voru sex starfsmenn á launum yfir sumarið við vallarhirðu umsjón
golfskála og slátt hjá Sveitarfélaginu. Í samstarfi við sveitarfélagið, vinnuskóla og
sumartím voru 4 ungir starfsmenn 14-16 ára.
Klúbburinn fékk 3,2 milljónir í styrk frá sveitarfélaginu til að standa undir barna- og unglingastarfi sem
er stór þáttur í starfsemi Golfklúbbs Sauðárkróks og enginn áform um annað í framtíðinni.
Til baka í sjóð Sveitarfélagsins renna rúm 900 þús. kr. í formi fasteignagjalda og kostnaður við þjálfara
nam 1,7 milljón kr. á síðasta ári, þ.a. lítið er eftir til að dekka rekstrarkostnað við sjálfan golfvöllinn og
æfingaraðstöðuna.
Treyst er á sjálfsaflafé og styrki frá atvinnulífinu til að ná endum saman.
Eins og undanfarin ár sá
Golfklúbburinn um slátt á
íþróttavellinum og stærri
grasblettum
innan
bæjarmarkana.
Heildarvelta Golfklúbbs
Sauðárkróks var um 27,2
milljónir á árinu 2016.
Rekstrarniðurstaða ársins
varð 355 þúsund króna
tap, m.v. 163 þúsund
króna hagnað árið áður.
Annað sumarið í röð var
Jón Þorsteinn Hjartarson,
menntaður
golfkennari
þjálfari félagsins.

mynd frá heimasíðu gss.is

Hjá Golfklúbbi Sauðárkóks er mikil starfsemi yfir sumarmánuðina. Haldin voru 42 golfmót auk
skipulagðra æfinga fyrir börn og unglinga. Vallaraðstæður sumarsins voru með besta móti vegna góðs
tíðarfars. Í lok árs 2016 eru 143 félagar í Golfklúbbi Sauðárkróks og varð 14% fjölgun frá fyrra ári.
Endurnýjun á tækjakosti er knýjandi. Bæði brautar- og flatarsláttuvélin eru gamlar og dráttarvélin ónýt.
Lítil traktorsgrafa myndi nýtast vel til að sinna viðhaldi og endurbótum á vallarsvæðinu.
Til viðbótar við vinnu að endurbótum á velli og umhverfi er mikilvægt að koma upp kylfugeymslum fyrir
börn og unglinga og endurnýja lagnir í vökvunarkerfi o.s.frv.
Eins og í öðrum íþróttafélögum leggja margir félagsmenn mikla sjálfboðavinnu af mörkum við stjórnun
félagsins, mótahald, þjálfun ungmenna og framkvæmdir á velli.
Rafn Ingi Rafnsson, formaður GSS
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Hestamannafélagið Skagfirðingur – skýrsla 2016
Veturinn 2015-2016 markaði tímamót í sögu hestamannafélaganna Léttfeta,
Stíganda og Svaða í Skagafirði en þá sameinuðust þessi félög og til varð
hestamannafélagið Skagfirðingur, nýtt og öflugt félag. Félögin höfðu áður starfað
saman að æskulýðsstarfi á félagssvæðum sínum um nokkurra ára skeið. Undir
merkjum hins nýja félags var boðið upp á námskeið í Knapamerkjum sem og
venjulegt reiðnámskeið fyrir börn, unglinga og ungmenni yfir vetrarmánuðina.
Undirbúningur fyrir vetrarstarfið hófst í október með kennslu í bóklegum hluta
Knapamerkjanna. Reiðkennarar voru þær Hafdís Arnardóttir reiðkennari og Helga Rósa Pálsdóttir
leiðbeinandi.
Boðið
var
upp
á
reiðnámskeið á virkum
dögum og um helgar fyrir
börn,
unglinga
og
ungmenni.
Á virkum
dögum mættu þau börn,
unglingar og ungmenni
sem hafa verið á
reiðnámskeiðum síðustu vetur og eru lengra komin, og um helgar mættu yngstu knaparnir, byrjendur
og minna vön og þau sem ekki gátu mætt á virkum dögum. Á námskeiðinu á virkum dögum var boðið
upp á nám í Knapamerki, en einungis náðist þátttaka í Knapamerki 3 og lauk því með prófi á vordögum.
Reiðkennsla hófst í janúarlok og stóð
út apríl. Þeir krakkar sem tóku
Knapamerki 3 sóttu að auki bóklega
tíma sem skotið var inn í á virkum
dögum og í lok námskeiðs luku þau
svo prófi í bóklegu og verklegu og var
prófdómari Stefanie Wermelinger.
Helgarkennslan hófst seinna og voru
kenndar 5 helgar, bæði laugardag og
sunnudag, þar mættu ungir knapar
sem eru að byrja sína hestamennsku sem og lengra komnir. Í lok námskeiðs fengu þeir sem luku
Knapamerki 3 viðurkenningaskjal og nælu, einnig fengu allir þeir 30 krakkar flísábreiður fyrir hestinn
merktar með nafni barnsins og merki félagsins og húfur merkta hestamannafélaginu.
Einnig var krökkunum boðið að fara til Reykjavíkur að sjá sýninguna Æskan og hesturinn sem fram fór
í TM reiðhöllinni hjá Fák 10.apríl. Við eigum efalaust eftir að endurtaka þetta, því í svona heimsókn
felst kynning og fræðsla, einnig bæta svona heimsóknir tengsl og dreifa hugmyndum um það sem vel
er gert og það sem betur má gera. En þessi sýning verður hér á Sauðárkróki 30. apríl 2017.
Vetrarstarfinu lauk seinnipartinn í apríl með því að allir þátttakendur mættu með sína reiðskjóta og
farið var í útreiðatúr um nágrennið og í þrautabraut og kom þau sem vildu í búningum. Á eftir var svo
farið í Tjarnarbæ þar sem foreldrar buðu upp á kökur og kruðerí í tilefni dagsins. Þar fengu allir
þátttakendur vetrarstarfsins afhent viðurkenningarskjal.
Í október fórum við af stað með byrjenda námskeið, það var vikunámskeið og voru það 9 krakkar sem
tóku þátt.
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Íþróttafélagið Gróska – skýrsla 2016
Hjá okkur er mjög hefðbundið starf þar sem við æfum og keppum eingöngu í Boccia. Á síðasta ári fórum
við til Keflavíkur á Íslandsmót í sveitakeppni. Svo var mætt á Hængsmót til Akureyrar. Frá okkur fór
einn keppandi á Norðurlandamót til Finnlands. Íslandsmót í einstaklingskeppni var í október.
Og svo var síðasta mót ársins Norðurlandsmót á Húsavík.
Að þessu sinni var einstaklingskeppnin haldin
hér á Sauðárkrók.
Keppendur voru um 200 talsins af öllu landinu,
keppnin stóð yfir í tvo daga og enduðum við
mótið með lokahófi í Miðgarði.
Dómgæsla á mótinu var í höndum
Kiwanisklúbbanna Drangeyjar og Freyju og var
hún þeim til mikillar sóma.
Okkur í Grósku langar að þakka öllum þeim
fjölmörgu sem studdu við bakið á okkur í
sambandi við mótið bæði með peninga aðstoð
og vinnu framlagi, því ekki er hægt að halda
svona mót án þess. Einnig viljum við þakka
keppendum og öllu þeirra aðstoðarfólki sem
gerðu þetta mót svo skemmtilegt.

mynd Feykir.is

Eitt sem mig langar að minnast á og það eru gististaðir í Skagafirði, því í þessum hópi eru fjölmargir í
hjólastólum og eftir því sem ég best veit þá er aðgengi bara allgott hér, en auðvitað má alltaf gera betur
og vonandi fóru allir ánægðir til síns heima eftir ljómandi gott lokahóf í Miðgarði en einn ljóður var þó
á í menningarhúsinu okkar að hjólastóla lyftan í anddyrinu bilaði.
En enn og aftur bestu þakkir til ykkar Skagfirðingar.
F.h. Grósku íþróttafélags fatlaðra í Skagafirði.
Salmína S. Tavsen formaður.
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Siglingaklúbburinn Drangey – skýrsla 2016
Stjórn Siglingaklúbbsins Drangey er skipuð af: Ingvar Páll Ingvarsson formaður, Hallbjörn Ægir
Björnsson gjaldkeri, Steinunn Rósa Guðmundsdóttir ritari, Kári Heiðar Árnason meðstjórnandi og
Yngvi Yngvarsson meðstjórnandi.
Þjálfarar og aðstoðarfólk

Menntun:

Ísak Atli Finnbogason
Hallbjörn Ægir Björnsson
Kári H Árnason.
Steinunn Rósa Guðmundsdóttir
Ingvar Páll Ingvarsson
Yngvi Yngvason
Starfsmenn Sumar-tím

Sjóbjörgun I og II og meðferð slöngubáta. Landsbjörg.
Þjálfaranámskeið SÍL.
Sjóbjörgun og meðferð gúmmíbáta.

Verkefni ársins 2016
Viðhaldi báta var sinnt, en klúbburinn hefur
um 30 báta í sinni eigu og umsjón.
Keyptir voru 50 blautgallar á börn og
unglinga í hinum ýmsu stærðum.
Þá fékk klúbburinn leyfi hjá byggingar- og
skipulagsnefnd að setja niður heitan pott við
sandfjöruna sem ætlaður er til notkunar á
námskeiðum og eins fyrir sjósundfólk. Fest
voru kaup á notuðum potti og hafin var
vinna við uppsetningu á honum.
Ársþing UMSS var að þessu sinni haldið
af Drangey, var það gert í húsakynnum
Gott í gogginn ehf. Borgarmýri 1.
Siglinganámskeið sem haldin hafa verið
og skráð í gegnum Sumar-tím njóta
síaukinna vinsælda og voru full bókuð á
fyrsta degi skráninga. Komust færri að
en vildu. Alls voru um 90-95 krakkar sem
sóttu þessi námskeið.
Áfram var haldið með samstarf Árskóla
og Varmahlíðarskóla í útikennslu sem
hófst árið 2015.
Tekið á móti vinnustaða- og vinahópum, sem fyrri ár, stórum og smáum og þeim kynnt starfsemin,
ýmist í formi fyrirlestra eða verklegra kynninga.
Áfram verður haldið að vinna eftir lögum og stefnumótun félagsins um að veita ungmennum og
áhugafólki fræðslu um siglingar og umgengni við hafið með öryggissjónarmið að leiðarljósi, líkt og verið
hefur frá því 2007 þegar fyrstu námskeiðin voru haldin.
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Ungmenna- og Íþróttafélagið Smári – skýrsla 2016
Aðalfundur félagsins var haldinn 11. apríl 2016. Breytingar urðu á stjórninni
og er hún þannig skipuð: Sara Gísladóttir formaður, Sigurlína Einarsdóttir
ritari, Þórarinn Sverrisson gjaldkeri, Róbert Logi Jóhannesson, Sigfríður Jódís
Halldórsdóttir, Máni Gunnarsson og Harpa Hafsteinsdóttir meðstjórnendur.
Guðrún Baldursdóttir hætti sem meðstjórnandi og Róbert Logi Jóhannesson
kom inn í stjórn.
Starfsemi á vegum U.Í. Smára árið 2016 var
með svipuðu sniði og árin þar á undan. Um
80% nemenda Varmahlíðarskóla sækir
æfingar á vegum Smára. Á haustönninni var
boðið upp á 3 æfingar í viku fyrir börn í 1.3. bekk. Þessar æfingar eru allar innan
skólatíma (nema jassballett) og hafa verið
vel sóttar. 4. bekkur á kost á 4 æfingum í
viku, þar af 2 á skólatíma. 5.-8. bekkur eiga
kost á 6 æfingum og 9. og 10. bekkur 7
æfingum. Við bjóðum upp á fimleika,
fótbolta og jassballett fyrir alla og auk þess
frjálsar og handbolta 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 5 lið á Smábæjarleikana á
Blönduósi í júní. Í fyrsta skipti fórum við með
stelpulið í 4.flokknum og gekk það afar vel. Við
fengum Smárann úr Eyjafirði í heimsókn í
nóvember og voru spilaðir margir fjörugir
leikir og boðið upp á svala og sætabrauð á
eftir. Í október fórum við á fótboltamót hjá
UMSE að Hrafnagili í Eyjafirði, farið var með 5
lið, 7.-3.flokkur. Að venju var farið með 5 lið á
Króksmótið aðra helgina í ágúst.
Myndir frá fésbókarsíðu Smára

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.
Handboltaæfingar byrjuðu í haust og eru einu sinni í viku fyrir 7.-10.bekk. Þjálfari er Trausti
Freysteinsson.
Fyrir hönd Ungmenna- og íþróttafélagsins Smára
Sara Gísladóttir
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Ungmennafélagið Hjalti – skýrsla 2016
Í stjórn félagsins sitja Hjörvar Árni Leósson, Hlín C. Mainka Jóhannesdóttir og Guðríður
Magnúsdóttir.
Fésbókarsíða félagsins er á http://www.facebook.com/#!/umfhjalti
Netfang félagsins umfhjalti@gmail.com
Fámennt er í drengjahópnum hjá
okkur en þeir sem áhuga hafa á
knattspyrnu sóttu æfingar á Hofsósi í samstarfi við
Umf Neista.
Páskaeggjabingó var á sínum stað, en það er orðinn
fastur liður í fjáröflun félagsins. Mætingin var góða
að vanda og húsfylli var á bingóið.
Eins og undanfarin ár hélt Ungmennafélagið Hjalti
utan um leikjanámskeið fyrir börn á aldrinum 5-12
ára í júnímánuði. Námskeiðið er haldið á
skólalóðinni við grunnskólann, í samstarfi við
Sveitarfélagið Skagafjörð. Ungmennafélagið lagði til starfskraft sem skipulagði starfið og hafði umsjón
með því. Sveitarfélagið lagði fram vinnuafl á vegum vinnuskólans. Sú nýlunda var í fyrra að í samstarfi
við Neista á Hofsósi var boðið upp á akstur frá Hofsósi á leikjanámskeiðið og var boðið uppá það aftur
.
17. júní hélt félagið samkomu á þjóðhátíðardegi
Íslendinga. Eins og í fyrra var boðið var upp
á Byrðuhlaup, þátttakandi var aðeins einn að þessu
sinni sem fór í Gvendarskál. Krýndur var sigurvegari
í kk. flokki Byrðuhlaupsins, og viðurkenning fyrir
þátttöku veitt, en hana hlaut Vignir Nói Sveinsson
sem hljóp á 32:45 mín. Hátíðarhöld hófust svo
klukkan kl. 14:00 með Skrúðgöngu frá
Bændaskólanum og að grunnskólanum þar sem
farið var í leiki og grillaðar pylsur.

Einstaklingar úr röðum félagsins hafa sem endranær tekið þátt ýmsum mótum s.s. í hestaíþróttum,
Bridsmótum, blakmótum, frjálsíþróttamótum og knattspyrnumótum.
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Ungmennafélagið Neisti - skýrsla 2016
Starfsemi félagsins var með nokkuð svipuðu sniði og verið hefur. Yngri flokka starf
var þar þungamiðjan með flestu tilheyrandi við að halda slíku starfi gangandi.
Aðalfundur Neista var haldinn 9. febrúar í Höfðaborg. Eftir þann fund var Magnús
Jóhannesson áfram formaður og aðrir í stjórn Eiríkur Frímann Arnarson
varaformaður, Hjalti Þórðarson gjaldkeri, Sigmundur Jóhannesson ritari og Gréta
Dröfn Jónsdóttir meðstjórnandi.
Knattspyrnuþjálfari var eins og undangengin ár Bjarki Árnason og honum til aðstoðar
eftir þörfum Gréta Dröfn Jónsdóttir. Æfingar voru næstum allt árið og almennt mikill áhugi og mjög góð
mæting. Auk æfinga var farið á fjölda móta. Fyrsta alvöru mótið var á Akureyri í mars þar sem 6. flokkur
stráka tók þátt í Goðamótinu. Neisti var í Grískudeildinni svokölluðu og gekk hópnum mjög vel. Liðið
vann fimm leiki og tapaði tveimur en þess ber að geta að Neisti var með eina blandaða liðið. Næsta
mót og fyrsta sumarmótið var Landsbankamótið á Sauðárkróki en þar keppti 6. flokkur stelpna. Átti þar
liðið að vera í samstarfi með Tindastóli en endaði með sér lið. Þar á eftir var Strandamótið á
Árskógsströnd, helgarmót og fór Neisti með lið báða dagana, þ.e. laugardag og sunnudag. Annan
daginn var 7. flokkur að keppa og hinn daginn var 6. flokkur að keppa. Yngra liðið hjá Neista fór ósigrað
í gegnum mótið og vann alla fjóra leiki sína. Króksmótið í ágúst var sérstakt því í fyrsta skipti var Neisti
með lið í 5., 6. og 7. flokki og verður það að teljast ansi gott. Allir flokkarnir stóðu sig vel og 6. flokkurinn
endaði í 2. sæti eftir naumt tap í úrslitum. Lokamótið var síðan Nikulásarmótið í lok ágúst þar sem Neisti
sendi inn lið í 6. flokki stráka og stelpna, auk þess blandað lið í 7. flokki. Það fóru margir á mótið og var
það góður lokahnikkur á skemmtilegu sumri. Auk þessara móta voru spilaðir æfingaleikir við Smára í
Varmahlíð, fyrst í æfingaferð til Varmahlíðar og síðan á skemmtilegum knattspyrnudegi í lok ágúst á
Hofsósi.
Júdóæfingar héldu áfram síðasta vetur fram undir
vor og svo aftur í nóvember og desember. Þjálfari
var Jakob Smári Pálmason. Samstarf er við júdódeild
Tindastóls sem útvegar m.a. dýnur á æfingar. Þrátt
fyrir að fáir krakkar mæti á æfingar er ótrúlegur
efniviður til staðar. Hefur það sést þegar krakkarnir
hafa reynt fyrir sér á móti á Sauðárkróki með
eftirtektarverðum árangri. Svo mikill var áhuginn að
Neisti átti tvo fulltrúa í júdóæfingaferð íþróttafélaga
til Svíþjóðar.
Uppskeruhátíð fyrir krakkana með matarveislu,
allnokkru glensi og skemmtun var svo haldin 28.
nóvember
og
fengu
allir
iðkendur
viðurkenningarnar fyrir starfið á árinu.
Mörg önnur störf voru á könnu félagsins eins og endranær. Umhirða vallarsvæðisins er á vegum
félagsins og hefur vallarstjórinn Sigurmon Þórðarson í nógu að snúast sumarlangt. Einnig þarf að sinna
Hlíðarhúsinu með reglulegu viðhaldi og eftirliti. Þar voru samkomur og húsið leigt út til gistingar og
skemmtanahalds. Af öðrum störfum má nefna stuðningur við frjálsíþróttastarf í Fljótum, útgáfa
fréttabréfs, ýmsar fjáraflanir sem sumar eru líka liður í skemmtanalífinu á svæðinu s.s. jólaspilavist,
páskabingó, vörusala, sjoppurekstur og knattspyrnumót á Jónsmessuhátíðinni.
Fyrir hönd UMF Neista
Hjalti Þórðarson
Magnús Jóhannesson
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Ungmennafélagið Tindastóll – skýrsla 2016
Aðalstjórn
Starfsemi UMF Tindastóls hefur verið með nokkuð hefðbundnu sniði árið 2016.
Aðalfundur var haldinn þann 2. mars sl. í Húsi Frítímans. Stjórn félagsins skipa.
Helgi Sigurðsson Formaður, Laufey Skúladóttir, Þórunn Ingvadóttir, Kolbrún
Passaro og Magnús Helgason.
Rekstur félagsins er svipaður og verið hefur undanfarin ár. Miklu máli skiptir að
haldið sé þétt utan um rekstur allra deilda því hver króna telur.
Aðalstjórn vill þakka kærlega þann ómetanlega stuðning sem við höfum fengið í formi styrkja og
framlaga frá Sveitarfélaginu Skagafirði, Kaupfélagi Skagfirðinga og Fjölnet, sem hafa stutt við bakið á
okkur undanfarin ár.
Ný heimasíða félagsins er
komin í gagnið og viljum
við þakka öllum þeim sem
hafa komið að málum við
gerð hennar.
Íþróttafólk okkar náði á
síðasta ári góðum árangri í
mörgum íþróttagreinum
og er von okkar að svo
verði áfram. Óskum við öllu
okkar íþróttafólki alls hins
besta
á
komandi
misserum.
Aðalstjórn UMF Tindastóls
vill sérstaklega þakka þeim
fjölmörgu sjálfboðaliðum
innan félagsins sem með
Mynd frá Árskýrslu Tindastóls 2016
þrautseigju og eljusemi
hafa rekið deildir félagsins
með frábærum árangri undanfarin ár. Seint verður metið til fulls sú fórnfýsi og vilji til að láta gott af
sér leiða.
Undanfarna mánuði hafa verið uppi hugmyndir um að gera gervigrasvöll á Sauðárkróki. Aðalstjórn
fagnar þessu og er þá loksins útlit fyrir að knattspyrnu iðkendur fái góða aðstöðu til æfinga og keppni.
Við erum svo lánsöm að hafa hér einn besta frjálsíþróttavöll landsins og ber að þakka þeim sem unnu
baki brotnu við gerð vallarins og unnu gríðarlega gott verk. Margir í sjálfboðavinnu stóran hlutann.
Fyrstu árin vöru haldin fjölmörg Íþróttamót á vellinum, stór og smá í sniðum. Seinni árin hefur þessum
mótum fækkað umtalsvert og er svo komið að aðeins örfá mót eru haldin á Sauðárkróksvelli ár hvert.
Aðalstjórn skorar á frjálsíþróttamenn að koma Sauðárkróksvelli aftur á kortið sem einum besta
frjálsíþróttavelli landsins.
Með kveðju.
Helgi Sigurðsson
Formaður UMF Tindastóls.
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UMF Tindastóll knattspyrnudeild – skýrsla 2016
Stjórn knattspyrnudeildar
Formaður: Ómar Bragi Stefánsson
Varaformaður: Atli Hjartarson
Gjaldkeri: Guðni Þór Einarsson
M.fl.karla: Skúli V. Jónsson
Mótin okkar: Ingvi Hrannar Ómarsson
Yngri flokkar og ritari: Bergmann
Guðmundsson
M.fl.kvenna: Sunna Björk Atladóttir
Meðstjórnandi: Guðrún Jenný Ágústdóttir
Framkvæmdarstjóri: Hrannar Leifsson
Myndir frá Árskýrslu Tindastóls 2016

Starfsárið 2016 var gott knattspyrnuár. Bæði
fyrir Tindatól og ekki síður íslenskan fótbolta
þar sem glæsilegur árangur karlalandsliðs
okkar á EM í Frakklandi stendur uppúr.
Árangur m.fl. karla hjá okkur var frábær,
liðið vann 17 leiki í röð sem er ekki sjálfgefið
í íslenskum fótbolta og um allan heim. Liðið
lék í 3.deild og sigraði með glæsibrag og
tryggði sér sæti í 2.deild á komandi
keppnistímabili. Tveir þjálfara þeir Stefán
Arnar og Haukur Skúlason þjálfuðu liðið og
stóðu sig framúrskarandi vel.
M.fl. kvenna átti líka ágætt tímabil og tryggði sér sæti í nýrri 1.deild sem fyrst verður leikið í á komandi
tímabili. Þrír þjálfara lögðu af stað með liðið; Guðjón Örn, Dúfa Dröfn og Arnar Skúli. Ég held að ég geti
sagt það að Arnar Skúli Atlason borið hitann og þungan af þjálfun liðsins en Guðjón Örn hætti þjálfun
liðsins snemma síðasta vor.
Yngri flokkarnir stóðu sig ágætlega og ég held að óhætt sé að segja að spennandi tímar séu framundan
og margt að gerast.
Landsbankamótið fór fram dagana 25. – 26. júní og var framkvæmdin og aðsóknin mjög góð. Mótið er
fyrir stelpur í 6. flokki en breyta þurfti mótinu frá síðustu árum sökum skorts á gistirými á Króknum
þessa helgi. Góð stemning er á mótinu og þrátt fyrir að sólin hafi verið sparsöm á geisla sína hefur
veðrið leikið við knattspyrnuhetjurnar; hitinn slagað í 20 gráðurnar og smá sunnan gola. Mótsstjóri
var Ingvi Hrannar Ómarsson og á hann miklar þakkir skildar fyrir gott starf. Króksmót FISK fór fram
dagana 6.-7. ágúst og Ingvi Hrannar Ómarsson var mótastjóri. Mótið fór mjög vel fram og ekki skemmdi
veðrið fyrir en glampandi sól var á laugardeginum en sunnudagurinn var ekki alveg eins hlýr en hélst
þó þurr. Það voru um 700 keppendur og 115 lið úr 5., 6., og 7. flokk drengja alls staðar af landinu sem
mættu til leiks.
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.

Ómar Bragi Stefánsson
Formaður knattspyrnudeildar Tindastóls
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UMFT Tindastóll körfuknattleiksdeild – skýrsla (01.05.2015-30.04.2016)
Körfuboltatímabilið 2015-2016 var ansi
áhugavert. Fyrir tímabilið var búið að ráða
þjálfara ásamt aðstoðarþjálfara til starfa,
voru bundnar miklar vonir við það að stjórn
félagsins hefði gert flotta ráðningu.
Undirbúningurinn að tímabilinu fór nokkuð
brösulega fram og var það nánast útaf Evrópumóti
sem landslið Íslands var þátttakandi að. Þjálfari
liðsins Piete Poikola réði fljótlega erlendan
leikmann að nafni Darren Townes, annars var
hópurinn nánast sá sami frá fyrra tímabili.
Myndir frá Árskýrslu Tindastóls 2016
Ráðningin á aðstoðarþjálfara Harry Mannonen var
gerð að ósk Pieti. Sá stjórn þann leik á borði að hann mætti nýta vegna þjálfara menntunar hans sem
þjálfara fyrir U-20 kvenna.
Eftir aðeins 4 leiki var Pieti sagt upp störfum
vegna ósættis milli hans og stjórna, auk þess
var skipt út útlendingi í stað Townes kom
Hill. Kári Marísson bauð sig fram til að þjálfa
liðið tímabundið meðan leit stóð yfir eftir
öðrum þjálfara. Eftir mikla leit var Jose
Maria Costa ráðinn þjálfari félagsins. Hill var
skipt út í janúar fyrir, Myron Dempsey og
Anthony Gurley. Liðið vann 8 leiki í röð og
fór í úrslitakeppnina þar sem Keflavík var lagt
í 8 liða úrslitum. En liði varð að játa sig sigrað
í 4 liða úrslitum gegn sterku liði Hauka.
Jose Maria Costa var endurráðinn fyrir komandi tímabil og hafa 8 ungir og uppaldir leikmenn skrifað
undir við félagið ásamt þeim Chris Caird og Björgvini Hafþóri Ríkharðssyni. Má búast við að þeir helgi
Rafn og Helgi Freyr haldi áfram með félaginu og er því liðið nokkuð vel mannað fyrir komandi tímabil.
Vill stjórn kkd Tindastóls koma fram miklu þakklæti til leikmanna sem og þjálfara.
Stuðningsmenn félagsins eru þeir bestu á landinu og er
stemmingin sem myndast í síkinu umræðuefni um allt
land. Í úrslitakeppninni voru áhorfendur að koma í síkið
víðs vegar af norðurlandinu og einnig voru dæmi um að
áhorfendur keyrðu úr höfuðborginni til Sauðárkróks til
þess að koma á körfuboltaleik, stuðningsmenn takk fyrir
okkur.
Stjórn kkd Tindastóls vill færa öllum sjálfboðaliðum sem
komu að starfi vetrarins sínar mestu þakkir og gleymum
ekki að saman getum við haldið áfram að gera félagið ennþá stærra.
f.h. Stjórnar kkd Tindastóls
Stefán Jónsson formaður
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UMF Tindastóll unglingaráð körfuknattleiksdeild – skýrsla (01.05.2015-30.04.2016)
Vetrarstarfið fór vel af stað, flottir þjálfarar í öllum flokkum og var þátttaka iðkenda þokkaleg.
Skráðir voru til leiks flokkar sem kepptu á Íslandsmóti og fóru þessir flokkar um allt land til þess
að keppa og má nefna staði eins og Egilstaði, Ísafjörð, Höfn í Hornafirði ásamt höfuðborginni
og Suðurnesjum og gekk það með prýðilegum árangri, þó sumar helgar hafi veðrið sett strik í
reikninginn og erfitt var að komast á áfangastaði eða þá að komast heim og tilfelli að fólk hafi tafist um
einn dag eða fest sig á Holtavörðuheiðinni en ekkert alvarlegra en það og allir komist heilir heim.
Í janúar var hið árlega Króksamót haldið og
gekk það vel eins og öll hin árin og voru
þátttakendur rúmlega 100 manns og var
spilað á þremur völlum frá 09:00 til að
verða 17:00 og fengu ungu krakkarnir að
spreyta sig á dómgæslu ásamt þaulvöndum
mönnum sem oft hafa blásið í flautuna.
Í mars var fór hópur af krökkum að spila á
Kjarnafæðismótinu á Akureyri í boði Þórs.
Myndir frá Árskýrslu Tindastóls 2016
Í þeim flokkum sem fóru á Íslandsmót gekk
vel 7. flokkur drengja vann sig upp í B riðil
sem er virkilega góður árangur hjá þessum efnilegum drengjum sem eiga framtíðina fyrir sér í
körfuboltanum.

7. flokkur kvenna vann sig upp í A riðil á síðasta móti vetrarins, eftir að hafa alltaf tapað úrslitaleik í B
riðli með örfáum stigum. Því var seinasta keppnishelgin tekin með trompi og allir leikirnir unnir og
komið sér í A riðil og þær komnar í flokk þeirra 5 bestu á landinu í sinum flokk. En þessar glæsilegu
stelpur sem eru framtíðin okkar í kvenna körfubolta og þarf því að hlúa vel að þeim og hugsa jafn mikið
um þær eins og strákana okkar.
9. flokkur drengja endaði í C riðli eftir að hafa gefið eitt mót þar sem að hluti að liðinu komst ekki í
Borgarnes vegna veðurs og spiluðu þeir einn leik bara fjórir, sem var alveg ómögulegt og var því
ákvörðun tekin af foreldrum, þeim sjálfum, þjálfara, stjórninni og KKÍ, að þeir myndu falla um riðil og
spila því í C næst en ekki B eins og þeir voru. Þessi flokkur mjög fámennur, einungis 7 leikmenn.
KKÍ heldur úti úrvalsbúðum þar sem að fjöldi
iðkenda voru boðuð á og eru úrvalsbúðir undanfari
fyrir landsliðsverkefni í framtíðinni.
Afreksbúðir
KKÍ
boðuðu
Magnús
Loga
Sigurbjörnsson og Hildi Hebu Einarsdóttur í 60
manna úrtaks hóp fyrir U15 landsliðið.
Einnig áttum við fulltrúa í örðum flokkum í yngri
flokka landsliðum og má þar nefna Pétur Rúnar,
Viðar, Bríeti Lilju og Lindu Þórdísi frábært körfuboltafólk sem við eigum og verður gaman að sjá þau í
framtíðinni vonandi að spila með A landsliði Íslands
Heilt á litið var veturinn ánægjulegur og gekk þokkalega vel og allir heilir eftir veturinn og gaman að sjá
hvað við eigum mikið af frábæru körfuboltafólki sem á klárlega framtíðina fyrir sér í körfunni
Körfuboltakveðja
Sædís
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UMF Tindastóll sunddeild – skýrsla 2016
Þorgerður
Þórhallsdóttir,
Sigrún Þóra Karlsdóttir og
Magnús
Freysson
voru
þjálfarar/leiðbeinendur hjá deildinni
frá janúar til maí.
Í maí hættu Sigrún Þóra Karlsdóttir og
Magnús Freysson sem þjálfarar/
leiðbeinendur. Í október mánuði
gerðum við þjálfarasamning fram á
vorið
við
Árnýju
Oddbjörgu
Oddsdóttir, sem er afrekskona í sundi.
Haustfagnaður var haldin á Kaffi Krók
Myndir frá Árskýrslu Tindastóls 2016
í september þar færði deildin, sund
iðkendum að gjöf sundhettur og sundtöskur. Sundæfingar hófust svo aftur þann 15. september.
Styrkurinn frá Sveitarfélaginu hefur komið sér vel á góðum notum, en við sendum inn beiðni til SSÍ um
að Ingi Þór Ágústsson myndi koma reglulega norður til að byggja upp deildina með okkur. Tekið var vel
í þá beiðni. Ingi Þór kom nokkrum sinnum eftir áramótin og höfum við verið í sambandi við hann af og
til.
Það æfðu 27 krakkar frá janúar – maí og um haustið byrjuðu 23 krakkar að æfa sund hjá sunddeildinni.
Einu sinni í mánuði er boðið uppá ávexti og grænmeti eftir æfingar og er það geysi vinsælt. Einnig er
boðið uppá æfingar innanhúss án þess að farið sé í laugina, en það er gert þegar veður hamlar
útiæfingum.
Sunddeildin tók þátt í einu móti í
Reykjavík (Gullmót KR) og einu hér
á Sauðárkróki (Sprettmót). Að
vanda stóðu krakkarnir sig vel,
bættu árangur sinn og voru
félaginu til sóma.
Planað var að halda Bikarmót
Kiwanis klúbbsins Drangeyjar
Sauðárkróki, en því miður féll það
niður vegna slæmra þátttöku.
Íslandsmeistaramót í ísbaði fór fram í Sundlaug Sauðárkróks í lok apríl og tóku nokkrir sund iðkendur
félagsins þátt.
Að lokum viljum við stjórnarmenn þakka öllum sem komið hafa að rekstri og starfsemi deildarinnar
og einnig þeim fjölmörgu sem styrkt hafa sunddeildina á ýmsan hátt á árinu 2016.
Stjórn sunddeildar Tindastóls,
Þorgerður Eva Þórhallsdóttir
Aðalbjörg Hallmundsdóttir
Stefán Ómar Stefánsson
Þorgerður Ásdís Jóhannsdóttir
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UMF Tindastóll skíðadeild – skýrsla 2016
Fyrsti opnunar dagur tímabilsins var 12.
desember 2015. Skíðasvæðið var opið 89 daga á
þessi tímabili og komu 5860 gestir.
Vetrardagskráin var með sama fyrirkomulagi og
undanfarin ár en með smá nýjungum. Þar má nefna
world snow ski day, vetrarleika og svo mótin okkar,
Steinullar- og Sauðárkróksbakarísmót að sjálfsögðu
vorum við með veglega páskadagskrá og enduðum svo
veturinn á Ísmanninum en sú keppni heppnaðist afar vel
og á bara eftir að vaxa og verða eftirsótt ef við vöndum
okkur við að kynna þessa þraut vel en til gaman má geta
þess að Indriði Einarsson er Ísmaðurinn 2016 og er vel af því komin.

Myndir frá Árskýrslu Tindastóls 2016

Við unnum heilmikið að markaðstarfi og vorum í samstarfi við
skíðasvæðin á norðurlandi sem var aðallega fólgin í 5x5
verkefninu en partur af því var að taka á móti 70 manna hóp
frá fjölmiðlum og söluskrifstofum hefur þetta verið árlegt hjá
okkur og gengið nokkuð vel en betur má ef duga skal það er
allavega ljóst að við verðum að efla þennan lið hjá okkur og
fara í en meiri kynningu á skíðasvæðinu og sportinu.
Varðandi uppbyggingu á svæðinu þá erum við að láta vinna
fyrir okkur nýtt deiluskipulag þar er nýr skáli topplyfta og
ýmislegt annað er á dagskrá. Vinna við skálateikningar eru á
síðustu metrum og er áætlað að þeirri vinnu ljúki mjög
fljótlega. Einnig er búið að setja bundið slitlag á veginn upp að skíðasvæðinu.
Við vorum einstaklega heppin með veður og færið í vetur
enda fjölgaði ekki bara gestunum heldur var líka uppsveifla
hjá okkur á æfingum. Það voru 3 þjálfara hjá okkur í vetur
Gunnar Björn, Venni og Siggi Bjarni. Reynt var að hafa 3 til
4 æfingar á viku og allt gekk mjög vel fórum í tvær
æfingaferðir á Sigló og á fjölmörg mót.
Þegar ég skrifa þennan pistil þá er ég að hugsa hvað veldur
því að það er að koma svona margir nýir krakkar í
skíðasportið og er ég sannfærður um að þar er að skila sér
samstarfið við skólana í Skagafirði um að koma með alla á
skíði a.m.k. einu sinni yfir veturinn. Svo auðvitað á
töfrateppið stóran þátt í því að auðvelta byrjendum að
koma á skíði og tel ég að stjórnin hafi gert virkilega góða
hluti með því að fara í þessa framkvæmd. Það er aðeins eitt sem veldur mér vonbrigðum þennan vetur
og er það hversu léleg aðsókn er á gönguskíði þrátt fyrir góðar aðstæður.
Ég vil þakka starfsmönnum og öllum þeim sem aðstoðuðu okkur fyrir að gera þennan vetur að einum
þeim skemmtilegasta sem ég hef upplifað lengi ég vil þakka stjórninni fyrir vel unnin störf og óska
næstu góðgengis með þau verkefni sem eru framundan.
Takk fyrir, Sigurður Bjarni Rafnsson Formaður Skíðadeild Tindastóls.
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UMF Tindastóll bogfimideild – skýrsla 2016
Fyrri hluti árs 2016 var frekar daufur hjá okkur nokkrir sem byrjuðu að æfa en datt niður
fljótlega og var nokkuð slitrótt mæting æfingar. Haldið var vorslútt í Litla skóg og tekinn
stuttur hringum á 3D Skotmörk svo grillað og þótti það takast vel.
Litil sem engin áhugi var á æfingum um sumarið. Haldið var Íslandsmótið í Bogfimi utanhúss. Og enn
sem fyrri daginn þá skaraði aðstaðan og umhverfi úr. Veður var frábært. Hátt í 40manns kom að
mótinu með einum eða öðrum hætti keppendur og aðrir.
Indriði R. Grétarsson hélt bogfimikynningar á nokkrum stöðum óbeint í gegnum bogfimideildina
vegna styrk sem fékkst frá UMFÍ á því.
Haustið byrjaði með krafti þar sem margir
krakkar sem komu og voru að prófa og
fullt var fyrstu 4-6 vikurnar i að prófa En
jákvætt var að sjá að einhverjir komu til
baka sem höfðu verið lítið um veturinn.
Ekki skilaði það sér alveg að fullu í iðkenda
fjölda en má þar einn helst kenna hversu
seint tímarnir eru og hversu oft þeir eru
að detta niður vegna annarra viðburða í
húsinu. Krakkarnir þarfnast stöðugleika.

Mynd frá Árskýrslu Tindastóls 2016

Það sást greinlega að þegar aðsókn fór að
dvína þar sem að tímar voru ekki
reglulegir.

Farið var á bogfimi mót á Akureyri og náðu nokkrir okkar keppenda að komast á verðlaunapall.
Einnig má nefna að Bogfimideild Tindastóls var að veruleika með umsókn á kennitölu og í samræmi
við samþykktir aðalfundar.
En að öðru þá heldur starfið áfram og vonir eru um að það aukist.
Fyrir hönd Bogfimideildar Tindastóls
Indriði R. Grétarsson
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UMF Tindastóll júdódeild – skýrsla 2016
Æfingar hófust í janúar 2016. Æfingar voru á þriðjudögum, fimmtudögum og föstudögum fyrir
yngri og eldri hóp ásamt því sem sérstakar kvennaæfingar voru á mánudögum. Notast var við
aðstöðu í íþróttasal gamla barnaskólans á Sauðárkróki við Freyjugötu/Sæmundargötu. Þjálfari
var Einar Örn Hreinsson og til vara voru Judith Bischof, Jakob Smári Pálmason, Magnús Freyr Gíslason
og Magnús Hafsteinn Hinriksson.
Júdódeildin átti þrjá keppendur í yngri
flokkum, eða frá 11 til 20 ára, á
Afmælismóti JSÍ í janúar og tvo
keppendur á Góumóti JR í febrúar. Fjórir
fulltrúar Júdódeildarinnar kepptu svo á
Vormóti JSÍ sem haldið í mars og fór það
fram í Reykjavík líkt og áður talin tvö mót.
Fastur
liður
hverrar
annar
er
foreldraæfing, þar fá foreldrar tækifæri til
að læra grunnatriði í júdó í gegnum leiki
Mynd frá Árskýrslu Tindastóls 2016
og glímur. Félagar okkar í Pardus á
Blönduósi heimsóttu okkur í mars og
héldum við sameiginlega æfingu en það hefur skapast hefð fyrir því að bjóða þeim helst einu sinni á
hverri önn.
Júdódeildin varð formlega deild innan Tindastóls á aðalfundi 2. mars 2016.
Júdódeildin átti fjóra keppendur á Páskamóti JR sem haldið var i apríl. Íslandsmót fullorðinna var haldið
í apríl og átti Júdódeildin þar einn fulltrúa. Íslandsmót yngri var einnig haldið í apríl og átti Júdódeildin
þar þrjá keppendur og hampaði Þorgrímur Svavar Runólfsson íslandsmeistaratitli í sínum flokki. Það er
ánægjulegt fyrir Júdódeildina að vera með íslandsmeistara í hópnum. Botninn var sleginn í starf
vorannarinnar þann 29. maí með Vormóti Tindastóls, sem er orðinn fastur liður í dagskránni.
Keppendur voru alls 48 frá fjórum félögum: Draupni á Akureyri, Pardusi á Blönduósi og JR í Reykjavík
auk Júdódeildar Tindastóls.
Fimm iðkendur Júdódeildarinnar ásamt þjálfara þáðu boð Júdódeildar Ármanns um að slást í hópinn á
æfingabúðir til Linköping í Svíþjóð 11. til 14. ágúst. Þessi ferð heppnaðist vel og þessa daga voru yfirleitt
tvær júdóæfingar á dag ásamt skoðunarferðum inni á milli og því mikið um að vera bæði utan og innan
vallar.
Eftir vorönnina var ljóst að Júdódeildin var á götunni eftir að sveitarfélagið seldi gamla barnaskólann
ásamt íþróttasalnum, sem hafði verið æfingaaðstaða deildarinnar síðustu tvö árin. Ekki var unnt að
finna heppilega æfingaaðstöðu og á endanum fékk Júdódeildin tíma í íþróttahúsinu á Sauðárkróki.
Haustönnin hófst í september og bauð upp á aldursskipta tíma fyrir 9 ára og yngri, 10 til 14 ára og 15
ára og eldri. Verður að segjast eins og er að tímarnir sem úthlutaðir voru í íþróttahúsinu setja mjög
skorður á starfsemi deildarinnar - bæði vegna tímasetningar og lengd æfinganna. Júdódeildin er þó
mjög þakklát fyrir að fá aðstöðu í húsinu, sem annar vart eftirspurn, en lítur samt á þetta sem
tímabundna lausn og er enn að leita að heppilegu húsnæði fyrir starfsemi sína. Fimm iðkendur frá
júdódeildinni fóru á Haustmót JSÍ sem haldið var í Grindavík 8. október og 21 kepptu á
Norðurlandsmótinu sem haldið var á Blönduósi 29. október eftir að því hafði verið frestað vegna veðurs
í undangengnum marsmánuði. Myndin hér fyrir neðan er frá verðlaunaafhendingu.
Fh. Júdódeildar Tindastóls, Einar Örn Hreinsson
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Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar – skýrsla 2016
Seinni part árs 2015 og fram til vors 2016 var verið að byggja vatnsvirkjun í ánni
við hliðiná svæði Vélhjólaklúbbsins. Við gerð virkjuninnar þurfti að fara í
gegnum allt svæðið og fór því mikill tími í uppbyggingarvinnu og lagfæringar á
brautunum, bæði stóru brautinni og byrjenda- og barnabrautinni, eftir að lokið
var við gerð virkjunarinnar. Ekki var búist við að klúbburinn þyrfti að ganga frá
eins miklu eftir framkvæmdirnar eins og raun varð.
Uppbygging brautanna er ekki lokið og stendur til að klára það vorið 2017, þar sem mikill tími og
kostnaður fer í þessa jarðvinnu. Stefnt er að því að stækka byrjenda og barnabrautina þannig hún verði
fjölbreyttari, sérstaklega fyrir yngri iðkendur.
Sumar 2016 voru haldnar
skipulagðar æfingar einu sinni í
viku. Þá hittust iðkendur og voru
saman við æfingar. Stjórnin hefur
séð um æfingarnar og hafa verið
einn til tveir þjálfara á hverri
æfingu. Fjöldi ungra iðkenda árið
2016 voru í kringum 15 talsins.
Mikill áhugi er hjá stjórninni að
efla barna- og unglingastarf
klúbbsins, m.a. með því að fá
reyndari utanaðkomandi þjálfara
til að koma og vera með
námskeið fyrir börn og byrjendur
í sportinu, og vera með
innanfélagsmót.

mynd fengin á Feykir.is

Að lokum vill stjórn Vélhjólaklúbbs Skagafjarðar þakka iðkendum og félagsmönnum fyrir skemmtilegt
ár og þá aðstoð sem þeir veittu við vinnu í brautinni.

F.h. stjórnar
Guðmundur Rúnar Guðmundsson
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UMFÍ heiðursfélagar, gullmerki og starfsmerki
Heiðursfélagar UMFÍ
Guðjón Ingimundarson

1987

Gullmerki UMFÍ
Guðjón Ingimundarson
Haraldur Þ. Jóhannsson
Páll Ragnarsson

1984
2004
2007

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

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

ÍSÍ gullmerki og silfurmerki
Gullmerki ÍSÍ
Páll Ragnarsson
Trausti Sveinsson

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

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

2005 v/ársþing UMSS
2005 v/ársþing UMSS
2005 v/ársþing UMSS
2006 v/starfa fyrir UMSS
2008 Tindastóll v/ársþing UMSS
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Ársþing UMSS
2000 Smári
2001 GSS
2002 Stígandi
2003 Svaði
2004 Gróska
2005 Léttfeti
2006 Bílaklúbbur
2007 Hjalti
2008 UMFT
2009 Neisti
2010 Smári
2011 GSS
2012 Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar
2013 Stígandi
2014 Svaði
2015 Léttfeti
2016 Siglingarklúbburinn Drangey
2017 Bílaklúbbur Skagafjarðar
2018 Ungmennafélagið Hjalti
2019 Ungmennafélagið Tindastóll
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