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Á V A R P  F R A M K V Æ M D A S T J Ó R A  
Árið 2021 var að snúið ár fyrir félagið vegna 

heimsfaraldursins sem þýddi allskonar takmarkanir 

í starfinu og erfitt var fyrir fólk að taka fullan 

þátt.  Þrátt fyrir þessar takmarkanir þá unnu 

starfsmenn, þjálfarar, iðkendur og forráðamenn 

frábært starf við að láta starfið ganga vel og gæta 

þess að það bitnaði sem minnst á börnunum 

okkar.  Fyrir þetta frábæra starf vil ég þakka 

fyrir.   Markmið félagsins eru áfram þau að þróa 

starfið með  því að tryggja hæft og áhugasamt fólk til þáttöku og starfa ásamt því að 

bæta  aðstöðu fyrir iðkendur og styrkja starf sjálboðaliða með auknu félagsstarfi.  

Stærsta hátíð félagsins er þorrablót Grafarvogs en því miður tókst ekki að halda það á 

árinu, þannig að ellefta þorrablót félagsins verður því haldið 12 mars 2022 sem markar 

upphafið af eðlilegu lífi hjá okkur öllum.  Einnig urðum við að slá af Októberfest en 

vonandi sjáum við þessa og fleiri viðburði verða að veruleika á árinu 2022.  

   

Varðandi uppbyggingu á félagssvæðinu okkar í Egilshöll eru þetta helstu verkefnin.   

• Ná samningum um nýjan keppnisvöll í knattspyrnu við Egilshöll  

• Þróun á úti svæði í kringum aðalkeppnisvöll  

• Klára stækkun á skrifstofu  

• Ný fundaraðstaða  

• Þróun á félagssvæðinu uppi á skautasvelli  

• Gera Fjölnishöll að keppnisvelli  

• Efla félagsaðstöðu   

Guðmundur L. Gunnarsson framkvæmdastjóri 
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Frístundaakstur var keyrður allt árið 2021 en aðalmarkmiðið með þessu er að aðstoða 

fjölskyldur og börn í 1. – 2. bekk að mæta strax til æfinga eftir skóla og vera búin með 

sinn vinnudag kl. 16. Geta þar með notið þess að vera með fjölskyldunni eftir 

það.  Þetta er líka umhverfisvæn þjónusta, minnkar skutl og gerir sumum börnum 

einfaldlega kleift að stunda íþróttir.    

Við höfum óskað eftir því í rúmt ár að Reykjavíkurborg komi betur að þessu verkefni í 

gegnum frístundaheimilin með þessi markmið í huga. En það hefur ekkert gerst í 

þessum málum og munum við að öðru óbreyttu leggja þessa þjónustu niður nú í vor 

og yngstu börnin fara þá aftar í daginn við æfingar.  Okkar álit er skýrt, það er mjög 

síðri ákvörðun fyrir börn og fjölskyldur þeirra sem og fyrir Fjölni.  

Við viljum mikla samvinnu við leikskóla, skóla og frístundaheimili en allir þessir aðilar 

gegna hlutverki í uppeldi og þroskaferli barna og unglinga.  Þessir aðilar sinna 

þjónustu fyrir íbúana og eru allir reknir af borginni eða njóta styrkja frá borginni til að 

sinna sínu hlutverki.  Það er því mikilvægt að þeir geti unnið saman og samhæft sína 

þjónustu gagnvart íbúum, sérstaklega með því að tryggja  að þjónustutíminn rúmist 

innan hefðbundins vinnudags, en einnig til að styrkleikar hvers einstaklings fái notið 

sín.  Með hliðsjón að þessu og góðri nýtingu mannvirkja þá teljum við frístundaakstur 

og gott samstarf við skólaumhverfið mikilvægt og vonandi tekst okkur að komast að 

betri lausn í vor fyrir næsta vetur.  

Markaðs- og kynningarstarfið hjá félaginu hélt áfram að eflast á árinu í takt við áherslur 

okkar. Notkun á upplýsinga- og auglýsingaskjám félagsins í Dalhúsum, Fjölnishöll, 

skautasvellinu og í anddyri Egilshallar hafa  aukist og notkun samfélagsmiðla er orðin 

markvissari og skipulagðari. Við stefnum á að koma upp skjá upp í 

sundlaugaranddyrinu.  Allt er þetta gert til að byggja upp vörumerkið okkar og efla og 

styrkja tengsl við íbúa og fyrirtæki.  
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Félagið  

Félagið er eitt stærsta félag landsins og var reksturinn krefjandi þar sem stærð 

félagsins og fjölbreytt úrval á þjónustu, auknar kröfur frá iðkendum, foreldrum, 

afrekshópum og samfélaginu veldur því að við höfum þróast hraðar heldur en 

stuðningur Reykjavíkurborgar gerir ráð fyrir.  Ekkert hefur komið enn fram með aukinn 

rekstrarstyrk í samræmi við stærð félagsins sem er búið að vera í skoðun í nokkur 

misseri hjá Reykjavíkurborg.  

Reykjavíkurborg ákvað á árinu að bjóða nokkrum félögum að kynna hugmyndir af því 

hvernig þau  mynda þjónusta Vogabyggð og Ártúnshöfðann í framtíðinni.  Við gerðum 

okkar kynningu og var gerður góður rómur af kynningunni og starfinu í félaginu.  Okkur 

fór svo að gruna að ekki yrði unnið faglega við þessa ákvörðun þegar við fáum engar 

upplýsingar og ekkert gert með samninginn sem Fjölnir gerði  við Reykjavíkurborg um 

að þjónusta Grafarvog og nágrenni.  Samkvæmt deiliskipulagi þá er þetta svæði í 

borgarhluta 8 sem er Grafarvogur.  Samningur Fjölnis og Reykjavíkurborgar, fjölbreytt 

þjónusta, reynsla við rekstur á íþróttahúsi og það að Fjölnir er búið að sinna 

Bryggjuhverfi frá upphafi vigtaði greinalega ekki þungt í þessu og skynjar fjölnisfólk 

þessi skilaboð og vinnubrögð þannig að Fjölnir sé ekki að standa sig vel í starfinu fyrst 

ákveðið er án samtals að svipta félagið Bryggjuhverfi og svo nýja hverfinu.  Áréttað 

skal að við erum ekki að sækjast eftir Vogabyggð enda er hún ekki á á okkar svæði en 

myndum að sjálfsögðu sinna því svæði ef eftir því væri leitað.   

Í nóvember fóru sjö starfsmenn frá Fjölni í ferð sem ÍBR bauð í og skipulagði ásamt 

fulltrúum annarra félaga í Reykjavík til Kaupmannahafnar að skoða ýmis íþróttamál 

þar.  Ferðin tókst mjög vel og þjappaði okkar hóp vel saman ásamt því að við kynntumst 

betur fólki frá ÍBR og hinum félögunum í Reykjavík.  Virkilega gott framtak hjá ÍBR sem 

styrkir félögin og bætir samskiptin á milli starfsmanna sem vinna í félögunum.  

 

Sjálfboðaliðinn  

Stuðningur og þátttaka foreldra er mikilvæg fyrir börn og unglinga til að þau ílengist í 

íþróttastarfi.  Eflir það tengsl barna og foreldra ásamt því  að styrkja félagsleg tengsl 
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þeirra.  Fjölnir reiðir sig mikið á þátttöku foreldra í starfsemi sinni og er hún því einnig 

mjög mikilvægur hlekkur í allri keðjunni.  Ég vil hvetja foreldra og aðra forráðamenn að 

taka virkan þátt í starfinu hjá félaginu svo okkur takist að halda vel utan um börnin og 

að afreksstarf geti þróast og blómstrað hjá okkur.    

Viðburðarhald var frekar lítið á árinu sökum Covid19, margir leikir fóru fram án 

áhorfenda og mörg mót voru felld niður ásamt öðrum viðburðum sem skipta félagið 

miklu máli bæði fjárhagslega og félagslega.  Okkur tókst þó að halda fyrri hluta 

íslandsmóts skákfélaga 2021-2022 dagana 30 september til 3 október í 

Fjölnishöll.  Mótið tókst mjög vel hjá skákdeild Fjölnis og ákveðið var að tefla seinni 

hlutann í mars 2022.  Skákdeild Fjölnis er í þriðja sæti fyrir seinni hlutann og verður 

spennandi að sjá hvernig endanleg niðurstaða verður.  

  

Heilsuefling  

Eldri borgarar hafa verið duglegir að koma til okkar þegar aðstæður voru fyrir hendi og 

er ljóst að hérna verður mikill vöxtur í okkar starfi með þeim á næstu árum. Við höfum 

unnið í undirbúningi fyrir verkefnið sem snýr að heilsueflingu fyrir 60 ára og eldri í 

aðstöðu Fjölnis og vonandi getum við stigið þetta skref næsta haust.  

Sjálfboðaliðar og stjórnarfólk hafa allir staðið sig vel á árinu og sýnt að þeir hafa metnað 

og getu til að takast á við stór og smá verkefni, vinna úr þeim félaginu og sér til 

sóma.   Mikið mæðir oft á formönnum deilda og vil ég þakka þeim sérstaklega fyrir 

óeigingjarnt og gott starf en án þeirra, annara stjórnarmanna og sjálfboðaliða yrði 

ekkert íþróttalíf sem við öll njótum á einn eða annan hátt. Ég vil nota tækifærið og þakka 

öllum fyrir samstarfið á árinu, sérstaklega vil ég þakka samstarfsmönnum mínum fyrir 

mikinn áhuga og metnað fyrir hönd félagsins.  Einnig vil ég þakka stjórnarfólki fyrir gott 

samstarf.  

Á árinu hætti einn starfsmaður hjá félaginu, Margrét Björg Hallgrímsdóttir starfsmaður 

í Dalhúsum og vil ég þakka henni fyrir samstarfið. Gunnar Már Guðmundsson lét einnig 
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af störfum sem yfirþjálfari í knattspyrnudeild og vil ég þakka honum fyrir gott samstarf. 

Ég vil líka þakka starfsfólki Knatthallarinnar fyrir  samstarfið á árinu.  

Framundan er keyra fjörið í gang og halda áfram með þau mörgu mikilvægu og 

spennandi verkefni sem eru hjá félaginu ásamt því að sinna   hlutverki félagsins í 

mannlífinu í Grafarvogi og í austurborg Reykjavíkur.  

  

#FélagiðOkkar  

Guðmundur L Gunnarsson  

Framkvæmdastjóri  
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Þegar enginn tími 
gefst til að elda…

….megum við þá á 
þessa rétti benda
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A Ð A L S T J Ó R N  
 

  

           

 

 

 

 

  

Jón Karl Ólafsson 

formaður 

Olga Björney Gísladóttir 

meðstjórnandi 

Jarþrúður Hanna Jóhannsdóttir 

varaformaður 

Guðlaug Björk Karlsdóttir 

gjaldkeri 

Elín Heiður Gunnarsdóttir 

meðstjórnandi 

Hreinn Ólafsson 

meðstjórnandi 

Jósep Grímsson  

ritari 
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S T A R F S M E N N  F J Ö L N I S  
 

   

 

    

Guðmundur L. Gunnarsson 

Framkvæmdastjóri 

Málfríður Sigurhansdóttir 

Skrifstofustjóri 

Arnór Ásgeirsson 

Íþróttastjóri 

Ragnheiður G. Jóhannesdóttir 

Bókari 

Eva Björg Bjarnadóttir 

Markaðsstjóri 



 

 

16 

16 

    

  

Aron Eyrbekk Gylfason 

Rekstrar- og vallarstjóri í Dalhúsum 

Boban Ristic 

Starfsmaður Dalhúsa 

Margrét Björg Hallgrímsdóttir 

Starfsmaður Dalhúsa  

(hætti í árslok) 

Íris Svavarsdóttir 

Rekstrarstjóri fimleikadeildar 

Berglind Bjarnadóttir 

Verkefnastjóri fimleikadeildar 

Steinunn Sif Jónsdóttir 

Verkefnastjóri fimleikadeildar  

(í fæðingarorlofi) 

Gunnar Már Guðmundsson 

Yfirþjálfari karla knattspyrnudeildar 

(hætti á árinu) 

 

Arngrímur Jóhann Ingimundarson 

Yfirþjálfari kvenna 

knattspyrnudeildar 

Jónas Valgeirsson 

Verkefnastjóri hópfimleika 
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S K I P U L A G  F É L A G S I N S  
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S K Ý R S L A  A Ð A L S T J Ó R N A R  
Rekstrarárið 2021 var nokkuð gott  hjá Fjölni, 

þrátt fyrir ýmsar hindranir vegna 

heimsfaraldurs. Nokkuð var um röskun á 

starfinu vegna Covid-19 líkt og á fyrra ári, en 

þó var að mestu hægt að halda úti keppni í 

flestum íþróttagreinum á árinu.  Hins 

vegar  gafst ekki færi á að halda neina stærri 

viðburði á árinu og áhorfendur voru ekki 

leyfðir á kappleikjum stóran hluta tímabilsins. 

Eins og við vitum öll, þá hefur þetta ástand haft gríðarleg áhrif á starfsemi íþróttafélaga 

eins og okkar. Það sem helst var að finna fyrir var minni þátttaka í starfinu en áður hefur 

verið. Fólk var minna á ferðinni og minni þátttaka en áður hefur verið hjá félaginu, færri 

áhorfendur á íþróttaviðburðum, iðkendur virðast hafa minnkað við sig úr tveimur 

greinum í eina grein í nokkrum tilfellum. Þar spila eflaust inn í breytingar á 

ráðstöfunartekjum heimilanna í heimsfaraldri. Nokkuð var um frestanir á leikjum og 

keppnum, sem færðust til milli vikna og mánaða. Nú er hins vegar útlit fyrir bjartari tíma 

og íþróttastarf að mestu leyti komið í eðlilegt horf á ný. Næsta áskorun verður því að 

ná þátttöku á viðburðum aftur upp í sama mæli og áður.  
 

Eins og önnur íþróttafélög erum við mjög háð samstarfi við atvinnulífið og styrkir og 

tekjur frá fyrirtækjum eru okkur mjög mikilvæg. Mörg fyrirtæki hafa gengið í gegnum 

mjög erfiða tíma og nokkur óvissa ríkir enn um hvenær þau geta reiknað með, að tekjur 

þeirra færist aftur í eðlilegt horf. Ástandið er einna erfiðast í ferðaþjónustu, sem vonandi 

nær sér á strik fljótlega á nýja árinu. Það hefur því orðið erfiðara fyrir mörg fyrirtæki 

undanfarin tvö ár að styðja með sama hætti við íþróttastarf og áður.  
 

Árangur í afreksstarfi okkar hefur verið á uppleið á árinu. Staðan í þjóðfélaginu hefur 

hins vegar haft mikil áhrif á keppnishald, en það er að sjálfsögðu sama sagan fyrir öll 

Jón Karl Ólafsson, formaður 



 

 

19 

19 

íþróttafélög. Meistaraflokkur kvenna í knattspyrnu nældi sér í sæti í Lengjudeildinni 

sumarið 2022 í úrslitakeppni 2. deildar síðastliðið sumar. Meistaraflokkur karla í 

knattspyrnu hafnaði í 3. sæti í Lengjudeildinni, aðeins 5 stigum frá sæti í Úrvalsdeild. 

Meistaraflokkar karla og kvenna í handknattleik spiluðu í Grill 66 deildinni og komust 

stelpurnar áfram í úrslitakeppnina í vor. Í vetur hafa karlaliðin í handbolta og körfubolta 

farið vel af stað og verður spennandi að fylgjast með næstu leikjum þeirra. 

Meistaraflokkur karla í körfubolta spilar í 1. deildinni eftir að hafa fallið niður um deild 

vorið 2020. Meistaraflokkur kvenna í körfubolta hefur átt mjög gott ár. Þær eru í 

toppbaráttu í Subway deild kvenna og virðast eiga raunhæfa möguleika á stórum titli á 

árinu.  Spilað var um deildarbikarinn í haust, en bikarkeppnin átti að fara fram um vorið 

en frestaðist til hausts. Okkar konur gerðu sér lítið fyrir og spiluðu úrslitaleikinn á móti 

sterku liði Hauka og var leikurinn æsispennandi. Stelpurnar enduðu í öðru sæti í 

bikarkeppninni sem telst afar góður árangur hjá liðinu en þetta var í fyrsta sinn sem 

kvennalið Fjölnis í körfubolta spilar úrslitaleik í bikarkeppninni. Kvennalið Fjölnis í 

íshokkí átti einnig gott tímabil og spilaði í úrslitakeppni í Hertz deild kvenna og endaði 

í öðru sæti.  
 

Íþróttafólk okkar í einstaklingsgreinum hefur átt gott ár þrátt fyrir færri tækifæri til keppni 

en vanalega. Bjarni Anton Theódórsson keppti á Evrópubikar landsliða á árinu fyrir 

Íslands hönd þar sem hann keppti í 400m hlaupi og 4x400m boðhlaupi. Helga Þóra 

Sigurjónsdóttir nældi sér í Íslandsmeistaratitil í hástökki. Sigurður Ari Stefánsson fékk 

silfurverðlaun á Norðurlandamóti unglinga í áhaldafimleikum. Lilja Katrín Gunnarsdóttir 

varð Íslandsmeistari í 1. þrepi í fimleikum í sínum aldursflokki. Júlía Sylvía 

Gunnarsdóttir keppti á heimsmótaröð unglinga á listskautum. Kristinn Þórarinsson fór 

á Evrópumeistaramót í sundi. Tennisfólkið okkar Hjalti Pálsson og Eva Diljá 

Arnþórsdóttir unnu sér inn Íslandsmeistaratitla á árinu. Eva gerði sér lítið fyrir og nældi 

sér í þrjá Íslandsmeistaratitla.  
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Það er alveg ljóst hver stefna okkar er í afreksmálum. Við viljum vera meðal þeirra bestu 

í öllum greinum hjá félaginu og við viljum vera að horfa til þess að vinna stóra titla til 

félagsins innan fárra ára. Við stefnum beint upp og stefnum að enn betri árangri á nýju 

ári. Þessu fylgir mikil vinna og ég vil hvetja okkar frábæra fólk áfram til dáða. Með 

samstilltu átaki mun þetta takast, um það er enginn vafi í mínum huga.  
 

Aðstöðumál hjá félaginu hafa verið bætt mikið á undanförnum árum og ættu ekki að 

koma í veg fyrir góðan árangur í afreksstarfi. Það er þó enn verið að vinna í að finna 

endanlega lausn fyrir keppnisvöll fyrir knattspyrnu, þar sem aðstaðan við Extravöllinn 

uppfyllir ekki skilyrði KSÍ um aðstöðu í keppni í efstu deild. Það hefur verið rætt við 

yfirvöld um lausnir og það má segja að mál hafi tafist vegna faraldurs, en einnig vegna 

þess liðin hafa ekki spilað í efstu deild síðustu tvö ár.  Kröfur eru heldur minni um 

keppnisaðstöðu í 1. deild. Það er þó ítrekað, að stefnan hjá félaginu er klár, þar sem 

við ætlum beint upp aftur. Viðræður halda því áfram við yfirvöld um lausnir og vonandi 

verða tillögur til lausnar tilbúnar fljótlega á þessu ári.  
 

Fjárhagsstaða félagsins er nokkuð sterk í lok ársins 2021, þrátt fyrir erfiðleika vegna 

Covid-19. Yfirvöld hafa komið til móts við tekjutap íþróttafélaga, eins og margra 

fyrirtækja í landinu. Á árinu vorum við heppin að geta nýtt okkur úrræði íslenska ríkisins 

og Vinnumálastofnunar, „Sköpum störf“, þar sem við fengum inn fimm sumarstarfsmenn 

í fjölbreytt störf sem störfuðu fyrir félagið sumarið 2021. Farið var af stað með 

umfangsmikið sumarstarf barna, sem ekki hefur áður verið hjá félaginu og heppnaðist 

þetta starf mjög vel. Við förum því nokkuð sterk fjárhagslega inn í árið 2022 og horfum 

fram á bjartari tíð á næstu mánuðum og misserum.  

 

Stefnumál og gildi 

Við reynum að vinna stefnumótunarvinnu hjá Fjölni a.m.k. annað hvert ár. Samkvæmt 

þeirri stefnumótun sem er í gildi, skilgreinum við okkur sem fjölgreinafélag.  Við höfum 

litið á það sem hlutverk félagsins, að skapa sem besta og fjölbreyttasta aðstöðu til 
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íþróttaiðkunar í Grafarvogi fyrir iðkendur félagsins. Það er ekki hlutverk aðalstjórnar að 

ákveða hvaða íþróttagreinar eru stundaðar eða ekki hjá Fjölni. Aðeins hefur borið á því 

í umræðu á samfélagsmiðlum, að félagið ætti frekar að einbeita sér að því að efla 

helstu keppnisgreinar í hópíþróttum og að árangur okkar í þeim greinum í dag líði fyrir 

það, að kraftar okkar eru of dreifðir. Þetta er áhugaverð umræða, en við ættum þá að 

taka þetta fyrir í breiðu samtali innan félagsins og gera í framhaldi breytingar á stefnu 

félagsins, ef aðilar eru sammála því að breyta gildandi stefnu. Deildum hefur þó í raun 

ekki verið að fjölga mikið á undanförnum árum. Starfsemi Bjarnarins sameinaðist 

félaginu um áramót 2019 og við erum nú með tvær glæsilegar skautadeildir innan okkar 

raða. Á móti hætti Taekwondo deild félagsins fyrir um 4 árum. Um áramót bættist við 

þríþrautardeild sem rekin er undir almenningsdeild og eru æfingar í samstarfi við 

frjálsíþróttadeild og sunddeild. Við erum því að vinna með 12 glæsilegar deildir hjá 

félaginu og ég er stoltur af hverri einustu deild, sem starfar innan raða Fjölnis. Að mínu 

mati liggja gríðarleg tækifæri í stærð félagsins og við eigum að nýta þennan mikla auð 

sem félagið býr yfir með því að auka samstarf deilda eins og kostur er og reyna að fá 

alla iðkendur innan félagsins til að mæta á leiki og viðburði á vegum allra deilda hjá 

félaginu.  

Kröfur hafa vaxið mjög til starfsemi íþróttafélaga. Þetta eru sjálfsögð verkefni eins og í 

jafnréttismálum, en einnig aga- og siðamálum. Við höfum svarað þessu að hluta með 

því vinna nokkuð ítarlegar siðareglur fyrir félagið og einnig erum við með skýra 

jafnréttisstefnu, sem unnið er eftir. Við höfum aukið samstarf við fagaðila á þessu sviði, 

þar sem starfsmenn okkar og sjálfboðaliðar hafa oft takmarkaða þjálfun og þekkingu á 

þeim málum, sem því miður geta komið upp í svo viðamikilli starfsemi. Það er ljóst, að 

þetta hefur valdið auknu álagi hjá mörgum minni íþróttafélögum og kemur að hluta inn 

í umræðu um framtíðarskipan íþróttamála. Ég hef oft áður rætt um það á þessum 

vetvangi, að það verður að opna umræðu um rekstrarforsendur íþróttafélaga, bæði 

vegna þessa og auk þess aukinna krafna og kostnaðar í afreksstarfi.  Það virðast flestir 

vera sammála því, að á næstu árum verði breytingar á rekstrarformi margra 



 

 

22 

22 

félaga.  Það hefur verið skoðun okkar, að heppilegast verði að sú umræða verði á 

meðal íþróttafélaganna sjálfra, þannig að unnið verði að stefnu, sem byggir á 

framtíðarsýn þeirra sem best þekkja til um rekstur félaganna.  Það verður mun verra, 

ef stefnu verður þröngvað inn á félögin eftir forsendum annarra aðila.  

Megingildi Fjölnis eru sem fyrr fjögur og ég vil hvetja alla iðkendur, starfsmenn, 

sjálfboðaliða og aðstandendur til að hafa þau að leiðarljósi í öllu starfi okkar hjá 

félaginu:  

 

 

Fjölnir hefur vaxið mjög á undanförnum árum, en þó má sjá fækkun í skráningu iðkenda 

eftir því sem liði hefur á þennan faraldur. Það má því bæði reikna með, að fjárhagur 

margra fjölskyldna sé í nokkurri óvissu, en auk þess hafa óreglulegar æfingar og 

sífelldar breytingar á sóttvarnarreglum ekki verið hvetjandi í starfinu.  Það er aldrei of 

oft bent á forvarnargildi íþróttastarfs. Það verður mjög mikið og verðugt verkefni að ná 

aftur til allra iðkenda og halda áfram að sjá félagið okkar vaxa og dafna á næstu árum.  

Kynjahlutfall iðkenda hjá okkur er ótrúlega jafnt og við erum mjög stolt af þeim 

árangri.  Við höfum einnig séð jafnara hlutfall kynja í stjórnum og ráðum hjá félaginu og 

er það í samræmi við stefnu félagsins. Félaginu er sem fyrr skipt í 12 deildir og fagleg 

vinna innan félagsins að mestu unnin í deildum Fjölnis og stjórnir deilda vinna þar 

frábært starf og bera auk þess ábyrgð á daglegum rekstri hverrar deildar fyrir 

sig.  Meginverkefni aðalstjórnar eru fjármál félagsins í heild, stefnumótun og 
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samræming starfseminnar. Aðstöðumál félagsins hafa einnig tekið mikið af tíma 

aðalstjórnar. Ég vil fyrir hönd félagsins færa öllum þeim sem starfa fyrir félagið, 

starfsmönnum, stjórnarmönnum hjá deildum og öðrum sjálfboðaliðum okkar bestu 

þakkir fyrir framlag þeirra til Fjölnis.  
 

Aðstöðumál 

Eins og fram hefur komið, þá hafa aðstöðumál félagsins batnað mjög á undanförnum 

árum. Tilkoma Fjölnishallarinnar hefur gjörbreytt aðstöðu inniboltagreina og erum við 

nú í raun með 3 löglega keppnisvelli til æfinga hjá félaginu. Við munum að öllum 

líkindum fá áhorfendaaðstöðu í Fjölnishöllina á þessu ári en dregist hefur að setja 

stúkuna upp og þá mun keppnisaðstaða einnig verða mun betri en hún er í dag. Það 

er gríðarlegur fjöldi leikja og viðburða sem tengist starfsemi okkar og það mun verða 

mikil bót í því að fá fleiri valmöguleika til að setja upp leiki í öllum flokkum og greinum 

hjá okkur.  

Því miður er ekki endanleg lausn komin í samþykkta keppnisaðstöðu fyrir knattspyrnu 

hjá Fjölni. Eins og áður hefur komið fram, er enn verið að horfa til tveggja mögulegra 

kosta. Annar er að byggja aðstöðu við Extravöllinn við Dalhús. Sú framkvæmd yrði á 

vegum Reykjavíkurborgar og reiknað er með að slík fjárfesting gæti kostað á milli 500-

1.000 milljónir. Hærri talan miðast við að lagður yrði gervigrasvöllur þar og síðan byggð 

stúka með tilheyrandi aðstöðu. Hinn valkosturinn er að byggja þessa aðstöðu við 

Egilshöll og tengja þannig betur saman meginstarfsemi félagsins. Tillögur um 

glæsilega uppbyggingu á svæðinu hafa verið sendar til borgarinnar og verður 

áhugavert að sjá hver viðbrögð verða. Eigandi Egilshallar, Reginn hf. býðst þar til að 

byggja glæsilega áhorfendaaðstöðu við knattspyrnuvöll, sem yrði tengd við fleiri 

íþróttatengd mannvirki, sem þeir hafa áhuga á að byggja á svæðinu. Í þessum tillögum 

er gert ráð fyrir að snúa núverandi gervigrasvelli og setja þar nýjan upphitaðan og 

upplýstan keppnisvöll. Gert er ráð fyrir að byggja 4-5 hæða byggingar í kringum 

völlinn, til að mynda skjól fyrir ríkjandi vindáttum á svæðinu.  Þessi framtíðarsýn er mjög 

áhugaverð og ef hún gengur eftir verður svæðið við Egilshöll enn glæsilegra en áður. 
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Kostir þessa svæðis eru nokkuð augljósir, þar sem næg bílastæði eru á svæðinu og 

þar er gert ráð fyrir mikilli uppbyggingu almannasamgangna á næstu árum. Það væri 

mjög áhugavert fyrir Fjölni, ef allir kappleikir og mót í hópgreinum á vegum félagsins 

gætu verið á einum stað, þar sem uppbygging er þegar mikil og þjónustu við iðkendur, 

aðstandendur, starfsmenn og áhorfendur er eins og best verður á kosið.  

Aðstaða fyrir skautaíþróttir er góð í Egilshöll og þar hefur nokkuð áunnist í viðhaldi og 

bættri aðstöðu á undanförnum mánuðum. Enn er þó eftir að klára framtíðarsýn fyrir 

félagsaðstöðuna og búningsaðstöðu fyrir stelpurnar í  hokkí á skautasvæðinu, sem 

gæti nýst betur fyrir starfsemi félagsins. Á árinu var settur upp skjár á skautasvellinu 

sem nýtist bæði sem stigatafla/klukka á leikjum en einnig sem auglýsingaskjár. Þetta 

er þriðji slíki skjárinn sem settur er upp í aðstöðu Fjölnis en hinir eru staðsettir í 

Fjölnishöll og Dalhúsum. Fimleikahöllin hefur áfram sannað gildi sitt enda ein 

glæsilegasta fimleikaaðstaða í borginni. Aðstaða fyrir frjálsar íþróttir hefur lagast mikið 

með tilkomu Fjölnishellisins í austurenda Egilshallar. Þar er loksins komin aðstaða, sem 

sérstaklega nýtist vel fyrir yngri iðkendur félagsins. Afreksfólkið okkar æfir hins vegar 

meira í Laugardal, með öðru afreksfólki í frjálsum íþróttum.   

Sunddeildin fékk undir árslok aðstöðu í nýrri sundlaug í Úlfarsárdal og gerir það 

deildinni kleift að stækka og efla sundstarfið enn frekar. Allir yngri flokkar æfa í bæði 

Grafarvogslaug og Úlfarsárlaug en afreksfólkið æfir meira og minna í Laugardalslaug.  

Engar breytingar hafa orðið á aðstöðu fyrir tennis og karate á árinu. Tennisfólkið okkar 

sækir æfingar að mestu í Kópavogi og Karatedeildin er enn með aðstöðu í kjallara 

Egilshallar. Það gætu skapast mjög áhugaverð tækifæri í aðstöðumálum þessara 

deilda, ef hugmyndir Regins um áframhaldandi uppbyggingu á svæðinu við Egilshöll 

verða að veruleika. Í hugmyndum þeirra er verið að horfa til inniaðstöðu, sem gæti nýst 

fyrir tennis, klifur, strandblak, bardagaíþróttir og ýmsar fleiri greinar. Þetta skapar að 

sjálfsögðu mörg ný og spennandi tækifæri fyrir félagið okkar.  

Áfram hefur verið unnið að stækkun á skrifstofuhúsnæði Fjölnis og í framhaldi af því til 

stækkunar á félagsaðstöðu, sem er tengd núverandi skrifstofu. Með tilkomu aðstöðu 
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skrifstofunnar við inngang Egilshallar, hefur notkun á félagsaðstöðu aukist mjög og er 

það að sjálfsögðu hið besta mál. Við þurfum hins vegar stærra pláss og auk þess er 

aðstaða til fundarhalda að sprungin nú þegar. Þetta samtal er komið langt á leið, en 

Covid-19 hefur í raun stöðvað allar slíkar framkvæmdir frá því faraldurinn byrjaði. Við 

sjáum vonandi breytingar á þessu á árinu 2022.  

Eins og fyrr er það fasteignafélagið Reginn sem á og rekur öll mannvirki í Egilshöll og 

leigir aðstöðuna til Reykjavíkurborgar fyrir íþróttastarf í borginni. Eins og fram kom að 

framan hefur Reginn áhuga á því að halda áfram uppbyggingu á mannvirkjum sem 

tengjast íþróttastarfi á næstu misserum og vonandi fæst niðurstaða fljótt í það, hvort 

þær hugmyndir ná fram að ganga. Við erum að vinna að því að tryggja félaginu fleiri 

tíma í knatthúsinu nú þegar verið er að byggja nokkur smærri knatthús víðar í 

borginni.  Við sjáum það fyrir okkur, að knatthúsið verði að mestu nýtt undir æfingar hjá 

Fjölni.  Við erum enn að stækka og eins og fram hefur komið í kynningum, þá er reiknað 

með fjölgun íbúa í og við Grafarvog með tilkomu nýrra íbúahverfa. Samstarf Fjölnis og 

Regins hefur verið mjög gott og ég vil enn og aftur nota tækifærið til að þakka Helga, 

Sunnu og öllu starfsfólki Regins fyrir frábært samstarf. Reginn er nú einn af stærri 

styrktaraðilum Fjölnis og fyrir það erum við þakklát.   

Fjölnir og Borgarholtsskóli eru enn í góðu  samstarfi á sviði íþróttamála. Skólinn nýtir 

íþróttamannvirki Grafarvogs til kennslu fyrir sína nemendur. Við höfum áhuga á því að 

auka þetta samstarf enn frekar og sjáum mjög mikil tækifæri bæði fyrir Fjölni og 

Borgarholtsskóla í slíku samstarfi.  Við höfum bent á, að mögulega væri áhugavert að 

nýta hluta af fyrirhuguðum byggingum fyrir norðan Egilshöll fyrir framtíðaruppbyggingu 

skólans, til að tryggja enn betri samnýtingu á mannvirkjum í framtíðinni.     

Það er rétt að ítreka, að eins og staðan er í dag er almennt  aðstaðan til æfinga mjög 

góð hjá Fjölni. Þetta gleymist oft í daglegri umræðu hjá félaginu. Æfingasvæði 

félagsins í Dalhúsum er mjög gott og grassvæðið við Dalhús er eitt það besta sem völ 

er á í borginni. Eins og áður hefur komið fram, þarf að klára frekari uppbyggingu 

keppnisaðstöðu, sérstaklega fyrir knattspyrnu hjá félaginu. Það er líka rétt að benda á, 
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að vegna meiri nýtingar við Egilshöll er þegar farið að bera á skorti á búningsklefum á 

svæðinu. Búningsklefar vilja oft verða afgangs þegar rætt er um aðstöðu. Þetta eru dýr 

mannvirki og það kostar líka mikið að reka og viðhalda þeim.  

 

Starfsemi félagsins 

Skipulag á daglegum rekstri félagsins er með svipuðum hætti og undanfarin 

ár.  Innheimta iðkendagjalda og önnur innheimta fer öll fram í gegnum skrifstofu 

félagsins og greiðsla allra reikninga, allra deilda fer einnig þar í gegn. Félagið hefur á 

að skipa frábæru starfsfólki, sem gegnir lykilhlutverki í rekstri félagsins. 

Framkvæmdastjóri félagsins er Guðmundur L. Gunnarsson, en hann sinnir einnig stöðu 

fjármálastjóra. Auk þess starfa á skrifstofunni Málfríður Sigurhansdóttir, sem er 

skrifstofustjóri, Ragnheiður G. Jóhannesdóttir, sem sér um færslu á bókhaldi, Arnór 

Ásgeirsson, sem er í starfi íþróttastjóra og Eva Björg Bjarnadóttir er markaðsstjóri.  

Gunnar Már Guðmundsson, yfirþjálfari karla hjá knattspyrnudeild lét af störfum sem 

yfirþjálfari á árinu en þjálfar þó enn 4. flokk, Arngrímur Jóhann Ingimundarson, 

yfirþjálfari kvenna hjá knattspyrnudeild, Íris Svavarsdóttir, rekstrarstjóri fimleikadeilda, 

Berglind Bjarnadóttir, verkefnastjóri fimleika, Steinunn Sif Jónsdóttir, verkefnastjóri 

fimleika og Jónas Valgeirsson, verkefnastjóri hópfimleika hafa einnig aðstöðu á 

skrifstofu félagsins í Egilshöll.  Í Dalhúsum ræður nú  ríkjum Aron Eyrbekk Gylfason, 

rekstrar- og vallarstjóri, með honum störfuðu Boban Ristic og Margrét Björg 

Hallgrímsdóttir við hússtjórn og rekstur íþróttahússins í Dalhúsum, auk starfsmanna 

sem koma til tilfallandi starfa, sérstaklega yfir sumartímann.  Margrét Björg lét af 

störfum undir árslok 2021.  
 

Fjölnir er stór vinnustaður og auk fastra starfsmanna starfa reglulega um á bilinu 180-

190 manns við þjálfun og önnur verkefni hjá hinum ýmsu deildum félagsins. Það verður 

seint fullmetið mikilvægi sjálfboðaliða í starfi félags eins og Fjölnir. Það er nær 

ómögulegt að vita með vissu hver fjöldi sjálfboðaliða er hverju sinni, en þeir hlaupa á 

hundruðum. Sjálfboðaliðar eru gríðarlega mikilvægir fyrir starfsemi Fjölnis. Það eru 
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ótalin ársverk í mönnun stjórna deilda, meistaraflokksráða, barna- og unglingaráða, 

vinnuhópa eða mönnun hinna margvíslegu viðburða sem eru haldnir reglulega ávegum 

félagsins og öll þau ótal verkefni sem til falla við slíkan rekstur. Ég vil persónulega 

þakka öllum starfsmönnum og sjálfboðaliðum félagsins fyrir frábær störf þeirra og gott 

samstarf á árinu og á undanförnum árum. Án ykkar væri starf félagsins einfaldlega 

ómögulegt.  

Í aðalstjórn Fjölnis starfsárið 2021 sátu: Jón Karl Ólafsson, formaður, Jarþrúður Hanna 

Jóhannsdóttir, varaformaður, Guðlaug Björk Karlsdóttir, gjaldkeri, Jósep Grímsson, 

ritari, Elín Heiður Gunnarsdóttir, Olga Björney Gísladóttir og Einar Hermannsson,  Í 

varastjórn voru Hreinn Ólafsson og Vafgerður Sigurðardóttir.  Einar bað um lausn frá 

störfum í stjórn félagsins og kom Hreinn Ólafsson inn í hans stað sem aðalmaður. 

Reglulegir stjórnarfundir eru haldnir mánaðarlega, fyrir utan það að frí er tekið í 

júlímánuði.  Ef sérstök mál koma upp, þá er boðað til aukafunda ef nauðsyn var. Ég vil 

fá að  þakka öllum meðstjórnendum mínum fyrir frábært samstarf og ómetanlega vinnu 

á árinu. Einar og Elín Heiður hafa ákveðið að bjóða sig ekki fram til áframhaldandi setu 

sem aðalmenn í stjórn og mig langar til að þakka þeim sérstaklega fyrir frábært 

samstarf og óeigingjörn störf þeirra í þágu félagsins.  
 

Fjármál  

Það er ljóst, að Covid-19 hefur haft mikil áhrif á rekstur íþróttafélaga, eins og annarra 

rekstraraðila á árinu 2021 líkt og á fyrra ári. Stjórnvöld voru aftur með úrræði, sem hafa 

nýst íþróttafélögum við að takast á við vandann. Það er rétt að þakka þessar aðgerðir, 

því að án þeirra hefði ástand flestra íþróttafélaga verið mjög erfitt. Það er einnig rétt að 

þakka iðkendum og aðstandendum þeirra, því að þeir hafa að mestu staðið með 

íþróttafélögum sínum, brugðist hratt við breyttum aðstæðum, hliðrunum á viðburðum 

og æfingum.  

Afkoma ársins hjá Fjölni er því ótrúlega góð miðað við aðstæður. Afkoma félagsins í 

heild á árinu 2021 er jákvæð og félagið hefur ekki verið að safna skulum eða auka 

skuldbindingar. Það er ljóst að starfsmenn félagsins og stjórnir deilda hafa unnið 



 

 

28 

28 

gríðarlega gott starf og jafnvel þrekvirki í oft gríðarlega erfiðum aðstæðum. Rekstur 

margra deilda var erfiður, en með átaki til lækkunar kostnaðar og síðan stuðningi frá 

ríki og borg hefur tekist að skila flestum deildum með viðunandi afkomu á árinu 2021. 

Fyrir frekari skýringar og upplýsingar vil ég vísa í sundurliðaða reikninga og skýringar 

hér í ársskýrslu félagsins. Það er rétt að ítreka, að hagnaður er ekki meginmarkmið í 

rekstri félagsins. Það kemur fram í stefnumótun okkar, að við viljum stunda það sem 

við köllum „ábyrga fjármálastjórn“. Það er alveg ljóst að sú stefna hefur hjálpað til við 

að bregðast við afleiðingum faraldursins. Við höfum áður rætt hér um auknar áskoranir 

sem við er að glíma í rekstri íþróttafélaga, sérstaklega hvað varðar afreksstarf 

félaganna. Kostnaður hefur hækkað undanfarin ár á sama tíma og kröfur hafa vaxið um 

fagmennsku. Það er nú rætt víða um hvort að við séum tilbúin til að stíga það skref að 

taka upp atvinnumennsku, a.m.k. að hluta í knattspyrnu. Það mun reynast flestum 

íþróttafélögum ærið verkefni að fjármagna slíkt skref. Samtöl um aukið samstarf félaga, 

eða jafnvel sameiningar hafa lítinn árangur borið. Við stöndum því enn á nokkrum 

tímamótum og ég tel einsýnt, að auka verður kraft í þessu samtali íþróttafélaga. Það er 

mun betra að forráðamenn íþróttafélaga ræði slík mál opinskátt, frekar en að félögin 

neyðist til breytinga, sem hugsanlega væru ekki til hagsbóta fyrir íþróttamál til 

framtíðar.  

Markmið okkar er sem fyrr, hallalaus rekstur. Við teljum daglegan rekstur skilvirkan og 

vel er fylgst með þróun tekna og gjalda í hverri deild. Fjármálum almennt er stýrt frá 

skrifstofu félagsins og þar í gegn fer sem fyrr öll innheimta fyrir allar deildir og greiðsla 

allra reikninga Fjölnis í góðu samstarfi við stjórnir deilda félagsins.  

Samningar Fjölnis við Reykjavíkurborg eru að renna út og þegar er unnið að endurnýjun 

samninga. Við Fjölnismenn höfum bent á, að stærð félagsins okkar endurspeglar ekki 

framlag til reksturs félagsins að fullu. Unnið er að endurskoðun á þessum málum í heild 

hjá borginni. Það eru einnig framundan uppbygging á nýjum hverfum í og við 

Grafarvog. Það verður mjög áhugavert að sjá hvernig íþróttamálum verður sinnt í 

þessum nýju hverfum. Við höfum þegar lýst áhuga félagsins til að koma að því að bjóða 
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þjónustu í þeim hverfum sem næst okkur liggja. Vonandi verður hægt að ganga frá 

nýjum samningi við borgina um starf félagsins fljótlega á þessu ári og við vonumst til, 

að ný hverfi muni skapa félaginu sóknarfæri á næstu misserum.  Það skortir nokkuð á 

stefnumótun borgaryfirvalda  á þessu sviði.  Starfsemi íþróttafélaga er mjög 

mismunandi eftir félögum og framboð íþróttagreina því að sama skapi mismunandi á 

milli borgarhluta.  Íþróttir eru gríðarlega mikilvægt forvarnarstarf og skýr stefna þarf að 

vera í uppbyggingu þeirra mála til næstu framtíðar.    
 

Daglegur rekstur deilda félagsins eru í höndum deildarstjórna deilda og þess mikla 

fjölda, sem þar vinna í ráðum, nefndum, skipulagi viðburða og fleira. Afreksstarf tekur 

sem fyrr mikinn tíma af stjórnarmönnum flestra deilda félagsins og þar er fjármögnun 

starfsins oft mesta og erfiðasta verkefnið.  Rekstur yngri flokka er alls staðar til 

fyrirmyndar og stendur sá rekstur undir sér hjá öllum deildum félagsins. Við leggjum 

mikið upp úr því að halda ungmennastarfi og afreksstarfi fjárhagslega aðskildu, eins 

og lög gera ráð fyrir. Það er auðlind félagsins að fá alla þessa sjálfboðaliða til starfa 

hjá deildunum og án ykkar væri starfsemi félagsins einfaldlega ekki möguleg. Þetta 

getur verið mjög misskemmtilegt, sérstaklega þegar rekstur er erfiður og árangur ekki 

í takt við væntingar. Það er seint hægt að fullmeta framlag sjálfboðaliða og ég vil ítreka 

þakkir til ykkar allra sem leggja slíkt starf á ykkur og oft ykkar nánustu í leiðinni. Starfið 

okkar byggir mikið á persónulegum tengslum við fyrirtæki og ég vil hvetja fyrirtæki og 

þá sem þeim tengjast til að koma og aðstoða okkur enn frekar í þessum málum, 

stuðningur allra við félagið er ómetanlegur og gríðarlega mikilvægur fyrir daglegt 

starf.   
 

Rekstur körfuknattleiksdeildar hefur verið nokkuð þungur síðustu misserin. Karlalið 

félagsins hefur nú spilað tvö tímabil í 1. deild. Stefnan er tekin beint upp, þar sem 

félagið á að sjálfsögðu að vera. Liðið er byggt upp af ungum og efnilegum leikmönnum, 

sem flestir eru uppaldir hjá félaginu. Það var vitað, að það gæti tekið tíma að byggja 

upp sterkt lið, strákunum hefur gengið ágætlega á tímabilinu og það verður að koma í 
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ljós, hvort að markmið um að vinna sig upp um deild næst á árinu. Kvennaliðið okkar í 

körfu hefur blómstrað og spilar annað árið í röð í efstu deild og er í harðri baráttu um 

toppsæti deildarinnar og virðist vera að ná að fóta sig sem verðugur keppinautur um 

titla á næstu árum. Ungmennastarf gengur vel og hefur bætt aðstaða greinilega skilað 

árangri. Stefna okkar er einföld, við eigum alltaf að stefna að því að eiga lið á meðal 

hinna bestu, bæði í karla og kvennaliðum í körfu.  
 

Rekstur handknattleiksdeildar hefur einnig verið nokkuð þungur eins og undanfarin 

ár.  Karlalið okkar spilar annað árið í röð í Grill 66 deildinni. Það er mikið 

uppbyggingarstarf í gangi, þar sem mikið er byggt á ungum, uppöldum leikmönnum 

félagsins. Liðið verður mjög líklega í mikilli baráttu um að komast aftur í úrvalsdeild, 

þar sem liðið á að sjálfsögðu heima.  Kvennaliðið okkar spilar einnig í Grill 66 deildinni, 

en liðið er einnig í mikilli uppbyggingu ungra og uppalinna  leikmanna. Samningar voru 

gerðir við Fylki um samstarf í meistaraflokkum kvenna í handknattleik og er leikið undir 

merkjum Fjölnir/Fylkir. Liðinu hefur ekki gengið eins vel í 1.deild á þessu tímabili en 

liðið spilaði í úrslitakeppninni í vor. Við verðum að tryggja meiri stöðugleika hjá liðunum 

okkar, við höfum verið að fara mikið á milli deilda á undanförnum árum. Við höfum séð 

nokkra fjölgun í yngri flokkum, þannig að við sjáum fram á efnilega leikmenn í 

framtíðinni. Þetta eru skemmtileg verkefni, sem stjórn deildarinnar mun eflaust vinna í 

á næstu misserum.   
 

Rekstur knattspyrnudeildar var einnig þungur á síðasta ári. Karlalið okkar spilaði í 

Lengjudeildinni og var hörð barátta um sæti í efstu deild. Liðið endaði í 3. sæti 

deildarinnar, aðeins 5 stigum frá sæti í efstu deild. Stefnan er sem fyrr einföld, við 

stefnum einfaldlega aftur í deild hinna bestu, þar sem félagið á að sjálfsögðu heima. 

Það verður gaman að fylgjast með liðinu í sumar. Sem fyrr er liðið byggt mikið á 

uppöldum Fjölnismönnum, en við höfum einnig fengið til liðs við okkur reyndari 

leikmenn, sem eflaust munu koma með reynslu og kraft inn í liðið.  Kvennaliðið okkar 

spilaði í 2. deild sumarið 2021 og endaði tímabilið á að tryggja sér sæti að nýju í 
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Lengjudeild kvenna. Það er mikið verkefni framundan við að byggja áfram upp gott lið 

í kvennaknattspyrnu. Við eigum mikið af ungum og efnilegum leikmönnum, sem hafa 

haldið tryggð við félagið og hlutu góða reynslu á síðasta ári, sem mun nýtast til að 

vinna sig aftur upp um deild.  
 

Rekstur fimleikadeildar var góður á síðasta ári og náðust aftur nokkuð góð tök á 

rekstrinum, þrátt fyrir ýmsan vanda vegna faraldursins. Fækkun varð á iðkendum í 

Meistaraflokki í hópfimleikum sem varð til þess að ekki er starfræktur meistaraflokkur 

veturinn 2021-2022. Bætt aðstaða hefur þó gjörbreytt starfi deildarinnar og við erum 

að sjá fleiri afreksmenn í fimleikum hjá félaginu. Eins og oft vill vera kallar aukið 

afrekstarf á nýjar áskoranir. Við höfum hins vegar frábæran grunn og frábæra aðstöðu 

til að byggja á, þannig að framtíðin er björt.  
 

Rekstur sunddeildar félagsins gekk nokkuð vel á árinu. Eftir nokkuð erfiðan rekstur á 

árinu 2019 hefur tekist að snúa dæminu við. Eins og fram hefur komið fyrr, þá fékk 

deildin til umráða aukna aðstöðu í nýrri sundlaug, Dalslaug í Úlfarsárdal.  Aðstaða 

okkar í Grafarvogslaug er löngu sprunginn og mun nýja aðstaðan skapa tækifæri. Sem 

fyrr, þá æfir afreksfólk okkar og eldri iðkendur í sundi mest í Laugardalslaug.  
 

Rekstur frjálsíþróttadeildar gekk nokkuð vel á síðasta ári og starfið í deildinni er 

blómlegt. Bætt aðstaða í Egilshöll hefur þegar skapað tækifæri í starfi deildarinnar.   
 

Tennisdeildin hefur starfað lengi hjá Fjölni og afkoma deildarinnar er í 

járnum.  Aðstöðumál eru þar einnig ofarlega á baugi. Ef hugmyndir Regins um 

uppbyggingu við Egilshöll ná fram að ganga, þá gætu skapast áhugaverð tækifæri þar 

á næstu árum.   
 

Karatedeildin er í fínum gangi og rekstur þar er í góðu jafnvægi. Eins og áður hefur 

komið fram, hafa aðstöðumál takmarkað stækkunarmöguleika deildarinnar, en þar er 

einnig horft til framtíðarhugmynda um uppbyggingu við Egilshöll.   
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Skákdeild er rekin í góðu samstarfi við Helga, fyrrverandi skólastjóra Rimaskóla og er 

rekstur og aðstaða deildarinnar í Rimaskóla til mikillar fyrirmyndar.   
 

Rekstur í íshokkídeild og listskautadeild gekk nokkuð vel á síðasta ári. Í íshokkídeild 

er rekstur meistaraflokka umfangsmikill og eins og hjá öðrum deildum er það ákveðin 

áskorun. Í listskautadeild varð töluverð fækkun iðkenda fyrir nokkrum árum og hefur 

fækkunin haft talsverð áhrif á rekstur deildarinnar en launakostnaður vegur þar þyngst. 

Í deildinni eru iðkendur á öllum aldri og á félagið fulltrúa í efstu flokkum og landsliði 

Íslands. Fjölgun iðkenda í báðum deildum á árinu hefur orðið til þess að ístíminn í 

Egilshöll er þétt bókaður og krefst mikils skipulags. Við sjáum mikla framtíð í rekstri 

skautadeilda hjá Fjölni og væntum þess, að félagið verði í baráttu um verðlaun þar 

innan mjög skamms tíma.  
 

Til að fá frekari upplýsingar um starf einstakra deilda er vísað í ítarlegar ársskýrslur 

stjórna deildanna, sem fylgja hér með. Þar er farið vel yfir helstu atriði í starfsemi allra 

deilda hjá félaginu.  
 

Afkoma aðalsjóðs var í góðu jafnvægi á árinu 2021, annað árið í röð eftir nokkuð erfiðan 

rekstur á árinu 2019.  Hlutverk aðalsjóðs er sem fyrr,  aðhald í rekstri félagsins og 

deilda og að jafna sveiflur í rekstri deilda, þegar á slíku þarf að halda. Framlög og 

styrkir frá opinberum aðilum vegna faraldurs fóru að mestu í gegnum aðalsjóð og var 

hann síðan nýttur til að jafna rekstur deilda í samræmi við umfang þeirra og það 

tekjutap sem deildir urðu fyrir vegna áhrifa COVID 19. Framkvæmdastjóri félagsins mun 

fara nánar yfir reikninga og skýringar við þá.  
 

Styrktaraðilar 

Miklar breytingar hafa orðið á styrkjum frá fyrirtækjum á undanförnum árum. Það er 

ljóst að flest íþróttafélög eru að glíma við sama verkefnið, þar sem fyrirtæki hafa 

almennt heldur dregið úr beinum styrkjum til íþróttafélaga.  Nú hafa verið samþykkt lög, 

sem gætu skapað tækifæri til aukins samstarfs á milli þessara aðila, þar sem fyrirtæki 
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geta nú nýtt framlög og styrki til slíkrar starfsemi til að skattalækkunar.  Við munum taka 

upp samtal við þau fyrirtæki, sem hafa stutt okkur svo dyggilega í gegnum árin og ég 

vil hvetja alla stuðningsaðila félagsins til að aðstoða okkur við það verkefni.  Nú er 

ekkert fyrirtæki sem er skilgreint sem aðalstyrktaraðili félagsins. Aðalstyrktaraðilar náðu 

áður til allra deilda félagsins og bundu hendur deilda um samninga við fyrirtæki í 

sambærilegum rekstri.  Helstu styrktaraðilar okkar hafa haldið tryggð við okkur, en hafa 

breytt samningum sínum við félagið.  N1 og Bónus styðja nú myndarlega við bakið á 

ákveðnum deildum, en eru ekki lengur skilgreind sem styrktaraðilar við félagið í heild. 

Nokkur ár eru síðan Landsbankinn hætti beinum stuðningi við félagið. Félagið er sem 

fyrr mjög háð aðstoð frá atvinnulífinu og það  er  ljóst, að mörg fyrirtæki eru að styðja 

myndarlega við rekstur hinna ýmsu deilda hjá Fjölni. Sá stuðningur  verður  seint að 

fullu metinn. Mig langar að þakka forráðamönnum allar fyrirtækja og félaga sem með 

einum eða öðrum hætti styðja við rekstur hjá okkur kærlega fyrir hjálpina og vil hvetja 

alla áfram til að koma með eins myndarlegum hætti og mögulegt er til aðstoðar 

daglegum rekstri.   
 

Það er ljóst að það starf sem unnið er í íþróttafélögum er besta forvarnarstarf sem 

mögulegt er og ætti vel að samrýmast öllum stefnum og leiðum fyrirtækja til 

samfélagslegrar ábyrgðar. Þar sem Bónus og N1 eru enn okkar stærstu styrktaraðilar, 

þá vil ég þakka þeim fyrirtækjum sérstaklega fyrir aðstoðina. Ég vil líka nefna 

sérstaklega Ferðaskrifstofuna Vita, sem styður vel við knattspyrnudeild, Fasteignasölu 

Grafarvogs, AB varahluti, Bílalind og Innnes, Akstur & köfun, Madenta og Olís kom inn 

á ný þegar þeir styrktu Fjölnishlaupið glæsilega. Ég vil einnig draga sérstaklega fram 

Ölgerð Egils Skallagrímssonar, sem aðstoðar okkar mjög veglega í flestum deildum og 

Reginn, sem eins og áður hefur komið fram vinnur með okkur í Egilshöll og félagið hefur 

stutt vel við rekstur Fjölnis.  
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Daglega starfið 

Það er mikil vinna sem fylgir rekstri á íþróttafélagi eins og félaginu okkar. Aðalstjórn 

ber ábyrgð á heildarrekstri félagsins og vinnur náið með starfsmönnum skrifstofunnar.  Í 

aðalstjórn er fjallað um fjármál félagsins, aðstöðumál, stefnumótun og áætlunargerð, 

auk fleiri tilfallandi verkefna. Faglegu starfi allra deilda er samkvæmt skipulagi stýrt af 

stjórnum þeirra og þær eru einnig ábyrgar fyrir daglegu starfi deildanna. Kröfur til 

starfsmanna okkar og sjálfboðaliða eru miklar og höfum við á undanförnum árum sett 

félaginu siðareglur til að ramma þá vinnu inn eins og unnt er. Aga- og siðamál eru 

ofarlega í umræðunni og auk þess höfum við unnið bæði jafnréttisstefnu og 

heilsufarsstefnu fyrir félagið.  Ég vil hvetja alla til að kynna sér þessar stefnur, en þær 

má nálgast á heimasíðu félagsins, fjolnir.is.   
 

Á undanförnum árum hafa ýmsir viðburðir á vegum félagsins orðið stærsta fjáröflun 

þess. Fyrst ber þar að nefna Þorrablót Grafarvogs, sem á nokkru árum hefur orðið eitt 

af stærstu þorrablótum í heimi. Auk þess hefur Októberfest Grafarvogs verið vaxandi 

og auk þess hafa „hefðbundnir“ viðburðir eins og herrakvöld og konukvöld verið að 

skila félaginu nokkrum tekjum. Það er ljóst, að Covid-19 hefur sett mikil strik í 

reikninginn og valdið miklu tekjutapi hjá Fjölni. Ekki náðist að halda Þorrablót 2021 og 
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Októberfest 2020 og 2021 voru ekki haldin vegna samkomutakmarkana vegna Covid-

19.  

Þorrablót 2022 er hins vegar á dagskrá þrátt fyrir tvær frestanir, en blótið verður haldið 

hátíðlega í Fjölnishöll þann 12. mars. Erfitt verður að ná upp fólksfjölda í mars, bæði 

vegna frestana á viðburðinum og þar sem samkeppnin er orðin gríðarleg eftir dauðan 

tíma í viðburðahaldi í tvö ár. Vonandi koma sem flestir og fagna með okkur á blótinu. 

Við sem einstaklingar þurfum á því að halda vegna þess sem á undan er gengið, og 

ekki síður vegna þess að félagið okkar þarf á því að halda til fjáröflunar fyrir starfi 

félagsins. Ég vil hvetja alla til að svara kallinu og við ætlum að sjá til þess, að þessi 

viðburðir verði árlega á sínum stað í framtíðinni, okkur og félaginu okkar til hagsældar.  

Eins og fram kom í ársskýrslu fyrir 2019, þá er Fjölnir ekki lengur beinn aðili að UMFÍ, 

þar sem ÍBR hefur formlega orðið hluti af því félagi. Við erum því áfram aðilar að UMFÍ, 

en í gegnum aðild okkar að ÍBR. Við höldum þó sérsamningi um skiptingu Lottótekna, 

þar til heildarendurskoðun verður gerð á þeirri úthlutun. Ekkert liggur fyrir um slíka 

endurskoðun, enda sem fyrr skiptar skoðanir um þau mál á meðal félaga.  
 

Verkefnin framundan 

Næstu verkefni verða að koma fyrir viðburðum, mótum og keppnum sem hafa frestast 

vegna faraldursins en sú vinna ætti að vera komin á réttan stað með vorinu. Við höfum 

aðeins séð samdrátt í skráningu iðkenda hjá okkur og við höfum af því ákveðnar 

áhyggjur. Við verðum öll að vinna að því að hvetja alla til að taka þátt í íþróttastarfi 

félagsins, því að það er margsannað að betra forvarnarstarf er einfaldlega ekki 

til.  Þegar langt hlé er á æfingum má reikna með því að það geti verið erfitt fyrir marga 

að koma sér aftur af stað. Íþróttastarf krefst mikilla fórna og við verðum að hvetja okkar 

fólk eins og hægt er til að hefjast handa um leið og slíkt verður fært.  
 

Fjölnir skilgreinir sig sem íþróttafélag Grafarvogs og við viljum þjóna hverfinu okkar og 

nærumhverfi á sem bestan hátt. Félagið bíður mjög fjölbreytta þjónustu í hverfinu og 

allir eiga að geta fundið sér íþróttastarf við hæfi undir merkjum félagsins. Við þurfum 
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stuðning frá hinum íbúum í hverfinu okkar og ég vill enn og aftur hvetja alla til að fylgjast 

með og til þátttöku í þeim viðburðum sem eru á vegum félagsins. Það hefur mikið 

áunnist í aðstöðumálum, en það eru enn mörg stór og skemmtileg verkefni þar 

framundan á næstu misserum. Hverfið okkar er líka að vaxa og það skapar nýjar 

áskoranir fyrir okkur á næstu árum. Fjölnir ætlar sér að taka þátt í því 

uppbyggingarstarfi og býður fram þjónustu til þeirra sem vilja nýta hana.  
 

Kröfur til starfsemi félagsins eru alltaf að vaxa. Við viljum að vel menntaðir og hæfir 

þjálfarar vinni með börnum og afreksfólki okkar. Við höfum á að skipa gríðarlega góðum 

hópi starfsmanna, þjálfara og sjálfboðaliða, sem vinna mikla vinnu fyrir Fjölni. Ég hef 

verið svo heppinn að vera formaður félagsins frá árinu 2009 og hef verið í stjórn frá 

árinu 2005. Þetta hefur verið skemmtilegur tími og félagið hefur vaxið mjög og dafnað 

í gegnum árin. Það fer eflaust að koma tíma í breytingar í yfirstjórn hjá félaginu. Ég hef 

hins vegar fengið mikla hvatningu, og hef því ákveðið að bjóða enn fram krafta mína til 

formennsku fyrir næsta starfsár og ef það verður þegið þá hlakka ég til áframhaldandi 

samstarfs um uppbyggingu á Fjölni - #FélaginuOkkar.   
 

Fjölnismenn og konur er glæsilegur hópur og þar að auki búum við í besta hverfinu í 

Reykjavík. Framtíð Fjölnis er björt – áfram FJÖLNIR.  

   

Jón Karl Ólafsson  

formaður Fjölnis  
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F I M L E I K A R  
 

Á aðalfundi fimleikadeildarinnar 11. febrúar var ný stjórn kjörin. Stjórnina árið 2021-

2022 skipuðu,  

 

Heiðbjört Ófeigsdóttir – Formaður  

Gunnar Bjarnason – Varaformaður  

Helga Ásdís Jónasdóttir – Gjaldkeri  

Svala Ástáðsdóttir – Ritari  

Álfheiður Sif Jónasdóttir – meðstjórnandi  

Margrét Lilja Gunnarsdóttir – meðstjórnandi  

Ávarp formanns,  
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Fimleikaárið 2021 var ekki ósvipað og árið 2020 með allskonar áskorunum fyrir 

iðkendur, foreldra/forráðamenn, þjálfara og stjórnendur. Flestir eru orðnir færir í að lesa 

reglugerðir og leiðbeiningar og breyta starfi og hegðun eftir því. Sóttkví, smitgát, 

samkomutakmarkanir, grímuskylda og öll þessu nýju orð eru á allra vörum og orðin að 

nýjum veruleika í lífi okkar.   
Allt er þetta lærdómur og við öll reynslunni ríkari eftir síðustu 2 ár, ár áskorana og 

óvissu. Þjálfara og iðkendur hafa staðið sig vel í að fara eftir reglum og leiðbeiningum. 

Spritt og grímur orðinn standard búnaður inn í sal. Smit hafa komið upp og iðkendur 

og þjálfara farið sóttkví og smitgát en allt hefur verið tæklað af fagmennsku okkar fólks.  

Þrátt fyrir boð og bönn hefur margt skemmtilegt verið gert sem verður tíundað frekar 

hér fyrir neðan.  

Írisi rekstrarstjóra og verkefnastjórum deildarinnar, Berglindi, Jónasi, Nicoleta og Zoltán 

og öllum þjálfurum þökkum við fyrir frábært starf. Iðkendum hefur áfram fækkað en við 

erum bjartsýn og trúum að þegar lífið kemst í rétt horf þá fjölgi iðkendum aftur og við 

verðum sterkari sem aldrei fyrr.  

Landslag í foreldrastarfi hefur breyst töluvert á undanförnum árum. Erfiðara er að fá 

foreldra til að taka þátt í starfi barna sinna. Við hvetjum alla til að vera virkir og taka þátt. 

Það er gaman og gefandi, deildin verður öflugri og iðkendur ánægðari.  

Bestu þakkir til ykkar allra fyrir óvenjulegt en lærdómsríkt ár.  

Áfram fimleikar – Áfram Fjölnir.  

 

Fyrir hönd stjórnar fimleikadeildar Fjölnis  

Heiðbjört Ófeigsdóttir, formaður.  
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Fimleikadeild Fjölnis var formlega stofnuð í maí 2002 en hafði starfað undir 

almenningsdeild Fjölnis frá haustinu 2001. Fimleikadeildin hefur verið sú fjölmennasta 

innan Fjölnis og hefur vaxið hratt undanfarin ár eins og sjá má á iðkendafjölda síðustu 

ára.  Í kjölfar Covid þá hefur komið bakslag í iðkendafjölda deildarinnar. En við höfum 

trú á því að nú þegar við vonandi sjáum fyrir endan á þessum faraldri þá verður deildin 

fljót að stækka og færast í sitt fyrra horf.  

Þrátt fyrir fækkun iðkenda býður deildin þó uppá fjölbreytt úrval æfinga fyrir iðkendur 

á öllum aldri:  

 

Bangsar – Kríli – Stubbar   
Sunnudagsmorgnar voru eins og síðustu ár tileinkaðir iðkendunum okkar sem eru á 

leikskólaaldri, 2-4 ára. Mikil aðsókn er í þessa tíma hjá okkur og var 2021 engin 

undantekning þrátt fyrir að hafa þurft að gera ýmsar útfærslur á tímunum til þess að 

passa að hlýða öllum reglnum sem fylgdu að hverju sinni vegna COVID. 
 

Grunnfimleikar  

Fjölmennur hópur stúlkna og drengja stundaði æfingar í svokölluðum grunnfimleikum 

en það er upphaf fimleikaiðkunar. Iðkendur stunda æfingar þar í þrjú ár eða frá 5-7 ára 

aldri. Þar kynnast þau æfingahringjum, læra að fara eftir munnlegum og sýnilegum 

fyrirmælum þjálfara, auka líkamsvitund og líkamsstöður, kunna helstu heiti 

grunnæfinga og þekkja fimleikaáhöldin. Innan grunnfimleika eru hópar sem eru 

svokallaðir hraðferðarhópar en þar æfðu iðkendur sem voru tilbúin að takast á við 

töluvert krefjandi æfingar, lengri æfingatíma og hraðari yfirferð.  

Grunnfimleikar skiptast í eftirfarandi hópa:  

• Grunnhópar yngri 5-6 ára  

• Grunnhópar eldri 6-7 ára  

• Framhaldshópar 7-8 ára  

• Hraðferð 5-8 ára  
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Þegar iðkendur eru að hefja sitt þriðja ár í grunnskóla stendur þeim til boða að velja 

sér hvaða leið þau hafa áhuga á að feta áfram í fimleikunum, keppnishópur í 

áhaldafimleikum eða hópfimleikum er algengt val en einnig er hægt að halda áfram í 

æfingahóp eða parkour.   
 

Áhaldafimleikar  

Stúlkur og drengir frá 8 ára aldri æfðu áhaldafimleika og kepptu eftir reglum 

fimleikastigans á ýmsum fimleikamótum yfir árið.    
 

Hópfimleikar  

Stúlkur og drengir frá 8 ára aldri æfðu hópfimleika og keppa eftir reglum code of points 

á ýmsum fimleikamótum vorið 2021. Þjálfarhópurinn hefur breyst lítilega, inn hafa 

komið ungir og efnilegir þjálfarar og hefur samvinna í þjálfarateymum gengið vel sem 

skapar einstaklega góðan anda í deildinni og salnum.   
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Æfingahópar  

Áfram viljum við fjölga í æfingahópum okkar. Við teljum mikilvægt að iðkendur sem 

hafa ekki áhuga á því að stunda keppni hafi tækifæri til þess að njóta þess að stunda 

fimleika á sínum forsendum og hraða.  

 

Parkour  

Áhugi fyrir parkour heldur áfram að aukast. Boðið er upp á æfingar fyrir byrjendur og 

þá sem eru lengra komnir sem er ánægjulegt. Þjálfararnir hafa haldi vel utan um 

hópana.  

 

Leikfimi 60+  

Samstarfi við Korpúlfa var haldið áfram enda hefur það gefist mjög vel. Fjölgað hefur í 

hópnum og mikil ánægja er með fyrirkomulag og æfingar leikfimishópsins.   
 

Sumaræfingar  

Venjan er að vorönn hjá grunn og æfingahópum ljúki með vorsýningu í byrjun júni en 

því miður höfum við þurft að fella hana niður síðustu tvö ár. Keppnishópar æfa þó út 

júní og er alltaf gaman að sjá líf í salnum nánast allt árið um kring. En allir hópar eru í 

sumarfríi í júlí og hefja síðan æfingar eftir verslunarmannahelgi  

 

Sumarfrístund  

Sumarið 2021 var fyrsta sumar þar sem Fjölnir hélt úti sínum eigin sumarnámskeiðum 

fyrir 6-8 ára börn. Var boðið uppá Sumarnámskeið í hinum ýmsu greinum sem eru innan 

deilda Fjölnis. Hægt var að skrá síg á námskeið fyrir og eða eftir hádegi og valkvætt 

hvort börnin vildu kaupa hádegismat sem var í aðstöðu Shake and pizza. 

Fimleikanámskeið var í boði eftir hádegi í allt sumar og ágætis skráning á öll 

námskeiðin.  
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Mótahald 

Mótahald og keppnir voru ofarlega á baugi hjá keppnishópum deildarinnar þó eitthvað 

hafi verið um niðurfellingar móta vegan ástandsins í þjóðfélaginu. Hinsvegar náðist 

glæsilegur árangur á þeim mótum sem þó náðu að fara fram og verður farið yfir það 

hér í stuttu máli.  

Á hverju ári verðlaunum við þá íþróttamenn sem skarað hafa fram úr í starfi 

deildarinnar. Í ár voru íþróttakona/karl deildarinnar:  

 

Íþróttakona fimleikadeildar  

Lilja Katrín Gunnarsdóttir - Lilja Katrín er ung fimleikakona í Fjölni. Lilja er okkar fremsta 

áhaldafimleikakona sem var að hefja keppni í frjálsum æfingum. Í ár var hún valinn í 

úrvalshóp unglinga hjá Fimleikasambandi Íslands. Lilja var einnig valin í æfingarhóp 

fyrir Norðurlandamót unglinga. Lilja á framtíðina fyrir sér og má búast við miklu af henni 

í framtíðinni.  

 

Íþróttakarl Fimleikadeildar  

Sigurður Ari Stefánsson - Sigurður Ari hefur verið einn af efnilegustu fimleikamönnum 

landsins í sínum aldursflokki í árabil. Nú í ár var Sigurður Ari valinn í tvö landsliðs 

verkefni á vegum Fimleikasambands Ísland. Berlín Cup og Norðurlandamót unglinga. 

Sigurður stóð sig vel í báðum verkefnunum. Á norðurlandamótinu varð hann í öðru sæti 

með liði Íslands auk þess að hreppa brons verðlaun á bæði gólfi og stökki. Sigurður 

Ari er vaxandi fimleikamaður sem á framtíðina fyrir sér í áhaldafimleikum karla.  

  

Fimleikasambandsmót  

Móthald hjá Fimleikasambandi Íslands fór vel af stað eftir áramótin 2021 eftir brösótta 

hausrönn þar sem mótin vor felld niður. Fyrsta mót vetrarins var Þrepamót 2, þar var 

keppt í 5.- 4. þrepi kvk og kk og var mikil spenna og gleði að vera komin á keppnisgólfið 

aftur. 17 stúlkur frá Fjölni voru skráðar til keppni.  
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Bikarmót unglinga í hópfimleikum var haldið á í Vallaskóla á Selfossi. Fjölnir átti 

keppendur í 3. Flokki kvk og 4. Flokki kvk . Mótið var áhorfendalaust en með góðri hjálp 

og samvinnu var passað að taka upp vídjó af keppendum svo foreldrar gætu fengið 

að sjá líka.  

Þrepamót í 1.-3. þrepi fór fram í íþróttahúsi Bjarkanna í Hafnarfirði. Árangur 

Fjölnisstúlkna á mótinu var glæsilegur en Fjölnir átti keppendur í 3. þrepi og 1.þrepi  

GK mót í hópfimleikum. Mótið fór fram í glæsilegu húsnæði FIMA á Akranesi. Mótinu 

var streymst á ÍA TV og var einstaklega vel að því staðið. Fjönir tefldi fram liðum í 2. 

flokki kvk og meistaraflokki kvk.  

Bikarmót í áhaldafimleikum fór fram í Gerplu fyrstu helgina í mars. Mótið er liðakeppni 

og átti Fjölnir tvö lið á mótinu stúlknalið í 3. þrepi og karlalið í frjálsum æfingum í fyrsta 

skipti í sögu félagsins. Stelpurnar í 3. Þrepinu gerðu sér lítið fyrir og urðu Bikarmeistarar 

og strákanir stóðu sig vel og enduðu í 3. sæti.  

Íslandsmót í Áhaldafimleikum fór fram 

stuttu seinna í fimleikasal Ármanns í 

Laugardalnum. Fjölnir átti fjóra keppendur 

í unglingaflokki karla. Á laugardag fór 

fram keppni í fjölþraut. Sigurður Ari endaði 

í 2. sæti í Fjölþraut unglingaflokkur karla  
og einnig varð hann í fyrsta sæti á stökki. 

Sigurður Ari Stefánsson  

Íslandsmótið í stökkfimi þar sem keppt var 

í öllum flokkum kvk og kk og Bikarmót í 

hópfimleikum mfl., 1.-2.flokkur og kke,  
mótin fóru bæði fram Stjörnuheimilinu í 

Ásgarði. Fjölnir átti tvö lið á stökkfimi 

mótinu og eitt lið í 2.flokk á Bikarmótinu.  
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Íslandsmót í stökkfimi stóðu lið Fjölnis sig mjög vel en Meistaraflokkur A og 1. Flokkur 

A urðu  Íslandsmeistarar  

Á Bikarmót í Hópfimleikum varð 2. flokkur í 2. sæti.  

Íslandsmót í þrepum og GK meistaramót í áhaldafimleikum fóru bæði fram í 

húsakynnum Ármanns. Okkar keppendur stóðu sig vel á báðum mótum. Á Íslandsmóti 

í þrepum er einnig krýndur Íslandsmeistari þvert á aldursflokka í fimleikastiganum.  

Íslandsmót í þrepum varð Lilja Katrín Gunnarsdóttir Íslandsmeistari í 1. þrepi 13 ára og 

yngri.  

Fjölnir tók að sér að sjá um tvöfalt mótahald í lok maí og þurftu allir að leggja saman 

krafta sína til þess að tveir salir yrðu klárir til þess að taka á móti keppendum á 

laugardags morgni. Þetta gekk allt vonum framar og var Vormót í hópfimleikum haldið 

í íþróttahúsinu í Dalhúsum og Þrepamót 3 haldið í fimleikasalnum okkar í Egilshöll.  

Lið Fjölnis stóðu sig vel á Vormótinu auk þess sem og keppendur okkar á Þrepamót 3.  

Mótatímabilinu  2020- 21 lauk síðan á Akranesi á Íslandsmóti í hópfimleikum. Mótið var 

skemmtileg uppskeruhátið þeirra liða sem kepptu í A deildum þetta keppnistímabil og 

var ótrúlega mikið af flottum æfingum og stökkum sem voru framkvæmd á þessu móti. 

Fjölnir átti fjögur lið á þessu móti og unnu þau öll til verðlauna. En Kk y hópurinn okkar 

varð Íslandsmeistari í sínum flokki.  

Á haustönn var svo hægt að keppa í áhaldafimleikum og fór fram keppni á Þrepamóti 

1 og haustmót í áhaldafimleikum. Mótum í hópfimleikum var hins frestað þar sem þau 

náðu ekki að vera innan sóttvarnareglna sökum fjölda keppenda.   
 

Skrifstofa og þjálfarar  

Írís Svavarsdóttir er í fullu starfi sem rekstrarstjóri fimleikadeildarinnar. Henni til halds 

og trausts sinna verkefnastjórar skrifstofustöfum samhliða þjálfun. Hjá deildinni eru 20 

þjálfarar, þar af eru 9 fastráðnir. Til viðbótar erum við líka með myndarlegan hóp af  
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hlutastarfsmönnum og aðstoðarþjálfurum. Þjálfarar í salnum vinna vel saman og er 

einstaklega gott andrúmsloft í salnum.   
Að lokum viljum við í stjórn fimleikadeildarinnar þakka öllum þjálfurum, starfsfólki og 

ekki síst iðkendum fyrir dugnað og metnað til að ná árangri síðastliðið ár. Góð 

samvinna allra er lykillinn að farsælu starfi deildarinnar. Að auki þökkum við öllum 

sjálfboðaliðum sem komið hafa að starfinu með einum eða öðrum hætti sl. ár fyrir þeirra 

störf. Við viljum einnig hvetja sem flesta foreldra að taka þátt í gefandi starfi 

deildarinnar. Deildinni óskum við velfarnaðar á nýju ári og horfum bjartsýn fram á nýtt 

fimleikaár í Fjölni.   
 

Áfram Fjölnir !  
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F R J Á L S A R  
 

Á aðalfundi frjálsíþróttadeildarinnar 17. febrúar 2021 var ný stjórn kosin og var hún 

skipuð eftirtöldum aðilum: 
Þorgrímur H. Guðmundsson, formaður 
Auður Aðalbjarnardóttir, varaformaður 
Ágúst Jónsson, gjaldkeri 
Valgerður Sigurðardóttir, meðstjórnandi 
Auður Ólafsdóttir, ritari 
Hreinn Ólafsson, meðstjórnandi 
Hjörvar Pétursson, meðstjórnandi 



 

 

49 

49 

Björn Júlíus Grímsson, meðstjórnandi 
Bragi Birgisson, meðstjórnandi 

Þær breytingar urðu á stjórninni að Auður Aðalbjarnardóttir kom ný inn í stjórnina, og 

hún boðin velkomin til starfa.  Formaður deildarinnar sat í stjórn FÍRR (Frjálsíþróttaráðs 

Reykjavíkur).  

 

Mótahald og þátttaka á mótum 

Starf  frjálsíþróttadeildarinnar var með nokkuð hefðbundnum hætti á árinu en Covid 19 

hefur haft áhrif á starf deildarinnar eins og þjóðfélagið allt. Fyrsta verkefni ársins var að 

starfa við Reykjavík International Games ásamt fleiri félögum. RIG fór fram 7. febrúar 

og er eina alþjóðlega frjálsíþróttamót innanhúss sem haldið er hér á landi. 

Frjálsíþróttadeild Fjölnis fékk úthlutað MÍ í fjölþrautum sem haldið var 20.-21. febrúar, 

og MÍ öldunga sem haldið var 30.-31. október. Bikarkeppni FRÍ innanhús féll niður 

vegna Covid 19,  utanhússkeppnin var haldin 7. ágúst og tókum við þátt í því mótshaldi 

venju samkvæmt í samstarfi við Aftureldingu. Árlegt páskamót fyrir iðkendur 6-10 ára 

féll niður vegna covid 19 og var í staðinn haldin vegleg lokahátíð við annar lok í 
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endaðan maí. Lokahátíðin var haldin í nýju frjálsíþrótta-aðstöðunni í Egilshöll og var 

almenn ánægja með hvernig til tókst. Í desember var haldið jólamót fyrir iðkendur 6-10 

ára í Egilshöll og var þátttaka góð og ánægja með viðburðinn. 

Fjölnishlaupið, Fjölnishlaup Olís, sem upphaflega var dagsett á uppstigningardag var 

frestað og var svo haldið í 33. sinn fimmtudaginn 17. júní. Framkvæmd hlaupsins var 

að mestu í höndum Hlaupahóps Fjölnis. Framkvæmd og umgjörð hlaupsins þótti takast 

afar vel og var deildinni til mikils sóma. Fjölnishlaup Olís er nú hluti að Gatorade 

sumarhlauparöðinni. 65 manns tóku þátt í 10km hlaupinu, 46 tóku þátt í 5 km og 123 

voru í skemmtiskokkinu. Var þátttakan ívið lakari en árið á undan.  

Þann 3. júní héldum við okkar árlega Vormót Fjölnis fyrir krakka á aldrinum 11-15 ára. 

Mótið var haldið á Kaplakrikavelli í Hafnarfirði þar sem engin nothæfur frjálsíþróttavöllur 

var í Reykjavík.  Mótið var með hefðbundnu sniði og alls voru skráðir til leiks 97 

keppendur. Áramót Fjölnis sem dagsett var 29. desember féll niður vegna Covid-19. 

Æfingar 

Æfingar deildarinnar voru með nokkuð hefðbundnum hætti eins og undanfarin ár. 

Hópurinn 10 ára og yngri er í vexti, Daði Arnarson hafði umsjón með þessum hópum, 

þær Helga Þóra Sigurjónsdóttir og Signý Hjartardóttir eru aðstoðar þjálfarar hópsins. 

Hóparnir æfðu tvisvar til þrisvar í viku í Fjölnishellinun Egilshöll.11-13 og 14-16 ára 

hópar urðu til á haustönninni, þetta eru hópar sem hafa verið að stækka mikið og hétu 

áður 11-14 og 15+. Þessir hópar æfa í Fjölnishellinum og í Frjálsíþróttahöllinni í 

Laugardal. Umsjónarþjálfarar 11-13 ár hópsins eru Vilhelmína Þór Óskarsdóttir og 

Bjarni Anton Theodórsson. Mattías Már Heiðarsson er umsjónarþjálfari 14-16 ára 

hópsins. Óskar Hlynsson sér um styrktarþjálfun hjá þessum hópum. 
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Í sumar fóru æfingar hópsins fram á frjálsíþróttavelli Aftureldingar í Mosfellsbæ undir 

handleiðslu Mattíasar Más og Daða Arnarsonar. Unglingaflokkur 17+ ára og eldri æfir 

undir stjórn Óskars Hlynssonar. Um sumarið fóru æfingar hópsins fram á 

frjálsíþróttavelli Aftureldingar í Mosfellsbæ. Voru æfingar sameiginlegar með 

Aftureldingu. Á veturna fara æfingar fram í Frjálsíþróttahöllinni í Laugardal. Æft er 5-6 

sinnum í viku. Theodór Karlsson er tækniþjálfari á fimmtudögum á veturna. Matthías 

Már Heiðarsson er aðstoðarþjálfari hópsins og hefur hann séð um styrktarþjálfun hans. 

Óskar Hlynsson sér um æfingar fyrir fullorðna iðkendur tvisvar til þrisvar sinnum í viku, 

sá hópur hefur vaxið mikið og eru iðkendur um 10-15 talsins, hlé hefur þurft að gera á 

þessum æfingum vegna Covid-19. Árangur okkar iðkenda hefur verið mjög góður á 

árinu 2021 og erum við mjög bjartsýn á framhaldið. Margir eru að bæta sig stórlega og 

vinna góða persónulega sigra og það verður mjög gaman að fylgjast með framhaldinu. 

Íþróttaafrek 

Afreksfólk deildarinnar var valið í desember. Að þessu sinni voru valin Helga Þóra 

Sigurjónsdóttir hástökkvari og Bjarni Anton Theódórsson 400m hlaupari. Bjarni Anton 

var valin í landsliðsverkefni hjá FRÍ og tók þátt í Evrópubikarkeppninni í 

Búlgaríu.Fjárhagur frjálsíþróttadeildarinnar er í mjög góðu jafnvægi og er góður 

rekstrar afgangur ílok árs, þessi niðurstaða er hvatning fyrir stjórn að bæta aðstöðu og 
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auka tækniþjálfun, en lengi hefur verið kallað eftir aukinni kast þjálfun meðal iðkenda 

deildarinnar. 

Íslandsmeistarar á árinu 2021: 

Sveit Fjölnis     Karla 4*400m boðhlaup 

Sveit Fjölnis     Kvenna 4*400m boðhlaup 

Sara Gunnlaugsdóttir  2005  Kona 800m hlaup stúlkna 16 –17  ára 

Sara Gunnlaugsdóttir  2005 Kona 400m hlaup stúlkna 16 –17  ára 

Kjartan Óli Ágústsson  2002 Karl 800m pilta 18-19 ára, utanhúss 

Kjartan Óli Ágústsson  2002 Karl 400m pilta 18-19 ára, utanhúss 

Daði Arnarson   1999 Karl 400m pilta 20 –22 ára, utanhúss 

Daði Arnarson   1999 Karl 800m pilta 20 –22 ára, innanhúss 

Kjartan Óli Ágústsson  2002 Karl 800m hlaup pilta 18-19 ára, innanhúss 

Helga Þóra Sigurjónsdóttir  2000 Kona Hástökk stúlkna 20-22 ára 

Sólon Blumenstein   2006 Karl 800m hlaup pilta 15 ára, innanhúss 

Guðný Lára Bjarnadóttir  2004 Kona 800m hlaup stúlkna 16-17 ára, 

innanhúss 

Guðný Lára Bjarnadóttir  2004 Kona 1500m hlaup stúlkna 16-17 ára, 

innanh. 

Katrín Tinna Pétursdóttir  2002 Kona Stangastökk stúlkna 18 –19 ára, 

innanh. 

Katrín Tinna Pétursdóttir  2002 Kona Stangastökk stúlkna 18 –19 ára, 

utanh. 

Ágúst Jónsson   1973 Karl 200m hlaup eldri iðkenda M45 

Ágúst Jónsson   1973 Karl 400m hlaup eldri iðkenda M45 
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Ágúst Jónsson   1973 Karl 800m hlaup eldri iðkenda M45 

Ágúst Jónsson   1973 Karl 1500m hlaup eldri iðkenda M45 

Ágúst Jónsson   1973 Karl 3000m hlaup eldri iðkenda M45 

Valgerður Sigurðardóttir  1976 Kona 60m eldri iðkenda M40, innanhúss 

Valgerður Sigurðardóttir  1976 Kona 200m eldri iðkenda M40, innanhúss 

Valgerður Sigurðardóttir  1976 Kona Langstökk eldri iðkenda M40, 

innanhúss 

Valgerður Sigurðardóttir  1976 Kona Kúluvarp eldri iðkenda M40, 

innanhúss 

Sveinn Arnarson   1969 Karl 400m hlaup eldri iðkenda, M50, 

innanh. 

Sveinn Arnarson   1969 Karl 200m hlaup eldri iðkenda, M50, 

innanh. 
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Aðstöðumál 

Innanhússaðstaðan fyrir frjálsíþróttafólk í Laugardalnum er góð, hins vegar var 

frjálsíþróttaaðstaða utanhúss í Laugardal ónothæf allt árið 2021 vegna skemmda á 

vellinum. Deildin hefur átt í samstarfi við Aftureldingu og æft á Varmárvelli, aðstaða þar 

er ágæt en þarfnast mikils viðhalds. Utanhúss keppnisaðstaða fyrir frjálsar íþróttir í 

Reykjavík er í algeru lamasessi og er enginn keppnisfær utanhússvöllur í Reykjavík um 

þessar mundir.  

Innanhússaðstaðan í Egilshöll var tekin í notkun í ársbyrjun 2020 og er alger bylting 

fyrir deildina, ásókn hjá yngstu hópunum er margföld og er mikil ánægja með 

aðstöðuna. Deildin stóð fyrir sumarnámskeiði í samstarfi við skrifstofu Fjölnis og var 

þátttaka afar góð og sótti á annað hundrað barna þau námskeið, Matthías Már og Einar 

Óskarsson höfðu umsjón með þessum námskeiðum.  

 

Yfirlit yfir starfsemi Hlaupahóps Fjölnis starfsárið 2021 

Eins og allir vita þá var árið 2021 mjög óhefðbundið æfingalega séð. Æfingar féllu mikið 

niður á árinu. Fyrst í byrjun árs og þar til í maí, svo féllu æfingar innanhús niður frá því 

október fram í desember. Ingvar Hjartarson sá umþjálfun hópsins. Ingvar óskaði eftir 

að láta af störfun í árslok vegna anna á öðrum vettvangi. Við þökkum Ingvari fyrir vel 

unnin störf hjá hlaupahópnum. 

Æfingar eru fjórum sinnum í viku.  Á mánudögum og miðvikudögum hleypur hópurinn 

frá  Egilshöll kl. 17:30 en hópurinn hefur aðgang að Hellinum í Egilshöll efir hlaup fyrir 

teygjur og styrktaræfingar. Hlaup frá Egilshöll er nýbreytni fráfyrra ári, hópurinn hefur 

þar til í vorsins 2020 hlaupið frá Foldaskóla. Á fimmtudögum yfir vetrartímann hittist 

hópurinn kl. 17:20 og hitar upp fyrir brautaræfingu í Frjálsíþróttahöllinni.  

Þar sem Frjálsíþróttahöllin var meira og minna lokuð vegna sóttvarnarástæðna var hist 

við Egilshöll  kl. 17:30 líkt og á mánudögum og miðvikudögum. Venjulega þegar höllin 

lokar á vorin hleypur hópurinn frá hinum ýmsum stöðum sem tilkynnt er um í 

æfingarappi. Í sumar var töluvert um utanvegahlaup á fimmtudögum sem mældist vel 
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fyrir. Á laugardögum eru síðan löng hlaup frá tækjunum við Gullinbrú, kl. 9:30 yfir 

sumartímann en kl. 10 yfir dimmustu vetrarmánuðina.  

Nokkuð var um keppnishlaup, þó mörg hver væru minni vegna samkomutakmarkanna 

en félagar voru duglegir að taka þátt. Til dæmis tóku þrír fulltrúar Fjölnis þátt í 

Laugarvegshlaupinu (54km utanvegahlaup frá Landmannalaugum í Þórmörk) sem allir 

komu í mark sælir og glaðir. Hópurinn skipulagði ferð yfir Fimmvörðuháls í sumar 2021 

með gistingu í Básum.  

F.h. stjórnar,  

Þorgrímur H. Guðmundsson formaður  
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H A N D B O L T I  
Stjórn fyrir tímabilið febrúar 2021 – febrúar 2022 var skipuð eftirfarandi meðlimum á 

aðalfundi deildarinnar 18. Febrúar 2021. 

Davíð Arnar Einarsson, formaður 

Jarþrúður Hanna Jóhannsdóttir, varaformaður / formaður mfl. ráðs karla 

Magnús Þór Arnarson, meðstjórnani / formaður mfl. ráðs kvenna 

Halldór Torfi Pedersen, meðstjórnandi 

Róbert Runólfsson, meðstjórnandi 

Margrét Theódórsdóttir, meðstjórnandi 

 

Skýrsla stjórnar 

Árið 2021 var annað starfsárið sem handboltadeildin starfaði undir áhrifum Covid 19. 

Vegna þessa litaðist árið á frestunum á leikjum, mótun og á æfingum. Við þessar 
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aðstæður var erfitt að reka deildina með mansæmandi hætti en að mínu mati tókst 

okkur það ágætlega. Við höfum fengið mikla aðstoð frá aðalstjórn Fjölnis og fyrir það 

er deildin þakklát. Vonandi getum við tekið upp hefðbundið starf á árinu 2022 og kvatt 

þessi tvö Covid ár án söknuðar. 

Það má segja að frá okkur sjónarhóli bitnaði þetta Covid ástand mest á barna- og 

unglingastarfinu en veruleg fækkun iðkenda raungerðist á haustönn 2021. Með 

hækkandi sól og góðu starfi barna- og unglingaráðsins ásamt nýjum yfirþjálfara 

vonumst við til þess að ná vopnum okkar á ný. Íþróttahreyfingin í heild sinni á erfitt 

verkefni fyrir höndum við að ná þeim krökkum og unglingum til baka sem hættu 

íþróttaiðkun á Covid tímanum. 

Meistaraflokkur karla var í hörkubaráttu á vorönn 2021 um að komast upp í Olísdeild 

karla og var mjög nálægt því markmiði. Strákarnir eru aftur í hörkubaráttu við að komast 

í deild þeirra bestu nú á vorönn 2022. Það er markmið okkar að koma strákunum upp 

um deild og halda okkur þar en liðið er ungt og að okkar mati á nóg inni. 

Meistaraflokkur kvenna átti brösugt tímabil árið 2020/2021 en komst í úrslitakeppnina 

um að komast upp um deild en tapaði fyrir HK vorið 2021. Liðið er byggt upp að miklu 

leyti af stelpum úr Grafarvogi og Árbænum enda um sameiginlegt lið að ræða. Liðið er 

mjög ungt en það er markmið okkar að byggja á þessum stelpum enda mjög efnilegar 

stelpur sem eiga eftir að gera góða hluti á parketinu í framtíðinni. 

Vil ég þakka öllum þeim sjálfboðaliðum og öðrum sem hafa aðstoðað okkur síðustu ár 

án ykkar væri ekki hægt að halda þessari starfsemi út. 

 

Davíð Arnar Einarsson 

 

Formaður Handknattleiksdeildar Fjölnis.  
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Í S H O K K Í  
 

Stjórn skipuð á aðalfundi deildarinnar 10. febrúar 2021:  

 

Heiðrún Kristín Lúðvíksdóttir, formaður  

Sigurdís Gunnarsdóttir, gjaldkeri  

Hermann Haukur Aspar, meðstjórnandi  

Birkir Björnsson, meðstjórnandi 

Kristján Valdimar Þórmarsson, meðstjórnandi 

Andri Kristjánsson, meðstjórnandi 

Egill Egilsson, meðstjórnandi 
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Starf stjórnar hefur gengið mjög vel á árinu, Covidið hefur komið og farið svolítið eins 

og því sýnist en blessunarlega hefur stjórn sloppið og starfað með frekar eðlilegum 

hætti.  Stjórnin hefur verið samstillt og samstarfið einkennst af trausti og heilindum. Nær 

ávallt hefur verið samhljómur og einung um þær ákvarðanir sem stjórnin hefur tekið.   

Stjórnin tók við í lok febrúar 2021 og var vel mönnuð strax í upphafi og var mynduð 7 

manna stjórn.  Á tímabilinu breyttist hins vegar skipan stjórnar og nýjir aðilar komu inn 

í starfið með krafti. Hermann bauð sig fram til stjórnar ÍHÍ og hlaut kosningu og við það 

þurfti hann að segja sinni stöðu lausri í stjórn deildarinnar. Egill sagði sig úr stjórn nú 

undir lok árs vegna anna í vinnu. Inn fyrir þá kom fyrst Fanney Stefánsdóttir Aspar og 

svo Gróa Björg Gunnarsdóttir.    

Sú stjórn sem starfaði 2020 – 2021 og tók þá ákvörðun að breyta til og setja sér 

markvissari stefnu og réði inn nýjan yfirþjálfara Emil Alengard. Nú er annað tímabil hans 

að renna undir lok en í raun það fyrsta þar sem starfið hefur verið nokkuð eðlilegt, þar 

sem síðasta tímabil var undirlagt undir heimsfaraldur þar sem afskaplega erfitt reyndist 

að halda starfinu gangandi.  Það er ljóst í huga stjórnar íshokkídeildar og Fjölnis að 

strax má greina mikinn gæða mun á þjálfun og starfinu eftir komu Emils. Samhliða komu 

hans hefur bætt í þjálfarahópinn hjá okkur og er stjórnin afskaplega þakklát fyrir þeirra 

starf í vetur.  

Strax má greina áherslubreytingar á starfinu og þrátt fyrir það að Covid-19 hafi truflað 

starfið mikið og um tíma lagt það niður þá má greina miklar framfarir og fagmennsku í 

starfinu og óhætt að segja að fráfarandi stjórn er stolt af þesssum breytingum og horfir 

björtum augum til framtíðarinnar.   

Rekstrarlega hefur gengið betur í ár en síðastliðið ár. Vissulega höfum við fundið enn 

fyrir heimsfaraldrinum en þó á annan hátt en síðastliðið tímabil.  Allar þær pásur og 

raskanir sem voru á starfinu áður gerðu það að verkum að sumir iðkendur skiluðu sér 

ekki til baka eða seinna en ella. Þessu hefur hins vegar gengið vel að snúa við og hafa 

iðkendatölur allar verið á uppleið.  Það er svo rétt að taka það fram að við fundum 

sannarlega fyrir því að vera partur af Fjölni og það hjálpar mikið til að vera partur af 

öflugu og sterku íþróttafélagi. Samstarf stjórnar íshokkídeildarinnar og 
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framkvæmdastjórnar Fjölnis hefur gengið vel í ár og eflaust má gera enn betur og erum 

við fullviss um það að ný stjórn mun gera það. Í svona sameiningum er alltaf fólgin mikil 

lædómskúrfa og ljóst að frekari tækifæri liggja í að gera enn betur í samskiptum við 

aðalfélagið og þá sérstaklega í því að nýta okkur þann styrk sem Fjölnir hefur.  

Nýrrar stjórnar býður spennandi verkefni að halda áfram uppbyggingunni og auka 

samvinnu okkar við önnur aðildarfélög, sérsamband, móðurfélag og iðkendur.    

Allt starf stjórnar er sjálfboðastarf og er það oft á tíðum ósérhlífið. Á tímum fylgir starfinu 

álag og oft erfið samskipti og ákvaraðnir sem þarf að taka. En á sama tíma er það 

afskaplega gefandi og það er gaman að vera þáttakandi í starfi sem þessu,  sjá deildina 

stækka og börn og iðkendur vaxa í íþrótt sem við öll elskum. Til þess að vöxtur geti 

haldið áfram þarf að virkja fleiri einstaklinga í sjálfboðastarf og virkja þarf betur 

foreldraráð og starf foreldra í yngri flokkum.  Íshokkí er frekar mannfrek íþróttagrein 

þegar leikir eru annars vegar og heilt yfir mættu foreldrar / forráðamenn vera öflugri við 

að aðstoða við starfið í kringum leikina.  Að vanda hefur sjoppan okkar verið í góðum 

höndum Kristínar, Hafdísar og Guggu. Það er ómetanlegt fyrir deildina að þær séu til 

taks og taki að sér þennan rekstur, það var gott að oftast var Bjarnarbúðin opin í ár 

enda fátt betra fyrir andlega heulsu en að stoppa þar, fá sér kaffi og  ræða guð og 

mennina.   
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Yngri Flokkar Bjarnarins  

Þjálfarastarf yngri flokka var í byrjun í höndum Andra, Emil, Lauru, Lilly, Tomas  og auk 

þess hafa margir aðstoðað við þjálfun, foreldrar og leikmenn yngri flokka.  Það hafa 

klárlega verið áskoranir í þjálfun þessara mikilvægu flokka í ár og má segja að 

breytingar hafi oft á tíðum verið of örar. En þessar breytingar eru þó ekki til engis og 

nýlega var samþykkt að fara í enn frekari stefnumótun á þjálfun og markmiðum í þjálfun 

þessara flokka. Þessi stefna er í mótun og er unnin í samstarfi við ÍhÍ.   

Lið okkar hafa staðið sig vel í ár í öllum og merkja má framfarir í öllum flokkum hjá 

okkur. Íslandsmótum er ekki enn lokið og því liggja ekki úrslit fyrir nema í tilviki U-16 

ára liðs okkar sem hefur þegar tryggt sér Íslandsmeistaratitil og gerðu það í desmenber 

hér á heimavelli okkar í Egilshöllinni, glæsilegt hjá þessum efnilegu leikmönnum.   

Við eigum góðan efnivið í öllum flokkum en halda þarf vel um starf yngri flokkana og 

tryggja að allir iðkendur haldi áfram,  jafnframt þarf að  halda áfram sókninni og fjölga 

iðkendum enn frekar. Munur er á fjölda iðkenda á milli flokka og ákveðnir flokkar eru 

fámennir og þarf að hugsa sérstaklega vel um þá flokka og tryggja að ekki komi göt í 

aldurshópa.   
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Meistaraflokkur kvenna  

Það hefur verið stefna okkar að styðja enn betur við kvennastarfið og ákveðið var að 

fjárfesta enn betur í því og hófst það verkefni veturinn 2020 – 2021. Það er heldur betur 

þegar byrjað að skila sér og er staðan nú sú að Mfl. Kvenna er í toppsætinu í deildinni 

og vonandi heldur þessi árangur áfram út tímabilið og hver veit nema að titilinn endi 

hjá okkur í ár.   

Eins og áður kom fram þá hefur það verið stefnumál fráfarandi stjórnar að byggja upp 

kvenna íshokkí og er það mikilvægt að halda þessu mikilvæga starfi áfram því þá fyrst 

förum við að uppskera af þessari mikilvægu fjárfestingu.  

 

Meistaraflokkur karla  

Mfl. karla hefur átt erfitt tímabil í ár. Strax í upphafi leiktíðar misstum við leikmenn í 

meiðsli og því miður hefur reynst erfitt að finna taktinn aftur. Það er þó margt gott að 

gerast og gaman að sjá hve marga unga leikmenn við eigum sem eru efnilegir og hafa 

fengið tækifæri til þess að stíga sín fyrstu skref í Mfl.  í ár.  Það liggur fyrir okkar lið mun 

ekki leika til úrslita um titilinn í ár en það kemur ár eftir þetta ár og mikilvægt að fá 

leikmenn til baka úr meiðslum og halda áfram að byggja upp á þeim sterka grunni sem 

við eigum.  
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Framundan 

Framundan eru bjartir tímar og er fráfarandi stjórn þakklát því trausti og stuðningi sem 

henni hefur verið sýnt. Það verður gaman að sjá starfið, deildina og íþróttina dafna 

undir forystu nýrrar stjórnar. Með sterku þjálfarateymi undir forystu Emil Alengard er 

framtíðin björt fyrir Íshokkídeild Fjölnis og íshokkí á Íslandi sömuleiðis.   

Iðkendum hefur ekki fjölgað eins og okkar vonir stóðu til og er fjöldi iðkenda nánast sá 

sami á milli ára.  Þetta skýrist að hluta til að iðkendur skiluðu sér ekki til æfinga í haust 

og spilar þar Covid hlutverk. En það þarf svo sem ekkert að dvelja í fotíðinni og leita 

skýringa á þessari stöðu. Þetta er áskorun og þarf ný stjórn og við öll sem stöndum að 

deildinni að gera betur og standa saman í því að byggja upp íshokkí, því eitt er ljóst í 

huga okkar að allt of fáir séu að njóta þessarar frábæru íþróttar og alls því góða fólks 

sem stendur að deildinni okkar.   

 

Kærar þakkir fyrir okkur,  

Áfram Fjölnir / Björninn   
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K A R A T E  
 

Ný stjórn tók við störfum að loknum aðalfundi í febrúar 2021.  

Stjórnina skipuðu:  

Þorsteinn Yngvi Guðmundsson, formaður 

Esther Hlíðar Jensen, gjaldkeri 

Valborg Guðrún Guðjónsdóttir, ritari 

Willem Cornelis Verheul, meðstjórnandi   

Friðrik Magnússon, meðstjórnandi   

 Sif Ólafsdóttir, meðstjórnandi   

Sigríður Þórdís Pétursdóttir, meðstjórnandi   
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Þetta er annað árið sem óbreytt stjórn situr. En að megin uppistöðu hefur stjórn þessi 

setið með litlum breytingum í á 6. ár.  Stjórn hefur unnið að þeim markmiðum sem sett 

voru fyrir deildina fyrir fáeinum árum. Þessi markmið snúa að félagsstarfinu, árangri í 

íþróttinni og rekstri deildarinnar.   

Megináhersla stjórnarinnar á árinu var að finna leiðir til að halda iðkendum við efnið og 

freista þess að finna leiðir til að fá fólk til að snúa aftur til iðkunar eftir að æfingar féllu 

niður vegna Covid-19 viðbragða.  

Rétt eins og árið áður leið 2021 með heldur óvenjulegum hætti. Þó má segja að 

starfsemi deildarinnar hafi gengið ágætlega.  Það er að segja, haldnar voru æfingar 

sem stóðust kröfur yfirvalda. En mótahald breyttist aðeins sem von var.   

Karatedeildin tók þátt í þeim mótum sem í boði voru með ágætum árangri. En sem 

gefur að skilja var fátt um keppnir.  

Venju samkvæmt voru haldnar æfingabúðir og beltapróf undir leiðsögn Sensei Steven 

Morris. Þetta er 16. árið í sem Sensei Steven kemur til að kenna og staðfesta árangur 

iðkenda. Þörfin á gráðun og leiðsögn Steven var orðin uppsöfnuð en Covid 19 hafði 

þau áhrif að árið 2020 var heimsókn Steven frestað.  

Karatekona og -maður ársins voru valin Eydís Magnea Friðriksdóttir og Gabríel 

Sigurður Pálmason.  

 

Þjálfarar  

Karatedeildin býr að reynslumiklu þjálfarateymi. Þar fer fyrir vöskum hópi yfirþjálfari er 

sem hefur leitt starfsemina frá stofnun deildarinnar, Willem Cornelis Verheul, 3. dan sem 

er ábyrgur fyrir öllu starfi í þjálfunaraðstöðu deildarinnar.   

Honum til halds og trausts eru:   

 

Snæbjörn Willemsson Verheul, 3. dan.  
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Páll Haraldsson 2. dan.  

Eydís Magnea Friðriksdóttir, 1. dan jr.  

Auk ofangreindra starfar lítill hópur aðstoðarþjálfara, 15-18 ára iðkendur sem eiga það 

sameiginlegt að hafa lokið svartbeltisgráðun. Einn hluti settra markmiða deildarinnar 

lýtur að því að tryggja framgang iðkenda sem áhuga hafa á að koma að þjálfun annara 

iðkenda. Þetta er gert bæði til að tryggja að deildin hafi aðgang að fólki með næga 

þekkingu á karatetæknilegum atriðum sem og starfinu innan deildarinnar. Þannig hafa 

yngri iðkendur fengið tækifæri til að leggja hönd á plóg með öðrum reynslumeiri 

þjálfurum.  

Það hefur sýnt sig að brottfall iðkenda kemur gjarnan til um 16 ára aldurinn þegar 

grunnskóla lýkur og fleiri breytingar verða í umhverfi unglinganna. Þá hefur reynst 

deildinni ágætlega að bjóða nemendum sem vilja draga úr stífum æfingum að taka að 

sér þjálfun frekar en að hverfa alveg frá íþróttinni.  

 

Starfsárið  

Starfsárið var óvenjulegt. Eins og fram kemur hér að ofan var lítið um keppnir á árinu. 

Helsta keppnin á árinu voru Reykjavik International Games sem haldnir voru í janúar. 

Á þeim náðu iðkendur Karatedeildar Fjölnis tvennum gullverðlaunum og einum 

bronsverðlaunum.  



 

 

67 

67 

Stjórn deildarinnar hefur unnið samkvæmt stefnumótun og markmiðum sem sett voru 

árið 2017. Starfið innan deildarinnar hefur verið farsælt, þar sem unnið hefur verið í átt 

að settum markmiðum. Þau lúta að karatetæknilegri framþróun iðkenda, félagsstarfinu 

sem og rekstrarlegum niðurstöðum. Að jafnaði metur stjórnin framgöngu verkefna á 

mánaðarlegum fundum auk þess sem ákveðin eru skref sem stíga á næsta mánuðinn 

og hver ber ábyrgð á hverju þeirra.   

Félagsstarfið  

Innan deildarinnar hafa að jafnaði verið um 90 iðkendur á hverri önn. Vegna Covid 19 

urðu varð umtalsverð fækkun og voru aðeins 74 að iðkendur vorið 2021. Á haustönn 

náðum við okkur þó á strik og varð fjödi iðkenda að hausti 93.  

Karatedeildin heldur að jafnaði úti æfingum sex daga vikunnar. Æfingafyrirkomulag er 

þannig að byrjendur fá að jafnaði tvær kennslustundir í viku á meðan lengra komnir fá 

þrjár kennslustundir. Því til viðbótar fá þeir iðkendur sem eru í afrekshópi, sem rekinn 

er sameiginlega með Karatedeild Aftureldingar, þrjár aukaæfingar á viku.   
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Karateiðkendur ársins 
Eydís Magnea Friðriksdóttir 

Sem afrekskona átti Eydís gott ár. Oftar en ekki kom hún heim með ekki einn, heldur 

tvo verðlaunapeninga eftir mót. Hún náði þannig Bronsverðlaunum bæði í flokkum 

fullorðinna og unglina í kata á Íslandsmeistaramótinu. Gulli á RIG, í flokkum fullorðinna 

sem og ungmenna á Reykjavík International Games. Gull bæði í opnum Kvennaflokki 

sem og flokki 16 til 17 ára stúlkna á 1. Bikarmóti Karatesambands Íslands. Auk þessa 

fékk hún svo silfurverðlaun fyrir frammistöðu sína í kata á GrandPrix móti og á 2. 

Bikarmóti Karatesambandins.   

Eydís starfar sem aðstoðarþjálfari hjá karatedeildinni og er meðlimur í Afrekshópi 

hennar. Hún er jafnframt fastur meðlimur karatelandsliðsins og var valin til að taka þátt 

fyrir hönd Íslands á þeim mótum sem landsliðið hefur farið á erlendis þetta árið.  

Metnaður og Virðing eru þau gildi Fjölnis sem Eydís hefur lifað í starfi sínu innan 

deildarinnar.  

Gabríel Sigurður Pálmason   

Gabríel er einbeittur og duglegur iðkandi. Þrátt fyrir að tækifærin til að keppa hafi verið 

færri undanfarin 2 ár en við gjarnan vildum þá hefur hann verið einbeittur afreksmaður.   

Á árinu náði hann náð silfurverðlaunum bæði á Íslandsmeistaramótinu í kata sem og á 

GrandPrix móti, auk þess sem hann náði bronsi á Reykjavik International Games.    

Gabríel er fyrirmyndar íþróttamaður sem sannar að sjálfsagi og einbeiting skilar 

árangri.  Metnaður og Heilbrigði eru þau Fjölnisgildi sem Gabríel hefur staðið fyrir í 

starfi sínu innan karatedeildarinnar.  

 

Rekstrarárangur  

Rekstrarárangurinn á árinu var ásættanlegur að teknu tillliti til aðstæðna. Þær urðu til 

þess að tekjur féllu miðað við árin fyrir Covid 19.   

Helstu rekstrarniðurstöður ársins urðu svo (í þúsundum króna):  
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 2021 2020 2019 2018 2017 
Heildartekjur 6.604 6.443 7.203 7.068 5.985 
Heildarkostnaður 6.231 5.290 6.677 5.584 5.119 
Heildarhagnaður 323 1.153 423 1.485 866 

 

Af ofangreindu leiðir að niðurstaða í rekstri deildarinnar varð um 323 þúsund í 

rekstrarafgang eða rétt um 5% af heildartekjum deildarinnar. Þetta er nálægt 

fjárhagsáætlun ársins.   

Sem fyrr segir hefur stjórnin sett sér markmið er lúta að fjárhagslegri afkomu 

deildarinnar og miðast þau við að skila um það bil 1 milljón í rekstrarafgang. 

Fjárhagslega stendur deildin vel og á ríflega 5 milljónir í handbæru fé.  

 

Stjórnin þakkar þjálfurum, iðkendum og forráðamönnum þeirra fyrir samstarfið á árinu. 

Sérstakar þakkir fær yfirþjálfari deildarinnar sem hefur veg og vanda af öllu er snýr að 

faglegu starfi deildarinnar.  

 

Fyrir hönd stjórnar:  

Þorsteinn Yngvi Guðmundsson  

Formaður 
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K N A T T S P Y R N A  
 

Á aðalfundi knattspyrnudeildarinnar þann 11. febrúar 2021 var ný stjórn kosin og var 

hún skipuð eftirtöldum aðilum:  

Kolbeinn Kristinsson, formaður  

Kári Arnórsson, varaformaður  

Geir Kristinsson, formaður meistaraflokksráðs karla  

Marinó Þór Jakobsson, formaður meistaraflokksráðs kvenna  

Sævar Reykjalín, formaður BUR  

Hjörleifur Þórðarson, ritari  
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Trausti Harðarson, meðstjórnandi  

Ívar Björnsson, varamaður  

Jósep Grímsson, varamaður  

 

Starf yngri flokka  

Árið 2021 hófst á svipaðan hátt og 2020 endaði sem einkenndist af smitum, sóttkvíum 

og einangrunum vegna Covid-19 sem umbyltu öllu starfi yngriflokka 

knattspyrnudeildarinnar. Þrátt fyrir úrræðagóða þjálfara var engu að síður krefjandi að 

halda úti starfi sökum ýmiskonar takmarkanna og þá var hvert mótið af öðru fellt niður.   

En svo fór að vora og allt stefndi í að fara í sama horfið og áður, fótboltinn byrjaði að 

rúlla af fullu og það sem best er; leikir og mót fóru aftur í gang. Þannig fóru flest stærri 

mótin eins og Norðuráls-, Orku-, N1- og Símamótið fram en mörg af minni mótum féllu 

áfram niður. Í lok sumars fór svo aftur að halla undan fæti í barráttu við veiruna skæðu 

og því miður varð aftur að fresta hinu frábæra Extra móti Fjölnis þrátt fyrir heiðarlegar 

tilraunir vaskra sjálfboða liða og starfsmanna félagins til að leita lausna vegna 

samkomutakmarkana sem voru hertar umtalsvert á þeim tímapunkti.   

Þó að árið hafi verið litað af þessari stöðu þá er margt jákvætt sem við getum glaðst 

yfir. Yngri flokkar okkar eru áfram fjölmennir þó enn séu töluverð sóknartækifæri til að 

bæta þar í. Jafnframt þrátt fyrir að hafa ekki náð að halda Extra mótið tókst að 

endurvekja stórskemmtilegt Jólamót Fjölnis sem vakti mikla lukku og heppnaðist 

einstaklega. Yngri flokkar hjá okkur náðu almennt fínum árangri á þeim mótum sem þeir 

tóku þátt í og við getum verið stolt af þeim flotta efnivið sem við eigum hjá félaginu.   

Þá lét Gunnar Már Guðmundsson af störfum á tímabilinu sem yfirþjálfari yngri flokka 

karla. Gunnari er einn okkar dyggasti Fjölnismaður og honum er þakkað kærlega fyrir 

vel unnin störf í þágu knattspyrnudeildarinnar í gegnum árin. Gunnar mun halda áfram 

að þjálfa 4. flokk karla og njótum við því krafta hans þar.  
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Líkt og árið 2020 höfum við verið að leggja mikla áherslu á kvennaflokka félagsins enda 

langt síðan að Fjölnir hefur haldið úti æfingaflokkum þeim megin í öllum aldursflokkum. 

Það var því mikið gleðiefni þegar 2. flokkur kvenna var settur aftur á laggirnar haustið 

2021. Slíkt tekst ekki nema með þrotlausri og fórnfúsri vinnu sjálfboðaliða, foreldra og 

iðkenda - og því ber að fagna. Við erum þó ekki enn orðin sátt og vinnum af því styrkja 

bæði karla- og kvennastarfið enn frekar, það tekur tíma að byggja upp og erum við 

stolt af þeim árangri sem er að nást, þó það megi alltaf gera betur og stefna hærra. Við 

horfum því björt fram á veginn og köllum ÁFRAM FJÖLNIR!    

 

Meistaraflokkur karla  

Árið 2021 var jákvætt hjá að mörgu leyti þó svo að markmiðið um að komast upp í efstu 

deild hafi ekki gengið eftir. Margir ungir og uppaldir Fjölnismenn fengu tækifæri til að 

láta ljós sitt skína á vellinum í gulu treyjunni. Spilamennska liðsins var kaflaskipt en gott 

gengi seinni hluta sumars skilaði liðinu 42 stigum og 3. sæti í Lengjudeild karla, 5 

stigum frá sæti í efstu deild. Þess má geta að þetta er sami stigafjöldi og skilaði liðinu 

upp í efstu deild árið 2019. Þá komst liðið í ár í 16-liða úrslit í Mjólkurbikarnum þar sem 

það beið lægri hlut gegn ÍR.   
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Um mitt sumar fóru tveir ungir Fjölnismenn á láni til ítalskra félaga með þeim möguleika 

að verða keyptir í lok lántímabilsins. Það voru þeir Lúkas Logi til Empoli FC og Hillmir 

Rafn til Venezia FC. Í sama glugga var breski sóknarmaðurinn Michael Bakare fenginn 

til liðs við liðið út tímabilið og stóð hann sig með prýði. Michael spilaði 12 leiki og 

skoraði hann fjögur mörk og lagði upp önnur sex í þeim leikjum.  

 

Að loknu tímabili lét Ásmundur Arnarson þjálfari liðsins af störfum en hann var að stýra 

liðinu sitt tíunda tímabil, því þriðja í þessari atrennu. Knattspyrnudeild Fjölnis og allt 

Fjölnisfólk þakkar Ásmundi kærlega fyrir sitt framlag til félagsins og óskar honum 

velfarnaðar í nýju starfi.    

Rétt er að vekja athygli á því afreki að Jóhann Árni Gunnarsson, fæddur 2001, var 

valinn efnilegasti leikmaður Lengjudeildarinnar og var hann vel að þeirri viðurkenningu 

kominn. Eftirminnileg eru fimm mörkin sem hann skoraði í einum og sama leiknum gegn 

Víkingi Ólafsvík í 8-1 stórsigri Fjölnis síðla sumars.   

Úlfur Arnar Jökulsson var ráðinn þjálfari liðsins í lok september og honum til aðstoðar 

verða Gunnar Sigurðsson og Einar Jóhannes Finnbogason. Úlfur hefur undanfarin ár 
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stýrt 2. flokki Fjölnis við góðan orðstír en þar áður var hann með meistaraflokk karla 

Aftureldingar í Mosfellsbænum. Það verður gaman að fylgjast með ungu en mjög 

öflugu Fjölnisliði á komandi tímabili.   

 

Meistaraflokkur kvenna  

Tímabilið 2021 var gæfuríkt hjá meistaraflokki kvenna. Það hófst með ráðningu á nýju 

þjálfarateymi í þeim Theódóri Sveinjónssyni betur þekktur sem Tedda og Júlíusi 

Ármanni Júlíussyni betur þekktur sem Júlli. Þetta reynda og öfluga þjálfarateymi kom 

með mikla reynslu, sem og ákveðinn stöðugleika og festu sem mikilvægt er að hafa - 

og hefur jafnvel skort síðustu ár. Saman mynduðu Teddi og Júlli fljótt góðan kjarna og 

æfingahóp sem tókst á við undirbúningstímabilið af miklum krafti sem lagði grunninn 

að farsælu sumri. Félagið fékk til liðs við sig einn erlendan leikmann í sumarglugganum 

hana Kayla Noelle Hamric, fædda 1998, sem kom til okkar frá Bandaríkjunum. Kayla 

spilaði samtals átta leiki og skoraði í þeim tvö mörk og líkt og liðsfélagar hennar stóð 

hún sig með mikilli prýði. Markmið liðsins um að fara upp úr krefjandi 2. deild í 

Íslandsmótinu náðist í eftirminnilegum og dramatískum úrslitaleik gegn Völsungi á 

Húsavík síðla sumars.   
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Framundan á árinu 2022 er spennandi en jafnframt krefjandi áskorun að takast á við 

Lengjudeildina og halda áfram að styðja við og bæta í alla umgjörð liðsins. Kjarninn í 

Fjölnisliðinu er nú sem fyrr myndaður af heimastelpum en þó í bland við skemmtilega 

og sterka leikmenn sem koma annarsstaðar frá sem hafa smellpassað inn í umhverfið 

okkar í Grafarvoginum. Undirbúningstímabilið fer einkar vel af stað í ár en þegar þetta 

er ritað er liðið t.a.m. efst í Reykjavíkurmótinu eftir fjóra leiki. Það verður því virkilega 

fróðlegt að fylgjast með þessu árangursdrifna liði á komandi sumri í Íslandsmótinu.  

Í lok árs voru þau Sara Montoro og Jóhann Árni Gunnarsson leikmenn meistaraflokka 

Fjölnis valin knattspyrnukona og knattspyrnukarl ársins.  

 

Stutt samantekt á rekstri deildarinnar  

Rekstrarárangurinn á árinu var ásættanlegur að teknu tillliti til aðstæðna. Deildin í heild 

sinni skilaði rekstrarafgang upp á örfáar milljónir sem er að mestu tilkomið vegna sölu 

á leikmönnum sem sáu til þess að meistaraflokkarnir skila sínum rekstri réttum megin 

við núllið. Það eru vitanlega óreglulegar tekjur sem erfitt er að festa hendi á þegar t.d. 

fjárhagsáætlanir eru gerðar fram í tímann. Eitt af lykilverkefnum deildarinnar er að festa 

í sessi tryggari tekjustoðir starfinu, öllum til heilla. Hér þarf fleiri hendur á dekk og 

markvissari samtakamátt í hverfinu. Heimsfaraldur sl. tveggja ára hefur óneitanlega 

orðið til þess að stórir tekjupóstar líkt og herra- og konukvöld, miðasala á heimaleiki og 

beinir styrkir hafa dregist saman. Stjórnvöld hlupu vissulega undir bagga með 

íþróttafélögunum að miklu leyti árið 2020 með sérstökum styrkjum en minna hefur farið 

fyrir því síðan. Æfingagjöld iðkenda dekka nær allan kostnað við yngri flokka 

starfsemina eins og þau eiga að gera sem er vel.   

 

Þakkir  

Stjórnin þakkar starfsfólki skrifstofu, þjálfurum, iðkendum og forráðamönnum þeirra 

kærlega fyrir samstarfið á árinu. Sérstakar þakkir fá allir hinir fjölmörgu sjálfboðaliðar 

deildarinnar sem leggja ómælda vinnu á sig til að halda starfinu gangandi jafn 
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farsællega og raun ber vitni allt árið um kring. Slíkt er ekki sjálfgefið og verður seint 

fullþakkað.  

 

Fyrir hönd stjórnar,  

 

Kolbeinn Kristinsson, formaður 
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K Ö R F U B O L T I  
 

Ný stjórn var kjörin á aðalfundi körfuknattleiksdeildar í febrúar 2021 sem starfaði frá 

febrúar 2021 til febrúar 2022:  

Birgir Guðfinnsson, formaður 

Gunnar Jónatansson, meðstjórnandi 

Guðleif Hafdís Indriðadóttir, meðstjórnandi 

Guðjón Heiðar Sigurðsson, meðstjórnandi 

Hjördís Svan Aðalheiðardóttir, meðstjórnandi 

 

Starf deildarinnar í vetur hefur áfram litast af heimsfaraldrinum sem nú loks virðist í 

rénun. Núverandi tímabil hefur þó þróast með aðeins öðrum hætti en síðasta tímabil 
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þar sem ekki hefur verið algert stopp á iðkun körfuknattleiks, heldur hefur aðallega verið 

um að ræða fjöldatakmarkanir eða frestanir og tilfærslur á leikjum vegna smita iðkenda.  

Þegar skýrsla þessi er rituð deila stelpurnar okkar í Subway deildinni toppsætinu með 

Njarðvík og lítur út fyrir spennandi lokaátök um 1. sætið áður en að sjálfri 

úrslitakeppninni kemur. Liðið er búið að vera frábært í vetur og allt útlit fyrir að hörð 

atlaga verði gerð að Íslandsmeistaratitlinum í vor. Í haust spiluðu þær til úrslita í VÍS 

bikarkeppninni, sem frestað hafði verið frá fyrra ári vegna heimsfaraldursins, en lutu í 

lægra haldi gegn sterku liði Hauka. Þetta var í fyrsta sinn sem kvennalið Fjölnis hefur 

spilað til úrslita í bikarkeppninni.  

Meistaraflokkur karla er í baráttu í 1. deildinni um að tryggja sig inn í úrslitakeppnina í 

vor en þeir sitja nú í 4. sæti deildarinnar en liðin í 2.-5. sæti munu keppa um síðara 

sætið í Subway deildinni að ári. Eftir smá bras í byrjun tímabils hefur liðið spilað 

frábæran körfubolta og sýnt og sannað að þeir geta unnið hvaða lið sem er í deildinni. 

Liðið er að megninu til samansett af drengja- og unglingaflokki Fjölnis með tvo erlenda 

leikmenn sem þó hafa báðir verið að glíma við meiðsli. Ef allt smellur í vor og þeim tekst 

að mæta með fullskipað lið í úrslitakeppnina eru strákarnir til alls líklegir.  

Yngri flokka starfið hefur gengið vel og árangur haldið áfram að vera mjög góður heilt 

yfir. Í heimsfaraldrinum hefur þó verið um að ræða varnarbaráttu í þeim tilgangi að 

halda iðkendum við efnið og lágmarka brottfall. Ánægjulegt er að þrátt fyrir mótvind að 

þessu leyti hefur orðið nokkur fjölgun iðkenda í vetur.  
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Helstu afrek ársins 2021  

Margir flokkar náðu góðum árangri á árinu 2021 og ber þar helst að líta:  

Meistaraflokkur kvenna komst í fyrsta skipti í 4 liða úrslit í efstu deild og stóðu vel í 

Valskonum sem svo urðu Íslandsmeistarar. Að auki komst liðið í úrslitaleik VÍS 

bikarkeppninnar þar sem liðið beið lægri hlut á móti Haukum.  

Meistaraflokkur karla komst í 4 liða úrslitakeppni 1. deildar vorið 2021 en lutu í lægra 

haldi gegn Vestra frá Ísafirði sem í kjölfarið sigraði næsta andstæðing og komst upp í 

efstu deild.  

10.flokkur karla, drengir fæddir 2005, varð bikarmeistari og Íslandsmeistari vorið 2021.  

Drengjaflokkur karla, drengir fæddir 2003 og 2004, varð Íslandsmeistari vorið 2021.  

7. flokkur drengja fékk silfur í Íslandsmótinu sl. vor eftir hörkubaráttu við Njarðvík í 

úrslitaleik mótsins þar sem úrslitin réðust á lokasekúndum leiksins.  

Unglingaflokkur, drengir fæddir 2000-2002, fór í 8 liða úrslit en þeir biðu lægri hlut á 

móti Selfossi.  

Tveir stúlknaflokkar voru býsna nálægt því að fara alla leið í Íslandsmótinu en það var 

MB 11 ára stúlkna og 10. flokkur stúlkna en báðir flokkar fengu silfur eftir flottan vetur. 

Þetta er það lengsta sem stúlknaflokkar hafa náð hjá Fjölni í mörg ár og verður að teljast 

góð fyrirheit fyrir framhaldið í kvennastarfi félagsins og vonandi styttist í fyrsta 

Íslandsmeistaratitilinn.  

Það dró svo heldur betur til tíðinda á uppskeruhátíð Fjölnis fyrir skömmu þegar 

íþróttakarl og íþróttakona Fjölnis komu bæði frá Körfuknattleiksdeild Fjölnis en Ólafur 

Ingi Styrmisson og Emma Sóldís Svan Hjördísardóttir voru valin við hátíðlega athöfn í 

Egilshöll. Sannarlega fyrirmyndaríþróttafólk innan okkar raða sem við erum afar stollt 

af.  

 



 

 

80 

80 

Landsliðshópar  

Fjölnir býr yfir mörgum hæfileikaríkum leikmönnum sem valdir hafa verið í 

landsliðshópa síðustu ára.  Nú, í lok árs 2021, voru 20 af iðkendum okkar í 

æfingahópum yngri landsliða og bíðum við spennt og vonum að sem stærstur hluti 

hópsins komist í lokahópana fyrir verkefni sumarsins. Ólafur Ingi Styrmisson var í U20 

hópi drengja. Í U18 hópi drengja voru Karl Ísak Birgisson, Daníel Ágúst Halldórsson, 

Guðmundur Aron Jóhannesson, Brynjar Kári Gunnarsson, Hilmir Arnarsson, Garðar 

Kjartan Norðfjörð og Elvar Máni Símonarson. Í U18 hópi stúlkna voru Emma Sóldís Svan 

Hjördísardóttir, Stefanía Tera Hansen, Bergdís Anna Magnúsdóttir, Emma Hrönn 

Hákonardóttir og Heiður Karlsdóttir. Í U16 hópi stúlkna voru Matilda Sóldís Svan 

Hjördísardóttir og Þóra Auðunsdóttir. Í U15 hópi stúlkna voru Sigrún María Birgisdóttir, 

Kara Rut Hansen, Arndís Davíðsdóttir, Jóhanna Ýr Ágústsdóttir og Mía Sóldís Svan 

Hjördísardóttir.  

Á tímabilinu sem nú er að líða á Fjölnir tvo fulltrúa í A-landsliði kvenna en þær eru 

Dagný Lísa Davíðsdóttir og Emma Sóldís Svan Hjördísardóttir en báðar eru þær nýliðar 

í landsliðinu. Frábær árangur hjá þeim.  

 

Þjálfarar  

Þjálfarateymi Fjölnis er öflugt og er það mikill fjársjóður fyrir félagið að hafa svo öflugan 

hóp á bakvið iðkendur okkar. Sumir þjálfarar hafa verið hjá okkur í allmörg ár og hafa 

vaxið í starfi sínu fyrir deildina og mynda kjölfestu í starfinu sem er ómetanlegt. Eitthvað 

er um nýja þjálfara sem fara vel af stað á sínum þjálfaraferli. Stjórn 

Körfuknattleiksdeildar Fjölnis styður þjálfara sem sækja sér frekari þekkingar innan 

fræðslukerfis KKÍ og mun gera það áfram.  

Halldór Karl Þórsson hefur verið yfirþjálfari deildarinnar síðastliðin ár en það 

fyrirkomulag hefur komið ágætlega út og aukið festu og fagmennsku á yngri flokka 

þjálfun og bætt utanumhald á starfinu í heild.  
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Yngri flokka starfið  

Yngri flokka starf félagsins hefur haldist í svipuðu horfi þegar kemur að iðkendafjölda 

síðastliðið ár en starfið litaðist þó að miklu leyti af heimsfaraldrinum. Veturinn nú hefur 

þó verið mun betri en veturinn á undan, með mun mildari samkomutakmörkunum og 

því hefur verið hægt að halda úti keppni í öllum flokkum að mestu. Fjöldatakmarkanir 

hafa þó verið settar á sem hefur gert að verkum að færri áhorfendur hafa getað sótt 

leiki auk þess sem stór mót hafa fallið niður í yngsta aldursstiginu. Fjölnismótið okkar 

sem átti að vera í byrjun nóvember var látið niður falla á síðustu stundu vegna nýrrar 

smitbylgju í samfélaginu. Þetta var annað árið í röð sem hætta þurfti við mótið en mótið 

er stærsta fjáröflun félagsins og því um að ræða talsverðan skell í rekstri deildarinnar.  

Í ástandi eins og búið er að vera hefur áherslan algjörlega verið að halda úti æfingum 

og keppni yngri flokka og hefur það tekist ágætlega m.v. aðstæður. Minna hefur verið 

um önnur verkefni samhliða eins og ýmis námskeið, fyrirlestra og dómaranámskeið svo 

dæmi séu tekin. Slík verkefni eru eitthvað sem áhugi er að blása lífi í á ný þegar 

samfélagið er komið í eðlilegt horf.  

Körfuknattleiksdeildin hefur þó lagt metnað í að streyma sem flestum leikjum í yngri 

flokkum á netinu, foreldrum og aðstandendum til mikillar ánægju, þegar ekki hefur verið 

mögulegt að mæta á leiki eða í mót vegna samkomutakmarkana. Markaðssetning 

starfsins hefur verið mjög virk á samfélagsmiðlum þannig að eftir er tekið en hún hefur 

að mestu verið í höndum Gunnars Jónatanssonar. Kærar þakkir fyrir það framlag!  

 

Meistaraflokkar  

Eins og fram hefur komið er meistaraflokkur kvenna í toppbaráttu í Subway deildinni 

og hafa sýnt í vetur að þær eru til alls líklegar og hafa burði til að fara alla leið. Liðið er 

vel mannað í öllum stöðum, blanda af atvinnumönnum og ungum og efnilegum 

leikmönnum. Þær spila hraðan og skemmtilegan körfubolta undir stjórn Halldórs Karls 

Þórssonar og Hákons Hjartarsonar. Það stefnir í spennandi vor fyrir Grafarvogsbúa 

þegar úrslitakeppnin hefst.  
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Meistaraflokkur karla byrjaði tímabilið ekki vel en mikið púður fór í að finna taktinn með 

tvo nýja erlenda atvinnumenn. En þegar allt hrökk í gang komst liðið á mikinn skrið og 

vann 10 af 11 næstu leikjum og situr nú í 4. sæti deildarinnar. Liðið er skipað drengja- 

og unglingaflokki að undanskildum þremur leikmönnum, væntanlega yngsta 

meistaraflokkslið landsins. Ákveðið var sl. sumar að keyra liðið á uppöldum 

Fjölnismönnum með eingöngu tveimur atvinnumönnum undir stjórn Halldórs Karls 

Þórssonar og Baldurs Más Stefánssonar. Árangurinn og framfarirnar hafa ekki látið á 

sér standa og hafa drengirnir farið vel með þá ábyrgð sem þeim var falin. Liðið spilar 

hraðan og skemmtilegan körfubolta. Vonandi tekst liðinu að halda sér í úrslitasæti og 

þá getur allt gerst í vor.  

 

Stjórn Körfuknattleiksdeildar Fjölnis þakkar sjálfboðaliðum, foreldrum/forráðamönnum 

og starfsmönnum Fjölnis fyrir frábært samstarf í vetur.  Áfram Fjölnir!  
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L I S T S K A U T A R  
 

Ný stjórn var kjörin á aðalfundi listskautadeildar í febrúar 2021 sem starfaði frá 

febrúar 2021 til febrúar 2022:  

Waleska Giraldo Þorsteinsson, formaður  

Ingibjörg G. Jónsdóttir, ritari  

Gunnar Traustason, gjaldkeri  

Eva Brá Hallgrímsdóttir, meðstjórnandi - hætti um vorið  

Wendy Richards, meðstjórnandi - hætti um vorið  

Rakel Hákonardóttir, varaformaður  

Skýrsla formanns  

Þá er enn eitt árið liðið og starf listskautadeildar Fjölnis heldur áfram af fullum krafti. 

Það hefur ekki farið framhjá neinum að síðastliðið ár urðu nokkrar breytingar á 

starfsfólki. Alexander Medvedev sá um styrkarþjálfun á vorönn en Malín Agla 
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Kristjánsdóttir á haustönn. Yfirþjálfarinn okkar hún Lorelei Murphy hætti störfum í 

október.  Það lágu margar ástæður bakvið þá ákvörðun en ákveðið var að það væri 

best fyrir deildina að samstarfinu yrði hætt og nýr þjálfari fundinn.  

Deildin auglýsti því eftir nýjum yfirþjálfara í byrjun nóvember. Þó nokkrir umsækjendur 

sóttu um og komu í starfsviðtal. Í lok nóvember var gerður samningur við nýjan 

yfirþjálfara, Benjamin Naggiar, sem gat hafið störf hjá okkur um miðjan desember 2021. 

Frá komu Benjamins má strax greina áherslubreytingar og miklar framfarir og 

fagmennsku í starfinu. Það er óhætt að segja að fráfarandi stjórn er ánægð með þessar 

breytingar og horfir björtum augum til framtíðar.  

Við héldum okkar árlegu 

sumarbúðir í júní þar sem við 

fengum Rebecca Boyden til 

okkar sem gestaþjálfara og 

voru það mjög vel heppnaðar 

búðir. Ágætis þátttaka var í 

búðunum og tóku einnig 

iðkendur frá Akureyri þátt.  

 
 

Bæði vor- og jólasýningu var 

frestað og efast ég ekki um að 

við munum sjá ennþá 

stórkostlegri sýningu þegar við fáum að hleypa aftur inn áhorfendum enda hefur þetta 

verið einn af stærstu viðburðum deildarinnar í mörg ár. Þar urðum við aftur fyrir 

tekjutapi en sýningar hafa verið okkar helsta fjáröflun. Við fengum nokkra styrki sem 

gerðu okkur kleift að kaupa afísbúnað og setja upp stökkrólu yfir svellið, nýjar dýnur 

og æfingabúnað fyrir afís, ásamt því að hefja herferð til að efla strákastarfið innan 

skautadeildarinnar og er fyrsta verkefnið frítt námskeið fyrir stráka í janúar og febrúar 

2022. Góð þátttaka hefur verið á því námskeiði.  
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Árangur okkar iðkenda hefur verið mjög góður á árinu 2021 og erum við mjög bjartsýn 

á framhaldið. Margir eru að bæta sig stórlega og vinna góða persónulega sigra og það 

verður mjög gaman að fylgjast með framhaldinu.  

Júlía Sylvía Gunnarsdóttir var valin íþróttakona listskautadeildar árið 2021. Hún hefur 

tekið miklum framförum á árinu t.d. í október lenti hún þreföldu stökki í fyrsta sinn á 

móti. Hún var einnig valin sem fulltrúi Íslands á Junior Grand Prix, heimsmótaröð 

unglinga í fyrsta sinn og á Norðurlandamótið núna í janúar 2022. Júlía Sylvía er 

metnaðargjarn iðkandi, leggur hart að sér og hefur sýnt framúrskarandi ástundun. Hún 

er yngri iðkendum góð fyrirmynd og deildinni til mikilla sóma.   

Marinó Máni Þorsteinsson var valin íþróttakarl listskautadeildar árið 2021. Marinó kom 

nýr inn í deildina í mars 2021 og kemur hann okkur sífellt á óvart hversu hæfileikaríkur 

hann er. Hann hefur náð ótrúlegum framförum á svellinu, leggur sig fram á æfingum 

og sýnir mikinn áhuga á að læra meira og bæta sig. Hann er frábær fyrirmynd fyrir 

yngri iðkendur félagsins og erum við heppin að hafa hann með okkur.  

Stuðningur og þátttaka foreldra er mikilvæg fyrir börn og unglinga til að þau ílengist í 

íþróttastarfi. Fjölnir reiðir sig mikið á þátttöku foreldra í starfsemi sinni og er hún því 

einnig mjög mikilvægur hlekkur í allri keðjunni. Ég þakka sérstaklega þeim 

sjálfboðaliðum sem hafa lagt okkur lið við undirbúning og framkvæmd móta á árinu, án 

ykkar væri þetta ekki hægt. En erfiðlega hefur gengið að fá sjálfboðaliða til að vera á 

mótum og sýningum. Það er mikilvægt að allir taki þátt og hjálpi til, svo verkin lendi ekki 
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alltaf á sama fólkinu. Ég vil hvetja þá sem hingað til hafa ekki séð sér fært að aðstoða 

eða eru ný í deildinni að gefa sig fram þegar óskað er eftir sjálfboðaliðum því margar 

hendur vinna létt verk og allt er þetta gert til að gera börnunum okkar kleift að stunda 

sína íþrótt, keppa á mótum sem haldin eru og að sýna forráðamönnum og öðrum listir 

sínar. Félagið þarf aðstoð frá ykkur og því biðla ég til ykkar að bjóða ykkur fram í þau 

verkefni sem stjórn, skautastjóri eða yfirþjálfari auglýsir eftir.   

Allt starf stjórnar er sjálfboðastarf og er það oft á tíðum ósérhlífið. Á tímum fylgir starfinu 

álag og oft erfið samskipti og ákvaraðnir sem þarf að taka. En á sama tíma er það 

afskaplega gefandi og það er gaman að vera þáttakandi í starfi sem þessu, sjá deildina 

stækka og börn og iðkendur vaxa í íþrótt sem við öll elskum.  

Öllum þjálfurum, iðkendum, stjórnarmönnum og öðrum sjálfboðaliðum er þakkað gott 

starf í þágu deildarinnar á liðnu ári. Framtíð listskautadeildar Fjölnis er björt og hlökkum 

við til að vinna áfram með iðkendum og foreldrum að því að móta deildina til framtíðar.  

 

F.h. stjórnar Listskautadeild Fjölnis  

Waleska Giraldo Þorsteinsson, formaður  

 

Fjármál  

Rekstur listskautadeildarinnar hefur verið þungur undanfarin ár og stafar það að ýmsu, 

þá að stórum hluta vegna þess að deildin er nánast einungis rekin af iðkendagjöldum 

og fækkaði þeim til muna árið 2019 en hefur þó farið vaxandi aftur. Mikilvægt er að 

halda vel utan um rekstur deildarinnar svo hún nái að standa undir sér. Annað árið í 

röð er deildin að koma út í örlitlum hagnaði en þar spilar inn styrkur frá aðalstjórn Fjölnis. 

Eins fékk deildin nokkra styrki á árinu, t.d. vegna mótahalds og kaupa á æfingabúnaði 

og er mikilvægt að halda áfram að sækja styrki til að halda kostnaði í lágmarki. 

Æfingagjöld á listskautum eru nokkuð há og ekki hægt að hækka þau frekar til 

æfingagjöldin ein og sér standi undir öllum kostnaði.  
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Starfsemi Listskautadeildar  

 

Iðkendur, þjálfarar og keppnistímabilið  

Alls voru 116 iðkendur á vorönn 2021 sem skiptist: 48 skautarar í skautaskólanum, 49 

skautari í framhaldshópum, 19 skautarar í unglinga og fullorðinshóp. Á haustönninni 

voru 102 iðkendur sem skiptist: 56 skautarar í skautaskólanum, 35 skautarar í 

framhaldshópum og 11 skautarar í unglinga og fullorðinshóp.    

 Nokkrar breytingar voru í þjálfarateymi deildarinnar á árinu. Í stað Lorelei Murphy, sem 

var yfirþjálfari deildarinnar frá ágúst 2020 - nóvember 2021, réðum við inn Benjamin 

Naggiar sem yfirþjálfara deildarinnar í lok árs.  

Benjamin Naggiar Benjamin kemur frá Ítalíu og æfði í Mílanó ásamt bestu skauturum 

landsins, m.a. ólympíuförum. Hann keppti fyrir Ítalíu í parakeppni á alþjóðlegum ISU 

mótum. Síðar skipti hann yfir í ísdans og æfði fyrsta árið í Mílanó og flutti svo til 

Michigan í Bandaríkjunum. Sem skautari hefur hann tekið þátt í mörgum alþjóðlegum 

æfingabúðum, m.a. á vegum ISU ásamt því að sækja námskeið og fyrirlestra á vegum 

ISU. Hann hefur verið í fullu starfi sem þjálfari seinustu 7 árin og starfað á Ítalíu, 

Sameinuðu Arabísku Furstadæmunum, Peking í Kína, Svíþjóð og á Íslandi.  

Annar þjálfari sem hóf störf aftur hjá okkur var Lars Davíð Gunnarsson. Lars byrjaði 

fyrst að starfa við deildina á sumarnámskeiðum árið 2008, þjálfaði svo aftur eina önn 

vorið 2017 og kom aftur 2020 til dagsins í dag. Hann hefur að mestu verið að þjálfa 

yngri iðkendur á svellinu en er einnig með framhaldshópa í styrktar og þolþjálfun. Hann 

æfði og keppti með Skautafélaginu Birninum í fimm ár og varð á þeim tíma fjórfaldur 

Íslands- og Reykjavíkurmeistari í drengjaflokkum ásamt því að hafa farið til Noregs að 

keppa. Hann lauk stúdentsprófi frá Verzlunarskóla Íslands árið 2013, lauk réttindum til 

einkaþjálfara sama ár, útskrifaðist úr Flugskóla Íslands árið 2019 og stundar nú nám í 

viðskiptafræði við Háskóla Íslands.  

Aðrir þjálfarar árið 2021 voru Sólbrún Erna Víkingsdóttir yfirþjálfari Skautaskólans, 

Helga Karen Pedersen, Eva Björg Bjarnadóttir, Aníta Lórenzdóttir, Ísabella Diljá 
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Sigursteinsdóttir, og Vigdís Björg Einarsdóttir. Aðstoðarþjálfarar voru Ásta Lovísa 

Vilhjálmsdóttir, Íris María Ragnarsdóttir og Ísabella Jóna Sigurðardóttir.  

Alexander Medvedev sá um afísþjálfun á vorönn 2021 en Malín Agla á haustönn 2021. 

Dansþjálfari var Kamila Jezierska Melo en hún hefur starfað við deildina síðan sumarið 

2019.  

 

Þátttaka á innlendum mótum  

Reykjavíkurleikarnir (RIG) voru haldnir í Laugardal og fór Íslandsmót 2020 fram 

samhliða mótinu þar sem ekki var hægt að halda Íslandsmótið vegna Covid. Engir 

erlendir keppendur voru á RIG 2021.    

Vormót ÍSS og Kristalsmót voru haldin í Egilshöll helgina 12. -14. mars. Fjölnir var með 

12 keppendur sem kepptu í 7 flokkum á Vormóti. Elva Ísey var í 3. sæti í Basic Novice. 

Rakel Sara var í 2. sæti í Intermediate Novice. Tanja Rut var í 3. sæti í Advance Novice. 

Júlía Sylvía var í 2. sæti í flokki Junior. Lena Rut Ásgeirsdóttir var í 3. sæti í Junior og 

náði nýju persónulegu meti í stuttu prógrammi með 27,76 stig. Herdís Birna var í 2. 

sæti á hennar fyrsta móti í keppnisflokknum Senior. Á Kristalsmóti var met þátttaka en 

mótið átti að fara fram haustið 2020 en var frestað til vors vegna covid. Tíu Fjölnisstúlkur 
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tóku þátt á Kristalsmótinu. Ísabella Jóna Sigurðardóttir var í 1. sæti í flokki 12 ára og 

yngri, Ásta Lovísa Vilhjálmsdóttir í 1. sæti í flokki 14 ára og yngri og Alrún María 

Skarphéðinsdóttir í 1. sæti í flokki 25 ára og eldri.  

Haustmót ÍSS var haldið í Egilshöll helgina 1.-3. október. Fjölnir var með 8 keppendur 

sem kepptu í 4 flokkum. Júlía Sylvía lenti í fyrsta sinn þrefalt stökk á móti í stutta 

prógramminu og var í 2. sæti í flokki Junior Women. Tanja Rut og Rakel Sara voru í 2. 

og 3. sæti í Intermediate Women, Andrea Marín og Sandra Hlín kepptu einnig í þeim 

flokki og stóðu sig vel og bætti Andrea sitt persónulega met á mótinu. Elva Ísey var í 3. 

sæti í Basic Novice. Ermenga Sunna og Elín Katla kepptu í flokki Cubs og stóðu sig 

vel, en ekki eru veitt verðlaun í þeirra flokki.  

Kristalsmót í félagalínu var haldið í Egilshöll 16. október 2021. Tíu Fjölnisstúlkur tóku 

þátt á mótinu í 4 keppnisflokkum og voru nokkrar að keppa á sínu fyrsta móti. Ásta 

Lovísa Vilhjálmsdóttir var í 1. sæti í flokki 14 ára og yngri.  

Íslandsmót ÍSS var haldið í Laugardal helgina 19.-21. nóvember 2021. Fjölnir var með 

9 keppendur sem kepptu í 5 flokkum. Íris María Ragnarsdóttir var í 2. sæti í 

Intermediate Novice. Elva Ísey Hlynsdóttir keppti á sínu fyrsta móti í keppnisflokknum 

Advance Novice. Tanja Rut og Rakel Sara voru í 2. og 3. sæti í Intermediate Women. 

Júlía Sylvía og Lena Rut Ásgeirsdóttir lentu í 2. og 3. sæti í Junior Women.  

Grunnpróf voru haldin fjórum sinnum á árinu, þrjú þeirra í Egilshöll en eitt í Laugardal. 

Í heildina tóku 21 iðkendur grunnpróf á árinu. Langflestir voru þeir að taka mynsturpróf 

og segja má að þessi próf hafi gengi afar vel, en af 56 mynsturprófum sem tekin voru 

náðust 50 þeirra. Færri tóku próf í skylduæfingum en þau eru töluvert erfiðari en 

mynsturprófin. Iðkendur þreyttu 15 slík próf á árinu og náðust 4 þeirra.   

 

Þátttaka á erlendum mótum  

Norðurlandamóti 2021 var frestað vegna Covid en mótið átti að fara fram í Hørsholm í 

Danmörku og var ákveðið að halda það þar að ári.   
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Junior Grand Prix fór fram í Ljubljana í Slóveníu 22. – 25. september 2021. Júlía Sylvía 

Gunnarsdóttir var valin til að keppa á mótinu fyrir Íslands hönd en Ísland fékk þrjú pláss 

fyrir keppendur á mótaröðinni. Hún keppti í flokknum Junior Women og var þetta 

hennar stærsta mót hingað til. Júlía Sylvía stóð sig vel á mótinu og fékk samtals 84,95 

stig og var í 28. sæti.  
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S K Á K D E I L D  
Í stjórn skákdeildar Fjölnis árið 2021 voru kjörin: 

Helgi Árnason, formaður 

Erlingur Þorsteinsson, varaformaður 

Margrét Cela, ritari 

Jóhann Arnar Finnsson, gjaldkeri 

Gunnlaugur Egilsson, meðstjórnandi 

Aneta Kamila Klimaszweska, varamaður 

 

Virkir félagar deildarinnar voru 121 árið 2021. Engin félagsgjöld eru innheimt.   

Sérstaða Skákdeildar Fjölnis í samanburði við önnur skákfélög landsins er sá fjöldi 

stúlkna sem æfir og teflir fyrir skákdeildina í flokki barna-og ungmenna. Þrátt fyrir að 

fjöldi stúlkna hafi frá stofnun deildarinnar alltaf verið til staðar þá hefur breiddin og 
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árangurinn aldrei verið meiri en á árinu 2021. Skákdeildin vill sem best standa við 

jafnréttisstefnu Reykjavíkurborgar og Íþróttasambandsins um jafna þátttöku og 

tækifæri. Skákdeild Fjölnis hlaut árin 2017 og 2018 styrki frá Jafnréttissjóði Íslands og 

náð að spila vel úr því fjarmagni og þeirri hvatningu sem styrkirnir veittu skákdeildinni.   

 

Skákstarfið 

Skákdeildin hélt reglulega æfingar fyrir börn og unglinga á fimmtudögum kl. 16.30 - 

18:30 í janúar – maí og í september – desember. Æfingarnar voru skipulagðar með 

þeim hætti að leiðbeinendur tóku að sér litla hópa í skákþjálfun en umsjónarmaður sá 

um 5 - 6 umferða skákmót.Veitt voru 15 - 30 verðlaun eða happadrættisvinninga fyrir 

frammistöðu á skákæfingum og undantekningarlaust var börnunum boðið upp á 

veitingar á miðri æfingu, gómsæta skúffuköku og nóg af köldu vatni.   

Á hverja æfingu mættu 50 – 60 börn og unglingar, nokkuð jafnt drengir og stúlkur og 

hefur þátttakan aukist jafnt og þétt frá stofnun skákdeildar árið 2004. Æfingarnar eru 

ókeypis og einstaklega skemmtilegar. Þær höfða til allra aldurshópa. Áberandi er 

hversu margir þátttakendur á skákæfingum finna sig betur í skákinni en í hefðbundnum 

íþróttum. ”Skák fyrir alla” er höfuðmarkmið skákdeildar Fjölnis.   

Umsjón með skákæfingum Fjölnis árið 2021 hafði Helgi Árnason formaður skákdeildar 

sem hefur sinnt því verkefni allt frá stofnun deildarinnar árið 2004. Að skákþjálfun komu 

auk Helga þau Jóhann Arnar Finnsson, Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, Héðinn 

Steingrímsson, Joshua Davíðsson, Arnór Gunnlaugsson, Dagur Ragnarsson, Bragi 

Þorfinnsson og Sigríður Björg Helgadóttir.   

Þeir Ísak Ernir Guðmundsson og Ingi Alexander Sveinbjörnsson 6. bekk voru kjörnir 

æfingameistarar vetrarins fyrir góða æfingasókn og árangur á skákmótum 

æfingatímabilsins. Sigrún Tara Sigurðardóttir í 3. bekk Rimaskóla  var kjörin 

afreksmaður skákdeildarinnar veturinn 2020 – 2021 fyrir góða frammistöðu á 

skákmótum með skáksveitum Rimaskóla á Reykjavíkurmóti grunnskóla árið 2021 og 

Íslandsmóti grunnskóla í 1. – 3. bekk, sigrar á báðum þessum mótum.  
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Á lokaæfingu í maí var öllum þátttakendum boðið upp á vöflur og hnetutopp frá 

EmmEss.  

 

Mótahald 

Góð þátttaka var á Sumarskákmóti Fjölnis sem deildin hélt á fyrsta sumardag 22. apríl. 

Það voru 74 grunnskólanemendur sem streymdu á þetta áhugaverða mót. Teflt var í 

þremur flokkum. Sigurvegarar urðu þau Adam Ómarsson í eldri flokk, Birkir 

Hallmundsson í yngri flokk og Iðunn Helgadóttir í stúlknaflokki. Það voru Hagkaup, 

Emmessís, Ekran og fyrirtækin á Torginu í Grafarvogi sem að styrktu þetta mót með því 

að gefa 40 vinninga og bjóða öllum þátttakendum upp á veitingar. Rótarýklúbbur 

Grafarvogs gaf glæsilega verðlaunagripi.   

 

Síðari hluta Íslandsmóts skákfélaga 2019 – 2020 lauk með keppni í 1. og 2. deild 

dagana 14. – 16. maí 2021. Keppni í 3. og 4. deild var þá endanlega aflýst. A sveit 

Fjölnis tefldi í 1. deild og endaði í 4. sæti af 10 skáksveitum. Sex efstu liðin tryggðu sér 

sæti í nýstofnaðri Úrvalsdeild og Fjölnimenn því áfram meðal þeirra bestu á komandi 

keppnisári. Í A sveit Fjölnis tefldu að þessu sinni þeir Héðinn Steingrímsson á 1. borði, 

Dagur Ragnarsson, Sigurbjörn J. Björnsson, Oliver Aron Jóhannaesson, Jón Árni 
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Halldórsson, Tómas Björnsson, Erlingur Þorsteinsson, Dagur Andri Friðgeirsson og 

Hörður Aron Hauksson. B lið Fjölnis endaði í 5. sæti af 8 en hafði verið spáð neðsta 

sæti. Mjög góður endir á löngu Íslandsmóti.  

Skákdeild Fjölnis stóð fyrir Miðgarðsmótinu í Grafarvogi í 17. Skipti í samstarfi við 

þjónustumiðstöðina Miðgarð. Mótið var haldið á sjálfan Grafarvogsdaginn 29. maí og 

að þessu sinni sem einstaklingsmót en ekki sveitakeppni grunnskólanna. Mótið fór fram 

við bestu aðstæður í Hlöðunni Gufunesbæ og var opið öllum grunnskólanemendum í 

Grafarvogi. Þetta var sannkallað stúlknamót því af 24 þátttakendum tefldu 17 stúlkur á 

mótinu. Keppt var í þremur flokkum, þar af tveimur stúlknaflokkum. Sigurvegarar urðu 

þau Tristan Fannar, Nikola og Emilía Embla.  

Skákdeild Fjölnis bauð átta ungmennum deildarinnar til Uppsala í Svíþjóð til að taka 

þátt í aljóðlegri skákhátíð, „Uppsala Chess Festival“ dagana 9. – 15. ágúst.   

Þetta voru þau Dagur Ragnarsson, Hilmir Freyr Heimisson, Hörður Aron Hauksson, 

Hrund Hauksdóttir, Liss Acevedo Mendez, Tinna Kristín Finnbogadóttir, Jóhann Arnar 

Finnsson og Kristján Dagur Jónsson. Teflt var og gist á Clarion Hotell Gillet. Þeir Dagur 

og Hilmir Freyr tefldu í IM flokki en aðrir í hópnum í opnum flokki. Teflt var á hverjum 

degi í sjö daga.   

Ferðin heppnaðist mjög vel og Fjölnisungmennin fengu einstakt tækifæri að tefla við 

stigahærri andstæðinga í flestum umferðum. Kristján Dagur náði 5. sæti af 64 í opna 

flokknum sem er frábær árangur og hækkun um tæp 80 stig.   

 



 

 

95 

95 

Þetta er í 9. sinn á jafnmörgum árum sem að Skákdeild Fjölnis býður ungmennum til 

þátttöku á alþjóðlegt skákmót í Svíþjóð og hefur sjóðurinn „Svensk-isländska 

Samarbetsfonden“ veitt skákdeildinni veglegan stuðning hverju sinni. Fararstjóri með 

hópnum var Helgi Árnason.    

Alþjóðlega Reykjavíkurskákmótið sem kennt er við helsta styrktaraðila mótsins Kviku 

banka, var haldið á Hótel Natura dagana 26. ágúst – 5. september. Sex skákmenn 

Fjölnis tóku þátt í mótinu þar af þrír stórmeistarar, þeir Daninn Jesper Söndergård 

Thybo, Eistlendingurinn Kaido Külaots og íslenski stórmeistarinn Héðinn 

Steingrímsson. Auk þeirra voru það Hilmir Freyr Heimisson sem gekk til liðs við 

Fjölnismenn í sumar, Liss Acevedo Mendez og Jón Árni Halldórsson sem tóku þátt í 

mótinu. Bestum árangri Fjölnismanna náði Jesper Thybo 7 vinningum og Héðinn 

Steingrímsson 6,5 vinningum.  

Skákdeild Fjölnis hýsti fyrri hluta Íslandsmóts skákfélaga 2021 – 2022 við mjög góðar 

aðstæður í íþróttasal Egilshallar. Egilshöll er mikið mannvirki sem hýsir margs konar 

starfsemi; íþróttasali, kvikmyndahús, pítsastað, keilu, þrekmiðstöð, sjúkraþjálfun ofl. 

Veitingasala var að þessu sinni í höndum ungra skákstúlkna í Skákdeild Fjölnis sem 

stóðu vaktina með sóma ásamt bakvakt foreldra.   

 



 

 

96 

96 

Skákdeild Fjölnis sendi þrjár skáksveitir til keppni. A sveit í nýstofnaðri Úrvalsdeild, í 2. 

deild og í 4. deild. Liðsmenn voru flestir uppaldir Grafarvogsbúar ungir að árum sem 

halda tryggð við Fjölni og formanninn.   
Skáksveit Fjölnis A situr í 3. sæti Úrvalsdeildar eftir fyrri hluta mótsins og una liðsmenn 

því ágætlega og spá í rólegheitum í framhaldið. Eins og alltaf töpuðust skákir og 

viðureignir sem lítið vantaði upp á að næðu stigi eða sigrum en aðrar sem tóku 

viðsnúning okkur í hag.   
Hæst stóð upp úr einstakur árangur Héðins Steingrímssonar á 1. borði sem náði 

úrslitum skv. 2737 ELÓ stigum. Íslensku landsliðsmennirnir fengu heldur slæma útreið 

á 1. borði að þessu sinni gegn sveit Fjölnis. Héðinn teflir aldrei betur en sem liðsmaður 

Fjölnis í Deildó með 100% árangur í vor og 80 % árangur nú í fyrri hlutanum. Á öðru 

borði tefldi hinn viðkunnalegi eistneski stórmeistari Kaido Kulaots og náði sigrum eða 

jöfnu í öllum sínum skákum.. Leiðtogi liðsins Sigurbjörn J. Björnsson átti afar sterka 

setu, tefldi langar baráttuskákir sem skiptu máli um úrslit hverrar viðureignar. Að venju 

þykir eftirsóknarvert að tefla fyrir A sveit Fjölnis og lítið um "innáskiptingar". Aðrir í 

sveitinni voru þeir Dagur Ragnarsson, nýliðinn Hilmir Freyr, Oliver Aron, Jón Árni, 

Erlingur Þorsteinsson og Hörður Aron.  

B sveit Fjölnis er í þægilegri stöðu í 2. deild og stefnir á að halda sæti í deildinni sem 

er afar jöfn og spennandi. Sveinbjörn Jónsson og ungmenni skipuðu sterka og 

áhugaverða sveit karla og kvenna.   
C sveitin er sveit "nýliðanna", grunnskólabarna sem voru að tefla sínar fyrstu 

keppnisskákir. Fjölnismenn eru ánægðir með árangurinn og talfmennskuna í fyrri hluta 

Íslandsmótsins og stefna að verja sætin sín eða bæta í síðari hluta mótsins í mars 

2022.   

Taflfélag Reykjavíkur stóð fyrir Atskákkeppni taflfélaga dagana 9. og 10. nóvember. 

Fjölnismenn mættu til leiks með A og B sveit. Mótið var jafnt og spennandi frá upphafi 

til enda. A sveitin okkar var í baráttunni um verðlaunasæti allt mótið og endaði í 2. sæti 

eftir glæsilegan 6-0 sigur í lokaumferðinni. Í umferðunum á undan var sveitin lengst af 
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í 4. sæti. Fyrrverandi og núverandi nemendur Rimaskóla voru í meirihluta hópsins 

ásamt grjóthörðum skákmönnum, fulltrúum feðrahópsins og skákunnendum. Í A sveit 

Fjölnis tefldu Dagur Ragnarsson, Sigurbjörn J. Björnsson, Hörður Aron Hauksson, 

Sveinbjörn Jónsson, Liss Acevedo Mendez, Hrund Hauksdóttir, Jóhann Arnar Finnsson 

og Dagur Andri Friðgeirsson. Þeir Dagur Ragnarsson og Jóhann Arnar náðu afar 

góðum úrslitum og hækkuðu verulega á atskákstigum.   

 

Barnastarfið 

Skákdeild Fjölnis hlaut styrk frá „Borgin okkar 2021“ og bauð 40 þátttakendum á 

skákæfingum Fjölnis í skemmti-og skoðunarferð austur fyrir fjall að Selfossi. Fararstjóri 

var Helgi Árnason formaður. Á Selfossi var dvalið í Fischersetrinu og heimsótt leiði 

heimsmeistarans fyrrverandi Roberts James Fischers. Í skáksetrinu var boðið upp á 

kennslu sem þeir Helgi Ólafsson stórmeistari og Björn Ívar Karlsson skákkennari sáu 

um. Helgi Ólafsson sagði skákkrökkunum frá undrabarninu Fischer og 

heimsmeistaraeinvíginu í Laugardalshöll 1972 þar sem Fischer vann 

heimsmeistaratitilinn. Á leiðinni á Selfoss var börnunum boðið upp á pítsur í Ölverki í 

Hvaragerði og í lok dagskrárinnar gæddu þátttakendur sér á Huppuís á Selfossi. 

Virkilega ánægjuleg og velheppnuð ferð.  

Íslandsmót ungmenna í skák U8 – U16 var haldið á Akureyri 29. október. Af 60 

þátttakendum komu 15 frá Skákdeild Fjölnis. Fjölnisstúlkurnar voru mjög áberandi í 

verðlaunasætum og fór þar fremst Sigrún Tara Sigurðardóttir sem vann U10 

stúlknaflokkinn. Bekkjarsystur hennar, þær  Emilía Embla og Tara Líf urðu í 2. og 3. 

sæti. Aðrir verðlaunahafar Fjölnis urðu Nikola í U12, og þau Tristan Fannar og Elsa 

Margrét í U8 flokknum.   

Íslandsmót Barna-og unglingasveita í skák var haldið 4. desember. Skákdeild Fjölnis 

sendi 5 skáksveitir á mótið en aðeins Skákdeild Breiðabliks sendi fleiri sveitir. Í 

skáksveitum Fjölnis voru 12 drengir og 11 stúlkur. Eldri sveitirnar tefldu í A flokki en 

þær yngri og óreyndari í B flokki. Það var einmitt B sveit Fjölnis sem sigraði glæsilega 

í B flokki. Sveitin hlaut 19,5 vinninga af 20 í undanriðli mótsins og vann í úrslitum sveit 
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TR með 6 – 2. Í þessari sterku B sveit voru þeir Tristan Fannar, Emil Kári, Sindri Snær, 

Theodór og Ómar Jón. Stúlknasveitir Fjölnis komu sterkar inn og urðu í 2. og 3. sæti í 

undanriðli og fengu bronsverðlaun.    

 
 

Í lok ársins, voru þau Tristan Fannar Jónsson og Sigrún Tara Sigurðardóttirdóttir 

heiðruð af aðalstjórn Umf. Fjölnis sem afreksfólk skákdeildar árið 2021. Þetta var 

tilkynnt á glæsilegri verðlaunahátíð Fjölnis í Keiluhöllinni, Egilshöll 16. desember. 

Tristan Fannar er 8 ára gamall og annar af tveimur sterkustu skákmönnum landsins 

fæddir árið 2013. Hann leiddi sveit Rimaskóla sem varð Íslandsmeistari grunnskóla 1. 

– 3. bekkur í febrúar. Hann leiddi einnig sigursveit Rimaskóla á Reykjavíkurmóti 

grunnskóla 1. – 3. bekkur nú í haust. Á Íslandsmóti Ungmenna á Akureyri í október 

endaði Tristan Fannar í 2. sæti í yngsta aldursflokki mótsins. Sigrún Tara er 9 ára gömul 

og nýkrýnd Íslandsmeistari stúlkna í flokki U10 á Íslandsmóti á Akureyri. Hún var í 

sigursveit Rimaskóla á Íslandsmóti grunnskóla 1. – 3. bekkur og í stúlknasveit 

Rimaskóla sem vann Reykjavíkurmót grunnskóla í október í flokki 4. – 7. bekkjar. Var 

það í fysta sinn sem stúlkasveit sigrar í opnum flokki á grunnskólamóti.   
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Starfsemin 

Líkt og með aðra íþrótta-og félagsstarfsemi þá einkenndist starfsár Skákdeildar Fjölnis 

2021 af því hversu mörgum árlegum skákmótum og skákviðburðum innanlands sem 

erlendis var frestað. Fyrirhuguð heimsókn skákdeildar Fjölnis til Grænlands og 

skákbúðaferð á vegum deildarinnar innan lands frestast annað árið í röð en styrkir fyrir 

þessum verkefnum fengust árið 2020.  

Fundir í stjórn skákdeildar Fjölnis voru fáir á árinu. Stjórnarmeðlimir komu að einstaka 

verkefnum skákdeildarinnar. Skákdeildin fékk sinn árlega rekstrarstyrk frá ÍTR sem er 

deildinni nauðsynlegur við ókeypis barna-og unglingastarf og til þátttöku á Íslandsmóti 

skákfélaga. Stjórn ÍTR fær sérstakar þakkir fyrir ómetanlegan stuðning. Skákdeild 

Fjölnis vill einnig þakka starfsfólki og aðalstjórn Fjölnis fyrir gott og ánægjulegt samstarf. 

Loks ber að þakka húsverði Rimaskóla, skólastjórnendum og síðast en ekki síst 

eldhússtarfsfólki skólans fyrir gómsæta skúffuköku á hverri skákæfingu.  

 

Helgi Árnason  

formaður skákdeildar Fjölnis 
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S U N D  
Stjórn var sunddeildar fyrir starfsárið 2021-2022 var kjörin á aðalfundi deildarinnar í 

febrúar 2021 

Ingibjörg Kristinsdóttir, formaður 

 

Sundárið 2021 

Þegar árið 2021 er skoðað út frá afrekum í sundi þá má glöggt sjá að afleiðingar 

takmarkanna vegna covid hefur sett töluvert mark á árangur og iðkun sunds. Þrátt fyrir 

að lokun sundlauga, æfingabann og keppnisbann hafi ekki verið veruleikinn á þessu 

ári þá voru sundmenn að kljást við afleiðingar frá árinu áður og þurftu þeir að 

endurskoða markmiðin sín enn og aftur og aðlaga þau að þeim veruleika sem þau voru 

að glíma við. Á árinu 2020 settu lokanirnar lauganna strik í reikninginn við rekstur 

deildarinnaren segja má að á árinu 2021 hafi deildin verið að vinda ofan af því og reyna 

aðkoma til móts við iðkendur með framlengingu námskeiða og aðlögunar til að allir 

fengju sitt. Við teljum okkur einstaklega heppin með þannhóp foreldra sem fylgirbörnum 
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sínum á vegum deildarinnar. Þrátt fyrir allar þær hindranir sem við höfum þurft að 

yfirstígaþá voru foreldrar allra hópa alltaf tilbúnir til að aðlaga sig að þeim aðstæðum 

sem voru í boði hverju sinni.  

Við gátum framlengt æfingatímabilið fram í júnítil að vinna upp glataðan tíma í lauginni 

í vor. Tímabil þeirra elstu var lengt fram í byrjun júlíog voru síðustumótin á tímabilinu 

haldin í lok júní. Sundmenn fengu þá gott frí enda átti deildin í fyrsta skipti engan 

sundmann í alþjóðlegum verkefnum þetta sumarið sem er verulega miður.  

Haustið byrjað þó með eðlilegum hætti sem er visst fagnaðarefni. Til stóð að deildin 

gæti hafið starfsemi í nýrri laug, þeirri fyrstu sem tekin hefur verið í notkun um árabil í 

Reykjavík. Áætlanir stóðust hins vegar ekki og var afhendingu og opnun laugarinnar 

seinkað ítrekað sem setti þó nokkuð strik í reikninginn hjá deildinni. Í stað þess að geta 

stækkað sundskólann okkar þurfti deildin að bregðast skjótt við, sameina hópa í 

Grafarvogslaug og biðla til foreldra að færa sig um set. Þetta ferli hefur sýnt okkur 

mikilvægi þess að yfirmenn íþróttamála verða að vera í mun betra sambandi við 

íþróttafélögin í borginni til að þau sitji ekki súpunni vegna skortsá upplýsingum. Margt 

má um þetta ferli segja og er það upplifun þeirra sem farið hafa fyrir deildinni í þessu 

öllu að samráð verður að bæta og mikilvægi þess að upplýsa þá semeiga allt undir við 

að áætlanir standist.  

Deildin hefur orðið af töluverðum tekjum vegna þessa sem fæst ekki bætt með neinum 

hætti og er það stórt högg í rekstri lítillar deildar.  

 

Þjálfaramál 

Árið 2021 var fjórða starfsár Jacky Pellerin. Sunddeildin hélt áfram að vinna að því að 

halda sundmönnum við efnið með einn af færustu þjálfurum landsins við stjórnvölinn. 

Jacky ákvað þó að taka flugið og færa sig um set og þáði ekki endurnýjun á samningi 

við deildina. Hann hélt af landi brott að loknu tímabili í júlí og hefur tekið við starfi 

yfirmanns landsliðsmála á Cayman Island. Deildin vill þakka Jacky fyrir samstarfið og 

óskar honum velfarnaðar á nýjum vettvangi.  
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Við starfinu tók Ragnheiður Runólfsdóttir fyrrverandi sundmaður, Ólympíufari og 

sundþjálfari til margra ára. Ragnheiður hefur undanfarin ár búið og starfað í Svíþjóð við 

mjög góðan orðstír. Vegna aðstæðna var samið um að Ragnheiður yrði verkefnastjóri 

þjálfunar hjá deildinni og er hún með yfirumsjón þjálfunar í fjarvinnu frá Svíþjóð. Til að 

þetta fyrirkomulag gæti gengið var leitast eftir áframhaldandi samstarfið við Birki Snæ 

Helgason, sem hefur verið þjálfari hjá deildinni undanfarin fjögur ár við hlið Jacky. Hann 

tók við þjálfun afrekshópa deildarinnar ásamt því að sjá um styrktarþjálfun þeirra hópa. 

Kristinn Þórarinsson sundmaður deildarinnar til margra ára ákvað að setja skýluna á 

ofninn eftir tímabilið og sóttist eftir þjálfun hjá deildinni. Það var auðsótt enda hefur 

Kristinn yfir að ráða gríðarlegri þekkingu á íþróttinni sem afrekssundmaður til margra 

ára og þjálfari við sumarnámskeiðin í hátt nær áratug. Hann sér um þjálfun yngri 

hópanna í Grafarvogslauginni frá haustinu ásamt því að þjálfa sístækkandi garpahóp 

deildarinnar. Kristinn kemur einnig að morgunæfingum afrekshópsins.  

Á vorönninni sá Telma Brá Gunnarsdóttir um þjálfun í sundskólanum ásamt þeim 

Guðrúnu Ástu Þórarinsdóttur og Kristni Þórarinssyni. Stjórnin ákvað eftir vorið að 

mikilvægt væri að fá inn í starfið einstakling til að sjá um og efla sundskóla deildarinnar. 

Leitað var til Ragnhildar Guðrúnar Baldursdóttur sem þekkt er í þessum geira sem 

Gunna í Fjölni. Gunna tók að sér verkefnið og fer hún fyrir öflugu starfi sem hefur fundið 

fyrir afleiðingum covid er varðar skráningar. Gunnu til aðstoðar er Ólavía Klara 

Einarsdóttir. Ólavía Klara er fyrrverandi sundmaður úr Óðni og hefur hún þjálfað í 

sundskólanum okkar á haustönninni við mjög góðan orðstír enda frábær þjálfari.  

 

Ný sundlaug 

Í desember var Dalslaug svo loksins opnuð og fékk deildin til liðs við sig Fadel A. Fadel, 

íþróttafræðing og þjálfara til margra ára. Hann mun sjá um þjálfun í Dalslaug ásamt 

Gunnu. Eins og áður höfum við notið aðstoðar ungra aðstoðarmanna ísundskólanumen 

það er gríðarlega mikilvægt í starfi sundskólans að geta komið til móts við alla sem 

þangað koma.  
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Mót og viðburðir 

Keppnisdagatal SSÍ tók nokkrum breytingum í tak við þær takmarkanir semvoru í gildi 

hverju sinni. Reykjavíkurmeistaramótinu sem halda átti í janúar var frestað fram í júní 

og voru það ákveðin vonbrigði að deildinni tókst ekki að endurheimta titilinn en okkar 

fólk stóð sig þó mjög vel.  

Deildin átti einn sundmann í alþjóðlegum verkefnum á seinni hluta tímabilsins en 

Kristinn Þórarinsson náði lágmörkum á Evrópumeistaramótið í Búdapest sem haldið 

var í maí. Deildin átti einn sundmann í framtíðarhóp SSÍ en Ýmir Chatenay náði 

lágmörkum inn í hópinn. Ýmir flutti þó til Frakklands í sumar og hefur sagt skilið við 

deildina að sinni.  

Deildin hefur haldið úti garpahóp nánast frá upphafi. Í dag fer Kristinn Þórarinsson fyrir 

þjálfun þar í samstarfi við verkefnastjóra deildarinnar. Sundmenn í garpahópnum tóku 

þátt í Íslandsmeistaramóti Garpa og Norðurlandameistaramóti Garpa sem haldið var á 

Íslandi nú í haust. Skemmst er frá því að segja að þær Elín, Sarah og Berglind unnu til 

margra verðlauna á þessum mótum ásamt því að Elín setti Íslandsmet í sínum 

aldursflokki. Það er óhætt að segja að þær stöllur séu öðrum sundmönnum fyrirmynd 

um að halda áfram og ekki gefast 

upp. Sarah Buckley var svo 

útnefnd Fjölnismaður ársins 2021 

fyrir afrek sín í lauginni og ekki 

síður fyrir óeigingjarnt 

sjálfboðaliðastarf sitt sem dómari 

fyrir hönd deildarinnar. 

 

 Sumarnámskeið deildarinnar 

voru vel heppnuð. Deildin fékk Kristinn Þórarinsson til að sjá um þau og var gríðarlega 

gott að hafa einstakling á bakkanum sem kann jafn vel til verka og hann. Kristinn hefur 
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í fjölmörg ár unnið við sumarnámskeið deildarinnar enþetta var annað árið sem hann 

hefur yfirumsjón með námskeiðunumásamt stjórn.  

Deildin naut góðs af úrræðum yfirvalda sem lutu að því að styðja við starfið með þeim 

hætti að geta ráðið einstaklinga til starfa í gegnum Vinnumálastofnun þar sem ríkið stóð 

undir launum. Það munar umminna í því árferði sem nú ríkir. Einnig naut deildin þess 

að geta ráðið yngri sundmenn í vinnu á námskeiðunum með aðstoð Vinnuskóla 

Reykjavíkurog í gegnum Hitt Húsið. Það er nauðsynlegt fyrir íþróttafélög að hafa 

aðgang að slíkum úrræðum til að létta sér róðurinn við launakostnað.  

 
 

Barnastarfið 

Gott samstarf hefur verið undanfarin ár við Frístundamiðstöðina Gufunesbæ og hafa 

börn á hennar vegum fengið aðgang að fyrsta tíma dagsins á meðan sumarstarf þeirra 

hefur verið starfrækt. Einnig hefur verið samstarf við Leikskólann Sunnufold og var það 

einnig í ár. Leikskólinn kom með börnin ásamt starfsfólki og tók þátt í einu námskeiði. 

Mikil ánægja er með þetta meðal foreldra leikskólans og mikilvægt að halda þessu 

áfram. Deildin bauð fleiri leikskólum að taka þátt en ekki var vilji til þess að svo stöddu. 
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Fjöldi iðkenda í Sundskólanum í Grafarvogslaug hefur verið á niðurleið síðastliðin ár. 

Við höfum verið að glíma við það að ná ekki að fylla í alla hópa og var eins og áður 

hefur komið fram ákveðið að ráða inn reynslumikinn þjálfara til að koma að 

uppbyggingu með stjórn deildarinnar. Nú er bara að sýna þolinmæði því uppbyggingin 

tekur tíma. Ekki má svo gleyma því að deildin fékk loksins úthlutað æfingaaðstöðu í 

Dalslauginni og eru miklar vonir bundnar við að í því hverfi komi sundskólinn til með að 

blómstra næstu misserin.  

Fækkun var á skráðum iðkendum í innilauginni milli vors og haust og má telja það 

eðlilegt miðað við aðstæður í þjóðfélaginu í heimisfaraldri. Fólk er vart um sig og minna 

að taka þátt í svona starfi en ella. Iðkendum í útilauginni fækkaði lítillega á haustönninni 

miðað við fjöldann sem var skráður á vorönn. Mikil gróska er þó í yngstu hópunum og 

bindum við vonir við að ráðning Kristins komi til með að breyta því á komandi misserum.  

Mikil ánægja er með það starf sem fram fer í þeim hópum sem eru í útilauginni og 

vonumst við til þess að uppbyggingin þar skili sér á næstu misserum eins og í 

sundskólanum. Reynt var að skipuleggja æfingabúðir fyrir yngstu hópana en það hefur 

ekki tekist vegna faraldursins. Enn og aftur var reynt að fara út á land í æfingabúðir en 

þrátt fyrir skipulag af hálfu deildarinnar vegna veirunnar gekk það ekki. Það er 

mikilvægt að halda áfram og nýta hvert tækifæri til félagslegra athafna því félagslegur 

þáttur íþróttaiðkunar er einn af hornsteinum heilbrigðs íþróttalífs.  

 

Æfingar 

Samstarf er á milli deildarinnar hjá okkur og Sundfélags ÍBV í Vestmannaeyjum og eru 

vonir bundnar við að með vorinu verði hægt að fara loksins í löngu skipulagða 

heimsókn til þeirra. Í Laugardalslaug fer afreksstarfiðfram. Alls voru 20 iðkendur skráðir 

til æfinga í afrekshópum deildarinnar á vorönninni en 18á haustönninni. Iðkendur sem 

æfa á afreksstigi eru á 6 til 11 æfingum í viku og eru þá bæði styrktar-og sundæfingar 

inni í því. 
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Nýliðun í afrekshópum hefur gengið hægt þar sem yngri sundmenn og ekki síst 

foreldrar þeirra mikla fyrir sér það að hefja æfingar í Laugardalnum. Lítið virðist vera 

um samvinnu foreldra við að keyra og sækja á æfingar og er óhætt að segja að 

strætósamgöngur séu ekki að auðvelda iðkendum að fara á eigin vegum úr hverfinu á 

æfingar. Mikið og faglegt starf á sér stað í elstu hópunum okkar en við gerum okkur 

grein fyrir því að betur má ef duga skal við uppbyggingu afrekssundamanna 

framtíðarinnar.  

Deildin hafði á þessu ári að skipa tveimur sundmönnum sem hafa náð lágmörkum í 

landsliðshópa Sundsambands Íslands en það eru þeir Kristinn Þórarinsson og Ýmir 

Chatnay. Sundkona og sundmaður ársins voru þau Ingunn Jónsdóttir og Kristinn 

Þórarinsson sem ákvað að láta gott heita og setti sundskýluna á ofninn eftir tímabilið í 

sumar.  

 

Þríþraut 

Sunddeildin hefur verið í samstarfi við Knattspyrnudeild og Frjálsíþróttadeild um 

framkvæmd Fjölnisjaxlsins, þríþrautarkeppni Fjölnis. Áætlanir um framkvæmd mótsins 

í ár var sjálfhætt vegna samkomutakmarkanna. Umræður um stofnun þríþrautadeildar 

hefur verið nokkur en framkvæmdin virðist flókin. Sunddeildin hefur lýst því yfir að hún 

sé tilbúin til samstarfs fari slík deild af staðenda sé það eingöngu deildinni til hagsbóta 

að fá slíka viðbót við starfið. Í upphafi 2022 varð þetta þó að veruleika undir Aðalstjórn 

Fjölnis og tekur sunddeildin á móti þríþrautarfólki til sundæfinga með garpahóp 

deildarinnar. Sunddeildin væntir mikils af þessari nýstofnuðu deild og vonar að fjölgun 

verði í öflugum garpahópi hennar.  

 

Væntingar á nýju ári 

Almennt séð má segja að það sé fækkuní deildinni hjá okkur. Vorönnin fer ágætlega af 

staðog er vonast eftir því að skráningar taki kipp til að við náum að halda þeim 

iðkendafjölda sem var á haustönninni og jafnvel ná að fjölga með tilkomu 

Dalslaugarinnar. Deildin hefur miklar væntingar til laugarinnar í Úlfarsárdal enda 
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loksins fengið úthlutað æfingaplássi þar sem er gríðarlegur aðstöðuauki fyrir deildina 

og er til þess að við getum þjónustað Grafarholtið og Úlfarsárdalinn mun betur en nú 

er.  

Öflugt starf í Grafarvogslaug og lauginni í Úlfarsárdalnum verður því ætíð grunnurinn 

að sterkri Sunddeild Fjölnis. Við 13-14 ára aldursmarkið kemur síðan stórt og mikilvægt 

skref er sundmenn sem geta náð lámörkum og komist upp í afrekshóp í Laugardalnum, 

þar sem þau fá tækifæri á að þjálfa við bestu aðstæður og með öflugu þjálfarateymi. 

Er það von okkar að með þessu fyrirkomulagi eflum við þróttmikið starf okkar, höldum 

elstu sundmönnum lengur við æfingar og eflum framgang sundíþróttarinnar í 

Reykjavík. 

 

Æfingafatnaður og samstarf 

Í júlí 2020 samdi deildin við Aquasport (Tjaldfélagið ehf.) um afslátt og styrki fyrir 

sundmenn deildarinnar. Sá samningur var til tveggja ára og innheldur ekki eingöngu 

styrk til starfsins okkar heldur einnig möguleika á að styrkja sundmenn sem skara fram 

úr bæði á æfingum og í keppnum á vegum félagsins. Nú um áramótin var ákveðið að 

styrkja þau Egill Jónasson og Svövu Björgu Lárusdóttur. Þau hafa bæði sýnt það á 

haustönn að þau eru í vatninu til að ná árangri, sinna æfingum afmikilli alúð og leggja 

sig gríðarlega fram í keppnum. Þau eru félaginu til sóma hvar sem þau eru.  

Áfram erum við í samvinnu við New Wave Iceland með CRAFT félagsfatnað. Samstarfið 

hefur gengið vel og sér deildin engar ástæður fyrir því að breyta. Sá fatnaður sem 

óskað er eftir að sundmenn eigi er; stuttermabolur, hettupeysa og stuttbuxur. Einnig 

varí boði fyrir sundmenn að kaupa sér síðerma bol og síðbuxur. Þjálfarar fengu einnig 

úlpur til að nota við þjálfun í útilaug.  

Undanfarin ár hefur verið reynt að halda úti samstarfi á meðal Reykjavíkurfélaganna. 

Meginmarkmið þess hefur verið að halda sundmönnunum okkar lengur við æfingar en 

vitað er að þegar ungmenni fara í framhaldsskóla þyngist róðurinn og bitnar það oft á 

íþróttaiðkun þeirra. Í upphafi voru fjögur félög í þessu saman en eftir fyrsta árið dró 
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Sundfélagið Ægir sig út úr því. Ákveðið var við upphaf tímabils í ágúst að Sunddeildin 

ætti ekkert samstarf við önnur félag með formlegum hætti. Þó kepptu sundmenn 

félagsins með sundmönnum KR saman undir merkjum ÍBRí 1. deild á Bikarkeppni SSÍ. 

Það mæltist vel fyrir og er gaman fyrir sundmenn að fá tækifæri til að tefla fram enn 

öflugra liði í slíka keppni.  

Samstarfið við Sundfélagið Óðinn á Akureyri hélt áfram og hafa sundmenn frá okkur 

fengið að æfa með þeim þegar þeir hafa verið staðsettir á Akureyri og öfugt. Deildin 

mætti á Sprengimót Óðins í september. Sú ferð var í alla staði vel lukkuð og mikil 

ánægja allra sem voru með þessari ferð. Frábærir farastjórar úr röðum foreldra og 

stjórnar sáu til þess að allt gekk eins og í sögu. Mikilvægt er að félög á 

höfuðborgarsvæðinu fari út á land og taki þátt í starfi félaga þar og fái að upplifa 

aðstæður annarsstaðar en í þeirra heimalaug. Ferðinni var einnig ætlað að vinna í 

hópefli elstu hópanna sem gekk mjög vel.  

 

Mótahald og aðrir viðburðir 

Sunddeildin er hluti af Sundráði Reykjavíkur (SRR). Deildin fer með formennsku í ráðinu 

í tvö ár frá janúar 2020 til maí 2022. Formaður deildarinnar ásamt stjórnarmanni sitja 

fundi ráðsins og fara með málefni þess gagnvart ÍTR og ÍBR. SRR hefur milligöngu um 

úthlutanir brauta í laugum borgarinnar ásamt því að halda Reykjavíkurmeistaramót, B-

mót og C-mót. Reykjavíkurmeistaramótinu var frestað frá janúar til júní. Mótið fór að 

mestu vel fram en stóðráðið í kærumálum við eitt félagið sem lyktaði á þann hátt að 

málið var látið niður falla hjá Sundsambandi Íslands. Deildin mun halda seinn mótið sitt 

nú á vormánuðum áður en hún lætur af formennsku í ráðinu. Mikið og farsælt samstarf 

hefur verið við SSÍ, ÍBR og yfirmann sundlaugarinnar í Laugardalnum. 

Sundmótin okkar eru undirstaða starfsemi deildarinnar og þessu þarf að koma til skila 

til foreldra allra sundmanna. Þarna eru tækifæri sem hægt er að nýta betur og skapa 

meiri tekjur en ekki síður meiri upplifun af sundmótunum. Við héldum Vormótið okkar í 

byrjun mars. Alls tóku sex félög þátt í mótinu en ákveðið var að hafa þetta boðsmót þar 

sem sex félögum var boðið að taka þátt. Þá var horft til samstarfs deildarinnar við þessi 
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félög og hvaða félög höfðu haft fá tækifæri til að taka þátt í mótum almennt vegna 

ástandsins. Alls voru 659 stungur á mótinu sem er töluvert lakara en almennt hefur verið 

á þessu móti. Ekki var hægt að vera með veitingasölu og því urðu tekjur af mótinu mun 

minni en í eðlilegu árferði.  

 
 

Í desember héldum við svo Aðventumótið okkar. Það var haldið undir ströngum 

takmörkunum og voru níu félög sem skráðu sig til leiks og voru stungurnar 1148 talsins. 

Engin veitingasala var á mótinu og því voru tekjur töluvert lakari eins og í mars þó þetta 

mót hafi gefið meira af sér en hið fyrra. Deild sem ekki er stærri en þetta má illa við að 

missa af slíkum fjármunum og má með sanni segja að styrkir sem fengust frá ríkinu í 

fyrra gerði það að verkum að deildin stóð betur fjárhagslega þá og þeir styrkir sem 

fengust á vormánuðum komu að nokkru leiti til móts við fjárhaginn.  

Vegna ástandsins hefur lítið verið um fjáraflanir en þó hefur deildin staðið fyrir 

eftirfarandi fjáröflunum:  

Febrúar: fiskur, WC og eldhúsrúllur. Einnig var boðið upp á vörutalningu í Bónus. 

Félagið var einnig með fjáröflun.  

Páskar: páskaegg, WC, eldhúsrúllurog blandaður lakkrís frá Kólus. 

Júní: AMÍ fjáröflun WC, eldhúsrúllur, lakkrís og hlaup frá Góu 

September: Nóvember: fiskur frá Norðanfiski, kerti, servíettur, WC og eldhúspappír. 
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Fastir liðir eins og Sumarhlaup ÍBR og Reykjavíkurmaraþon féllu niður vegna veirunnar, 

en þetta hafa verið stærstu fjáraflanir einstaklinga á ári hverju. Það verður því erfitt fyrir 

iðkendur að standa straum af kostnaði ef höft losna. Hins vegar er það upplifun þeirra 

sem standa að fjáröflunum hjá deildinni að lítill áhugi er fyrir þeim almennt og fáir sem 

taka þátt. Því er spurning um að leggja til breytt fyrirkomulag varðandi þennan lið 

starfsins því töluverð vinna felst í því að sjá um og vera með slíka starfsemi.  

Sameiginleg fjáröflun félagsins skilaði sunddeildinni ekki miklu og voru fáir sem tóku 

þátt eins og í fjáröflunum deildarinnar. Mögulega þarf að kynna þetta með öðrum hætti 

og gera fólki grein fyrir gæðum þess að taka þátt í slíkum verkefnum. Það er mat 

sunddeildar að slíkar fjáraflanir á vegum félagsins eigi að vera með vörum sem deildir 

almennt eru ekki að nýta í sínum fjáröflunum. Þetta krefur skipuleggjendur um 

útsjónarsemi og frjóa hugsun.  

 
Rekstur deildarinnar 

Segja má að rekstur deildarinnar sé í góðum málum. Eftir töluvert tap á síðasta 

rekstrarári hefur náðst sá árangur, þrátt fyrir covid, að halda rekstrinum í jafnvægi. Það 

er ekki auðvelt á svona tímum og er stjórn deildarinnar á því að ef ekki væri fyrir svo 

öflugan og þolinmóðan foreldrahóp værum við ekki í þessum sporum í dag. Það er 

engin launung að samskipti við skrifstofu vegna fjármála mættu vera betri og skilvirkari.  

Stjórnarmenn deilda eru í sjálfboðaliðastarfi og mikilvægt að starfsfólk félagsins sé á 

tánum við að svara fyrirspurnum og öðru sem leitað er til þeirra með. Einnig er það mat 

stjórnarinnar að fjármál félagsins þarf að skoða, það að hafa félagið rekið sem eitt í 

tengslum við fjármál setur deildir eins og sunddeildina oft í vanda. Deildin er rekin með 

þeim hætti að ekki er verið að eyða um efni fram og því mikilvægt að skuldbindingar 

deildarinnar gangi fyrir þegar standa þarf við þær, fjármagnið er til enda bendir rekstur 

deildarinnar til þess.  

Foreldrastarfið hefur vegna ástandsins verið lítið sem ekkert. Lítið sem hægt hefur verið 

að gera saman nema að standa vaktina t.d. á sundmótinu okkar. Við þurfum klárlega 

að gera betur bæði við að tengja foreldra betur saman og einnig að fá þá til liðs við 
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deildina í starfinu. Nokkuð auðvelt var að leita til foreldra með farastjórn á mótið til 

Akureyrar en önnur mót s.s. Akranesleikar og AMÍ voru erfiðari viðfangs.  

Sunddeildin býr svo vel að enn eru foreldrar að vinna fyrir deildina þó svo að börnin 

séu löngu hætt að æfa. Það er gríðarlegur fjársjóður að geta leitað til fólks með mikla 

reynslu til að sinna vinnu innan hreyfingarinnar fyrir deildina. 

Fjölnismaður ársins 2021 kom, eins og áður hefur komið fram, úr okkar röðum en Sarah 

hefur til margra ára unnið í sjálfboðaliðavinnu fyrir hönd deildarinnar og er miklu meira 

en vel að þessum titlikomin. Á aðalfundi sem haldinn var í febrúar 2021 bauð sig fram 

til starfa í stjórn einvala lið fólks sem sýnt hefur á árinu að það vill deildinni allt hið besta 

og hefur lagt sig mikið fram við að halda úti starfi sem sómi er af. 

Framtíðin getur ekki verið annað en björt fyrir sunddeildina. Fjölgun í félaginu nú á 

vormánuðum, öflugt starfsfólk og stjórn getur náð langt ef allir leggjast á eitt við að ná 

þeim markmiðum sem við setjum okkur þ.e. að vera með sundfólk í fremstu röð. Þetta 

krefst vinnu og samstarfs margra aðila. Það er von stjórnar að sú vinna sem farið hefur 

fram undanfarið ár skili deildinni fleiri öflugum sundmönnum, áhugasömum foreldrum 

og lifandi starfi sem eftir er tekið. 

Fh. stjórnar Sunddeildar Fjölnis 

Ingibjörg Kristinsdóttir  
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T E N N I S  
 

Á aðalfundi deildarinnar í febrúar 2021 voru eftirtaldir kosnir í stjórn:  

 

Óskar Knudsen, formaður 

Carola Frank, meðstjórnandi 

Sigríður Sigurðardóttir, meðstjórnandi 

Sindri Snær Svanbergsson,  meðstjórnandi 

Reynir Eyvindarson, meðstjórnandi 
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Fjármál  

Eins og undanfarin ár fara nokkurn veginn allar tekjur tennisdeildarinnar sem koma frá 

æfingagjöldum í að greiða laun þjálfaranna. Gjöld sem greidd eru af æfingahúsnæði 

eru greidd af Íþróttabandalagi Reykjavíkur.  

 

Aðstöðumál  

Starfsemi Tennisdeildarinnar fer að mestu leiti fram í Tennishöllinni í Kópavogi, þar sem 

eru þrír teppalagðir vellir og tveir vellir með hörðu undirlagi. Reynt var að hafa 

tennisæfingar á völlum við Egilshöll síðasta sumar, þær æfingar voru fljólega fluttar á 

velli Þróttar í Laugardal sem hentuðu betur.  

Mikil aðsókn var að æfingum allt árið þrátt fyrir að tímarnir sem okkur er úthlutað séu 

óhentugir. Við erum mjög aðþrengd með æfingaaðstöðu. Úr þessu þarf að bæta: við 

þurfum fleiri tíma síðdegis og á kvöldin á virkum dögum og einnig þurfum við að færa 

æfingaþungann af helgum á virka daga.  

 

Æfingar  

Eins og síðastliðinn áratug er Carola Frank aðalþjáfari deildarinnar en ásamt henni 

þjálfa þau Sindri Snær Svanbergsson og Anna Podolskaia (sem byrjaði aftur eftir langt 

hlé) (vantar tvo!). Alana Elín Steinarsdóttir sem stjórnar þrekæfingum og Daníel Ísak 

Steinarsson (gestaþjálfari og íþrótta ráðgjafi) starfaði í nóvember og desember.  

 

 Farsóttin  

Starfsemi deildarinnar raskaðist nokkuð vegna takmarkana, en færri komust á æfingar 

vegna nálægðarmarka. Mörgum mótum var aflýst og æfingar gátu ekki farið fram. En 

vel hefur gengið að fá fólk aftur á völlinn og þáttaka er nú mun meiri en í fyrir farsótt.  

 

Framtíðarhorfur  
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Enn stendur yfir umræða á vegum ÍBR um hvernig hægt er að koma því til leiðar að 

sköpuð verði aðstaða til tennisæfinga og keppni í Reykjavík. Þar er helst horft til þess 

að byggja 4 til 6 valla hús í Laugardal.   

Ljóst er að nú er verulega tekið að þrengja að okkar æfingum í Tennishöllinni í 

Kópavogi og þarf nú þegar að fjölga þar tímum. Við fengum einn auka tíma til viðbótar 

(þ.e. einn völl í eina klst.) og það kl. 19:30 á sunnudögum. Við þurfum mun meira og á 

fjölskylduvænni tíma!  

 

 

Íþróttaafrek á árinu 

Hera Björk Brynjarsdóttir er Senior (4. árs nemandi) í Háskólatennis í Bandaríkjunum 

spilar fyrir Valdosta State University. Hún er einnig liðsmaður í landsliði Íslands og var 

m.a. valin til að spila í Billie Jean King Cup 2021. 

 

Daníel Pozo  

Íslandsmót Innanhúss - U12 strákar einliða - 2.sæti  

Lindex Stórmót TSÍ - U16 tvíliða - 1. sæti  

Íslandsmót Utanhúss - U14 strákar einliðaleik - 3. sæti  
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Íslandsmót Utanhúss - U14 tvíliðaleik - Íslandsmeistari  

Íslandsmót Utanhúss - U12 einliðaleik - 3. sæti  

Reykjavíkurmót - U14 tvíliðaleik - 1. sæti  

Reykjavíkurmót - U12 strákar einliðaleik - 1. sæti  

 

Saule Zukauskaite 

Íslandsmót Innanhúss - U14 stelpur einliða - 2. sæti  

Íslandsmót Innanhúss - U16 stelpur einliða - 2. sæti  

Jóla-Bikarmót TSÍ - U16 stelpur einliða - 3.sæti  

Lindex Stórmót TSÍ - U16 tvíliða - 2. sæti  

Íslandsmót Utanhúss - Meistaraflokk kvenna einliða - undanúrslit  

Íslandsmót Utanhúss - U16 stelpur einliðaleik - 2. sæti  

Íslandsmót Utanhúss - U16 tvíliðaleik - 2. sæti  

Íslandsmót Utanhúss - U14 tvíliðaleik - 2.sæti  

Reykjavíkurmót - U18 stelpur einliðaleik - 3. sæti  

Reykjavíkurmót - U16 stelpur einliðaleik - 3. sæti  

Reykjavíkurmót - U16 stelpur tvíliðaleik - 1. sæti  

Reykjavíkurmót - U14 stelpur einliðaleik - 2. sæti  

 

Eygló Dís Ármannsdóttir 

Íslandsmót Innanhúss - U16 stelpur einliða Íslandsmeistari  

Íslandsmót Utanhúss - U16 stelpur einliðaleik - Íslandsmeistari  

Íslandsmót Innanhúss - U18 stelpur einliða - 2. sæti  
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Íslandsmót Innanhúss - Meistaraflokk kvenna tvíliða - Íslandsmeistari  

Íslandsmót Utanhúss - Meistaraflokk kvenna tvíliða - Íslandsmeistari  

Íslandsmót Utanhúss - U18 stelpur einliðaleik - 2. sæti  

Jóla-Bikarmót TSÍ - Meistaraflokk kvenna einliða - 3.sæti  

Jóla-Bikarmót TSÍ - U16 stelpur einliða - 2.sæti  

Íslandsmót Utanhúss - U16 tvíliðaleik - 2. sæti  

Reykjavíkurmót - Meistaraflokk kvenna einliðaleik - 1. sæti  

 

Reykjavíkurmót - U18 stelpur einliðaleik - 1. sæti  

Reykjavíkurmót - U16 stelpur einliðaleik - 1. sæti  

Reykjavíkurmót - U16 stelpur tvíliðaleik - 1. sæti  

 

Bryndís Rósa Armesto Nuevo 

Íslandsmót Innanhúss - U16 stelpur einliða - 3. sæti  

Lindex Stórmót TSÍ - U16 tvíliða - 2. sæti  

Íslandsmót Utanhúss - U16 stelpur einliðaleik - 3. sæti  

Reykjavíkurmót - U16 stelpur tvíliðaleik - 3. sæti  

 

María Hrafnsdóttir 

Jóla-Bikarmót TSÍ - U14 stelpur einliða - 3. sæti  

Íslandsmót Utanhúss - U14 stelpur einliðaleik - 2. sæti  

Íslandsmót Utanhúss - U14 tvíliðaleik -2. sæti  

Reykjavíkurmót - U16 stelpur tvíliðaleik - 3. sæti  
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Björn Ágúst Björnsson 

Reykjavíkurmót - U14 strákar einliðaleik - 1. sæti  

Reykjavíkurmót - U14 tvíliðaleik - 1. sæti  

Reykjavíkurmót - U12 strákar einliðaleik - 2. sæti  

 

Reynir Eyvindsson 

Íslandsmót Innanhúss - 50 ára karlar einliða - 3.sæti  

Jóla-Bikarmót TSÍ - 50+ tvíliða - 2.sæti  

Íslandsmót Utanhúss - 50+ karlar eiinliðaleik - 2. sæti  

 

Ólafur Helgi Jónsson 

Íslandsmót Innanhúss - 40 ára karlar einliða - 3.sæti  

Jóla-Bikarmót TSÍ - 50+ einliða - 1. sæti  

Jóla-Bikarmót TSÍ - 50+ tvenndarleik - 1. sæti  

Íslandsmót Utanhúss - 50+ karlar eiinliðaleik - Íslandsmeistari  

Reykjavíkurmót 50 ára karlar einliða - 1. sæti  

 

Joaquin Armesto Nuevo 

Íslandsmót Innanhúss - 30 ára karlar tvíliða - 2. sæti  

Jóla-Bikarmót TSÍ - 50+ tvíliða - 1. sæti  

Lindex Stórmót TSÍ - +50 einliða - 1. sæti  

 

Daniel Karel Niddam 

Jóla-Bikarmót TSÍ - 50+ tvíliða - 1.sæti  

Íslandsmót Utanhúss - 50+ karlar eiinliðaleik- 3. sæti  
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Óskar Knudsen 

Jóla-Bikarmót TSÍ - 50+ tvenndarleik - 3. sæti  

Íslandsmót Utanhúss - 30+ tvenndarleik - 3. sæti  

 

Guðrún Þóra Magnúsdóttir 

Jóla-Bikarmót TSÍ - 50+ tvenndarleik - 3.sæti  

Íslandsmót Utanhúss - 30+ tvenndarleik - 3. sæti  

Sturla Óskarsson 

Íslandsmót Utanhúss - Meistaraflokk tvenndarleik - 2. sæti  

 

Sigriður Sigurðardóttir 

Íslandsmót Utanhúss - Meistaraflokk tvenndarleik - 2. sæti  

 

Sindri Snær Svanbergsson 

Reykjavíkurmót - Meistaraflokk karlar einliðaleik - 3. sæti  

Reykjavíkurmót -Meistaraflokk karlar tvíliða - 2. sæti  

 

Hrafn Hauksson 

Reykjavíkurmót 50 ára karlar einliða - 2. sæti  

 

LIÐAKEPPNI:  
Reykjavíkurmót - Meistraflokkur Karla - 3. sæti   

Lið:  Ólafur Helgi Jónsson, Reynir Eyvindsson, Joaquin Armesto Nuevo, Daniel 

Niddam 

 

Reykjavíkurmót - Meistraflokkur Kvenna - 1. sæti  

Lið: Eygló Dís Ármannsdóttir,  Eva Diljá Arnþórsdóttir,   
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Reykjavíkurmót - Meistraflokkur Kvenna - 2. sæti  

Lið: Saule Zukauskaite, Irka Cacicedo 

 

Reykjavíkurmót - 30+ Kvenna - 2. sæti 

Lið:  Carola Frank, Guðrún Ásta Magnúsdóttir, Guðrún Þóra Magnúsdóttir, Ásta 

Magnúsdóttir,   

Reykjavíkurmót 50+ Karla - 2. sæti  

Lið: Ólafur Helgi Jónsson, Reynir Eyvindsson,   

 

Reykjavíkurmót - U18 - 1. sæti  

Lið:  Eygló Dís Ármannsdóttir, Bryndís Rósa Armesto Nuevo  

 

Reykjavíkurmót - U18 - 2. sæti  

Lið:  Eva Diljá Arnþórsdóttir, María Hrafnsdóttir,   

 

Reykjavíkurmót - U16 - 1. sæti 

Lið: Eygló Dís Ármannsdóttir,  Saule Zukauskaite 

 

Reykjavíkurmót - U16 - 3. sæti  

Lið: Daniel Pozo, Bryndís Rósa Armesto Nuevo, María Hrafnsdóttir 

 

Reykjavíkurmót - U14 - 2. sæti   

Lið: Saule Zukauskaite, María Hrafnsdóttir 

 

Reykjavíkurmót - U14 - 3. sæti  

Lið: Björn August Björnsson Schmitz, Daniel Pozo 
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Reykjavíkurmót - U12 - 2. sæti  

Lið: Björn August Björnsson Schmitz, Daniel Pozo.  

 

Íslandsmót í Liðakeppni - Meistaraflokkur Karla - 2. sæti  

Lið: Hjalti Pálsson,  Kjartan Pálsson,  Sindri Snær Svanbergsson, Hrafn Hauksson, 

Kristófer Eyleifsson 

Íslandsmót í Liðakeppni - Meistaraflokkur Kvenna - 3. sæti  

Lið: Eygló Dís Ármannsdóttir, Eva Diljá Arnþórsdóttir, Bryndís Rósa Armes Nuevo, 

Sigríður Sigurðardóttir, Ragna Sigurðardóttir,   

 

Íslandsmót í Liðakeppni 50+ Íslandsmeistarar  

Lið: Ólafur Helgi Jónsson, Reynir Eyvindsson, Hrafn Hauksson, Joaquin Armesto 

Nuevo,   

 

Íslandsmót í Liðakeppni U18 - 2. sæti  

Lið: Eygló Dís Ármannsdóttir, Eva Diljá Arnþórsdóttir, Saule Zukauskaite, Bryndís 

Rósa Armes Nuevo, María Hrafnsdóttir,   

 

Íslandsmót í Liðakeppni U16 - 2. sæti  

Lið: Eygló Dís Ármannsdóttir, Saule Zukauskaite, Bryndís Rósa Armes Nuevo, María 

Hrafnsdóttir,   

 

Íslandsmót í Liðakeppni U14 - Íslandsmeistarar  

Lið: Saule Zukauskaite, Daniel Pozo, Björn August Björnsson Schmitz, María 

Hrafnsdóttir 

Þau Eva Diljá Arnþórsdóttir og Hjalti Pálsson stóðu sig best í keppni á árinu 2021 og 

voru þau valin tenniskona og tenniskarl ársins hjá Fjölni.  
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Eva Diljá Arnþórsdóttir  

Íslandsmeistari Innanhús 2021 - U18 stelpur einliða  

Íslandsmeistari Innanhús 2021 - Meistaraflokkur kvenna Tvíliða  

Íslandsmeistari Utanhús 2021 - Meistaraflokkur kvenna Tvíliða  

3. sæti í Íslandsmót Innanhús 2021 - Meistaraflokkur kvenna Einliða  

2. sæti í Islandsmót Utanhús/TSÍ Meistaramót Liðakeppni 2021 - U18  

1. sæti Reykjavíkur Meistaramót Liðakeppni 2021 - Meistaraflokkur kvenna  

1. sæti Reykjavíkur Meistaramót Liðakeppni 2021 - U18  

1.sæti Jóla-Bikarmót TSÍ - U18 börn einliða  

 

Hjalti Pálsson 

Íslandsmeistari Innanhús 2021 - Meistaraflokkur karla Tvíliða  

3. sæti í Íslandsmóti Innanhús 2021 - Meistaraflokkur karla Einliða  

2. sæti í Íslandsmóti Utanhús 2021 - Karlar 30 + Einliða  

2. sæti í Islandsmóti Utanhús/TSÍ Meistaramót Liðakeppni 2021 - Meistaraflokkur 

karla  

2.sæti Jóla-Bikarmót TSÍ - Meistaraflokk karlar einliða  
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Í Þ R Ó T T A F Ó L K  O G  F J Ö L N I S M A Ð U R  Á R S I N S  
Hefð er fyrir því að velja íþróttakarl og konu ársins úr öllum deildum félagsins sem 

skarað hefur framúr á árinu í sinni grein og eru þeim veittar viðurkenningar fyrir sín 

afrek. Samhliða athöfninni hefur farið fram val á Fjölnisfólki ársins, eða sjálfboðaliðum 

ársins. Fjölnismaður ársins er sá sem hefur verið sérstaklega eljusamur og ósérhlífinn 

að vinna fyrir félagið og hefur skarað fram úr í vinnu fyrir félagið að öðrum ólöstuðum. 

Ákveðið var að taka athöfnina skrefi lengra og var hún haldin í Keiluhöllinni í Egilshöll 

þann 16. desember þar sem íþróttafólk og Fjölnismaður ársins tóku á móti verðlaunum. 

Jón Karl formaður setti athöfnina og fluttu systurnar Auður og Hrafnhildur Árnadætur 

tónlistaratriði fyrir gesti. 

 
 

Fjölnismaður ársins 2021 

Fjölnismaður ársins er 2021 Sarah Buckley. Sarah hefur verið viðloðandi sunddeildina 

í fjöldamörg ár og átt þrjá sundmenn sem hafa allir náð góðum árangri. Sarah gekk til 

liðs við deildina sem iðkandi fyrir nokkuð mörgum árum þegar hún fór að synda með 

garpahópnum okkar. Sarah keppti núna í haust bæði á Íslandsmóti garpa og 

Norðurlandameistaramótinu sem haldið var hér á landi og vann til verðlauna á þeim 

báðum. Sarah fór fljótlega að sinna dómgæslu á sundmótum fyrir deildina og hefur á 

þeim árum náð sér í réttindi sem yfirdómari og er á lista yfir alþjóðlega ræsa hjá FINA 

(Alþjóðlega sundsambandið) og hefur þar með rétt til að dæma á alþjóðlegum mótum. 

Sarah hefur farið fyrir Íslands hönd og dæmt á Smáþjóðaleikunum árin 2015 á Íslandi, 



 

 

124 

124 

2017 í San Marínó og 2019 í Svartfjallalandi auk þess að vera dómari/ræsir á 

Norðurlandameistaramóti sem haldið var hér á landi.   

Þrátt fyrir að Sarah eigi ekki lengur sundmann hjá deildinni hefur hún haldið áfram að 

vinna fyrir okkar hönd á sundmótum hvort heldur sem er Íslandsmeistaramótum eða 

félagsmótum. Sá tími sem hún ver til vinnu fyrir okkar hönd er töluverður og erum við 

óendanlega þakklát fyrir hennar framlag fyrir okkar hönd. Það er hverju íþróttafélagi 

nauðsyn að hafa svona einstaklinga innan sinna raða, þ.e. þá sem vinna 

sjálfboðaliðastörf í þágu félagsins og halda því áfram eftir að börnin feta inn á nýjar 

slóðir. 
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Íþróttafólk ársins 2021 

Íþróttakarl ársins 2020 var Ólafur Ingi Styrmisson körfuboltamaður.  

Ólafur hefur verið burðarás upp alla yngri flokka hjá Fjölni síðustu ár og hefur í vetur 
sýnt að hann er einn af bestu leikmönnum 1. deildar karla. Ólafur, sem er fyrirliði 
meistaraflokks karla, er mikill leiðtogi, innan vallar sem utan og setur hag liðsins ávallt 
í fyrsta sæti. Hann hefur verið framúrskarandi með yngri landsliðum Íslands síðustu ár 
auk þess að vera á meðal fremstu leikmanna í sínum árgangi. Hann stefnir hátt í 
körfubolta. Ólafur hefur tvívegis orðið Íslandsmeistari með liðum sínum í Fjölni og í 
bæði skiptin verið valinn mikilvægasti leikmaður úrslitakeppninnar, síðast núna í vor 
þegar drengjaflokkur varð Íslandsmeistari. Meistaraflokkslið Fjölnis hefur sýnt 
undanfarið að það á góða möguleika á að ná inn í úrslitakeppni í vor og valda usla þar, 
þó ungir séu, jafnvel komast upp í Subway deildina ef heppni og elja blandast vel 
saman á réttum tíma. Ljóst er að Ólafur mun leika lykilhlutverk í þeirri vegferð og verður 
spennandi að fylgjast með honum og liðinu næstu mánuði. Ólafur er framúrskarandi 
íþróttamaður og mikil fyrirmynd. 

Íþróttakona ársins 2020 var Emma Sóldís Svan Hjördísardóttir körfuboltakona. 

Emma Sóldís er lykilleikmaður í meistaraflokki kvenna en Fjölnisstúlkur hafa sýnt í vetur 

að þær eru til alls líklegar í Subway deildinni en Emma hefur spilað stórt hlutverk í 

árangri liðsins, bæði í vörn og sókn. Þrátt fyrir ungan aldur hefur Emma náð miklum 

árangri í körfubolta. Hún hefur leikið stórt hlutverk með yngri landsliðum Íslands hingað 

til. Á Norðurlandamótinu í sumar var hún byrjunarliðsmaður í U18 ára liði Íslands þrátt 

fyrir að hafa verið á yngra ári. Þar var hún stigahæst íslensku leikmannanna og næst 

stigahæst á mótinu. Emma Sóldís var í fyrsta sinn núna í haust valin í A-landslið Íslands, 

aðeins 17 ára gömul. Emma lék sinn fyrsta A-landsleik í nóvember þar sem hún skoraði 

sín fyrstu stig fyrir landslið Íslands. Emma hefur ávallt verið meðal fremstu leikmanna í 

sínum árangi enda setur hún frábært fordæmi með eigin dugnaði bæði á æfingum sem 

og í leikjum. Hún lætur aldrei neitt eftir sig liggja. Emma Sóldís er samviskusöm og 

virkilega dugleg að æfa og vinna í sínum leik. Emma er virkilega góður karakter með 

góða nærveru sem t.d. endurspeglaðist í þjálfun hennar á sumarnámskeiðum Fjölnis 
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þar sem hún náði mjög vel til krakkanna. Klárt er að það verður spennandi að fylgjast 

með henni í framtíðinni. 

 
 

Íþróttafólk ársins  

Fimleikadeild 

• Lilja Katrín Gunnarsdóttir 

• Sigurður Ari Stefánsson 

Frjálsíþróttadeild 

• Helga Þóra Sigurjónsdóttir 

• Bjarni Anton Theódórsson 

Handknattleiksdeild 

• Kolbrún Arna Garðarsdóttir 

• Elvar Otri Hjálmarsson 

Íshokkídeild 

• Harpa Dögg Kjartansdóttir 

• Steindór Ingason 

Karatedeild 
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• Eydís Magnea Friðriksdóttir 

• Gabriel Sigurður Pálmason 

Knattspyrnudeild 

• Sara Montoro 

• Jóhann Árni Gunnarsson 

Körfuboltadeild 

• Emma Sóldís Svan Hjördísardóttir 

• Ólafur Ingi Styrmisson 

Listskautadeild 

• Júlía Sylvía Gunnarsdóttir 

• Marinó Máni Þorsteinsson 

Skákdeild 

• Sigrún Tara Sigurðardóttir 

• Tristan Fannar Jónsson 

Sunddeild 

• Ingunn Jónsdóttir 

• Kristinn Þórarinsson 

Tennisdeild 

• Eva Diljá Arnþórsdóttir 

• Hjalti Pálsson 
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F R A M T Í Ð  H V E R F I S I N S  
Grafarvogur er stórt hverfi bæði hvað varðar íbúafjölda en einnig landsvæði og eru 

íbúar um 18.112 manns á 6.216 heimilum. Í hverfinu er mikil hverfisvitund og líta margir 

íbúar á Grafarvog sem einskonar bæ innan borgarmarkanna. Það sem einkennir 

hverfið er mikil nánd við náttúruna. Þar ber helst að nefna svæði eins og Gufunesið, 

Grafarvoginn og ánna Korpu. Hverfið markast einnig af langri og fallegri sjávarsíðu sem 

umlykur hverfið að stórum hluta. Íbúarnir nýta sér óspart þessar náttúruperlur til útivistar 

og íþróttaiðkunar. 

Til Grafarvogshverfis teljast:  

Síðustu ár hefur frekari uppbygging hverfisins staðið yfir og hefur þá sérstaklega 

stækkun Bryggjuhverfisins verið áberandi, einnig voru byggðar íbúðablokkir við 

Móaveg við Spöngina, þar sem nú eru 156 íbúðir sem teknar voru í notkun 2019. Í 

Gufunesi voru teknar í notkun 137 íbúðir á árinu en þar er í uppbyggingu nýtt 

íbúðahverfi. Til stendur að auka uppbygginguna enn frekar á svæðinu við Keldur, 

Gufunes og við Elliðaárvog og Ártúnshöfða. 

 

  

• Hamrar 

• Foldir 

• Hús 

• Rimar 

• Borgir 

• Víkur 

• Engi 

 

• Spöng 

• Staðir 

• Höfðar 

• Bryggjuhverfi 

• Geirsnef 

• Gufunes 

• Geldinganes 
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Við Keldur og Keldnaholt er gert ráð fyrir um 400 íbúðum. Við Gufunes eru áherslur á 

uppbyggingu svæðisins eru tvíþættar; annarsvegar útivistar- og afþreyingarsvæði þar 

sem m.a. Skemmtigarðurinn hefur byggt upp starfsemi, og hinsvegar þéttur 

byggðarkjarni sem samanstendur af 350 íbúðum við sjó þar sem áhersla er lögð á 

blandaða byggð.  

Gert er ráð fyrir uppbyggingu íbúðahúsnæðis og innviða fyrir allt að 12.600 manns 

þegar hverfi við Elliðaárvog og á Ártúnshöfða verður að fullu endurgert. Fjöldi íbúða 

gæti orðið á bilinu 5.100 - 5.600.  

Fjölnir hefur mikinn áhuga á að þjónusta þessa viðbót hverfisins enda vel í stakk búið 

að taka við fleiri iðkendum. Þjónustuúrval félagsins er mjög breitt og ættu allir að geta 

fundið eitthvað við sitt hæfi. Samgöngumál innan hverfis og milli hverfanna í kring hafa 

verið góð og ferðast margir iðkendur félagsins með Strætó á æfingar. Með góðu 

samstarfi við Strætó má nýta þau íþróttamannvirki sem þegar eru til staðar til að 

þjónusta nýja hverfið. 

  

Svæði við Elliðaárvog og Ártúnshöfða. Mynd: Reykjavíkurborg 
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U M F .  F J Ö L N I R  Á R S R E I K N I N G U R  S A M S T Æ Ð U  2 0 2 0  
 

Áritun um aðstoð við gerð ársreiknings  

Til stjórnar og félagsmanna í Ungmennafélaginu Fjölni.  

Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings Ungmennafélagsins Fjölnis vegna 2021. 

Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, 

sjóðstreymi og skýringar. 

Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings Ungmennafélagsins Fjölnis vegna ársins 

2020. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, 

efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar. Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar 

í samræmi við alþjóðlegan staðal, ISRS 4410, um gerð óendurskoðaðra reikningsskila 

með það að markmiði að aðstoða Ungmennafélagið Fjölni við að leggja fram 

ársreikning sem er í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur á Íslandi. 

Ársreikningurinn er byggður á bókhaldi félagsins og öðrum upplýsingum stjórnenda 

félagsins. Stjórnendur félagsins eru ábyrgir fyrir ársreikningnum.  

Við höfum hvorki endurskoðað né kannað ársreikninginn og látum því ekki í ljós álit á 

honum.  

Kópavogur, 3. Mars 2022  

Deloitte ehf.  
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Skýrsla stjórnar  

Ársreikningur UMF Fjölnis árið 2021 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. 

Ársreikningurinn hefur að geyma samstæðureikning félagsins og deilda þess, sem 

voru 12 í lok ársins. Samkvæmt rekstrarreikningi námu rekstrartekjur samstæðunnar 

921 millj.kr. á árinu. Hagnaður af rekstrinum nam 34,6 millj.kr. Samkvæmt 

efnahagsreikningi námu eignir samstæðunnar 221 millj.kr. í lok ársins 2021. Eigið fé í 

lok ársins nam 134,7 millj.kr.  

Að áliti stjórnar og framkvæmdastjóra Ungmennafélagsins Fjölnis koma fram í 

ársreikningi þessum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu 

félagsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á árinu. Stjórn og 

framkvæmdastjóri Ungmennafélagsins Fjölnis staðfesta hér með ársreikning félagsins 

fyrir árið 2021 með undirritun sinni. 

 

Reykjavík, 9. mars 2021 

Í stjórn 

 

Jón Karl Ólafsson  Jarþrúður Hanna Jóhannsdóttir  Guðlaug Karlsdóttir 
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Hreinn Ólafsson 

meðstjórnandi 

 

Framkvæmdastjóri 

 

Guðmundur L. Gunnarsson 



 

 

133 

133 

Rekstrarreikningur 31.12.2021     
     

       
  Samstæða Aðalsjóður 
 Skýr. 2021 2020 2021 2020 
Rekstrartekjur      
Framlög og styrkir..........................  397.229 450.329 425.800 399.871 
Tekjur af mótum.............................  30.148 29.563 1.456 870 
Æfingagjöld...................................  263.687 236.493 4.274 687 
Aðrar tekjur....................................  230.013 96.309 98.873 38.154 
Rekstrartekjur samtals...................  921.078 812.696 530.403 439.582 
      
Rekstrargjöld      
Laun og verktakagreiðslur.............. 3 (427.077) (360.049) (77.274) (60.337) 
Styrkir til 
deilda................................ 

 0 0 (124.371) (51.790) 

Þáttaka í 
mótum.............................. 

 (65.752) (48.568) (1.979) (1.245) 

Mannvirkjakostnaður.......................  (305.926) (291.574) (296.102) (281.574) 
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður..  (12.188) (12.133) (8.380) (8.182) 
Annar 
rekstrarkostnaður.................. 

 (69.341) (80.233) (19.552) (33.796) 

Rekstrargjöld samtals  (880.283) (792.557) (527.658) (436.924) 

      
Rekstrarhagnaður (tap)  40.795 20.139 2.746 2.658 

      
Fjármunatekjur................................ 4 206 140 37 20 
Fjármagnsgjöld............................... 4 (6.399) (6.518) (676) (1.397) 
  (6.193) (6.378) (639) (1.377) 
      
Hagnaður (tap) ársins  34.601 13.761 2.107 1.281 

  

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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Efnahagsreikningur 31.12.2021 
 
Eignir  Samstæða Aðalsjóður 
 Skýr. 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 
Fastafjármunir      
Varanlegir rekstrarfjármunir........ 5 135.624 131.744 131.304 128.008 
Aðrar óefnislegar eignir.............. 6 4.100 4.000 0 0 
Áhættufjármunir og 
langtímakröfur............................. 

 100 100 100 100 

  139.824 135.844 131.404 128.108 
Veltufjármunir      
Skammtímakröfur....................... 7 66.235 40.071 46.185 30.843 
Handbært fé............................... 7 15.055 7.282 15.055 7.282 

  81.290 47.352 61.240 38.125 
Eignir  221.114 183.196 192.643 166.233 

      
Eigið fé og skuldir      
      
Eigið fé 8     
Óráðstafað eigið fé.....................  134.711 97.737 124.138 122.031 
Eigið fé  134.711 97.737 124.138 122.031 

      
Skammtímaskuldir      
Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir 9 66.965 60.482 49.068 19.225 
Skuldir við lánastofnanir.............. 9 19.437 24.977 19.437 24.977 

  86.403 85.459 68.505 44.202 
Skuldir  86.403 85.459 68.505 44.202 
Eigið fé og skuldir  221.114 183.196 192.643 166.233 

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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Yfirlit deilda árið 2021 
 
 Aðalsjóður 

2021 
Aðalsjóður 

2020 
Rekstrartekjur   
Framlög og styrkir.................................... 390.947 361.717 
Aðalstyrktaraðilar / úthlutað til deilda....... 8.923 9.018 
Félags- og æfingagjöld............................ 687 1.615 
Húsaleiga á íþróttamannvirki.................... 0 0 
Mótatekjur................................................ 870 785 
Lottó og getraunir..................................... 0 0 
Fjáraflanir................................................. 1.490 0 
Tekjur af félagaskiptum............................ 0 0 
Aðrar tekjur.............................................. 36.665 32.257 

 439.582 405.392 
   
Rekstrargjöld   
Laun, orlof, dagpeningar.......................... 48.691 59.792 
Ökutækjastyrkur....................................... 788 656 
Launatengd gjöld..................................... 10.512 12.837 
   
Verktakagreiðslur..................................... 221 399 
Kostnaður vegna keppenda og þjálfara... 125 0 
Greiðslur vegna félagaskipta................... 0 0 
   
Leikja/mótakostnaður og sérsambönd.... 201 311 
Ferðakostnaður........................................ 1.044 1.990 
Búningar og merkingar............................ 417 162 
Áhöld og tæki........................................... 631 548 
   
Styrkir til deilda......................................... 51.790 34.951 
   
Rekstur húsnæðis og valla....................... 281.574 267.271 
Sjoppa á leikvöllum.................................. 0 0 
Sími, prentun og skrifstofukostnaður........ 8.182 8.269 
Kostnaður vegna fjáröflunar..................... 19.801 18.269 

Fjárhæðir eru í þús. kr. 



 

 

136 

136 

   
 Aðalsjóður 

2021 
Aðalsjóður 

2020 
Námskeið og annar kostnaður................. 12.948 14.539 

 436.924 420.006 
   
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 2.658 (14.614) 
   
Vaxtatekjur............................................... 20 36 
Vaxtagjöld................................................ (1.397) (2.612) 

   
Afkoma ársins.......................................... 1.281 (17.190) 

   
Eignir   
Fastafjármunir.......................................... 128.008 128.574 
Óefnislegar eignir..................................... 0 0 
Eignarhlutur í öðrum félögum................... 100 100 
Viðskiptakröfur......................................... 5.866 4.095 
Kröfur á aðrar deildir................................ 24.977 35.956 
Kortakröfur............................................... 0 9 
Aðrar skammtímakröfur........................... 0 610 
Bankainnistæður...................................... 7.282 19.642 
 166.233 188.985 

   
Skuldir og eigið fé   
Eigið fé..................................................... 122.031 120.750 
Skuldir við lánastofnanir........................... 0 19.436 
Skuldir við aðrar deildir............................ 0 16.000 
Viðskiptaskuldir........................................ 5.698 12.016 
Ýmsar skammtímaskuldir......................... 38.504 20.782 
 166.233 188.985 

 

  

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Knattspyrnudeild 
2021 

Knattspyrnudeild 
2020 

Rekstrartekjur   
Framlög og styrkir.................................... 15.356 31.589 
Aðalstyrktaraðilar / úthlutað til deilda....... 33.864 6.560 
Félags- og æfingagjöld............................ 69.787 53.240 
Húsaleiga á íþróttamannvirki................... 0 0 
Mótatekjur................................................ 8.542 20.976 
Lottó og getraunir..................................... 893 1.004 
Fjáraflanir................................................. 33.604 28.593 
Tekjur af félagaskiptum............................ 11.572 650 
Aðrar tekjur.............................................. 0 0 

 173.618 142.612 
   
Rekstrargjöld   
Laun, orlof, dagpeningar.......................... 15.384 9.300 
Ökutækjastyrkur....................................... 360 0 
Launatengd gjöld..................................... 3.461 1.944 
   
Verktakagreiðslur..................................... 93.796 76.607 
Kostnaður vegna keppenda og þjálfara... 4.172 5.436 
Greiðslur vegna félagaskipta................... 1.632 953 
   
Leikja/mótakostnaður og sérsambönd.... 16.148 15.597 
Ferðakostnaður........................................ 12.502 11.087 
Búningar og merkingar............................ 3.750 2.809 
Áhöld og tæki........................................... 1.178 722 
   
Styrkir til deilda......................................... 0 0 
   
Rekstur húsnæðis og valla....................... 0 0 
Sjoppa á leikvöllum.................................. 644 988 
Sími, prentun og skrifstofukostnaður........ 2.117 1.220 
Kostnaður vegna fjáröflunar..................... 5.632 7.122 
  

 
 

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Knattspyrnudeild 
2021 

Knattspyrnudeild 
2020 

Námskeið og annar kostnaður................. 3.063 1.958 
 163.839 135.742 

   
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 9.779 6.869 
   
Vaxtatekjur............................................... 73 30 
Vaxtagjöld................................................ (1.402) (1.299) 
   
Afkoma ársins.......................................... 8.451 5.600 

   
Eignir   
Fastafjármunir.......................................... 2.337 1.902 
Óefnislegar eignir..................................... 4.100 4.000 
Eignarhlutur í öðrum félögum................... 0 0 
Viðskiptakröfur......................................... 19.395 12.258 
Kröfur á aðrar deildir................................ 8.871 4.795 
Kortakröfur............................................... 0 0 
Aðrar skammtímakröfur........................... 0 0 
Bankainnistæður...................................... 0 0 

 34.702 22.955 
   
Skuldir og eigið fé   
Eigið fé..................................................... 14.207 5.656 
Skuldir við lánastofnanir........................... 0 0 
Skuldir við aðrar deildir............................ 0 0 
Viðskiptaskuldir........................................ 1.956 4.956 
Ýmsar skammtímaskuldir......................... 18.539 12.343 

 34.702 22.955 

 

  

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Sunddeild 
2021 

Sunddeild 
2020 

Rekstrartekjur   
Framlög og styrkir.................................... 765 674 
Aðalstyrktaraðilar / úthlutað til deilda....... 0 1.680 
Félags- og æfingagjöld............................ 16.770 15.592 
Húsaleiga á íþróttamannvirki.................... 0 0 
Mótatekjur................................................ 1.548 657 
Lottó og getraunir..................................... 0 0 
Fjáraflanir................................................. 1.612 1.851 
Tekjur af félagaskiptum............................ 0 0 
Aðrar tekjur.............................................. 3.750 0 

 24.446 20.454 
   
Rekstrargjöld   
Laun, orlof, dagpeningar.......................... 1.103 1.428 
Ökutækjastyrkur....................................... 0 0 
Launatengd gjöld..................................... 387 286 
   
Verktakagreiðslur..................................... 15.052 14.127 
Kostnaður vegna keppenda og þjálfara... 0 700 
Greiðslur vegna félagaskipta................... 0 0 
   
Leikja/mótakostnaður og sérsambönd.... 1.278 1.240 
Ferðakostnaður........................................ 917 691 
Búningar og merkingar............................ 446 0 
Áhöld og tæki........................................... 0 144 
   
Styrkir til deilda......................................... 0 0 
   
Rekstur húsnæðis og valla....................... 0 0 
Sjoppa á leikvöllum.................................. 0 40 
Sími, prentun og skrifstofukostnaður........ 318 27 
Kostnaður vegna fjáröflunar..................... 1.475 1.325 
   
   

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Sunddeild 
2021 

Sunddeild 
2020 

Námskeið og annar kostnaður................. 757 237 
 21.732 20.244 

   
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 2.714 210 
   
Vaxtatekjur............................................... 4 20 
Vaxtagjöld................................................ (510) (198) 
   
Afkoma ársins.......................................... 2.208 32 

   
Eignir   
Fastafjármunir.......................................... 0 0 
Óefnislegar eignir..................................... 0 0 
Eignarhlutur í öðrum félögum................... 0 0 
Viðskiptakröfur......................................... 1.349 1.331 
Kröfur á aðrar deildir................................ 5.925 3.538 
Kortakröfur............................................... 0 0 
Aðrar skammtímakröfur........................... 0 0 
Bankainnistæður...................................... 0 0 

 7.274 4.869 
   
Skuldir og eigið fé   
Eigið fé..................................................... 7.000 4.792 
Skuldir við lánastofnanir........................... 0 0 
Skuldir við aðrar deildir............................ 0 0 
Viðskiptaskuldir........................................ 181 77 
Ýmsar skammtímaskuldir......................... 92 0 

 7.274 4.869 

  

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Fimleikadeild 2021 Fimleikadeild 2020 
Rekstrartekjur   
Framlög og styrkir............................ 37 566 
Aðalstyrktaraðilar / úthlutað til deilda.. 0 1.600 
Félags- og æfingagjöld....................... 84.714 93.021 
Húsaleiga á íþróttamannvirki............... 0 0 
Mótatekjur............................................ 7.387 1.706 
Lottó og getraunir................................ 0 0 
Fjáraflanir............................................. 4.622 2.705 
Tekjur af félagaskiptum....................... 0 0 
Aðrar tekjur.......................................... 22.201 1.590 

 118.961 101.188 

   
Rekstrargjöld   
Laun, orlof, dagpeningar..................... 79.409 75.362 
Ökutækjastyrkur.................................. 1.578 1.297 
Launatengd gjöld................................ 16.393 15.528 
   
Verktakagreiðslur................................ 2.110 2.128 
Kostnaður vegna keppenda og 
þjálfara................................................. 

393 584 

Greiðslur vegna félagaskipta.............. 0 0 
   
Leikja/mótakostnaður og sérsambönd 3.360 3.010 
Ferðakostnaður................................... 221 0 
Búningar og merkingar........................ 1.291 268 
Áhöld og tæki...................................... 474 325 
   
Styrkir til deilda.................................... 0 0 
   
Rekstur húsnæðis og valla................... 571 0 
Sjoppa á leikvöllum.............................. 47 126 
Sími, prentun og skrifstofukostnaður... 252 1.575 
Kostnaður vegna fjáröflunar................ 253 562 
   
Námskeið og annar kostnaður............. 1.266 633 
 107.889 101.396 

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Fimleikadeild 2021 Fimleikadeild 2020 
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 11.071 (208) 
   
Vaxtatekjur........................................... 13 13 
Vaxtagjöld........................................... (1.454) (1.553) 
   
Afkoma ársins...................................... 9.631 (1.748) 

   
Eignir   
Fastafjármunir...................................... 1.782 1.582 
Óefnislegar eignir................................ 0 0 
Eignarhlutur í öðrum félögum.............. 0 0 
Viðskiptakröfur..................................... 8.922 7.749 
Kröfur á aðrar deildir............................ 10.367 7.082 
Kortakröfur........................................... 0 0 
Aðrar skammtímakröfur....................... 0 788 
Bankainnistæður................................. 0 0 
 20.971 17.201 

   
Skuldir og eigið fé   
Eigið fé................................................. 17.556 7.925 
Skuldir við lánastofnanir....................... 0 0 
Skuldir við aðrar deildir........................ 0 0 
Viðskiptaskuldir................................... 1.186 5.905 
Ýmsar skammtímaskuldir.................... 2.229 3.371 

 20.971 17.201 

  

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Handknattleiksdeild 
2021 

Handknattleiksdeild 
2020 

Rekstrartekjur   
Framlög og styrkir............................ 2.381 4.935 
Aðalstyrktaraðilar / úthlutað til deilda.. 13.034 17.560 
Félags- og æfingagjöld....................... 17.137 16.602 
Húsaleiga á íþróttamannvirki............... 0 0 
Mótatekjur............................................ 4.937 2.147 
Lottó og getraunir................................ 0 0 
Fjáraflanir............................................. 3.419 3.447 
Tekjur af félagaskiptum....................... 0 650 
Aðrar tekjur.......................................... 9.153 881 
 49.061 45.572 

   
Rekstrargjöld   
Laun, orlof, dagpeningar..................... 1.645 3.427 
Ökutækjastyrkur.................................. 220 575 
Launatengd gjöld................................ 216 630 
   
Verktakagreiðslur................................ 31.835 26.486 
Kostnaður vegna keppenda og 
þjálfara................................................. 

2.408 995 

Greiðslur vegna félagaskipta.............. 300 360 
   
Leikja/mótakostnaður og sérsambönd 4.934 2.335 
Ferðakostnaður................................... 915 2.790 
Búningar og merkingar........................ 2.487 1.810 
Áhöld og tæki...................................... 651 775 
   
Styrkir til deilda.................................... 383 0 
   
Rekstur húsnæðis og valla................... 0 0 
Sjoppa á leikvöllum.............................. 0 339 
Sími, prentun og skrifstofukostnaður... 309 568 
Kostnaður vegna fjáröflunar................ 540 1.547 
   
Námskeið og annar kostnaður............. 174 402 

 47.016 43.040 
   

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Handknattleiksdeild 

2021 
Handknattleiksdeild 

2020 
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 2.045 2.532 
   
Vaxtatekjur........................................... 40 34 
Vaxtagjöld........................................... (554) (937) 

   
Afkoma ársins...................................... 1.531 1.630 

   
Eignir   
Fastafjármunir...................................... 0 0 
Óefnislegar eignir................................ 0 0 
Eignarhlutur í öðrum félögum.............. 0 0 
Viðskiptakröfur..................................... 2.375 4.611 
Kröfur á aðrar deildir............................ 0 0 
Kortakröfur........................................... 0 0 
Aðrar skammtímakröfur....................... 0 0 
Bankainnistæður................................. 0 0 

 2.375 4.611 

   
Skuldir og eigið fé   
Eigið fé................................................. (34.978) (38.655) 
Skuldir við lánastofnanir....................... 0 0 
Skuldir við aðrar deildir........................ 33.050 40.572 
Viðskiptaskuldir................................... 1.407 2.587 
Ýmsar skammtímaskuldir.................... 2.897 106 

 2.375 4.611 

 

  

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Frjálsíþróttadeild 
2021 

Frjálsíþróttadeild 
2020 

Rekstrartekjur   
Framlög og styrkir............................ 1.879 1.120 
Aðalstyrktaraðilar / úthlutað til deilda.. 0 0 
Félags- og æfingagjöld....................... 10.591 8.709 
Húsaleiga á íþróttamannvirki............... 0 0 
Mótatekjur............................................ 902 1.167 
Lottó og getraunir................................ 0 0 
Fjáraflanir............................................. 910 300 
Tekjur af félagaskiptum....................... 0 0 
Aðrar tekjur.......................................... 3.891 307 
 18.173 11.604 

   
Rekstrargjöld   
Laun, orlof, dagpeningar..................... 8.258 5.448 
Ökutækjastyrkur.................................. 0 0 
Launatengd gjöld................................ 1.557 1.009 
   
Verktakagreiðslur................................ 678 1.136 
Kostnaður vegna keppenda og 
þjálfara................................................. 

0 0 

Greiðslur vegna félagaskipta.............. 0 0 
   
Leikja/mótakostnaður og sérsambönd 787 463 
Ferðakostnaður................................... 383 273 
Búningar og merkingar........................ 689 415 
Áhöld og tæki...................................... 28 611 
   
Styrkir til deilda.................................... 0 0 
   
Rekstur húsnæðis og valla................... 0 0 
Sjoppa á leikvöllum.............................. 0 0 
Sími, prentun og skrifstofukostnaður... 82 19 
Kostnaður vegna fjáröflunar................ 150 181 
   
Námskeið og annar kostnaður............. 50 76 

 12.661 9.629 
   

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Frjálsíþróttadeild 

2021 
Frjálsíþróttadeild 

2020 
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 5.512 1.975 
   
Vaxtatekjur........................................... 7 9 
Vaxtagjöld........................................... (223) (149) 

   
Afkoma ársins...................................... 5.296 1.836 

   
Eignir   
Fastafjármunir...................................... 201 251 
Óefnislegar eignir................................ 0 0 
Eignarhlutur í öðrum félögum.............. 0 0 
Viðskiptakröfur..................................... 446 548 
Kröfur á aðrar deildir............................ 12.792 7.685 
Kortakröfur........................................... 0 0 
Aðrar skammtímakröfur....................... 0 0 
Bankainnistæður................................. 0 0 

 13.440 8.484 

   
Skuldir og eigið fé   
Eigið fé................................................. 12.849 7.553 
Skuldir við lánastofnanir....................... 0 0 
Skuldir við aðrar deildir........................ 0 0 
Viðskiptaskuldir................................... 347 719 
Ýmsar skammtímaskuldir.................... 244 213 

 13.440 8.484 

  

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Karatedeild 2021 Karatedeild 2020 
Rekstrartekjur   
Framlög og styrkir............................................... 0 25 
Aðalstyrktaraðilar / úthlutað til deilda.................. 0 25 
Félags- og æfingagjöld...................................... 5.707 6.317 
Húsaleiga á íþróttamannvirki.............................. 0 0 
Mótatekjur........................................................... 0 0 
Lottó og getraunir............................................... 0 0 
Fjáraflanir............................................................ 152 76 
Tekjur af félagaskiptum....................................... 0 0 
Aðrar tekjur......................................................... 745 0 
 6.604 6.443 

   
Rekstrargjöld   
Laun, orlof, dagpeningar.................................... 2.181 2.078 
Ökutækjastyrkur.................................................. 770 702 
Launatengd gjöld................................................ 448 433 
   
Verktakagreiðslur................................................ 987 1.350 
Kostnaður vegna keppenda og þjálfara............. 482 60 
Greiðslur vegna félagaskipta.............................. 0 0 
   
Leikja/mótakostnaður og sérsambönd................ 738 225 
Ferðakostnaður................................................... 0 0 
Búningar og merkingar....................................... 572 235 
Áhöld og tæki...................................................... 52 68 
   
Styrkir til deilda.................................................... 0 0 
   
Rekstur húsnæðis og valla.................................. 0 0 
Sjoppa á leikvöllum............................................. 0 0 
Sími, prentun og skrifstofukostnaður................... 0 0 
Kostnaður vegna fjáröflunar................................ 0 0 
   
Námskeið og annar kostnaður............................ 0 0 

 6.231 5.151 
   
   
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 373 1.292 
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 Karatedeild 2021 Karatedeild 2020 
   
Vaxtatekjur.......................................................... 3 0 
Vaxtagjöld........................................................... (52) (139) 

   
Afkoma ársins.................................................... 323 1.153 

   
Eignir   
Fastafjármunir..................................................... 0 0 
Óefnislegar eignir................................................ 0 0 
Eignarhlutur í öðrum félögum.............................. 0 0 
Viðskiptakröfur.................................................... 110 47 
Kröfur á aðrar deildir........................................... 5.227 5.083 
Kortakröfur.......................................................... 0 0 
Aðrar skammtímakröfur...................................... 0 0 
Bankainnistæður................................................. 0 0 

 5.337 5.130 

   
Skuldir og eigið fé   
Eigið fé................................................................ 5.232 4.908 
Skuldir við lánastofnanir...................................... 0 0 
Skuldir við aðrar deildir........................................ 0 0 
Viðskiptaskuldir................................................... 29 171 
Ýmsar skammtímaskuldir.................................... 76 50 

 5.337 5.130 

 

  

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Tennisdeild 2021 Tennisdeild 2020 
Rekstrartekjur   
Framlög og styrkir............................................... 0 0 
Aðalstyrktaraðilar / úthlutað til deilda.................. 0 350 
Félags- og æfingagjöld...................................... 5.010 3.890 
Húsaleiga á íþróttamannvirki.............................. 4.117 6.488 
Mótatekjur........................................................... 0 0 
Lottó og getraunir............................................... 0 0 
Fjáraflanir............................................................ 0 0 
Tekjur af félagaskiptum....................................... 0 0 
Aðrar tekjur......................................................... 1.120 0 
 10.247 10.728 

   
Rekstrargjöld   
Laun, orlof, dagpeningar.................................... 0 0 
Ökutækjastyrkur.................................................. 0 0 
Launatengd gjöld................................................ 0 0 
   
Verktakagreiðslur................................................ 5.067 3.984 
Kostnaður vegna keppenda og þjálfara............. 0 0 
Greiðslur vegna félagaskipta.............................. 0 0 
   
Leikja/mótakostnaður og sérsambönd................ 144 85 
Ferðakostnaður................................................... 0 0 
Búningar og merkingar....................................... 72 42 
Áhöld og tæki...................................................... 15 9 
   
Styrkir til deilda.................................................... 0 0 
   
Rekstur húsnæðis og valla.................................. 4.117 6.488 
Sjoppa á leikvöllum............................................. 0 0 
Sími, prentun og skrifstofukostnaður................... 0 0 
Kostnaður vegna fjáröflunar................................ 114 18 
   
Námskeið og annar kostnaður............................ 0 0 

 9.429 10.627 
   
   
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 818 101 

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Tennisdeild 2021 Tennisdeild 2020 
   
Vaxtatekjur.......................................................... 0 0 
Vaxtagjöld........................................................... (157) (26) 

   
Afkoma ársins.................................................... 661 75 

   
Eignir   
Fastafjármunir..................................................... 0 0 
Óefnislegar eignir................................................ 0 0 
Eignarhlutur í öðrum félögum.............................. 0 0 
Viðskiptakröfur.................................................... 256 37 
Kröfur á aðrar deildir........................................... 409 0 
Kortakröfur.......................................................... 0 0 
Aðrar skammtímakröfur...................................... 0 0 
Bankainnistæður................................................. 0 0 

 665 37 

   
Skuldir og eigið fé   
Eigið fé................................................................ 665 3 
Skuldir við lánastofnanir...................................... 0 0 
Skuldir við aðrar deildir........................................ 0 34 
Viðskiptaskuldir................................................... 0 0 
Ýmsar skammtímaskuldir.................................... 0 0 

 665 37 

 

  

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 ÍAFdeild 2021 ÍAFdeild 2020 
Rekstrartekjur   
Framlög og styrkir............................................... 0 0 
Aðalstyrktaraðilar / úthlutað til deilda.................. 0 0 
Félags- og æfingagjöld...................................... 0 0 
Húsaleiga á íþróttamannvirki.............................. 0 0 
Mótatekjur........................................................... 0 0 
Lottó og getraunir............................................... 0 0 
Fjáraflanir............................................................ 0 0 
Tekjur af félagaskiptum....................................... 0 0 
Aðrar tekjur......................................................... 0 0 
 0 0 

   
Rekstrargjöld   
Laun, orlof, dagpeningar.................................... 0 0 
Ökutækjastyrkur.................................................. 0 0 
Launatengd gjöld................................................ 0 0 
   
Verktakagreiðslur................................................ 0 0 
Kostnaður vegna keppenda og þjálfara............. 0 0 
Greiðslur vegna félagaskipta.............................. 0 0 
   
Leikja/mótakostnaður og sérsambönd................ 0 463 
Ferðakostnaður................................................... 0 0 
Búningar og merkingar....................................... 0 0 
Áhöld og tæki...................................................... 0 0 
   
Styrkir til deilda.................................................... 0 0 
   
Rekstur húsnæðis og valla.................................. 0 0 
Sjoppa á leikvöllum............................................. 0 0 
Sími, prentun og skrifstofukostnaður................... 0 0 
Kostnaður vegna fjáröflunar................................ 0 0 
   
Námskeið og annar kostnaður............................ 0 102 

 0 102 
   
   
Hagnaður fyrir fjármagnsliði  0 (102) 

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 ÍAFdeild 2021 ÍAFdeild 2020 
   
Vaxtatekjur.......................................................... 0 0 
Vaxtagjöld........................................................... 0 0 

   
Afkoma ársins.................................................... 0 (102) 

   
Eignir   
Fastafjármunir..................................................... 0 0 
Óefnislegar eignir................................................ 0 0 
Eignarhlutur í öðrum félögum.............................. 0 0 
Viðskiptakröfur.................................................... 0 0 
Kröfur á aðrar deildir........................................... 237 237 
Kortakröfur.......................................................... 0 0 
Aðrar skammtímakröfur...................................... 0 0 
Bankainnistæður................................................. 0 0 

 237 237 

   
Skuldir og eigið fé   
Eigið fé................................................................ 237 237 
Skuldir við lánastofnanir...................................... 0 0 
Skuldir við aðrar deildir........................................ 0 0 
Viðskiptaskuldir................................................... 0 0 
Ýmsar skammtímaskuldir.................................... 0 0 

 237 237 

  

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Skákdeild 2021 Skákdeild 2020 
Rekstrartekjur   
Framlög og styrkir....................................... 2.425 2.460 
Aðalstyrktaraðilar / úthlutað til deilda.......... 0 0 
Félags- og æfingagjöld............................... 0 0 
Húsaleiga á íþróttamannvirki...................... 0 0 
Mótatekjur................................................... 0 31 
Lottó og getraunir....................................... 0 0 
Fjáraflanir................................................... 224 6 
Tekjur af félagaskiptum............................. 0 0 
Aðrar tekjur............................................... 0 0 
 2.649 2.496 

   
Rekstrargjöld   
Laun, orlof, dagpeningar............................ 0 0 
Ökutækjastyrkur.......................................... 0 0 
Launatengd gjöld........................................ 0 0 
   
Verktakagreiðslur........................................ 105 0 
Kostnaður vegna keppenda og þjálfara..... 0 0 
Greiðslur vegna félagaskipta...................... 0 0 
   
Leikja/mótakostnaður og sérsambönd........ 1.461 346 
Ferðakostnaður........................................... 355 25 
Búningar og merkingar............................... 0 0 
Áhöld og tæki.............................................. 0 0 
   
Styrkir til deilda............................................ 0 0 
   
Rekstur húsnæðis og valla.......................... 0 0 
Sjoppa á leikvöllum..................................... 0 0 
Sími, prentun og skrifstofukostnaður.......... 0 0 
Kostnaður vegna fjáröflunar....................... 181 0 
   
Námskeið og annar kostnaður................... 22 48 

 2.124 419 
   
   
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 525 2.077 

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Skákdeild 2021 Skákdeild 2020 
   
Vaxtatekjur.................................................. 1 1 
Vaxtagjöld................................................... (2) (2) 

   
Afkoma ársins............................................ 525 2.075 

   
Eignir   
Fastafjármunir............................................ 0 0 
Óefnislegar eignir...................................... 0 0 
Eignarhlutur í öðrum félögum.................... 0 0 
Viðskiptakröfur........................................... 0 0 
Kröfur á aðrar deildir.................................. 4.725 4.187 
Kortakröfur................................................. 0 0 
Aðrar skammtímakröfur............................. 0 0 
Bankainnistæður....................................... 0 0 

 4.725 4.187 

   
Skuldir og eigið fé   
Eigið fé....................................................... 4.700 4.175 
Skuldir við lánastofnanir............................. 0 0 
Skuldir við aðrar deildir.............................. 0 0 
Viðskiptaskuldir.......................................... 25 0 
Ýmsar skammtímaskuldir........................... 0 12 

 4.725 4.187 

 

  

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Körfuknattleiksdeild 2021 Körfuknattleiksdeild 2020 
Rekstrartekjur   
Framlög og styrkir....................................... 4.344 6.396 
Aðalstyrktaraðilar / úthlutað til deilda.......... 18.900 21.380 
Félags- og æfingagjöld............................... 19.851 11.065 
Húsaleiga á íþróttamannvirki...................... 0 0 
Mótatekjur................................................... 3.674 1.256 
Lottó og getraunir....................................... 0 0 
Fjáraflanir................................................... 3.886 3.580 
Tekjur af félagaskiptum............................. 0 0 
Aðrar tekjur............................................... 9.915 0 
 60.569 43.676 

   
Rekstrargjöld   
Laun, orlof, dagpeningar............................ 4.486 2.436 
Ökutækjastyrkur.......................................... 0 0 
Launatengd gjöld........................................ 777 405 
   
Verktakagreiðslur........................................ 28.124 25.238 
Kostnaður vegna keppenda og þjálfara..... 2.169 1.567 
Greiðslur vegna félagaskipta...................... 2.603 1.900 
   
Leikja/mótakostnaður og sérsambönd........ 6.514 2.348 
Ferðakostnaður........................................... 4.731 3.476 
Búningar og merkingar............................... 1.364 772 
Áhöld og tæki.............................................. 174 192 
   
Styrkir til deilda............................................ 0 0 
   
Rekstur húsnæðis og valla.......................... 3.670 2.371 
Sjoppa á leikvöllum..................................... 50 140 
Sími, prentun og skrifstofukostnaður.......... 445 323 
Kostnaður vegna fjáröflunar....................... 669 45 
   
Námskeið og annar kostnaður................... 24 410 

 55.803 41.623 
   
   
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 4.766 2.054 

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Körfuknattleiksdeild 2021 Körfuknattleiksdeild 2020 
   
Vaxtatekjur.................................................. 21 6 
Vaxtagjöld................................................... (1.003) (373) 

   
Afkoma ársins............................................ 3.785 1.686 

   
Eignir   
Fastafjármunir............................................ 0 0 
Óefnislegar eignir...................................... 0 0 
Eignarhlutur í öðrum félögum.................... 0 0 
Viðskiptakröfur........................................... 5.415 5.867 
Kröfur á aðrar deildir.................................. 0 0 
Kortakröfur................................................. 0 0 
Aðrar skammtímakröfur............................. 0 0 
Bankainnistæður....................................... 0 0 

 5.415 5.867 

   
Skuldir og eigið fé   
Eigið fé....................................................... (16.170) (19.955) 
Skuldir við lánastofnanir............................. 0 0 
Skuldir við aðrar deildir.............................. 14.652 16.052 
Viðskiptaskuldir.......................................... 96 3.909 
Ýmsar skammtímaskuldir........................... 6.838 5.860 

 5.415 5.867 

 

  

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Hokkídeild 2021 Hokkídeild 2020 
Rekstrartekjur   
Framlög og styrkir....................................... 801 2.329 
Aðalstyrktaraðilar / úthlutað til deilda.......... 2.112 2.000 
Félags- og æfingagjöld............................... 11.446 9.093 
Húsaleiga á íþróttamannvirki...................... 0 0 
Mótatekjur................................................... 1.261 684 
Lottó og getraunir....................................... 0 0 
Fjáraflanir................................................... 7.325 4.292 
Tekjur af félagaskiptum............................. 0 0 
Aðrar tekjur............................................... 2.668 593 
 25.613 18.990 

   
Rekstrargjöld   
Laun, orlof, dagpeningar............................ 5.100 3.333 
Ökutækjastyrkur.......................................... 318 295 
Launatengd gjöld........................................ 825 578 
   
Verktakagreiðslur........................................ 5.311 4.864 
Kostnaður vegna keppenda og þjálfara..... 423 622 
Greiðslur vegna félagaskipta...................... 675 700 
   
Leikja/mótakostnaður og sérsambönd........ 1.463 1.035 
Ferðakostnaður........................................... 4.964 1.552 
Búningar og merkingar............................... 4.197 981 
Áhöld og tæki.............................................. 238 529 
   
Styrkir til deilda............................................ 0 0 
   
Rekstur húsnæðis og valla.......................... 1.396 571 
Sjoppa á leikvöllum..................................... 0 40 
Sími, prentun og skrifstofukostnaður.......... 104 219 
Kostnaður vegna fjáröflunar....................... 241 3.253 
   
Námskeið og annar kostnaður................... 97 61 

 25.353 18.633 
   
   
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 260 358 

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Hokkídeild 2021 Hokkídeild 2020 
   
Vaxtatekjur.................................................. 2 3 
Vaxtagjöld................................................... (166) (154) 

   
Afkoma ársins............................................ 97 207 

   
Eignir   
Fastafjármunir............................................ 0 0 
Óefnislegar eignir...................................... 0 0 
Eignarhlutur í öðrum félögum.................... 0 0 
Viðskiptakröfur........................................... 395 427 
Kröfur á aðrar deildir.................................. 719 628 
Kortakröfur................................................. 0 0 
Aðrar skammtímakröfur............................. 0 0 
Bankainnistæður....................................... 0 0 

 1.114 1.056 

   
Skuldir og eigið fé   
Eigið fé....................................................... 810 713 
Skuldir við lánastofnanir............................. 0 0 
Skuldir við aðrar deildir.............................. 0 0 
Viðskiptaskuldir.......................................... 69 246 
Ýmsar skammtímaskuldir........................... 236 96 

 1.114 1.056 

  

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Listskautadeild 2021 Listskautadeild 2020 
Rekstrartekjur   
Framlög og styrkir....................................... 412 0 
Aðalstyrktaraðilar / úthlutað til deilda.......... 1.000 1.000 
Félags- og æfingagjöld............................... 18.401 18.277 
Húsaleiga á íþróttamannvirki...................... 0 0 
Mótatekjur................................................... 442 70 
Lottó og getraunir....................................... 0 0 
Fjáraflanir................................................... 1.361 1.788 
Tekjur af félagaskiptum............................. 0 0 
Aðrar tekjur............................................... 4.000 5 
 25.615 21.140 

   
Rekstrargjöld   
Laun, orlof, dagpeningar............................ 15.235 10.654 
Ökutækjastyrkur.......................................... 505 365 
Launatengd gjöld........................................ 3.082 2.269 
   
Verktakagreiðslur........................................ 3.190 4.137 
Kostnaður vegna keppenda og þjálfara..... 133 57 
Greiðslur vegna félagaskipta...................... 0 0 
   
Leikja/mótakostnaður og sérsambönd........ 1.027 684 
Ferðakostnaður........................................... 659 60 
Búningar og merkingar............................... 333 413 
Áhöld og tæki.............................................. 270 10 
   
Styrkir til deilda............................................ 0 0 
   
Rekstur húsnæðis og valla.......................... 69 570 
Sjoppa á leikvöllum..................................... 17 0 
Sími, prentun og skrifstofukostnaður.......... 180 0 
Kostnaður vegna fjáröflunar....................... 475 1.074 
   
Námskeið og annar kostnaður................... 128 524 

 25.302 20.818 
   
   
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 313 322 

Fjárhæðir eru í þús. kr. 



 

 

160 

160 

 Listskautadeild 2021 Listskautadeild 2020 
   
Vaxtatekjur.................................................. 3 5 
Vaxtagjöld................................................... (201) (290) 

   
Afkoma ársins............................................ 115 36 

   
Eignir   
Fastafjármunir............................................ 0 0 
Óefnislegar eignir...................................... 0 0 
Eignarhlutur í öðrum félögum.................... 0 0 
Viðskiptakröfur........................................... 825 541 
Kröfur á aðrar deildir.................................. 0 0 
Kortakröfur................................................. 0 0 
Aðrar skammtímakröfur............................. 0 0 
Bankainnistæður....................................... 0 0 

 825 541 

   
Skuldir og eigið fé   
Eigið fé....................................................... (1.532) (1.648) 
Skuldir við lánastofnanir............................. 0 0 
Skuldir við aðrar deildir.............................. 1.909 755 
Viðskiptaskuldir.......................................... 259 864 
Ýmsar skammtímaskuldir........................... 190 570 

 825 541 

  

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Samtals 2021 Millifærslur 
2021 

Samtals 2021 Samtals 2020 Millifærslur 2020 Samtals 
2020 

Rekstrartekjur       
Framlög og styrkir................. 446.081 (56.970) 389.110 441.041 0 441.041 
Aðalstyrktaraðilar / úthlutað 
til deilda................................ 

76.030 (67.911) 8.119 61.078 (51.790) 9.288 

Félags- og æfingagjöld......... 263.687 0 263.687 236.493 0 236.493 
Húsaleiga á 
íþróttamannvirki..................... 

4.117 0 4.117 6.488 0 6.488 

Mótatekjur.............................. 30.148 0 30.148 29.563 0 29.563 
Lottó og getraunir.................. 893 0 893 1.004 0 1.004 
Fjáraflanir............................... 60.540 0 60.540 48.128 0 48.128 
Tekjur af félagaskiptum......... 11.572 0 11.572 650 0 650 
Aðrar tekjur............................ 152.891 0 152.891 40.040 0 40.040 

 1.045.959 (124.881) 921.078 864.486 (51.790) 812.696 

       
Rekstrargjöld       
Laun, orlof, dagpeningar....... 195.502 0 195.502 162.155 0 162.155 
Ökutækjastyrkur.................... 4.644 0 4.644 4.022 0 4.022 
Launatengd gjöld.................. 40.675 0 40.675 33.594 0 33.594 
       
Verktakagreiðslur.................. 186.256 0 186.256 160.279 0 160.279 
Kostnaður vegna keppenda 
og þjálfara............................ 

10.330 0 10.330 10.146 0 10.146 

Greiðslur vegna félagaskipta 5.210 0 5.210 3.913 0 3.913 
       
Leikja/mótakostnaður og 
sérsambönd.......................... 

38.183 0 38.183 27.570 0 27.570 

Ferðakostnaður..................... 27.569 0 27.569 20.998 0 20.998 
Búningar og merkingar......... 15.417 0 15.417 8.161 0 8.161 
Áhöld og tæki........................ 4.385 0 4.385 4.015 0 4.015 
       
Styrkir til deilda...................... 124.735 (124.735) 0 51.790 (51.790) 0 
       
Rekstur húsnæðis og valla.... 305.926 0 305.926 291.574 0 291.574 
Sjoppa á leikvöllum............... 757 0 757 1.673 0 1.673 
Sími, prentun og 
skrifstofukostnaður................ 

12.188 0 12.188 12.133 0 12.133 

Kostnaður vegna fjáröflunar.. 13.419 0 13.419 34.929 0 34.929 
       
Námskeið og annar 
kostnaður............................... 

19.821 0 19.821 17.398 0 17.398 

 1.005.037 (124.753) 880.283 844.347 (51.790) 792.557 
       
       
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 40.923 (128) 40.795 20.139 0 20.139 
       
       
       

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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 Samtals 2021 Millifærslur 2021 Samtals 2021 Samtals 2020 Millifærslur 2020 Samtals 2020 
       
Vaxtatekjur............................. 206 0 206 140 0 140 
Vaxtagjöld............................. (6.399) 0 (6.399) (6.518) 0 (6.518) 

       
Afkoma ársins........................ 34.729 0 34.729 13.761 0 13.761 

       
Eignir       
Fastafjármunir........................ 135.624 0 135.624 131.744 0 131.744 
Óefnislegar eignir.................. 4.100 0 4.100 4.000 0 4.000 
Eignarhlutur í öðrum 
félögum................................. 

100 0 100 100 0 100 

Viðskiptakröfur....................... 65.475 0 65.475 39.282 0 39.282 
Kröfur á aðrar deildir............. 68.608 (68.608) 0 58.212 (58.212) 0 
Kortakröfur............................. 0 0 0 0 0 0 
Aðrar skammtímakröfur......... 760 0 760 788 0 788 
Bankainnistæður................... 15.055 0 15.055 7.282 0 7.282 

 289.722 (68.608) 221.114 241.408 (58.212) 183.196 

       
Skuldir og eigið fé       
Eigið fé.................................. 134.711 0 134.711 97.737 0 97.737 
Skuldir við lánastofnanir........ 19.437 0 19.437 0 0 0 
Skuldir við aðrar deildir......... 49.610 (49.610) 0 57.414 (57.414) 0 
Viðskiptaskuldir..................... 7.921  7.921 25.133 (799) 24.334 
Ýmsar skammtímaskuldir...... 78.042 (18.998) 59.044 61.125 0 61.125 

 289.722 (68.608) 221.114 241.408 (58.212) 183.196 

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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Skýringar 

1. Starfsemi  

Ungmennafélagið Fjölnir er íþrótta- og æskulýðsfélag í Grafarvogi, Reykjavík, með 

starfsemi í 12 deildum. Félagið skiptist í aðalsjóð, fimleikadeild, frjálsíþróttadeild, 

handknattleiksdeild, karatedeild, knattspyrnudeild, körfuknattleiksdeild, skákdeild, 

sunddeild, tennisdeild hokkídeild og listskautadeild. 

 

2. Reikningsskilaaðferðir  

Grundvöllur reikningsskilanna  

Samstæðuársreikningur Ungmennafélagsins Fjölnis fyrir árið 2021 er gerður í 

samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur. 

Samstæðuársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður 

eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Samstæðuársreikningurinn er 

gerður í íslenskum krónum.  

 

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum samstæðunnar. 

 

Mat og ákvarðanir  

Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við lög um ársreikninga, að taka 

ákvarðanir, meta og draga ályktanir sem hafa áhrif á eignir og skuldir á 

reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og gjöld. Við mat og ályktanir 

er byggt á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda 

grundvöll þeirra ákvarðana sem teknar eru um bókfært verð eigna og skulda sem 

ekki liggur fyrir með öðrum hætti. 

 

Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér 

stað.  
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Samstæða  

Ársreikningur samstæðunnar tekur til ársreiknings aðalsjóðs og ársreikninga deilda 

sem eru undir stjórn aðalstjórnar. Meðal markmiða samstæðureikningsskilanna er 

að birta einungis tekjur, gjöld, eignir og skuldir samstæðunnar út á við og er því 

viðskiptum innan hennar eytt út við gerð reikningsskilanna. Ef við á eru gerðar 

leiðréttingar á reikningsskilum dótturfélaga til að samræma þau við 

reikningsskilaaðferðir samstæðunnar. 

 

Fjármagnskostnaður  

Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur 

til.  

 

Varanlegir rekstrarfjármunir  

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn 

ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu og hægt er að meta kostnað vegna 

eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir eru upphaflega 

skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur 

af kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand. 

 

Óefnislegar eignir  

Óefnislegar eignir eru einungis eignfærðar þegar líklegt er að hagrænn ávinningur 

tengdur eigninni muni nýtast félaginu og hægt er að meta kostnaðarverð 

eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Meðal óefnislegra eigna eru eignir vegna 

viðskiptasamninga, einkaleyfa og hugbúnaðar. Eignir þessar eru afskrifaðar á 

áætluðum endingartíma og eru reiknaðar afskriftir hvers tímabils færðar í 

rekstrarreikning.  
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Viðskiptakröfur  

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er 

ekki endanleg afskrift heldur er myndaður mótreikningur til að mæta hugsanlegu 

tapi sem kann að myndast í framtíðinni. 

Viðskiptaskuldir  

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar. 

 

3. Laun og verktakagreiðslur  

 

 Samstæða Aðalsjóður 

 2021 2020 2021 2020 

Laun og bifreiðastyrkur ....................... 200.147 166.176 63.595 49.479 
Launatengd gjöld ............................... 40.675 33.594 13.529 10.512 
Verktakagreiðslur ............................... 186.256 160.279 0 221 

 427.077 360.049 77.274 60.212 

 

4. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld  

 

Fjármunatekjur greinast þannig: Samstæða Aðalsjóður 
 2021 2020 2021 2020 

Vaxtatekjur ......................................... 206 140 37 20 

 206 140 37 20 
Fjármagnsgjöld greinast þannig:     
Vextir og dráttarvextir ......................... (6.399) (6.518) (676) (1.397) 

 (6.399) (6.518) (676) (1.397) 

 (6.193) (6.378) (639) (1.377) 

 

 

 

 

 

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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5. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir 

 
Samstæða Mannvirki Áhöld, tæki og 

innréttingar 
Samtals 

Kostnaðarverð    
Staða í ársbyrjun...................... 118.111 27.976 146.087 
Eignfært á árinu........................ 0 7.440 7.440 

Staða í árslok............................ 118.111 35.416 153.527 

    
Afskriftir    
Staða í ársbyrjun...................... 0 14.343 14.343 
Afskrift ársins............................ 0 3.560 3.560 

Staða í árslok............................ 0 17.903 17.903 

    
Bókfært verð    
Bókfært verð í ársbyrjun........... 118.111 13.633 131.744 

Bókfært verð í árslok................ 118.111 17.513 135.624 

 

6. Aðrar óefnislegar eignir 

Samstæða Eignfærð 
leikmannakaup 

Samtals 

Kostnaðarverð   
Staða í ársbyrjun................................................. 4.000 4.000 
Afskrifað á árinu................................................... 100 100 

Staða í árslok....................................................... 4.100 4.100 

   
Bókfært verð   
Bókfært verð í ársbyrjun...................................... 4.000 4.000 

Bókfært verð í árslok............................................ 4.100 4.100 

 

 

 

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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7. Aðrar peningalegar eignir 

 
Viðskiptakröfur og aðrar 
kröfur: 

Samstæða Aðalsjóður 

 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Innlendar viðskiptakröfur.... 65.475 39.282 25.988 5.866 
Greiðslukortakröfur ............ 0 0 0 0 
Aðrar kröfur......................... 760 788 760 0 
Kröfur á aðrar deildir .......... 0 0 19.437 4.795 

 66.235 40.071 46.185 10.661 
 
Handbært fé 

Handbært fé félagsins samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnistæðum. 

 Samstæða Aðalsjóður 
 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Bankainnistæður í 
íslenskum krónum.............. 

15.055 7.282 15.055 7.282 

 15.055 7.282 15.055 7.282 

 

8. Eigið fé 

Samstæða Endurmats
reikningur 

Óráðstafað 
eigið fé 

Samtals 
eigið fé 

Eigið fé 1.1.2020....................................... 6.500 80.230 86.730 
Endurmat leikmanna.................................. (300) 0 (300) 
Aðrar breytingar........................................ 0 (2.454) (2.454) 
Tap ársins................................................. 0 13.761 13.761 

Eigið fé 1.1.2021........................................ 6.200 91.537 97.737 
Endurmat leikmanna 100 0 100 
Aðrar breytingar........................................ 0 2.273 2.273 
Hagnaður ársins........................................ 0 34.601 34.601 

Eigið fé 31.12.2021.................................... 6.300 128.411 134.711 

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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9. Aðrar peningalegar skuldir 

 
Viðskiptaskuldir og aðrar 
skuldir: 

Samstæða Aðalsjóður 

 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Viðskiptaskuldir.................. 7.921 24.334 2.367 5.698 
Ýmsar skammtímaskuldir... 59.044 36.147 46.701 13.527 
Skuldir við lánastofnanir...... 19.437 24.977 19.437 24.977 

 86.403 85.459 68.505 44.202 
 

10. Samþykki ársreiknings 

Ársreikningurinn var samþykktur á stjórnarfundi 3. Mars 2022 

  

Fjárhæðir eru í þús. kr. 
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