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Langþráð markmið náðust eftir sameiningu

Hamingjan skein úr andlitum drengjanna í 9. flokki þegar þeir fögnuðu langþráðum sigri í körfubolta. Mynd: Bára Dröfn Kristinsdóttir – karfan.is.

Þ

ótt aðeins rúmt ár sé liðið frá stofnun íþróttafélagsins Vestra á Ísafirði
er þegar farið að kveða að keppendum á stórmótum. Formaður
félagsins segir hagræði felast í sameiningu
en að nokkur tími muni líða áður en samlegðaráhrif verða komin fram að fullu.
„Sameining íþróttafélaga tekur tíma og
ýmislegt sem þarf að slípa. Það er óraunhæft
að ætla að ná fram öllum kostunum á einu til
tveimur árum. Tíu ár er nærri lagi,“ segir Hjalti
Karlsson, formaður Íþróttafélagsins Vestra á
Ísafirði. Félagið fagnaði ársafmæli í janúar
síðastliðnum. Það var stofnað 16. janúar 2016
þegar fjögur félög gengu í eina sæng í deildaskiptu íþróttafélagi.
Mjög var vandað til undirbúningsins, sem
stóð yfir í á annað ár. Þetta var önnur atlagan
að sameiningu félaganna en fyrir áratug
hafði verið reynt að sameina öll íþróttafélögin í Ísafjarðarbæ. Fulltrúar annarra fjölgreinafélaga voru á meðal þeirra sem fengnir voru

Íþróttafélagið Vestri varð til 16. janúar
2016 með sameiningu Boltafélags
Ísafjarðar (BÍ), Körfuknattleiksfélags
Ísafjarðar (KFÍ), Sundfélagsins Vestra,
Blakfélagsins Skells og knattspyrnuhluta Ungmennafélags Bolungavíkur.

til ráðgjafar. Hjalti segir þá hafa verið sammála um að sameining íþróttafélaga tæki
tíma og þó að kostirnir við sameiningu væru
augljósir þyrfti nýtt félag ákveðinn aðlögunartíma til að þeir kæmu að fullu í ljós. Enginn
efaðist hins vegar um að miklir möguleikar
byggju í nýju félagi.
„Markmiðið er bæði af félagslegum og
rekstrarlegum toga. Það eru mikil tækifæri
fólgin í því að reka margar greinar undir einu
merki. Við höfum sett aðalstjórn yfir stjórnir
deilda og verið að vinna í ýmsum málum
sem gagnast öllum. Þar á meðal sameiginlegum styrktaraðilum, samskiptum við bæjarfélagið og fleira sem kemur félaginu og
deildum þess til góða. Stærra félag með fleiri
iðkendur getur náð hagstæðari samningum
en ella, til dæmis lægra verði í innkaupum á
þjónustu og búnaði. Við sjáum sérstaklega
fyrir okkur aukið hagræði í ferðakostnaði,
hagstæðari samninga við bílaleigur og margt
fleira. Ferðakostnaðurinn er ævintýralega hár
og þurfa sumar deildir að greiða milljónir í
ferðakostnað,“ segir Hjalti en sem dæmi spilar meistaraflokkur karla í knattspyrnu nær
eingöngu við lið á Austur- og Norðurlandi
næsta sumar. Það kallar á mikil útgjöld.
Hjalti segist ennfremur binda vonir við
að félagið geti áður en langt um líður ráðið
starfsmann sem sjái um ýmis praktísk mál
fyrir deildirnar, það léttir vinnu af stjórnarmönnum deilda sem allir leggja fram mikla
sjálfboðavinnu fyrir félagið í frítíma sínum.
„En síðast en ekki síst er það félagslegi
þátturinn við sameininguna sem skiptir gríðarlega miklu máli því það eykur samkennd
og samtakamátt að tilheyra stóru félagi þar
sem allir bera sama búninginn undir sama
merki,“ segir Hjalti að lokum.

Það þótti ótækt að senda strákana
í sjónvarpið í gömlu búningunum
„Við erum stolt af því að margir krakkar frá okkur í knattspyrnu, blaki og
körfu hafa verið að banka á dyrnar í
unglingalandsliðunum,“ segir Hjalti.
Fleiri iðkendur hafa verið að gera
góða hluti á landsvísu. Karlalið
Vestra í blaki náði eftirtektarverðum
árangri og mun leika í undanúrslitum.
Athygli vakti þegar drengir í 9. flokki
Hjalti Karlsson,
Vestra í körfubolta sigruðu Val í
formaður Íþrótta- úrslitaleik í Maltbikarkeppninni en
félagsins Vestra.
Valur er ríkjandi Íslandsmeistari í
þessum aldurshópi. Annað eins hafði ekki sést fyrir vestan
síðan 2. flokkur kvenna á Ísafirði varð Íslandsmeistari í
körfubolta árið 1967. Drengirnir kepptu í nýjum búningum
Vestra en þeir voru keyptir sérstaklega fyrir úrslitakeppnina.
„Það þótti ótækt að senda strákana í sjónvarpið í gömlu
búningunum,“ segir Hjalti og er augljóslega ánægður með
að fyrsti titill hins nýja félags, Vestra, skuli vera kominn í hús.

Knattspyrnulið Vestra lék í 2. deild síðastliðið sumar og endaði í 6. sæti.
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Leiðari Skinfaxa:

Hvað er gott félag?

Hvað er gott félag?
Já, hvað skyldi það nú vera? Eflaust eru
ekki allir sammála um hvaða skilyrði þurfi að
uppfylla. En nokkur atriði er gott að hafa í
huga þegar maður veltir því fyrir sér hvort
félagið, sem maður tilheyrir, sé gott félag.
Gott félag þarf helst að vera starfandi og
sæmilega vel rekið. Það á helst ekki að vera
umdeilt (þó að andstæðingar megi auðvitað
vera á öndverðum meiði). En gott félag þarf
fyrst og fremst góða stjórnun.

Góð stjórnun snýst ekki bara um að halda
rekstrinum réttum megin við núllið, það er
líka mjög mikilvægt að stjórnarmenn séu drífandi og geti fengið fólk til liðs við sig til að
gera ótrúlega flotta hluti. Landsmót UMFÍ eru
mjög gott dæmi um hluti sem hægt er að
gera gríðarlega vel, með góðri stjórnun og
frábærum sjálfboðaliðum. Þeir eru orðnir
mjög margir, einstaklingarnir sem hafa tekið
fyrstu skrefin á keppnisvellinum á Unglingalandsmóti UMFÍ. Mörgum er það ógleymanleg lífsreynsla.
Ég naut reyndar sjálfur aldrei þess heiðurs
að keppa á Unglingalandsmóti. En ég hef
tekið þátt í framkvæmd tveggja þeirra og er í
landsmótsnefndinni fyrir mótið á Egilsstöðum
í sumar. Ég vil nefnilega meina að það sé í
raun ekki síður minnisstætt og skemmtilegt
að taka þátt í mótunum á annan hátt. Hvort
sem það felst í því að dæma knattspyrnuleiki,
skrá inn úrslit í frjálsum eða ræsa spretthlaup.
Það er meira að segja hægt að njóta þess að
raka langstökksgryfju í heilan dag.
Öll þessi störf eru unnin af sjálfboðaliðum,
reyndar eins og stór hluti þeirrar vinnu sem
liggur að baki því að halda þessi mót.
Mikilvægi sjálfboðaliðastarfs í ungmennafélagshreyfingunni, og raunar mörgum öðr-

um hreyfingum, verður seint fullítrekað.
Hvað þá að allt það góða starf sem unnið er í
sjálfboðavinnu í ungmennafélögunum víða
um land verði fullþakkað.
Ímyndum okkur heim þar sem sjálfboðaliðastarf væri annaðhvort óheimilt eða þekktist hreinlega ekki. Hvers værum við þá að
fara á mis? Í svoleiðis heimi væri trúlega
ekkert íþróttastarf, engin ungmennafélög,
engin leikfélög, engir kórar, engir skátar og
engar björgunarsveitir. Þar væru trúlega
engir þjóðgarðar eða önnur náttúruverndarsvæði því að uppbygging svæða er í mörgum tilvikum unnin í sjálfboðavinnu. Það væru
sennilega sárafáir mannfagnaðir, engin þorrablót, engin góuhóf, engin spilakvöld, fá ef
nokkur hagyrðingamót og þannig mætti
lengi telja. Allir væru steyptir í sama mót og
sárafátt skemmtilegt í boði. Lífið væri vægast
sagt viðburðasnautt.
Manni líður eiginlega bara illa við tilhugsunina, svo að við skulum láta svona hugsanir
eiga sig. Reynum frekar að hugsa um alla þá
góðu hluti sem hægt er að áorka með góðri
stjórnun og frábærum sjálfboðaliðum.
Sigurður Óskar Jónsson,
varastjórnarmaður UMFÍ
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Skinfaxi 1. tbl. 2017
Skinfaxi er tímarit Ungmennafélags Íslands.
Það hefur komið út samfleytt síðan árið 1909.
Blaðið kemur út ársfjórðungslega. Tímaritið
dregur nafn sitt af hestinum fljúgandi er
dró vagninn sem goðsagnaveran Dagur ók
um himinhvolfið í norrænum sagnaheimi.

Brynja og Auður
Inga handsala
samninginn.

Azazo vekur athygli

U

ngmennafélag Íslands hefur tekið í
notkun hugbúnað frá AZAZO sem
ætlað er að bæta verkefnastjórnun og
halda betur utan um öll gögn hreyfingarinnar og fundarhöld.
Hugbúnaðarfyrirtækið AZAZO er eitt
þriggja fyrirtækja frá Íslandi sem talin eru upp
á lista breska viðskiptablaðsins Financial
Times yfir þau þúsund fyrirtæki sem vaxa
hvað hraðast í Evrópu um þessar mundir.
AZAZO, sem áður hét Gagnavarslan, hefur
þróað upplýsinga- og verkefnastjórnarkerfið
Azazo CoreData.
Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmda-

Ritnefnd:
Gunnar Gunnarsson formaður, Örn Guðnason,
Birgir Örn Sigurðsson, Jón Páll Hreinsson og
Vigdís Diljá Óskarsdóttir.

stjóri UMFÍ, og Brynja Guðmundsdóttir, forstjóri og stofnandi AZAZO, undirrituðu í byrjun árs samstarfssamning. Hann felur í sér að
CoreData frá AZAZO er notað til að halda utan
um öll gögn ungmennafélagsins, verkefnastjórnun og fundarhöld. Samningurinn er í
samræmi við vinnu innan UMFÍ sem snýr að
stefnumörkun og framtíðarsýn hreyfingarinnar. Sambandsaðilar UMFÍ fá aðgang að kerfinu og geta því gert starfið betra og haldið
með betri hætti en áður utan um öll gögn sín.
Síðan þetta varð hefur ráðgjafarsvið
AZAZO unnið að innleiðingu þjónustunnar í
samstarfi við UMFÍ.

Skrifstofa UMFÍ/Skinfaxa:
Þjónustumiðstöð UMFÍ, Sigtúni 42,
105 Reykjavík, sími: 568-2929
umfi@umfi.is – www.umfi.is

Vermir hjartað að fá gullmerki UMFÍ
Björg Jakobsdóttir var sæmd gullmerki UMFÍ fyrir störf sín í febrúar.

„Ég eyddi flestum frídögum mínum og
sumarleyfum fjölskyldunnar í störf fyrir
UMFÍ. Það gefur manni mikið en tekur
tíma þótt það hafi verið þess virði. Gullmerkið er heilmikil viðurkenning á þeim
störfum í gegnum árin,“ segir Björg.
Björg var í febrúar sæmd gullmerki
UMFÍ á þingi Ungmennasambands Kjalarnesþings (UMSK). Hún hefur tengst ungmennafélagshreyfingunni frá unga aldri.
Faðir hennar vann fyrir Breiðablik og Björg
fór sjálf síðar í stjórn og framkvæmdastjórn félagsins. Hún hefur auk þess setið
í stjórn UMSK og verið fulltrúi UMFÍ í fjölda
nefnda og ráða. Hún sat í stjórn UMFÍ í
átta ár, var í framkvæmdastjórn UMFÍ og
gegndi m.a. embætti varaformanns í tvö
ár. Hún á nú sæti í íþróttanefnd ríkisins
sem fulltrúi UMFÍ. Stjórn UMFÍ tilnefndi
Björg í nefndina.

Vissir þú …
... að Ungmennafélag Íslands er
landssamband ungmennafélaga.
... að innan UMFÍ eru um
félög í ýmis konar
íþróttum og félagsstarfi.
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Ritstjóri: Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
Ábyrgðarmaður: Haukur Valtýsson,
formaður UMFÍ
Ljósmyndir: Jón Aðalsteinn Bergsveinsson,
Gunnar Gunnarsson, Jón Kristján Sigurðsson,
Hafsteinn Snær o.fl.
Umbrot og hönnun: Indígó
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja
Prófarkalestur: Helgi Magnússon
Auglýsingar: Miðlun ehf. o.fl.

Starfsfólk UMFÍ:
Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri
Helgi Gunnarsson, fjármálastjóri
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, kynningarfulltrúi og ritstjóri Skinfaxa
Ómar Bragi Stefánsson, landsfulltrúi og
framkvæmdastjóri Landsmóta
(með aðsetur á Sauðárkróki)
Sabína Steinunn Halldórsdóttir, landsfulltrúi
og verkefnastjóri
Ragnheiður Sigurðardóttir, landsfulltrúi og
verkefnastjóri
Guðbirna Kristín Þórðardóttir, ritari
Starfsfólk Evrópu unga fólksins
Anna R. Möller, forstöðumaður
Helga Dagný Árnadóttir, verkefnastjóri
Hjörtur Ágústsson, kynningarfulltrúi
Starfsfólk UMFÍ á Laugum í Sælingsdal
Anna Margrét Tómasdóttir, forstöðukona
Jörgen Nilsson, tómstundaleiðbeinandi
Gunnar Már Gunnarsson, tómstundaleiðbeinandi og starfsmaður Sælingsdalslaugar
Hrönn Jónsdóttir, tómstundaleiðbeinandi
Marta Sigurðardóttir, matráður
Vladimir Babic, tómstundaleiðbeinandi
Céline Castel, matráður
Tomáš Hub, tómstundaleiðbeinandi

Björg segir það verma hjartað að fá
gullmerkið enda hvetjandi eftir að hafa
verið sjálfboðaliði hjá UMFÍ. „Þetta er
viðurkenning á því að maður hafi gert
eitthvað rétt.“

... að sambandsaðilar UMFÍ eru:
víða um land

18
11

og auk þess

félög með
beina aðild.

Björg ásamt Erni
Guðnasyni, varaformanni UMFÍ,
sem sæmdi hana
gullmerkinu.

... að félagsmenn UMFÍ eru:

160.964
338.349
... að landsmenn eru:

Stjórn UMFÍ:
Haukur Valtýsson, formaður
Örn Guðnason, varaformaður
Hrönn Jónsdóttir, ritari
Helga Jóhannesdóttir, gjaldkeri
Ragnheiður Högnadóttir, meðstjórnandi
Gunnar Gunnarsson, meðstjórnandi
Björn Grétar Baldursson, meðstjórnandi
Varastjórn UMFÍ:
Þorgeir Örn Tryggvason, Kristinn Óskar
Grétuson, Sigurður Óskar Jónsson og
Guðmundur Sigurbergsson.
Forsíðumynd:
Forsíðumyndina prýðir þátttakandi í strandblaki
á Unglingalandsmóti UMFÍ. Vinsældir blaksins
hafa aukist mikið í gegnum tíðina. Á síðasta ári
höfðu iðkendur aldrei verið fleiri. Í þessu fyrsta
blaði ársins er ítarleg umfjöllun um það hvar
hægt er að stunda blak hjá sambandsaðilum
UMFÍ. Umfjöllunin er á blaðsíðum 29–34.

Það voru 565 sunnlenskir bændur sem stofnuðu
Sláturfélag Suðurlands 28. janúar 1907 við gömlu
hengibrúna yfir Þjórsá. Stofnun félagsins var eitt
þeirra framfaraskrefa sem markað hafa tímamót fyrir
matvælaframleiðslu í landinu og um leið neytendur.
Nú 110 árum síðar er félagið enn í eigu bænda sem
daglega leggja grunninn að úrvals matvælavinnslu
félagsins í sveitunum um allt Suður- og Vesturland.
PIPAR\TBWA

Íslenska sveitin og SS fyrir þig.

565 bændur stofnuðu
Sláturfélag Suðurlands

UNGMENNAFÉLAG
ÞARF AÐ VINNA
FYRIR FÉLAGSMENN

Hildur Bergsdóttir hætti sem
framkvæmdastýra Ungmenna- og
íþróttasambands Austurlands í enda
febrúar sl. til að taka við stöðu félagsráðgjafa og skilaði af sér góðu verki.
Í hennar stað hefur verið ráðin Ester S.
Sigurðardóttir. Hildur segir í samtali
við Skinfaxa miklu skipta fyrir héraðssamband að hafa starfsmann í fullu
starfi og stjórn sem bæði geti hugsað
og þori að hugsa út fyrir kassann.
Hún hefur lagt sérstaka áherslu á
starf með ungmennum hjá UÍA.
Það skili sér í sterkara félagi.
– En hver er Hildur?

8
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H

ildur Bergsdóttir er uppalin á Akureyri, komin af handboltafjölskyldu
fyrir norðan. Hún fór auðvitað beint
í boltann í kringum 10 ára aldurinn
en fann sig ekki þar því að enginn
flokkur var í bænum fyrir stúlkur á hennar
aldri. Hún og vinkona hennar æfðu því tvær
með strákunum sem vildu ekki hafa þær í
hópnum. „Mér fannst líka ekki gaman að vera
ekki best,“ segir hún.
Hildur fann íþróttaáhuga sínum annan farveg og fór á sumarnámskeið í frjálsum hjá
Ungmennafélagi Akureyrar (UFA) á Akureyri.
Þá var hún ellefu ára gömul.
„Ég man það enn að síðasta daginn á námskeiðinu áttum við að hlaupa heilan hring á
vellinum. Það var spennandi. Þarna var líka
sætur og vinsæll íþróttastrákur sem ég var
skotin í og ætlaði að hlaupa uppi. Ég tók mér
stöðu og rauk svo af stað. Ég vissi ekki fyrr en
ég var komin í mark, langt á undan öðrum,
meira að segja stráknum. Þarna gerðist eitt-

hvað. Það hélt mér á fullu í frjálsum. Ég var
efnileg og ætlaði að verða best. Markmiðið
var alltaf gullið. En 18–19 ára fór ég að lenda
í ofþjálfun og veseni eftir 13 æfingar á viku
og vakna með verki. Þá hætti þetta að vera
gaman. Það var líka orðið erfitt að æfa með
bæði vinnu og skóla. Þá fór ég að hlaupa á
mínum forsendum. En síðan varð ég ólétt 19
ára gömul og þá tók annað við.“

Grasekkja á Hallormsstað
Hildur, sem er fædd árið 1978 og verður fertug
á næsta ári, lærði félagsráðgjöf við Háskóla
Íslands og bætti við sig menntun í barnavernd á sama tíma og maður hennar vann
hjá Íslenskri erfðagreiningu. Henni líkaði hins
vegar aldrei dvölin í borginni og ákvað að
sækja um starf á landsbyggðinni. Hildur fékk
starf sem félagsráðgjafi austur á Héraði og
flutti með börnin á meðan maður hennar
lauk námi sínu í borginni.

100% starf er mikilvægt
Áður en Hildur kom til starfa hjá UÍA var búið
að fá sveitarfélögin átta á Austurlandi til að
styðja fjárhagslega við héraðssambandið og
styrkja uppbyggingu þess. Síðan var ráðinn
framkvæmdastjóri í fullt starf. „Þetta skipti allt
gríðarlegu máli,“ segir Hildur. „Starfsmaður í
fullu starfi er mjög dýrmætur fyrir héraðssamband. Ég gæti aldrei gert allt sem ég geri hjá
UÍA í hlutastarfi á milli annarra starfa. Mörg
sambönd hafa einfaldlega ekki bolmagn til
annars en að ráða starfsmann í örlítið hlutastarf sem getur mætt á þing, svarað tölvupósti og sinnt litlum verkefnum. Starfsmaður í fullu starfi getur áorkað svo miklu meiru,“
bætir hún við og bendir á að sumarstarfsmaður til viðbótar sé ómetanlegur.
Hildur er feiknarlega kraftmikil. Í hreyfiviku
UMFÍ reynir hún að standa fyrir viðburðum
um allan fjórðunginn og sinnir farandþjálfun
á sumrin. „Þá keyri ég 900 kílómetra á viku til
að ná til staðanna sem vilja fá okkur. Þar er
svo mikil gleði þegar UÍA mætir. Þarna erum
við að kynnast krökkum um allan fjórðunginn. Þessi vinna skilar sér. Börnin koma
á Sumarhátíð UÍA og jafnvel Unglingalandsmót UMFÍ. Þetta er
gott verkefni þótt maður
geti orðið svolítið þreyttur í
rassinum á öllum akstrinum.“
Hverjar eru helstu áskoranir í
starfinu?
„Áskoranir fyrir mig eru þær að
láta erilsamt sumar ganga upp
með fjögur börn. Þetta er ein af ástæðum
þess að mér finnst komið gott. Þetta er
ofboðslega mikil vinna en brjálæðislega
skemmtileg. Það er í raun meiri áskorun fyrir
mig að sitja ein inni á skrifstofunni yfir dimma
vetrarmánuðina, lesa yfir ársreikning og álíka
mál. Ég vil vera í hasarnum. Og ég hef haft
nóg að gera,“ segir Hildur en bendir á að
sömuleiðis sé krefjandi að UÍA nær yfir stórt
svæði, átta sveitarfélög og til 40 aðildarfélaga.
„Við viljum gera vel við þau öll. En þau eru
miskröftug og stundum fáar hendur þar til
að grípa boltana sem við köstum til þeirra.“

„Ég þekkti ekkert til Egilsstaða, hafði einu
sinni komið þangað í keppnisferðalagi og farið í útilegu á Hallormsstað. Við skelltum okkur
austur. Ég var grasekkja í tvö ár og bjó með
strákana okkar inni í skógi. Þarna sogaðist ég
inn í Ungmennafélagið Þristinn, krúttlegt og
kröftugt félag í sveitinni. Þegar ég var komin á
bragðið hjá ungmennafélaginu sá ég auglýst
starf hjá UÍA árið 2010 og fannst áhugavert
að prófa að fá borgað fyrir að sinna áhugamálinu mínu. Ég fór í ráðningarviðtal dauðans
og kom örþreytt heim með það á hreinu að
ég kæmi ekki til greina í þetta starf. Síðan var ég
ráðin og kom til starfa 2010 eftir fæðingarorlof.“
Á sama tíma og Hildur var hjá Þristinum
hafði verið of hljótt um UÍA. Reksturinn hafði
verið þungur og litið var á héraðssambandið
sem afætu á aðildarfélögunum. Þegar hún
kom til UÍA var endurnýjun komin í gang hjá
sambandinu. „Ég bætti við skoðunum mínum um það hvernig ungmennafélag eigi að
virka,“ segir Hildur.

En hver er uppskriftin að góðu héraðssambandi?
„Í fyrsta lagi er mikilvægt að hafa stjórn sem
hefur brjálaðan áhuga á því sem er að gerast
og þorir að hugsa út fyrir kassann, finna leiðir
til að virkja svæðið sitt og greina þarfirnar í
nærumhverfinu. Við settum okkur líka þá
reglu að verkefni UÍA komi út á núlli. Ég fer
þess vegna aldrei út í neitt nema ég sjái fram
á að geta fjármagnað verkefnið. Við nýtum
ýmsar leiðir, leitum í sjóði UMFÍ til að fjármagna hitt og þetta,“ segir Hildur og nefndir
hjólreiðakeppnina Tour de Ormurinn sem
dæmi.
UÍA hefur ennfremur leitað eftir því að
greina þarfir íbúanna á svæði héraðssambandsins. Það kom sambandsmönnum á
óvart á sínum tíma þegar þeir áttuðu sig á
því að ungt fólk var vanrækt og þeir fóru með
virkum hætti að bæta úr því. „Við sáum að UÍA
er hipp og kúl í augum krakka upp að 15 ára
aldri. Eftir það verður eyða þar til kemur að
hópi fólks sem skráir börnin sín í félag. UÍA
vantaði því virk ungmenni og raddir þeirra
heyrðust ekki. Við þurftum að gera eitthvað
í því og höfum í samvinnu við UMFÍ haldið
ungmennaráðstefnur, tekið þátt í
ungmennaskiptaverkefnum
í Ungverjalandi, Írlandi og
á Ítalíu og gert ýmislegt
annað fyrir ungt fólk. Vinnan
skilar sér til baka því að unga
fólkið sækir þing héraðssambandsins og tekur að sér verkefni á Unglingalandsmótum.“
Hildur segir miklu skipta fyrir UÍA
að stjórn sambandsins hugsi í lausnum og
þori að vera framsækin. „Við erum virkilega
að víkka okkur út. Við getum ekki verið
aðeins Egilsstaðir. Við erum Austurland. Við
mætum á þing og berjumst fyrir niðurgreiðslum, lægri flugfargjöldum. Eftir þessu
er tekið og við erum dugleg að koma okkur
í þá stöðu að rödd okkar heyrist. Við höfum
líka sinnt þörfum ungs fólks og hjálpað því
til að láta til sín taka. Það hefur tekist. Unga
fólkið tekur svo við af okkur og það heldur
nafni félagsins á lofti,“ segir Hildur.

Afrekshugsunin gufaði upp
Hildur var mjög afreksmiðuð á sínum yngri árum. „Ég keppti á fyrsta Unglingalandsmóti UMFÍ á Dalvík 1992. Ég kom ekki þangað til að fara á böll heldur til að vinna.
Mér fannst það skjóta skökku við að fara á tónleika og skemmta sér. Núna er ég
orðin æstasta mamman á kvöldvökunum og fer seinust heim. Ég tók U-beygju
gagnvart ungmennafélagsstarfi í tíð minni sem framkvæmdastjóri og þegar börnin
fóru að keppa,“ segir hún. „Allir synir mínir eru í keppnisíþróttum. Sá elsti er mikill
keppnismaður, margfaldur Íslandsmeistari í frjálsum íþróttum og er að fara á opna
breska meistaramótið í frisbígolfi. Á Unglingalandsmóti var ég mamman á hliðarlínunni sem gargaði millitíma til hans í 600 metra hlaupi. Þegar annar sonurinn
kom í heiminn breyttist sýnin. Hann er listaspíra, lífskúnstner og getur ekki hlaupið
í rétta átt. Í víðavangshlaupi fannst hann einu sinni liggjandi á milli þúfna að horfa á
himininn. Þegar hann var spurður að því hvað hann væri að gera sagðist hann vera
að njóta lífsins. Þá var hann 6–7 ára. Þá fór ég að mildast í afstöðu minni og sjá að við
þurfum ekki öll að fá gullið heldur getum stundað íþróttir á eigin forsendum.“
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Ævintýraferð í Ungverjalandi

rið 2015 barst Hildi óvænt tölvupóstur
sem opnaði UÍA áður óþekktar dyr. Þetta
var boð um þátttöku í ungmennaskiptaverkefni í Ungverjalandi. „Hann var merktur eins og kæfupóstur (e. spam) og við vorum
næstum því búin að eyða honum. En við prófuðum að svara. Kortér í Sumarhátíð UÍA kom jásvar og að við værum að fara til Ungverjalands
um haustið. Við lágum ekki mikið yfir þessu heldur ákváðum að nýta tækifærið og fórum út með
12 manna hóp 17–25 ára ungmenna. Við komum til bæjarins Orosháza í miðjum flóttamannastraumnum, lestarstöðvar lokaðar og miklar

aðgerðir í gangi. Við höfðum aldrei upplifað
annað eins enda komin í hringiðu þess sem við
höfðum aðeins lesið um,“ segir Hildur.
Hildur segir ferðina hafa tekist afar vel, ungmennin hafi náð vel saman þótt þau hafi komið
hvert úr sínum menningarheimi. Stundum hafi
þó heimarnir rekist á, eins og þegar íslensku ungmennin fóru að tala um jafnrétti og kynlíf, kynbundið ofbeldi og annað á opinskáan hátt,
nokkuð sem ungverskir vinir þeirra áttu ekki að
venjast.
„Síðasta kvöldið lentum við í hræðilegu atviki
í almenningsgarði í bænum. Við vorum þar að

Brot úr sögu UÍA

Sumarhátíð UÍA haldin
á Eiðum í fyrsta sinn.

1941

UMSA stofnað.
Aðildarfélögin
40 og iðkendur
um 4.000.

1983

Taprekstur var á félaginu og óskipulag á bókhaldi. Tekjur voru
takmarkaðar. Enginn starfsmaður yfir vetrartímann. Viðhorfið
slæmt gagnvart UÍA og lítill félagsandi. Ráðist í stefnumótun til
framtíðar. Skipt er um stjórn. Nýr formaður tekur við og framkvæmdastjóri ráðinn. Nýjar reglur um val á íþróttamanni ársins
innleiddar ásamt reglum um skiptingu lottóúthlutunar og úr
afrekssjóði. Stefnt að því að öll verkefni komi út á núlli. Samið er
við sveitarfélög á Austurlandi og ný verkefni skipulögð. Skrifstofa UÍA flytur í nýtt húsnæði. Stefnt að því að halda Unglingalandsmót UMFÍ.

njóta lífsins þegar við tókum eftir tveimur gaurum með læknagrímur fyrir andlitinu og læknahatta á höfði sniglast í kringum okkur. Þeir
hröktu okkur úr garðinum og við vissum ekki
fyrr en þeir voru farnir að elta okkur á hlaupum.
Við fórum að gistiheimili sem drengirnir sváfu
í. Þar náðu þeir í sængur og tannbursta. Síðan
fórum við að gistiheimili stúlknanna og gistum
öll þar. Við vorum lafhrædd og fundum á eigin
skinni hvernig það er að vera flóttamaður í
ókunnu landi. En ólíkt flóttafólkinu vissum við
að við vorum að fara heim næsta dag.“

Hildur Bergsdóttir kemur til
starfa. Unglingalandsmót
UMFÍ haldið á Egilsstöðum.

Sumarhátíð UÍA
flutt á Egilsstaði.

2001

2008

Bókhaldið komið í lag.
Hagnaður er af rekstri
UÍA, eignir eru meiri en
skuldir, rekstrartekjur
rúmar 10 milljónir og
ýmis verkefni skila
hagnaði.

2011

2014

2015

Ýmis verkefni tengd
Fjarðabyggð – þjónusta
við félögin, bikarkeppni,
tvö árleg frjálsíþróttamót,
páskaeggjamót á Norðfirði
og Ávaxaleikar á Fáskrúðsfirði, árleg sundmót á Eskifirði eða Norðfirði.

VISIT
EGILSSTAÐIR

www. visitegilsstadir.is
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Invincible 33" breyting fylgir með
Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33” breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað
sem þig langar, hvort sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir
borgina til að ná andanum.
Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og
Invincible-merki. Verðmæti: 780.000 kr.
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Invincible-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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Angelica Andersson sagði
áhrifaríka sögu úr
æsku sinni.

Ungmennaráð er upp
Angelica Andersson var ein
fyrirlesara á ráðstefnunni Raddir ungs fólks
skipta máli sem Evrópa unga fólksins stóð
fyrir í mars. Angelica sagði áhrifaríka sögu
af þeim erfiðu aðstæðum sem hún bjó við í
æsku en vann sig út úr.
„Þegar ég var 10 ára bjó fjölskylda mín í
vondu hverfi í litlum bæ. Bróðir minn var
þekktur glæpamaður. Ég var alltaf utanveltu
í skóla. Margir útlendingar komu í skólann.
Ég tengdist þeim af því að þeir voru utanveltu,“ segir Angelica Andersson frá Svíþjóð,
ein af fyrirlesurunum á ráðstefnu Evrópu
unga fólksins.
Angelica sagði sögu af bernskuvini sínum,
innflytjanda eins og fleiri úr vinahópi hennar.
Sökum uppruna síns varð hann fórnarlamb
eineltis í skóla þeirra í bænum. Hann hristi
af sér átökin og lokaði augunum fyrir þeim.
Þegar skólameistari skólans sakaði drenginn
eitt sinn um að vera upphafsmann slagsmála
stóð til að reka hann tímabundið úr skólanum. Angelicu var nóg boðið. Þrátt fyrir ungan
aldur hóaði hún í vini sína og kvörtuðu þau
yfir hátterninu enda átti drengurinn enga sök
á því að var veist að honum. Skólayfirvöld
drógu því ákvörðunina til baka. „Fyrir mér var
þetta stórt skref. Þetta opnaði augu mín fyrir
því að við getum komið einhverju til leiðar í
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„Ungmennaráð geta
verið öflug ef þau vilja
það. En það verður að
vera skemmtilegt að
taka þátt í starfi þeirra“.
sameiningu,“ sagði Angelica og benti á að
þarna hafi hún fundið að réttlætið geti sigrað.
Angelica varaði við því að taka ungmennaráðum sem gefnum og benti á nokkra þætti
sem geti latt ungmenni til þátttöku í ungmennaráðum og starfi þeim tengdum. Þvert
á móti verði að forðast að láta litla hópa verða
ráðandi. Þess í stað á að hvetja til að hugmyndir verði til hjá öllum þeim sem eru í ungmennaráðinu. Það verður jafnframt að vera
sveigjanlegt og geta tekið á ýmsum málum.
„Ungmennaráð geta verið öflug ef þau
vilja það. En það verður að vera skemmtilegt að taka þátt í starfi,“ sagði Angelica og
nefndi sem dæmi að sænsk ungmennaráð
hafi sett á laggirnar lýðræðishátíð, búið til
sumarstörf fyrir ungmenni, komið á ókeypis
ökukennslu, skipulagningu útisvæða og
mörgu fleiru.

Ráðstefnan „Raddir ungs fólks skipta
máli“ var haldin þann 17. mars á Hilton
Nordica Hotel. Ráðstefnan fór vel fram
og voru gestir vel á annað hundrað. Ráðstefnugestir voru ungmenni í ungmennaráðum og starfsmenn sem vinna með
ungmennum eða að málefnum þeirra.
Ráðstefnan skiptist í tvo hluta. Í þeim fyrri
fluttu erindi þau Angelica Anderssen frá
Svíþjóð, Guðmundur Ari Sigurjónsson,
Þóra Jónsdóttir, Helga Haraldsdóttir og
Kristján Hilmir Baldursson. Í seinni hlutanum voru málstofur þar sem einstök mál
voru krufin til mergjar. Sérstök áhersla
var lögð á lýðræði ungmenna og mikilvægi þess að þau hafi áhrif á þær ákvarðanir sem teknar eru varðandi málefni
þeirra. Farið var yfir hvernig ungmennaráð geta verið gagnleg ef að farið er rétt
að starfseminni, annars geta þau hreinlega latt samfélagið.
Fyrirlesarar stjórnuðu málstofum eftir
hádegi og voru þær fjölbreyttar, skemmtilegar og fræðandi. Í málstofunum voru
margvíslegar hugmyndir ræddar, allir
lögðu sitt af mörkum til þess að finna
leiðir til þess að gefa ungmennum frekari
tækifæri til þess að láta raddir sínar heyrast.

spretta hugmynda
» Koma verður í veg fyrir að
þátttakan verði að rútínu.
» Ungmennaráðið á að vera uppspretta hugmynda í stað þess
að verða að þjónustumiðstöð.
» Ungmenni vilja ekki að fullorðnir eða ungmennaráð taki
ákvarðanir í umboði þeirra.
» Ungmenni vilja ekki starfa í
ungmennaráði ef það er
lokað fyrir hugmyndum þeirra
eða unnið er með þær á
einhvern hátt.
» Nýtið ungmennaráðin til að
ná til ungmenna.
» Skipulag ungmennaráðsins á
að vera með þeim hætti að það
endurnýi sig reglulega.
SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands
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„Power point er

U

mræðupartý UMFÍ var haldið föstudaginn 3. febrúar sl. Í partýið komu
um sjötíu 16–25 ára ungmenni og
stjórnendur innan ungmennafélagshreyfingarinnar og ræddu á opinskáan hátt um eitt og annað sem skipti máli
og hvað UMFÍ geti gert betur.
Þessari fleygu setningu úr fyrirsögninni
var kastað fram í partýinu, sem fram fór í
þjónustumiðstöð UMFÍ. Þrjú mismunandi
efni voru til umræðu og voru þau valin út frá
nýrri stefnu UMFÍ. Vinna við stefnuna hófst
síðla árs 2015 og var hún lögð fyrir á 40. sambandsráðsfundi UMFÍ á Laugum í Sælingsdal
í október 2016. Hér er skýrt frá helstu umræðuefnunum sem spunnust út frá stefnu
UMFÍ.1
Framkvæmd og lykilhlutverk umræðupartýsins voru í höndum fulltrúa úr ungmennaráði UMFÍ sem stóðu sig með stakri
prýði. Áhugaverðar og fróðlegar umræður
áttu sér stað á milli þátttakenda og óhætt er
að segja að margar góðar hugmyndir hafi
komið fram.

Ekki bara framtíðin

Að sjálfsögðu komu fram mun fleiri góðar
hugmyndir í umræðupartýinu en hér eru
nefndar. Hugmyndirnar má nálgast í þjónustumiðstöð UMFÍ í Reykjavík. Ljóst er að ungmenni hafa skoðanir sem vert er fyrir þau
eldri að hlusta á. Ungt fólk er ekki aðeins
framtíðin heldur eru þau til staðar hér og nú.
Viðburðurinn opnaði augu margra stjórnenda sem klóruðu sér í höfðinu og spurðu
sig: „Af hverju var ég ekki búinn að spyrja
unga fólkið mitt fyrr? Þau eru með svör við
svo mörgu!“
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dauði!“

• UMFÍ eflir þátttöku í hreyfingu og íþróttum.

• UMFÍ er leiðandi í fræðslu og forvörnum.

• UMFÍ er nútímaleg og leiðandi samtök.

Týndur aldurshópur

Óskað eftir forvarnafræðslu

Gamalt fólk í stjórnum félaga

Undir viðfangsefninu þátttaka í skipulagðri
hreyfingu og íþróttum komu skýr skilaboð frá
ungmennum um að aldurshópnum 17–30
ára finnist hann vera svolítið út undan, sérstaklega þau sem hafa ekki áhuga á afreksmennsku eða horfa á sigur almennt sem
lokamarkmið. Jafnframt kom fram að ungmennum finnst pressan oft og tíðum vera
of mikil á keppni, afrek og mætingaskyldu í
íþróttum og öðrum þáttum daglegs lífs.
Ungmennin óskuðu eftir því að boðið
verði upp á skipulagt starf þar sem áhersla
sé lögð á þátttöku og félagslegan ávinning
eða að búinn verði til vettvangur þar sem
vinir geti hist, skemmt sér saman og tekið
þátt í mismunandi íþróttum. Flest ungmennin nutu hins félagslega þáttar íþrótta og
þeirrar félagslegu virkni sem fylgir þeim
fremur en að horfa til þess að ná sem lengst
í sinni grein. Mörg ungmenni viðurkenndu
nefnilega að þau upplifi hið gagnstæða; að
litið sé svo á að árangurinn og sú íþróttagrein
sem þau stundi sé undirstaðan en félagslegi
þátturinn það sem af iðkuninni leiðir.

Umræðupartýið var fyrsta partýið
af fjórum sem UMFÍ mun standa
fyrir á næstu tveimur árum.
Næsta partý er á dagskrá í maí
2017. Fylgstu með á heimasíðu
UMFÍ (www.umfi.is).

Í umræðum um fræðslu og forvarnir var leitað
eftir svörum um það hvernig fræðslu eða upplýsingar um forvarnir ungt fólk vilji sjá og
hver áhrifaríkasta leiðin sé til að koma forvarnafræðslu á framfæri við ungmenni. Ungmennin sögðust mörg vilja meiri fræðslu um
langtímaáhrif af notkun rafretta, hvernig hægt
sé að nýta sér streitu á jákvæðan hátt, fræðslu
um kvíða, svo sem hvenær hann sé talinn eðlilegur og hvar mörkin séu gagnvart að hinu
óeðlilega. Einnig komu fram óskir um fræðslu
um einkenni ofþjálfunar, næringarfræði og
notkun fæðubótarefna. Til viðbótar komu
fram óskir um fræðslu um samfélagsmiðla
og hvaða áhrif þeir geti haft til lengri tíma, til
dæmis á kvíða, streitu, svefn og þunglyndi.
Svör við því hvernig best væri að koma
fræðslu og upplýsingum á framfæri við ungmenni voru mjög skýr. Ungmennin voru sammála um það að jafningjafræðsla væri það
sem virkaði best og sú leið sem þau tækju
mest mark á. Þau sögðu mikilvægt að þjálfarar væru til fyrirmyndar, utan vallar sem
innan. Það sama á við um leikmenn í meistaraflokkum eða eldri deildum. Ungmennin
sögðu leikmenn í meistaraflokkum og þá
sem eigi að vera til fyrirmyndar misstíga
sig stundum og senda misvísandi skilaboð.
Dæmi um slíkt er þegar dreift er veggspjöldum með mynd af þeim og þeir hvetji til heilbrigðs lífernis en sjáist svo á netmiðlum,
Facebook eða YouTube ýmist með tóbak í
vör eða drukknir.

Í umræðunni um nútímaleg vinnubrögð, eða
hipp og kúl íþróttastarf, kom fram að ungmennum finnast íþróttafélög starfa á nútímalegan hátt og hafi tileinkað sér samfélagsmiðla til að koma upplýsingum á framfæri.
Á hinn bóginn kom skýrt fram að ungmenni
kjósa mun frekar persónulega nálgun en
upplýsingar í gegnum samfélagsmiðla. Jafnframt voru ungmennin sammála því að auka
þurfi hlutfall ungs fólks í nefndum og stjórnun
félaga. Í dag finnst mörgum ungmennum
stjórnir félaga vera nokkurs konar foreldraog/eða afa- og ömmu-starf. Kynna þurfi
félagsstarf betur fyrir ungmennum, poppa
það upp svo ungt fólk vilji sækjast eftir því
að fá sæti í nefndum og stjórnum. Takist það
munu raddir ungs fólks heyrast betur.
Mörgum ungmennum finnast þau aðeins
vera neytendur í þeim félögum sem þau eru
skráð í fremur en þátttakendur. Ungmenni
greiða æfingagjöld og finnst þess vegna ekki
ástæða til að gera eitthvað meira fyrir félögin
sín. Ein hugmynd sem kom fram í umræðupartýinu var að stofna ungmennaráð innan
hvers ungmennafélags. Ráðið yrði að hafa
skýran tilgang og hlutverk, vera málsvari ungs
fólks og vera sá aðili sem kynnti starf félagsins fyrir öðru ungu fólki. Sú leið gæti aukið
þátttöku ungs fólks í félagsstarfi.
En hvernig á að gera íþróttastarf meira hipp
og kúl? Fram kom tillaga um að draga úr sérhæfni félaga – auka fjölbreytni þeirra og draga
úr pressu og mætingaskyldu á æfingar. Jafnframt megi draga úr ríg á milli deilda innan
félaga og auka samstarf þeirra á milli. Samvinna skili árangri og það sé hipp og kúl.
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Hafði ekki tíma fyrir viðurkenningu

sambandsþingi UMSB í mars sl. hlaut
Rósa Marinósdóttir viðurkenn
ingu
fyrir að hafa innt af hendi flestar vinnustundir allra sjálfboðaliða í tengslum við Unglingalandsmót UMFÍ í Borgarnesi um verslunarmannahelgina 2016. Rósa gat ekki setið
þing UMSB og tekið við viðurkenningunni
og sendi því dóttur sína í staðinn. Sjálf var
Rósa að sjá um kaffiveitingar fyrir sjálfboðaliða í Björgunarsveitinni Oki.
Viðurkenningin var stækkuð mynd af
Rósu með dætrum sínum við sjálfboðaliðastörf á Unglingalandsmótinu. Rósu finnst
myndin skemmtileg en hefði viljað sjá
fjölskylduna alla á myndinni. „Það vantaði bara manninn og soninn,“ segir Rósa
en fjölskyldan var öll að vinna á mótinu.
„Börnin hafa verið alin upp í þessu. Sjálfboðaliðastarfið gengur í erfðir.“
Rósu finnst mikilvægt að taka fram að
fleiri fjölskyldur í Borgarfirðinum eru öflugar í sjálfboðaliðastarfi en hún og hennar
fólk. Þar á meðal séu nágrannar hennar,
hjónin Guðmundur Sigurðsson og Sigrún
Kristjánsdóttir, sem búa á móti henni og
börn þeirra og fjölskyldan á bænum Lundi
í Lundarreykjadal.

Rósu dreymdi um
að verða sjálfboðaliði
Gekk 20 kílómetra
alla mótsdagana

„Mér finnst æðislegt að vera sjálfboðaliði. Ég
kynntist Ungmennafélaginu Reyni þegar ég
var lítil í sveit á Stóru-Hámundarstöðum á
Árskógsströnd og æðsti draumur minn var
að komast í ungmennafélag,“ segir Rósa
Marinósdóttir. Rósa hefur verið sjálfboðaliði
undir merkjum Ungmennafélagsins Íslendings og Ungmennasambands Borgarfjarðar
(UMSB) síðan árið 1980 eða í samfleytt 37
ár. Tekið var eftir því á Unglingalandsmótinu
í Borgarnesi í fyrra hversu ötul Rósa var á
frjálsíþróttavellinum og stýrði þátttakendum
af krafti. Rósa gekk rúmlega 20 kílómetra á
dag alla mótsdagana.

Rósa Marinósdóttir var heiðruð vegna
skeleggrar framgöngu sem sjálfboðaliði á Unglingalandsmótinu í Borgarnesi 2016. Hún gekk
tugi kílómetra á hverjum degi. Öll fjölskylda
Rósu vann á mótinu. Sjálf vinnur hún fleiri
daga á ári sem sjálfboðaliði en ekki og telur að
áhuginn á starfi sjálfboðaliða gangi í erfðir.

Er alltaf að vinna
að einhverju

Rósa er uppalin á Akureyri. Þar var ekkert ungmennafélag í æsku hennar. Stóru-Hámundarstaðir eru á svæði Ungmennafélagsins Reynis
og þar dreymdi hana um að gerast félagsmaður, frá 6–16 ára aldurs. Rósa fluttist 25 ára gömul að Hvanneyri í Borgarfirði
árið 1980. Þar varð draumurinn að veruleika þegar henni var boðið að ganga í Ungmennafélagið Íslending.
„Ég hef verið sjálfboðaliði alveg síðan
ég gekk í ungmennafélagið,“ segir Rósa. Ungmennafélagið Íslendingur rekur Hreppslaug
í Skorradal en síðan hefur hún tekið þátt í
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leiksstarfi félagsins og verið dómari á mörgum mótum. Starfið vatt upp á sig og Rósa
hefur unnið lengi fyrir UMSB og Frjálsíþróttasamband Íslands víða um land, meðal annars
sem dómari. Rósa hefur líka unnið mikið fyrir
körfuknattleiksdeild Skallagríms í Borgarnesi

og unnið á nytjamarkaði sem félagið hefur
starfrækt í Brákarey frá árinu 2009. Þar er
opið einu sinni í viku og skipta starfsmenn
þar vinnunni á milli sín. Þessu til viðbótar er
Rósa formaður kvenfélagsins á Hvanneyri.
„Þar er unnið heilmikið starf,“ og henni telst
til að hún vinni fleiri vikur á ári sem sjálfboðaliði en ekki. „Ég er alltaf að vinna að einhverju í sjálfboðaliðastarfi.“

Ánægjan að vinna
með öðrum

Rósa þarf ekki að hugsa sig lengi um, spurð
að því hvað sjálfboðaliðastarf gefi henni.
„Það er ánægjan og samskiptin við annað
fólk. Þetta er mikið samneyti við fólk með
svipaðan hugsunarhátt,“ segir hún. „Þetta er
svakalega gaman. Samfélagið þarf á þessu
að halda. Íþróttahreyfingin öll og félagsstarfið gengi heldur ekki nema fyrir okkur,
sjálfboðaliðana.“
Rósa segir UMFÍ hafa ávallt þakkað sjálfboðaliðum vel fyrir starfið sem þeir inna af
hendi og fleiri félagasamtök líka þótt það sé
ekki vel sýnilegt utan hreyfingarinnar.
Spurð að því hvað megi gera betur svarar
Rósa því til að halda megi utan um tímafjöldann
sem sjálfboðaliðarnir leggja fram. Það hafi
verið gert mjög vel á Unglingalandsmótinu
í Borgarnesi. „Þar var einn í stjórninni með
eyðublöð og lét alla skrá tímana á það. Það
var í fyrsta skipti sem ég hef séð vel haldið
utan um framlag sjálfboðaliða,“ segir Rósa.
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Hjörtur Þórarinsson:

Hefur starfað innan UMFÍ í 75 ár
– og er enn að

H

jörtur Þórarinsson fagnaði 90 ára
afmæli í febrúar sl. Hann var fjórtán
ára gamall þegar móðir hans skráði
hann í ungmennafélagið í Reykhólasveit. Það var árið 1941 og þá hafði
seinni heimsstyrjöldin geisað í tvö ár. Hjörtur
er feikilega hress. Hann segir galdurinn við
það að ná háum aldri, en halda orku og þreki,
að hafa nóg að gera og hlusta á líkamann.

„Það var siður í sveitinni minni að skrá sig í
ungmennafélagið og kaupfélagið um svipað
leyti,“ segir Hjörtur Þórarinsson. Hann er fæddur árið 1927 að Miðhúsum í Reykhólahreppi
og ólst þar upp til 12 ára aldurs en þá flutti
fjölskyldan að Reykhólum. Hjörtur var fjórtán
ára þegar móðir hans skráði hann í Ungmennafélagið Aftureldingu í sveitinni árið
1941. Ekki liggur fyrir hvort kaupfélagsaðildin
fylgdi með! Á heimili Hjartar var mikill áhugi
á markmiðum ungmennafélagshreyfingarinnar. „Auðvitað var mismikill áhugi á ungmennafélagshreyfingunni í sveitinni, en í fjölskyldu okkar vildu allir vera í ungmennafélaginu, fóstri minn, mamma og við krakkarnir.
Við keyptum mikið af tímaritum og lesefni.
Skinfaxi var auðvitað þar á meðal. Hann
gegndi mikilvægu hlutverki og við lásum
vel íþróttaþætti Þorsteins Einarssonar,“ segir
Hjörtur. Þegar hann fór síðar í íþróttakennaraskólann á Laugarvatni voru íþróttaþættir
Þorsteins hafðir til hliðsjónar í náminu.
Hjörtur leggur áherslu á að starfsemi ungmennafélaga hafi skipt miklu máli á uppvaxtarárum hans og félagsskapur tengdur hreyfingu hentað flestum, ekki síst smápollum sem
létu sitt fyrsta verk eftir messu á sunnudögum
vera að fara út í fótbolta. „Það var ekki annað
félagslíf virkt á þessum tíma en það sem tengt
var ungmennafélögunum. Ungmennafélagið hefur ávallt verið virkilega virkur félagsskapur,“ segir Hjörtur.

Starfsferill Hjartar
hjá ungmennafélagshreyfingunni

Öflugur sjálfboðaliði

Hjörtur hefur alla tíð lagt mikið af mörkum
sem sjálfboðaliði, bæði í ungmennafélagshreyfingunni og öðrum félagssamtökum,
til dæmis í skátunum. Eftir að hann komst
á aldur hefur hann unnið mikið með Félagi

áhugafólks um íþróttir aldraðra (FÁÍA).
Vinnan þar hófst hjá honum árið 2000 og hefur Hjörtur eftir það farið á 50 staði á landinu
til að kynna ýmsar íþróttagreinar sem hugsaðar eru til að hvetja aldraða til að hreyfa sig
meira. „Undirtektirnar hafa verið afar góðar
og við höfum gaman að þessu enda sáum
við þar fræjum,“ segir Hjörtur. Á þeim stöðum
sem þau heimsæki verði þó að vera áhugi
á því að einhver taki við keflinu, annars beri
kynningin ekki ávöxt. Þetta er því þrotlaus
vinna. „Við komum oft á sömu staðina og
tökum upp þráðinn að nýju,“ segir Hjörtur
og bendir á að á mörgum stöðum sé íþróttaáhugi fyrir og á öðrum verði hann til. Í kjölfarið er haft samband við FÁÍA um næstu
skref.

1950: Umferðarkennsla í frjálsum
íþróttum um vorið hjá Ungmennasambandi Dalamanna (UMSD).
1944 : Annaðist 20 ára
afmæli Aftureldingar í mars.

1941: Skráður félagi 14 ára í Umf.
Aftureldingu, Reykhólasveit.

1927

1930

1942–1944;
Lék í leikritum.

1949–1950 :Formaður félagsins.

1940

1952: Keppti á Íslandsmóti í
badminton fyrir Umf. Selfoss.

1951: Sundkennsla í júní hjá Umf.
Barðastrandarhrepps, Birkimel.

1950

1949 : Vann að stofnun sérstakrar deildar ungmennafélags á meðal nemenda Héraðsskólans
og Íþróttakennaraskólans á Laugarvatni. Hjörtur
fótbrotnaði og ekkert varð úr stofnun deildarinnar.
1950: Umferðarkennsla í frjálsum íþróttum hjá
Héraðssambandi Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu (HSH) um vorið. Mótsstjóri á Breiðabliki í júlí.
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1949/1952–1961: Starfsmaður á
héraðsmótum Héraðssambandsins
Skarphéðins (HSK) við dómarastörf.

1949–1951: Old boysleikfimi
hjá Umf. Snæfell, Stykkishólmi.

1943–1944: Deildarstjóri
Reykjanesdeildar UMFA.
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Næla Ungmennafélagsins sem
Hjörtur fékk þegar
móðir hans skráði
hann í það 14 ára
gamlan árið 1941.

Þrátt fyrir háan aldur heldur Hjörtur ótrauður áfram og ekur eigin bíl þótt einhverjir jafnaldrar hans hafi lagt ökutækjum sínum fyrir
nokkru. Hann hefur nóg að gera.
„Í fyrra tók ég saman hvað ég er að gera.
Ég fer á um 30 fundi í Reykjavík á hverju ári,
að jafnaði sex sinnum í viku í hópastarf. Ég
fer á opið hús og í boccía, síðan er ég í Hörpukórnum (kór eldri borgara á Selfossi) og syng
vikulega með kirkjukórnum. Hálfsmánaðarlega mæti ég í stúkuna og Kiwanisklúbbinn.
Aðra hverja helgi fer ég svo í messu. Mánaðarlega fer ég í hannyrðaklúbb með vinkonu
minni og vinkonum hennar. Það er veisla
þegar við hittumst og þar er ég fylgdarsveinn.
Svo er ég í kvæðamannafélaginu Árgala og
fer reglulega á fundi í safnaðarheimilinu, á
sæti í sóknarnefndinni og mánaðarlega eru
fundir í sóknarnefndinni,“ segir Hjörtur. Þessu
til viðbótar heldur hann heilabúinu virku og
gaf í haust út heftið Tónlistin gleður með
vísum og lögum.
„Ég hef líka skrifað mikið í tímaritið Heima
er bezt sem kemur út mánaðarlega. Þar á ég
mikið efni um Reykhólasveit. Ég vann líka
mikið með málefni Fjalla-Eyvindar í 14 ár,
skrifaði um hann og leitaði þeirra staða sem
hann bjó á um allt hálendið. Við höfum ekki
fundið þá alla, ekki hreysið á Ströndum,“
segir Hjörtur en hann hefur gefið út fræðslubók um Fjalla-Eyvind og rannsóknir sínar á
ævi hans og Höllu. „Það eru alltaf að finnast
fleiri upplýsingar um mál hans og þessi saga
verður því aldrei fullskrifuð.“
Hjörtur segir þetta samt lítið í samanburði
við það þegar hann bjó í Borgarfirðinum. Þar
var hann árin 1961 til 1978 þegar hann var
skólastjóri heimavistarskólans að Kleppjárnsreykjum. Hjörtur gegndi þrennum störfum í
skólanum, auk skólastjórastöðunnar var hann
umsjónarmaður skólans og bókari.

1960
1951–1953 : Old boysleikfimi hjá Umf. Selfoss.
1950–1957: Mótsstjóri á héraðsog íþróttamótum UMSD.
1956: Sundkennsla í júní hjá Gretti,
ungmenna- og íþróttafélagi, Flateyri.
1950/1951: Mótsstjóri á íþróttamótum Ungmennasambands Norður-Breiðfirðinga (UMSNB)
og Ungmennasambands Dalamanna.

1970
1968–1976: Starfsmaður
við Húsafellsmótin, sem
Vilhjálmur Einarsson skipulagði á árunum og framkvæmdastjóri síðustu árin.

„Þar lenti ég líka í því að vera á sama tíma
í stjórn Ungmennasambandsins þegar Akranesmót var haldið. Svo var ég formaður í
kennarasambandinu og starfsmaður á Húsafellsmótum. Ég var í Kiwanis líka, ökukennari
og í sóknarnefnd kirkjunnar. En þetta gekk
nú allt með góðu skipulagi og ég hafði bara
gaman að því.“

Áfengisbann gerði út
af við samkomurnar

Hjörtur vann við samkomur á vegum Ungmennasambands Borgarfjarðar í Húsafelli
ásamt Vilhjálmi Einarssyni íþróttakappa á
árunum 1966 til 1976. Þetta voru gríðarlega
umfangsmiklar samkomur og þar skemmtu
þekktustu tónlistarmenn landsins.
Hjörtur segir að þar hafi verið mikið að
gera. Þetta var erfið en skemmtileg vinna og

þurfti að huga að mörgu svo að púsluspilið
gengi upp. Samkomugestir voru á milli
15-20.000 þegar best lét og var fjárhagsleg
velta mikil eftir því. Ungmennafélögin í Borgarfirði höfðu miklar tekjur af sölubásum um
þær helgar sem samkomurnar stóðu á hverju
ári og gerði það þeim kleift að byggja upp
félagsheimilin í héraðinu.
„Hjá félagi nokkru var meiri velta á Húsafellsmóti eitt árið en í 50 ár á undan,“ segir
Hjörtur og bendir á að öll félagsheimili í
Borgarfirði hafi notið góðs af Húsafellsmótunum í gegnum árin, byggt var við þau og
félagsheimilin stækkuð.
En halla tók undan fæti í samkomuhaldinu þegar gestir gerðu kröfu um að fá að
koma með áfengi á staðinn. Hjörtur og aðrir
aðstandendur ungmennafélaganna höfðu
fram að því staðið á því föstum fótum að
banna allt áfengi.

1972–1977 : Í stjórn Ungmennasambands Borgarfjarðar
(UMSB), formaður 1975–1976.
1972–1974 : Félagi í
Samkór Umf. Reykdæla.

1980
1975: Undirbjó Landsmót
UMFÍ á Akranesi. Var í
fegrunarnefnd nokkur ár.

1990

„Á endanum misstum við samkomurnar
frá okkur því að við vorum svo hörð á því að
stöðva alla sem vildu koma með áfengi. Ég
man sérstaklega eftir því árið 1972 að þá var
sams konar samkoma haldin á Laugarvatni.
Þar var ekki eins mikil hindrun á áfengi,“ rifjar
Hjörtur upp og segir að við þetta hafi fækkað
mikið í Húsafelli. „Ég man það vel að einn
laugardagsmorgun var hringt í okkur og
spurt hvað við gætum sent marga lögreglumenn yfir á Laugarvatn. Við vorum með 42
lögreglumenn á fullum launum sem við þurftum að greiða alla helgina og það var ekkert
að gera hjá þeim. Við sendum lögreglurútuna
með 30 manns á Laugarvatn. Það bjargaði
fjárhagnum hjá okkur því að þeir tóku við
launagreiðslum frá Laugarvatni frá laugardagsmorgni,“ segir Hjörtur.

2000–: Í nefnd eldri ungmennafélaga (UMFÍ) sem Pálmi Gíslason og
Hafsteinn Þorvaldsson stofnuðu.

2010: Tók saman greinargerð
um Heimavistarskólann á Laugum og byggingu sundlaugarinnar og sundkennslu þar.

2000

2010
2004/2009: Kynning og
störf á Landsmótum UMFÍ.

2017
2012–: Störf vegna
Landsmóta UMFÍ 50+.

1972–1978 : Skráður félagi í
Umf. Reykdæla, Borgarfirði. Var í
söngnefnd og endurskoðandi.
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koma áttu fram og samið við þá upp á nýtt.
Hjörtur rifjar upp að árið 1971 hafi samningar falið í sér að þeir sem fram komu fengju
25% af áður umsaminni upphæð og það
gekk eftir.
Hjörtur segir það hafa verið lykilatriði við
skipulagningu samkoma eins og þeirra sem
voru haldnar í Húsafelli á sínum tíma að hafa
góða skemmtikrafta og hljómsveitir.
„Ingimar Eydal var konungur hljómsveitanna. Við gátum alveg stólað á þau. Ingimar
og hljómsveitin fór í gönguferð á morgnana á
meðan meðlimir annarra hljómsveita þurftu
að sofa úr sér,“ segir Hjörtur og hlær. „En það
þarf að hafa góða reglu á samkomunum.
Hún var of ströng og það sprengdi okkur.“

Gott að gefa
og hafa ánægju af því
Íþróttaþáttur Þorsteins Einarssonar í Skinfaxa var myndrænn og útskýringarnar á einstökum greinum sem hann fjallaði
um afar nákvæmar. Hér má sjá útskýringu á þrístökki í íþróttaþætti Þorsteins í 30. árgangi Skinfaxa árið 1944.
Hjörtur segir löggæslukostnaðinn hafa
verið orðinn þyngsta baggann. Krafan um
áfengislausa útihátíð og mikill kostnaður við
lög- og öryggisgæslu hafi átt sinn þátt í því
að samkomurnar í Húsafelli gátu ekki borið
sig lengur.

Landsmótið 1975
á Akranesi

Stundum var það fyrirsjáanlegt, jafnvel
snemma í ferlinu, að skipuleggjendur samkoma í Húsafelli og móta á vegum UMSB
myndu koma út í tapi. Árið 1975 varð til dæmis
verulegt tap, upp á þrjár milljónir króna, á
Landsmóti UMFÍ sem haldið var á Akranesi.
„Við héldum fund og ákváðum að skipta
skuldinni á milli Akraness og Ungmennasambands Borgarfjarðar. Akurnesingar tóku
reikninga sem tilheyrðu Akranesi en UMSB
hinn helminginn. Þetta var mjög þungt. Ég
hélt fund með formönnum aðildarfélaga
UMSB. Ég benti þeim á að ef þetta hefðu ver-
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Hjörtur, hver er galdurinn við að halda þreki og einbeitingu?
Ekki stendur á svari, sem er í anda Hjartar í bundnu máli:
Að njóta lífsins og líðandi stundar
Ef svangur ég verð, þá sest ég og fæ mér að borða.
Ef syfja mig tekur, ég tek mér smá blund í næði.
Ef þreytu ég finn, þá fæ ég mér hvíldarforða.
Ef finnst einhver leti, þá nýtast mér vel þau gæði!!
ið tekjur myndum við skipta þeim eftir stærð
félaga. Við yrðum að hafa sama háttinn á með
skuldirnar. Við sömdum síðan við kröfuhafa
um afborganir og sum félög voru jafnvel þrjú
ár að greiða niður sinn hluta. En það sem
skipti máli var að allir voru rólegir og sáttir
eftir að búið var að semja,“ segir Hjörtur og
bætir við að hver samkoma sem kom út í tapi
hafi komið illa við rekstur ungmennafélaganna í Borgarfirði. Stundum var ljóst fyrir fram
að þær myndu ekki bera sig. Þá var brugðið
á það ráð að leita til skemmtikraftanna sem

Öll vinna Hjartar fyrir ungmennafélagshreyfinguna hefur verið í sjálfboðavinnu. Hjörtur
segir mikilvægt að hafa gaman af vinnunni
eins og öðru sem maður tekur sér fyrir hendur.
„Það skiptir máli fyrir allan félagsskap að
vinna án þess að taka laun fyrir. Maður beitir
sér betur fyrir það sem maður hefur áhuga
fyrir og af ánægju. En þá þurfa aðstæður að
vera þannig að maður hafi lífsviðurværi sem
hvíli á öðrum grunni,“ segir Hjörtur og rifjar
upp að eitt sinn hafi hann lent í núningi
vegna þessa. Það var þegar hann tók að sér
vinnu sem íþróttakennari í sjálfboðavinnu
fyrir ungmennafélag.
„Ég tók þar laun eins og íþróttakennarar
gerðu á hverjum tíma. Auðvitað var litið neikvæðum augum á að ég vildi fá greiðslu fyrir
vinnuna. En þegar ég fékk útborgað bað ég
um að fá launin í 5 króna seðlum. Launin
voru formsatriði því að launin gaf ég á tombólu sem sama ungmennafélag hélt. En með
því að greiða fyrir vinnuna var hún að fullu
metin. Ef ég hefði ekkert tekið hefði enginn
vitað hvers virði hún var.“
Þegar Hjörtur er spurður að því hvort hann
ætli að hægja á, nú þegar hann er kominn á
tíræðisaldurinn, lætur svarið ekki á sér
standa. „Á meðan maður hefur gaman að
þessu er engin ástæða til að draga sig í hlé.“

þú þarft
nesti
Nýtt og ferskt Nesti bíður þín hvert sem þú ferð
um landið. Sem fyrr tökum við vel á móti þér með
nýbökuðu og ilmandi bakkelsi, matarmiklum salötum,
frískandi boozti og eðal kaffidrykkjum sem þú getur
gripið með þér eða notið hjá okkur í rólegheitunum.

Nesti um land allt
N1 Nesti Ártúnshöfða • N1 Nesti Bíldshöfða • N1 Nesti Háholti • N1 Nesti Borgartúni
N1 Nesti Fossvogi • N1 Nesti Stórahjalla • N1 Nesti Lækjargötu • N1 Nesti Hringbraut
N1 Nesti Borgarnesi • N1 Nesti Staðarskála • N1 Nesti Blönduósi • N1 Nesti Egilsstöðum
N1 Nesti Hvolsvelli • N1 Nesti Selfossi

hluti af
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Kolféll fyrir
hreyfivikunni
Hreyfivika UMFÍ verður dagana 29. maí
til 4. júní nk. Hreyfivikan er samevrópskt
verkefni sem hefur það að markmiði að
fá 100 milljón manns til að hreyfa sig
reglulega á hverjum degi fyrir árið 2020.
Fá ár eru því til stefnu. UMFÍ hefur frá
árinu 2012 tekið þátt í Hreyfivikunni
og verður þetta því sjötta árið í röð
sem verkefnið stendur yfir.
Hreyfivika UMFÍ verður dagana
29. maí – 4. júní. Hvað ætlar þú
að gera í Hreyfiviku UMFÍ?
Laska Nenova,
verkefnastjóra ISCA í Evrópu.

vel hjá Lösku og var helmingur allra viðburða
Hreyfivikunnar í SA-Evrópu það árið. Henni
var því boðið að taka alla Evrópu að sér fyrir
ISCA. Undir henni er Hreyfivika UMFÍ.

Sabína Steinunn Halldórsdóttir, landsfulltrúi
UMFÍ og verkefnastjóri Hreyfiviku UMFÍ, sótti
ráðstefnu ISCA um framtíð almenningsíþrótta
í Wroclaw í Póllandi í febrúar sl. Þar hitti hún
Lösku Nenova, verkefnastjóra ISCA í Evrópu,
sem hefur umsjón með Hreyfivikunni í álfunni.
Þær Sabína og Laska kynntust í gegnum ISCA
og hafa átt í reglulegum samskiptum síðan
Hreyfivikan fór fyrst fram árið 2012.

Hreyfivikan er
hugsjónaverkefni

Gat ekki hætt að hugsa
um Hreyfivikuna
Sabína settist niður með Lösku og spurði að
íslenskum sið hvaðan hún væri og hvað ylli
því að hún hefði farið að vinna hjá ISCA.
„Ég er draumóramanneskja sem trúir því
að hún geti bjargað mannkyni,“ segir Laska
og dæsir yfir sjálfri sér. Laska er frá Búlgaríu,
fædd og alin upp í borginni Plovdiv. Þetta
er næststærsta borg Búlgaríu og ein af elstu
borgum landsins. „Ég lærði hagfræði en fór út
í markaðsmál. Ég vann hjá ýmsum fyrirtækjum en varð þreytt á menningunni þar og
vildi frekar láta drauma mína rætast. Ég fór
þess vegna að vinna hjá frjálsum félagasamtökum,“ segir Laska. Hún var á ráðstefnu í
Frakklandi árið 2012 að kynna sér hreyfingu
barna og ungmenna. Þar rak á fjörur hennar
kynningu á Hreyfivikunni, sem í Evrópu kallast Move Week.
„Ég féll fyrir verkefninu á fyrstu mínútum
kynningarinnar enda sá ég strax mikla möguleika fólgna í Hreyfivikunni,“ segir Laska og

22

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

viðurkennir að þegar hún sneri aftur heim til
Plovdiv hefði hún ekki getað hætt að hugsa
um Hreyfivikuna. Hún kynnti verkefnið í
heimaborginni og fékk samstarfsaðila til liðs
við sig. Verkefnið sló í gegn og með hjálp boðbera og iðkenda í líkamsræktarstöðinni, sem
hún sækir, voru rúmlega 100 viðburðir skipulagðir í Plovdiv fyrsta árið.
Árangurinn var svo góður að undir lok ársins var Lösku boðið að gerast verkefnastjóri
hjá ISCA í SA-Evrópu. Ári síðar voru viðburðirnir í Hreyfivikunni í Búlgaríu 400 talsins og
fjölgaði þeim eftir það. Verkefnið gekk afar

Þótt svæðið, sem Laska ber ábyrgð á, sé gríðarlega víðfemt og fjölmennt er hún sama
draumóramanneskjan og áður.
„Hreyfivikan byggir á hugsjón og snýst að
miklu leyti um markaðssetningu. En það sem
skiptir hér máli er að málefnið er gott. Hreyfivikan snýst um að fá fólk til að hreyfa sig
meira og kannski til að svitna pínulítið.“
Eru hindranir?
„Auðvitað er það svo. Það er alltaf þessi
umræða um fjármagn. En það er í annarri
merkingu en oftast þar sem fjármagn skortir.
Í samhengi okkar felst vandinn í því að fjármagn fer frá fyrirtækjum til þeirra eigin verkefna sem þau standa ein að. Síðan eru það
greinarnar sem fólk stundar. Við höfum verið
að ræða við kollega okkar um það sem við
teljum vera neikvæða þróun. Fólk stundar í
auknum mæli álagsíþróttir eins og tabata og
crossfit. Þar hreyfir fólk sig og púlar. En þetta
eru ekki grunnhreyfingar og þessar æfingar
auka líkurnar á meiðslum. Svo er ímyndin
ekki góð því að hún byggist á því að flagga
stæltum líkömum í auglýsingum og keppni,
allt snýst um keppni. Í þetta fara peningarnir
í stað þess að fara til lýðheilsuverkefna fyrir
venjulegt fólk.“

Í skýrslu ISCA, sem kom út árið 2015, kemur fram
að um 25% fullorðinna íbúa aðildarríkja Evrópusambandsins hreyfi sig of lítið. Hreyfingarleysið
eða skortur á reglulegri hreyfingu er nú talið
alvarlegur lýðheilsuvandi. Skrifa megi of litla
hreyfingu á um 6% af öllum dauðsföllum á
heimsvísu. Það samsvarar því að 3,2 milljónir
manna látist af völdum of lítillar hreyfingar. Þetta
eykur álag og kostnað hjá heilbrigðiskerfinu.

Hvernig gengur
að ná markmiðinu?
Markmið Hreyfivikunnar er að fá 100 milljón
Evrópubúa til að hreyfa sig meira og reglulega
fyrir árið 2020. Hvernig gengur að ná því?
„Þetta er pólitíska markmiðið okkar. En ég
er ekki pólitísk heldur draumóramanneskja.
Ég ætla að gera þetta að veruleika og ég trúi
því að það takist enda eru allir þátttakendur
og boðberar að gera frábæra hluti. Það eina
sem við þurfum að gera er að halda áfram,
hvetja fólk til að hreyfa sig og gera fólki kleift
að hreyfa sig. Það þarf að vinna að þessu af
hugsjón,“ segir Laska.

Stjórnarseta á ekki
að vera þægileg
Kai Troll

hjá ISCA vill sjá fagfólk í stjórnum frjálsra
félagasamtaka vinna fyrir félagsmenn.
„Stjórnir frjálsra félagasamtaka eiga að
vera saman settar af fagfólki með fjölbreytta
reynslu og tengsl víða, í stjórnmálum og
atvinnulífinu. Þær eiga allra síst að vera saman settar af fólki sem vill komast í þægilegar
og rólegar stöður,“ segir Kai Troll, þróunarstjóri hjá ISCA.
Troll á langan feril að baki hjá félögum sem
skipuleggja íþróttaviðburði aðra en þá sem
tengjast afreksíþróttum. Hann hefur meðal
annars verið forstöðumaður hjá Special
Olympics, verið fulltrúi Special Olympics hjá
Alþjóðlegu Ólympíunefndinni og verið háttsettur ráðgjafi hjá Boston Consulting Group
í Brussel og New York, fyrirtæki sem hefur
unnið skýrslur um íslensku ferðaþjónustuna

og um heilbrigðiskerfið hér á landi. Hugur
hans hefur síðustu misserin verið í félagasamtökunum Best buddies, sem vinnur að
því að gera fötluðum kleift að stunda íþróttir
með ófötluðum.
Troll var á landinu fyrr á þessu ári og gaf
sér tíma til að funda með framkvæmdastjóra
og nokkrum starfsmönnum UMFÍ ásamt
fleirum í íþróttahreyfingunni.
Auðheyrt var á Troll að honum er umhugað um almenningsíþróttir og ósamræmið við afreksíþróttir, þá hlið íþrótta sem
fær mestu athyglina og peningana.
Hann vill styrkja stjórnir félaga sem sinna
almenningsíþróttum. Til að breyta því þurfi
stjórnir félagasamtakanna að vera virkar,
þær afli fjármagns og láti iðkendur taka eftir
því að stjórnirnar séu að sinna þeim.

Alltaf að hlusta
á grasrótina
Á síðustu ráðstefnu ISCA um Hreyfivikuna
fjallaði fulltrúi Íslands um sundkeppni sveitarfélaga. Þessi sundkeppni varð til hjá grasrótinni sem vildi taka þátt með þessum hætti.
UMFÍ greip boltann og hélt honum á lofti.
Sundkeppnin hefur slegið í gegn og leggja
margir þátttakendur mikið á sig svo að sveitarfélag þeirra vinni.
Laska, finnst þér mikilvægt að hlusta á fólk
og heyra hvaða hugmyndir það hefur sem
geta stutt við verkefnið?
„Það er eina leiðin! Hreyfivikan er byggð á
grasrótarstarfi. Ég vinn aðeins með grasrótinni. Pólitíkusar eru takmarkaðir og hafa mismikil áhrif. Ef hugmyndirnar koma frá fólki,
grasrótinni, þá fyrst fara hlutir að hreyfast,“
segir Laska Nenova, verkefnastjóri Hreyfivikunnar í Evrópu.

Þetta er ISCA
• ISCA (stendur fyrir International Sport and Culture Association) eru
•
•
•

alþjóðleg samtök ýmissa grasrótarsamtaka á sviði almenningsíþrótta og
menningar víða um heim.
ISCA var sett á laggirnar árið 1995. Aðildarfélögin eru 231, félagsmenn
rúmar 40 milljónir í yfir 83 löndum.
UMFÍ er aðili að samtökunum og fylgir Hreyfivikunni eftir á Íslandi.
Viðburðir á Íslandi hafa verið afar fjölbreyttir, allt frá því að prestur á Egilsstöðum bauð sókninni í gönguferð. Grindvíkingar hafa boðið upp á
fjölskylduratleik. Bolvíkingar buðu heimamönnum frítt í sund og leik, á
Grundarfirði var boðið upp á ókeypis golf á golfvellinum og opna tíma í
líkamsrækt. Þá tók ÍBR þátt í Hreyfiviku UMFÍ og gaf öllum grunnskólum í
Reykjavík snú-snú-bönd.
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Sundlaugar
Garðabæjar
Frábær afþreying, fjör, líkamsrækt og slökun.
Fjörið er í Álftaneslaug s: 550 2350
Rólegheitin ríkja í Ásgarðslaug s: 565 8066
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Eru tryggingamálin í lagi?
Misjafnt er hvort íþróttafélög eru
með tryggingu eða annað sambærilegt vegna hugsanlegs fjártjóns verði iðkandi fyrir slysi á
æfingu eða í keppni á vegum
félagsins. Forsvarsmenn sumra
íþróttafélaga telja þjálfara, sem fá
verktakagreiðslur, ekki til starfsmanna og því líkur á að þau fái
aðra tryggingu en þau ættu með
réttu að fá. Þetta kemur fram í
meistararitgerð Kristófers Fannars
Guðmundssonar í lögfræði við
Háskólann í Reykjavík. Ritgerðin
heitir Hver ber ábyrgð á líkamstjóni íþróttafólks?
Í ritgerðinni segir að tryggingamál íþróttafélaga og fleiri sem sinni hreyfingu fólks
séu oft á reiki. Þá sé málum blandið hvort
íþróttafélag, líkamsræktarstöð sem viðkomandi æfir í eða þjálfari viðkomandi
beri ábyrgð á líkamstjóni iðkanda. Falli
bótakrafa á íþróttafélag, sem er ekki með
fullnægjandi tryggingu, geti það verið
fjárhagslega mjög erfitt fyrir félagið að
greiða bætur.
Kristófer mælir með að íþróttafélög
kaupi sérstaka tegund vátrygginga sem
kallast ábyrgðartrygging til að koma í veg
fyrir fjárhagslegan skell á félag eða bótaþola. Greiðsluskylda úr slíkri ábyrgðartryggingu stofnast ef vátryggður hefur
orðið fyrir fjártjóni vegna bótakröfu frá
þriðja aðila, en vátryggður í þessum tegundum ábyrgðartrygginga er vátryggingartaki, það er íþróttafélagið.

Ekki telja starfsmenn of fáa

Við vinnslu ritgerðarinnar kannaði Kristófer stöðuna hjá nokkrum íþróttafélögum
og komst að því að tryggingamál þeirra
eru misjöfn. Sum þeirra íþróttafélaga,
sem hann hafði samband við, töldu sig
ekki bera ábyrgð á störfum þeirra þjálfara
sem fengu greiddar verktakagreiðslur.
Af því dró hann þá ályktun að félögin
hafi ekki gefið upp réttan fjölda starfsmanna þegar tryggingafélag lagði mat á
áhættu starfseminnar og ákvað iðgjald.
Hann nefnir sem dæmi að ef 30 þjálfarar
eru hjá íþróttafélagi og af þeim eru 15
launþegar og 15 verktakar kann að vera
að íþróttafélagið hafi einungis gefið
tryggingafélaginu upplýsingar um þjálfarana 15. Við þetta metur tryggingafélagið áhættuna minni en ella og er iðgjaldið í samræmi við það lægra en ef þjálfarar væru 30. Ef iðkandi hjá íþróttafélaginu yrði síðan fyrir líkamstjóni sökum
gáleysislegrar hegðunar þjálfara, sem
ekki var undir ábyrgðartryggingunni,
sæti íþróttafélagið uppi með kostnaðinn
svo lengi sem öll skilyrði reglunnar um
vinnuveitandaábyrgð væru uppfyllt.
„Það má því sjá að mjög mikilvægt get-

ur verið að vita hvort einstaklingur sé starfsmaður í skilningi vinnuveitendaábyrgðar eða
sjálfstæður verktaki,“ skrifar Kristófer.

Íþróttafélag ber oftast ábyrgð

Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að í flestum tilvikum beri íþróttafélagið eða líkamsræktarstöðin, sem þjálfari vinnur fyrir, ábyrgð
á tjóni sem iðkandi getur hlotið við æfingar
eða í keppni. Þó getur þjálfarinn borið persónulega ábyrgð ef hann hefur valdið tjóninu með stórfelldu gáleysi eða af ásetningi.

Þeir sem standa fyrir íþróttastarfsemi geta
keypt sérstaka ábyrgðartryggingu sem tryggir þá gegn fjárútlátum vegna hugsanlegrar
skaðabótakröfu.
Að mati Kristófers verður að teljast heppilegast að sá sem bótaréttinn á, iðkandinn
eða félagsmaðurinn, fái tjón sitt bætt og sá
sem ábyrgðina beri geti staðið undir henni
og greitt hana. Til þess að svo megi verða
kann að þurfa ábyrgðartryggingu. Þetta
ættu íþróttafélög, líkamsræktarstöðvar og
eftir atvikum þjálfarar að hafa í huga.

Slök staða kom ekki á óvart
Kristófer Fannar grunaði að staða tryggingamála
væri slæm hjá íþróttafélögum. Hann segir suma
stjórnendur íþróttafélaga meðvitaða um ábyrgðina
ef slys kemur upp en aðra ekki.
„Áður en ég fór að vinna að ritgerðinni var ég búinn
að hafa það á tilfinningunni að forsvarsmenn íþróttafélaga og líkamsræktarstöðva hefðu ekki verið búnir
að velta tryggingamálunum mikið fyrir sér. Ég vona
að hún hafi opnað augu einhverra til að skoða tryggingamál íþróttafélaganna enda var markmiðið að
vekja fólk til vitundar um þetta mikilvæga mál,“ segir
Kristófer Fannar Guðmundsson, höfundur ritgerðarinnar um tryggingamál íþróttafélaga.
Kristófer skrifaði ritgerðina undir handleiðslu leiðbeinandans Guðmundar Sigurðssonar, sérfræðings í
skaðabótarétti og prófessors við lagadeild Háskólans
í Reykjavík. Guðmundur er íþróttafræðingur, útskrifaður frá Íþróttakennaraskólanum á Laugarvatni og
hefur unnið sem íþróttakennari. Kristófer þekkir líka
vel til íþrótta en hann er markvörður í handknattleiksdeild Aftureldingar í Mosfellsbæ. Afturelding er ungmennafélag enda aðildarfélag Ungmennasambands
Kjalarnesþings (UMSK).
Spurður út í það hversu meðvitaðir stjórnendur

íþróttafélaga séu um tryggingamálin svarar Kristófer:
„Það er misjafnt hvernig þetta er. Sumir eru með
allt á hreinu en aðrir hafa ekki hugsað mikið út í tryggingamálin. Eins og kemur fram í ritgerðinni geta komið upp atvik þar sem íþróttafélagið eða þjálfarinn
geta talist ábyrgir fyrir tjónum eða slysum. Það er því
gríðarlega mikilvægt að vera með þetta á hreinu,“
segir hann.
Hefurðu heyrt um félag eða þjálfara sem lenti illa í því?
„Nei, ég heyrði ekki af neinum, sem betur fer. En
það er ekki hægt að útiloka neitt,“ segir Kristófer.
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Dæmi um íþróttaslys:
• Leikmaður í knattspyrnu fótbrotnar
eftir tæklingu annars leikmanns
• Handknattleiksmenn fá tíð högg á
andlit með þeim afleiðingum að þeir
nefbrotna og/eða fá heilahristing.
• Lyftingamaður getur misst lóð með
ófyrirsjáanlegum afleiðingum.
• Stúlka í leikfimitíma í grunnskóla
stekkur yfir kistu. Stökkið mistekst
og hún fellur við dýnu á gólfinu.
Skólabróðir hennar stekkur yfir
kistuna og lendir á baki stúlkunnar
sem fellur í gólfið og meiðist á ökkla.
• Iðkandi í tennis er að hita upp með
fleirum á æfingu. Bolti fer af einum
velli í auga iðkandans.

3.843 íþróttaslys
á Íslandi árið 2015
Eftir því sem íþróttaiðkun almennings eykst
því meiri verður slysahættan. Fjöldi skráðra
íþróttaslysa á Íslandi 2015 var 3.843. Það er
rúmlega 10% af öllum skráðum slysum. Þar
af kemur fram í samantekt embættis landlæknis, að árið 2015 voru 558 skráð slys í
aldursflokknum 10–14 ára og 351 í aldursflokknum 15–19 ára.

Íþróttaslys eftir aldri 2015*
Aldur

Karlar

Konur

Bæði kyn

0–4

7

7

14

5–9

114

116

230

10–14

459

558

1.017

15–19

564

351

915

20–24

399

134

533

25–29

209

89

298

30–34

158

56

214

35–39

98

48

146

40–44

106

56

162

45–49

52

45

97

50–54

45

35

80

55–59

21

20

41

60–64

17

22

39

65–69

18

12

30

70–74

6

1

7

75–79

4

-

4

80–84

4

-

4

85–89

-

-

0

90+

-

1

1

Samtals

2.281

1.551

3.832

* Embætti landlæknis (http://www.landlaeknir.is/tolfraedi-og-rannsoknir/tolfraedi/
allt-talnaefni/).

Hver er staðan á
tryggingamálunum
hjá félaginu þínu?
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Félagið eða sá slasaði hafa fengið
sjúkrakostnað endurgreiddan
Hefðbundin slys eru samstuð í knattspyrnuleikjum. Ungmennafélagið Sindri
vinnur að því að upplýsa iðkendur um
tryggingamál sín.
„Félagið er ekki tryggt vegna mögulegra slysa á iðkendum umfram almannatryggingar á íþróttafólki. En við erum nýlega búin að setja upp mjög fastmótað
kerfi um sjúkrakostnað sem til dæmis er
útskýrt í nýjum samningum við leikmenn
meistaraflokka í knattspyrnu og erum að
vinna í því að setja upplýsingar á heimasíðuna hjá okkur um tryggingamál iðkenda. Þar ætlum við líka að hafa upplýsingar um tryggingamál á ferðalögum,
það er hvernig iðkendur eru tryggðir, til
dæmis í rútum á okkar vegum og þess
háttar,“ segir Jóna Benný Kristjánsdóttir,
framkvæmdastjóri Ungmennafélagsins
Sindra á Höfn í Hornafirði.
Tryggingar íþróttafólks í almannatryggingakerfinu ná aðeins til 16 ára og eldri
og eru takmarkaðar við að einungis þeir
sem hljóta 10 daga óvinnufærni vegna
slyss eigi möguleika á endurgreiðslu
sjúkrakostnaðar. Aðrir þurfa að bera kostnaðinn sjálfir.
Ungmennafélagi, eins og öðrum félögum, ber skylda til að tryggja knattspyrnufólk sem er á sambandssamningi KSÍ, en
inni í þeim tryggingum eru slysadánarbætur, örorkubætur og dagpeningar.
Erlendir leikmenn, sem félagið hefur
fengið dvalar- og atvinnuleyfi fyrir, eru
sjúkratryggðir samkvæmt þeim reglum
sem gilda um tryggingar til að fá slíkt leyfi.
Félagsmenn hafa lent í slysum í æfingum og keppnum. Jóna segir þau ekki
alvarleg. „Hefðbundin slys eru samstuð í
knattspyrnuleikjum og þess háttar sem
hafa komið upp. Slík slys eru tilkynnt til
Sjúkratrygginga Íslands og sótt er í sjóði
hjá ÍSÍ og stéttarfélögum til að standa

Á gráu svæði
Sum íþróttafélög hafa farið þá leið að
greiða leikmönnum, sem slasast, verktakagreiðslur eftir á og náð því í gegn
að ríkið greiði fyrir sjúkraþjálfun leikmanna sinna í gegnum almannatryggingakerfið. Ef um vinnuslys er að ræða
fellur slysið undir vinnuslysalöggjöfina
en er ekki flokkað sem íþróttaslys. Í
þeim tilvikum þarf ekki 10 daga óvinnufærni til að fá endurgreiðslu sjúkrakostnaðar. Þetta er auðvitað á gráu
svæði siðferðislega séð. Í þessum tilvikum sleppa íþróttafélög nánast við
allan kostnað vegna sjúkraþjálfunar.

Jóna Benný
Kristjánsdóttir,
framkvæmdastjóri
Ungmennafélagsins Sindra á Höfn
í Hornafirð.

straum af kostnaði vegna endurhæfingar
og lækniskostnaðar. Niðurstaðan í þeim
málum hefur verið sú að félagið eða sá slasaði hafa fengið endurgreiðslu sjúkrakostnaðar. Ekki hefur komið til þess að sækja
þurfi um miskabætur eða annað slíkt, en
ef svo væri yrði óskað eftir mati á miska
viðkomandi einstaklings (læknisfræðilegri
örorku) til Sjúkratrygginga Íslands.“

Lokuðu skíðasvæði
eftir þungan dóm
Héraðsdómur Norðurlands eystra dæmdi í apríl Skíðafélag
Dalvíkur til að greiða skíðakonu 7,7 milljónir króna í skaðabætur, auk vaxta og málskostnaðar, vegna slyss sem konan
lenti í í Böggvisstaðafjalli snemma árs 2013. Konan, sem var
varaformaður skíðafélagsins, renndi sér á skíðum af svæðinu
fram hjá færanlegu öryggisneti og í átt að bílastæði. Þar fór
hún fram af mishæð sem myndast hafði við troðslu skíðasvæðisins og slasaðist. Nokkrum dögum eftir að dómurinn
féll var svæðinu lokað um óákveðinn tíma. Stjórn félagsins
sagðist kanna hvort rekstrargrundvöllur svæðisins hefði
brostið við þetta.

LEXI BÆTIR
AÐSTÖÐU FYRIR
FÓLK SEM VILL
HREYFA SIG
Alexander Kárason er forfallinn áhugamaður um hjólaíþróttir og jaðarsport.
Hjólahreystibrautir fyrir almenning eiga
hug hans og hjarta og hann vill sjá þær
sem víðast því börn virðast sækja í
skemmtilegar þrautabrautir til að hreyfa
sig.
„Ég hef verið mikið í sporti og verið ötull
stuðningsmaður þess að allir fái aðstöðu fyrir
áhugamál sín sem stuðlað geti að aukinni
hreyfingu,“ segir jaðarsportistinn og orkuboltinn Alexander Kárason, eigandi fyrirtækisins
Lex Games eða Lexi eins og flestir þekkja
hann. Fyrirtækið sérhæfir sig í innflutningi á
hjólahreystibrautum, brettapöllum og
hönnun á leik- og klifursvæðum sem henta
til æfinga í parkour. Alexander hefur staðið
fyrir uppsetningu á nýrri gerð hjólahreystibrauta í Mosfellsbæ og Garðabæ. Hann vill
sjá brautir sem þessar víða um land þar sem
börn og ungmenni geta komið saman og
skemmt sér á heilbrigðan hátt.

Börnin fara fyrr í skólann

Alexander segir hjólahreystibrautirnar fyrir
alla sem eru á tækjum með hjólum, BMXhjólum, fjallahjólum, hjólabrettum og hlaupahjólum. Fá takmörk séu fyrir því sem hægt sé
að gera. Brautin í Garðbæ er á milli Garðaskóla og Flataskóla. Hún var tekin í notkun í
lok mars við afar góðar undirtektir og biðu
börn í biðröðum eftir því að fá að skella sér
í hana. Sömu sögu er að segja af brautinni í
Mosfellsbæ.

„Mér finnst að svona brautir henti sem frábært leik- og æfingasvæði fyrir krakka en það
er gríðarlega þörf fyrir alvöru svæði fyrir hjólabretti, BMX og hlaupahjól. Við erum frekar
aftarlega á merinni í þessari þróun. Það er

alveg spurning hvort við þurfum að óska
eftir aðstoð eða kennslu frá þeim nágrannaþjóðum sem hafa séð þjóðfélagsþörf á að
byggja upp fjölbreytta aðstöðu fyrir sem
flesta,“ segir Lexi og bendir á að hlaupahreystibrautirnar laði að sér krakka og þau
fái meiri áhuga á nærumhverfi skólans.
„Börnin hafa verið að mæta hálftíma fyrr
í skólann til að komast í brautina. Það er
fínt að láta þau pústa þar því þá verða þau
rólegri þegar inn er komið,“ segir hann.

Börnin vita hvað þau vilja

Nýjasta hjólabrautin er í Garðabæ. Brautina kallar Alexander
Pumpuna. Það vísar í líkamsbeitinguna sem þarf til að koma sér
í gegnum brautina á hjóli.
Lexi er formaður og stofnandi nokkurra íþróttafélaga, þar á
meðal er hann í Jaðri, íþróttafélagi, sem er innan ÍBR. Innan
félagsins eru vélsleðadeild, mótorhjóladeild, hjólabrettadeild
og BMX-deild, en áhugi á slíkum hjólum hefur aukist mikið
hér á landi upp á síðkastið. Lexi hefur að eigin sögn unnið að
uppbyggingu fyrir íþróttagreinar sem hafa þurft á rödd að
halda til að byggjast upp. Hann hefur sjálfur keppt mikið, er
fjórfaldur Íslandsmeistari í snjókrossi og hefur keppt tvisvar
á X-Games.

Alexander bendir á að brautir sem þessar
gagnist börnum og ungmennum frekar en
ramparnir sem hafi verið keyptir í gegnum
tíðina að tilstuðlan fullorðinna sem telji sig
vita hvað börnin vilji og þeir settir víða upp.
Þeir séu stórir, börnin þori ekki að nota þá.
Börnin kjósi frekar brautir sem henti öllum
og séu öruggari. Hjólahreystibrautirnar segir
hann ódýrari en ramparnir sem hafi verið
settir upp og því ætti að vera á færi fleiri að
setja slíkar upp með litlum tilkostnaði.
Alexander segir einfaldar reglur við brautina, þau skiptist á að nota hana og hafi hjálma
á höfði. „Það virkar,“ segir Alexander og stefnir
á að gerast boðberi hreyfingar í Hreyfiviku
UMFÍ í maí. Viðburðurinn, sem hann stendur
fyrir, verður tengdur við hjólahreystibrautirnar. Þá hefur hann hug á að setja upp braut á
Egilsstöðum þegar Unglingalandsmótið fer
þar fram um næstu verslunarmannahelgi í
sumar.
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Bragðbætt grísk jógúrt frá Örnu;
silkimjúk og rjómakennd jógúrt sem inniheldur
aðeins 2% viðbættan sykur.
arna.is
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Mikill uppgangur í blaki
Blakíþróttin hefur átt miklum vinsældum að fagna upp á síðkastið.
Metþátttaka er í greininni og hefur öldungum í íþróttinni fjölgað
mikið. Íþróttin er stunduð víða um land.

Á

hugi og ástundun á blaki hefur aldrei
verið meiri en um þessar mundir. Iðkendum hefur fjölgað viðstöðulítið
frá aldamótum að undanskildum
árunum 2005 og 2009 þegar þeim fækkaði
lítillega á milli ára. Á síðasta ári voru iðkendur 3.323 og höfðu þeir þá aldrei verið fleiri.
Iðkendur eru í 14 sambandsaðilum UMFÍ og
tugum íþróttafélaga um allt land.
Blak hefur verið stundað lengi á Akureyri
og í Reykjavík og er þátttakan mest á suðvesturhorninu. Síðustu ár hefur uppgangurinn verið mikill í Neskaupstað og á Ísafirði og
fáein ár eru síðan blakdeild var sett á laggirnar í Keflavík.
Í ársskýrslu Blaksambands Íslands fyrir árið
2016 segir að blakíþróttin sé í hægum en
öruggum vexti. Vöxturinn byggist á því að
fjölga ungum iðkendum. Í ljósi þess hefur
stjórn Blaksambandsins ásamt landsliðsnefnd
fjölgað yngri landsliðunum og verkefnum
fyrir þau. Öldungum hefur fjölgað mikið í röðum iðkenda. Á öldungamóti Blaksambands

Íslands í Garðabæ og Álftanesi í maí 2016
mættu fleiri þátttakendur 30 ára og eldri til
leiks en nokkru sinni fyrr. Þetta var engu að
síður 41. skiptið sem öldungamót var haldið.
Til leiksvoru skráð 158 lið, þar af 107 kvennalið
en 51lið karla og var keppt frá fimmtudegi til
laugardags á 13 völlum í þremur íþróttahúsum.

Strandblak
Strandblak er fremur ung íþrótt hér á landi.
Nú eru tæplega 40 strandblakvellir um allt
land. Flestir eru þeir þó á SV-horni landsins,
þar af níu á höfuðborgarsvæðinu. Ástand
vallanna er hins vegar mismunandi. Margir
eru þó mjög góðir. Árið 2016 fjölgaði þátttakendum í keppnum í strandblaki en alls tóku
189 einstaklingar þátt í strandblakmótum
sumarsins og höfðu þeir aldrei verið fleiri.
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Dalvík

Í

Dalvíkurbyggð æfa að meðaltali 24 konur
og 12 karlar blak í vor. Æfingar eru tvisvar í
viku, á mánudögum og miðvikudögum. Æft
er í eina og hálfa klukkustund í hvert skipti,
frá byrjun september til loka apríl.

Búðardalur

Hvammstangi

H

aldið hefur verið blaknámskeið á vegum Ungmennasambands Dalamanna
og Norður-Breiðfirðinga í Búðardal en ekki
er boðið upp á reglulegar æfingar. Síðasta
námskeiðið var í janúar og febrúar 2017.

U

ngmennafélagið Kormákur býður upp á
blak fyrir 14 ára og eldri. Karlar og konur
eru saman á æfingum í íþróttamiðstöðinni á
Hvammstanga. Æft er á þriðjudögum og
fimmtudögum.

Hvanneyri

B

lakfélagið Hvannirnar á Hvanneyri er
eina félagið innan UMSB sem býður
upp á blak. Félagið hefur æft og keppt í
30 ár. Um 15 konur æfðu með félaginu á
Kleppjárnsreykjum og Varmalandi í fyrra.

Keflavík

„Hingað koma konur úr öllum Borgarfirði
og ofan úr Húsafelli,“ segir Sólrún Halla
Bjarnadóttir, sambandsstjóri Ungmennasambands Borgarfjarðar, en hún heldur
utan um blakfélagið og þjálfar Hvannirnar.

Áskorun að bjóða
upp á nýja grein hjá
rótgrónu félagi
„Við erum mjög fá, erum svolítið í startholunum. Það er áskorun að bjóða upp á nýja grein,“
segir Svandís Þorsteinsdóttir, formaður blakdeildar Keflavíkur, íþrótta- og ungmennafélags.
Um fimm ár eru síðan deildin var stofnuð í
Keflavík. Í blakdeildinni eru 23 iðkendur 18
ára og eldri en aðeins fjórir yngri og koma
þeir allir frá Suðurnesjum þar sem ekki er boðið upp á blak. Karlar og konur æfa saman og
eru kynjahlutföll iðkenda jöfn.
Svandís segir ýmsa þætti skýra það hversu
fámenn blakdeildin er. Erfitt er að fá tíma í
íþróttahúsi fyrir æfingar og þarf deildin að
keppa þar við rótgrónari deildir. Nær einu tímarnir sem hafa fengist eru fyrir einn völl klukkan 21:30 á kvöldin. Ekki gangi að bjóða upp
á slíkt fyrir börn auk þess sem fólk í dagvinnu
sjái sér vart fært að æfa blak seint á kvöldin.
Svandís segir erfitt að fá þjálfara fyrir þær
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fáu klukkustundir sem boðið er upp á blak
í Keflavík. Stefnt er á að bæta úr því í
haust. „Þótt iðkendagjöld séu ekki há höfum við verið að safna inn á reikning fyrir
launum þjálfara, fáum þjálfarastyrk til
viðbótar og vonumst til að geta ráðið einn
í haust.“ Til að bæta upp fyrir þjálfaraleysið
hefur Svandís náð sér í réttindi til að æfa
með börnum og hefur hún séð um barnastarf blakdeildarinnar í fjögur ár. Hún segir
það áskorun að halda börnum í blaki enda
heilli körfuboltinn og knattspyrnan. Af
þeim sökum sé erfitt að ná nægum fjölda
í blaklið nema sameinast öðrum í liði eins
og raunin hefur verið.
En hver er ástæðan fyrir þessum áhuga
þegar áskorunin er svo mikil?
Svandís er Dalvíkingur og fór á heimavistarskóla á Laugar. Á báðum stöðum er
rík blakhefð. Öll fjölskyldan stundar blak
og eru þau öll í deildinni í Keflavík, bæði
maður og börnin þrjú. Synirnir og eiginmaðurinn kepptu auk þess saman á
Íslandsmóti í blaki í 2. deild í fyrrahaust.

Í læri hjá guðföður blaksins á Íslandi
Ó
Seyðisfjörður
lafur Hr. Sigurðsson hefur síðastliðin 20
ár þjálfað blak á Seyðisfirði og komið
bænum á kortið í blakheiminum. Ólafur og
Grímur Sigurðsson eru guðfeður blaksins í
Neskaupstað og hefur Ólafur farið á milli bæjanna í þeim tilgangi að styðja við íþróttina.
Ólafur kynntist blaki hjá Hermanni
Stefánssyni þegar hann var í Menntaskólanum á Akureyri undir lok sjöunda áratugar 20.
aldar. „Hermann kynntist blaki í Þýskalandi,
hann færði það hingað heim og þaðan
breiddist það út. Ég byrjaði að æfa það árið
1972 og hef þjálfað frá árinu 1975,“ segir
Ólafur og tekur fram að Hermann sé fyrsti
einstaklingurinn á Íslandi til að hljóta gullmerki Blaksambands Íslands.

Er enn að keyra í krakkablak

Ólafur fluttist austur í Neskaupstað árið 1978
og stofnaði þar blakdeild árið eftir ásamt því
að kenna á skíði og þjálfa handbolta. Ólafur
segir ástæðuna fyrir því að blak hafi lengi átt
vinsældum að fagna á Íslandi, ekki síst úti á
landi, þá að fáir geti myndað lið. Á vellinum í
leik fullorðinna og öldunga eru sex á vellinum
í einu en fjórir í krakkaliði og spila þau á bad-

Ólafur er annar Íslendingurinn til að hljóta gullmerki Blaksambands
Íslands fyrir vinnu. Hinn var Hermann Stefánsson, upphafsmaður
blaksins á Íslandi.

mintonvelli. Ólafur segir uppgang blaksins
skýrast af því að vellirnir í gömlu íþróttahúsunum á árum áður hafi verið svo litlir að þeir
hafi rétt aðeins rúmað blakvelli. Þegar við
bættist að fáa þurfti í lið hafi greinin blómstrað.
„Íþróttahúsið í Neskaupstað var svo lítið
að aðrar íþróttagreinar náðu sér ekki á strik,“
segir Ólafur og bætir við að mestu skipti fyrir
íþróttina að þjálfarar hafi komið í bæinn. Á
árunum 1988-90 var þjálfari frá Kína. Nú er
í bænum spænskt par sem þjálfar blak. Svo
vel tókst hjá Ólafi og Grími á Neskaupstað
að nokkrum mánuðum eftir að boðið var
þar upp á blak í fyrsta sinn voru iðkendur
orðnir 220 og blakdeildin orðin sú stærsta á
Íslandi. „Okkur tókst alltaf að halda jafnvægi í
þessu – jöfn kynjahlutföll, sem er óvenjulegt
í íþróttum,“ segir hann.
Ólafur var sæmdur gullmerki Blaksambands Íslands fyrir störf sín árið 1991 og var
hann sá næsti á eftir Hermanni til að hlotnast
sá heiður. Og Ólafur er enn að: „Ég er að spila
enn á fullu, orðinn 63 ára. Konan mín sér um
krakkablakið á Seyðisfirði en ég keyri þau út
um allt.“

Blak gengur líklega í erfðir
í Neskaupstað

Þ

orbjörg Ólöf Jónsdóttir er formaður blakdeildar Þróttar í Neskaupstað. Hún á að baki glæstan feril í blaki, er margföld
landsliðskona og Íslandsmeistari. Maður hennar var í unglingalandsliði í blaki. Börnin þeirra æfa líka blak og tvö þeirra eru
komin í unglingalandslið. „Ég veit ekki hver ástæðan er fyrir
þessu,“ segir Þorbjörg og segir kát í kampinn að líklega gangi
blak í erfðir enda margar fjölskyldur í bænum sem iðki blak.
Lið frá Neskaupstað hafa verið sterk á blakvellinum í gegnum
tíðina. Uppganginn má þakka þeim Ólafi Hr. Sigurðssyni, sem
nú býr á Seyðisfirði, og Grími Magnússyni en þeir hófu að þjálfa
blak í bænum árið 1978 í litlu íþróttahúsi. Í bæinn hafa komið
þjálfarar frá Kína og nú er þar par frá Spáni sem þjálfar bæði
karla- og kvennaflokka og yngri.
Haustið 2016 voru 143 iðkendur skráðir í blak í Neskaupstað,
þar af 104 börn og 39 fullorðnir. Þróttarar áttu á sama tíma átján
félagsmenn í ellefu landsliðsverkefnum í sex landsliðum. Nokkrir
keppa í fleiri en einu landsliði. Dóttir Þorbjargar ein var í U-19
landsliði og A-landsliði.
Ástæðan fyrir sterkum yngri flokkum er sú að ungmennin fara
úr bænum í nám.
„Við búum við það að missa krakkana frá okkur þegar þau eru
búin með framhaldsskóla. Þá fara þau oft eitthvað. Við erum að

Neskaupstaður
byggja upp meistaraflokk karla og ná inn
yngri iðkendum þar. Hann hefur verið byggður
upp á 30+ jöxlum,“ segir Þorbjörg. „Svo skiluðu strákarnir sér ekki eins vel í blakið og
stúkurnar enda hefur fótboltinn laðað þá til
sín. En þetta hefur verið að breytast. Blaksambandið hefur staðið sig vel í því að koma
fleiri unglingaliðsverkefnum í gang fyrir bæði

kyn. Strákarnir sjá þar kannski glugga til að
koma inn í íþróttina.“
Þorbjörg bendir á að þrátt fyrir að ytri umgjörð íþróttarinnar skipti máli, svo sem kraftur í þjálfurum, aðstaðan og góðir æfingatímar, þá sé það oft á endanum ákvörðun
vinanna sem ráði. „Ef ég á ekki vin í blaki þá
eru litlar líkur á að ég endist í blaki.“
SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

31

Fyrir tveimur árum var boðið upp á krakkablak
í fyrsta sinn og er uppgangurinn góður
„Það hefur verið hefð fyrir blaki á Siglufirði,
heilmikið líf í meira en 40 ár og lengi keppt
við önnur blaklið hér á Norðurlandi,“ segir
Þórarinn Hannesson, íþróttakennari á Siglufirði og formaður Ungmennafélagsins Glóa.
Áður voru félögin tvö, karlafélagið Hyrnan
og kvenblakfélagið Súlurnar og voru þau
aðildarfélög Ungmennafélagsins Glóa.
Siglfirðingar hafa lengi átt góð lið á öldungamótum í blaki og tryggði karlaliðið,
sem Þórarinn er í, sér Íslandsmeistaratitil í
2. deild í mars sl. Þegar skilyrði voru sett um
það að lið öldunga þyrftu að vera undir
íþróttafélögum voru karla- og kvennafélögin sameinuð vorið 2015 í Blakfélagi Fjallabyggðar. Stefnt er að því að félagið verði
tekið inn í Ungmennafélag Fjallabyggðar á
næsta vorþingi.
Þórarinn bendir á að karlalið öldunga í
blaki í Fjallabyggð hafi að miklu leyti verið

karlar sem voru í boltaíþróttum á árum áður. Þá hafi vantað vettvang til að sprikla saman. Síðustu ári hafi líka verið unnið að því
að fjölga yngri iðkendum. „Fyrir tveimur árum var boðið upp á
krakkablak í fyrsta sinn og er uppgangurinn góður. Blakfélagið
hefur fengið góðan stuðning frá sveitarstjórn Fjallabyggðar og
styrktaraðilum svo við höfum getað gert þetta almennilega. Það
sem skiptir máli er að það hefur verið öflugt fólk í þessu og andinn er góður,“ segir Þórarinn.

Siglufjörður

H

arpa Grímsdóttir, formaður blakdeildar
Vestra á Ísafirði, segir áskorun að bjóða
upp á nýjar greinar eins og blak í bæjarfélögum þar sem nóg framboð er af öðrum tómstundum. Hún hvetur þá sem vilji bjóða
upp á nýjar greinar að bíða ekki með það
heldur prófa sig áfram.
„Það hefur gengið ágætlega að byggja
upp yngri flokka í blaki í Ísafjarðarbæ. Við
byrjuðum með yngri flokka haustið 2007 og
nú eru þeir krakkar að skila sér í meistaraflokkana. Við höfum verið með lið á Íslandsmótum í 3.–6. flokki undanfarin ár og gengið bara nokkuð vel,“ segir Harpa en hún hefur ásamt manni sínum, Gunnari Páli Eydal,
og fleirum byggt upp blakdeild félagsins.
Harpa segir iðkendafjölda misjafnan eftir
árgöngum auk þess sem iðkendur komi víða
að. „Í yngri flokkum Vestra eru iðkendur frá
Ísafirði, Suðureyri og Þingeyri og því er talsverð keyrsla hjá mörgum á æfingar. Vestri
og Stefnir hafa haldið úti yngri flokka æfingum á Suðureyri og þar hafa verið nokkuð
margir iðkendur. Blak hentar vel í minni
bæjum þar sem íþróttahúsin eru kannski
ekki mjög stór og ekki margir krakkar í
hverjum árgangi,“ segir hún og bendir á
að fjórir leikmenn geti myndað lið í yngstu
flokkum í blaki, en sex leikmenn hjá 12 ára
og eldri.
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Ísafjörður
Hverjar eru helstu áskoranir?
„Á stöðum eins og Ísafirði er mikið framboð af íþróttum og öðrum tómstundum fyrir börn, og það má því segja að samkeppnin
um börnin sé mikil. Það er mitt mat að það sé einmitt mikilvægt
að bjóða upp á fjölbreyttar íþróttir, til að ná sem flestum í eitthvað.
Blak getur hentað vel bæði fyrir krakka sem eru miklir boltakrakkar
og hafa gaman af öllum íþróttum, og eins fyrir þau sem hafa ekki
fundið sig í öðrum boltaíþróttum vegna þess að blak er ekki mikil
„kontakt-íþrótt,“ segir Harpa.
Harpa segir blak mjög tæknilega íþrótt og því sé það áskorun að
kenna nýjum iðkendum blak á skemmtilegan hátt. „Þetta þarf að
vera rétt blanda af tækniæfingum og leikjum og fjöri. Í mörgum
öðrum boltaíþróttum er hægt að hafa gaman af íþróttinni og hlaupa
með þótt maður sé byrjandi. Blakið verður skemmtilegra eftir því

Tálknafjörður
„Þetta er svo gaman og góður félagsskapur í
þessari íþrótt,“ segir Guðlaugur Jónsson.
Hann heldur utan um æfingar 8–9 manna
hóps karla á Tálknafirði sem æfir undir merkjum blakdeildar Ungmennafélags Tálknafjarðar. Þegar boðað er til æfinga kemur hópur frá
Bíldudal yfir og öfugt. Guðlaugur segir blak
hafa verið stundað á Tálknafirði í um tíu ár.
Þegar Bíldælingum hafi verið boðið í samstarf
fyrir um sex árum hafi áhuginn á íþróttinni
kviknað í Bíldudal og hafi lið öldunga þaðan
keppt á mótum. Um þrjú ár eru síðan lið frá
Tálknafirði keppti í blaki. Guðlaugur segir
erfitt að virkja ungt fólk í blaki á Tálknafirði.
Það telji sig hafa svo mikið að gera að það
hafi ekki tíma fyrir blak.
Sveitarfélagið fékk gefinn strandblakvöll í
fyrra og var hann tilbúinn í september sl.
Völlurinn tekur við af öðrum sem var orðinn
lélegur. „Strandblakvöllurinn vekur mikla
lukku. Það verður gaman næsta sumar að
spila á honum,“ segir Guðlaugur.
sem maður hefur æft lengur og náð að tileinka sér tækni og leikskipulag. Það var mikil
framför að mínu mati þegar byrjað var að
kenna krakkablak hjá yngstu flokkunum,
en krakkablak er leikur sem líkist blaki og
er spilaður á mismunandi stigum eftir getu
iðkenda.“
Harpa segir það líka áskorun að bjóða
upp á blak á stöðum eins og Ísafirði þar sem
er lítil blakhefð er fyrir í bæjarfélaginu. Foreldrarnir þekki ekki íþróttina og haldi að
greinin eigi ekki mikla framtíð fyrir sér. Þá
þykir henni of lítið sýnt frá keppnum í blaki
í sjónvarpi og vanti yngri iðkendur fyrirmyndir. Á hinn bóginn segir hún Blaksamband Íslands hafa staðið sig vel og félagið
átt nokkra krakka í unglingalandsliðum.
Á Harpa ráð fyrir stjórnendur félaga sem
vilja byggja upp yngri flokka í blaki?
„Það er um að gera að prófa. Ef það er
áhugasamt fólk sem stendur að baki uppbyggingunni er mjög líklegt að vel takist til.
Svo er um að gera að senda lið á Íslandsmót sem fyrst, ekki bíða eftir að liðið verði
„nógu gott“. Á Íslandsmótum er spilað á
mismunandi getustigum og flestir krakkar
hafa mjög gaman af því að fara á mót, keppa og hitta aðra blakara. Þá eykst áhuginn
og það verður líklegra að þau haldist í
íþróttinni,“ segir Harpa.

TUV VOTTAÐ

GERUM TILBOÐ Í
PALLA OG GARÐA

- EN-1176-1:2009 - EN-1176-7:2009

UPPBYGGILEG SKEMMTUN!

Hjólabrautin eða Pumpan eins og hún er
kölluð er háþróuð Íþróttaaðstaða og
skemmtilegt fjölnota leiktæki fyrir börn og
fólk á öllum aldri. Brautin er einfölt í
uppsetningu og smíðuð úr gæða efni.
VIÐ TEIKNUM UPP
SVÆÐIN & GERUM
TILLÖGU

Ein mest vaxandi íþróttagrein er parkor
sem hvetur til og stuðlar að hreyfingu og
æfingar.
Við hvetjum sveitar og bæjarfélög að hafa í
huga þegar verið er að skipuleggja opin
leiksvæði að það er lítill munur á Parkor
svæði og klifursvæði en parkour svæði er
skipulagt með það í huga að nýta fjölbreytni
sem best fyrir þá iðkun og almenning.
Við setjum upp tillögur á hvert svæði fyrir
sig án endurgjalds og í nánu
samstarfi við arkitekta og hönnuði.

“Það er sérstaklega ánægjulegt að sjá að
margir krakkar sem finna sig ekki í
hefðbundnum íþróttum blómstra í þessu
samhengi enda býður hjólahreystibrautin
upp á hraða,fjör og félagsskap.Við erum
mjög ánægð með að hafa farið út í þetta
verkefni og getum svo sannarlega mælt
með hjólahreystibraut sem þessari.”
- Ólöf Kristín Sívertsen

verkefnisstjóri Heilsueflandi samfélag.

Við komum og tökum út svæðið, teiknum
upp tillögu og sérsniðna að þínu svæði.
Vönduð smíði sem þolir íslenskar
aðstæður.

Kostir brettapalla:
• Góð líkamsrækt
• Hreyfing sem þjálfar jafnvægi
• Hágæða yfirborð
• Þolir Íslenskt veðurfar
• Mjög góð ending

Svæðin hafa TUV vottun
sem útileiktæki og uppfylla
alla Evrópsku staðla.

Reynsla hjólahreystibrautarinnar er góð,
hún virðist þola vel veður og vinda, og
yfirborð hennar er þannig að það virðist
vera hægt að nýta hana vel þótt yfirborð
hennar sé blautt.
Út frá þeirri reynslu sem komin er á
þessum stutta tíma getur undirritaður
hiklaust mælt með uppsetningu slíkrar
brautar til afþreyingar og íþróttaiðkunar.
- Tómas G. Gíslason

Umhverfisstjóri Umhverfissvið Mosfellsbæjar

Alexander Kárason // 660 6707 // lexi@lexi.is // www.lexgames.is
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Blakiðkun
innan UMFÍ
Ungmennasamband Kjalarnesþings
(UMSK)
– Afturelding, Mosfellsbæ / Umf. Álftaness /
Stjarnan, Garðabæ / HK, Kópavogi / Grótta,
Seltjarnarnesi.
Ungmennasamband Borgarfjarðar (UMSB)
– Blakfélagið Hvannirnar, Hvanneyri.
Héraðssamband Snæfells- og Hnappadalssýslu (HSH)
– Umf. Grundarfjarðar, Grundarfirði.
Héraðssambandið Hrafna-Flóki (HHF)
– Bíldudal / Tálknafirði.
Héraðssamband Vestfirðinga (HSV)
– Blakdeild Vestra, Ísafirði.
Ungmennasamband V-Húnvetninga
(USVH )
– Umf. Kormákur, Hvammstanga.
Ungmennasamband Skagafjarðar (UMSS)
– Blakfélagið Krækjurnar, Sauðárkróki (skráð
í Umf. Hjalta í Hjaltadal).
Ungmenna- og íþróttasamband Fjallabyggðar (UÍF)
– Blakfélag Fjallabyggðar.
– Ungmennasamband Eyjafjarðar (UMSE)
Blakfélagið Rimar, Dalvíkurbyggð / Umf. Samherjar, Eyjafjarðarsveit / Umf. Æskan, Svalbarðsströnd.
Héraðssamband Þingeyinga (HSÞ)
– Völsungur, Húsavík / Mývetningur,
Mývatnssveit / Efling, Laugum í Reykjadal /
Bjarmi, Fnjóskadal / Dalalæður, HSÞ.
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HSV

167

USVH UMSS UÍF

15

19

UMSE

77 115

HSÞ

178

HHF

13
HSH

215
UMSB

UÍA

15

320

UMSK

1.073
Keflavík

27

USÚ
HSK

280

Ungmenna- og íþróttasamband Austurlands (UÍA)
– Einherji, Vopnafirði / Þróttur, Neskaupsstað
/ Höttur, Egilsstöðum / Huginn, Seyðisfirði /
Leiknir, Fáskrúðsfirði / Blakfélag Fjarðabyggðar.
Ungmennasambandið Úlfljótur (USÚ)
– Blakdeild Umf. Sindra, Höfn í Hornafirði.
Héraðssambandið Skarphéðinn (HSK)
– Íþróttafélagið Dímon, Hvolsvelli / Íþróttafélagið Garpur, Hellu og Landssveit / Íþróttafélagið Hamar, Hveragerði / Umf. Hekla, Rangárþingi ytra / Umf. Hrunamanna, Hrunamannahreppi / Umf. Laugdæla, Bláskógabyggð.
Keflavík, íþrótta- og ungmennafélag

99

Ekki er stundað blak hjá eftirtöldum
sambandsaðilum:
Ungmennasamband Dalamanna og NorðurBreiðfirðinga (UDN) – Stopul námskeið.
Héraðssamband Strandamanna (HSS)
– Ekki æft lengur á Hólmavík.
Ungmennasamb. Austur-Húnvetninga (USAH)
Ungmennasamband Vestur-Skaftafellssýslu
(USVS) – Umf. Ármann, Kirkjubæjarklaustri /
Umf. Katla, Vík.
Ungmennafélagið Víkverji (UV)
Ungmennafélagið Þróttur (UMFÞ)
Ungmennafélagið Vesturhlíð (V)

Vinnubrögð til fyrirmyndar
N

ur til að styrkja hreyfinguna og gera gott starf
betra,“ segir Haukur.

ýverið skilaði nefnd af sér tillögum um
aðild íþróttabandalaga að UMFÍ. Tillögurnar verða lagðar fyrir sambandsþing
UMFÍ í október. Verði tillögurnar samþykktar
munu íþróttabandalögin fá stöðu sambandsaðila innan UMFÍ, ungmenna- og íþróttahreyfingin styrkjast og geta mætt þörfum félaga
betur en áður. Formaður UMFÍ segir þetta einstakt tækifæri og styrkja alla sambandsaðila.

Hugað að minni sambandsaðilum

Farvegur sem styrkir hreyfinguna

„Við höfum unnið að þessu markvisst nú í
eitt og hálft ár,“ segir Haukur Valtýsson, formaður UMFÍ, sem unnið hefur með nefnd
sem vinnur að undirbúningi aðildar íþróttabandalaganna að UMFÍ. Mörg ár eru síðan
íþróttabandalögin sóttu fyrst um aðild að
UMFÍ. Á sambandsþingi UMFÍ í Vík í Mýrdal
haustið 2015 var samþykkt viljayfirlýsing um
aðild þeirra. Á sambandsþingi UMFÍ á Hallormsstað í október 2017 verða lagðar fram
tillögur um með hvaða hætti aðild þeirra getur orðið með breytingum á lögum og reglugerðum. Sambandsaðilar hafa fengið tillögur
nefndar UMFÍ sendar og eru þeir þessa dagana að ræða málið innan sinna raða. Tillögurnar verða ræddar á sambandsþinginu og
þar tekin afstaða til þeirra með formlegum
hætti.
Forsvarsmenn sex íþróttabandalaga komu
að upphaflegri viljayfirlýsingu um aðild að

Haukur Valtýsson,
formaður UMFÍ

UMFÍ. Aðeins Íþróttabandalag Reykjanesbæjar (ÍRB) hefur fram til þessa staðið utan hennar.
Haukur segir ástæðu aðildar þá að íþróttabandalögin vilji leggja áherslu á það sem ungmennafélagshreyfingin stendur fyrir á sama
hátt og núverandi sambandsaðilar. „Það sem
ungmennafélagshreyfingin stendur fyrir hvetur til þátttöku sem flestra í reglubundinni
hreyfingu, fjölbreytts starfs, fræðslu og forvarna, grasrótarstarfs og því að deila og miðla
reynslu sinni í starfinu. Það eykur slagkraft
ungmennafélagshreyfingarinnar til muna
þegar öll íþróttahéruð og aðildarfélög þeirra
verða á sama plani. „Þarna er kominn farveg-

Í vinnu nefndar UMFÍ hefur verið haft að leiðarljósi að bæta hagræði og skilvirkni í ungmennahreyfingunni á sama tíma og hugað
er að hagsmunum núverandi sambandsaðila
UMFÍ. Þess vegna er í tillögunum þak á fjölda
þingfulltrúa frá stærri sambandsaðilum á
þingum UMFÍ. Það þak er lækkað frá núgildandi reglum. Með þeim hætti er tryggt að
allir geti haft tækifæri til þess að hafa áhrif.
Mörg af félögum UMFÍ með beina aðild halda
áfram aðild sinni þrátt fyrir aðild íþróttabandalaga en munu hafa hana í gegnum íþróttabandalögin hvert á sínu svæði með sama
hætti og önnur félög eiga í dag í gegnum
héraðssamböndin.
Haukur segir að í kjölfar aðildar verði leitað
til ÍSÍ um heildarskiptingu lottó þar sem núverandi reglur geri ráð skerðingu sambandsaðila UMFÍ hjá ÍSÍ. Leitað verður eftir sátt um
skiptingu þess. „Tillagan felur í sér að íþróttabandalögin fá ekki aðgang að lottófjármagninu fyrr en UMFÍ og ÍSÍ hafa samið upp á nýtt,
og sú skipting samþykkt,“ segir hann og bendir á að lottóið sé einn mikilvægasti tekjuliður
minni sambandsaðila og því mikilvægt hagsmunamál. „Þetta er einstakt tækifæri til að
snúa bökum saman og horfa til framtíðar.“

Íþróttastarfið getur orðið sterkara um allt land
Formaður stjórnar ÍBR vonast til þess að
aðild íþróttabandalaga að UMFÍ skili sér í
sterkari íþróttahreyfingu.
„Við höfum sett okkur markmið með
Reykjavíkurborg um að efla íþróttastarf í
hverfum borgarinnar og geta boðið upp á
íþróttastarfi í göngufæri fyrir hvert barn.
Þetta markmið getum við yfirfært á landsvísu með UMFÍ,“ segir Ingvar Sverrisson, formaður Íþróttabandalags Reykjavíkur (ÍBR).
Hann vonast til að aðildarviðræður UMFÍ og
íþróttabandalaganna gangi eftir því væntingar eru um að það styrki héraðssamböndin
á sveitarstjórnarstiginu með hag sem flestra
að leiðarljósi. „Þetta snýst ekki bara um Reykjavík. Við munum leggja fram tillögu á næsta

Skipting lottótekna UMFÍ
Miklum meirihluta lottótekna UMFÍ er
deilt út til sambandsaðila og félaga með
beina aðild á hverju ári. Árið 2015 úthlutaði UMFÍ rúmum 126,7 milljónum króna
til sambandsaðila og félaga með beina
aðild. Ungmennasamband Kjalarnesþings (UMSK) fékk 30% fjárins eða sem
nemur 38 milljónum króna. Héraðssambandið Skarphéðinn (HSK) fékk 13,9
milljónir og aðrir fengu minna. Ungmennafélagið Óðinn og Ungmennafélagið Víkverji fengu lægstu upphæðirnar, tæplega 51 þúsund krónur.

þingi ÍSÍ í maí um að ríkið efli enn frekar
íþróttastarf á landsbyggðinni. Við höfum
lagt á þetta mikla áherslu,“ segir Ingvar.
Ingvar horfir til þess að aðildarfélög ÍBR
og UMFÍ vinni saman að skipulagningu og
undirbúningi stærri móta. Mót og viðburðir
UMFÍ geti orðið sterkari með samvinnu við
íþróttabandalögin.
„Við höfum verið þátttakendur á mótum
UMFÍ en ekki þátttakendur í því að halda
þau. Við höfum mikinn áhuga á að efla mótin og vinna með UMFÍ að því,“ segir Ingvar
og bendir á að ÍBR og íþróttabandalögin búi
að mikilli þekkingu á rekstri móta. Á meðal
þeirra sem ÍBR stendur fyrir eru Reykjavíkurmaraþonið og Laugarvegshlaupið.
Ingvar Sverrisson, formaður Íþróttabandalags Reykjavíkur (ÍBR).
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til UMFÍ

79%
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Börnum stafar
hætta af hatursorðræðu
„Hatursorðræða er ein af þeim miklu
hættum sem steðja að börnum og ungmennum – og öðrum – á Netinu í dag.
Þetta er vaxandi áhyggjuefni,“ segir
Sema Erla Serdar, verkefnastýra Æskulýðsvettvangsins.
Í lok mars sl. hélt Sema erindi um hatursorðræðu á netinu hjá Skátafélaginu
Mosverjum. Fundurinn var vel sóttur og
umræðurnar tókust vel en Sema Erla, sem
þekkir hatursorðræðu á netinu af eigin
reynslu, fjallaði meðal annars um mismunandi birtingarmyndir hennar, alvöru
þá sem í henni er fólgin og hugsanlegar
afleiðingar.
Hún segir mikilvægt að efla fræðslu
og forvarnir til þess að sporna gegn vaxandi hatursorðræðu á meðal barna og
ungmenna og koma í veg fyrir að þau
tileinki sér slíka hegðun.

Sambandsaðilar UMFÍ

geta óskað eftir fræðslu, forvörnum
eða úrvinnslu eineltismála eða hatursorðræðu með því að hafa samband við þjónustumiðstöð UMFÍ.
Á heimasíðu UMFÍ er aðgerðaáætlun
Æskulýðsvettvangsins gegn einelti
og annarri óæskilegri hegðun.
Hægt er að hafa samband við
þjónustumiðstöðina og fá prentuð
eintök af aðgerðaáætluninni. Einnig
er hægt að senda fyrirspurnir um
tengd mál á netfangið aev@aev.is.

Hvað er
hatursorðræða?
„Fæstir gera sér grein fyrir áhrifunum sem fáein orð á samfélagsmiðlum geta haft á aðra. En ef hatursorðræða er látin óáreitt
getur hún haft alvarlegar afleiðingar, bæði fyrir geranda og
þolanda,“ segir Sema Erla.

Það sem einkennir hatursorðræðu
er að gerandi sendir þolanda meiðandi skilaboð til þess að niðurlægja
hann, gera lítið úr persónu viðkomandi og brjóta hann niður.

Vissir þú ...

Takk fyrir
félagsmálafræðsluna

... að Ungmennafélag Hrunamanna er eitt af afkastamestu ungmennafélögunum þegar kemur að leiklist. Félagið var stofnað fyrir
92 árum og hefur á þeim árum sýnt hvorki meira né minna en 105
leikrit. (Mynd fengin af timarit.is)
„Fyrstu skrefin mín í félagsmálafræðslu
voru í stjórn Ungmennafélagsins Dagsbrúnar. Hún skiptir máli,“ segir Unnur Brá
Konráðsdóttir, forseti Alþingis.
Unnur Brá, sem fædd er árið 1974, er frá
bænum Búðarhóli í Austur-Landeyjum og
keppti í frjálsum á sínum yngri árum undir
merkjum Ungmennafélagsins Dagsbrúnar.
Hún sat í stjórn félagsins og man vel eftir
því þegar hún mætti í fyrsta sinn á HSKþing í Hveragerði. Þá var hún á 16. ári.
„Félagsmálafræðslan skiptir máli,“ bætir Unnur Brá við. Að loknu grunnskólanámi
fór hún í Menntaskólann að Laugarvatni
og hætti þá þátttöku í íþróttum eins og
margir aðrir.
Ljóst er að félagsmálafræðslan hafði
áhrif því að Unnur Brá varð sveitarstjóri
Rangárþings eystra árið 2006 og fór þaðan
á þing fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Í byrjun árs
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2017 var hún svo skipuð forseti Alþingis
og varð við það fjórða konan til að sitja í
forsetastóli Alþingis. Fyrir sameiningu þingdeilda árið 1991 höfðu þrjár konur gegnt
embætti forseta sameinaðs þings eða annarrar hvorrar þingdeildar. Hún er jafnframt
yngsta konan til að vera kjörinn forseti
Alþingis og næstyngsti þingmaðurinn til
þess. Sá yngsti var Ásgeir Ásgeirsson, síðar
forseti. Hann var kjörinn forseti sameinaðs
þings 36 ára gamall árið 1930.
Unnur Brá hefur oft verið gestur á þingum HSK. Á síðasta þingi lét hún þau fleygu
orð falla að ungmennafélagshreyfingin, á
meðal annarra, beri ábyrgð á því hvar hún
er stödd í dag.
Unnur Brá telur líklegt að flestir landsbyggðarþingmenn búi að þessum grunni.
Hún hafi samt ekki gert formlega könnun
á því.

VISSIR ÞÚ ÞETTA?

Langan tíma tekur að ná fyrri styrk
Hér eru vondar fréttir fyrir sófakartöflurnar. Hreyfingarleysi
eða lítil hreyfing í hálfan mánuð minnkar líkamsstyrk um 33%,
þol fer niður um 10% og vöðvamassi rýrnar um allt að 500
grömm. Sex vikur tekur að koma líkamanum aftur í fyrra form.
„Það vakti undrun okkar hvað það tekur stuttan tíma að
tapa vöðvamassa og langan tíma að ná honum aftur,“ segir
Andreas Vigelsø, einn þeirra dönsku vísindamanna við
öldrunar- og líflækningadeild Kaupmannahafnarháskóla
sem komu að rannsókninni.
Rannsóknin var gerð á körlum á tveimur aldursskeiðum.
Meðalaldur yngri hópsins var 21 ár en þess eldri 68 ár. Athygli
vakti að hreyfingarleysi fór verr með yngri karlmenn en þá
eldri. Ástæðan er talin sú að yngri menn hafa meiri vöðvamassa og þol en þeir eldri. Því dregur hraðar af þeim.
Nánar á www.vorespuls.dk

Flestir vilja keppa í boccía
Flemming Jessen segir stefna í metþátttöku í boccía
á Landsmóti UMFÍ 50+ sem fram fer í Hveragerði í júní.
„Það má alveg búast við allt að 200 manns í
boccía í Hveragerði. Ef það verður raunin þá
verður þetta mesti fjöldi þátttakenda til þessa í greininni,“ segir Flemming Jessen, sem
situr í framkvæmdanefnd Landsmóts UMFÍ
50+ er haldið verður í Hveragerði 23.–25. júní
nk. og einn af þremur keppnisstjórum.
Til samanburðar voru 130 keppendur
skráðir til leiks í boccía á Landsmót UMFÍ 50+
þegar það var haldið á Blönduósi árið 2015.
Það er mesti fjöldi keppenda til þessa.
Flemming er reynslubolti á sviði íþrótta,
hann hefur komið að öllum Landsmótum
UMFÍ 50+ í gegnum tíðina og skipulagt að
auki fjölda móta í boccía.
Búist er við miklum fjölda keppenda á

Landsmót UMFÍ 50+ í Hveragerði í júní enda
bærinn nálægt höfuðborgarsvæðinu og þéttbýlisstöðum á Suðurlandi.
Boccía hefur í gegnum tíðina verið afar vinsæl grein. Þetta setur pressu á skipuleggjendur að raða í riðla, senda tímasetningar
á liðin og fleira tengt greininni, að sögn
Flemmings sem bætir við að mikil vinna sé
framundan fyrir mótið í Hveragerði.

Opnað verður fyrir skráningar á
Landsmót UMFÍ 50+ 1. júní
næstkomandi. Nánari upplýsingar
eru á www.umfi.is og á viðburðasíðu mótsins á Facebook.

Samdi vísur um 19 glímukappa

S

Mikið efni liggur eftir Jón M. Ívarsson um sögu ungmennafélagshreyfingarinnar. Hann skrifaði meðal annars ritið Vormenn Íslands, sem er
saga Ungmennafélags Íslands.

agnaritarinn Jón M. Ívarsson hefur gefið út bók með vísum sem hann lauk
að mestu við fyrir tuttugu árum. Hann
segir fáa útvalda til að bera Grettisbeltið.
„Ég bókstaflega varð að skrifa bók um
glímukappa í bundnu máli,“ segir sagnfræðingurinn Jón M. Ívarsson frá Vorsabæjarhóli.
Hann hefur samið og gefið út frumortar vísur
um 19 glímukónga frá árinu 1969 í bókinni
Annað Íslandskappatal. Myndir eru af öllum
glímuköppunum ásamt vísum þeim tengdum. Íslenska glíman hefur gjarnan verið kölluð þjóðaríþrótt Íslendinga.
Jón segir svo frá um tilurð bókarinnar í
formála að árið 1997 hafi Hreinn Erlendsson
frá Dalsmynni í Biskupstungum verið ráðinn
í starf hlaupstjóra í frjálsum íþróttum á Smáþjóðaleikunum. „Rétt fyrir mótið fékk ég símtal þar sem mér var tjáð að Hreinn væri látinn,
hefði orðið bráðkvaddur og þar með var mér
boðið að taka við starfi hans. Mér varð mikið
um þessa fregn en gat ekki neitað þeirri bón.
Um kvöldið var ég í nokkru uppnámi og festi

ekki svefn. Þá greip ég af handahófi kver úr
bókahillunni til lestrar til að dreifa huganum.
Það reyndist vera Íslandskappatal Lárusar
Salómonssonar, sem hann orti og gaf út til
heiðurs glímukóngum Íslands árið 1969,“
skrifar Jón.
Hann ákvað að taka við keflinu, halda
áfram með kappatal Lárusar og orti Jón vísur
með sama hætti og Lárus á tveimur dögum.
Tíminn leið, bókin kom ekki út og bætti Jón
jafnóðum við glímuköppum og nýir menn
gyrtust Grettisbeltinu. Árið 2006 lagði Jón
verkið til hliðar og kom það ekki út fyrr en í
lok mars á þessu ári.
Jón segir fáa útvalda til að bera Grettisbeltið. „Stundum er aðeins örstutt bil milli
sigurs og byltu. Menn hafa gengið til leiks
fullir kapps og vongleði án þess að bera sigur
úr býtum,“ segir hann. Með það í huga bætti
hann við þremur afreksmönnum sem unnu
allar orrustur glímunnar nema Íslandsglímuna. Kapparnir eru þeir Sigurður Jónsson,
Arngeir Friðriksson og Stefán Geirsson.

Um Grettisbeltið

Opna úr bókinni Annað Íslandskappatal. Hér er fjallað um Þingeyinginn Pétur Vigni Ingvason.

Íslandsglíman hófst árið 1906 og er elsta íþróttamót á Íslandi. Þar ganga glímukappar árlega á hólm og keppa um verðlaunagripinn Grettisbeltið. Sigurvegarinn
hlýtur sæmdartitilinn Glímukóngur Íslands. Beltið er skrautbúið silfurbelti mað
ágrafinni mynd fornkappans Grettis Ásmundssonar og er letrað á það:
„Glímuverðlaun Íslands Grettir.“ Beltinu fylgir leðuról sem alsett er silfurskjöldum
en á hvern skjöld er skráð nafn Glímukóngs Íslands hverju sinni. Fyrir hvern nýjan
silfurskjöld sem bætist við er á elsti fjarlægður í staðinn.
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Ragnheiður Samúelsdóttir:

Það þarf
kjark til að
stjórna hesti
140 hestakonur halda risastóra
sýningu í maí. Ágóðinn verður
gefinn langveikum börnum

„Þegar ég fór að halda námskeið í kvennatölti
komst ég að því að því að ég var að laða eitthvað fram í konunum sem þær vissu ekki að
þær byggju yfir. Það þarf kjark til að stjórna
hesti og vilja til að læra eitthvað nýtt,“ segir
tamningamaðurinn, leiðbeinandinn og
hestakonan Ragnheiður Samúelsdóttir hjá
Hestamannafélaginu Spretti.
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Ragnheiður hóf fyrir ári að stýra hópi hestakvenna í tölti, 80 konum hjá Hestamannafélaginu Spretti í Kópavogi og 60 hjá Hestamannafélaginu Herði í Mosfellsbæ. Þann
1. maí mun allur hópurinn halda risastóra
hestasýningu. Allur ágóði af sýningunni mun
renna til Umhyggju, félags til stuðnings langveikum börnum.
Ragnheiður segir tilurð kvennatöltsins
byggja á keppnisnámskeiði sem hún hélt hjá
Spretti. „Það voru svo margar konur sem komu
á námskeiðið að ég steypti því saman við
undirbúningsnámskeið fyrir töltkeppni. Ég
lagði fyrir þær hugmyndir sem ég hafði og
hópurinn varð til. Þetta er svolítið öðruvísi.
Ég vel ekki í hópinn heldur koma allir á sínum
eigin forsendum. Þetta á að vera uppbyggilegt,“ segir Ragnheiður og bætir við að hún
hafi komið sjálfri sér á óvart. Aðrar konur í
hópnum segja það sama.
„Þú þarft að hafa kjark til að stjórna hesti
og vilja til að læra það. Síðan þarf að tileinka
sér kjarkinn og þora að stíga inn á svæði sem
þú hefur ekki kannað áður í hestamennsku,“
segir Ragnheiður. Ljóst sé að vinnan í hópnum hafi svipt hulunni af hæfileikum sem
margar konurnar vissu ekki að þær byggju
yfir. Konurnar slaka á og hestarnir líka. Saman
feta því bæði knapar og hestar áður óþekktar
slóðir sem sýndar verða á hestasýningu
Spretts í maí.
„Þegar knapi og hestur slaka á og koma
saman í jafnvægi þá losnar um spennu á milli
þeirra. Þá verða allir glaðir, allt skemmtilegra
og auðveldara. Þá eru líka allir tilbúnir til að
læra eitthvað nýtt,“ segir Ragnheiður og bendir á að þetta sé í raun kennsluleið og tækni til
að ná meiri árangri í gegnum umbun og gleði.

Eftirtaldir aðilar
styðja starfsemi

Ungmennafélags Íslands:
Reykjavík

Danica sjávarafurðir ehf,
(Danica Seafood Ltd.), Suðurgötu 10
Faxaflóahafnir sf., Tryggvagata 17
Gjögur hf., Kringlunni 7
Varma og Vélaverk ehf., Knarrarvogi 4
Landssamband lögreglumanna,
Grettisgötu 89
Gáski ehf., Bolholti 8
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs,
Skógarhlíð 14
Smith & Norland hf., Nóatúni 4
Lögmannafélag Íslands, Álftamýri 9
Bókhaldsstofa Haraldar slf., Síðumúla 29
Ennemm ehf., Grensásvegi 11
Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23
Félag skipstjórnarmanna,
Grensársvegi 13
Suzuki-bílar hf., Skeifunni 17
Bílasmiðurinn hf., Bíldshöfða 16
Orka ehf., Stórhöfða 37
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins,
Stuðlahálsi 2

NÆSTU STÓRU VIÐBURÐIR
UMFÍ ÁRIÐ 2017
Vorfundur UMFÍ
20. maí

Umræðupartý UMFÍ
20. maí

Hreyfivika UMFÍ
29. maí til 4. júní

7. Landsmót UMFÍ
50+ í Hveragerði 23.-25. júní

20. Unglingalandsmót UMFÍ
á Egilsstöðum 3.-7. ágúst

Umræðupartý UMFÍ
september/október

50. sambandsþing UMFÍ
á Hallormsstað í október

Kópavogur

Ungmennafélagið Breiðablik,
Dalsmára 5

Garðabær

Garðabær, Garðatorgi 7

Hafnarfjörður

Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64
Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf.,
Gulhellu 1

Reykjanesbær

DMM Lausnir ehf., Hafnargötu 91
Verslunarmannafélag Suðurnesja,
Vatnsnesvegi 14
Verkalýðs- og sjómannafélag
Keflavíkur, Krossmóa 4

Mosfellsbær
Höfðakaffi ehf., Stórakrika 10
Nonni litli ehf., Þverholti 8

Akranes

Straumnes ehf. rafverktakar,
Krókatúni 22–24
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar,
Smiðjuvöllum15

Borgarnes

Samtök sveitarfélaga Vesturlands,
Bjarnarbraut 8
Hótel Borgarnes ehf., Egilsgötu 16
Kaupfélag Borgfirðinga, Egilsholti 1
Matstofan ehf., Brákarbraut 3
Eyja- og Miklaholtshreppur,
Hofsstöðum

Grundarfjörður

Ragnar og Ásgeir ehf., Sólvöllum 7

Bolungarvík

Bolungarvíkurkaupstaður, Aðalstræti 12

Blönduós

Stéttarfélagið Samstaða, Þverbraut 1

Sauðárkrókur

Kynntu þér starf Ungmennafélags Íslands
landssambands ungmennafélaga á www.umfi.is

K-Tak ehf., Borgartúni 1

Grenivík

Brattás ehf., Ægissíðu 11
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i föstuvoru á ráðstefnunn
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UNGT FÓLK LÆRIR HVERT AF ÖÐRU
Ekki var haft samráð við ungt fólk þegar ákveðið var að gera stórtækar breytingar
á menntakerfinu, stytta nám til stúdentsprófs um eitt ár og taka í notkun nýtt
einkunnakerfi á samræmdum prófum í grunnskólum landsins. Ungt fólk vill
hafa eitthvað um málin að segja og óskar eftir því að fulltrúar ungmennaráða
fái að sitja fundi flestra nefnda innan sveitarfélaga.
Þetta er á meðal þess sem fram kom á ungmennaráðstefnunni Ungt fólk

og lýðræði sem fram fór á Hótel Laugarbakka í Miðfirði dagana 5.–7. apríl sl.
Yfirskrift ráðstefnunnar var Ekki bara framtíðin – ungt fólk, leiðtogar nútímans.
Til ráðstefnunnar Ungt fólk og lýðræði komu tæplega 100 ungmenni víða af
landinu frá ungmennaráðum félagasamtaka og sveitarfélaga. Þar ræddu fulltrúar ungmennaráðanna saman og gáfu hvert öðru ráð um það hvernig þau
geti komið málum sínum á framfæri. Í niðurstöðum könnunar á vegum Ungmennaráðs UMFÍ í lok ráðstefnunnar kom fram að öll ungmennin sem komu
töldu sig hafa lært eitthvað nýtt hvert af öðru.

Á ráðstefnuna
mættu fulltrúar
ungmennaráða
Akranesi, Borg
frá
arnesi, Hólmav
ík, Hvammstang
Búðardal, Fjalla
a,
byggð, Akurey
ri,
Norðurþingi,
Fljótsdalshéraði
, Fjarðabyggð,
Höfn í Hornafirð
Vík í Mýrdal, Ár
i,
borg, Flóahrepp
i, Reykjavík, Ha
firði, Garðabæ,
fnarSeltjarnarnesi,
Mosfellsbæ, Re
nesbæ og Garð
ykjai ásamt fulltrúum
ungmennaráða
félagasamtaka
.
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Ungmennaráðstefnurnar
Ungt fólk og lýðræði
hafa verið haldnar árlega
frá árinu 2009 og
aldrei á sama stað. Þar eru
rædd málefni sem
brenna á ungu fólki hve
rju sinni, svo sem
geðheilbrigði ungmenna
á Íslandi, áhrif ungs
fólks á stjórnsýsluna, fjöl
miðla, mannréttindi og
lýðræði og skyldur ungs
fólks á vinnumarkaði.

strihreyfingunni – grænu
„Við mættum þrír frá Vin
af þátttöku hvers annars
framboði, án þess að vita
fulltrúar frá fleiri flokkum
ast
kom
i
fyrirfram. Vonand
sson á Facebook.
næst.“ – Andrés Ingi Jón

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

41

Eftirtaldir aðilar
styðja starfsemi

Ungmennafélags Íslands:
Akureyri

Raftákn ehf., Glerárgötu 34
Hnjúkar ehf., Kaupvangi, Mýrarvegi

Húsavík

Jarðverk ehf., Birkimel

Egilsstaðir

Fljótsdalshérað, Lyngási 12
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf.,
Einhleypingi 1
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.,
Miðvangi 2–4
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf.,
Fagradalsbraut 11

Seyðisfjörður

Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Reyðarfjörður

Stjórnendafélag Austurlands,
Austurvegi 20

Neskaupstaður

Síldarvinnslan hf., Hafnarbraut 6

Selfoss

Fossvélar ehf., Hellismýri 7

Dæmi um svör þátttakenda frá ráðstefnunni Ungt fólk og lýðræði 2017
Spurningunni – Lærðir þú eitthvað nýtt á ráðstefnunni? – svöruðu 100% þátttakenda játndi og 88%
þátttakenda fannst skemmtilegt.

Hvað fannst þér áhugaverðast?

Þorlákshöfn

Að sjá hvað við eigum öll margt sameiginlegt.
Að heyra skoðanir annarra ungmenna á ýmsum málefnum sem ég hef mikið velt fyrir mér.
Að hlusta á öll þessi ungmenni og skoðanir þeirra.
Að heyra skoðanir og hugsanir hjá ungu fólki alls staðar af landinu.

Laugarvatn

Hvaða reynslu ferðu með heim af ráðstefnunni?

Hveragerði

Hveragerðiskirkja, Hverahlíð
Guðni Pétursson, Hafnarbergi 1
Menntaskólinn að Laugarvatni

Flúðir

Flúðasveppir, Garðastíg 8

Kirkjubæjarklaustur
Geirland ehf., Geirlandi

Vestmannaeyjar

Vinnslustöðin hf., Hafnargötu 2
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Að vera óhrædd við að segja skoðun mína.
Reynslu sem á eftir að nýtast í starfi.
Að vinna betur með öðru fólki.
Að vinna með öðrum ungmennum.
Betri og bættari hugmyndir um hvernig megi efla starf ungs fólks í heimabæ mínum.
Ég fer héðan fróðari um hvernig ég get haft áhrif í nærumhverfi mínu.
Ég er ekki jafn feimin og er reynslunni ríkari hvað varðar mannleg samskipti.
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