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Fondurnar hafa stundað leikfimi
og gengið saman í 35 ár
Júlíus Sigurbjörnsson
segir gott að vera í
gönguhópi sem hreyfi
sig reglulega.

H

ópur fyrrverandi kennara og mæður
fyrrverandi nemenda við Hvassaleitisskóla í Reykjavík hefur hist reglulega
í samfleytt 35 ár og stundað leikfimi,
göngur, skokk og aðra útivist. Allar konurnar í
hópnum eru öðru hvorum megin við sjötugt.
Júlíus Sigurbjörnsson, maður einnar konunnar í hópnum, segir það afar ánægjulegt að
tengjast svona skemmtilegum kvennahópi
sem hreyfir sig reglulega.
„Við karlarnir fáum að slást í hópinn þegar
meira stendur til eins og t.d. göngu- og menningarferðir á erlendri grundu,“ segir hann.
Svo skemmtilega vill til að nemendur við
Hvassaleitisskóla settu einmitt Hreyfiviku
UMFÍ vorið 2016.
Gönguhópurinn hreyfir sig jafnt innanlands
sem utan. Vikulega er gengið um nærumhverfi Hvassaleitisskóla. Annað hvert ár er
svo farið í lengri göngur og menningarferðir
á Íslandi en hitt árið erlendis. Í Hreyfiviku
UMFÍ, í júní sl., var hópurinn á átta daga ferðalagi um Írland með íslenskum fararstjóra og
buff merkt Hreyfivikunni á höfði.
Júlíus segir þetta ekki hafa verið beint viðburð tengdan Hreyfivikunni. „Ég sá þessa
strokka áður en við fórum út og leist vel á þá,
vildi auðkenna hópinn. Ég hafði því samband við þjónustumiðstöð UMFÍ og fékk um
20 stykki. Það var mjög gott að hafa þá bæði
á höfði og um hálsinn,“ segir Júlíus og leggur
áherslu á að hann kjósi frekar að nota orðið
„strokkur“ yfir buffin.

Hópurinn stillti sér upp með buffin á höfði fyrir framan Woodbridge-hótelið, eitt elsta hótel Írlands, en það
hefur verið í samfelldum rekstri síðan árið 1906.
Konurnar í gönguhópnum komu fyrst saman
í íþróttahúsinu í Hvassaleitisskóla árið 1982.
Íþróttahúsið var nýlegt á þessum tíma. Þar
æfðu þær leikfimi eftir kerfi bandarísku
leikkonunnar Jane Fonda sem var gríðarlega
vinsælt um þetta leyti.
Eins og sést í umfjöllun DV vöruðu læknar
engu að síður við æfingunum. Rifjað er upp
að bandarískir læknar hafi sagt þær stórhættulegar og slysadeildir fullar af „slösuðum
Fonda-fíklum“. Karitas Karlsdóttir lýsir því í
samtali við DV að henni hafi ekki orðið meint
af æfingunum. Kerfið hafi byggst að miklu
leyti á teygjum og góðum æfingum fyrir alla
vöðvahópa og það sé gott fyrir líkamann
sé hófs gætt í æfingum.

Aðalstyrktaraðilar Unglingalandsmóts UMFÍ á Egilsstöðum 2017
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Leiðari Skinfaxa:

Af hverju skiptir Unglingalandsmót
UMFÍ Austurland máli?
úr því? Að baki slíkum viðburði eru þúsundir vinnustunda hjá mörg hundruð sjálfboðaliðum. Fjárhagslegur ávinningur er takmarkaður.
Það gerir okkur á félagssvæðinu stolt að
halda Unglingalandsmót. Það gefur okkur
tækifæri til að bjóða fólki í heimsókn og sýna
hvað við höfum fram að færa. Það nær ekki
bara til íþróttanna heldur þjónustunnar á
svæðinu, náttúrunnar og samfélagsins. Það
skiptir líka máli fyrir okkur, sem yfirleitt þurfum langt að sækja mót, að þurfa ekki alltaf
að vera á faraldsfæti.
Mót sem þessi skapa þekkingu heima í
héraði í að halda utan um stór íþróttamót.
Þau kveikja líka áhuga. Árið áður en UÍA hélt
Unglingalandsmót í fyrsta sinn, árið 2011,
mætti sambandið með 20 manna hóp í
Borgarnes. Á Egilsstöðum voru keppendur
UÍA tæplega 200. Sú tala hefur vissulega ekki
haldist en UÍA hefur undanfarin ár átt stærsta
hópinn á Unglingalandsmótum. Austfirðingar kynntust mótinu og héldu tryggð við það
í kjölfarið því að þetta var svo frábær
skemmtun.

U

nglingalandsmóti UMFÍ var úthlutað til
ÚÍA fyrir um tveimur árum. Reyndar
hófst undirbúningurinn fyrr, mótinu
var ekki úthlutað austur í fyrstu atrennu.
Áður en við sóttum um að halda mótið hafði
farið fram ákveðin vinna.
En hvers vegna sækjumst við svo eftir að
halda Unglingalandsmót? Hvað fáum við út

Stærsti ávinningurinn af mótshaldinu er
kannski sá að Unglingalandsmót UMFÍ gefur
héraðssambandinu tilgang. Það gefur því og
félagsmönnum ögrandi verkefni. Frá skrifstofu UMFÍ fylgir líka ærinn stuðningur og
kennsla sem verður að reynslu og þekkingu
til frambúðar í heimabyggð.
UMFÍ stendur undir einkunnarorðunum
„Ræktun lands og lýðs“ með fjölbreyttum
verkefnum sem dreifast út um landið. Unglingalandsmótið er þar ekki eina dæmið.
Landsmót 50+, ráðstefnan Ungt fólk og lýðræði, Landsmótið, þing sambandsins, vorfundir og formannafundir eru allt dæmi um
stór verkefni á vegum sambandsins sem ferðast reglulega um landið. Með því að skiptast
reglulega á heimsóknum kynnumst við
hvert öðru og öðlumst skilning á mismunandi áskorunum og lausnum.
Á þennan hátt skipta Unglingalandsmót
UMFÍ ekki bara UÍA máli heldur eru þau líka
mikilvæg fyrir önnur héraðssambönd. Þau
skipta þjóðina máli. Vegna þess að stefna
UMFÍ skiptir miklu máli.
Gunnar Gunnarsson
stjórnarmaður í UMFÍ og formaður UÍA
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20 Nýjar greinar á landsmóti DGI.

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.

565 bændur stofnuðu
Sláturfélag Suðurlands

PIPAR\TBWA

Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
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Skinfaxi 3. 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.

Fögnuðu 100 ára afmæli með stæl
Ungmennafélag Borgarfjarðar (UMFB) á
Borgarfirði eystri fagnaði 100 ára afmæli nú í
júlí. Haldið var upp á stórafmælið með veglegum hætti. Framleiddar voru húfur og glös
með merki félagsins, blásið til Dyrfjallahlaups
og ýmsar aðrar uppákomur í nafni félagsins.
Þar á meðal var öllum í bænum boðið frítt
á tónleika þeirra Jónasar Sigurðarsonar og
Ómars Guðjónssonar í Fjarðarborg.
Aðalfögnuðurinn var laugardaginn 15. júlí.
Þá var haldið í skrúðgöngu að íþróttavelli
bæjarins og var þar heilmikil leikjadagskrá.
Um kvöldið bauð UMFB í afmælisveislu í
Fjarðarborg. Þar voru ræður fluttar, stiklað á
stóru í sögu UMFB og dansað inn í nóttina
með tónlistarmanninn og UMFB-manninn
Magna í fararbroddi.
Óttar Már Kárason, formaður UMFB, segir
afmælisveisluna hafa tekist afar vel. Á milli
140–150 manns hafi mætt í teitið. „Það var
ánægjulegt,“ segir hann og bendir á að til

samanburðar búi í kringum 100 manns á
Borgarfirði eystri.
Óttar segir ungmennafélagið hafa verið
öflugt á árum áður. „Íþróttastarfið er ekki mikið enda ekki mikið af krökkum hér lengur. En
við erum samt montin yfir því að taka þátt í
utandeildarkeppnum í knattspyrnu og erum
með æfingar á sumrin. Það er meira um viðburði og skemmtun og reglulega tónleika en
íþróttir,“ segir hann og telur félagið standa
fyrir um tíu viðburðum á ári.
Flestir viðburðir á vegum Ungmennafélags Borgarfjarðar, sem ekki eru á vellinum,
fara fram í Fjarðarborg. Það voru einmitt sjálfboðaliðar á vegum UMFB sem reistu húsið
á sínum tíma og það er menningarmiðstöð
bæjarins, þar fara fram tónleikar í aðdraganda Bræðslunnar og margir fleiri tónlistarmenn troða þar upp allt árið um kring. Ungmennafélagið átti húsið lengi en það er nú í
eigu sveitarfélagsins.

Formaður
í báða liði
Óttar Már Kárason er nátengdur UMFB.
Hann er vertinn í Fjarðarborg og afar
hans, bæði í
föðurlegg og
móðurlegg,
voru formenn
UMFB. Af þeim
sökum hefur
hann réttilega
sagst vera
fæddur formaður.

Ritstjóri: Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
Ábyrgðarmaður: Haukur Valtýsson,
formaður UMFÍ
Ljósmyndir: Haraldur Jónasson, Gunnar Gunnarsson, Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, Hafsteinn Snær
Þorsteinsson, Sabína Steinunn Halldórsdóttir, Lars
Holm, Lars Horn, Søren Malmose, o.fl.
Umbrot og hönnun: Indígó
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja
Prófarkalestur: Helgi Magnússon
Auglýsingar: Miðlun ehf. o.fl.
Ritnefnd:
Gunnar Gunnarsson formaður, Örn Guðnason,
Birgir Örn Sigurðsson, Jón Páll Hreinsson og
Vigdís Diljá Óskarsdóttir.
Skrifstofa UMFÍ/Skinfaxa:
Þjónustumiðstöð UMFÍ, Sigtúni 42,
105 Reykjavík, sími: 568-2929
umfi@umfi.is – www.umfi.is
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 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
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:
Myndina á forsíðu Skinfaxa tók Hafsteinn
Snær Þorsteinsson af keppni í motocrossi
á Unglingalandsmóti UMFÍ í Borgarnesi 2016.
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þú þarft nesti
beint í bílinn
Ferskt og fjölbreytt Nesti bíður þín hvert sem þú ferð um landið.
Við tökum 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 rólegheitum.

-15 kr.
+ 2 punktar

10.

hvert
skipti*

7%

afsláttur

+ 3%

af veitingum,
kaffi og
Nestisvörum

í formi
punkta

*Fyrir N1 korthafa þegar keyptir eru 25 lítrar eða meira af eldsneyti.

Alltaf til staðar

hluti af

Margir orkuríkir
en næringarsnauðir valkostir
tengdir íþróttaviðburðum
Næringarfræðingurinn og
hlauparinn Birna Varðardóttir
hefur kannað fæðuval 10–18
ára barna og ungmenna.
Hún mælir með því að hafa
ávexti, flatkökur og safa með
sér á íþróttamót.
Nafn: Birna Varðardóttir.
Hver er Birna og hvert hefur hún sótt
menntun sína?
Birna er 23 ára næringarfræðinemi og hlaupari. Hún útskrifaðist með B.Sc.-gráðu í næringarfræði frá Háskóla Íslands síðastliðið vor
og mun hefja meistaranám í íþróttanæringarfræði við Maastricht-háskóla í Hollandi í haust.
Hver er uppáhaldshreyfing þín?
„Bakgrunnur minn er í frjálsum íþróttum og
ég hef stundað hlaup síðustu 10 árin. Þegar
ég var unglingur keppti ég bæði í millivegalengdum og götuhlaupum. Síðustu árin hefur
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áherslan færst yfir í lengri götuhlaup og utanvega/náttúruhlaup. Ég hef líka mjög gaman
af allri almennri útivist og líkamsrækt.“
Um hvað fjallar verkefni þitt?
„Verkefni mitt ber heitið Matarumhverfi við
íþróttaiðkun barna. Markmið með því var að
rannsaka fæðuval 10–18 ára barna í tengslum við íþróttaæfingar og matarumhverfi
þeirra hjá ungmennafélaginu Aftureldingu
í Mosfellsbæ. Við leituðumst við að kanna
fæðuvenjur barnanna í tengslum við æfingar og meta hvaða áhrif iðkendur og foreldrar
teldu að matarumhverfi félagsins gæti haft
á fæðuvalið.“
Af hverju tókstu þetta viðfangsefni fyrir?
„Rannsakendur við menntavísindasvið Háskóla Íslands og Afturelding höfðu þegar
hafið undirbúning og samstarf tengt verkefninu með gerð spurningalista vegna sameiginlegs áhuga á að styðja við heilsueflingu
meðal barna í íþróttum. Mosfellsbær var
fyrsta sveitarfélagið til að gerast heilsueflandi samfélag árið 2013. Ég var svo heppin
að fá að hrinda verkefninu í framkvæmd

núna í upphafi þessa árs í samvinnu við leiðbeinendur mína og samstarfsfélaga hjá Háskóla Íslands. Nálgunin er að mörgu leyti ólík
því sem við sjáum í mörgum rannsóknum
á sviði næringarfræði. Við reiknuðum til að
mynda ekki út inntöku orku- og/eða næringarefna heldur lögðum við áherslu á að meta
hugsanlega áhrifaþætti fæðuvals og skoða
hvar og hvernig börnin nærast og nálgast
matvöru í kringum æfingar. Íþróttafélögin
standa fyrir skipulögðum æfingum sem
mikilvægt er að styðji við heilsu og þroska
barnanna. Í æfingarumhverfinu þarf að
tryggja að börnin fái ekki misvísandi heilsuskilaboð, svo sem í gegnum auglýsingar eða
framboð á mat og drykk. Við vildum því meta
hvernig þessum málum væri háttað hjá
félaginu og vonandi er þetta bara fyrsta slíka
rannsóknin sem gerð er hjá íslensku félagi.“
Hverjar eru helstu niðurstöður?
„Niðurstöðum okkar ber að mörgu leyti saman við niðurstöður erlendra rannsókna. Til
að mynda má nefna mikið framboð á orkuríkum en næringarsnauðum valkostum í
tengslum við æfingar og íþróttaviðburði.

Birna Varðardóttir næringarfræðingur

Jafnframt eru auglýsingar frá gosdrykkja- og
skyndibitaframleiðendum oft áberandi bæði
á keppnisvöllum og í æfingaaðstöðu. Þá kom
sterkt fram í rannsókn okkar hve sterkar fyrirmyndir þjálfarar eru og töldu foreldrar áhrifaríkt að ráð varðandi næringu og heilbrigt líferni kæmu frá þeim. Fram undan er frekari
úrvinnsla í formi greinaskrifa og kynninga,
meðal annars á Menntakviku sem er ráðstefna sem haldin verður á menntavísindasviði Háskóla Íslands í byrjun október og er
opin öllum.“
Hvert verður framhaldið á þessu?
„Stefnt er að því að halda áfram með verkefnið á haustmánuðum í samstarfi við íþróttafélagið, með markvissum heilsueflandi
aðgerðum auk þess sem vonandi verður
framhald á rannsóknum af þessu tagi.“
Hverju myndir þú ráðleggja ungu fólki að
huga að varðandi næringu?
„Það er afar mikilvægt að ungt íþróttafólk
borði fjölbreytt og næringarríkt fæði sem uppfyllir þarfir þess fyrir orku- og næringarefni.
Staðgóður morgunverður, hádegisverður og
heimilismatur að kvöldi, auk millibita yfir daginn og í tengslum við æfingar, er til að mynda
ágætis viðmið. Flestir þurfa að nærast 1–2

klukkustundum fyrir og eftir æfingar því að
það er vont að vera tómur í átökum en að
sama skapi ekki gott að vera of saddur.
Þegar æfingar eru eftir skóla vill stundum
gleymast að fá sér bita milli hádegis og kvöldverðar. Það er því gott að venja sig á að stinga
til dæmis ávöxtum, smurðri brauðsneið eða
jógúrt í töskuna og snæða í kringum æfingar.
Þegar best lætur er neyslu á sykurríkum
vörum og mikið unnum vörum stillt í hóf
enda ekki æskilegt að slík fæða taki mikið
pláss frá hollri og næringarríkri fæðu. Á meðan áreynslan er ekki þeim mun meiri eða
lengri er vatn svo alltaf besti svaladrykkurinn.
Fullkomið nesti á íþróttamót?
„Dagarnir á slíkum mótum eru oft langir og
krefjandi. Þar kemur sér því vel að vera með
gott nesti. Dæmi um flotta kosti eru ávextir,
flatkökur, samlokur með góðu áleggi, vefjur,
núðlusalöt, safar, mjólkurvörur og heimagert
snarl. Fyrir æfingar og keppni er um að gera
að fá sér léttan bita 1½ –2 klst. fyrir keppni
en að íþróttaiðkun lokinni skyldi reyna að fá
góða blöndu af kolvetnum og próteinum.
Dæmi um snarl, sem ég gríp stundum til fljótlega eftir æfingu, er flatkaka, smurð með
hnetusmjöri og bananabitum, og mjólkurglas.“

Hollustan í fyrirrúmi hjá Blikum
Símamót Breiðabliks er með
stærstu knattspyrnumótum
landsins. Mótið þetta árið fór
fram dagana 13.–16. júlí og voru
um 2.000 stelpur skráðar til leiks
frá 38 félögum. Um 300 lið
spiluðu þar næstum 1.200 leiki.
Á mótinu vakti athygli hversu góða og
heilnæma næringu keppendum og gestum var boðið upp á í Símamótssjoppunni.
Helga Jónsdóttir er móðir keppanda á
mótinu og situr í foreldraráði Breiðabliks.
Hún segir að nokkur ár séu liðin frá því að
ákveðið var að bjóða upp á heilnæmt
snarl í stað súkkulaðis.
„Breiðablik byrjaði með Landsbankamót fyrir 5. flokk fyrir sex árum og þar var
lagt upp með að hafa hollustu að leiðarljósi, enga sjoppu heldur boozt og ávexti.
Fyrstu árin gengum við reyndar svo langt
að allir goskælar voru fjarlægðir og fólki
með gosflöskur var vísað út. Þetta hefur
þróast í að við bjóðum alltaf upp á þennan valkost. Við höfum meðal annars boðið
upp á kjötsúpu á heimaleikjum ef kalt er í
veðri,“ segir hún og bætir við að keppendur fái hefðbundinn mat, kjötbollur og
lasagna en ávallt er boðið upp á ávexti
með. Lagt upp úr því að hafa morgun-

matinn fjölbreyttan. Það er mikilvægt enda
voru 670 stelpur í mat.
„Hugmyndin kviknaði fyrir um sjö árum
þegar ég var ásamt öðru foreldri heila helgi
á fótboltamóti. Þar var aðeins boðið upp
á nammi og sæta drykki. Allir voru komnir
með í magann af því. Við settumst niður með
þjálfara og stjórn og úr varð Landsbankamótið þar sem boðið var upp á hollustu. Hollustan hefur síðan breiðst áfram og
var nú í boði á Símamótinu,“ segir Helga.

En hvernig taka keppendur þessu?
„Mjög vel. Hjá Breiðabliki er þetta framboð orðið svo eðlilegt að við tökum ekki
eftir því að það er öðruvísi en hjá öðrum.
Allir vilja hafa hollt nesti og ef það er í boði
velur fólk það með sætindunum,“ segir
Helga og tekur fram að ef vatn sé í boði
klárist það fyrr en gosdrykkirnir. „Það þarf
alltaf að hafa meira fyrir hollustunni. Hjá
Breiðabliki er einvala lið foreldra sem
vilja leggja aðeins meira á sig til að hafa
þennan valkost.“

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

9

Ungmennaráð Árborgar
er öðrum fyrirmynd

U

ngmennaráð Árborgar hefur vaxið
mikið síðastliðin fimm ár. Gunnar
Eysteinn Sigurbjörnsson, tómstundaog forvarnafulltrúi Árborgar, segir
mikilvægt að nefndarmenn fái krefjandi
verkefni og viti að á þá sé hlustað.
Hvernig á að virkja ungt fólk?
Svarið við því veit Gunnar Eysteinn. Hann
tók við starfi tómstunda- og forvarnafulltrúa
Árborgar árið 2012. Um helmingur starfsins
átti að vera fyrir ungmennaráð Árborgar. En
þegar Gunnar kom til starfa var starfsemi
ráðsins lítil.
„Ungmennaráðið fundaði einu sinni í mánuði, skipulagði einn opinn fund á ári og svo
var setið á einum bæjarstjórnarfundi. Dampurinn datt úr starfinu á milli funda og því var
krafturinn ekki mikill. Það þurfti að ýta við
þeim sem sátu í ráðinu og fá þau til að funda,“
segir Gunnar og bætir við að gripið var til
nokkurra gagnlegra ráða til að tendra neista
nefndarmanna og viðhalda honum. Fyrsta
ráðið var að fjölga fundum. Eftir það fór boltinn að rúlla.
„Við ákváðum að hittast tvisvar í mánuði
og skipuleggja eitt stórt verkefni á ári. Um
leið og fundunum fjölgaði og verkefnið
komst á dagskrá fór boltinn að rúlla. Nú er
þetta orðin heilmikil vinna enda ungmennaráðið orðið mjög sjálfstætt og farið að sækjast eftir kröftum þess og álitum,“ segir Gunnar.
Hann áréttar samt að þótt ráðið sé sjálfstætt
leggi hann mikið á sig til að viðhalda ráðinu
og sinna störfum fyrir það, móta dagskrá fyrir
ráðstefnur og sinna annarri umsýslu. Ungmennaráð Árborgar á nú fulltrúa í ungmennaráði Menntamálastofnunar, samráðshópi í
menntamálaráðuneyti, heldur fundi með
öðrum ungmennaráðum og fulltrúar ráðsins
hjálpa öðrum til að koma sér af stað og hjálpa
líka ungu fólki til að hafa áhrif.

Gunnar og ungmenni úr
ungmennaráði Árborgar
sóttu Ungmennaráðstefnu
UMFÍ sem haldin var í
Miðfirði í maí. Árangur
ungmennaráðsins vakti
mikla athygli þar.

Þetta gerði Ungmennaráð Árborgar
• Tveir fundir í mánuði.
• Árleg ráðstefna: Tveggja daga ráðstefna fyrir ungt fólk á Suðurlandi haldin í lok september 2016 á
•
•
•
•

Hótel Hvolsvelli. Á ráðstefnuna komu 120–130 ungmenni úr fjórðungnum, sveitarstjórnarfólk, þingmenn og forseti Íslands. Fyrri dagurinn var vinnudagur fyrir ungt fólk, málstofur og erindi. Á seinni
deginum komu gestir, þar á meðal forseti Íslands.
Markmið ráðstefnunnar var að virkja og styðja við ungmennaráð á Suðurlandi, láta sveitarstjórnir
taka eftir starfi ungmenna, hvetja sveitarfélög til að stofna ungmennaráð,
Þriggja landa verkefni sem Evrópa unga fólksins hefur styrkt. Ungmennin fóru til Kanaríeyja og Svíþjóðar.
50 manns var boðið hingað í vikudvöl á ráðstefnu um innflytjendamál og heilbrigð samfélög.
Eftir því sem verkefnin stækka fjölgar þeim sem taka eftir störfum ungmennaráðsins.
Eftir ráðstefnuna voru stofnuð ungmennaráð í Bláskógabyggð, Hveragerði, Flóahreppi og
Skaftárhreppi.

Leiðarvísir
íþróttafélaganna
Það er að mörgu að huga þegar kemur
að því að undirbúa og skipuleggja verkefni eða viðburði á vegum ungmennafélaga. Hér er að finna nokkur atriði sem
gott er að hafa á hreinu þegar verkefni
er undirbúið.
•
•
•
•
•
•
•
•

Er verkefnið afmarkað og skýrt?
Hefur verkefnið skýr markmið?
Er kostnaðaráætlun tilbúin?
Hver er markhópur verkefnisins?
Hver er líftími verkefnisins?
Er ljóst hver á að gera hvað?
Hver er fjöldi þátttakenda?
Hvernig á að tryggja sýnileika
verkefnisins?
• Hvernig á að meta árangur
verkefnisins?
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Þú getur keypt næstum hvað
sem er fyrir Aukakrónur.

Utanlandsferðir

Íþrótta- og útivistarvörur

Heilsurækt

Fatnaður

Raftæki

Allt fyrir ferðalögin

Kynntu þér Aukakrónur á landsbankinn.is/aukakrónur

Landsbankinn

landsbankinn.is
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Ungmennafélögin skoða að
fylgja lýðheilsuvísunum eftir
E

mbætti landlæknis kynnti lýðheilsuvísa í júní sl. Þetta er annað árið í röð
sem embættið birtir slíkar upplýsingar
um heilsu og líðan landsmanna í öllum heilbrigðisumdæmum landsins. Verkefninu verður haldið áfram og starfsmenn embættisins
fylgjast náið með heilsu landsmanna. Stefnt
er að því að gera öllum kleift að fylgjast með
stöðu og þróun lýðheilsu á netinu í framtíðinni.

Markmiðið með lýðheilsuvísunum er að veita yfirsýn yfir heilsu
íbúa í hverju umdæmi til samanburðar við stöðuna hjá öllum landsmönnum og að auðvelda forsvarsmönnum sveitarfélaga og heilbrigðisþjónustu að greina stöðuna í hverju umdæmi, finna styrkleika og veikleika og skilja þarfir íbúanna svo að þessir aðilar geti
unnið saman að því að bæta heilsu og líðan þeirra.
Forsvarsmenn sambandsaðila UMFÍ fylgjast margir grannt með
þróun mála enda er þeim málið hugleikið.
En hvað segja þeir?

Valdimar Gunnarsson

framkvæmdastjóri Ungmennasambands Kjalarnesþings (UMSK)
„Það er eftirtektarvert að 26% íbúa á höfuðborgarsvæðinu telja
að andleg heilsa þeirra sé sæmileg eða léleg. Notkun þunglyndislyfja styður þetta. 16% kvenna nota slík lyf en tæp 10% karla.
Þarna er greinilega verk að vinna. Íþrótta- og ungmennafélögin
geta komið sterk að þessum málum með auknu framboði á hreyfingu sem sýnt hefur að er mikilvæg fyrir andlega líðan. Við höfum
ekki tekið þetta beint fyrir hjá okkur en munum gera það fljótlega.“
Aðildarfélög UMSK eru m.a. Afturelding í Mosfellsbæ, Breiðablik
og HK í Kópavogi, Stjarnan og golfklúbburinn Oddur í Garðabæ,
Íþróttafélagið Gerpla og 44 á höfuðborgarsvæðinu til viðbótar.
Félagsmenn eru rétt rúmlega 75.000 og eru iðkendur þar af 31.510
í 32 íþróttagreinum.

Þorsteinn Marinósson

framkvæmdastjóri Ungmennasambands Eyjafjarðar (UMSE).
„Það er fátt sem kemur á óvart. En tvennt vakti athygli mína: Sá
mikli fjöldi sem hefur prófað kannabisefni og notkun kvenna
á þunglyndislyfjum á Norðurlandi í samanburði við allt landið.
Ég hefði viljað sjá meira um hreyfingu í lýðheilsuvísunum.
UMSE hefur ekki unnið út frá lýðheilsuvísunum. Það er líklegra
að sveitarfélögin nýti sér þá. Ef eitthvað á að gera þarf að bera
einstaka liði saman við eldri upplýsingar og meta breytingarnar.
Ef eitthvað er á leið til verri vegar þarf að grípa inn í.“
Aðildarfélög UMSE eru þrettán í Eyjafjarðarsveit, Dalvíkurbyggð,
Hörgársveit og í Svalbarðsstrandarhreppi. Félagsmenn eru tæplega 2.400. Iðkendur eru 1.200, þar af 637 sautján ára og yngri.

Eva Sól Pétursdóttir

framkvæmdastjóri Héraðssambands Þingeyinga (HSÞ).
„Það er margt gott í niðurstöðum lýðheilsuvísanna á Norðurlandi.
Mér finnst mjög jákvætt að gosdrykkjaneysla og reykingar fullorðinna skuli vera undir landsmeðaltali. En um leið er hreint ekki
gott að hamingja fullorðinna og líkamsmynd stúlkna í 8.–10. bekk
skuli vera undir landsmeðaltali og líka þunglyndislyfjanotkun.
Það er mjög eftirtektarvert. Mér sýnast upplýsingar í fljótu bragði
jákvæðar varðandi heilsu fólks á Norðurlandi. En margt má bæta.
Það sama má segja um lifnaðarhætti.
Hefur verið ákveðið að grípa til aðgerða?
„Það hefur ekki verið ákveðið að grípa til aðgerða hjá okkur en ég
held samt að alveg sé þess virði að ræða það því að alltaf er hægt
að gera betur og oft er hægt að gera það á mjög einfaldan hátt.“
HSÞ er héraðssamband 22 virkra ungmenna- og íþróttafélaga í
Þingeyjarsýslum. Félagsmenn HSÞ eru 3.257 og iðkendur 1.668.
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Einar Haraldsson

formaður og framkvæmdastjóri Keflavíkur, ungmenna- og íþróttafélags
Einar situr í nefnd á vegum Reykjanesbæjar sem skoðar lýðheilsuvísana í
tengslum við heilsueflandi samfélag.
Hann segir öfgarnar, sem koma fram í
lýðheilsuvísunum, umhugsunarverða.
„Suðurnesin eru með hæstu tíðni
krabbameina. Það vekur spurningar
um hvað valdi þeim. Á sama tíma mælist hamingjan mikil,“ segir hann.
Einar myndi vilja sjá upplýsingar fyrir
Keflavík en ekki Suðurnesin í heild.
Nýjustu upplýsingarnar úr lýðheilsuvísunum hafa ekki verið ræddar sérstaklega.
Félagsmenn Keflavíkur eru 9.263 og
iðkendur á milli 1.800 og 2.000.

Guðmundur L.
Gunnarsson

framkvæmdastjóri Umf. Fjölnis
„Niðurstaðan er ágæt en auðvitað
eru þarna mál sem þarf stöðugt að
vinna með. Hreyfing er almennt góð
og fólk hugsar í auknum mæli um
þessa þætti. En fræðsla um mikilvægi
svefns mætti vera meiri. Við höfum
mikinn áhuga á að gera könnun á
lýðheilsu innan svæðis okkar og efla
fræðslu með jákvæðum hætti.“
Félagsmenn Fjölnis eru 16.900 og
iðkendur 3.372.

Sigríður Lára
Gunnlaugsdóttir

„Við höfum skoðað lýðheilsuvísana nokkuð vel. Báðir starfsmenn HSV, formaður
og varaformaður, tóku þátt í vinnustofu
um heilsueflandi samfélag fyrir sveitarfélög á Vestfjörðum sem haldin var á vegum landlæknis í maí síðastliðnum. Þar
var farið vel yfir heilsuvísa fyrir Vestfirði.“

getur einnig stafað af vangreiningu innan heilbrigðiskerfis en erfiðara er að nálgast sérfræðiþjónustu á geðsviði á Vestfjörðum en víða
annars staðar á landinu. Reyndar virðist önnur lyfjagjöf einnig
minni, svo sem ávísun á blóðfitulyf og sýklalyfjanotkun barna yngri
en fimm ára. Erfitt er að meta hvort það bendi til að heilsufar sé
betra á Vestfjörðum eða hvort um sé að ræða áherslur í heilbrigðisþjónustunni vestra eða skort á sérfræðiþjónustu. Neysla ávaxta og
grænmetis er minni á Vestjörðum og fleiri fullorðnir reykja en annars
staðar. Þessir tveir þættir eru mikilvægir í almennu heilbrigði
og mikilvægt að bæta niðurstöðu þar.“ Ísafjarðarbær hefur áhuga
á að vinna í meira mæli eftir stefnu heilsueflandi samfélags og er
HSV reiðubúið til að koma með í þá vinnu, að sögn Sigríðar Láru.

Hvernig fannst ykkur niðurstaðan
um hreyfingu, lýðheilsu, andlegt og
líkamlegt ástand?
„Það voru nokkur dæmi um lýðheilsuvísa
þar sem tölur fyrir Vestfirði voru frábrugðnar tölum fyrir landið í heild. Ánægjulegt
var að sjá að fleiri fullorðnir nota virkan
ferðamáta í vinnu/skóla á Vestfjörðum og
að hamingja fullorðinna mælist yfir landsmeðaltali. Það helst í hendur við að þunglyndislyfjanotkun mælist hér lægst á
landinu. Þó er rétt að hafa í huga að það

En hvað þarf að gera?
„Fyrst og fremst þarf að greina orsakir á bak við þá þætti sem eru
neikvæðari á Vestfjörðum en annars staðar. Er minni neysla á ávöxtum og grænmeti hér vestra vegna þess að gæði þessara vara séu
verri í verslunum hér en á fjölmennari stöðum? Eru reykingar fullorðinna algengari hér vegna hlutfallslegra fleiri nýbúa en annars
staðar á landinu? Við þurfum að auka fræðslu um skaðsemi tóbaks
á fleiri tungumálum og höfða til breiðari hóps en líka að bæta sérfræðiþjónustu í heilbrigðiskerfinu á Vestfjörðum og auðvelda aðgengi að þjónustunni. En við þurfum líka að skoða þá þætti sem
eru á bak við jákvæðu útkomuna og meta hvort nýta megi þær
upplýsingar til að vinna í þeim neikvæðu.“

framkvæmdastjóri Héraðssambands
Vestfjarða (HSV).

Aðildarfélög HSV voru á síðasta ári 17 talsins. Innan þeirra vébanda voru 4.516 félagsmenn, þar af 1.642 virkir iðkendur. Af þeim
voru 917 iðkendur yngri en 18 ára.
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Ólafur Snorri skrifar:

Hreyfing og samvera fyrir
alla fjölskylduna í Mosfellsbæ
Hollt og gott að hreyfa sig

Rannsóknir hafa margoft sýnt fram á jákvæð
áhrif hreyfingar á líkamlega og andlega heilsu.
Þegar fjölskyldan sækir sér afþreyingu saman
getur það leitt til ánægjulegrar upplifunar af
samverunni og styrkt fjölskylduböndin.
Aðstaða til íþrótta og útivistar í Mosfellsbæ
er með fremsta móti og er áhugi fyrir útivist
að aukast með hverju árinu í bænum, hvort
sem það eru hjólreiðar, göngur eða hlaup.
Aðstaða fyrir hestamenn er líka til fyrirmyndar og íþróttamannvirkin í bænum eru glæsileg.
Með fjölskyldutímanum var verið að bæta í
flóruna og fleiri möguleikar á hreyfiformi
opnuðust.

Boðið hefur verið upp á opna
fjölskyldutíma á laugardögum
í Mosfellsbæ frá árinu 2015.
Um leið og heilar fjölskyldur fá
tækifæri til að stunda þar hreyfingu saman eykst nýting íþróttahúsanna og íþróttafélögin fá tækifæri til að kynna starfsemi sína.
Ólafur lýsir fjölskyldutímunum.
Vorið 2015 kom á borð íþrótta- og tómstundanefndar Mosfellsbæjar hugmynd um fjölskyldutíma í íþróttamannvirkjum bæjarins.
Nefndin og bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykktu hugmyndina sama haust. Verkefnið
gaf til kynna að spennandi væri að fara af
stað með það og sjá hvernig bæjarbúar
myndu taka á móti því.
Markmiðið var að kynna til sögunnar nýjan
hreyfimöguleika til að bæta lýðheilsu bæjarbúa sem myndi miða að því að bjóða fjölskyldum að koma í íþróttahúsið að Varmá á laugardagsmorgnum og stunda hreyfingu og
skemmta sér saman undir handleiðslu leiðbeinanda. Þar sem Mosfellsbær hefur tekið
að sér forystu í að vera heilsueflandi samfélag
í samvinnu með heilsuklasanum Heilsuvin og
Embætti landlæknis var við hæfi að fara af
stað með verkefni sem sneri að hreyfingu og
hvetja til samverustunda fjölskyldunnar.

Tugir gesta í hverjum tíma

Með sanni má segja að bæjarbúar hafi tekið
vel í fjölskyldutímana í þau tvö ár sem verkefnið hefur verið í gangi. Að jafnaði eru 50–80
gestir í tímunum sem hafa verið undir handleiðslu Þorbjargar Sólbjartsdóttur íþróttafræðings og Árna Freys Einarssonar.
Tímarnir hafa aðallega farið fram í sal
íþróttahússins að Varmá. Þegar ýmis íþróttamót hafa verið haldin um helgar hafa tímarnir verið fluttir í aðra sali, til að mynda í Lágafellið en líka hefur verið boðið upp á að fjölskyldan færi í staðinn á skíði. Þátttakendur
fá frítt í sund eftir tímana og geta því notið
samverunnar lengur.

Kynning fyrir íþróttafélög

Þessar fjölskyldustundir hafa skapað tækifæri
fyrir íþróttafélögin í bænum til að kynna starfsemi sína. Sumir þeirra sem mæta í tímana
hafa líka sjaldan stigið fæti inn í íþróttamiðstöðvar. Þar opnast augu þeirra enda ljóst
hvaða möguleikar eru í boði í miðstöðvunum.
Þar sem íþróttaskóli barna á aldrinum 3–5
ára er á svipuðum tíma og fjölskyldutíminn
miðast aldur barnanna þá við grunnskólaaldur þar sem fjölskyldutíminn er ekki hugsaður sem samkeppni við félög bæjarins
heldur frekar sem samstarfsaðili og vettvangur til þess að kynna sér aðstæður íþróttafélaganna.

Mennirnir í hvítu skyrtunum
Takið eftir mönnunum í hvítu skyrtunum
með svörtu bindin. Þetta eru helstu
glímudómarar landsins. Oftast eru þeir
sex. Glímudómararnir hafa dæmt á Unglingalandsmótum UMFÍ í áraraðir. Fyrir
hverja keppni í glímu setjast þeir niður
og taka nokkra umganga í bridds. Þeir
spila líka á öðrum tímum þegar þeir
dæma í glímu. Samtals setjast þeir niður
með spilin 5–10 sinnum á ári og hafa
gert það í meira en 30 ár. Hörður Gunnarsson er elstur, tæplega áttræður.
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Þetta eru dómararnir
•    Hörður Gunnarsson
•    Þorvaldur Þorsteinsson
•    Garðar Erlendsson
•    Rögnvaldur Ólafsson
•    Kjartan Lárusson
•    Sigurjón Leifsson

Ég hvet önnur sveitarfélög til að fylgja
fordæmi Mosfellsbæjar í að bjóða upp á fjölskyldutíma þar sem góðar minningar hafa
fylgt fólki eftir tímann og þetta er frábær vettvangur fyrir fjölskyldur og vini til að eignast
góðar stundir saman.
Fjölskyldutíminn mun hefja þriðja starfsár
sitt nú í haust í Mosfellsbæ.

Ólafur Snorri Rafnsson er íþróttakennari í Varmárskóla í Mosfellsbæ
og formaður
íþrótta- og tómstundarnefndar
2015–2016.

Fjölskyldutímarnir í Mosfellsbæ eru til fyrirmyndar enda
gefst þar íþróttafélögum frábært tækifæri til að kynna
starfsemi sína. Hvað er í boði fyrir fjölskyldur í sveitarfélagi þínu?

Jón Óli Benediktsson, starfsmaður Alcoa, nýtur lífsins ásamt
Hinriki syni sínum á frábæru útivistarsvæði á Austurlandi.

Öflugt samfélag
til frambúðar
Ál gefur okkur einstaka og fjölbreytta möguleika til að styrkja undirstöður atvinnulífs í landinu. Við höfum um árabil unnið að því að ná
jafnvægi milli efnahags og samfélags í anda sjálfbærrar þróunar.
Alcoa Fjarðaál er fjölskylduvænn vinnustaður þar sem ýmis
þjónusta stendur starfsmönnum og fjölskyldum þeirra til boða.
Þannig tökum við virkan þátt í að byggja upp þróttmikið
og sjálfbært samfélag til framtíðar.

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands
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æplega 600 keppendur mættu á Landsmót UMFÍ 50+ sem haldið var í Hveragerði um Jónsmessuhelgina í júní sl. Ætla má að rúmlega 1.000 utanbæjarmenn
hafi verið í bænum í tengslum við mótið sem fór afskaplega vel fram í góðu
veðri. Keppt var í fjölda greina, allt frá boccia, línudansi, þríþraut, utanvegahlaupum, badmintoni og pútti að stígvélakasti.

Landsmót UMFÍ 50+ hefur verið haldið árlega frá árinu 2011. Það er fyrir fólk sem verður
fimmtugt á árinu og eldri þátttakendur. Mótið er blanda af íþróttakeppni og annarri
keppni, hreyfingu og því að fá fólk á besta aldri til að hafa gaman saman.
Athygli vakti hversu stór hópur fólks á mótinu stóð á fimmtugu og rétt yfir fimmtugu.
Landsmót UMFÍ 50+ fer fram samhliða Landsmóti UMFÍ á næsta ári.
Mótið verður haldið á Sauðárkróki dagana 13.–15. júlí 2018.

16
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Mikil gleði
á Landsmóti
UMFÍ 50+
í Hveragerði
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Átt þú eftir að smakka nýja Síríus rjómasúkkulaðið
með saltlakkrísflögum og sjávarsalti? Þá átt þú einstaklega gott í vændum.
Síríus rjómasúkkulaði. Svo gott.

18
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Segja bara já og amen
og ekkert væl
Handboltakapparnir Einar Sverrisson og Teitur Örn Einarsson frá Selfossi, Aron Dagur Pálsson frá Stjörnunni og Daníel Ingason og Grétar
Ari Guðjónsson frá Haukum fóru í
skemmtilega ævintýraferð til Japans
í vor í boði Japanska handknattleikssambandsins.
Dagur Sigurðsson, landsliðsþjálfari Japans,
hafði samband við vin sinn úr boltanum, Ólaf
Stefánsson, og bað hann að finna hávaxna
leikmenn sem væru til í að koma og æfa með
japanska landsliðinu. Á þessum tíma voru
margir leikmenn enn að spila í úrslitakeppninni og því ekki allir lausir. Ólafur fann því
fimm leikmenn sem voru búnir að spila og tilbúnir að fara. Ferðin tók tvær vikur í lok apríl
og byrjun maí. Ferðin var liður í undirbúningi
japanska liðsins fyrir Ólympíuleikana 2020.
Dagur fékk til sín hávaxna leikmenn og þá
aðallega skyttur til að skjóta á Japanina.

Skrítið að sjá öðruvísi bolta

Einar segir að japanski boltinn sé öðruvísi en
við eigum að venjast. Þeir skjóti ekki mikið
heldur spili sig í gegn. Dagur var því að venja
japönsku leikmennina við hávaxnar evrópskar skyttur.
„Við flugum frá Keflavík til Kaupmannahafnar og þaðan til Tókýó. Flugið frá Kaupmannahöfn til Tókýó var 11–12 tímar þannig
að ferðalagið tók alveg sólarhring með biðum. Svo er 9 tíma munur á klukkunni þannig
að maður var lengi að venjast tímamismuninum,“ segir Einar.
Þeir félagar bjuggu á hóteli í Tókýó í einhvers konar Ólympíumiðstöð þar sem allir
stóru íþróttaaðilarnir vinna að undirbúningi

fyrir leikana. Þar er skrifstofuaðstaða og toppaðstaða fyrir allar íþróttir.
- Hvernig var fyrir þig sem íslenskan leikmann
að æfa og spila handbolta þarna úti?
„Þetta var óneitanlega svolítið öðruvísi en
maður hefur átt að venjast. Reyndar var maður ekki að sanna sig fyrir neinum heldur var
bara að skjóta sem mest á markið. Það var
mjög gaman að þessu. Þetta var samt mjög
erfitt. Það var skrítið að sjá öðruvísi handbolta.
Maður hélt að handbolti væri bara eins alls
staðar. Þeir skjóta ekki neitt fyrir utan. Í 95%
tilfella spila þeir sig í gegn. Ef það virkar ekki
kemur bara einhver sirkus. Þá hlaupa þeir
endalaust, hlaupa bara villt og galið og gjörsamlega sprengja mann.“

Dagur eins og kóngur í Japan

Íslensku strákarnir æfðu yfirleitt tvisvar á
dag. Um níuleytið voru lyftingar eða einhver
styrktaræfing sem stóð fram undir hádegi.
Síðan var handboltaæfing seinni hluta dags,
um fjögur leytið. Oftast voru þetta þriggja
tíma æfingar. Stundum var farið í sund í
liðkunaræfingar.
„Japönsku leikmennirnir sögðu að Dagur
væri geðveikur en gerðu samt allt sem hann
sagði. Dagur er þvílíkt vel metinn hjá þeim.
Hann er eins og kóngur þarna. Þeir gera bara
það sem hann segir, segja bara já og amen og
ekkert væl. Þó menn væru þreyttir var enginn neitt að kveinka sér, það var bara sett á
fulla ferð. Þetta var hörkupúl og við fengum
meira en við höfum fengið að venjast hérna
heima. Þetta var erfitt og tók mikið á,“ segir
Einar.
- Hvernig kom Tókýó ykkur fyrir sjónir?
„Þetta er risaborg og algjörlega eins og svart
og hvítt miðað við það sem maður á að venjast. Ég hef oft farið til Evrópu en þetta er allt

öðruvísi. Við skoðuðum mikið menninguna
þarna, m.a. japönsk hof og musteri sem var
mjög áhugavert. Svo var þarna turn sem
heitir Sky Tree en hann er 634 metrar á hæð
og gnæfir yfir borgina. Við fórum upp í hann
um það bil hálfan en sáum ekki enda á milli
í borginni.“

Japan ekki fyrir freka Íslendinga
„Maður tók eftir því hve kurteist fólkið er í
Japan. Það voru engin læti heldur fann maður ró yfir öllu. Þetta var eins og þjóðfélagið
væri heilaþvegið. Annars myndi það ekkert
virka. Ég veit ekki hvernig það yrði ef allir
freku Íslendingarnir væru þarna saman komnir. Þegar við fórum í strætó eða tókum lest
lentum við nokkrum sinnum í því að það
þurfti tvær-þrjár tilraunir til að loka hurðunum. Þá komu bara fjórir á ferðinni og ýttu
öllum inn. Svo var bara lokað og allir þögðu.
Það var mikið horft á okkur. Við vorum
algjörar furðuverur í þeirra augum. Það voru
líka teknar myndir af okkur af því að við vorum stórir og ljóshærðir.“

- Eitthvað skemmtilegt úr ferðinni?
„Þetta var á heildina litið mjög skemmtileg
ferð og margt áhugavert sem maður sá. Við
fórum út að borða, sátum á gólfinu og fengum m.a. alls konar hráan fisk, sushi, túnfisk
og smokkfisk. Japanir borða allt í smáum
skömmtum. Það var áhugavert að fylgjast
með Teiti liðsfélaga mínum snæða þetta.
Hann er matvandur mjög en lét sig hafa það
að eta alls konar hráan viðbjóð. Mér fannst
krabbaheilinn ekki góður en ég hafði gaman
af því að horfa á hann. Við átum m.a. einn lifandi fisk, plokkuðum innan úr honum meðan
hann var enn spriklandi. Þetta var mjög
skemmtilegt og maður gerir þetta ekki á
hverjum degi,“ sagði Einar.
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Nýjar greinar kynntar
á landsmóti DGI

L

andsmót DGI fór fram í Álaborg í Danmörku dagana 29. júní til 2. júlí sl. Mótið
hefur verið haldið víða um Danmörku í 155 ár. Í fyrstu var það haldið með
óreglulegu millibili en frá árinu 1981 hefur mótið verið haldið á fjögurra ára
fresti. Á landsmótinu í Álaborg voru rúmlega 25.000 þátttakendur og kepptu
þeir í 25 fjölbreyttum greinum. Þetta var fjölmennasta mót DGI í 19 ár eða síðan
árið 1998. Fjöldi nýrra greina var kynntur til sögunnar á mótinu, þar á meðal Qi
Gong, Aqua Yolates (blanda af jóga og pilates), badminton í vatni, götuleikfimi
og panna-fótbolti, sem gestir og þátttakendur á Unglingalandsmóti UMFÍ í Borgarnesi 2016 fengu að kynnast. Einnig var keppt í krolfi (krikket og golf) auk þess sem EM í
götufótbolta fór fram á mótinu.
Landsmót DGI var sett við hátíðlega athöfn niðri við höfnina í Álaborg fimmtudaginn
29. júní. Viðstödd voru Margrét Þórhildur Danadrottning og Lars Lökke Christensen,
forsætisráðherra Danmerkur. Horfðu þau ásamt um hundrað þúsund áhorfendum, sem
viðstaddir voru mótið, á stórkostlegt sjónarspil þrátt fyrir rigningu. Daginn eftir fór fram
sýning 6.700 14–18 ára nemenda við danska heimavistarskóla (d. efterskoleholdet) á
leikvanginum í Álaborg.
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Mikið hefur verið gert úr þætti Lars Bak Larsen
sem samdi dansana og stýrði 6.700 unglingum.
Í viðtali á vefsíðu DGI segir Larsen að hann hafi
undirbúið atriðið í tvö ár. Larsen var fenginn til
verksins í ágúst 2015. Hann er leikfimikennari
í gagnfræðaskóla og tók þátt í landsmótinu í
Esbjerg árið 2013. Auk 6.700 nemenda komu
yfir 20 aðrir danshöfundar að verkinu. Hópurinn gat aðeins æft atriðið tvisvar fyrir frumsýningu og það var ekki á leikvanginum sjálfum.
En hvernig á að halda utan um 6.700 nemendur
og stýra þeim með jafnlitlum undirbúningi?
Larsen segist hafa þurft að skipuleggja mikið,
gera drög að dönsum og atriðum og setja
verkefni í hendur annarra danshöfunda. Samvinnan hafi síðan skilað þessum árangri.
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DGI

er systursamtök UMFÍ í Danmörku og má segja að það sé
UMFÍ Danmerkur. Góð samvinna og vinskapur er á milli samtakanna og koma margar fyrirmyndir að verkefnum UMFÍ einmitt frá DGI.
Í maí 2015 fór stór hópur ungmennafélaga
í heimsókn til DGI til þess að kynna sér verkefni og störf þess. Var ferðin styrkt af Evrópu
unga fólksins. Í ágúst 2015 kom svo stjórn
DGI í heimsókn til Íslands til að kynna sér og
upplifa Unglingalandsmót UMFÍ. Heimsókn
sambandsaðila UMFÍ og starfsfólks UMFÍ í
júní sl. var í sama tilgangi, þ.e. að skoða undirbúning og mótshald DGI.
Þetta árið fór hópur 46 Íslendinga frá sambandsaðilum UMFÍ utan að kynna sér mótið.
Með í för var Sigríður Svavarsdóttir, forseti
bæjarstjórnar í Skagafirði. Hún og aðrir Skagfirðingar, þar á meðal Ómar Bragi Stefánsson,
landsfulltrúi UMFÍ og framkvæmdastjóri
landsmóta UMFÍ, kynntu sér skipulagningu
mótsins enda verður hið stóra Landsmót
UMFÍ haldið á Sauðárkróki í júlí á næsta ári.
Stefnt er að því að mótið á Sauðárkróki verði
stórt og með bæði breyttu og nýju sniði.

Samvinna og vinskapur UMFÍ og DGI

Öflugur hópur frá UMFÍ á danska landsmótinu í Álaborg.

Aldursskipting þátttakenda
á danska landsmótinu 2017.
60 ára
og eldri

15–24 ára

40–59 ára
25–39 ára

Ýmislegt um landsmót DGI
• Fyrsta landsmótið var haldið árið 1862.
Eingöngu var keppt í skotfimi. Danir höfðu
þá barist linnulítið við Prússa um yfirráð
yfir Slésvík frá árinu 1848 og var hæfni í
skotfimi afar mikilvæg. Æfingar í skotfimi
skiluðu Dönum samt litlum árangri því
að Austurríkismenn komu Prússum til
hjálpar í baráttunni um landssvæðið og
höfðu sigur árið 1864.
• Landsmót DGI er stærsti viðburðurinn
sem haldinn hefur verið í sögu Álaborgar.
Þátttakendur voru 25.127.
• 4.000 sjálfboðaliðar frá 135 félögum á
Norður-Jótlandi unnu á landsmótinu.
• Tónlistarfólk tróð upp á 37 tónleikum á
meðan landsmótið stóð.
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Allt klárt fyrir Unglingalandsmót UMFÍ
Gunnar Gunnarsson er formaður
UÍA. Hann segist hafa lært mikið af
því hvernig Danir halda landsmót.

Er einhvern sérstök áskorun tengd Unglingalandsmóti UMFÍ?
„Stærsta áskorunin nú er sú að fá sjálfboðaliða til starfa. En við erum ekki ein um það. Á
Unglingalandsmóti UMFÍ eru greinar sem
þurfa á mörgum að halda. Það getur verið
erfitt að manna þær nú þegar margar fjölskyldur eru á faraldsfæti,“ segir hann.
Gunnar var á meðal þeirra sambandsaðila
UMFÍ sem fóru í nokkurra daga ferð til Danmerkur í sumar að fylgjast með framgangi
landsmóts DGI. Honum leist vel á skipulagið
þar sem sneri að þeim mikla fjölda sjálfboðaliða sem vann við mótið. DGI hefur einmitt
gefið út að um þeir hafi verið um 5.000 talsins.
„Það var staðið að allri vinnu með sjálfboðaliðum á mjög faglegan hátt. Þeir fá góða
þjálfun, vel er haldið utan um tíma þeirra og
vel gert við þá. DGI kann sitt fag hvað sjálfboðaliða snertir. Þetta var mjög lærdómsríkt
fyrir UMFÍ og UÍA,“ segir Gunnar.

Þ

að hefur verið nóg að gera hjá UÍA í
sumar. Í byrjun júlí var haldin árleg
Sumarhátíð UÍA og nú eftir Unglingalandsmót UMFÍ fer fram hjólakeppnin Tour de
Ormurinn. Sambandið býr að mikilli reynslu
á sviði stórmóta og kann að gera gott mót.
Gunnar Gunnarsson, formaður UÍA, segir
sambandið búa vel að því að hafa haldið
stórmót á vegum UMFÍ í gegnum tíðina.
Íþróttamannvirkin í bænum séu í fínu standi
og öll aðstaða til íþróttaiðkunar til fyrirmyndar. Hún hefur einmitt byggst upp í
áranna rás í kringum mótahaldið.

Sveitarfélagið
Fljótsdalshérað
Sveitarfélagið Fljótsdalshérað varð til
1. nóvember 2004, við sameiningu
Austur-Héraðs, Fellahrepps og Norður-

Héraðs. Sveitarfélagið er mjög víðfeðmt og
er nú það landmesta á Íslandi. Stærð þess er
8.884 ferkílómetrar.
Sveitarfélagið afmarkast af Jökulsá á Fjöllum í vestri að Biskupshálsi um Möðrudalsheiði og Háreksstaðaheiði, norður Smjörfjöll
og Hellisheiði norður í Kollumúla í Héraðsflóa.

Þetta er eitthvað
sem allir þurfa
að kynnast
Guðmundur Kári Þorgrímsson hefur slegið
í gegn í fimleikum en hann var í blönduðu
unglingaliði Íslands þegar hann vann brons
á EM í fimleikum í Slóveníu 2016. Hann hefur
farið á Unglingalandsmót UMFÍ frá unga aldri.
„Ég er úr Búðardal og þar var verslunarmannahelgin alltaf undirlögð í aðdraganda
Unglingalandsmóts. Systur mínar, sem eru
eldri, kepptu á mótunum og við fórum alltaf
saman. Ég var áreiðanlega 4–5 ára þegar ég
fór á Unglingalandsmót í fyrsta sinn,“ segir
Guðmundur Kári sem margir þekkja betur
sem Gumma tvíbura.
Guðmundur keppti í fyrsta sinn þegar hann
hafði aldur til og var á 11. ári. „Ég man ekki í
hverju ég keppti fyrst, líklega fótbolta, en ég
keppti líka oft í skák, hástökki, langstökki og
1200 m og 800 m hlaupum. Þegar fimleikarnir komu inn á Egilsstöðum keppti ég þar í
fyrsta sinn í greininni,“ segir hann.
Guðmundur hafði ekki æft fimleika áður
en hann keppti í greininni á Unglingalandsmóti UMFÍ, síðast þegar það var haldið á
Egilsstöðum. Þess í stað hafði hann notað
trampólín sem var í garðinum heima hjá
honum á Erpsstöðum og farið í handstöður.
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Stökkin komu síðar. Það var ekki fyrr en eftir
mótið sem Guðmundur fór að æfa fimleika.
Þá var hann í 7. bekk. Æfingar fóru fram á
Akranesi einu sinni í viku og þangað ók móðir
hans honum á miðvikudögum. Tækifærið
var nýtt til hins ýtrasta því að tvíburabróðir
Guðmundar æfði fótbolta á sama tíma.

Eignast nýja vini á
Unglingalandsmóti UMFÍ

Guðmundur segir að alltaf hafi myndast mikil
stemning fyrir Unglingalandsmóti UMFÍ í
kringum Búðardal og sveitina hans. „Flestir
í sveitarfélaginu fóru á Unglingalandsmót.
Þetta var mikið fjör og þótt ég hafi verið byrjaður að æfa fimleika var mamma alltaf að
reyna að ýta mér út í frjálsar. Þess vegna
keppti ég oft í langhlaupi og hástökki.“
Guðmundur segir mestu skemmtunina á
Unglingalandsmóti UMFÍ hafa falist í því að
vera með jafnöldum sínum og kynnast nýjum
krökkum.
„Þarna var maður frjáls, fékk að vaka lengur
og alltaf úti í fersku lofti með vinum sínum
að leika. Svo var ég alltaf að kynnast nýjum
krökkum. Þetta er eitthvað sem allir þurfa að
kynnast,“ segir Gummi tvíburi.

Að austanverðu afmarkast það frá Bótarhnjúkum sem eru á mörkum Fljótsdalshéraðs, Fljótsdalshrepps og Djúpavogshrepps, þaðan um Breiðdalsheiði og
Austurfjöll í Skriðdal yfir á Fagradal um
Gagnheiði og um Austurfjöllin í Gripdeild
í Héraðsflóa.

VIÐ FERJUM
ÞIG Í FRÍIÐ

Áfangastaðir okkar eru annálaðir fyrir magnaða náttúrufegurð. Hvort sem þú vilt
upplifa fámennustu eða fjölmennustu byggðir á eyjum við Íslandsstrendur eða
náttúruna við höfuðborgina þá erum við með ferðina fyrir þig. Við bjóðum upp á
ferðir um Breiðafjörð, yfir Faxaflóa og til Vestmannaeyja.
Kynntu þér málið nánar á seatours.is
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Lilja Þórarinsdóttir frá Hallfreðarstaðahjáleigu hlaut fyrstu verðlaun fyrir að
leggja á borð á Eiðum 1952.

Lið UÍA gengur inn á völlinn við setningu Landsmóts UMFÍ á Egilsstöðum 2001.

Stoltir félagar í UÍA ganga inn á völlinn
á Landsmótinu á Eiðum 1968.

UÍA-liðar hafa reynslu af mótahaldi UMFÍ
Ungmenna- og íþróttasamband
Austurlands (UÍA) hefur séð um framkvæmd á þremur Landsmótum UMFÍ
auk Unglingalandsmóts 2011. Keppnin
hefur breyst talsvert í tímans rás og má
segja að hvert mót sé spegilmynd á
andrúmsloftið á hverjum tíma.
Hér eru rifjuð upp brot frá mótunum
á Austurlandi.

Lagt á borð fyrir sex

Fyrsta Landsmótið, sem var 8. Landsmót
UMFÍ, var haldið á Eiðum 5.–6. júlí 1952. Á
mótinu var bryddað upp á nýjungum. Sem
dæmi var ákveðið að láta löngu sundkeppnirnar róa og taka þess í stað upp keppni í boðsundi. Ástæðan var ekki síst sú að á Eiðum
var ekki jarðhiti og þótti sundfólki vorkunn
að skvampa lengi í kaldri tjörn. Hyggilegra
þótti því að bjóða upp á styttri ferðir fyrir
hvern og einn. Þá voru teknar upp starfsíþróttir og var m.a. keppt í því að leggja á borð og
dráttarvélaakstri. Til stóð að keppa í mjöltum
en hætt var við það.
Fram kemur í bókinni Vormenn Íslands,
sem fjallar um sögu UMFÍ, að menn klóruðu
sér svolítið í hausnum yfir því hvernig ætti að
keppa í því að leggja á borð. Til keppni voru
skráðar fjórar ungar stúlkur. Allar voru þær úr
héraðinu og höfðu numið við ýmsa húsmæðraskóla. Á endanum varð þetta að sýningu í
stað keppni og var ekki reiknað inn í heildarstigakeppnina. Stúlkurnar settu upp gestaboð fyrir sex í sveit í borðstofu Eiðaskóla,

Keppnin hafin í því að leggja á borð.
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brutu saman servíettur og skreyttu borð með
blómum. Í Vormönnum Íslands segir að keppendur hafi fylgst opinmynntir með og ekki
trúað því hversu spennandi þetta var. Lilja
Þórarinsdóttir frá Hallfreðarstaðahjáleigu
varð í fyrsta sæti, að mati dómnefndar.

Vildu ekki synda í ískaldri tjörn

Landsmót UMFÍ var aftur haldið á Eiðum
13.–14. júlí árið 1968. Þetta var 13. Landsmót
UMFÍ. Vorið hafði verið með eindæmum kalt
á Austurlandi, hafís inni í fjörðum fram á sumar og vellirnir á Eiðum illa farnir af kali. Var
mjög kalt þetta árið. Pokalaug var flutt frá
Laugarvatni að Eiðum og sett þar upp með
hitunartækjum enda vildi enginn etja sundmönnum út í ískaldar tjarnir.
Veðrið batnaði lítið um mótshelgina og
virtust hitagræjurnar hafa gert lítið gagn.
Tilhlökkun sundgarpa á Landsmótinu tók
nefnilega skjótan endi þegar þeir fyrstu
stungu sér í vatnið enda hafði hitastigið um
nóttina verið nálægt frostmarki. Í Vormönnum Íslands segir um hitastigið að það hafi
verið „hund-helvíti-kalt“. Engu að síður var
ákveðið að blása til keppni í sundi.

þurft að fara bónarveg að héraðssamböndum og fá þau til að halda landsmót. Nú hafði
taflið snúist við og sóttust samböndin eftir
því að halda mót. Ástæðan var meðal annars
sú að mótshaldi fylgdu endurbætur á íþróttaaðstöðu. Kröfur til mótanna voru orðnar slíkar að ekki þýddi að bjóða upp á annað en
góðar sundlaugar, rúmgóð íþróttahús og
gott efni á hlaupabrautum.

Ístölt á Lagarfljóti um hásumar

23. Landsmót UMFÍ var haldið á Egilsstöðum
dagana 12.–15. júlí 2001. Mikil uppbygging
hafði orðið í bænum í aðdraganda mótsins
og bættist nú við að varanlegt efni var sett á
atrennu- og hlaupabrautir.
Mótið á Egilsstöðum 2001 markaði tímamót en ákveðið hafði verið árið 1990 að halda
mótið á Egilsstöðum. Áður hafði stjórn UMFÍ

Unglingalandsmót UMFÍ var haldið í fyrsta
sinn á Egilsstöðum sumarið 2011. Mörgum
brá hins vegar í brún þegar frétt birtist í
Austurglugganum og síðar á fréttavefnum
Vísi undir lok maí þetta árið að sökum snjóþyngsla á Austurlandi hefði mótsstjórn boðað til neyðarfundar. Ákveðið hafi verið að
hætta við knattspyrnu, sund og hefðbundnari íþróttir en bjóða þess í stað upp á keppni
í skíðagöngu og skautadansi, ístölt á Lagarfljóti og bobsleðakeppni. Þá yrði gert ráð
fyrir því að keppendur muni hjálpast að við
að moka snjó af helstu götum bæjarins.
Þessi óvænta breyting á mótinu var grín
að hætti Ómars Braga Stefánssonar, framkvæmdastjóra mótsins. Hann viðurkenndi í
samtali við Vísi að hafa verið að horfa á veðurspána þarna í maí og í samræmi við hana
ákveðið að senda verkefnastjóranum breytta
mótsdagskrá sem tæki mið af veðrinu. Snjó
hafði þá kyngt niður á Austurlandi í nokkra
daga, ófært var yfir á Seyðisfjörð og benti
fátt til þess að komið væri sumar. Ómar
leiðrétti dagskrána og var hefðbundið mót
haldið um verslunarmannahelgina.

Það var kátt á hjalla hjá þessum stelpum úr UMSK á Landsmóti UMFÍ
á Eiðum árið 1968.

Allt til reiðu.

Eftirsótt landsmót
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Ég hef alltaf verið
talsmaður Unglingalandsmóts UMFÍ
Björn Ingimarsson er
bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs
og formaður unglingalandsmótsnefndar á Egilsstöðum.
Hann hefur keppt á Landsmóti UMFÍ og segir forvarnagildi mótanna vera mikið.
Hvernig leggst mótið í ykkur?
„Mótið leggst mjög vel í okkur og við bíðum
þess með eftirvæntingu að fá hingað góða
gesti og eiga þess kost að eiga með þeim
gefandi daga.“
Þið á Austurlandi eruð engir nýgræðingar
þegar kemur að mótshaldi. Hver er galdurinn
við að halda gott mót?
„Galdurinn við að halda gott mót er að fyrir
því sé raunverulegur áhugi meðal heimamanna. Á því hefur ekki verið vöntun hér og
að undirbúningnum koma fulltrúar ungmennafélaganna á Austurlandi auk starfsmanna sveitarfélagsins. Fyrir liggur einnig
að fjöldi sjálfboðaliða mun koma til starfa á

meðan á mótinu stendur og er ánægjulegt
að finna hve viljinn til þess er mikill.“
Hverjar eru helstu áskoranir?
„Áskoranirnar eru ýmsar en mestu máli
skiptir að standa þannig að málum að keppendum, áhorfendum og íbúum líði öllum
vel á meðan á móti stendur. Til að tryggja að
ekkert komi mótshöldurum að óvörum hefur hópur heimamanna hist vikulega síðan
snemma í vor auk þess að landsmótsnefnd
hefur fundað með reglubundnum hætti.
Þetta munum við gera fram að mótsdegi og
væntum þess að sú vinna skili árangri.“
Hafið þið fengið ráð hjá öðrum sem hafa
haldið mót á vegum UMFÍ?
„Við höfum innan vébanda okkar einstaklinga sem hafa komið að skipulagi svona
móta áður og eru í slíku mikil verðmæti en
einnig höfum við leitað ráða hjá þeim sem
staðið hafa að mótum undanfarin ár auk
þess að starfsmenn UMFÍ og þá sérstaklega
Ómar Bragi Stefánsson, framkvæmdastjóri
Landsmótsins, hafa verið okkur miklar
hjálparhellur.“

Hefurðu sjálfur keppt á mótum UMFÍ eða
einhver í fjölskyldunni?
„Já, ég átti því láni að fagna að keppa á
Landsmóti UMFÍ í Borgarnesi fyrir USVS
(4x100 m, 800 m) á sínum tíma.“
Hvernig fannst þér að keppa?
„Það var bæði skemmtilegt og gefandi og
hefur m.a. orðið til þess að ég hef ávallt verið
og verð alltaf talsmaður móta eins og Unglingalandsmóts UMFÍ. Stundum heyrir maður
að kostnaður við þessi mót sé mikill og því
sé ástæða til að endurskoða bæði aðkomu
ríkis og sveitarfélaga að þeim. Ég vil vara við
slíkum hugleiðingum því að forvarnagildi
þessara móta er þvílíkt að það réttlætir fullkomlega áframhaldandi aðkomu opinberra
aðila að verkefninu. Fljótsdalshérað hefur
nálgast verkefnið með þetta að leiðarljósi og
von mín er að slíkt muni einnig einkenna
aðkomu ríkisins í framtíðinni þó að ýmis
teikn séu á lofti um að þar á bæ séu hugmyndir aðrar.“

Óskum keppendum á Unglingalandsmóti UMFÍ góðs gengis:

Launafl, Hraun 3, 730 Reyðarfirði
Vaskur ehf., Miðási 7, 700 Egilsstöðum
Rafey ehf. Miðási 11, 700 Egilsstöðum
Bílamálun Egilsstöðum ehf.,
Fagradalsbraut 21–23, 700 Egilsstöðum

28

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

Vopnafjörður

Seyðisfjörður

BIFREIÐASKOÐUN

ert þú ferðafær?

fr

17

-1

bi

Það er alltaf góð tilfinning að
vera á nýskoðuðum bíl frá
Frumherja

8

góð
þjónustA
æð
og hAgst
kjör á
m
skoðunu
e ið

a sk o ð u

Fólksbílar/jeppar Felli -og hjólhýsi

0
n2

Mótorhjól

Tjaldvagnar/kerrur

Vatnsvernd

Vörubílar

Eftirvagnar

Sendibílar

Hestakerrur

Söluskoðun

Hópbílar

Farprófari

örugg bifreiðaskoðun
um allt land

Á ökutækjasviði Frumherja hf. er almennum skoðunum
sinnt, s.s. aðalskoðunum, endurskoðunum, breytingaskoðunum, ástandsskoðunum og tjónaskoðunum.
Einnig sinnir það skráningarstarfsemi vegna ökutækja,
t.d. móttöku eigendaskiptatilkynninga, og veitir
tæknilega þjónustu. Starfsemin er á öllu landinu og
eru starfræktar 32 skoðunarstöðvar í þeim tilgangi.

www.frumherji.is

Sími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

29

VIÐ BJÓÐUM GESTI

UNGLINGALANDSMÓTSINS

á Egilsstöðum sérstaklega velkomna
Sundlaugin á Egilsstöðum
Strandamaðurinn sterki
Verið velkomin á sýninguna „Strandamaðurinn sterki“
í sundlauginni á Egilsstöðum.
Sundlaugin er opin fyrir gesti
frá kl. 6:30 til 21:30 virka daga
og frá kl. 10:00 til 18:00 um helgar

Hlökkum til að sjá ykkur.

Minjasafn Austurlands
Hreindýrin á Austurlandi
Náttúra – saga – veiðar – nýting
Hreindýrin hafa í gegnum tíðina skapað náttúru og menningu
Austurlands sérstöðu. Á Minjasafni Austurlands er hægt að
fræðast um lífshætti og lífsbaráttu hreindýranna, hætturnar sem
þau búa við af völdum náttúru og manns, um rannsóknir á þeim,
sögu hreindýraveiða og hvernig afurðir dýranna hafa verið nýttar
til matar og í handverki og hönnun.
Opnunartími: Virkir dagar: kl. 11:30-18:00
Helgar: kl. 10:30-18:00

Sláturhúsið menningarsetur
Verið velkomin á Sumarsýningu
Sláturhússins menningarseturs.
Þrjár ólíkar sýningar.
Amma - Textílinnsetning Guðnýjar G. H. Marinósdóttur
Fædd í Sláturhúsinu – Alþjóðleg samsýning níu listamanna
Þorpið á Ásnum – Sýning í tilefni af 70 ára afmæli Egilsstaðahrepps
Opnunartími:
Þriðjudaga til laugardaga kl. 11:00 – 16:00
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Áhugaverðir staðir á Fljótsdalshéraði

Þ

að er nóg annað að skoða en keppni
margs konar og alla viðburðina í
tengslum við Unglingalandsmót
UMFÍ. Þeir eru margir athyglisverðir
staðirnir sem hægt er að skoða á
Fljótsdalshéraði. Við hvetjum gesti
jafnt sem heimamenn til að fara út fyrir bæinn
og skoða héraðið. Hér er brot af því sem
gaman er að skoða.

Eiðastaður var áður höfuðból og kirkju-

setur. Þar var stofnaður bændaskóli árið 1883
sem varð héraðsskóli 1918. Í dag er staðurinn í einkaeign og er unnið að uppbyggingu
alþjóðlegs mennta- og menningarseturs.
Margar skemmtilegar gönguleiðir eru um
kjarri vaxna ása.

Skriðuklaustur er í Fljótsdal. Þar er stórfenglegt hús rithöfundarins Gunnars Gunnarssonar. Húsið er safn í dag, menningar- og
fræðasetur. Á Skriðuklaustri hafa verið grafnar upp rústir munkaklausturs. Þar dvöldu
munkar af Ágústínusarreglu á árunum 1493
til 1552. Klaustrið er talið það síðasta sem
stofnað var á Íslandi í kaþólskum sið. Skriðuklaustur er um 30 kílómetra frá Egilsstöðum.
Þar er safn um Gunnar og sýning um fornleifauppgröftinn og kaffihúsið Klausturkaffi
sem er opið alla daga kl. 10–18.
Atlavík er frægur áningarstaður ferðamanna.
Þar er tjaldsvæði og bátaleiga og hægt er að
taka Lagarfljótsorminn þ.e. ferjuna, þar og
sigla á fljótinu á sumrin. Þarna hélt UÍA lengi
útihátíð um verslunarmannahelgi. Frægasta
hátíðin er án nokkurs efa sú árið 1984 þegar
Bítillinn Ringo Starr kom og spilaði með Stuðmönnum.
Kárahnjúkastífla og Hálslón: Kárahnjúkar eru móbergshnjúkar austan við
Jökulsá á Brú. Jökulsá eða Jökla fellur í miklu
gljúfri, Hafrahvammagljúfri, sem er eitt dýpsta
og hrikalegasta gljúfur landsins. Kárahnjúkastífla er 198 m há og 700 m breið og meðal
stærstu slíkra mannvirkja í heimi. Hálslón,
ofan stíflunnar, er 57 km2 að stærð. Virkjunin
hefur verið umdeild en hún sér Fjarðaáli,
álveri Alcoa í Reyðarfirði, fyrir orku. Margur
ferðamaðurinn lagði leið sína upp að Kárahnjúkum til þess að taka þátt í þjóðmálaumræðunni meðan framkvæmdirnar stóðu yfir.
Hallormsstaðaskógur er stærsti skógur á

landinu og liggur meðfram Leginum. Byrjað
var þar með tilraunir á trjáplöntum árið 1903.
Elsti lerkilundurinn er frá 1938, kenndur við
Guttorm Pálsson skógarvörð og heitir lundurinn Guttormslundur. Bæði er hægt að tína
ber og fara í sveppatínslu þarna á haustin. Á
Hallormsstað var stofnaður húsmæðraskóli
árið 1930. Hann starfar enn í dag og heitir nú
Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað. Áður fyrr
sóttu þangað aðeins konur en nú geta bæði
kynin sótt um skólavist og þykir hann henta
nemendum sem stefna á framhaldsnám á
sviði matreiðslu og hannyrða.

Kjarvalshvammur er í landi Ketilsstaða í
Hjaltastaðaþinghá. Jóhannes S. Kjarval listmálari dvaldi í þessum hvammi í tjaldi í tvö
ár í kringum 1948. Bóndinn á Hjaltastað gaf
honum skika og byggði kofa í hvamminum.
Þarna dvaldi Kjarval oft og málaði margar af
frægustu myndum sínum. Þetta er eina fasteignin sem Kjarval eignaðist um ævina. Þarna
er líka bátaskýli fyrir bát sem Kjarval á að hafa
farið á niður Selfljót og til sjávar.
Gálgaás er rétt austan við Egilsstaðakirkju í

Egilsstaðabæ. Á honum er Gálgaklettur. Staðurinn þekktur fyrir að Valtýr á grænni treyju,
sem svo var nefndur og var bóndi á Eyjólfsstöðum á Völlum, var tekinn af lífi fyrir þjófnað og morð á vinnumanni. Hann neitaði þó
alltaf sök. Fjórtán árum seinna fannst rétti morðinginn sem einnig hét Valtýr og var hengdur.
Bein þeirra beggja lágu undir klettinum en
síðar var reistur skjöldur sem stendur enn.

Vallanes er kirkjustaður á Völlum. Þekktasti
prestur sem þar hefur þjónað var séra Stefán
Ólafsson skáld á 17. öld. Félagsheimilið Iðavellir stendur í landi Vallaness. Nú er stunduð
þar lífræn ræktun og framleiðsla á snyrtivörum undir nafninu Móðir jörð.
Klaustursel er bær á efra Jökuldal. Þar er

vísir að dýragarði. Hreindýr, refir, gæsir, álftir
og fleiri íslensk dýr má finna þar. Þarna er
einnig gallerí þar sem eru sýndar og seldar
ýmsar vörur, m.a. unnar úr hreindýraleðri.
Brúin yfir Jökulsá, á veginum heim að bænum,
er elsta brú landsins sem enn er í notkun.

Aðalból er bær efst í Hrafnkelsdal. Þar bjó

Hrafnkell Freysgoði Hallfreðarson sem segir
frá í sögu hans. Þar má sjá haug Hrafnkels. Í
nágrenni hafa fundist fornir gripir sem hafa
styrkt sannleiksgildi sögunnar. Á Aðalbóli er
rekin ferðamannaþjónusta.
SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands
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ULM

Formaðurinn lærir eitthvað
nýtt á hverjum degi
Unglingalandsmót UMFÍ var haldið í Borgarnesi um verslunarmannahelgina 2016. Ungmennasamband Borgarfjarðar (UMSB) var
mótshaldari. Þar innanborðs eru reynsluboltar eldri en tvævetur þegar kemur að mótshaldi.
En hvernig gekk? Sólrún Halla Bjarnadóttir, sambandsstjóri UMSB, svarar því
og veitir formönnum mótanefnda ráð:

BORGARNESI

Hvernig var ULM í Borgarnesi 2016? – hvernig
tókst til að þínu mati?
„Unglingalandsmót UMFÍ í Borgarnesi 2016
tókst vel og við hjá UMSB vorum mjög sátt
við mótið. Við í Borgarfirði búum yfir reyndum og öflugum hópi sjálfboðaliða. Það var
gaman að sjá hvernig þeir unnu saman að
því að skapa góða stemmningu á svæðinu.“
Lærðirðu eitthvað nýtt sem sambandsstjóri og
formaður unglingalandsmótsnefndar við
mótshaldið?
„Í mars 2016 tók ég við sem sambandsstjóri
UMSB en hafði þar á undan setið í stjórn UMSB.

Þar hafði ég tekið þátt í undirbúningsvinnu
fyrir Unglingalandsmótið ásamt öðrum stjórnarmeðlimum. Í maí varð nefndin reyndar formannslaus þannig að ég steig inn í það hlutverk. Það má alveg segja að ég hafi lært eitthvað nýtt á hverjum degi. Það eru ótrúleg
verkin á bak við hvert Unglingalandsmót
UMFÍ og mikilvægt fyrir formann hverju sinni
að vera puttann á púlsinum, ekki aðeins allan
undirbúningstímann heldur líka fram yfir
mótið.“
Hefðirðu viljað gera eitthvað öðruvísi?
„Ég hefði viljað sjá strandblakið verða að veruleika í Borgarnesi ásamt því að mér fannst
vanta betri samræmingu á milli íþróttagreina,
svo sem hvað viðkom verðlaunaafhendingu.“
Áttu góð ráð fyrir mótshaldara ULM á Egilsstöðum?
„Nýtið mannauðinn í kringum ykkur og skapið jákvæðan brag í kringum Unglingalandsmót UMFÍ. Þetta mót er frábært fyrir keppendur, fjölskyldur þeirra og annarra til þess
að njóta tímans saman.“

Punktar frá mótinu
• Í aðdraganda Unglingalandsmóts
var haldinn fundur með íbúum og
verslanaeigendum í bænum vegna
mögulegrar röskunar á daglegu lífi
vegna götulokana og mannfjöldans.
• Íþróttaaðstaða var bætt og tjaldsvæði við bæjarmörk lagað.
• Þegar mótið hófst var nokkrum
götum í nálægð við íþróttasvæði
lokað. Strætisvagnar fluttu fólk frá
tjaldstæði inn í bæinn.
• Kvöldvökur voru á tjaldsvæði fyrir
keppendur. Fram komu nokkrir af
vinsælustu tónlistarmönnum
landsins ásamt heimafólki.

Unglingalandsmót UMFÍ Borgarnesi 2016
* Könnun gerð eftir að mótinu lauk.

Hvað hefur þú
komið oft á ULM ?
Hef
komið
áður
74,2%

Í fyrsta
skipti á
mótinu
2
24,8%

Aldursskipting þátttakenda á ULM 2011–2016

Hvernig líkaði þér á
ULM í Borgarnesi?
Vel
30%

Mjög
vel 70%

2011
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Nei
0,4%

Já
99,6%

Þátttaka drengja og stúlkna á Unglingalandsmótum

Egilsstaðir
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Myndir þú mæla með
mótinu við aðra?

2012
Selfoss

2013

2014

Höfn Hornafirði Sauðárkrókur

2015

Akureyri

2016

Borgarnes

NÆSTU MÓT
UMFÍ
2018

Landsmót UMFÍ 13. – 15. júlí á Sauðárkróki. Landsmótið verður með breyttu og nýju sniði.
Landsmót UMFÍ 50+ verður hluti af stóra landsmótinu á Sauðárkróki.
Unglingalandsmót UMFÍ í Þorlákshöfn um verslunarmannahelgina.

2019

Landsmót UMFÍ 50+ í Neskaupstað í júní.
Unglingalandsmót UMFÍ á Höfn í Hornafirði um verslunarmannahelgina.

2020

Landsmót UMFÍ 50+ í Borgarnesi í júní.
Tilkynnt verður um staðsetningu Unglingalandsmóts UMFÍ á mótinu á Egilsstöðum um verslunarmannahelgina.

Sjáumst á mótum UMFÍ
Kynntu þér starf Ungmennafélags Íslands, landssambands ungmennafélaga, á WWW.UMFI.IS

Símalausir nemendur að Laugum í Sælingsdal
UMFÍ hefur starfrækt Ungmenna- og tómstundabúðirnar að Laugum í Sælingsdal í ellefu ár eða frá árinu 2005. Nemendur í 9. bekk
grunnskóla geta dvalið þar viku í senn yfir skólaárið frá september
og fram til loka maí á hverju ári. Á hverju skólaári er pláss fyrir
2.000 grunnskólanemendur á Laugum.
Nemendum í 9. bekk, sem dvelja að Laugum, er óheimilt að vera
þar með farsíma og tölvur. Anna Margrét Tómasdóttir, forstöðukona búðanna, segir nemendurna eiga erfitt með að botna í þessu í
fyrstu. Þetta geri þeim hins vegar gott enda nóg um að vera.
Nemendurnir eru í stífri dagskrá alla daga vikunnar í óformlegu
námi sem leitt er af tómstundaleiðbeinendum. Nemendurnir
stunda mikla útivist, fara í gönguferðir
og eru í útileikjum, kynnast íslenskri
þjóðtrú og prófa ýmislegt heilbrigt
sem þau eiga annars ekki kost á. Í Ungmenna- og tómstundabúðunum að
Laugum kynnast ungmennin styrkleikum sínum og veikleikum og læra að
vinna með þá til að bæta félagsfærni sína.
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Það er gaman að hreyfa sig

Barbára Sól

Martin Bjarni

Af hverju stunda ungmenni íþróttir,
að hverju stefna þau og hvaða öpp
nota þau til að fylgjast með hreyfingu sinni? Við spurðum nokkra
unga íþróttamenn að því.
Nafn: Martin Bjarni Guðmundsson
Aldur: 16 ára.
Félag: Gerpla.
Íþróttagrein: Áhaldafimleikar.
Af hverju þessi íþróttagrein – hvað gerir
hana skemmtilega? Í fyrstu byrjaði ég af því
að mamma og pabbi leyfðu mér að prufa
áhaldafimleika í Gerplu en þá var ég 4 ára.
Mér finnst mjög gaman á æfingum og þarna
er líka mjög góður félagsskapur. Fimleikar
eru skemmtilegir því að maður er sífellt að
læra nýjar æfingar og gera hluti sem aðrir
geta ekki gert. Fimleikar reyna mikið á styrk,
liðleika, sjálfsaga og einnig þarf að þora að
prufa nýjar æfingar til þess að komast lengra.
Hver eru markmið þín með þátttökunni?
Markmið mín eru að bæta mig á hverjum degi
og gera æfingarnar, sem ég er að keppa með
núna, eins vel og ég get. Þetta snýst um að
gera eins erfiðar æfingar og maður ræður vel
við. Ég æfi til að komast á alþjóðleg mót en
ég er á leiðinni á Ólympíuhátíð Evrópuæskunnar núna í júlí þar sem ég stefni á 24 bestu
og svo er Evrópumót unglinga á næsta ári,
svo að dæmi sé tekið. Ég stefni alltaf á að vera
með þeim bestu í mínum aldursflokki og
stefni auðvitað á Ólympíuleikana.
Er sérstök tíska í íþróttagrein þinni? Nei,
það er nú engin sérstök tíska nema Adidas er
áberandi á æfingum þessa dagana. Við erum
yfirleitt bara í stuttbuxum, bol og sokkum
þegar við erum að æfa.
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Notar þú einhver öpp meira en önnur
– og af hverju? Ég nota app sem heitir Technique til þess að taka mig upp á fimleikaæfingum og skoða hvað ég get gert betur.
Síðan nota ég líka Splice til að klippa saman
upptökurnar sem ég deili inn á Instagrammið mitt (martinbjarni01). Þar get ég líka séð
hvað aðrir í sömu íþrótt og ég eru að gera.
Notar þú einhver öpp til að halda utan um
hreyfingu þína? Nei, ég hef ekki gert það.

Notar þú einhver öpp til að halda utan
um hreyfinguna þína? Eina appið sem ég
nota heitir Veryfit. Það er tengt við úrið mitt
og tengist m.a. hreyfingu og svefni.
Nafn: Hilmir Hallgrímsson
Aldur: 15 ára.
Félag: Vestri.
Íþróttagrein: Körfubolti.

Nafn: Barbára Sól Gísladóttir Hlíðdal
Aldur: 16 ára.
Félag: Selfoss.
Íþróttagrein: Fótbolti.
Af hverju þessi íþróttagrein – hvað gerir
hana skemmtilega? Fjölskylda mín er mjög
mikil fótboltafjölskylda og þess vegna fór ég
í fótbolta þegar ég var lítil. Núna er þetta það
skemmtilegasta sem ég geri. Það sem gerir
fótboltann svona skemmtilegan er félagsskapurinn. Mér finnst skemmtilegt að þurfa
að leggja hart að mér sem einstaklingur og í
hópi, sem þarf að gera í boltanum.
Hver eru markmið þín með þátttökunni?
Bara að hafa gaman og gera mitt besta fyrir
liðið mitt.
Er sérstök tíska í íþróttagrein þinni? Það
er eiginlega engin ein tíska í fótboltanum en
flestir eru samt í skóm frá Nike og Adidas.
Sokkaskór eru líka orðnir mjög vinsælir. Svo
er mikilvægt í minni íþróttagrein að vera góð
fyrirmynd fyrir yngri kynslóðina.
Notar þú einhver öpp meira en önnur
– og af hverju? Ég nota Snapchat og Instagram mest.

Af hverju varð körfubolti fyrir valinu? Ég
veit það ekki. Ég var alltaf í fótbolta líka en
svo færði ég mig bara yfir í körfubolta af því
að mér fannst það skemmtilegra.
Hver eru markmið þín með þátttökunni?
Markmið mín eru að komast eins langt og
ég get í íþróttinni og verða bestur.
Er sérstök tíska í íþróttagrein þinni?
Tískan í körfubolta , ég held að það séu aðallega skór og föt frá Jordan, Nike og Adidas.
Notar þú einhver öpp meira en önnur?
Ég nota bara þetta venjulega, Snapchat,
Facebook og Instagram. Ég er ekki mjög
virkur inni á þessu, skoða bara hvað aðrir eru
að gera.
Notar þú einhver öpp til að halda utan
um hreyfingu þína? Nei ég nota ekki öpp
fyrir hreyfingu mína.
Nafn: Elísabet Eir Hjálmarsdóttir
Aldur: 16 ára í desember.
Félag: Leiknir á Fáskrúðsfirði.
Íþróttagrein: Fótbolti og fimleikar. Ég hætti
í fimleikum í mars 2017 vegna þess að hvíld
á milli æfinga og leikja var nauðsynleg þar
sem lengjubikarinn var kominn á fullt.

Hilmir

Svanur Þór

Elísabet Eir

Af hverju þessar greinar? Ég hef bæði mikinn áhuga á fimleikum og fótbolta. Mér finnst
ekkert skemmtilegra en að hreyfa mig og að
vera í góðum félagsskap. Þegar ég var að
byrja í íþróttum á Fáskrúðsfirði var ekki í boði
að æfa mikið annað en fótbolta. Um miðja
skólagönguna var fimleikadeild Leiknis
stofnuð og ég byrjaði á fullu þar. Ári seinna
byrjaði ég að æfa með fimleikadeild Hattar.
Hver eru markmið þín með þátttökunni?
Klárlega að komast lengra en í dag, verða
betri og hafa gaman af því.
Er einhver sérstök tíska í þínum hópi? Það
er misjafnt hvað fólki finnst þægilegt. Það
er ekki mikið um liti í fötum, bara svart eða
hvítt og vítt.
Notar þú einhver öpp meira en önnur?
Nei, ég nota mest Facebook enda koma
æfingaplönin þangað inn.
Notar þú einhver öpp til að halda utan
um hreyfingu þína? Ég nota engin öpp en
skrifa stundum um hreyfinguna í Notes.
Nafn: Svanur Þór Mikaelsson
Aldur: 17 ára.
Félag: Keflavík.
Íþróttagrein: Taekwondo.
Af hverju þessi íþróttagrein – hvað gerir
hana skemmtilega? Ég fann mig betur í
einstaklingsíþrótt og þetta var bara eitthvað
fyrir mig. Það var félagsskapurinn, útrásin og
svo margt fleira henni tengt.
Hver eru markmið þín með þátttökunni?
Markmið mín eru aðallega að gera alltaf mitt
besta og reyna að bæta mig. Mig langar líka
til að komast á stóru mótin erlendis.

Er sérstök tíska í íþróttagrein þinni? Nei,
ég held það sé engin sérstök tíska í minni
íþróttagrein, allir keppendur eru svipað
klæddir en keppnisbúningar og fleira eru allt
mjög svipað.
Notar þú einhver öpp meira en önnur?
Ég er á Instagram og Snapchat undir @
svanurthor.
Notar þú einhver öpp til að halda utan
um hreyfingu þína? Xps er forrit sem ég
nota mikið sem keppandi og þjálfari. Ég nota
það til að skrá það sem ég borða og fylgjast
með æfingunum. Svo set ég æfinguna þar
inn ef ég er að fara þjálfa aðra krakka.
Nafn: Bjartey Unnur Stefánsdóttir
Aldur: 16 ára og 5 mánaða.
Félag: HSÞ – Héraðssamband Þingeyinga.
Íþróttagrein: Frjálsar íþróttir.
Af hverju þessi íþróttagrein? Ég á heima á
sveitabæ í um klukkutíma fjarlægð frá næsta
stað þar sem hægt er að æfa skipulagðar
íþróttir (Húsavík/Laugar). Áður en ég byrjaði
að æfa frjálsar voru flestir úr mínum skóla
að æfa frjálsíþróttir. Mig langaði að æfa einhverja íþrótt og var spennt fyrir frjálsum því
að áður hafði ég farið í frjálsíþróttabúðir og
keppt á Ásbyrgismótinu sem er héraðsmót
haldið í Ásbyrgi. Frjálsíþróttahópurinn í HSÞ
er frábær og marga af bestu vinum mínum
eignaðist ég gegnum frjálsar. Eitt af því
skemmtilegasta sem ég geri er að fara í mótsferðir með þessum hópi. Ástæðurnar fyrir
því að ég elska að æfa er félagsskapurinn
og frjálsar sem er ótrúlega skemmtileg og
fjölbreytt grein.

Bjartey Unnur

Hver eru markmið þín með þátttökunni?
Ég hef aldrei sett mér nein skýr markmið varðandi árangur í frjálsum, ég hef bara gaman
af því að æfa. Auðvitað vil ég gera mitt besta
og sjá framfarir. Til að nefna eitthvert markmið þá er það að sjá framfarir.
Er sérstök tíska í íþróttagrein þinni? Ég
er ekkert svaka tískuséni en þessi klassísku
merki eins og Nike, Adidas og Under Armour
eru alltaf vinsæl. Í frjálsum notast maður við
gaddaskó sem eru frá mismunandi framleiðendum. Skór frá Nike eru vinsælir. Hvað hártísku varðar held ég að hún fylgi bara hártískunni sem er í gangi almennt. Þau sem eru
með sítt hár eru oftast með það í tagli eða
fléttu/m svo að það þvælist ekki fyrir manni.
Miðað við það sem ég hef séð eru Hensonkeppnisgallarnir þeir vinsælustu. Hvert félag
er auðvitað með sinn stíl. Þessi atriði eru
aðallega miðuð út frá HSÞ þar sem ég tek
mest eftir því sem er í gangi þar.
Notar þú einhver öpp meira en önnur
– og af hverju? Ég nota mest Snapchat og
Instagram. Snapchat nota ég til að spjalla við
vini mína og fylgjast með því hvað sé í gangi
á Íslandi. Ég horfi á frægu snapparana. Instagram nota ég líka til að fylgjast með því sem
er í gangi. Stundum set ég sjálf inn myndir.
Notar þú einhver öpp til að halda utan
um hreyfingu þína? Ég er kannski voða
gamaldags en ég nota engin öpp til að halda
utan um hreyfinguna mína. Ég hef prófað
það en finnst það bara ekki henta mér. Ég
fylgist aðeins með frægum snöppurum sem
koma oft með góð ráð varðandi mataræði
og hreyfingu. Hins vegar skrifa ég stundum
niður einhver markmið varðandi hreyfingu
og mér finnst það miklu betra.
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Hægt er að keppa í 24 mismunandi greinum
á Unglingalandsmótinu á Egilsstöðum
Boccia er nú er í fyrsta

skipti á dagskrá á Unglingalandsmóti. Greinin hentar
öllum og það er um að
gera að skrá sig til leiks og
prófa að keppa í skemmtilegri grein. Keppnin er liðakeppni þar sem þrír
eru í hverju liði, óháð kyni.

Bogfimi er krefjandi

grein en svo sannarlega
þess virði að prófa.
Keppt er í tveimur flokkum, yngri flokki sem
keppir á 20 m færi á 80
sm skífu, og eldri flokki sem
keppir á 40 m færi á 80 sm skífu.

Fimleikalíf er hópaatriði/
sýningaratriði þar sem 3–6
einstaklingar eru í liði,
óháð kyni. Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu mótsins. Fyrir keppnina verður smiðja (Workshop) þar sem keppendur
geta fengið aðstoð.

Fjallahjólreiðar er

skemmtileg grein þar
sem keppt er í tveimur
aldursflokkum, 11–14
ára (hjólað 2 km) og
15–18 ára (hjólað 5 km).
Keppendur þurfa að
koma með hjól og hjálm.

Frisbígolf er í miklum
vexti og vellir spretta nú
upp um land allt.
Keppt verður í flokkum 11–14 ára og
15–18 ára. Um er að
gera að prófa frisbígolf
á Egilsstöðum.
Frjálsíþróttir hafa ætíð skipað stóran

sess á Unglingalandsmótum. Keppnin er fyrir
alla, afreksungmenni
jafnt sem aðra.
Keppnisgreinarnar
eru fjölmargar og allir
geta fundið sér grein
til að taka þátt í.

Glíma hefur
verið á Unglingalandsmótum
frá upphafi. Allir geta skráð
sig og tekið þátt í skemmtilegri íþrótt.
Golf

verður á
fimmtudegi.
Um er að ræða höggleik án forgjafar þar
sem allir flokkar leika
36 holur. Golf er bráðskemmtileg íþrótt.
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Götuhjólreiðar eru keppni í

tveimur flokkum. Yngri flokkurinn hjólar 4,5 km og eldri flokkurinn 10,5 km. Nauðsynlegt er að
mæta með hjól og hjálm.

Hestaíþróttir er
keppni þar sem keppt er
í tveimur aldursflokkum,
11–13 ára og 14–17
ára. Keppt er í tölti og
fjórgangi.
Knattspyrna hefur verið

fjölmennasta greinin á Unglingalandsmótunum undanfarin
ár. Keppt er í sömu aldursflokkum og hjá KSÍ. Í yngri aldursflokkunum eru sex leikmenn í liði
en í þeim eldri eru fimm.

Kökuskreytingar

eru ný keppnisgrein og
vissulega áhugaverð.
Allir geta skráð sig til
leiks. Keppendur fá allt
hráefnið á staðnum en
þurfa að koma með áhöld
með sér til leiks.

Körfuknattleikur hefur
ætíð verið fjörug keppni á
Unglingalandsmótunum og
ekki er ástæða til að ætla
annað en að svo verði
einnig að þessu sinni. Keppt
er í aldursflokkunum 11–12
ára, 13–14 ára, 15–16 ára og
17–18 ára. Fimm eru í hverju liði.
Motocross er gríðarlega

krefjandi keppnisgrein. Að
horfa á keppnina er ekki síður
skemmtilegt því að oftar en ekki
eru tilþrifin slík. Keppt verður í
11–15 ára flokki kvenna og karla
á 85cc 2T/150cc 4T hjólum, 14–18
ára kvennaflokki á 125cc 2T/250cc 4T
og í unglingaflokki 14–18 ára á 125cc
2T/250cc 4T.

Ólympískar lyftingar

er keppni í tveimur aldursflokkum þar sem keppt er í
snörun og jafnhendingu. Ekki
er þörf á að lyfta í lyftingaskóm eða lyftingasamfellu.

Rathlaup er áhugaverð og

skemmtileg keppnisgrein fyrir alla.
Keppt er í tveimur aldursflokkum,
11–14 ára og 15–18
ára. Keppendur fá
kort í hendurnar
þar sem litaðir
hringir tákna pósta
sem þeir þurfa að finna.
Frekari upplýsingar eru
á heimasíðu mótsins sem
nauðsynlegt er að lesa.

Skák hefur oft verið

æsispennandi á Unglingalandsmótum.
Keppt er í tveimur
aldursflokkum, 11–14
ára og 15–18 ára.

Skotfimi er aðeins

fyrir þá sem hafa náð 15
ára aldri. Keppendur þurfa sjálfir að
koma með skotvopn og vera í fylgd
foreldra eða forráðamanns með
skotvopnaleyfi. Frekari upplýsingar
er að finna á heimasíðu mótsins.

Stafsetning er
skemmtileg keppni þar
sem keppt er í tveimur
aldursflokkum, 11–14
ára og 15–18 ára.
Keppni hjá yngri
flokknum er þannig
að lesinn er texti með
eyðufyllingum og skrifaður
texti. Fyrirkomulagið hjá eldri hópnum er
upplestur og skrifaður texti.
Strandblak er keppni í fjórum

aldursflokkum stúlkna og drengja.
Spilað verður á tíma; yngsti hópur
spilar í 10 mínútur samfleytt en
hinir hóparnir í 2x6 mínútur. Spilað
er eftir útsláttarfyrirkomulagi þar
sem hverju liði eru tryggðir tveir leikir.

Sund er hressandi
keppni sem fer fram
á laugardeginum.
Keppt er í fjórum
aldursflokkum
stúlkna og drengja.
Keppnisgreinarnar
eru níu talsins og má
sjá frekari upplýsingar á
heimasíðu mótsins.
UÍA þrekmót er keppni sem verður

haldin í Crossfit Austur á Egilsstöðum.
Keppt er í tveimur aldursflokkum, 11–14
ára og 15–18 ára. Keppnin er öllum opin
og tilvalið að skrá sig til leiks.

Upplestur fer þannig fram að
keppendur velja sér texta
sjálfir, annars vegar
óbundinn texta úr bók
eftir íslenskan höfund
(lengd 300–350
orð) og hins vegar
ljóð eftir íslenskan
höfund (lengd 8–16
línur). Keppendur
lesa ljóðið í kjölfar
óbundna textans.
Íþróttir fatlaðra eru
einstaklingskeppni þar sem
keppt er í sundi og frjálsíþróttum.

Eldheitir
fljúgandi Danir
mæta á svæðið
Danski fimleika- og sýningahópurinn Motus Teeterboard mætir á Unglingalandsmót UMFÍ
2017 á Egilsstöðum í boði íslenska fyrirtækisins Motus ehf. Fimleikahópurinn samanstendur
af fjórum kraftmiklum strákum á þrítugsaldri sem slógu í gegn í dönsku hæfileikakeppninni
Danmark Har Talent á TV2 í fyrra.
Fjórmenningarnir eru þaulreyndir í fimleikum og hafa verið á meðal helsta fimleikafólks í
heimi. Þeir sérhæfa sig í því sem upp á íslensku má kalla vegasalt (e. teeterboard). Við æfingar
á vegasaltinu stendur manneskja á öðrum endanum en tvær stökkva á hinn endann. Við
þetta skýst sá eini upp og getur hann gert fimleika í loftinu. Hann lendir síðan á dýnu, öxlum
samherja síns eða gerir hvað annað sem hann ætlar sér að gera.
Búast má við heilmiklu fjöri þegar félagarnir í Motus Teeterboard sýna listir sínar því að
þeir eru ekki aðeins heilmiklir sprelligosar heldur líka ótrúlega færir í loftfimleikum. Þetta
verður einstakur viðburður.

Upplýsingamiðstöð Suðurlands
Verslunarmiðstöðinni Sunnumörk,
810 Hveragerði
Sími: 483 4601. Fax: 483 4604
Netfang: tourinfo@hveragerdi.is

Motus Teeterboard
Það er ekki útilokað að einhverjir hafi séð félagana í Motus
Teeterboard sýna listir sínar. Þeir hafa verið við nám og sýningar í dönskum heimavistarskólum og lýðháskólum, þar
á meðal í Ollerup og Gerlev, skólunum sem margir ungir
Íslendingar hafa sótt sem hafa farið utan í lýðháskóla fyrir
tilstyrk UMFÍ.

Sundlaugin Laugaskarði
810 Hveragerði
Sími: 483 4113

Vinnan fyrir UÍA
sú skemmtilegasta
Hverasvæðið í miðbænum
Hveramörk 13, 810 Hveragerði
Símar: 483 5062 & 660 3905
Netfang: tourinfo@hveragerdi.is
www.hveragerdi.is

Skjálftinn 2008
Sýning í Verslunarmiðstöðinni
Sunnumörk Hveragerði
Sími: 483 4601
Netfang: tourinfo@hveragerdi.is

Leiðrétting
Ranglega var hermt í fyrirsögn í síðasta tölublaði Skinfaxa að Ungmennafélagið Reynir á Árskógsströnd væri elsta ungmennafélag landsins þótt það hafi fagnað 110 afmæli. Nokkur eru eldri. Þar á meðal er
Ungmennafélagið Eining í Bárðardal í Þingeyjarsveit sem er innan HSÞ.
Það var stofnað árið 1892 og er því 125 ára á þessu ári. Þá var Ungmennafélagið Máni, sem er innan USÚ, stofnað 27. janúar árið 1907 og
er því eilítið eldra en Ungmennafélagið Reynir. Skarpir ungmennafélagar
tóku fljótt eftir rangfærslunni og létu ritstjóra heyra það. Hann biðst
velvirðingar á mistökunum.

Sigurður Arnar Jónsson er forstjóri Motus ehf., fyrirtækisins sem styrkir komu
danska fimleikahópsins á Unglingalandsmót UMFÍ á Egilsstöðum. Sigurður er
borinn og barnfæddur á Egilsstöðum en á ættir sínar að rekja á Borgarfjörð eystra.
Faðir Sigurðar vann mikið fyrir UÍA og vann Sigurður við verkefna- og viðburðastjórnun hjá UÍA á sumrin frá 14 ára aldri og fram yfir háskólanám.
„Vinnan hjá UÍA var á margan hátt það skemmtilegasta sem ég hef gert. Ég
byrjaði ungur, fór átta ára gamall með pabba, sem var rafvirki, á sumarhátíðir
UÍA, en fór síðan eftir fermingu að smíða fyrir Atlavíkurhátíðina og sumarhátíðir,“
segir Sigurður sem gerðist sumarstarfsmaður UÍA árið 1987 og hætti ekki fyrr en
árið 1996. Hann kom að ýmsum verkefnum UÍA, Atlavíkurhátíðum, landsmótum
og sumarhátíðum UÍA sem voru miklar íþróttahátíðir á sínum tíma.
Sigurður kom meðal annars að hátíðunum þegar þær voru haldnar á Eiðum.
Það segir hann hafa verið góðan stað. „Þetta var merkilegur viðburður og góð
staðsetning. Eiðar var hlutlaust svæði þar sem ekkert af stóru félögunum var þar
á heimavelli. Það hjálpaði til við að gera hátíðina að sameign allra Austfirðinga.
En svo var sveitarómantíkin allsráðandi sem næst aldrei þegar hátíð er haldin
inni í bæ. Meirihluta þeirra Austfirðinga sem ég þekki í dag kynntist ég í tjaldbúðum unglinga á sumarhátíðum UÍA,“ segir hann.
Sigurður kom að fjölmörgum öðrum
verkefnum, tók meðal annars að sér fjárMOTUS merkir á latínu „hreyfmögnun á útgáfu Snæfells fyrir UÍA. Veturing“ eða „að hreyfa við/að hafa
inn notaði hann til að selja auglýsingar í
áhrif á“. Hlutverk MOTUS er að
blaðið samhliða háskólanámi.
bæta fjárstreymi fyrirtækja,
Sigurður segir störf fyrir ungmennaallt frá sölu til þess að greiðsla
félög oft vanmetin. Það eigi þau ekki að
hefur átt sér stað, það er, að
vera. „Mín skoðun er sú að það að vinna
skapa hreyfingu með slagorðfyrir íþróttahreyfinguna sé gríðarlega
um á borð við „Við komum
góður skóli fyrir atvinnulífið. Fólk stendur
hreyfingu á peningana“ og
og fellur með því sem það gerir. Það er
„EKKI GERA EKKI NEITT“.
því pressa á að fólk standi sig,“ segir hann.
SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands
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Vertu fyrirmynd á vellinum

Þ

að getur verið erfitt fyrir suma að horfa
á barnið sitt í keppni og vilja stýra því
til sigurs. Börn eiga þvert á móti að fá
að iðka íþróttir á eigin forsendum en ekki
foreldra sinna. Foreldrar verða því að kunna
að draga mörkin og stíga til baka ef grunur
leikur á að of miklum þrýstingi hafi verið
beitt. Börn þurfa leiðsögn og aga en ekki
þrýsting sem þvingar þau áfram.

Hér eru ráð fyrir foreldra
sem vert er að hafa í huga
þegar börnin keppa:
• Hafðu ekki áhyggjur af úrslitum
leikja eða því hvort titlar séu að
koma heim.
• Sjáðu til þess að barnið iðki
íþróttina á eigin forsendum en
ekki til að gleðja þig.
• Taktu hlutina ekki of alvarlega.
• Kallaðu ekki á barnið á vellinum
til að leiðbeina því eða öðrum
iðkendum.
• Helltu þér ekki yfir dómara eða
þjálfara.
• Hrósaðu öllum iðkendum og
hvettu þá til dáða, sama hvernig
gengur. Börn muna ekki úrslit
leikja. Stuðningur og hvatning sitja
frekar eftir í minninu.
• Vertu jákvæð/ur í garð þjálfara,
dómara og andstæðinga í
keppnum.

UMFÍ hefur útbúið veggspjöld
þar sem foreldrar og forráðafólk
er hvatt til að vera til fyrirmyndar
á kappleikjum. Spjöldunum er
ætlað að vera utandyra, á
álplötum og þola veðurham.

UÍA

var stofnað á Eiðum 28. og 29. júní árið 1941. Sambandið hét
upphaflega Ungmennasamband Austurlands en síðar var nafninu breytt. Starfssvæði sambandsins er Austurland frá og með
Djúpavogshreppi í suðri að og með Vopnafjarðarhreppi í norðri.
Aðildarfélög UÍA eru 41 talsins um allt Austurland. Öll íþrótta- og ungmennafélög á starfssvæði sambandsins geta gerst aðilar að því, að
því gefnu að lög þeirra séu í samræmi við lög UÍA, UMFÍ
og ÍSÍ.
Vopnafjörður

Borgarfjörður eystri

Egilsstaðir
Seyðisfjörður
Neskaupstaður
Eskifjörður
Reyðarfjörður
Fáskrúðsfjörður
Stöðvarfjörður
Breiðdalsvík
Djúpivogur
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Aðildarfélög UÍA
Ungmennafélagið Austri / Eskifirði – Ungmennafélagið
Valur / Reyðarfirði – Ungmennafélagið Einherji / Vopnafirði – Íþróttafélagið Höttur / Egilsstöðum – Ungmennafélagið
Hrafnkell Freysgoði / Breiðdalshreppi – Íþróttafélagið Huginn / Seyðisfirði – Ungmennafélagið Leiknir / Fáskrúðsfirði – Ungmennafélagið
Neisti / Djúpavogi – Samvirkjafélag Eiðaþinghár / Egilsstöðum – Skíðafélagið í Stafdal / Stafdal á Fjarðarheiði – Knattspyrnufélagið Spyrnir /
Fljótsdalshéraði – Íþróttafélagið Þróttur / Norðfirði – Ungmennafélagið Þristur / Fljótsdal, Völlum og Skriðdal – Ungmennafélagið Súlan /
Stöðvarfirði – Ungmennafélag Borgarfjarðar / Borgarfirði eystri.

Ættum að höfða til yngra fólks
og lækka aldurinn í 40+
Guðríður Aadnegard er formaður Héraðssambandsins Skarphéðins (HSK). Skömmu
eftir Landsmót UMFÍ 50+ í Hveragerði í júní
sl. fór hún ásamt hópi á vegum UMFÍ til að
fylgjast með landsmóti DGI í Danmörku.
Hún sneri aftur með fullt af nýjum hugmyndum í farteskinu fyrir Unglingalandsmót UMFÍ sem haldið verður í Þorlákshöfn á næsta ári.
Hvernig gekk mótið
í Hveragerði?
„Mér fannst mótið
ganga mjög vel. Það
bjargaðist fyrir horn
að aðeins rigndi á
föstudeginum því að
þá var keppt í innigreinum. Greinarnar
úti voru um helgina og
þá var sem betur fer sól.
Ég var mjög ánægð með
það hvað framlag Hamars í
Hveragerði var gott og hvað
sjálfboðaliðarnir komu sterkir
inn. Þeir voru margir og unnu tímunum saman með bros á vör. Svo var ég
líka ánægð með að sjá hvað stjórn og starfsmenn UMFÍ létu til sín taka. Það er stuðningur að vita af fólki sem kann til verka.“
Hvað lærðuð þið af mótshaldinu?
„Landsmót UMFÍ 50+ var fyrsta mótið sem
haldið er í Hveragerði í langan tíma. Þarna sá
fólk hvað þetta er skemmtileg vinna og hvað
það gefur mikið af sér félagslega að vinna
með öðrum. Það auðveldar allt mótshald í
framtíðinni.“
Hvað þurfa þeir sem halda mót að hafa
í huga?
„Ég er mjög hugsi eftir ferð Ungmennafélags Íslands á landsmót DGI í Danmörku.

Þar lærðum við margt nýtt og höfum rætt
mikið um það sem við sáum þar, nýja vinkla,
góða nálgun á starf sjálfboðaliða, hvernig
bæjarbúar eru virkjaðir fyrr í ferlinu og ýmislegt fleira. Eftir þessa ferð sáum við að við
þurfum að byrja undirbúning fyrr, að virkja
sveitarfélagið og bæjarbúa.
Áttu ráð handa skipuleggjendum móta UMFÍ?
„Eftir mót DGI myndi ég
vilja skoða að lækka aldur
þátttakenda og sjá fleiri
40+ taka þátt í mótunum
okkar. Það voru margir í
Hveragerði undir fimmtugu sem biðu á hliðarlínunni og langaði að vera
með. Svo sást líka í ýmsum greinum, svo sem í
ringó, að sjötugir og eldri
stóðu alveg uppi í hárinu á
þeim yngri. Það sýndi sig líka
þegar Óli Geir, sem stýrði línudansinum, bauð fólki að koma og
prófa daginn eftir keppni, að það má vel
hafa fleiri vinnustofur og námskeið á mótunum sem fólk getur kíkt inn á og prófað aðrar
greinar. Fólk þarf að þora að stíga fyrstu skrefin í nýjum greinum. Ég sé alveg fyrir mér að
vinnustofa í pönnukökubakstri geti verið
vinsæl.“
Hvað var eftirtektarverðast í Danmörku
sem mætti taka upp hér?
„Mér fannst vinnustofurnar um íþróttir og
hreyfingu og boð um að leyfa gestum að
koma og prófa nýjar greinar mjög áhugaverðar. En það sem vakti athygli mína var
að fólk var almennt á landsmóti DGI að
keppa sér til gamans. Þar voru heldur engir
verðlaunapeningar veittir fyrir efstu sætin.
Við mættum taka það upp hér.“

Eftirtaldir aðilar
styðja starfsemi

Ungmennafélags Íslands:
Reykjavík

Gjögur hf. Kringlunni 7
Stólpi-gámar ehf., Klettagörðum 5
Ásbjörn Ólafsson ehf.,
Köllunarklettsvegi 6
Arkís arkitektar ehf., Kleppsvegi 152
Henson Sports Europe á Íslandi ehf.,
Brautarholti 24
Landssamband lögreglumanna,
Grettisgötu 89
VSÓ Ráðgjöf ehf., Borgartúni 20
Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23
Ennemm ehf., Grensásvegi 11
Aðalvík ehf., Síðumúla 13
Suzuki-bílar hf., Skeifunni 17
Heilsubrunnurinn ehf., Markarvegi 16
Bílasmiðurinn hf., Bíldshöfða 16
Orka ehf., Stórhöfða 37
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins,
Stuðlahálsi 2
Við og Við sf., Gylfaflöt 3
Landsnet hf., Gylfaflöt 9

Kópavogur

dk hugbúnaður ehf., Smáratorgi 3
Rafmiðlun hf., Ögurhvarfi 8

Garðabær

Geislatækni ehf., Laser-þjónustan,
Suðurhrauni 12c
Garðabær, Garðatorgi 7
Verkalýðsfélagið Hlíf,
Reykjavíkurvegi 64
Malbikunarstöðin Hlaðbær Colas ehf.,
Gullhellu 1

Reykjanesbær

DMM Lausnir ehf., Hafnargötu 91
Verslunarmannafélag Suðurnesja,
Vatnsnesvegi 14

Mosfellsbær

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

Akranesi

Straumnes ehf. rafverktakar,
Krókatúni 22–24

Borgarnes

Kaupfélag Borgfirðinga svf., Egilsholti 1
Hótel Borgarnes ehf., Egilsgötu 16
Eyja- og Miklaholtshreppur, Hofsstöðum

Stykkishólmur

Stykkishólmsbær, Hafnargötu 3
Þ.B. Borg - steypustöð ehf., Silfurgötu 36

Ísafjörður

Sjúkraþjálfun Vestfjarða ehf.,
Eyrargötu 2
Ævintýradalurinn ehf., Heydal
Arna ehf., Hafnargötu 80

Blönduós

Stéttarfélagið Samstaða, Þverbraut 1

Sauðárkrókur
Keppendur í utanvegahlaupi á
Landsmóti UMFÍ50+ í Hveragerði.

K-Tak ehf., Borgartúni 1
Verslun Haraldar Júlíussonar,
Aðalgötu 22
SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands
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HVAÐ
ER AÐ
FRÉTTA?

Vaxtarverkir fylgja
stækkun félags
M

arteinn Ægisson er framkvæmdastjóri Ungmennafélagsins
Þróttar. Félagið starfar í Vogum og var stofnað 23. október
árið 1932. Það fagnar 85 ára afmæli í haust. Félagið hefur
stækkað síðustu árin en stækkun fylgja vaxtarverkir sem stjórn
félagsins hefur unnið á.

Marteinn Ægisson,
framkvæmdastjóri
Umf. Þróttar í Vogum.

Hvað er að frétta?
Það er allt gott að frétta úr Vogum. Helstu áskoranir í rekstri félagsins? Að vera réttum megin við núllið, fjölga sjálfboðaliðum og bjóða
upp á faglegt starf fyrir alla iðkendur og aðra félagsmenn. Félagið
hefur stækkað hratt síðustu árin og því fylgja ný vandamál sem er
góður lærdómur til að efla félagið.
Hvað gerðuð þið til að laga reksturinn þegar þörf var á því?
Við vorum í fjárhagsvandræðum 2015. Æfingagjöldin voru hækkuð
um 20% og við fórum í mikla vinnu við að fjölga styrktaraðilum.
Hver var árangurinn?
Fjárhagsstaða félagsins lagaðist og við höfum getað staðið við allar
Marteinn Ægisson hóf störf sem framkvæmdastjóri Þróttar
2. maí 2015. Hafði hann áður prófað flest störf hjá félaginu.
Hann var formaður knattspyrnudeildar árum saman. Þá
þjálfaði hann yngri flokka í átta ár, hafði setið í aðalstjórn
félagsins og tekið að sér fjölmörg verkefni fyrir Þrótt án
þess að vera stjórnarmaður eða starfsmaður.

Félagið í hnotskurn

• Iðkendur eru í kringum 150.
• Félagið býður upp á knattspyrnu,
júdó og sund. Félagið heldur líka úti
leiklistarnámi og íþróttaskóla.
• Flestir æfa knattspyrnu. Veruleg
fjölgun hefur verið í öðrum greinum.

skuldbindingar okkar. Þrátt fyrir hækkun
æfingagjalda fjölgaði iðkendum á sama tíma.
Við höfum einnig fengið mjög hæfa þjálfara
inn í félagið og það hefur bætt starfið.
Reksturinn er þó enn viðkvæmur og má lítið
bregða út af svo að fari í fyrra horf.
Eitthvað að lokum?
Það hefur verið mikill kraftur í sundinu síðustu árin og við erum að leita að sundþjálfara fyrir veturinn sem er tilbúinn að halda
áfram því góða starfi sem hefur verið í gangi
og teikna upp framtíðina með okkur.
Ef einhver les þetta og getur aðstoðað er
hægt að senda okkur tölvupóst á netfangið
throttur@throttur.net eða hringja beint í mig
síma 892-6789.
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Eftirtaldir aðilar
styðja starfsemi

Ungmennafélags Íslands:
Siglufjörður

Íþróttamiðstöð Fjallabyggðar,
Gránugötu 24

Akureyri

Raftákn ehf., Glerárgötu 34
Tannlæknastofa Árna Páls Halldórssonar,
við Mýrarveg
Hnjúkar ehf., Kaupvangi, Mýrarvegi
Baugsbót ehf., Frostagata 1b

Grenivík

Brattás ehf., Ægissíðu 11

Húsavík

EGILSSTAÐABÚIÐ

Jarðverk ehf., Birkimel

Vopnafjörður

Vopnafjarðarhreppur, Hamrahlíð 15

Frá fyrstu hendi – úr framleiðslu Egilsstaðabúsins –
mjólkurvörur, nautakjöt og hamborgarar.

Egilsstaðir

Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.,
Miðvangi 2–4
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf.,
Einhleypingi 1
Klassík ehf., Selási 1
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf.,
Fagradalsbraut 11
Héraðsprent ehf., Miðvangi 1
Farfuglaheimilið Húsey, Húsey

Seyðisfjörður

Seyðisfjarðarkaupstaður,
Hafnargötu 44

Reyðarfjörður

Stjórnendafélag Austurlands,
Austurvegi 20

Höfn í Hornafirði

Sveitarfélagið Hornafjörður,
Hafnarbraut 27

Laugarvatn

Menntaskólinn að Laugarvatni

Flúðir

Flúðasveppir, Garðastíg 8

Súpa, kaffi og meðlæti – allt heimabakað.
Velkomin í sveitina í miðbænum!

Göngum um Ísland

Njótum
íslenskrar
náttúru.
Göngum
um Ísland.

282 stuttar gönguleiðir
fyrir alla fjölskylduna

Wappið
– 21 gönguleið
Fjölskyldan á fjallið
– 10 fjallgönguleiðir

2017

Hvolsvöllur

Krappi ehf., Ormsvöllum 5

Kirkjubæjarklaustur
Geirland ehf., Geirland
Hótel Laki ehf., Efri-Vík

1

Merkið

Landsvirkjun_Merki

Snæfellsbær
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Einfaldar
og öruggar
greiðslur
fyrir alla
Við kynnum glænýja greiðslulausn fyrir
vefverslanir og fyrirtæki sem vilja auka sölu og
bæta afkomuna. Einföld innskráning og viðmót
þar sem kaupendur geta valið að dreifa greiðslum
af kaupunum á kort eða greiðsluseðla til allt
að 36 mánaða.

Greiðslugátt

Einfalt

fyrir vefverslanir - skilvirkt
og þægilegt viðmót

Forskráning notenda óþörf
fyrir lægri upphæðir

Sölugátt

Örugg skil

fyrir sölufólk fyrirtækja
- fljótleg og aðgengileg
skráning

Öll samþykkt kaup
greidd út óháð greiðslum
kaupenda

Hagkvæmt
Ekkert mánaðargjald eða
föst gjöld

Kynntu þér allt um Pei á pei.is eða hafðu samband
og óskaðu eftir kynningu eða nánari upplýsingum
- við eigum örugglega samleið
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