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Verkefni til
fyrirmyndar
á Selfossi

U

ngmennafélag Selfoss fékk fyrir
skömmu 3,5 milljóna króna styrk
frá Evrópu unga fólksins (EUF) til
að auka þekkingu og fá nýjar
hugmyndir í starfi með ungu fólki
hjá félaginu, í samstarfi við DGI Østjylland,
héraðssamband systursamtaka UMFÍ í Danmörku. Gissur Jónsson, framkvæmdastjóri
hjá Umf. Selfoss, vonast til að verkefnið
verði til þess að fleiri félög byggi brýr til
íþróttafélaga í öðrum löndum.
„Við teljum að verkefnið víkki sjóndeildar
hringinn og veiti ungu fólki tækifæri sem
það hafði ekki áður,“ segir Gissur Jónsson,
framkvæmdastjóri Umf. Selfoss. Félagið fékk
í lok árs 2017 styrk upp á 3,5 milljónir króna
til að gera 15–20 manna hópi níu deilda

Gissur Jónsson hjá
Umf. Selfoss segir
gott að geta leitað
til Evrópu unga
fólksins eftir stuðningi við verkefni
ungmennafélaga.

Svona var ferlið

> Hugmynd sem Örn fékk í tengslum við
stefnumótunarvinnu hjá Umf. Selfoss 2008.
> Gissur og Örn fá styrk hjá UMFÍ og HSK til að fara til
Danmerkur og leggja drög að verkefninu.
> Aðalstjórn Umf. Selfoss samþykkir verkefnið.
> Umsókn um Erasmus+ styrk hjá EUF.
> Undirbúningshópur stofnaður fyrir ferðina.
> 15–20 manna hópur fer frá Selfossi til Danmerkur
í september.
> Hópur frá Danmörku kemur til Íslands í byrjun vetrar.

félagsins kleift að fara utan og kynna sér það
sem félög innan DGI Østjylland hafa upp á
að bjóða, að koma á tengslum félagsmanna
og stjórnenda úti og efla þekkingu og koma
með nýjungar í þjálfun ungmenna.
Gert er ráð fyrir því að hópurinn frá Selfossi fari utan í september og að sams konar
hópur komi hingað frá Danmörku í byrjun
vetrar.
Gissur segir gert ráð fyrir því að fulltrúar
frá öllum deildum Umf. Selfoss hitti kollega
sína hjá sambærilegu íþróttafélagi innan DGI
Østjylland. Fulltrúar frá sveitarfélaginu Árborg
og HSK verði einnig með í för og fundi þeir
með kollegum sínum ytra til að kynnast
samvinnu sveitarfélaga og héraðssambanda
og kynni sér m.a. aðstöðumál. „Við þurfum
að fara utan með fjölbreyttan hóp af báðum
kynjum og á öllum aldri, formenn, þjálfara
og helst iðkendur líka svo að allir læri eitthvað,“ segir Gissur.
Gissur segir verkefnið hafa fæðst á Selfossi
fyrir nokkru. „Örn Guðnason, fyrrverandi framkvæmdastjóri Umf. Selfoss, er hugmyndasmiðurinn, hann hefur unnið lengi að undirbúningi þessa verkefnis og við höfum átt í
góðu samstarfi um að þoka því áfram. Hann
fékk hugmyndina í tengslum við stefnumótunarvinnu um íþróttir sem sveitarfélagið
Árborg stóð fyrir 2008. Þar kom m.a. fram að
eitt af tækifærum Umf. Selfoss til að styrkja
sig í samkeppni við íþróttafélögin á höfuðborgarsvæðinu, sem hefðu greiðari aðgang
að fjármagni, væri að efla félagslegt og faglegt starf félagsins. Örn hefur átt sæti í stjórn
UMFÍ frá 2007 og eftir heimsóknir hans með
forystumönnum UMFÍ til DGI í Danmörku
urðu til tengsl sem hann hefur m.a. nýtt til að
láta verkefnið verða að veruleika. Við feng-

„Við teljum að verkefnið víkki sjóndeildar
hringinn og veiti ungu
fólki tækifæri sem það
hafði ekki áður“
um styrk hjá UMFÍ til að heimsækja DGI
á austanverðu Jótlandi í janúar 2017, til að
kíkja á starfið og hitta fólk. Okkur leist vel á
það og sáum þar margt gott sem má taka
upp hjá Umf. Selfoss og raunar hjá fleiri
félögum,“ segir Gissur.
Örn og Gissur fengu ekki styrk hjá EUF
fyrsta kastið. „Boltinn fór að rúlla þegar við
dembdum okkur í þetta og einbeittum
okkur að því að vinna vel í umsókninni. Það
þurfti að leggja töluverða vinnu í hana til að
uppfylla skilyrði fyrir styrk,“ segir Gissur.

Alltaf hægt að efla samstarfið

Gissur bendir á að góð tengsl séu á milli
aðildarfélaga DGI Østjylland og Íslendinga.
Janus Daði Smárason spilaði með Árósaliðinu í handbolta og nú er Ómar Ingi Magnússon á mála hjá liðinu. „Við erum með tengiliði. En nú viljum við fara lengra með málið og
læra hvernig á að gera gott starf enn betra,
skoða aðstöðuna, uppbyggingu félaganna
og læra af Dönum um barna- og unglingastarf. Það er svo aldrei að vita nema þetta
geti orðið vettvangur fyrir ungmennaskipti og
flutning á þekkingu milli landa,“ segir hann.
Gissur segir drauminn að forsvarsmenn
fleiri félaga feti í fótspor Umf. Selfoss, fari
utan og efli bæði tengsl og samstarf við
erlend félög. Hann mælir með EUF í tengslum við slík skref. „Það er gott að sækja um
styrki hjá EUF því það getur bætt starf okkar
svo mikið. En það þarf að vanda sig við
umsóknina,“ segir hann.
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Leiðari Skinfaxa:

Góð heilsa – heilbrigt félagsstarf

G

óð heilsa felst í líkamlegu og andlegu
jafnvægi en hver og einn þarf að bera
ábyrgð á eigin heilsu. Markmið Ungmennafélags Íslands er Ræktun lýðs og lands.
Til að ná því markmiði vinnur hreyfingin að
líkamlegum og andlegum þroska félagsmanna sinna með því að gefa sem flestum
kost á að taka þátt í heilbrigðu félagsstarfi.

Landsmótið á Sauðárkróki
Fyrir nokkru kom út auglýsingabæklingur fyrir Landsmótið sem haldið
verður á Sauðárkróki dagana 12. til
15. júlí nk. Það hefur verið einkar
fróðlegt að fylgjast með skipulagi
þessa mikla verkefnis sem hefur
skipað stóran sess í starfi ungmennafélagshreyfingarinnar áratugum saman.
Krafturinn og hugmyndaauðgin, sem
landsmótsnefnd hefur

Þorlákshöfn dagana 2. til 5. ágúst ásamt fróðlegri umfjöllun um ráðstefnuna Ungt fólk og
lýðræði og Hreyfivikuna sem verður í maí
auk fjölda annarra áhugaverðra málefna.

sýnt, eru eftirtektarverð og ber dagskráin þess
augljós merki. Á vettvangi Landsmótsins getur hver sem er tekið þátt á eigin forsendum;
sumir keppa, aðrir leika sér eða láta bara vaða
en fyrir öllu er að allir skemmti sér. Þar verður
unnt að taka þátt í hefðbundnum greinum
ásamt því að ýmislegt nýtt er kynnt til sögunnar - eða hefur þú einhvern tíma heyrt
minnst á Krolf, Metabolic eða Patenque?
Að hitta fólk á förnum vegi sem rifjar
upp ógleymanlega skemmtilegar
minningar frá þátttöku á fyrri Landsmótum er mjög gefandi og sýnir
hversu mikilvægt starfið hefur verið
í tímans rás og er enn enda alltaf
mikilvægt að skapa góðar minningar í góðra vina hópi. Í
bæklingnum er einnig
að finna hugaverða
grein um Unglingalandsmótið sem
haldið verður í

Taktu þátt

Ljóst er að fram undan eru mörg áhugaverð
verkefni á vettvangi ungmennafélagshreyfingarinnar sem vert er að gefa gaum enda
er fátt skemmtilegra en að taka þátt í öflugu
félagsstarfi og kynnast því fjölmarga fólki
sem að hreyfingunni kemur. Ég vil nota tækifærið og þakka öllu þessu öfluga og kraftmikla fólki, sjálfboðaliðum, starfsmönnum
og öllum þátttakendum kærlega fyrir ómetanlegt framlag þeirra og góða viðkynningu
enda er hvaða þátttaka sem er í starfi ungmennafélaganna gefandi fyrir líkama og sál
og stuðlar þar með að góðri heilsu.
Jóhann Steinar Ingimundarson,
stjórnarmaður UMFÍ
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Skinfaxi 1. tbl. 2018
Skinfaxi er tímarit Ungmennafélags Íslands.
Það hefur komið út samfleytt síðan árið 1909.
Blaðið kemur út ársfjórðungslega. Tímaritið
dregur nafn sitt af hestinum fljúgandi sem
dró vagn goðsagnaverunnar Dags er ók um
himinhvolfin í norrænum sagnaheimi.
Ritstjóri: Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
Ábyrgðarmaður: Haukur Valtýsson,
formaður UMFÍ
Ljósmyndir: Jón Aðalsteinn Bergsveinsson,
Örn Guðnason, Gunnar Gunnarsson, Ívar
Sæland o.fl.
Umbrot og hönnun: Indígó
Prófarkalestur: Helgi Magnússon
Auglýsingar: Miðlun ehf. o.fl.
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja
Kápa Skinfaxa er prentuð á 150 gr Munken
pappír sem er innfluttur frá Svíþjóð. Innsíður
eru prentaðar á 65 gr pappír.

Nemendur Grunnskólans á Bíldudal skemmtu sér á kósýdegi í íþróttaskólanum ásamt íþrótta- og tómstundafulltrúanum Páli Vilhjálmssyni sem jafnframt er framkvæmdastjóri Héraðssambandsins Hrafna-Flóka.

Betra að launakostnaðurinn dreifist
Taki sveitarfélög á sig launakostnað íþrótta- og
tómstundafulltrúa af héraðssambandi getur starfið
batnað til muna.
„Það er mikilvægt að hafa starfsmann í fullu
starfi. En það er erfitt fyrir félagið á staðnum.
Þess vegna skiptir miklu máli að taka upp viðræður við sveitarfélög eða aðra, svo sem fyrirtæki á staðnum, um að taka á sig launakostnað íþrótta- og tómstundafulltrúa í stað héraðsog ungmennasambandsins. Það er allra hagur,“ segir Iða Marsibil Jónsdóttir, formaður
Héraðssambandsins Hrafna-Flóka í Vesturbyggð.
Á 50. sambandsþingi UMFÍ á Hallormsstað
í fyrrahaust var m.a. rætt um að auka þyrfti
fjármagn til rekstrar héraðs- og ungmennasambanda. Rætt var um að stjórnvöld eða
sveitarfélög leggðu sitt af mörkum með sama
hætti og þegar þrýst var á stjórnvöld um að
leggja fram aukið fjármagn til rekstrar sérsambanda Íþrótta- og ólympíusambands
Íslands (ÍSÍ).
Héraðssambandið Hrafna-Flóki er í sömu
eða svipaðri stöðu og mörg önnur sambönd
á landinu. Það greiðir allan launakostnað
framkvæmdastjóra sambandsins. Hjá öðrum
samböndum er framkvæmdastjóri ýmist í
hálfri stöðu eða öðru hlutfalli með öðrum
störfum. Þetta fyrirkomulag getur slitið í
sundur samfelluna sem ætti að vera í starfsemi viðkomandi félags og dregur úr starfsöryggi starfsmanns.
Framkvæmdastjóri Héraðssambandsins
Hrafna-Flóka er jafnframt íþrótta- og tómstundafulltrúi sveitarfélagsins. Fyrir þremur
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Ritnefnd:
Gunnar Gunnarsson formaður, Örn Guðnason,
Eiður Andri Guðlaugsson, Elísabet Ásdís
Kristjánsdóttir og Guðmunda Ólafsdóttir.
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
Stjórn UMFÍ:
Haukur Valtýsson, formaður
Örn Guðnason, varaformaður
Hrönn Jónsdóttir, ritari
Guðmundur Sigurbergsson, gjaldkeri
Ragnheiður Högnadóttir, meðstjórnandi
Gunnar Gunnarsson, meðstjórnandi
Jóhann Steinar Ingimundarson,
meðstjórnandi

Iða Marsibil Jónsdóttir, formaður Héraðssambandsins Hrafna-Flóka.
árum fór héraðssambandið í samstarf með
Vesturbyggð, Tálknafjarðarhreppi og nokkrum stórum fyrirtækjum á svæðinu sem styrktu
starfið. Starfið er að stórum hluta bundið
íþróttaskóla héraðssambandsins, sem starfar
í þremur bæjarfélögum alla virka daga á
skólaárinu og framkvæmdastjórinn sinnir
sem íþróttafulltrúi. Starfsfólki hefur líka fjölgað í kringum íþróttaskólann. Allur þessi rekstur eykur baggann á héraðssambandinu og
og getur orðið þungur í skauti.
„Það er hagur sveitarfélaganna að þau taki
á sig launakostnað íþrótta- og tómstundafulltrúa. Það ætti að efla héraðs- og ungmennasambönd landsins,“ segir Iða Marsibil.

Varastjórn UMFÍ:
Sigurður Óskar Jónsson,
Gunnar Þór Gestsson,
Lárus B. Lárusson og
Helga Jóhannesdóttir.
Forsíðumynd:
Forsíðumyndina tók ljósmyndarinn Ívar Sæland
af kátu Ungmennaráði UMFÍ á ráðstefnunni
Ungt fólk og lýðræði sem fram fór á Hotel Borealis
að Efri-Brú í Grímsnesi dagana 21.–23. mars 2018.
Ungmennafélag Íslands, skammstafað UMFÍ,
er landssamband ungmennafélaga á Íslandi.
UMFÍ var stofnað á Þingvöllum 2. ágúst 1907.
Sambandsaðilar UMFÍ eru 29 talsins.
Í hreyfingunni eru í dag um 160.000 félagar í
rúmlega 300 ungmenna- og íþróttafélögum
um land allt.

FRAMTÍÐIN
ER SKARPARI
MEÐ LENOVO

Borgartúni 37, Reykjavík • Kaupangi, Akureyri • netverslun.is

Íþróttafélög þurfa sterka aðalstjórn
leiðir af sér að tími, orka og vinnuframlag
félagsmanna, sjálfboðaliða og starfsmanna
nýtist ekki sem skyldi sökum illa skilgreindra
hlutverka þeirra, ábyrgðar og boðleiða til
annarra þátta starfsins.

Skýru verklagi er ábótavant
hjá íþróttafélögum. Þetta
skilar sér í verri nýtingu á
tíma, orku og vinnuframlagi
félagsmanna, starfsmanna
og sjálfboðaliða, að mati
Davíðs Svanssonar.
„Það geta allir unnið stefnumótun. Vandinn
er hins vegar að vinna eftir henni. Það kom
okkur reyndar á óvart hversu lítið var um
skýra stefnumótun hjá íþróttafélögum yfir
leitt,“ segir Davíð Svansson.
Davíð er fyrrverandi markvörður í meist
araflokki karla í handbolta í liði Aftureldingar. Hann skilaði í fyrrasumar lokaverkefni í
tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykja
vík. Meðhöfundur hans var Þrándur Gíslason
Roth, fyrrverandi fyrirliði og línumaður Aftureldingar. Ætla mætti að heimatökin hefðu
verið hæg því að viðfangsefnið var stefnu
mótun Aftureldingar.
„Við höfðum verið lengi hjá félaginu og
verið með mikil tengsl inn í það. Okkur fannst
þess vegna tilvalið að skoða Aftureldingu.
Ætlunin var að búa til stefnumótun fyrir félagið. En það hafði verið gert árið 2009. Þótt hún
hefði verið gerð til aðeins 3–4 ára breyttum
við um stefnu, unnum út frá henni, tókum
stöðugreiningu, mátum Aftureldingu og
rýndum í það hvernig unnið væri eftir stefnunni og hvað mætti gera betur. En Afturelding
er stór klúbbur og því gerðum við lítið annað
í tvo mánuði en að ræða við stjórnarmenn
Aftureldingar og formenn,“ segir Davíð.
Davíð og Þrándur komust svo nærri félaginu að ritgerðin er lokuð almenningi til 2020.

Stefnumótun ekki skýr

Þótt mikið efni sé til um stefnumótun fyrir
tækja er minna um slíkt þegar kemur að félögum, allra síst íþróttafélögum. Þeir Davíð og
Þrándur skoðuðu hvernig stefnumótun
félaga er birt á heimasíðum þeirra og kynnt
starfsfólki og félagsmönnum. Þeir unnu hins
vegar ekki mikið með önnur félög en Aftur
eldingu.

Hvernig er staðan?

Davíð Svansson.

Í grófum dráttum leiddu niðurstöðurnar í
ljós að skortur á formfestu og skýrleika í verklagi Aftureldingar og boðleiðum og samskiptum innan félagsins virðist hefta öra framþró
un félagsins. Áherslur, stefna og verklag virð
ast haldast í hendur við stefnu og sýn þeirra
sem sitja við stjórnvölinn hverju sinni. Þetta

Svona var stöðugreiningin unnin
Við stöðugreiningu Davíðs og Þrándar var unnið út frá hugmyndum og áliti forsvarsmanna deilda Aftureldingar, formanns félagsins og framkvæmdastjóra. Notast var bæði
við megindlegar og eigindlegar aðferðir við gagnasöfnun
frá formönnum, yfirþjálfurum og öðrum stjórnarmönnum
innan hverrar deildar. Sendur var út spurningalisti og honum fylgt eftir með viðtölum. Þá fóru fram eigindleg viðtöl
við framkvæmdastjóra, formann UMFA og við bæjarstjóra
sveitarfélagsins.

„Það kom okkur á óvart hversu lítið er um
skýra stefnumótun almennt hjá félögum.
Við ræddum ekki mikið við önnur félög en
skoðuðum heimasíður þeirra. Mörg félög
birta upplýsingar um gildi sín en fá birta
stefnumótunina. Þegar við fórum að skoða
þetta hélt ég að það væri algengara en
raunin er,” segir Davíð.
„Tilfinning mín er sú að í þeim tilvikum þar
sem stefnumótun er lokið þurfi að vera skýrara hvernig á að vinna eftir henni og eftir
hvaða leiðum skuli vinna. Þótt aðalstjórn og
starfsfólk geri það flest eru margir sjálfboða
liðar hjá ungmennafélögum. Lítil tengsl geta
því verið á milli stefnumótunar félaga, aðalstjórnar og svo sjálfboðaliðanna sem koma
með sínar eigin skoðanir að starfinu. Íþróttafélög þurfa að vera með mjög sterka aðal
stjórn sem getur stýrt öllum í sömu átt. En
það er erfitt,“ segir Davíð og bætir við að
forvitnilegt sé að skoða stöðuna hjá öðrum
félögum og hvernig þessum málum sé
háttað í öðrum löndum.

Íþróttafélög þurfa viðurkenningu sem mikilvægar stofnanir

M

argrét Lilja Guðmundsdóttir, aðjúnkt á íþróttafræðasviði við tækniog verkfræðideild Háskólans í Reykjavík,
var leiðbeinandi þeirra Davíðs og Þrándar í
lokaverkefninu ásamt Willum Þór Þórssyni,
þingmanni, viðskiptafræðingi og fyrrverandi handknattleiks- og knattspyrnuþjálfara.
Spurð að því hvernig staðan sé hjá
félögum yfirleitt þegar kemur að verklagi svarar hún: „Það fer eftir því hversu
fastmótaðir innviðir félaganna eru, hvað
verklagið er skýrt og hversu stór starfsmannahópurinn er. Það er ljóst að starfið
ræðst að stórum hluta af því hverjir eru
við stjórn viðkomandi félags, hversu gott
baklandið er og hversu mikið fjármagn
félagið hefur til umráða.“
Margrét segir að hún hafi ekki skoðað
öll íþróttafélög og ungmennafélög í landinu og geti auðvitað ekki annað en talað
um stöðuna á almennum nótum.

Ríkið getur gert meiri kröfur

Margrét bendir á að íþróttafélögin gegna
veigamiklu hlutverki í íslensku samfélagi.
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íþróttafélögin séu viðurkennd sem mikilvægar stofnanir og fái fjármagn í takt við
það. Um leið gætu sveitarfélög og ríki
gert meiri kröfur um skipulagða stefnu
og rekstur. Rekstur íþróttafélaga er flókið
samspil fyrirtækjareksturs og sjálfboðaliðastarfs. Það vantar víða upp á stefnumótun og skýra verkferla eins og þeir
Davíð og Þrándur fjölluðu um í lokaritgerð sinni. Skýrt verklag, fordæmi og
eftirfylgni mætti vel hugsa að kæmu frá
sérsamböndum og ÍSÍ sem ÍSÍ vissulega
gerir með t.a.m. Fyrirmyndarfélagi ÍSÍ.“

Margrét Lilja
Guðmundsdóttir.

Um 90% af hverjum árgangi barna fari einhvern tíma í gegnum starf íþróttafélags. Þá
hafi rannsóknir sýnt að skipulagt íþróttastarf
sé einn af lykilþáttum hér á landi þegar kemur að forvörnum gegn vímuefnaneyslu
ungmenna.
„Það er að mínu mati mjög mikilvægt að

Hvað ráð ert þú með handa íþróttafélögum í þessum málum?
„Mikilvægt er að marka stefnu, hafa verklag skýrt og boðleiðir ljósar. Þá skiptir
miklu máli að þekking sé skráð og sitji
eftir í félaginu því mannabreytingar eru
oft örar þar sem fjöldi sjálfboðaliða fer í
gegn. Með skýrri og einfaldri stefnumótun eru meiri líkur á að tími, orka og vinnuframlag félagsmanna, sjálfboðaliða og
starfsmanna nýtist í kjarnastarfsemi hvers
félags,“ segir Margrét Lilja Guðmundsdóttir.

ENNEMM / SÍA / NM82263

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
SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands
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LUKKUDÝR

Sprettur sporlangi fylgir ætíð iðkendum
UÍA á Unglingalandsmótum og vekur gjarnan
mikla lukku. Það sama gildir því miður um
Sprett sporlanga og önnur hreindýr, hann sér
ekki vel fram fyrir trýnið á sér og því þarf
að leiða hann á íþróttavellinum.

Sprettur sporlangi vekur lukku

S

íðasta lukkudýrið, sem Jóhannes
Waage gerði, var Sprettur sporlangi,
lukkudýr UÍA. Sprettur er hreindýr,
aðalsmerki Austurlands. Hann var
kynntur til sögunnar árið 2011.
Gunnar Gunnarsson, formaður UÍA, segir
Sprett nýttan sem kynningarfulltrúa UÍA. Á
vefsíðu UÍA megi sjá myndbönd af honum
kynna sér ýmsar greinar sem UÍA býður upp á.
„Árið 2011 var margt í gangi hjá okkur. Við
héldum Unglingalandsmót UMFÍ og áttum
líka 70 ára afmæli. Við veltum því mikið fyrir
okkur hvað við gætum gert í tilefni alls þessa.
Ein þeirra var að taka hreindýr í fóstur. Við
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ákváðum að fara þá leið, höfðum samband
við Jóhann Waage og pöntuðum hreindýr.
Ferlið allt tók nokkra mánuði. Jóhann teiknaði Sprett og búningurinn var saumaður á
saumastofunni Saumsprettunni í Reykjavík,“
segir Gunnar og bætir við að Sprettur mæti
á marga viðburði UÍA, til dæmis frjálsíþróttamót 10 ára og yngri, fylgi iðkendum á Unglingalandsmót og svo má lengi telja.
„Sprettur kemur aðeins fram á viðburðum
sem tengjast íþrótta- og ungmennastarfi og
vekur mikla lukku, sérstaklega hjá yngri iðkendum. Þar á milli er hann uppi á heiði á
beit,“ segir Gunnar og bendir á að hugsað sé

um Sprett eins og lifandi dýr. Liður í því hafi
verið að fara í Umhverfisstofnun sumarið
2011 og undirrita griðasamning sem felur í
sér að bannað er að skjóta Sprett þegar Unglingalandsmót er í gangi. Mótið er alltaf haldið um verslunarmannahelgina og það er oft
sem veiðitímabilið stendur yfir um svipað
leyti.
Gunnar segir helsta gallann við Sprett þann
að búningurinn er ekkert sérlega þægilegur.
Mjög heitt er innan í honum auk þess sem
þeir sem eru í honum glími við sama vandamál og alvöruhreindýr, þ.e.a.s. sá sem klæðist búningnum sér lítið og illa fram fyrir sig.

LUKKUDÝR

Telur lukkudýrin gera mikið gagn

T

ími lifandi lukkudýra er sennilega liðinn. Jóhann Waage segir góð lukkudýr,
sem tengjast merkjum ungmenna
félaga, geti gert mikið gagn. Bæði er
hægt að nota þau í fjáröflunarskyni og einnig
láta þau hvetja til íþróttaiðkunar barna. Formaður Ungmenna- og íþróttasambands
Austurlands segir lukkudýr sambandsins hafa
reynst sameiningartákn þótt fáir vilji fara í
búninginn.
Lukkudýr geta skapað skemmtilega stemn
ingu á íþróttaleikjum og viðburðum. Þau
geta glatt yngstu iðkendurna og þá eldri líka
og sameinað alla með hressilegum hætti. En
hver er hugmyndin á bak við lukkudýr félags?
Koma þau að gagni? Hvernig eru þau gagn
leg?

lukkudýrabúningurinn, sem hann skóp, var
Sprettur sporlangi, lukkudýr UÍA.
Jóhann segir gott lifandi lukkudýr
geta gert góða hluti fyrir viðkomandi
félag, jafnvel hvatt börn til íþróttaiðkana.
„Lukkudýr eru skemmtileg og geta búið
til góða stemningu á íþróttaviðburðum.
Þegar ég fór með krakkana mína á leiki
með Skallagrími í Borgarnesi biðu þau
eftir lukkudýrinu og vildu láta taka mynd af
sér með því. Góð lukkudýr geta líka haft
hvetjandi áhrif. Þau ná til stuðningsmanna
og barna sem hafa í sjálfu sér lítinn áhuga
á íþróttum en vilja leika sér. Þegar fígúra
eins og lukkudýr tengist leiknum fá þau
áhuga. Ég hef alltaf viljað sjá félögin gera
krakkana spennta fyrir því að fara á íþróttaleiki. Ef þau verða ekki íþróttamenn sjálf eru
samt líkur á að þau vinni síðar fyrir félagið,
sem stjórnarmenn, sjálfboðaliðar eða foreldrar barna sem stunda íþróttir.“

Dýrt að búa til lifandi lukkudýr
Jóhann segir minna um það nú en áður að
íþróttafélög láti búa til lifandi lukkudýr fyrir
sig. „Vinnan kostar sitt og búningurinn er ekki
ókeypis. Hann getur farið í nokkuð hundruð
þúsund krónur. Þótt lifandi lukkudýr geri mikið gagn held ég að tími þeirra sé liðinn. Félögin gera það nú í meira mæli að búa til lógó
með lukkudýrum í og setja þau á miða, boli,

Á meðal verka Jóhanns eru bolabítur
Skallagríms sem enn er notaður, Keli
Keflvíkingur, bangsi Fjölnis, krókódíll
Tindastóls, hvítabjörninn fyrir KFÍ, nú
körfuknattleiksdeild Vestra á Ísafirði,
lukkudýr Fylkis, rauða ljón KR, Hauka og
mörg, mörg fleiri. Bæði er um að ræða lifandi
lukkudýr, búning sem manneskja klæðist,
eða lógó félags með teiknuðu lukkudýri á
sem prýðir boli og búninga liðsmanna.

Grafíski hönnuðurinn og markaðsfræðingurinn Jóhann Waage hefur hannað flest
lukkudýr og merki ungmenna- og íþróttafélaga landsins. Hann er bjó meðal annars
til lukkudýr fyrir Skallagrím í Borgarnesi,
Breiðablik, Kela fyrir Keflavík, íþrótta- og ungmennafélag, Tindastól og fleiri. Síðasti

•

Veist þú þetta •
um UMFÍ?
•
•
•
•
•
•
•

búninga og varning. Lógóið og lukkudýrið
eru andlit félagsins. Eftir þessu er tekið. Félögin hafa líka notað lukkudýr í vörumerkjum
til fjáröflunar. Það þarf ekki að vera dýrt og
getur skilað miklu fyrir félagið til lengri tíma,“
segir Jóhann og rifjar upp að hann hafi séð
mikið af vörum merktum með bolabít.
Þótt tími lifandi lukkudýra sé að mestu liðinn hér á landi segir Jóhann öðru máli gegna
um stöðu þeirra utan landsteinanna. „Lukkudýr hafa lifað góðu lífi í Bandaríkjunum í áraraðir og eru mjög tengd við körfubolta þar.
Japanir eru líka allir í fígúrum og líka Kóreumenn og ýmsir aðrir Asíubúar. Þá eru lukkudýr að verða vinsæl á meginlandi Evrópu,“
segir hann.

UMFÍ var stofnað á Þingvöllum föstudaginn 2. ágúst 1907.
Tímaritið Skinfaxi kom fyrst út í október árið 1909.
Nafnið Skinfaxi er dregið af hinum fljúgandi hesti sem dró vagn
goðsagnaverunnar Dags.
Fáni UMFÍ heitir Hvítbláinn og var Einar Benediktsson skáld frumkvöðull hvítbláa fánans.
Ungmennafélag Hrunamanna er eitt af afkastamestu ungmennafélögunum á sviði leiklistar. Á 92 árum félagsins á 20. öld hafa verið
tekin til sýninga hvorki meira né minna en 105 leikrit.
Logaland í Reykholtsdal er upphaflega fyrsta samkomuhús
ungmennafélaga á Íslandi, en það var byggt árið 1909.

•
•

Bítillinn Ringo Starr tróð upp
á útihátíð í Atlavík árið 1984
en útihátíðin var haldin af UÍA.
Fyrsta Landsmót UMFÍ var
haldið á Akureyri 17. júní 1909.
26. Landsmót UMFÍ var haldið
á Akureyri 9.–12. júlí 2009,
100 árum síðar.
UMFÍ eignaðist fyrstu
tölvuna árið 1986 og var
hún af Macintosh-gerð.
Á 25. Landsmóti UMFÍ í
Kópavogi árið 2007 var
slegið heimsmet í vatnsbyssuslag. Um það bil 2000
byssumenn tóku þátt í
þessum risastóra vatnsbyssuslag.

Alfreð Gíslason tendrar landsmótseldinn
á Landsmótinu á Akureyri 2009.
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Kolbrún Lára:

Lærði að tjá skoðanir
sínar í Ungmennaráði UMFÍ
K
olbrún Lára Kjartansdóttir tók við sem
formaður Ungmennaráðs UMFÍ í byrjun
árs. Hún er tæplega 23 ára háskólanemi
frá Hvammstanga, á öðru ári í leikskólakennaranámi við Háskóla Íslands. Hvernig stóð á
því að hún fór í ungmennaráð?
„Það er mömmu að þakka. Hún sá auglýsingu um ráðstefnuna Ungt fólk og lýðræði
sem halda átti í Hveragerði árið 2011. Þá var
ég 16 ára og bjó á Hvammstanga. Við komumst að því að ég gæti komist á ráðstefnuna
í gegnum ungmennafélagið eða ungmenna
ráð. Á þessum tíma var ekki búið að stofna
ungmennaráð á Hvammstanga og ég komst
ekki. Mamma hafði þá samband við UMFÍ og
spurði hvernig ætti að stofna ungmennaráð,“
segir Kolbrún þegar hún lýsir því hvernig
þetta gekk til . „Ári seinna bjó ég hjá ömmu
og afa í Reykjavík og var í Kvennaskólanum í
Reykjavík. Ég heyrði af því að fulltrúa vantaði
frá Norðurlandi í Ungmennaráð UMFÍ. Mig
langaði að fara í það því að ég hef alltaf haft
skoðanir á hinu og þessu og mig hefur dreymt
um að láta heyra í mér og segja skoðun mína.
En ég var alltaf svo feimin og þorði það aldrei.

Í raun kunni ég það ekki, hvorki í grunnskóla
og menntaskóla. Ég þorði heldur ekki að fara
í nefndir eða verða fulltrúi nemenda í hópi
kennara þótt mig langaði til þess. Þegar fulltrúa vantaði í Ungmennaráð UMFÍ langaði
mig að fara í ráðið – og ég lét verða af því.
Formaður Ungmennafélags Vestur-Húnvetn
inga (USVH) tilnefndi okkur Eygló Hrund
Guðmundsdóttur í ráðið og við komumst
inn,“ segir Kolbrún en fyrsta ungmennaráð
stefna hennar var haldin á Hvolsvelli, sama
ár og hún tók sæti í Ungmennaráði UMFÍ
árið 2012. Þá var hún 17 ára.

Lærir mikið í ungmennaráði

Kolbrún segir setu sína í ungmennaráði
UMFÍ hafa gert mikið fyrir sig og hún lítur á
hana sem óformlegt gagnlegt nám.
„Það er heilmikil upplifun að vera í ungmennaráðinu og ég fékk mikla reynslu. Þar
hef ég líka fengið ómetanleg tól fyrir lífstíð
og mér hefur verið kennt að nota þau. Ég
hef lært margt um nefndir og fundarsköp og
er orðin fagmannlegri en áður. Þess vegna
hef ég til dæmis aldrei þurft að fara á ræðu-

námskeið og hef lært að koma skoðunum
mínum á framfæri. Ég lærði það í vinnunni í
ungmennaráðinu. Það er út af því sem ég
fékk kjark til að fara í stjórnmálastarf í
Háskólanum og bjóða mig fram í nafni
Vöku,“ segir Kolbrún sem bætir við að þar
fyrir utan hafi hún nokkrum sinnum farið
ein og með öðrum á fundi og ráðstefnur
á vegum ungmennaráðsins á hinum
Norðurlöndunum.

Ótrúleg reynsla

Kolbrún segir mestu reynsluna fást með því
að skipuleggja ráðstefnur á borð við Ungt
fólk og lýðræði. „Það er ótrúleg reynsla sem
fæst með því að standa að svona ráðstefnu.
Ég hef lært ótrúlega mikið af því og hef þroskast sem manneskja. Ég mæli algjörlega með
því að ungmenni kynni sér ungmennaráð
UMFÍ og önnur ráð ungs fólks,“ segir Kolbrún.

Stórviðburður fyrir ungt fólk
Í ungmennaráði UMFÍ sitja tíu ungmenni á aldrinum 16–25
ára. Ungmennaráðstefnan Ungt fólk og lýðræði hefur verið
haldin árlega frá árinu 2009. Hún er ætluð jafnöldrum fólksins
í ráðinu. Ungmennaráðstefnan hefur fest sig í sessi á meðal
mikilvægustu viðburða fyrir ungt fólk á Íslandi. Á öllum ráðstefnum eru vinnustofur í framkomu, fundarsköpum og ráðstefnugestum er kennt að nýta sér ýmis tól í daglegu lífi.

Kolbrún Lára er nemandi
á menntavísindasviði
Háskóla Íslands og ætlar
að verða leikskólakennari.
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Sundhöll
Selfoss

Tryggvagata 15, Selfossi
Sími: 480 1960
OPNUNARTÍMI:
Virka daga frá 06:30 til 21:30
Helgar 09:00 til 19:00

Komdu í sund
á Selfossi og á Stokkseyri

handk föt
sund d
og sun
r.
1.600 k

Gjaldskrá

FRÍTT fyrir öll börn
að 10 ára aldri

Fullorðnir (18–66 ára)
Stakt skipti: 980 kr.
10 skipta kort: 4.000 kr.
30 skipta kort: 8.200 kr.
Árskort: 29.000 kr.

Börn (10–18 ára)
Stakt skipti: 150 kr.
10 skipti: 1.200 kr.
30 skipti: 3.400 kr.

Stjörnusteinum 1a, Stokkseyri
Sími: 480 3260
OPNUNARTÍMI:
Vetraropnun: miðjan ágúst–31. maí
Mánudaga–föstudaga 16:30 til 20:30
Laugardaga 10:00 til 15:00
Sunnudaga lokað
Sumaropnun: 1. júní–miðjan ágúst
Mánudaga–föstudaga 13:00 til 21:00
Laugardaga–sunnudaga 10:00 til 17:0
0

67 ára og eldri fá frían aðgang gegn
framvísun skilríkja. Öryrkjar fá frían aðgang
en verða að framvísa korti
til staðfestingar.
SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands
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DAVIDTHOR.IS

Tilbolæðði,

Sundlaug
Stokkseyrar

Búðu til þitt
eigið Landsmót

L

andsmótið verður haldið á Sauðárkróki dagana 12.–15. júlí nk.
Mótið er opið öllum frá 18 ára aldri. Áhugasamir þurfa hvorki
að vera skráðir í ungmennafélag né annað íþróttafélag. Það
eina sem þarf er áhugi á að njóta þess að hreyfa sig og njóta
samveru með öðrum.
Á Landsmótinu verða næstum fjörutíu íþróttagreinar í boði. Dagskránni er skipt í fjóra flokka; kepptu, láttu vaða, leiktu þér og skemmtu
þér. Það er einmitt láttu vaða sem er ein af nýju áherslunum en þar
geta þátttakendur Landsmótsins fengið tækifæri til að prófa fjölda
íþróttagreina eða fá kennslu og kynningu í þeim. Mótsgestir geta
valið hverju þeir taka þátt í og sett sitt eigið mót saman. Eitt verð
gildir fyrir allt mótið, hvort heldur fólk tekur þátt í einni grein eða
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mörgum. Flestir viðburðirnir, sem boðið er upp á í tengslum við Landsmótið, eru fríir og fá þátttakendur afslátt á ýmsa aðra viðburði.
Á mótinu verður, til viðbótar við íþróttirnar, fjöldi viðburða, fyrirlestrar um heilsu, heilbrigði og vellíðan, markaðir og uppákomur alls
konar.
Samhliða Landsmótinu fer fram Landsmót UMFÍ 50+. Þetta verður
stærsta landsmótið fyrir fimmtíu ára og eldri sem haldið hefur verið.
Miklu meira verður um að vera á mótinu á Sauðárkróki enda geta
þátttakendur tekið þátt í ýmsum viðburðum tengdum Landsmótinu,
ráðstefnum og kynningum, að ógleymdu matar- og skemmtikvöldi
þar sem Geirmundur Valtýsson mun stýra skagfirskri sveiflu eins og
honum er einum lagið.

Vill fá
strákana
norður í
skotfimi
Aðalheiður Lára og eiginmaður hennar hafa bæði
skráð sig í skotfimi og
stígvélakast. Þau ætla líka
að prófa ýmislegt fleira.
„Við erum bæði skráð í skotfimi á 22 kalibera riffla. En svo kom sveitamaðurinn
upp í okkur og við skráðum okkur líka
í stígvélakastið,“ segir Aðalheiður Lára
Guðmundsdóttir sem varð 43 ára í byrjun árs. Hún hefur æft skotfimi í fjögur
ár og hefur unnið mikið með Skotfélagi
Snæfellsness þótt hún hafi nýverið flutt
úr Grundarfirði í Voga á Vatnsleysuströnd.
Aðalheiður segir Pétur Má Ólafsson,
eiginmann sinn, hafa farið með byssu
frá unga aldri enda er hann alinn upp í
sveit en æfir með Skotfélagi Keflavíkur.
„Þetta er fjölskyldusportið,“ segir Aðalheiður en bætir við að hún hafi aðeins
keppt í skotfimi, aldrei farið á veiðar.
„Ég hef aðeins keppt innan félags
míns og keppt innanhúss í Borgarnesi.
Það er alltaf gaman að fara út úr bænum
og hitta nýtt fólk, eins og á Sauðárkróki.
Þegar við komum þangað ætlum við að
prófa ýmislegt,“ segir hún og ætlar að
ýta á strákana í skotfélaginu fyrir vestan
að skella sér norður á Landsmótið á
Sauðárkróki í sumar.

Aðalheiður einbeitir sér að því að skjóta í mark.

Pétur Már og Aðalheiður fagna fyrstu sætum hvort í sínum flokki í skotfimi.

Brenniboltinn slær í gegn
Björg Inga Erlendsdóttir keppti í glímu
á Unglingalandsmóti UMFÍ í Vík fyrir 13
árum. Nú snýr hún aftur á mót UMFÍ til
að keppa í brennibolta.
Brennibolti er þegar orðinn með vinsælustu greinunum á Landsmótinu og
fjöldi fólks þegar búinn að skrá sig í hann.
Björg Inga Erlendsdóttir, sem verður 27
ára á þessu ári, er þar á meðal. Hún hefur
æft brennibolta tvisvar í viku í Kórnum í
Kópavogi síðastliðin tvö ár.
Hún var ekki að leita að þessari grein
þegar hún rak augun í auglýsingu um
æfingar í brennibolta í Kórnum á Facebook en mundi samstundis eftir því hvað
íþróttin var skemmtileg í grunnskóla og
skellti sér á æfingu. Með henni keppa

konur á öllum aldri. „Ég veit ekki hvað við erum margar í brenniboltanum. En þetta er
góður hópur, 4–5 í liði, og kannski fimm lið,“
segir hún og telur að flestar, sem hún æfir
með, ætli að skrá sig í greinina á Landsmótinu auk karlaliðs. Þetta verður fyrsta keppni
hópsins utan keppni innbyrðis.
Björg þekkir til móta UMFÍ. Hún æfði glímu
með Val á Reyðarfirði á yngri árum og keppti
undir merki UÍA á Unglingalandsmótinu í Vík
í Mýrdal um verslunarmannahelgina 2005.
Hún segist nú hafa lagt glímubeltið á hilluna.
„Brennó er ferlega skemmtileg íþrótt. Hún
er erfið, eiginlega hörkupúl,“ segir Björg Inga
og bætir við að óráðið sé hvort hún keppi í
fleiri greinum. „Við fjölskyldan förum norður
og skoðum hvað er í boði,“ segir hún.
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Guðmundur L. Gunnarsson,
framkvæmdastjóri Fjölnis.

Fjölnir eykur þjónustu
við deildirnar
Meiri samstaða

Stjórn Fjölnis í Grafarvogi hefur stórbætt
þjónustu við deildir félagsins á undanförnum árum. Þjónustan við deildirnar
hefur verið að færast inn á skrifstofuna.
Það styttir boðleiðir, eykur skilvirkni og
bætir nýtingu á aðstöðu félagsins.
Unnið hefur verið markvisst að því innan
Ungmennafélagsins Fjölnis í Grafarvogi að
gera þjónustu við deildir félagsins og iðkendur miðlæga. Guðmundur L. Gunnarsson,
framkvæmdastjóri Fjölnis, segir að þróunin
hafi verið að starfsmenn deilda hafi nú
aðstöðu á skrifstofu félagsins og vinni þar
með og í nánu samstarfi við starfsfólk Fjölnis.

Skilvirkni félagsins eykst

„Það styttir allar boðleiðir að vera með
stjórnendur deilda í kallfæri. Skilvirkni félagsins eykst til muna og starfið verður betra,“
segir Guðmundur og bendir á að í raun megi
rekja þessa þróun aftur til ársins 2008. Breytingin hafi verið hægfara en örugg.
Forsendur þess að Fjölnir hefur bætt þjónustuna við deildir félagsins eru ekki síst þær
að skrifstofa og starfsfólk eru komin á fast
land, ef svo má segja. Skrifstofa Fjölnis hefur
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verið á svolitlu flakki innan Egilshallar vegna
framkvæmda og komst ekki fyrr en haustið
2017 í gott rými. Þar gafst að sögn Guðmundar loksins tækifæri til að bæta þjónustuna
við deildirnar og ekki síður við iðkendur innan félagsins. Á skrifstofunni er aðstaða til
funda, eldhús og fundaherbergi sem starfsmenn Fjölnis, stjórnendur deilda og þjálfarar
geta nýtt sér.

„Það styttir allar
boðleiðir að vera með
stjórnendur deilda í kallfæri.
Skilvirkni félagsins eykst
til muna og starfið
verður betra“

Að mati Guðmundar fæst betri nýting á húsnæði Fjölnis með því fyrirkomulagi sem nú
hefur verið komið á. Sömuleiðis skiptir miklu
máli að áherslur skerpast hvað félagsstarfið
varðar. Guðmundur segir að þetta fyrirkomulag virki þannig að skrifstofan stýri öllum
samskiptum við Reykjavíkurborg, ÍBR, UMFÍ,
sérsambönd og aðra stóra hagsmunaaðila
í stað þess að hver og ein deild sjái um það
sem hana varði. Einnig eru allt almennt
skrifstofuhald, umsýsla með æfingagjöld,
launamál, fjárumsýsla og önnur þjónusta á
einum stað.
„Með þessu móti fáum við betri samfellu í
starfið og komum alltaf fram eins og eitt stórt
félag í þessum samskiptum með skýra sýn á
hvert við stefnum.“

Geta deilt gleðinni

Guðmundur segir það ekki síður skipta máli
að starfsfólk deilda Fjölnis geti nú haft samneyti við fleiri starfsmenn en áður. Það bæti
ekki aðeins upplýsingastreymi heldur einnig
líðan fólks.
„Það er auðvitað algengt að starfsmenn
einstakra deilda séu kátir eftir góðan leik eða
árangur og vilji gleðjast. En yfirleitt er það
svo að þeir sitja einir á skrifstofunni. Nú geta
þeir deilt gleðinni með öðrum,” segir hann
og bætir við að miðað við reynslu hans henti
þetta fyrirkomulag öðrum stórum félögum.

PEUGEOT 3008

BÍLL ÁRSINS Á ÍSLANDI
GÆÐIN HEILLA ÞIG STRAX!

38

ALÞJÓÐLEG
VERÐLAUN

VERÐ FRÁ 3.790.000 KR.
Bandalag íslenskra bílablaðamanna valdi Peugeot 3008 sem Bíl ársins 2018 á Íslandi úr hópi 30 bíla. Þetta er mikil viðurkenning á gæðum Peugeot sem hafa heillað
heimsbyggðina, hann hefur unnið til 38 alþjóðlegra verðlauna. PureTech bensínvél bílsins hlaut þann heiður að vera valin Vél ársins þriðja árið í röð.

KOMDU OG KEYRÐU TÍMAMÓTABÍLINN PEUGEOT 3008!
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar:
Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17
og laugardaga kl. 12-16

Peugeotisland.is
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Skoðar
íþróttir með
jafnréttisgleraugum

Hafrún Kristjánsdóttir segir margt
hafa komið í ljós í rannsókn sinni á jafnrétti í íþróttum.
Á döfinni sé stór alþjóðleg ráðstefna í lok sumars.
„Við höfum komist að ýmsu. Við vitum um
hlutfall kynja í fjölmiðlaumfjöllun, að þjálfarar stúlknaliða í fótbolta eru minna menntaðir en þeir sem þjálfa karlaliðin, við vitum
að laun þjálfara kvennaliða eru lægri en í þjálfun karla í meistaraflokki og við vitum að konur eru færri í stjórnum íþróttafélaga,“ segir
sálfræðingurinn og handboltakonan Hafrún
Kristjánsdóttir, sviðsstjóri íþróttasviðs
Háskólans í Reykjavík.

„Engan kynbundinn greinarmun á heimildum eða skyldum
hvað varðar íþróttir er að finna í gildandi löggjöf. Ekki er heldur
fjallað um jafnréttismál, eða stöðu kynjanna, með sérstökum
hætti í löggjöfinni. Þannig er ekki gerður lagalegur greinarmunur á íþróttaiðkun kynjanna, fjármunum sem skuli leggja
til íþróttaiðkunar eða annarra sjónarmiða sem eiga rætur í
jafnrétti kynjanna í gildandi íþróttalögum.“
María Rún Bjarnadóttir, lögfræðingur og doktorsnemi
við Sussex-háskóla, sagði þetta í erindi sem hún flutti á ráðstefnu um kynjajafnrétti í íþróttum í febrúar. María kynnti
niðurstöður hluta rannsóknar um hlutverk ríkisvaldsins við
að tryggja kynjajafnrétti í íþróttum.
Á ráðstefnunni kom fram að í gildandi íþróttalögum frá
1998 er ekkert fjallað um kynjasjónarmið þó svo að legið hafi
fyrir bæði þingsályktun frá 1992 og tillögur sérstakrar nefndar
sem skipuð var 1996 til þess að auka hlut kvenna í íþróttum.
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Fyrir tveimur árum hóf Hafrún að rannsaka kynjahlutföll í íþróttum ásamt Bjarna Má
Magnússyni, dósent við lagadeild Háskólans
í Reykjavík, og Margréti Lilju Guðmundsdóttur, aðjúnkt á íþróttasviði við tækni- og
verkfræðideild sama skóla.
Í grein sem þau Hafrún og Bjarni fengu
birta í Fréttablaðinu á sínum tíma benda
þau á að íslenska ríkið hafi skuldbundið sig á
alþjóðavettvangi til að tryggja kynjajafnrétti
á sviði íþróttamála.
Þau Bjarni hafa síðan þetta var skoðað
kynjamál í íþróttum frá ýmsum hliðum og
stóðu m.a. fyrir ráðstefnu um lagalegt
umhverfi íþrótta á Íslandi með hliðsjón af
kynjajafnréttissjónarmiðum.

Íþróttafélög þurfa
að standa sig betur
Hafrún segir að í ljósi alþjóðlegra skuldbindinga íslenska ríkisins megi ætla að ríkinu beri
skylda til að sjá til þess að skoða betur fjárútlát til íþróttafélaga og stöðva eða hægja á
fjárveitingum til þeirra félaga sem standa sig
ekki í jafnréttismálum.
Þetta varð óvænt að veruleika í tengslum
við #MeToo-byltinguna þegar stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga hvatti sveitar-

félög til að skilyrða fjárveitingar til íþróttafélaga og annarra félaga sem bjóða upp á
tómstundaiðkun fyrir börn og unglinga, því
að félögin setji sér siðareglur, viðbragðsáætlanir og fræði sitt fólk um ofbeldi, kynferðislega áreitni og kynferðislegt ofbeldi.
Í kjölfarið verði félögin að sýna fram á að
farið sé eftir jafnréttisáætlunum og jafnréttislögum í starfi sínu.
En hvernig hafa undirtektirnar verið?
„Undirtektirnar hafa verið mjög góðar.
Stundum getur verið erfitt að frá svör frá
íþróttafélögunum. En það skýrist auðvitað af
álagi á flestum félögum. Þau hafa nóg annað
að gera en að leita upplýsinga fyrir okkur,“
segir Hafrún og bendir á að enn eigi mikið
eftir að koma út í tengslum við rannsóknina
á kynjajafnrétti í íþróttum.
„Við ætlum að skrifa nokkrar greinar og
erum komin langt með gagnasöfnun. Ein
grein er í ritrýni og kemur vonandi út í lok
sumars í tengslum við alþjóðlega íþróttaráðstefnu sem verður í Háskólanum í
Reykjavík í ágúst,” segir Hafrún.
Ráðstefnan verður dagana 15.–17. ágúst
og er þetta ellefta ráðstefnan sem haldin er
um stöðu jafnréttismála í íþróttum.

METAÐSÓKN

Í UNGMENNA- OG TÓMSTUNDABÚÐIR UMFÍ
„Það er búið að vera nóg að gera hjá
okkur í vetur. Við höfum ekkert auglýst og því er það sem ræður þessu
orðsporið sem fer af okkur sem berst
á milli fólks, það er gott,”
segir Anna Margrét Tómasdóttir, forstöðukona Ungmenna- og tómstundabúða UMFÍ
á Laugum í Sælingsdal.

100% fjölgun

Ungmennabúðirnar eru fyrir börn í 9. bekk
grunnskóla sem koma þangað frá skólum úti
um allt land og dvelja þar fimm daga í senn.
Anna Margrét er búin að bóka 1.700 krakka
fyrir næsta vetur. Á sama tíma í fyrra var búið
að bóka pláss fyrir 800 börn. Fjölgunin á milli
ára er því rúm 100%. Til marks um annasamt
líf á Laugum er að 1.100 krakkar hafa verið
þar frá áramótum.
Anna segir fjölgunina skýrast að hluta af
því að skólastjórnendur hafi í meira mæli en
áður pantað dvöl fyrir nemendur sína. Ákvarðanir voru oft áður í höndum foreldrafélaga.
Ljóst er að erfitt verði að fá pláss og komast
þá færri að en áður í Ungmennabúðirnar,
segir Anna Margrét.
„Orðspor Ungmenna- og tómstundabúðanna er mjög gott og æ
fleiri skólastjórnendur og foreldrar
eru meðvituð um hvað það gerir
börnum gott að breyta um umhverfi,
fá frí frá daglegu amstri, fjölskyldu og
aðstæðunum sem þau eru alltaf í.

Krakkarnir fá líka skýran ramma hjá okkur.
Þeir fá ekki að nota snjallsíma og tölvur hér
á Laugum og þurfa að gegna ákveðnum
skyldum. Hér hafa gjörðir afleiðingar. Það
er staðreynd að sumir nemendur vaka lengi
fram eftir heima fyrir, til dæmis við að spila
tölvuleiki, og mæta því þreytt í skólann. Hjá
okkur hvílast þau betur og vakna hress og
hafa næga starfsorku allan daginn. En þetta
er líka hvíld fyrir mörg börn sem koma úr
erfiðum aðstæðum,“ segir Anna Margrét.

Litlu sigrarnir skipta máli

„Börnin þrífast mjög vel innan þess ramma
sem við bjóðum upp á í Ungmenna- og tómstundabúðunum. Við tökum á öllum málum
sem skólarnir ná oft ekki að gera. Ef nemandi
sýnir neikvæða hegðun verður strax afleiðing af henni. En við tökum á öllum málum í
samvinnu við kennara sem koma með nemendum sínum. Börnin fá ekki að hanga í símum og tölvum en við reynum að veita öllum umhyggju, nóg að borða og sköpum
aðstæður fyrir reglulegan svefn og sum börn
standa utan við hópinn. Í vikulokin eru allir
endurnærðir á líkama og sál og glaðir saman.
Það gleður mitt hjarta mest, það eru þessi
litlu sigrar,“ segir Anna Margrét.

Ungmenna- og tómstundabúðir UMFÍ hafa
verið á Laugum í Sælingsdal síðan árið 2005.
Laugar voru seldar í byrjun árs. Leigusamningur UMFÍ við nýja eigendur rennur út í maí
árið 2019. Nefnd á vegum UMFÍ vinnur að því
að tryggja starfsemina til framtíðar hvort sem
reksturinn verður áfram á Laugum eða annars
staðar á landinu.
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Íþróttaaðstaðan er fyrir alla

Höfuðstöðvar DGI í Álaborg á Jótlandi eru dæmigerðar fyrir hús sem þjónar mörgum í senn. Í húsinu eru skrifstofur DGI, samkomusalir, veitingasala og æfingasalir á
mörgum hæðum.

Mikilvægt er að byggja íþróttahús sem eru örugg
og þjóna sem flestum. Þetta er mat Alþjóðasamtaka
um íþrótta- og tómstundamannvirki.

íþróttaaðstöðu fyrir tiltekinn hóp fólks. Dæmin sanna að félagasamtök hafa úr minni fjármunum að ráða en einkaaðilar til uppbyggingar svæða sinna og til uppbyggingar greina.

E

6. Við þéttingu byggðar þarf að tryggja tilvist opinna og grænna svæða svo að fólk geti
komið þar saman og stundað þá heilsueflingu sem það vill. Græn svæði geta verið
hjarta samfélaga. Leikvellir barna eru nefndir
sérstaklega sem slík svæði.

r gerðar eru kröfur til íþróttamannvirkja
og aðstöðu til íþróttamannvirkja þarf að
taka mið af mörgum þáttum þegar horft
er til framtíðar, ekki síst breyttum þörfum og
kröfum notenda. Fólk lifir almennt lengur en
áður, það hreyfir sig meira, almenningur
stundar alls konar íþróttir sér til heilsubótar
og hópurinn er orðinn fjölbreyttari.
Þetta er ástæðan fyrir því að hönnuðir
íþróttamannvirkja þurfa að taka tillit til fleiri
þátta í húsagerðinni en áður að mati Alþjóðasamtaka um íþrótta- og tómstundamannvirki
(e. The International Association for Sports
and Leisure Facilities, skammstafað IAKS).
Samtökin hafa tekið saman nokkur atriði sem
þau telja að skipti máli fyrir íþróttamannvirki
framtíðarinnar. Sumt þekkja Íslendingar vel
enda er fyrir löngu búið að innleiða sumt af
því hér á landi sem ekki þekkist í öðrum
löndum.

4. Skipulag og hönnun íþróttamannvirkja er
samvinnuverkefni því að rýmið á að þjóna
samfélaginu. Við þarfagreiningu í aðdraganda
framkvæmda þarf að hlusta á raddir kennara,
þjálfara, iðkenda, íbúa í nágrenninu og annarra sem geta notað húsið á einn eða annan
hátt. Mikilvægt er að húsið geti þjónað sem
flestum.
Umfjöllun IAKS um
strauma og stefnur
má nálgast á:
https://www.iaks.
org/sites/default/
files/iaks_2020_
flyer_en_0.pdf

5. Talsverður munur er á íþróttaaðstöðu og
viðburðum í eigu félagasamtaka og einkaaðila. Svæði í eigu þeirra síðarnefndu hafa tilhneigingu til að einskorðast við tiltekna hreyfingu eða greinar. Líkamsræktarstöðvar og
knattspyrnuvellir félagsliða eru dæmi um

1. Fjölnota íþróttahús og tengingar við aðra
starfsemi. Samnýting og samlegðaráhrif séu
höfð að leiðarljósi við mannvirkjagerðina.
Skipuleggja þarf allt rými fyrir mismunandi
greinar og fjölþætta starfsemi.
2. Sjá þarf til þess að umhverfið hvetji til
hreyfingar í stað þess að letja til hreyfingar.
Aðstaðan þarf að vera slík að hægt sé að
bjóða upp á ýmsa heilsueflandi viðburði.
3. Íþróttamannvirki þurfa að vera hönnuð
jafnt fyrir alla, fatlaða sem ófatlaða, börn, fullorðna og eldri borgara sem eiga erfitt með
að komast á milli staða. Aðgengi verður því
að vera gott og almennt.
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Dalskóli í Úlfarsárdal er dæmi um hús sem sameinar margþætta en tengda starfsemi. Þar er samþættur leik- og grunnskóli auk frístundaheimilis. Í húsinu verða einnig menningarmiðstöð, almenningsbókasafn og inni- og útisundlaug ásamt
íþróttahúsi. Áætlað er að framkvæmdum við menningarhús
og innisundlaug verði lokið 2021 og að útisundlaug og heitir
pottar komi árið 2022. Til er ætlast að almenningsrými nýtist
annarri starfsemi og að innkomuleið verði í skólann og
íþróttahúsið.

7. Við hönnun íþróttamannvirkja verður að
fara eftir byggingarstöðlum hverju sinni og
tryggja öryggi þeirra sem nota aðstöðuna.
8. Við hönnun mannvirkja nú þarf að huga
að sjálfbærni og umhverfisþáttum. Tryggja
þarf að notuð séu vottuð og viðurkennd
byggingarefni og að leitað sé eftir því að
draga úr orkunotkun.
9. Nútímafólk krefst upplýsinga um landsins
gagn og nauðsynjar. Við hönnun íþróttamannvirkja og íþróttaaðstöðu þarf að huga
að þróun í tækni. Fólk er með snjallúr sem
segir til um hjartslátt og árangur þess. En auk
þess er hægt að nýta farsíma notenda til að
kalla fram upplýsingar og deila með öðrum á
sameiginlegum sjónvarpsskjá. Þar fyrir utan
hafa leikjaframleiðendur tekið íþróttir upp á
arma sína. Hlutur íþrótta mun aukast í sýndarveruleika (VR). Greinilegustu merki um heilsueflingu með hjálp tækni og leikja eru Pokémon
Go og ýmsir hreyfileikir í Wii-tölvuna.
10. Fólk gerir almennt kröfur um að fá bestu
íþróttaaðstöðu sem kostur er á. Mikilvægt er
að aðstaðan verði góð víðast hvar. Hönn-uðir
íþróttamannvirkja, sveitarstjórnarfólk og aðrir
sem koma að uppbyggingu íþróttasvæða
verða að fylgjast með helstu straumum og
stefnum og uppfylla alþjóðlegar kröfur.
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Leitað til leikfélagsins í kreppunni
„Það er algjör snilld að vera í leikfélagi, mjög skemmtilegt og svo er það nauðsynlegt
í hverju sveitarfélagi að hafa leikfélag. Það lífgar upp á sveitina,“ segir Íris Blandon,
formaður leikdeildar Ungmennafélags Biskupstungna.

L

eikfélagið er ein fárra leikdeilda sem
eftir eru hjá ungmennafélögum landsins. Hún hefur verið til húsa í félagsheimilinu Aratungu frá árinu 1961 og
setti lengi vel upp leikrit á hverju ári ef frá er
talið níu ára frí. Frá árinu 1992 hefur leikdeildin
sett upp leikrit annað hvert ár.
Leikdeildin starfar innan ungmennafélagsins en hefur ætíð verið fjárhagslega sjálfstæð.
Ef vel árar styrkir deildin ungmennafélagið
en ekki öfugt. Íris segir ekki ljóst hvað margir
séu í leikdeildinni. „Við borgum engin gjöld
og eigum ekkert félagatal. Við teljum bara
fólkið sem vinnur við hverja sýningu. Að þeim
koma 10–14 einstaklingar í hvert sinn,“ segir
hún og segir fólk í nærsveitunum hafa mikinn
áhuga á að vinna með leikfélaginu. „Þegar við
erum að koma okkur í gang með að sýna aug-

Íris Blandon í hlutverki sínu í leikritinu
Sálir Jónanna ganga aftur sem leikdeild
Umf. Biskupstungna setti upp á þessu ári.

lýsum við það úti um allar trissur. Fólk kemur
frá Selfossi og Flúðum og úr Flóanum. Þetta
er miserfitt fyrir fólk en sumir keyra 100 kílómetra á dag í sex vikur ánægjunnar vegna,
til að taka þátt í uppsetningum,“ segir Íris og
bætir við að ungt fólk hafi áhuga á að koma í
leikdeildina enda heilmikil upplifun í leiklistarstarfinu.

Grátið í lokapartíum

Leikdeildin er með 12–14 leiksýningar á
hverju leikriti. Þetta árið sýndu Íris og félagar
leikritið Sálir Jónanna ganga aftur eftir Ingibjörgu Hjartardóttur, Sigrúnu Óskarsdóttur
og Unni Guttormsdóttur í leikstjórn Gunnars
Björns Guðmundssonar. Þetta er gamandraugadrama sem er sótt í leikritið Gullna
hliðið eftir Davíð Stefánsson og í þjóðsög-

una um sálina hans Jóns míns. Þetta var þrítugasta leikrit leikdeildarinnar. Veður setti
hins vegar strik í reikninginn.
„Þetta var erfiður vetur. Veðrið gerði okkur erfitt fyrir nú í vor en samt sýndum við
tvisvar í aftakaveðri. Það varð til þess að
áhorfendur urðu ekki eins margir og stefnt
var að. Svo gerðist það líka að tveir í leikhópnum slösuðust. Af þessum sökum urðu
sýningarnar aðeins 10. En þetta styrkti hópinn reyndar enn frekar,“ segir Íris og bætir við
að leikhóparnir verði mjög nánir í tengslum
við sýningar og að grátið sé af söknuði í
lokapartíum áður en hópurinn tvístrast.

Leiklistin hjálpar

Íris segir leikdeildina gegna mikilvægu hlutverki í sveitinni. Í erfiðleikunum, sem fylgdu
eftirmálum fjármálakreppunnar, hefði verið
leitað til stjórnar leikdeildarinnar og þess farið á leit að deildin setti upp leikrit til að fá
fólk til að gleyma sér og hlæja. „Það voru tóm
leiðindi í lífinu. Það er rosaleg vinna á bak við
það að setja upp leikrit, þrotlausar æfingar í
margar vikur og allar helgar undirlagðar í
sjálfboðavinnu í sex vikur. En við gerðum
það og sýndum Sex í sveit. Það var erfitt en
skemmtilegt,“ segir Íris Blandon.

Á árum áður var leikstarfsemi þáttur
i starfsemi allra ungmennafélaga
landsins. Félagsmenn lögðu oft mikið
á sig við erfiðar aðstæður við æfingar og undirbúning leiksýninga. Fram
kemur í bókinni HSK í 100 ár eftir Jón
M. Ívarsson að mörg ungmennafélög komu sér upp leikritasafni og
lánuðu þau hvert öðru úr söfnum
sínum. Þetta varð stofninn að
Bandalagi íslenskra leikfélaga (BÍL). Jón segir
að langoftast hefðu
gamanleikir verið settir
upp en alvarlegri leikrit
verið fáséðari á fjölunum.
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Niðurstöður könnunar vegna

#MeToo
Snemma árs 2018 steig hópur íþróttakvenna
fram undir myllumerkinu #MeToo og greindu
konurnar frá kynbundnu ofbeldi og áreiti í
heimi íþróttanna. Þær birtu 62 sögur kvenna
úr heimi íþrótta af kynbundinni mismunun,

kynferðislegri áreitni og kynferðislegu ofbeldi.
Með sögunum fylgdi yfirlýsing sem 462 konur skrifuðu nafn sitt undir með kröfu um að
stúlkur og konur fái að iðka íþrótt sína í
öruggu umhverfi og vera lausar við kynbundið misrétti og kynferðislega áreitni af öllum
toga.
Í kjölfarið setti Lilja Alfreðsdóttir mennta-

og menningarmálaráðherra á laggirnar starfshóp um gerð aðgerðaáætlunar um það
hvernig eigi að bregðast kynbundinni áreitni
innan íþrótta- og æskulýðshreyfingarinnar
og samræma bæði verklag og fræðslu.
Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri UMFÍ, hefur verið í hópnum frá fyrsta
degi ásamt fulltrúa íþróttakvenna og ÍSÍ.

Starf og skyldur þjálfara þurfa að vera skýrari
„Ég greini viðhorfsbreytingu. Hún mun taka
tíma. Það hefur verið gert margt jákvætt í
þessu máli, verið er að vinna vel að því innan
íþróttahreyfingarinnar og margt er gert. En
það þarf að gera betur,“ segir Anna Soffía
Víkingsdóttir. Hún var í forsvari fyrir fyrrgreindum hópi íþróttakvenna sem steig fram undir
myllumerkinu #MeToo eftir áramótin og
greindi frá kynbundnu ofbeldi og áreitni í
heimi íþróttanna.
Anna nefnir sérstaklega að skilgreina þurfi
betur starf og skyldur þjálfara. Stór félög hafi
fjárhagslegt bolmagn og mannafla til að
senda þjálfara á námskeið þar sem hlutverk
hans er skilgreint og íþróttamenntun hans
haldið við. Þetta ráði lítil félög illa við. Þau séu
fjárvana og sjálfboðaliðar taki að sér flest þau
hlutverk sem fylla þarf upp í til að viðhalda
félaginu og æfingum á vegum þess. Það getur reynst hættulegt, segir Anna.
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„Námskeiðin eru líka oftast haldin í
Reykjavík, það gengur illa fyrir marga,“
segir Anna, sem sjálf er búsett á Akureyri.
Anna segir að gera þurfi betur við
þjálfara og skilgreina starf þeirra. Það er
hægt ef viðkomandi þiggur laun fyrir
starf sitt. „Það er algengt í minni íþróttafélögum að þjálfarar eru sjálfboðaliðar og starfa í stjórn
viðkomandi félags og ræða
stefnu þess á ýmsa kanta,“
segir hún og bætir við
að þjálfarar eigi ekki að
koma að stjórn félaganna. Öðru máli gegni
um sjálfboðaliðana hjá
litlum félögum.
Anna segir að íþróttafélög verði að greiða þjálfurum sínum laun. „Ég væri til í

að sjá meira af slíku og að þjálfarar væru
sendir á námskeið. Það myndi bæta stöðu
þjálfara og skilgreina hvað má og hvað ekki,“
segir hún og bætir við að fái fólk greitt fyrir
vinnu sína sé hægt að gera það ábyrgt fyrir
gjörðum sínum.
En hvað hefur breyst eftir #MeToo?
„Það er eitthvað að breytast í samfélaginu.
Mér finnst vera vitundarvakning. En hún
tekur tíma. Það kemur alltaf bakslag og
svo þarf að ýta málinu áfram. Ég upplifi sterkt að það sé ákveðin vakning
í gangi og að fólk vilji breyta þessu.
Sögurnar eiga ekki að gerast,“ segir
Anna og leggur áherslu á að alltaf
beri að sama brunni: Skilgreina
þurfi starf þjálfara betur svo að
hann viti hvað megi og hvað ekki í
samskiptum sínum við iðkanda.

S

tjórnendur innan ungmennafélagshreyfingarinnar samþykktu á sambandsráðsfundi 13. janúar 2018
ályktun um að bregðast við og leggja
sitt af mörkum í baráttunni gegn hvers kyns
ofbeldi innan hreyfingarinnar. Í framhaldi af
því var staðan könnuð innan ungmennafélagshreyfingarinnar.

Hefur þú orðið fyrir
kynferðislegri áreitni
í hreyfingunni?

Já 6
Nei 219
Hefur þú orðið vitni að
kynferðislegri áreitni
í hreyfingunni?

Já 17
Nei 202

Dæmi um svör
Hefur þú orðið vitni að kynferðislegri áreitni í hreyfingunni?
- Á æfingu, í leik, af þjálfara – klappandi ungum meistaraflokksleikmönnum á rassinn.
- Allir að rassskella mig á æfingu.
- Í utanlandsferð 2006.
Er að þínu viti til áætlun um viðbrögð við einelti og
kynferðislegri áreitni í félagi þínu?
- Já, það var til áætlun en enginn kann að fara eftir henni.
Það verða allir fyrir svo miklu áfalli að þeir fara að réttlæta
allt fyrir sjálfum sér og draga úr því sem brotaþoli er að segja.
- Við fellum okkur undir áætlanir UMFÍ og Æskulýðsvettvangsins. Ef upp kæmi slíkt mál yrði strax leitað þangað.
- Sérstakar siðareglur eru til staðar og handbækur fyrir hverja
deild þar sem fyrirbyggjandi aðgerðum og viðbrögðum er lýst.
Hefur þú unnið að máli í tengslum við kynbundið áreiti,
kynferðisbrot eða annað ofbeldi í starfi þínu?
- Þjálfari var í persónulegu sambandi við iðkendur í gegnum
skilaboð á Facebook. Hann sagði óviðeigandi hluti þar og
oft á æfingum.
- Andlegt ofbeldi í garð barna af hálfu þjálfara.
- Tilkynning um brot þjálfara áður en hann starfaði hjá félaginu. Málið unnið í samstarfi við viðkomandi deild, félagsþjónustu sveitarfélagsins. Niðurstaðan var að ekki væri hægt
að bregðast við opinberlega þar sem engin kæra hafði verið
lögð fram. Þjálfari var ekki endurráðinn.

Hefur þú orðið fyrir kynferðislegri áreitni eða orðið vitni að slíku?
Kynferðisbrot líðast ekki innan UMFÍ. Allar tilkynningar um
kynferðisbrot skal taka alvarlega og er óheimilt að afgreiða
ætluð kynferðisbrot innan sambandsaðila og aðildarfélaga.
Sambandsaðilar geta haft samband við þjónustumiðstöð
UMFÍ sé frekari upplýsinga óskað. Félög innan UMFÍ geta
jafnframt veitt heimild til upplýsingaöflunar um þjálfara og
starfsfólk viðkomandi aðildarfélaga úr sakaskrá ríkisins.

Þeir sem tóku þátt
í könnuninni:
Karlar 55,9%

Konur 44,1%

Aldur þeirra sem tóku
þátt í könnuninni:
56 ára og eldri
6,6%

Yngri en 25 ára

45–55 ára

20,5%

35–44 ára

21,4%

31,4%

20,1%

26–34 ára

Í hvaða landshluta
starfar þú?
Vestfirðir Vil ekki svara
Austurland 2,6%
Norðurland 4,4% 3,1%
SV-land
5,7%
43,7%
Vesturland 10,0%

Suðurland

30,6%

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

25

Gott að brjóta vinnudaginn
upp með hreyfingu
Hreyfivika UMFÍ

verður haldin í sjöunda sinn dagana
28. maí til 3. júní nk. Þátttakendum fjölgar
með hverju árinu. Það er allt að þakka
kraftmiklum boðberum hreyfingar.
Bjarney Guðrún Jónsdóttir á Vopnafirði
hefur staðið fyrir fjölmörgum viðburðum
í gegnum árin. Við spurðum hana að því
hvaða ráð hún eigi fyrir þá sem vilja gleðja
aðra og gerast boðberar hreyfingar.
Nú hefur þú verið boðberi hreyfingar í Hreyfiviku UMFÍ undanfarin ár – hvernig hefur það
verið að taka þátt í þessu verkefni?
„Mér hefur alltaf þótt gaman að taka þátt og
bjóða upp á einhverja tilbreytingu í samfélagi
mínu sem hvetur til hreyfingar.“
Hvað gefur það þér að taka þátt í svona
verkefni?
„Það gefur mér mikið. Ég hef gaman af því að
koma nýjum hugmyndum á framfæri og einhvern veginn er ég alltaf tilbúin að vinna við
hreyfitengd verkefni þar sem hreyfing og lýðheilsa eru áhugamál mín.“
Finnst þér lýðheilsuverkefni sem þetta skipta
máli fyrir sveitarfélagið/samfélagið?
„Það skiptir sannarlega máli. Hvatning er
mikilvæg og svona hvetjandi verkefni koma
oft og tíðum einhverjum af stað, sumir taka
þátt í átakinu en hætta svo en aðrir halda
áfram reglubundinni hreyfingu og þótt það
sé bara einn þá finnst mér það mikill sigur og
verkefnið hefur áhrif.“
Ertu með góð ráð handa öðrum boðberum –
eða verðandi boðberum – í Hreyfivikunni í ár?
„Að taka endilega þátt og muna að allar hugmyndir eiga rétt á sér og það þarf ekki að vera

Bjarney Guðrún Jónsdóttir, íþróttafræðingur með diplómu í sérkennslufræðum og verkefnisstjóri framhaldsdeildar Framhaldsskólans á Laugum.
flókið skipulag eða full dagskrá alla daga, allt
hefur áhrif. Stundum er það einfalda bara
betra.“
Hvernig geta fyrirtæki tekið þátt?
„Fyrirtæki geta tekið þátt með því að bjóða
upp á einhvers konar uppbrot tengt hreyfingu á sínum vinnustað. Ef um stór fyrirtæki
er að ræða geta þau haft mikil áhrif á starfs-

UMFÍ hefur frá árinu 2012 tekið þátt í evrópsku lýðheilsuherferðinni Now We Move sem hér á landi heitir Hreyfivika UMFÍ. Markmið verkefnisins er að fjölga þeim sem
hreyfi sig reglulega í Evrópu um 100 milljónir á árunum
2012 til 2020. Ástæðan fyrir því er sú að rannsóknir sýna
að einungis þriðjungur íbúa Evrópu hreyfir sig reglulega.
UMFÍ hvetur alla til að finna uppáhaldshreyfingu sína í
Hreyfivikunni og stunda hana reglulega eða að minnsta
kosti í 30 mínútur á hverjum degi.
Það er mjög einfalt að taka þátt í Hreyfiviku UMFÍ.
Það er hægt með því að gerast boðberi hreyfingar.
Hlutverk boðbera er að virkja fólkið í kringum sig, vekja
athygli á því sem er í boði tengt lýðheilsu og íþróttum
í nærsamfélaginu og standa fyrir viðburðum af ýmsum
stærðum og gerðum.
Viðburðir í Hreyfivikunni geta verið af ýmsum toga.
Þeir geta falist í opinni æfingu fyrir alla, göngutúrum,
ókeypis í sund eða harmonikkuballi.
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fólk sitt með því að bjóða upp á reglubundna
hreyfingu og taka þátt í Hreyfivikunni með
því að setja upp einhvern skemmtilegan viðburð í sveitarfélagi sínu.“
Hver er uppáhaldshreyfing þín og á fjölskylda
þín sameiginleg áhugamál?
„Uppáhaldshreyfing mín er útivera, blak og
svo hef ég mjög gaman af lyftingum.“

Þú getur gerst boðberi í Hreyfiviku UMFÍ
með því að fara inn á: www.hreyfivika.is

HENSON

STUÐNINGSMANNATREYJUR
HENSON bíður fyrirtækjum spennandi möguleika á að gleðja sína eigin starfsmenn og/eða
viðskiptavini heima og erlendis með okkar sérstöku hönnun og framleiðslu á HM2018
stuðningsmanna treyjum.
Á ermum stuðningsmanna treyjanna koma fram leikir íslenska landsliðsins ásamt staðsetningu
leikvanganna. Treyjunum fylgir sérstakur merkipenni.
Aftan á treyjunni kemur fram að Ísland er fámennasta þjóðin sem hefur unnið sér rétt til þess
að leika í úrslitakeppninni.
Við heilprentum treyjurnar í hátækni verksmiðju okkar í Brautarholti 24 þannig að öll hönnun,
nöfn, númer og merki fyrirtækja verða hluti af efninu.
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Verðin eru eftirfarandi;
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merki framan.
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Um annan fjölda má semja sérstaklega.
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Í þjónustu við íslenskt íþróttafólk síðan 1969
RUSSIA 2018
Iceland with a population of 348,741 is
the smallest nation ever to reach the World Cup Finals

SENNILEGA FJÖLHÆFASTA FATAFYRIRTÆKI LANDSINS!
HENSON - BRAUTARHOLT 24 - Sími: 562 6464
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Tvö hestamannafélög í
Borgarfirði sameinuð í
Hestamannafélagið Borgfirðing

H

Ungmennasambands Borgarfjarðar (UMSB),
kom inn í sameiningarferlið sem oddamaður. Hestamannafélag Borgarfjarðar er aðildarfélag UMSB. Sett var á laggirnar tíu manna
nefnd fyrir sameininguna. Fimm voru frá
hvoru félagi. Nefndarmönnum fækkaði eftir
því sem málin þokuðust áfram. Nú er átta
manna stjórn í Hestamannafélaginu Borgfirðingi. Tryggt er að fjórir séu frá hvoru félagi.

estamannafélögin Skuggi og
Hestamannafélagið Faxi sameinuðust í janúar undir merki Hestamannafélagsins Borgfirðings.
Unnið hafði verið að sameiningunni frá árinu 2016 og komu
margir að borðinu. Í sameinuðu hestamannafélagi eru um 490 félagsmenn.
Þórdís Arnardóttir er fyrsti formaður í
Hestamannafélaginu Borgfirðingi. Hún og
reyndar fleiri segja það hafa verið nánast
tímaspursmál hvenær félögin sameinuðust.
„Ég mæli með því að fólk skoði sameiningu
félaga. Það hentaði okkur. Áður vorum við
með tvö félög sem leituðu til sömu aðila eftir
styrkjum og skipulögðu mót með þátttakendum. Það er hægt að gera svo miklu meira
í einu öflugu félagi. Það má því segja að þetta
hafið verið röklegt framhald hjá okkur,“
segir Þórdís og bendir á að hestamannafélögin hafi unnið lengi saman að mótahaldi og
stóðu saman að byggingu reiðhallar í Borgarnesi.

Sameining tekur tíma
Vibeke Thoresen er höfundur nýja merkis Hestamannafélagsins Borgfirðings. Vibeke er frá Noregi en búsett hér á landi.

Mikilvægt að hafa
oddamann

Þórdís segir að ákveðið hafi verið að stíga varlega til jarðar í sameiningarmálum og undirbúa jarðveginn vel. Leitað var ráða hjá hestamönnum í Skagafirði auk þess sem Pálmi
Blængsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri

Þórdís segir það hafa skipt máli að fá hjálp
frá Pálmari. „Hann kom með ábendingar um
flest það sem þurfti að gera. Þetta var heilmikil pappírsvinna. Það þurfti sem dæmi að
huga að aðild að öðrum hestamannafélögum,
samstarfi og gæta þess að sameina félögin á
réttum tíma fyrir keppni, skila starfsskýrslum
og gera gömlu félögin upp,“ segir hún og
leggur áherslu á að vanda þurfi til verka við
sameiningu félaga, hver sem þau eru. Ástæðan er ekki síst sú að margir hafi komið að
vinnu félaganna í gegnum tíðina og bundist
þeim tilfinningaböndum. Af þeim sökum sé
mikilvægt að gæta þess að upplýsa fólk um
gang mála.

Allir eru með
Nýtt heiti: Fljótlega eftir að samþykkt var að sameina
hestamannafélögin var efnt til rafrænnar kosningar um
heiti á nýju félagi. Á meðal nafna sem hægt var að kjósa
um voru Taktur, Fjöður, Skeifa, Glampi og Borgfirðingur.
Síðasttalda nafnið varð hlutskarpast og hlaut 41,67%
atkvæða.
Nýtt vörumerki: Eftir áramótin fór í gang keppni um
nýtt lógó Hestamannafélagsins Borgfirðings. Rúmlega 20
hugmyndir bárust í samkeppnina. Merki Vibeke Thoresen
var valið.

Sameining í Skagafirði
Í júlí árið 2015 var samþykkt að sameina þrjú hestamannafélög í Skagafirði. Þetta voru hestamannafélögin
Léttfeti, Stígandi og Svaði sem tóku upp nafnið Fluga.
Þetta er stórt félag með samtals yfir 650 félagsmenn.
Ákveðið var við sameininguna að nota kennitölu Léttfeta.
Við sameininguna var ákveðið að Léttfeti og Stígandi yrðu
með tvo aðalmenn í stjórn og tvo varamenn. Svaði varð
með einn aðalmann og einn varamann.
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Karlmenn einráðir í Skinfaxa

S

Nær ekkert var fjallað um konur í
Skinfaxa á árunum 1961–1970.
Kvenréttindabaráttan endurspeglaðist ekki á síðum blaðsins.

érstök áhersla var lögð á það innan ungmennafélagshreyfingarinnar á þessum tíma að menn væru ákveðnir, djarfir
og óhræddir við að hafa eigin sjálfstæðu skoðun og setja
hana fram. Þess vegna er eðlilegt að áhrifamenn innan samfélagsins, sem voru áður í ungmennafélögum, hafi mótað
samfélagið út frá sömu hugmyndum og þekktust innan ungmennafélaganna. Þetta skrifar Tómas Ingi Shelton í B.A.-ritgerð sinni í sagnfræði við Háskóla Íslands. Í ritgerðinni fjallar hann um karlmennskuhugmyndir í Skinfaxa á árunum 1961–1970.
Fram kemur í ritgerðinni að á þessum tíma hafi samfélagsbreytingarnar, sem urðu á sjöunda áratug síðustu aldar, eins og aukið
vægi kvenréttindabaráttunnar, ekki endurspeglast í Skinfaxa á tímabilinu sem er til umfjöllunar.
Í ritgerðinni segir að ekkert hafi verið talað um rétt kvenna og
engin aukning orðið á fjölda kvenna í blaðinu eftir því sem leið á sjöunda áratuginn. Konur voru kynntar í Skinfaxa sem hópur en ekki
sem einstaklingar. Einungis karlmenn fengu umfjöllun af því tagi.
Skinfaxi var á árunum 1961–1970 mjög karlmannamiðað
tímarit. Það fjallaði nær eingöngu um karlmenn og í því birtust
aðeins greinar eftir karla. Engin grein eftir konu er sjáanleg þar
á þessum árum að því er fram kemur í ritgerð Tómasar. Þær karl
mennskuhugmyndir sem upp úr stóðu voru hugmyndir um mikilvægi þess að ala unga karlmenn upp og gera þá að fullgildum einstaklingum sem tilbúnir væru til að taka virkan þátt í samfélaginu.

Ekki er hægt að segja að karlmennskuhugmyndir í Skinfaxa séu nýjar eða brautryðjandi
á nokkurn hátt. Blaðið þótti einkennilega karlmannamiðað. Karlmaðurinn var í fyrirrúmi og
nær allt efni blaðsins fjallaði um hann á einn
eða annan hátt. Þrátt fyrir að oft væri verið
að tala til allrar æsku landsins, þar á meðal
stúlkna, var alltaf karlmannabragur á öllu
efni og greinilegt að karlmennskan var æðri
og meira áberandi en kvenleikinn.

Mikilvægustu einkenni karla, sem
nefnd voru í Skinfaxa á árunum
1961–1970, voru sjálfstæði, styrkur
(bæði líkamlegur og andlegur),
dirfska, dugnaður og sjálfsstjórn.
Hægt er að nálgast ritgerðina alla í Skemmunni, www.skemman.is og skrifa heiti ritgerðarinnar í leitarglugga. Ritgerðin heitir Karlmennskuhugmyndir í tímaritinu Skinfaxa 1961–1970.

Vissir þú …

... að sambandsaðilar UMFÍ eru 29 talsins. Formenn skiptast í 20 karla og 9 konur ...

... að 12 sambandsaðilar eru með framkvæmdastjóra. Þeir skiptast í 6 karla og 11 konur ...
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Fyrir hverja er viðbragðsáætlunin?
„Viðbragðsáætlunin tekur til allra þeirra sem
starfa á vegum Æskulýðsvettvangsins og
þeirra félagasamtaka sem mynda saman
Æskulýðsvettvanginn, þ.e. Bandalag íslenskra
skáta, KFUM og KFUK á Íslandi, Slysavarnafélagið Landsbjörg og Ungmennafélag
Íslands. Hún nær til aðildarfélaga þeirra, allra
iðkenda í íþrótta- og æskulýðsstarfi þeirra,
stjórnenda, yfirmanna, starfsmanna, sjálfboðaliða og annarra ábyrgðaraðila innan
félaganna.“
Hvað var erfiðast við að búa hana til?
„Við lögðum mikla vinnu og mikinn tíma í að
vinna viðbragðsáætlunina til þess að hafa
hana sem allra besta og fengum fjölda fagaðila til þess að vinna hana með okkur. Ég
myndi gjarnan vilja nýta tækifærið og þakka
þeim fyrir framlag þeirra til verksins. Það
sem var kannski erfiðast við vinnuna var
að ákveða hvar ætti að nema staðar því að
það eru auðvitað alls konar hlutir sem geta
komið upp í félagsstarfi með börnum og
ungmennum og því hefði áætlunin örugglega getað orðið miklu lengri. Við erum þó
afar sátt við niðurstöðuna og teljum okkur
hafa tekist að fjalla vel um þá hluti sem
mikilvægt er að vita hvernig bregðast á við
þegar þeir koma upp í starfinu. Um er að
ræða tímamótaplagg.“
Hvar er hægt að nálgast viðbragðsáætlunina?
„Viðbragðsáætlunin er aðgengileg á vefsvæði Æskulýðsvettvangsins, www.aev.is.
Það er einnig hægt að nálgast prentaða
útgáfu af henni með því að hafa samband
við skrifstofu Æskulýðsvettvangsins.“

Viðbragðsáætlun fyrir alla iðkendur
í íþrótta- og æskulýðsstarfi
Æskulýðsvettvangurinn hefur
gefið út viðbragðsáætlun fyrir þau
félagasamtök sem mynda hann og
aðildarfélög þeirra. Þar er að finna
verkferla sem fylgja skal þegar upp
koma atvik eða áföll sem kunna að
hafa áhrif á starf félags.
Við spurðum Semu Erlu Serdar,
framkvæmdastýru Æskulýðsvettvangsins, nokkurra spurninga um
viðbragðsáætlunina.
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Hvenær á að nota viðbragðsáætlunina?
„Verkferlarnir eru einfaldir og eiga við í öllum
tilvikum, óháð því hvaða ábyrgðaraðila og
atvik er um að ræða. Dæmi um atvik, sem
viðbragðsáætlunin nær til, eru agabrot,
ávana- og vímuefnanotkun, einelti, kynferðisbrot, alvarleg veikindi, áföll, slys og andlát.
Það eru ýmis atvik sem upp kunna að koma
í íþrótta- og/eða æskulýðsstarfi og bregðast
þarf við. Erfitt er að gera þeim öllum skil en
mikilvægt að hafa ákveðnar grunnreglur til
að fylgja.“

Hvað hafa margir setið námskeiðið
Verndum þau á vegum Æskulýðsvettvangsins?
„Æskulýðsvettvangurinn hefur boðið upp á
Verndum þau-námskeið fyrir þau félagasamtök sem saman mynda Æskulýðsvettvanginn og aðildarfélög þeirra frá árinu
2010. Námskeiðið er einnig aðgengilegt fyrir
aðra sem starfa með börnum og ungmennum í gegnum Æskulýðsvettvanginn. Það er
mikilvægt fyrir alla þá sem starfa með börnum og ungmennum að vera meðvitaðir
um skyldur sínar og ábyrgð, að geta lesið í
vísbendingar um að vanræksla eða ofbeldi,
hvort sem það er andlegt, líkamlegt eða
kynferðislegt, eigi sér stað og vita hvernig
bregðast á við ef slík mál skjóta upp kollinum. Frá árinu 2010 hafa hátt í 3000 einstaklingar setið námskeiðið á vegum okkar.“
Hvað margir sátu það á síðasta ári?
„Á síðasta ári sátu um 350 einstaklingar
Verndum þau-námskeið á vegum Æskulýðsvettvangsins. Nú þegar hafa verið skipulögð
nokkur námskeið á árinu 2018. Því fleiri sem
sitja námskeiðið, því auðveldara er að stuðla
að heilbrigðum, uppbyggjandi og vönduðum aðstæðum í æskulýðsstarfi.“

Þú getur nálgast
eintak af viðbragðsáætluninni á:

www.aev.is

Formaður NSU vill efla sambandið við Ísland
Stjórn NSU – samtaka ungmennafélaga á Norðurlöndunum –
fundaði á Íslandi í byrjun árs.
Formaður samtakanna segir mikilvægt að halda út af örkinni annað
slagið og tengjast betur aðildarfélögunum sem mynda NSU.
„Það er langt síðan við í stjórninni komum
síðast til Íslands. Við viljum heyra í ykkur, halda
samræðunni virkri og heyra hvað þið hafið
að segja um NSU og samstarfið. En svo langaði okkur til að hitta stjórn UMFÍ og átta okkur á hvernig við getum unnið með UMFÍ að
því að móta leiðtoga framtíðarinnar,“ segir
Rene M. Lauritsen, formaður samtaka ungmennafélaga á Norðurlöndunum (Nordisk
samorganisation for ungdomsarbejde,
skammstafað NSU). Rene og stjórn NSU hafa
verið á flakki um Norðurlöndin upp á síðkastið í því skyni að efla samstarf ungmenna- og
æskulýðsfélaga þjóðanna sem eiga aðild
eiga að félaginu. Þau funduðu í þjónustumiðstöð UMFÍ í janúar sl.
Rene segir NSU hafa gengið í gegnum
mikla uppstokkun frá því síðla árs 2015. Hætt
hafi verið við ýmis verkefni sem tengdust
NSU áður fyrr og fækkað verulega í stjórn.
Vonast er til þess, eins og Rene lýsir því, að
starfsemi NSU verði skilvirkari og stjórnin öflugri. Hann tekur sem dæmi að áður fyrr hafi
sextán manns setið í stjórninni. Þeir séu nú
aðeins fimm.

„Ástæðan fyrir þessum breytingum var sú
að NSU voru orðin að litlum spjallhópi fólks
sem þekktist innbyrðis. Við vildum breyta
NSU og gera samtökin leiðandi í því að móta
ungt fólk sem leiðtoga framtíðarinnar. Þótt
liðin séu þrjú ár frá því að þetta gerðist tel ég
breytingunum ekki lokið. Auðvitað gerum
við okkur grein fyrir því að svona viðamiklar
breytingar taka tíma,“ segir Rene. Á meðal
breytinganna er að efla samstarfið við félög
meðal aðildarþjóðanna. „Ég vona að með því
að fara út á akurinn og hafa samband við aðra
getum við virkjað fólk og unnið betur saman
að verkefnum þeim sem NSU er með í gangi.“

Dansað við Jörgen NSU eru samtök 14 ungmenna-

félaga á Norðurlöndunum. Félagsmenn eru um sex hundruð
þúsund. Á þessum vettvangi er unnið mikið af sameiginlegum
verkefnum norrænna ungmenna- og æskulýðsfélaga, svo sem
ungmennaskipti, ungmennavikur og markmiðsráðstefnur, þar
á meðal um loftslagsmál, og ungbændaráðstefnur. UMFÍ hefur
tekið virkan þátt í starfi NSU í gegnum tíðina og á nú einn fulltrúa í stjórn NSU. Sá er Jörgen Nilsson, frístundaleiðbeinandi í
Ungmenna- og tómstundabúðum UMFÍ á Laugum í Sælingsdal.
„Hann kann að létta okkur lundina og gera langa og leiðinlega
fundi að skemmtilegum viðburðum. Honum hefur líka einu sinni
tekist að fá mig til að dansa. Það tekst fáum,” segir Rene
Lauritsen, formaður NSU.
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Stjórnendur þurfa að búa sig
undir ný persónuverndarlög

Á

ætlað er að ný persónuverndarlöggjöf taki gildi hér á landi 25. maí nk.
þegar ný reglugerð Evrópusambandsins um persónuvernd leysir af hólmi
núgildandi Evrópulöggjöf. Öll fyrirtæki,
stofnanir og aðrir sem vinna með persónuupplýsingar einstaklinga verða að fylgja löggjöfinni. Þetta eru umfangsmestu breytingar
í persónuvernd á síðastliðnum tuttugu árum
og eru þær sagðar marka tímamót í sögu
persónuverndarlöggjafar í Evrópu. Fyrirtæki
og stofnanir hafa undirbúið sig fyrir innleiðingu laganna í allt að tvö ár.
Á meðal þeirra sem nýju persónuverndarlögin ná til eru íþrótta- og ungmennafélög á
Íslandi. Hver er staðan, eru félögin undirbúin
fyrir nýju persónuverndarlögin?

Félögin þurfa að skoða hvaða gögn þau eiga
Hvað er til ráða?

Lögfræðingur hjá Greiðslumiðlun segir
fyrirtæki og stofnanir hafa undirbúið sig
lengi. Hann mælir með að forsvarsmenn
íþrótta- og ungmennafélaga vinni saman
í gegnum sambönd sín þurfi þau aðstoð.
„Miðað við hvað atvinnulífið hefur þurft að
leggja á sig fyrir lagasetninguna hef ég ekki
trú á að íþróttafélögin hafi það bolmagn sem
þarf til að gera það. Við vitum hvernig reksturinn er hjá flestum. Það er mikið að gera og
eðlilega mætir undirbúningur fyrir nýja löggjöf afgangi,“ segir Þorsteinn Júlíus Árnason,
lögmaður hjá Pacta lögmönnum, sem vinnur
meðal annars að þessum málum fyrir
Greiðslumiðlun. Hann er jafnframt varamaður í aðalstjórn Stjörnunnar. Hjá Greiðslumiðlun, sem á Nóra-kerfið, er eins og hjá öðrum fjármálafyrirtækjum unnið að því að
gera allt klárt áður en nýju persónuverndarlögin taka gildi.
Þorsteinn segir nýju lögin ná til íþróttafélaga eins og annarra. En öðru máli gegni
um þau því að íþrótta- og ungmennafélög
séu yfirleitt ekki rekin í hagnaðarskyni og
ólíklegt að þau muni selja upplýsingar um
iðkendur og viðskiptavini til þriðja aðila með
sama hætti og fyrirtæki. Engu að síður er
mikið magn upplýsinga um iðkendur mörg
ár aftur í tímann varðveitt hjá félögunum og
þarf að huga að aðgengi að þeim áður en
lögin taka gildi.
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Þorsteinn Júlíus
Árnason.

„Það er alveg ljóst að íþróttafélögin eiga töluvert magn persónuupplýsinga og vinna með
þær. Fyrsta skref stjórnenda íþrótta- og ungmennafélaga á að vera að setjast niður og
skoða stöðuna, hvernig staðið sé að söfnun
og skjölun persónuupplýsinga um iðkendur
og félagsmenn. Svo þarf líka að skoða hvernig
unnið sé með persónuupplýsingar innanhúss,“ segir Þorsteinn og bætir við að mjög
líklega séu til hjá íþrótta- og ungmennafélögum persónuupplýsingar, félagaskrá og iðkendasögu mörg ár aftur í tímann.
„Efnislega verða ekki neinar ægilegar breytingar frá því sem verið hefur, þ.e.a.s. hvaða
persónuupplýsingar má vinna með. Það sem
breytist er utanumhaldið, vistun persónuupplýsinga, aðgengi að þeim og að augljóst sé
með hvaða persónuupplýsingar er unnið.
Réttindi hins skráða aukast töluvert frá því
sem áður var.“
Þorsteinn segir það koma sér verulega á
óvart ef gefnar verði út sérstakar reglur fyrir
íþróttafélögin. Líklegra sé að þau muni sitja
við sama borð og aðrir. Af þeim sökum geti
svo farið að íþróttafélögin geti fengið sektir
gerist þau brotleg við lögin.
„Það er skammur tími til stefnu og er ljóst
að stjórnendur íþrótta- og ungmennafélaga
þurfa að vera meðvitaðir um þessar breytingar,“ segir Þorsteinn Júlíus Árnason.

Í nýju persónuverndarlögunum felast
afar umfangsmiklar breytingar á réttindum einstaklinga til að stjórna því hvernig
unnið er með persónuupplýsingar sem
þá varða. Margvíslegar nýjar kröfur verða
lagðar á opinbera aðila og fyrirtæki sem
vinna með slík gögn.
Fyrirtæki og stofnanir, þar á meðal ungmennafélög, þurfa að bæta upplýsingagjöf og fá upplýst samþykki einstaklinga
fyrir allri vinnslu. Þá munu einstaklingar
og viðskiptavinir fá ríkari rétt til aðgangs
að upplýsingum, rétt til að færa upplýsingarnar á milli aðila og fá meiri rétt en
áður til að láta eyða upplýsingum um sig.
Auk þessa eru gerðar auknar kröfur til
þeirra sem vinna persónuupplýsingar til
ýmissar skjölunar og skjótra viðbragða ef
til öryggisbrests kemur. Til að tryggja eftirfylgni með lögunum verða eftirlitsaðilum veittar ríkar sektarheimildir á þá sem
fara á svig við lögin. Mikið er því í húfi að
tryggja að allt verði lögum samkvæmt.
Samkvæmt nýju lögunum verður að
ákveða hvenær hver gerir hvað. Það er að
segja, öll skjölun þarf að vera rekjanleg.
Eins þurfa íþróttafélög að ákveða hvaða
starfsmaður megi sjá tilteknar upplýsingar.

Þú finnur ítarlegar upplýsingar um
nýju persónuverndarlögin á:

www.personuvernd

Þingmenn ýta lýðháskólum úr vör
„Mér finnst mikilvægt að koma máli um lýðháskóla UMFÍ á Laugarvatni að á Alþingi.
Við náum vonandi að mæla fyrir málinu fyrir
þinglok og munum svo leggja það fram
aftur í upphafi þings í haust þar sem óvíst
er að það nái lengra á yfirstandandi þingi,“
segir alþingismaðurinn Willum Þór Þórsson.
Willum Þór og fjórir aðrir þingmenn
Framsóknarflokksins leggja til að Alþingi feli
Lilju Alfreðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra, að skipa starfshóp sem skipuleggi stofnun lýðháskóla UMFÍ á Laugarvatni. Gert er ráð fyrir því að í starfshópnum
sitji a.m.k. einn fulltrúi frá UMFÍ og einn frá
Bláskógabyggð. Í greinargerð með tillögunni er tekið fram að engin lög eru til um
lýðháskóla hér á landi. UMFÍ hafi reglulega
viðrað áhuga á að stofna lýðháskóla en ætíð
vilja gera það þegar lagaumgjörðin væri til
staðar. Á því hefur málið strandað. Þá kemur
fram í tillögunni að unnið sé að frumvarpi til
laga um lýðháskóla í mennta- og menningarmálaráðuneytinu um þessar mundir. Samkvæmt tillögunni á starfshópurinn að skila
niðurstöðum sínum fyrir árslok 2018.
Willum segir tillöguna gera ráð fyrir því
að starfshópur um stofnun lýðháskóla UMFÍ
geti unnið samhliða því sem vinna við frumvarpið fer fram í ráðuneytinu.

Hvað er
lýðháskóli?
Þegar ákveðið var að flytja íþróttakennaranám Háskóla Íslands frá
Laugarvatni til Reykjavíkur hóf
UMFÍ að skoða stofnun lýðháskóla
á Laugarvatni með aðkomu yfirvalda menntamála og Bláskógabyggðar. Tækifærin fólust í því að
nýta húsnæðið á Laugarvatni fyrir
lýðháskóla.

Willum Þór Þórsson.

Samkvæmt tillögunni mun starfshópurinn um stofnun lýðháskóla taka mið af yfirstandandi vinnu við lagafrumvarp um lýðháskóla, nýtingu mannvirkja og skólans á
Laugarvatni, rannsóknum Námsmatsstofnunar og fleiri aðila á brotthvarfi nemenda
úr framhaldsskólum og reynslu af stofnun
og rekstri annarra lýðháskóla hér á landi,
einkum á Flateyri og Seyðisfirði.

Lýðháskólar finnast víða á Norðurlöndunum og eru einskonar lífsleikniskólar þar sem nemendur
geta valið sér skóla út frá sínu
áhugasviði. Margir fara í lýðháskóla til þess að taka sér hlé
á milli menntaskóla og háskólanáms og vilja nýta þann tíma í
eitthvað spennandi, uppbyggjandi og skemmtilegt.

Nýtt fólk
í brúnni
N

okkrar mannabreytingar hafa verið hjá sambandsaðilum
UMFÍ síðustu misserin. Ásdís Sigurðardóttir tók við starfi
framkvæmdastjóra UMSE í nóvember á síðasta ári af
Þorsteini Marinóssyni en hann fluttist til Húsavíkur og tók þar
við stöðu framkvæmdastjóra Völsungs. Þá tók Gunnhildur
Hinriksdóttir við starfi framkvæmdastjóra HSÞ af Evu Sól
Pétursdóttur um áramótin.
Í byrjun ársins urðu mannaskipti hjá Borgfirðingum en í
janúar tók Sigurður Guðmundsson, fyrrverandi starfsmaður
UMFÍ, við sem framkvæmdastjóri þegar Pálmi Blængsson lét af
störfum.
Æði margar mannabreytingar voru líka í mars. Í þeim mánuði tók Jónas Egilsson við af Anitu Karin Guttesen sem formaður HSÞ. Til viðbótar við þetta tók Ingibjörg Klara Helgadóttir við
sem formaður UMSS og Sigurður Eiríksson tók við formannsstólnum af Bjarnveigu Ingvadóttur hjá UMSE. Gunnar Gunnarsson tók líka við starfi Esterar S. Sigurðardóttur sem framkvæmdastjóri UÍA.
Framkvæmdastjóraskipti urðu líka hjá UDN í Dalabyggð en
þar tók Dalamaðurinn Jón Egill Jónsson við starfinu af Svönu
Hrönn Jóhannsdóttur.
„Þetta leggst afar vel í mig enda er starfið fjölbreytt,“ segir
Jón Egill.

Ásdís Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri UMSE, ásamt
Sigurði Eiríkssyni, formanni UMSE.

Jón Egill Jónsson, framkv.stjóri UDN.

Sigurður Guðmundsson, framkvæmdastjóri UMSB.

Gunnar Gunnarsson, framkvæmdastjóri UÍA.

Jónas Egilsson, nýr formaður HSÞ, ásamt Anitu Guttesen,
fráfarandi formanni.

Gunnhildur Hinriksdóttir, framkvæmdastjóri HSÞ.
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Brýnir fyrir ungmennafélögum
að passa upp á söguna

B

jartur Aðalbjörnsson skrifar nú
sögu Ungmennafélagsins Einherja
á Vopnafirði. Hann segir söguna
teygja anga sína víðar en hann
grunaði áður og hann brýnir fyrir
forsvarsmönnum ungmennafélaga að
tryggja að heimildir um félögin fari ekki í
glatkistuna.
„Það hefur komið mér helst á óvart hve
lítið Vopnfirðingar hafa hirt um að skrá sögu
félagsins,“ segir Bjartur Aðalbjörnsson. Hann
byrjaði á síðasta ári að safna heimildum og
ljósmyndum og skrá sögu Ungmennafélagins Einherja á Vopnafirði. Að auki er hann að
grafast fyrir um starfsemi annarra ungmennaog íþróttafélaga á Vopnafirði fyrir stofnun
Einherja árið 1929. Fyrirhugað er að minnast
félagsins á einhvern hátt þegar félagið fagnar
90 ára afmæli á næsta ári.

Bjartur hefur leitað heimilda víða við söguritunina.
„Ég hef verið að grúska í gömlum tímaritum í meira en ár og grafið upp margt áhuga
vert í gömlum tölublöðum af Skinfaxa. Ég
vonast til að geta skrifað sögu Einherja í einhverri mynd á afmælisárinu. Gerðabækur
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félagsins frá árunum 1936–1985
hafa varðveist og veita góða innsýn
í starf félagsins á því tímabili. Í þeim
komst ég m.a. að því að félagið var
stofnað 1929 en ekki 1925 eins og
hingað til hefur verið talið. Mig
vantar þó fundargerðabók frá árunum
1929–1936 en ég held í vonina um að hana
sé einhvers staðar að finna,“ segir Bjartur.
Honum hefur líka áskotnast mikið magn
ljósmynda sem hann skannar inn í tölvu.
Einnig hefur hann fengið gömul bréf, í hendur og lesið bækur og tímarit bæði UMFÍ og
UÍA sem fjalla á einn eða annan hátt um
sögu Ungmennafélagsins Einherja. Bjartur
hefur líka grúskað í Héraðsskjalasafni Austfirðinga og tekið viðtöl við gamla félagsmenn og margt fleira.
En hefur eitthvað komið á óvart?
„Það sem hefur helst komið mér á óvart er
hvað margir komu að starfi Ungmennafélagsins Einherja fyrstu áratugina, fólk sem ég
hafði aldrei heyrt um. Ég hef því eytt miklum
tíma á Íslendingabók og í lestur minningargreina um gamla stjórnarmenn og félagsmenn í ungmennafélaginu. Næsta verkefni
er að hafa samband við afkomendur gamalla

formanna til að nálgast ljósmyndir af þeim.
Þá hafa vinir mínir á elliheimilinu hérna á
staðnum getað hjálpað mér við að fylla í einhverjar eyður en ég vildi óska þess að sú
grunnvinna sem ég er að vinna núna hefði
verið unnin 20–30 árum fyrr þegar kynslóðin,
sem kom að stofnun og starfsemi á fyrstu
árum félagsins, var á lífi,“ segir Bjartur.
Bjartur mælist til þess að þau ungmennafélög sem hafa ekki látið skrá ágrip af sögu
sinni komi á laggirnar sögunefndum innan
félaganna sem sjái um öflun heimilda og
skrásetningu.
„Ég ætla að leggja það til á næsta aðalfundi Einherja að slík nefnd verði stofnuð
hér. Það er mikið verk að vinna að svona
sagnaritun einn, í fullri vinnu og vera einnig
leikmaður með félaginu,“ segir Bjartur Aðalbjörnsson.
Lumi fólk á efni úr sögu Ungmennafélagsins Einherja eða á góðri frásögn
úr sögu félagsins er best að hafa
samband við Bjart á netfanginu
bjartur@einherji.net eða hringja í
hann í síma 843-9759.

Sjálfboðaliðastarfið
opnaði dyr út í heim
Árdís: Getur þú nefnt mér dæmi um mál á
ráðstefnunni sem vakið hefur eftirtekt og verið
til umræðu í samfélaginu?

Elísabet Ásdís

Elísabet Ásdís Kristjánsdóttir er starfsmaður
í Kjörbúðinni í Búðardal. Hún sér um félagsstarf fyrir unglinga
í Dalabyggð og hefur sem sjálfboðaliði á vegum UMFÍ tekið
þátt í vinnu Ungmennaráðs UMFÍ um nokkurra ára skeið.
Elísabet verður 24 ára í maí á þessu ári. Hún á 16 ára systur,
Árdísi Lilju. Þær settust saman niður við eldhúsborðið á
heimili þeirra og þar spurði Árdís systur sína um hvernig það
væri að vera sjálfboðaliði UMFÍ.
Árdís: Ég er forvitin um sjálfboðaliðastarfið. Hvað er það sem heillar
við þetta starf og hvað færðu út úr því?
Elísabet: Sem sjálfboðaliði skipulegg ég viðburði fyrir ungmenni.
Þau eru allt frá 13 ára aldri og upp í 30 ára. Viðburðir, sem við í ungmennaráðinu komum að, eru mjög fjölbreytilegir. Við erum umræðustjórar á mörgum ráðstefnum og fræðslufundum, s.s. Sýnum
karakter, sem er verkefni á vegum UMFÍ og ÍSÍ, og Umræðupartýi
UMFÍ, sem er haldið tvisvar á ári. Við höldum líka svokallaðar
Skemmtihelgar þar sem við förum út á land og bjóðum með okkur
öðrum ungmennum og fáum fyrirlestra og aðra fræðslu. Þar verjum
við helginni í að læra eitthvað nýtt, kynnast betur, mynda tengslanet og skemmta okkur, án áfengis og vímuefna að sjálfsögðu. Svo
er okkur boðið á norrænar ráðstefnur þar sem við höfum tækifæri
til að móta ungmennastarf á öllum Norðurlöndunum. En stærsta
verkefnið okkar er ráðstefnan Ungt fólk og lýðræði sem er stærsta
ungmennaráðstefna á Íslandi, með allt upp í 100 þátttakendur.
Þessa ráðstefnu skipuleggjum við frá grunni og sjáum alfarið um
hana. Ár hvert veljum við umræðuefni sem brennur á ungmennum hverju sinni.

Elísabet: Já, árið 2016 var umræðuefnið okkar geðheilbrigði. Við fengum til okkar sálfræðing frá Kvíðameðferðarstöðinni sem útskýrði
fyrir okkur hvað geðheilbrigði er. Að lokinni
ráðstefnunni sendum við ályktun til stjórnvalda þar sem við hvöttum þau til að horfa
alvarlegum augum á það hættuástand sem
ríkir í þjóðfélaginu á þessu sviði og til að setja
heilbrigðisþjónustu og geðheilbrigðismál í
forgang. Árið 2017 var útgangspunkturinn
sá að ungt fólk sé ekki bara leiðtogar fram
tíðarinnar heldur værum við til núna og vildum hafa áhrif núna en ekki eftir mörg ár. Á
ráðstefnunni ræddum við málefni sem beinast beint að ungmennum. Aðalmálefni ráð
stefnunnar voru þó ýmis mál sem brenna á
ungu fólki, á borð við mennta-, heilbrigðis-,
samgöngu- og stjórnsýslumál. Í lok ráðstefn
unnar buðum við öllum þingmönnum og
ráðherrum þáverandi ríkisstjórnar til að koma
í pallborð og svara spurningum ungmenna.
Af 63 þingmönnum mætti aðeins einn á ráðstefnuna! Eins og alltaf sendum við í lok ráð
stefnunnar ályktun til stjórnvalda um að leita
meira til ungmenna varðandi málefni sem að
þeim snúa og að lækka kosningaaldur úr 18
árum niður í 16 ár.
Árdís: Af hverju valdir þú sjálfboðastarfið?
Elísabet: Ég tók þátt í Skemmtihelgi sem þáverandi ungmennaráð UMFÍ hélt. Mér fannst
rosalega gaman, ég lærði heilan helling og
fékk gífurlegan áhuga á starfi ráðsins. Seinna
sá ég að það vantaði meðlimi af Vesturlandi í
ráðið svo að ég bauð mig fram. Síðan þá hef
ég verið í þessu ráði í rúmlega fjögur ár.”

Árdís Lilja
Elísabet: Ég má bara sitja í ungmennaráði
UMFÍ í tvö ár í viðbót. Þetta hefur verið svo
gaman að mig langar til að bjóða mig fram
í stjórn UMFÍ og halda áfram að vera sjálfboðaliði í þessari frábæru hreyfingu.
Árdís: Er þetta þess virði – ég meina, þú færð
ekkert borgað!
Elísabet: Jú, þótt ég fái ekki borgað í peningum þá fæ ég borgað með ýmsum öðrum
hætti. Greiðslan er í formi reynslu, ánægju
og ferðalaga á vegum Ungmennaráðsins.
Svo má ekki gleyma pizzunum!

Árdís: Hvað færð þú út úr því að vera sjálfboðaliði?

Árdís: Myndir þú mæla með því að fólk gerist
sjálfboðaliðar?

Elísabet: Það helsta sem sjálfboðastarf hefur
gefið mér er sjálfstraust. Það hefur líka gefið
mér tækifæri til að ferðast, bæði um Ísland
og til annarra landa. Það hefur gert mér kleift
að kynnast nýju fólki og nýrri menningu. Það
er líka rosalega gaman að sjá alla vinnuna
skila árangri og sjá að hún getur haft áhrif á
líf annarra. En svo er þetta gífurlega skemmtilegt og Ungmennaráð UMFÍ er frábær félagsskapur.

Elísabet: Já, hiklaust. Sjálfboðaliðar eru aldrei
of margir – en þeir geta verið of fáir. Það er
hægt að vinna sjálfboðastarf á margan hátt
og jafnvel fundið þar nýtt áhugamál. Það er
líka frábær tilfinning að vinna með öðrum
– líka þótt maður fái ekki borgað fyrir það á
hefðbundinn hátt.

Árdís: Sérðu þig halda áfram í þessu sjálfboðaliðastarfi í framtíðinni?

Árdís: Er eitthvað sem þú vilt fá að koma á
framfæri að lokum?
Elísabet: Ungt fólk er frábært og öflugt. Við
getum orðið kröftugt afl þegar við snúum
bökum saman. Og Harry Styles, ef þú ert að
lesa þetta, þá er ég á lausu!
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Hluti alþingismanna grefur
undan árangri áfengisvarna

Árni Einarsson, framkvæmdastjóri
Fræðslu- og forvarna, svarar
nokkrum spurningum um stöðu mála,
árangurinn, hvernig miðar og
hvert hann telur stefna.
Hvernig hefur miðað í forvarnamálum?
„Ávana- og vímuefnaneysla íslenskra ungmenna á grunnskólaaldri hefur minnkað umtalsvert á undanförnum árum. Sama þróun
hefur verið í nágrannalöndum okkar en hún
verið bæði jafnari og hraðari á Íslandi. Fá ríki,
ef nokkur af þeim sem við berum okkur saman við, geta státað af jafngóðri stöðu. Frá
árinu 2011 virðist neysla ungmenna lítið hafa
breyst, einungis eru tímabundnar sveiflur.
Það er jákvætt að þessi litla neysla skuli hafa
náð þessum stöðugleika og er eitthvað sem
við þurfum að byggja á með tilliti til þeirra
aldurshópa sem á eftir koma.
Þrátt fyrir að neysla ungmenna taki talsvert stökk upp á við þegar grunnskóla sleppir hefur hliðstæð þróun átt sér stað hjá ungmennum á framhaldsskólaaldri, þ.e. dregist
stöðugt saman en verið aðeins hægari.
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Hjá fullorðnum hafa ekki orðið miklar breytingar á neyslu eða neysluvenjum á undanförnum árum. Heildarneysla áfengis hefur þó aukist nokkuð í takti við aukinn kaupmátt. Það er
þekktur áhrifaþáttur í heildarneyslu þjóða.“

Ertu ánægður með stöðuna?
„Það er ekki hægt annað en að vera ánægður
með stöðuna hjá unga fólkinu okkar, ekki síst
ef hún er borin saman við stöðuna í nágrannalöndum okkar. Aukin heildarneysla áfengis er
ekkert fagnaðarefni í ljósi þess að sterkt samband er á milli heildarneyslu og vandans sem
hún skapar.“

Nú liggur fyrir breytt frumvarp um
frjálsa sölu á áfengi, reyndar í sérvöruverslunum í stað matvöruverslana.
Hver eru viðbrögð þín við því?
„Ég á erfitt með að skilja hversu helteknir sumir alþingismenn eru af því að auka aðgengi
að áfengi með síendurteknum frumvörpum
í þá veru, þvert á ráð sérfræðinga og gegn
vilja meirihluta þjóðarinnar. Þetta gengur líka
gegn opinberri stefnumörkun í áfengis- og lýðheilsumálum. Það liggur fyrir ágæt þekking á
því að aukið aðgengi leiðir til aukinnar neyslu
og aukin neysla til aukins vanda. Ég einfaldlega skil ekki hvaða hagsmuni þessir alþingismenn eru að verja. Það fyrirkomulag sem við
búum við núna hefur skilað ágætum árangri.“

Til sögunnar eru komnar rafsígarettur sem ungmenni nota sem aldrei
hafa reykt. Hvað finnst þér um það?
„Því miður virðist það vera raunin að ungmenni, sem reykja ekki, fari að nota rafsígarettur. Ekki í því skyni að hætta samhliða annarri tóbaksnotkun. Það er enn mörgum mikilvægum spurningum ósvarað um hugsanlega skaðsemi rafsígaretta. Á meðan svo er
verðum við að vinna gegn þessu. Þess vegna
verðum við að setja okkur reglur um aðgengi
að þeim. Það þarf alls ekki að hindra að þeir
sem vilja reyna að draga úr, eða hætta, annarri tóbaksnotkun geti það.“

Hvert stefnir í þessum málaflokki að
óbreyttu?
„Það er erfitt að segja. Hluti alþingismanna
gengur hart og endurtekið fram í því að grafa
undan þekktum áhrifaþáttum árangursríkra
áfengisvarna, þ.e. að einkavæða ekki smásölu áfengis og viðhalda banni við áfengisauglýsingum. Verði horfið frá þessum grunnstoðum verður viðfangsefni forvarna annað
og erfiðara og er hætt við að staðan breytist
hjá okkur. Ef okkur hins vegar tekst að láta
almannahag og lýðheilsu ráða för eigum
við að geta haldið ágætlega á málum. Hins
vegar koma stöðugt ný viðfangsefni, svo
sem ný ávana- og vímuefni, lögleg og ólögleg, sem verður að bregðast við.“

UNGLINGA
LANDSMÓT
í Þorlákshöfn

2.– 5.
ágúst
2018
VÍMULAUS FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ
FYRIR KEPPENDUR 11-18 ÁRA
Fjölbreyttar íþróttagreinar
og skemmtun á daginn.
Afþreying og rosalegir
tónleikar á kvöldin.

ARGH!!! 04.2018

Komdu og vertu með í gleðinni
Nánari upplýsingar á ulm.is
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Ungmennaráðstefnan Ungt fólk og lýðræði 2018

R

áðstefnan Ungt fólk og lýðræði var haldin á Hotel Borealis á Efri-Brú í Grímsnesi
dagana 21.–23. mars sl. Þessi ráðstefna
er ætluð ungu fólki á aldrinum 16–25 ára.
Yngra fólk hefur þó látið til sín taka eins og á
ráðstefnunni þetta árið. Yfirskrift ráðstefnunnar nú var Okkar skoðun skiptir máli!
Ráðstefnan hefur verið haldin árlega frá
árinu 2009. Ungmennaráð Ungmennafélags
Íslands (UMFÍ) stendur að ráðstefnunni og
skipuleggur hana, allt frá fundum til kvöldskemmtana. Ráðstefnugestir voru nú sem
ætíð áður til fyrirmyndar. Skemmtanir voru
áfengislausar, tóbak var ekki notað, hvorki
reyk- né munntóbak og enginn notaði rafrettur.
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Ráðstefnan var sett með formlegum hætti
fimmtudaginn 22. mars með erindum Kolbrúnar Láru Kjartansdóttur, formanns ungmennaráðs UMFÍ, og Auðar Ingu Þorsteinsdóttur, framkvæmdastjóra UMFÍ. Á eftir
þeim flutti Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra erindi og rifjaði hann m.a.
upp æsku sína. Að því loknu tóku við vinnustofur fyrir ráðstefnugesti. Á síðasta degi ráðstefnunnar var pallborð með gestum. Í pallborði voru Salvör Nordal, umboðsmaður
barna, þingmaðurinn Vilhjálmur Árnason,
Arna Ýr Gunnarsdóttir, sem á sæti í sveitarstjórn Árborgar, Gunnar Þorgeirsson, sveitarstjóri í Grímsnes- og Grafningshreppi, og

Sveinn Birgisson úr ungmennaráði UMFÍ og
ungmennaráði HSK.
Á ráðstefnunni ræddu gestir ýmis mál sem
brenna á ungu fólki í dag og leituðu lausna
sem gagnist bæði núna og til framtíðar. Í lok
ráðstefnunnar sendu ráðstefnugestir frá sér
ályktun í nokkrum liðum. Þar kemur fram að
auka þurfi forvarnir í geðheilbrigðismálum
og fræðslu um geðræn vandamál. Á meðal
forvarna í grunn- og framhaldsskólum má
nefna námskeið í jákvæðri sálfræði, núvitund
í skólum og hugleiðslu sem getur styrkt
sjálfsmynd nemenda. Að sama skapi þarf að
bæta aðgengi nemenda að sálfræðiþjónustu
í skólum landsins.

Ályktun
·

Ungmennum á Íslandi finnast vegir landsins vera í niðurníðslu. Bæta þarf samgöngur um allt land og veita sveitarfélögum heimildir til að laga vegi sem heyra undir Vegagerðina. Þar má nefna Grindavíkurveginn þar sem mörg alvarleg
slys og banaslys hafa orðið. Ungt fólk notar samgöngur daglega, hvort sem þau eru farþegar eða ökumenn og við viljum
öll að þau komist heilu og höldnu til náms eða í vinnu.
Samgöngubætur má fjármagna með komugjöldum á erlenda
ferðamenn þar sem þeir eru orðnir stór hluti þeirra sem nota
vegakerfi landsins. Aðeins þarf lítils háttar komugjald á
hvern og einn til að fjármagna endurbætur á vegakerfinu.
Kvíði og þunglyndi hefur aukist mikið í röðum ungmenna
á grunnskóla- og framhaldsskólaaldri. Stytting framhaldsskóla úr fjórum árum í þrjú og minni tími nemenda til að sinna
félagsstörfum eru að stórum hluta orsakavaldur að mati ungmenna. Festa þarf í lög að sálfræðingar séu starfandi í öllum
grunn- og framhaldsskólum á landinu. Einnig vantar betri
forvarnir í geðheilbrigðismálum og gætu starfandi skólasálfræðingar séð um fræðslu á því sviði.
Þátttakendur í ráðstefnunni ræddu margt um lækkun
kosningaaldurs niður í 16 ár í sveitarstjórnarkosningum.
Lýðræðisfræðslu og stjórnmálafræðslu þarf að auka í grunnog framhaldsskólum og nauðsynlegt er að gera heimasíðu
Alþingis aðgengilegri og skiljanlegri.

·
·
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Eftirtaldir aðilar
styðja starfsemi

Ungmennafélags Íslands:
Reykjavík

Faxaflóahafnir sf., Tryggvagötu 17
Happdrætti Háskóla Íslands,
Tjarnargötu 4
Ásbjörn Ólafsson ehf.,
Köllunarklettsvegi 6
Arkís arkitektar ehf., Kleppsvegi 152
Landssamband lögreglumanna,
Grettisgötu 89
Ennemm ehf., Skeifinni 10
Gáski ehf., Bolholti 8
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Aðalvík ehf., Síðumúla 13
Bókhaldsstofa Haraldar slf., Síðumúla 29
Suzuki-bílar hf., Skeifunni 17
Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23
Gull- og silfursmiðjan ehf., Álfabakka 14b
Höfðakaffi ehf., Vagnhöfða 11
Orka ehf., Stórhöfða 37
Bílasmiðurinn hf., Bíldshöfða 16
ÁTVR, Stuðlahálsi 2
Rimaskóli, Rósarima 11
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Sölvhólsgötu 4

Kópavogur

Namo ehf., Smiðjuvegi 74
dk hugbúnaður ehf., Smáratorgi 3
Rafmiðlun hf., Ögurhvarfi 8

Garðabær

Garðabær, Garðatorgi 7
Geislatækni ehf., Laser-þjónustan
Suðurhrauni 12c

Hafnarfjörður

Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vatnsnesvegi 14
DMM Lausnir ehf., Hafnargötu 91
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur
og nágrennis, Krossmóa 4
Nonni litli ehf., Þverholti 8

Akranes

Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
Smiðjuvöllum 15

Borgarnes

Samtök sveitarfélaga Vesturlands
Bjarnarbraut 8
Matstofan ehf., Brákarbraut 3
Hótel Borgarnes hf., Egilsgötu 14–16
Kaupfélag Borgfirðinga, Egilsholti 1
Eyja- og Miklaholtshreppur, Hofsstöðum

Bolungarvík

Bolungarvíkurkaupstaður,
Aðalstræti 10–12

Tálknafjörður

Gistiheimilið Bjarmalandi ehf.,
Bugatúni 8

Blönduós

Stéttarfélagið Samstaða, Þverbraut 1

Skagaströnd

Sveitarfélagið Skagaströnd,
Túnbraut 1–3
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Ungt fólk vill komugjöld á
erlenda ferðamenn

Þ

átttakendur á ráðstefnunni voru sammála um að ástand vega landsins hafi
versnað mikið eftir að erlendum ferðamönnum fjölgaði á Íslandi. Lagt er til að
lögð verði komugjöld á erlenda farþega.
Ef miðað er við að hver ferðamaður greiði
2.500 krónur við komuna til Íslands geta árstekjur hins opinbera numið 5,5 milljörðum króna miðað við að rétt rúmlega tvær
milljónir erlendra ferðamanna komi til
Íslands á hverju ári (tölurnar miðast við
upplýsingar Hagstofunnar árið 2017).
Fjármagnið, sem komugjöldin skila, á að
leggja til samgöngubóta og til að laga
vegakerfið.
„Við erum að gera alveg jafn merkilega
hluti og annað fólk og keyrum bíla. En við
viljum ekki lenda í slysum út af vondum

vegum,“ sagði Gunnar Einarsson, 14 ára, í ungmennaráði
Seyðisfjarðarkaupstaðar og yngsti ráðstefnugesturinn.

Styttri skóli
veldur stressi

Þ

að er yfirþyrmandi meiri pressa nú en
áður að mæta í tíma. Mætingarreglum
var breytt um áramótin. Við þurfum
vottorð til að sleppa tímum, erfitt er að fá
veikindafrí og hart tekið á mætingu. Við
verðum stressuð á því. Við fengum til dæmis
ekki samþykkt leyfi til að fara á ráðstefnuna
núna og urðum að skrópa,“ segir Berglín
Sólbrá Bergsdóttir, 17 ára formaður
ungmennaráðs Reykjanesbæjar.

Hvetur sveitarfélög og stofnanir
til að stofna ungmennaráð

F

ullorðna fólkið tekur stundum ákvarðanir fyrir okkur sem það hefur ekki hundsvit á. Við þurfum að hafa trú á okkur. Ef
við gerum það ekki hafa það ekki aðrir. Og
við þurfum að vera tilbúin til að fara í baráttuna,“ segir Sveinn Ægir Birgisson.
Hann flutti erindi um ungmennaráðið og
þátttöku sína í ráðinu.
Þar sagði hann mikilvægt að ungt fólk
léti rödd sína heyrast og hefði kjark til þess
að koma skoðunum sínum á framfæri.
Sveinn sagðist lengi hafa haft áhuga á
pólitík. Hann hefði ásamt fimm vinum sínum farið á fundi hjá stjórnmálaflokkum á
Selfossi þegar þeir voru um 18 ára. Einn var
16 ára. Fundirnir komu þeim á óvart. „Þar
var bara fólk um sextugt og var alltaf sagt
við okkur hvað það væri nú gaman að sjá
unga fólkið,“ sagði hann og lagði áherslu á
að svo virtist sem fullorðið fólk tæki ákvarðanir fyrir ungt fólk án þess að ræða við það
og hefði ekki mikið vit á því hvað það vilji.
Sveinn lýsti því að um svipað leyti hefði
hann ætlað að gefa kost á sér í hverfaráð á
Selfossi. Þar var hann kosinn formaður 19 ára.
Það kom honum á óvart enda var hann
þar yfir fullorðnu fólki. Hann vildi betri vett-

vang til að koma skoðunum sínum á framfæri og bauð sig fram í
sveitarstjórnarkosningum. Nú situr hann í 6. sæti á lista sjálfstæðismanna í Árborg.
Sveinn fór yfir handbók Ungmennaráðs Árborgar sem hann
sagði til fyrirmyndar og hvatti sveitarfélög og stofnanir til að setja
ungmennaráð á laggirnar til að ná til ungs fólks og heyra hvað
það hefði að segja. „Öll mál eru málefni ungs fólk. En það þarf að
vera á hreinu til hvers er af því ætlast.“
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Eftirtaldir aðilar
styðja starfsemi

Ungmennafélags Íslands:
Sauðárkrókur

Tannlæknastofa Páls Ragnarssonar ehf.,
Sæmundargötu 3a
K-Tak ehf., Borgartúni 1
Verslun Haraldar Júlíussonar, Aðalgötu 22

VERTU Í
VINNINGSLIÐINU

www.macron.is

Ítalskar íþróttavörur fyrir liðið þitt.

Akureyri

Hnjúkar ehf., Mýrarvegi, Kaupangi
Samvirkni ehf., Pósthólf 73

Grenivík

Brattás ehf., Ægissíðu 11

Ólafsfjörður

Íþróttamiðstöðvar Fjallabyggðar,
Ólafsvegi 4

Húsavík

Jarðverk ehf., Birkimel, Þingeyjarsveit

Egilsstaðir

Fljótsdalshérað, Lyngási 12
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf.,
Fagradalsbraut 11
Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf.,
Miðvangi 2–4
Héraðsprent ehf., Miðvangi 1

Seyðisfjörður

Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Reyðarfjörður

Stjórnendafélag Austurlands,
Austurvegi 20

Neskaupstaður

Síldarvinnslan hf., Hafnarbraut 6

Höfn í Hornafirði

Sveitarfélagið Hornafjörður,
Hafnarbraut 27

Selfoss

Fjölbrautaskóli Suðurlands,
Tryggvagötu 25

Hveragerði

Hveragerðissókn, Hverahlíð

Þorlákshöfn

Sveitarfélagið Ölfus, Hafnarbergi 1

Laugarvatn

Menntaskólinn að Laugarvatni

Flúðir

Flúðajörfi ehf., Garðastíg 8

Hvolsvöllur

Krappi ehf., Ormsvöllum 5

Kirkjubæjarklaustur
Hótel Laki ehf., Efri-Vík

Snæfellsbær
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GRENSÁSVEGUR 16 - 108 REYKJAVÍK

Íþróttafélagið Völsungur – Húsavík

HVAÐ
ER AÐ
FRÉTTA?

Blakið á fleygiferð
á Húsavík

Pelé blakheimsins var með vinnubúðir þar í mars.

Meistaraflokkur Völsungs í blaki kvenna.

Erla Bjarnadóttir, formaður blakdeildar
Völsungs.

Erla Bjarnadóttir hefur spilað blak í
fimmtán ár. Hún hefur verið í stjórn
blakdeildar Völsungs í fimm ár, þar af
sem formaður í tæpt ár.

Erla Bjarnadóttir er formaður blakdeildar
Völsungs á Húsavík. Blakstarfið þar hefur um
árabil verið öflugt, sérstaklega öldungablakið og síðar kvennablakið. Á árum áður kepptu
Völsungar reglulega í 1. deild kvenna á
Íslandsmótinu í blaki og varð kvennaliðið
Íslandsmeistarar árin 1978 og 1979 en síðan
ekki fyrr en árið 1984. Á síðustu árum hefur
þátttakan verið mjög góð á öldungamótum
Blaksambands Íslands.

Frá blaknámskeiði sem blakdeild Völsungs hélt.

„Við höfum lengi átt karla- og kvennalið í öldungakeppnum og
nú spila um 50 manns í öldungablaki,“ segir Erla formaður blakdeildarinnar. Hún rifjar upp að á árum áður hafi liðin aðallega spilað á Dalvík, Akureyri og Siglufirði en síðan á stórmótum öldunga
og gengið vel.
Hún segir starf blakdeildarinnar hafa staðið nokkuð í stað og einskorðast við öldungadeildina. Fyrir átta árum hófst krakkablak og
var erlendur blakþjálfari ráðinn til starfa fyrir tveimur árum. Upp úr
því var stofnaður meistaraflokkur og var það ferskur andblær fyrir
barnastarfið í blakdeildinni. Stofnun og efling meistaraflokks hafði
ruðningsáhrif því í kjölfarið varð mikil nýliðun í öldungablakinu.
Yfirþjálfari meistaraflokksliða Völsungs í blaki er Sladjana
Smiljanic, sem valin var blakmaður HSÞ árið 2017. Hún var lykilmaðurinn í því að fá hingað serbnesku blakhetjuna Vladimir Grbic
sem hélt bæði námskeið og blakbúðir á Húsavík síðustu helgina
í mars undir yfirskriftinni Frá grunni til gulls. „Hún kom þessu á
koppinn og gerði blakbúðirnar að veruleika,“ segir Erla.

Blakhetja kemur í bæinn

Vladimir Grbic er landi og raunar sveitungi Smiljanic en þau koma
frá sama bænum í Serbíu og var hún mikilvægur tengiliður fyrir
komu hans hingað til lands. Grbic er Ólympíumeistari í blaki og
sendiherra Special Olympics í sameinuðu blakliði fatlaðra og ófatlaðra (e. unified volleyball). Hann er í frægðarhöll blaksins og enginn smámaður á ferð því honum hefur verið lýst sem Pelé blakheimsins.
Grbic er málsvari þess að fatlaðir og ófatlaðir spili saman í blakliði og var í tengslum við heimsókn hans sett saman blaklið fatlaðra og ófatlaðra undir merkjum Völsungs. Liðið samanstendur af
þremur fötluðum einstaklingum og þremur ófötluðum.
Grbic átti góðan leik á Húsavík í mars. Hann byrjaði helgina með
fræðilegum fyrirlestri fyrir þjálfara, íþróttakennara og áhugasama
um flestar hliðar íþrótta. Eftir það hófust blakbúðir fyrir iðkendur
10–18 ára undir handleiðslu hans með verklegum æfingum sem
skipulagðar voru út frá fjölda barna og ungmenna í blakbúðunum.
Erla segir mætinguna hafa verið mjög góða. En fjarlægðin hafi
hugsanlega haft sitt að segja um fjölda þeirra sem þátt tóku í blakbúðum Vladimirs Grbic. „Ef verkefnið hefði verið á höfuðborgar-

svæðinu hefðu líklega fleiri komið. Við erum
langt í burtu og sumum þykir lengra að
koma til okkar en okkur að fara til þeirra,“
segir hún.

Allt að gerast

„Blak er mjög vinsælt um þessar mundir. Það
hjálpar okkur að fá umfjöllun í fjölmiðlum,“
segir Erla og bætir við að SportTV sé að gera
góða hluti fyrir útbreiðslu blakíþróttarinnar.
Útsendingar stöðvarinnar nást bæði í Sjónvarpi Símans og Vodafone. Góð umfjöllun
segir Erla að hafi skilað sér í því að öldungamótin stækka með hverju árinu. „Í raun eru
þau orðin það stór að smærri bæjarfélögum
fækkar sem ráða við að halda öldungamót
í blaki því marga velli þarf fyrir undir mótin.
Slíkur er fjöldi keppenda og liða,“ segir Erla
Bjarnadóttir.

Deildin í
hnotskurn
• Iðkendur í krakkablaki: 40
• Iðkendur í öldungablaki: 50
• Þetta er í boði hjá Völsungi:
Blak, boccia, fimleikar,
handbolti, knattspyrna,
skíðaganga, sund og
taekwondo
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FAGKEPPNI MEISTARAFÉLAGS KJÖTIÐNAÐARMANNA 8. OG 9. MARS 2018

KJÖTMEISTARI ÍSLANDS 2018
ER ODDUR ÁRNASON, SS
Oddur er fagmaður fram í fingurgóma og hlaut
titilinn Kjötmeistari Íslands 2018 en að auki fékk hann
verðlaun fyrir bestu vöruna í tveimur flokkum.
Fyrir bestu vöruna úr nauti: reykgrafið landnámsnaut
og fyrir bestu vöruna úr lambi: Tindfjallahangikjet.
Enn fremur hreppti hann verðlaun fyrir
athyglisverðustu nýjung ársins: Sveitakonfekt.
B ESTA SK

IN K AN

2018

VAL ALMEN

NINGS

Hunangsskinka er
með hunangskeim,
úr grísainnanlærisvöðva og aðeins
úr íslensku kjöti.
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En það eru fleiri fyrirmyndarfagmenn hjá SS,
af 31 vöru sem send var inn hlutu 30 vörur verðlaun.
Þar má meðal annars nefna að Jónas Pálmar
Björnsson hlaut verðlaun fyrir bestu vöruna úr
hrossa-/folaldakjöti fyrir grafið lakkrísfolald.
Við hjá SS erum stolt af árangri okkar fagmanna
og óskum þeim hjartanlega til hamingju.

Tindfjallahangikjet er
þurrkað lambalæri,
saltað með sjávarsalti,
tvíreykt og þurrkað.
Verkunartíminn er langur,
frá 2–3 mánuðum.

