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Gott oG Gaman að 
hreyfa siG saman

Ágætu félagar

 

Vaxandi umræða er um nauðsyn þess að fólk hreyfi sig 

reglulega á einhvern hátt. Markmiðið er að efla heilsufar 

fólks, að stunda almenningsíþróttir sem hver og einn 

gerir á sínum forsendum. Þetta þurfum við að gera alla 

ævi eins og best verður við komið. Nú um stundir horfum 

við upp á stöðugt meiri þunga í rekstri heilbrigðiskerfis 

okkar. Hér þurfum við að spyrna við fótum og hvert og eitt 

að vinna að því með forvörnum að bæta heilsufar sitt og 

draga úr kostaði samfélagsins ef nokkur kostur er. Því tel 

ég það vera framlag UMFÍ til eflingar lýðheilsu að standa 

fyrir mótshaldi eins og Landsmóti UMFÍ 50+. Mótið er 

blanda af hæfilegri keppni, almennri þátttöku og einfald-

lega þeirri skemmtun sem fólgin er í því að njóta lífsins 

með öðrum. Í stefnu UMFÍ er lögð áhersla á að samtök-

in séu leiðandi í fræðslu- og forvarnastarfi og slíkt mót 

markar veginn að því markmiði.

 

Mót fyrir fimmtíu ára og eldri — eins og reyndar allir við-

burðir UMFÍ — hefur ekki aðeins jákvæð áhrif á þá sem 

stunda reglulega hreyfingu og taka þátt og þá sem sjá 

gleðina í því að lifa heilbrigðu lífi. Mótið hefur líka veru-

lega jákvæð áhrif á byggðina þar sem það er haldið hverju 

sinni. Það stuðlar að endurbótum á aðstöðu fyrir ýmsar 

íþróttir og eykur samstarf sveitarfélagsins og íþróttafélaga 

innan þess. Það stuðlar að aukinni samstöðu þeirra sem 

standa að mótshaldinu. Margir sjálfboðaliðar eru tilbúnir 

að leggja mótshöldurum lið í framkvæmd slíkra viðburða, 

félagi sínu og bæjarfélagi til góðs. Það ætti að efla forystu-

fólk í íþróttafélögunum til að sjá hag í auknu samstarfi. 

Mikilvægt er að virkja sem flesta sjálfboðaliða til að dreifa 

álagi. Því ættu sambandsaðilar og sveitarfélög að berjast 

um að fá slík mót í heimahérað.

 

Ég óska þeim öllum góðs gengis og skemmtunar sem 

sækja mótið hér í Neskaupstað. Það er von okkar í for-

ystu UMFÍ að sem flestir, sem hafa upplifað þátttöku á 

Landsmótum 50+, segi frá upplifun sinni og hvetji aðra til 

þátttöku í næstu mótum. Það er besta auglýsing mótanna 

og er um leið hvatning til eflingar lýðheilsu í anda og 

stefnu UMFÍ.

 

Með ósk um góða ungmennafélagsskemmtun,

Haukur F. Valtýsson, formaður UMFÍ

Leiðari
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landsmót UMFÍ 50+

Mótið er blanda af íþróttakeppni og annarri keppni, 

hreyfingu og því að fá fólk á besta aldri til að hafa gaman 

saman. Mótið hefur farið fram árlega síðan 2011 og er 

öllum opið sem verða 50 ára á árinu og eldri. Mótið er opið 

öllum sem finnst gaman að hreyfa sig. Hvorki er krafa um 

að þátttakendur séu skráðir í íþrótta- né ungmennafélag. 

Allir geta tekið þátt á sínum forsendum. 

Þátttökugjald er 4.900 kr. og hægt að skrá sig í gegnum 

www.umfi.is.

UMFÍ

Ungmennafélag Íslands

Sigtún 42, 105 Reykjavík

Símanúmer skrifstofu 568 29 29

umfi@umfi.is

ÚtgeFanDi: Ungmennafélag Íslands - UMFÍ

áBYrgðarMaðUr: Haukur Valtýsson 

ritstjóri: Jón Aðalsteinn Bergsveinsson 

UMBrot og Útlit: Cecilie Lund Damgaard

ljósMYnDir: Gunnar Gunnarsson, 

Haraldur Jónasson, 

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, 

Jón Þorgeir Kristjánsson og fleiri.

PrentUn: Oddi

efni

Allir geta tekið þátt á sínum forsendum

leiðari ForManns

MYnDi skrá sig Í ringó og stÍgvélakast

BoBBa elskar að hreYFa sig Úti

ekki koMinn Með alDUr til að kePPa Í BriDDs

Dagskrá

hver er þÍn kePPnisgrein?

ingvelDUr: rosalega Flott Mót

svala Bakar PönnUkökUr Í góðUM gÍr 

Bjarka Finnst gaMan að hreYFa sig

gUnnar Í BanDý og jóga

staðhættir

lanDsMót UMFÍ 50+ Í Borgarnesi 2020

PálÍna: gaMan að hitta vinina

gUðMUnDUr loFar stUði á skeMMtikvölDinU
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myndi skrá siG í rinGó oG frisbíGolf
ómar Braga stefánsson þekkja margir. hann ekur um 

landið þvert og endilangt mörgum sinnum á ári við 

undirbúning móta UMFÍ. ómar Bragi er einn af lykilfólkinu 

á bak við tjöldin á landsmóti UMFÍ 50+ í neskaupstað.  

að hverju þarf helst að huga til að halda gott mót?

Það þarf að tryggja góða upplifun þeirra sem koma á 

mótið. Keppendum þarf að þykja gaman og gestum 

að líða vel svo að þeir fari heim með góðar minningar. 

Svo er það auðvitað blessað veðrið. En það skiptir ekki 

höfuðmáli ef allir njóta þess að vera saman. 

ef þú myndir taka þátt í mótinu í ár, í hvað myndirðu 

skrá þig og hvers vegna? Ætli ég myndi ekki skrá mig í 

ringó, pútt, frisbígolf og líklega stígvélakast.  Þetta eru allt 

skemmtilegar greinar sem allir geta tekið þátt í.

eitthvað að lokum? Ég vil hvetja alla til að skrá sig á mótið, 

taka þátt á sínum forsendum og njóta þess að lifa lífinu.  

Mótið verður fjölbreytt og skemmtilegt og það hafa verið 

forréttindi að undirbúa það með því frábæra fólki sem er í 

undirbúningshópnum.

 

ViðtöL



6 Landsmót UmFÍ 50+       2019

draumahelGi 
útivistarGarpsins
keppnisstjóri hefur yfirsýn yfir greinarnar sem keppt er 

í á landsmóti 50+ og vinnur með sérgreinastjórum að 

því að gera umgjörð hverrar keppnisgreinar eins góða 

og hægt er. þorbjörg ólöf jónsdóttir er keppnisstjórinn 

í neskaupstað og þarf að mörgu að hyggja. hér lýsir hún 

aðstæðum til æfinga og útivistar og lýsir því hvernig hún 

sinnir hreyfingunni.

 

Þegar maður elst upp á stað eins og Neskaupstað fær 

maður áhuga á útivist með móðurmjólkinni. Hér erum við 

umvafin fjöllum, hlíðum, sjó og sælu og ég hef stundað 

ýmiss konar útivist og íþróttir í gegnum árin. Sjósundið 

er nýjasta dellan en hér starfar sjósundsfélagið Kóparnir.

 

Aðstaða til útivistar er mjög góð í Neskaupstað og í Fjarða-

byggð. Með tilkomu snjóflóðavarnargarða í Neskaupstað 

hafa verið gerðir skemmtilegir göngu- og hlaupastígar 

sem fólk nýtir sér mikið. Fólkvangurinn í Neskaupstað og 

Fólkvangurinn á Hólmanesi bjóða einnig upp á skemmti-

lega göngustíga. Á öðrum stöðum í Fjarðabyggð hafa 

einnig verið gerðir skemmtilegir stígar og gönguleiðir.

 

Í Oddsskarði er frábært skíðasvæði með þremur lyftum og 

ekki skemmir hið stórkostlega útsýni.

Í Fjarðabyggð eru þrír níu holu golfvellir, útisundlaug, 

kajakfélag, siglingafélag, strandblaksvellir, skotfélag og 

göngufélag svo að allir ættu að geta fundið eitthvað við 

sitt hæfi hvað varðar hreyfingu og útivist.

 

Draumahelgin hjá mér að sumarlagi myndi hafa að geyma 

útihlaup á stígunum, hjólaferð, crossfit-æfingu, fjallgöngu 

upp í Drangaskarð, strandblak, jóga í fjörunni, sjósund 

og síðan yrði endað á sundferð í Stefánslaug þar sem ég 

myndi synda, taka eina bunu í Dóra rauða (rennibraut) og 

slaka svo á í heitu pottunum.

Ég hreyfi mig á hverjum degi og reyni að hafa fjöl-

breytni í því. Ég geng, hleyp, syndi og stundum fæ ég 

fjölskyldumeðlimi og vini með mér. Ég æfi líka crossfit 

að minnsta kosti þrisvar sinnum í viku með flottu fólki 

og reyni líka að komast í jóga. Á veturna reyni ég svo að 

komast á skíði og svo hef ég æft blak í mörg ár með Þrótti.

 

Ég held að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi á mótinu. 

Skoðið dagskrána vel og ef svo ólíklega vill til að viðkom-

andi treysti sér ekki að taka þátt hvet ég fólk til að mæta 

samt á svæðið og fylgjast með keppninni og allri orkunni 

sem fylgir keppendunum. Reyndar ættu nú flestallir að 

geta tekið þátt í stígvélakastinu!

Ég hvet alla, sem ætla að koma 

á mótið, til að mæta snemma 

austur og taka þátt í göngu- og 

gleðivikunni Á fætur í Fjarðabyggð 

sem stendur dagana 22.—29. júní og 

hita þannig upp fyrir mótið. Hægt 

verður að nálgast dagskrá vikunn-

ar á heimasíðu Fjarðabyggðar — 

www.fjardabyggd.is. 

Hægt verður að velja um alls konar 

gönguferðir og kvöldvökur.

ViðtöL
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Þegar maður elst 
upp á stað eins og 

Neskaupstað fær maður 
áhugann á útivist með 

móðurmjólkinni

“

”

ViðtöL
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bæjarstjórinn var 
bestur í bridds
karl óttar Pétursson tók við starfi bæjarstjóra sveitar-

félagsins Fjarðabyggðar fyrir um ári. hann er formaður 

nefndar um landsmót UMFÍ 50+ fyrir hönd sveitarfélags-

ins og hefur haft veg og vanda af skipulagningu mótsins.

 

Karl og Norðfirðingar allir þekkja vel til stórra viðburða 

og búa að góðri reynslu. Á hverju ári hafa í Neskaupstað 

lengi verið haldin Neistaflug um verslunarmannahelgina 

og rokkhátíðin Eistnaflug í júlí. Karl var um tíma fram-

kvæmdastjóri Eistnaflugs og kynntist eiginkonu sinni 

einmitt á hátíðinni. Sú er Helga Dóra Jóhannesdóttir og 

situr hún einmitt í framkvæmdastjórn Eistnaflugs. 

góð stemning í neskaupstað
Karl Óttar segir undirbúning í Neskaupstað ganga vel. „Við 

erum með gott fólk á öllum póstum að skipuleggja mótið. 

Við erum líka vön svona stórum viðburðum. Tjaldsvæðið 

er mjög gott. Við getum tekið við mörgum. Það var samt 

fullt í fyrra en þá vorum við líka með um þrjú þúsund gesti 

á Eistnaflugi. Við gerum ráð fyrir að sagan endurtaki sig á 

þessu ári. Ég finn á mér að mótið verði alveg stórkostlegt,“ 

segir hann.

 

Karl Óttar segir fólk vera orðið spennt fyrir mótinu og 

stemninguna góða. Hann hafi heyrt að fólk sé byrjað að 

undirbúa sig, hita upp og teygja. „Það er spenningur fyrir 

þessu.“

 

Bæjarstjóri Fjarðabyggðar hefur stundað ýmsar íþróttir 

og alls konar hreyfingu í gegnum tíðina. „Ég var lengi í 

crossfit, keppti reyndar aldrei en fór á æfingar tvisvar til 

þrisvar í viku. Ég hef reyndar ekki æft neitt eftir að ég kom 

hingað austur. Síðan hef ég stundað jóga og hot-jóga, 

sem ég hef miklar mætur á. Ég geng líka stundum. Við 

erum með stórkostlegt útivistarsvæði í Fjarðabyggð. Það 

er hægt að ganga upp á garða í Neskaupstað og þaðan er 

meiri háttar útsýni. Svo eru fjölmargar gönguleiðir út um 

allt og á milli fjarða,“ segir Karl Óttar.

 

Hann er ekki kominn með aldur til að keppa á Landsmóti 

UMFÍ 50+. Ef ef hann mætti velja eina grein, hver yrði hún?

 

„Ég myndi skrá mig í bridds. Ég gekk í Menntaskól-

ann á Laugarvatni. Þar var mikil briddshefð og þaðan 

komu margir af bestu spilurum landsins á þeim 

tíma. Ég keppti dálítið í bridds í gamla daga og var 

framhaldsskólameistari í kringum 1990,“ segir Karl Óttar 

Pétursson, bæjarstjóri Fjarðabyggðar.

Þótt Karl geti ekki tekið þátt í bridds á 

Landsmóti UMFÍ 50+ getur hann prófað 

aðrar greinar. Opið er fyrir skráningu í 

garðahlaupið fyrir fólk á öllum aldri. 

hlaupið er sunnudaginn 30. júní. 

Þú getur lesið meira um hlaupið í 

dagskrá mótsins í miðju blaðsins.  

 

Svo er alltaf hægt að fá að prófa aðrar 

greinar og fá kynningu á fleirum. 

Hver er uppáhaldsgreinin þín?

ViðtöL
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DagUr / tÍMasetning viðBUrðUr / grein FYrirkoMUlag staðsetning

Fimmtudagur   ||   27. júní

Föstudagur   ||   28. júní

laugardagur   ||   29. júní

08:00-18:00

08:30-18:00

10:00-18:00

Móttaka gesta / Upplýsingamiðstöð

Golf

Hestaíþróttir

Bridds

50+

Opið öllum

50+

Mýrin

Golfvöllur

Dalahöllin

Nesskóli

08:00-18:00

09:00-17:00

10:00-22:00

13:00-14:00

16:00-18:00

17:00-18:00

17:00-18:00

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00

18:00-20:00

20:30

20:30

Móttaka gesta / Upplýsingamiðstöð

Boccia

Fótboltapanna

Sjósund

Ringókynning

Hreyfing fyrir alla — zumba, fitness, o.fl.

Kúluvarp

Frjálsar íþróttir - 100 m hlaup

Frjálsar íþróttir - Kúluvarp

Frjálsar íþróttir - Langstökk

Frjálsar íþróttir - Hástökk

Ringó

Mótssetning - fánahylling - tónlist

Línudans

50+

Opið öllum

Opið öllum

Opið öllum

Opið öllum

Opið öllum

50+

50+

50+

50+

50+

Opið öllum 

50+

Mýrin

Íþróttahús

Fótboltavöllur

Kajakfjaran við Þórsskúr

Íþróttahús

Miðbær

Fótboltavöllur

Fótboltavöllur

Fótboltavöllur

Fótboltavöllur

Fótboltavöllur

Íþróttahús

Íþróttahús

Íþróttahús

17:00-22:00

18:00

Móttaka gesta / Upplýsingamiðstöð

Gönguferð: Opið öllum

DAgskrá
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Fjölskylduganga um fólkvanginn/
friðlandið í Hólmanesi.
Mæting er á útsýnisstaðnum uppi á 
Hólmahálsi.
Gengið niður að Urðarskarði og þaðan 
hringinn út fyrir Hólmaborg.
Sauðahellir, Ögmundargata, Gránubás 
o.fl. skoðað á leiðinni.
Stoppað á Borgarsandi, þar sem 
kvöldvakan verður, áður en gengið er upp 
á Hólmahálsinn þar sem bílarnir bíða.
Fararstjóri: Sævar Guðjónsson 698 6980.
Verð kr. 1.000 fyrir fullorðna.
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DagUr / tÍMasetning viðBUrðUr / grein FYrirkoMUlag staðsetning

sunnudagur   ||   30. júní

10:00-18:00

10:00-22:00

11:00-13:00

11:00-15:00

11:00-15:00

11:00-16:00

12:00-15:00

12:00-15:00

12:00-15:00

12:00-15:00

12:00-15:00

12:00-15:00

12:00-15:00

12:00-15:00

12:00-15:00

12:00-15:00

12:00-15:00

13:00-14:00

13:00-15:00

15:00-18:00

15:00-17:00

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00

20:00-24:00

Pílukast

Fótboltapanna

Heilsufarsmæling

Crossnet: kynning

Lomber

Strandblak

Sund - 100 m skriðsund karlar

Sund - 100 m skriðsund konur

Sund - 50 m baksund karlar

Sund - 50 m baksund konur

Sund - 100 m bringusund karlar

Sund - 100 m bringusund konur

Sund - 50 m skriðsund karlar

Sund - 50 m skriðsund konur

Sund - 50 m bringusund karlar

Sund - 50 m bringusund konur

Sund - 4x50 m boðsund

Gönguferð með leiðsögn

Opnir tímar í línudansi

Frisbígolf

Pönnukökubakstur

Frjálsar íþróttir - Kringlukast

Frjálsar íþróttir - Spjótkast

Frjálsar íþróttir - Lóðkast

Frjálsar íþróttir - 800 m hlaup

Matur, skemmtun og dans

Opið öllum

Opið öllum

50+

Opið öllum

Opið öllum

18+

50+

50+

50+

50+

50+

50+

50+

50+

50+

50+

50+

Opið öllum

Opið öllum

Opið öllum

50+

50+

50+

50+

50+

18+

Nesskóli

Fótboltavöllur

Nesskóli 

Hjá strandblaksvelli

Nesskóli

Strandblaksvöllur

Stefánslaug

Stefánslaug

Stefánslaug

Stefánslaug

Stefánslaug

Stefánslaug

Stefánslaug

Stefánslaug

Stefánslaug

Stefánslaug

Stefánslaug

Gengið frá Stefánslaug

Íþróttahús

Frisbígolfvöllur

Nesskóli

Lyngbakki 

Lyngbakki 

Lyngbakki

Lyngbakki 

Egilsbúð

08:00-14:00

09:00-13:00

09:00-13:00

10:00-12:00

13:00-14:00

13:00-14:00

14:00

Móttaka gesta / Upplýsingamiðstöð

Pútt

Skák

Garðahlaup 5 og 8 km

Sjósund

Stígvélakast

Mótsslit

50+

50+

18+

Opið öllum

50+

Öllum opið

Mýrin

Golfvöllur

Nesskóli

Ofanflóðagarðar

Kajakfjaran við Þórsskúr

Fótboltavöllur

Fótboltavöllur 

*  Ef breyting verður á dagskrá þá 
verður það tilkynnt á mótinu.

DAgskrá

KEPPNiSGREiNAR
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keppnisGreinar

Boccia 

staðsetning: Íþróttahúsið

sérgreinastjóri:  Unnur Óskarsdóttir

Dagur: Föstudagur 28. júní     

Kl. 09:00 - 17:00

kynja- og aldursflokkar: Blandaður 

kynjaflokkur 50 ára og eldri.

keppnisfyrirkomulag / reglur:

Sveitakeppni. Þrír skipa sveit og það 

má hafa einn varamann. Í hverjum 

riðli eru fjögur/fimm lið, þar sem allir 

leika við alla. Efsta sveitin í hverjum 

riðli kemst í úrslitakeppnina.   

BriDDs
staðsetning: Nesskóli 

sérgreinastjóri: 

Jóhanna Gísladóttir

Dagur: Laugardagur 29. júlí    

Kl. 10:00 - 18:00

kynja- og aldursflokkar: Blandaður 

kynjaflokkur, 50 ára og eldri

 

keppnisfyrirkomulag / reglur:

Monrad-kerfið. 4–6 skipa hverja 

sveit. 7 umferðir og 8 spil í hverjum 

leik

Frjálsar Íþróttir
staðsetning: Fótboltavöllur og 

Lyngbakki 

sérgreinastjóri: Pálína Margeirsdóttir

 

Dagur:

Föstudagur 28. júní 

Kl. 17:00 - 19:00

Laugardagur 29. júní

Kl. 17:00 - 19:00

 

kynja- og aldursflokkar:

Karlar 50-54 ára

Karlar 55-59 ára

Karlar 60-64 ára

Karlar 65-69 ára

Karlar 70-74 ára

Karlar 75-79 ára

Karlar 80-84 ára

Karlar 85-89 ára

Karlar 90 ára og eldri

 

Konur 50-54 ára

Konur 55-59 ára

Konur 60-64 ára

Konur 65-69 ára

Konur 70-74 ára

Konur 75-79 ára

Konur 80-84 ára

Konur 85-89 ára

Konur 90 ára og eldri

 

keppnisfyrirkomulag / reglur:

Föstudagur

100 m hlaup

Kúluvarp

Langstökk

Hástökk

 

laugardagur:

Kringlukast

800 m hlaup

Spjótkast

Lóðkast

FrisBÍgolF

staðsetning: Frisbígolfvöllur

sérgreinastjóri: Höskuldur 

Björgúlfsson 

Dagur: Laugardagur 29. júní

Kl. 15:00 - 18:00

 

kynja- og aldursflokkar:

Konur 49 ára og yngri

Konur 50 ára og eldri

Karlar 49 ára og yngri

Karlar 50 ára og eldri

Æskilegt er að keppendur komi með 

sína eigin diska.  Hægt verður að 

kaupa diska gegn sanngjörnu verði á 

mótsstað.

keppnisfyrirkomulag / reglur:

Spilað verður 1 x 9 holur og munu 

úrslit ráðast að því loknu.

 

reglur Frisbígolfsins:

Frisbígolf er spilað líkt og hefðbund-

ið golf nema með frisbídiskum. 

Takmarkið er að kasta disknum í 

körfuna í sem fæstum skotum og sá 

vinnur sem þarf fæst skot. Ítarlegar 

útskýringar á reglunum má lesa á 

vefslóðinni: www.umfi.is/verkefni/

landsmot-50plus/keppnisgreinar/ 

undir liðnum frisbíbgolf.

Keppnisgreinar

https://www.umfi.is/verkefni/landsmot-50plus/keppnisgreinar/
https://www.umfi.is/verkefni/landsmot-50plus/keppnisgreinar/
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garðahlaUP
staðsetning: Ofanflóðagarðar ofan 

Neskaupstaðar

sérgreinastjóri: Helgi Freyr Ólason

Dagur: Sunnudagur 30. júní    

Kl. 10:00 - 12:00

 

kynja- og aldursflokkar:

Karlar 18-39 ára

Karlar 40-49 ára

Karlar 50 ára og eldri

Konur 18-39 ára

Konur 40-49 ára

Konur 50 ára og eldri

 

keppnisfyrirkomulag / reglur:

Á báðum hlaupaleiðum er hlaupið 

á göngustígum sem liggja á 

ofanflóðamannvirkjum ofan við 

Neskaupstað þaðan sem útsýnið er 

frábært.

8 km hlaup (þægileg hlaupaleið)

12 km hlaup (mjög krefjandi hlaup)

golF
staðsetning: Golfvöllur

sérgreinastjóri: Hákon Ernuson

Dagur: Laugardagur 29. júní      

Kl. 08:30 - 18:00

kynja- og aldursflokkar:

Karlar 50-69 ára

Karlar 70 ára og eldri

lÍnUDans
staðsetning: Íþróttahús  

keppnisstjóri: Guðrún Smáradóttir

Dagur: Föstudagur 28. júní       

Kl. 20:30

 

kynja- og aldursflokkar:

Einn kynjaflokkur, 50 ára og eldri.

 

Fyrirkomulag:

Keppni í línudönsum er hópa-

keppni. Hópur telst 5 einstaklingar 

eða fleiri. Ekki er gert ráð fyrir að 

þurfi að takmarka stærð hópa en 

mótshaldara er heimilt að setja 

reglur í þessu efni.

Keppt skal í tveimur dönsum að 

eigin vali. Dansarnir þurfa að vera 

skráðir á viðurkenndu formi ef þess 

er óskað.

 

reglur:

Dansað skal að hámarki 2 mínútur í 

hvorum dansi.

Konur 50-64 ára

Konur 65 ára og eldri

 

Fyrirkomulag:

18 holu keppni.

Keppt er í punktum og höggleik.

 

veitt verða verðlaun fyrir:

* 1. - 3. sæti í kynja- og 

aldursflokkum fyrir punkta

* 1. - 3. sæti í höggleik í kynja- og 

aldursflokkum

loMBer
staðsetning: Nesskóli

sérgreinastjóri: 

Skúli Björn Gunnarsson

Dagur: Laugardagur 29. júní     

Kl. 11:00 - 15:00

 

kynja- og aldursflokkar:

Opinn kynjaflokkur

18 ára og eldri

 

keppnisfyrirkomulag / reglur: 

Þátttakendur draga um það í upp-

hafi umferðar á hvaða borði þeir 

spila.  Spilað verður í 20 mínútur í 

senn.  Tími er látinn ráða, þannig að 

á hverju borði eru spiluð mismörg 

spil.  

PÍlUkast
staðsetning: Nesskóli

sérgreinastjóri: ingibjörg 

Magnúsdóttir                

Dagur: Laugardagur 29. júní     

Kl. 10:00 - 18:00

 

kynja- og aldursflokkar:

Karlar: 49 ára og yngri

Karlar: 50 ára og eldri

Konur: 49 ára og yngri 

Konur: 50 ára og eldri

Keppnisgreinar
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PÚtt
staðsetning: Golfvöllurinn

sérgreinastjóri: Hákon Ernuson

Dagur: Sunnudagur 30. júní      

Kl. 09:00 - 13:00

 

kynja- og aldursflokkar:

Karlar: 50 til 69 ára

Karlar: 70 ára og eldri

Konur: 50 til 64 ára

Konur: 65 ára og eldri

 

keppnisfyrirkomulag:

Leiknar verða 27 holur. Í einstak-

lingskeppni eru 3 saman í holli óháð 

kyni og aldursflokki. Í liðakeppni 

telur hver sveit 4 leikmenn og spila 3 

saman í holli, hver frá sinni sveit og 

óháð kyni og aldursflokki. Leikið er 

á flötum golfvallarins, tvær til þrjár 

holur á hverri flöt.

PönnUkökUBakstUr
staðsetning:  Nesskóli

sérgreinastjóri: 

Svala Guðmundsdóttir

Dagur: Laugardagur 29. júní     

Kl. 15:00 - 17:00

 

kynja- og aldursskipting:

Einn kynjaflokkur 50 ára og eldri

 

Fyrirkomulag:

Dæmt er eftir hraða, fjölda, leikni, 

hreinlæti, útliti og bragðgæðum.

ringó
staðsetning: Íþróttahús

sérgreinastjórar: Lilja Tekla 

og María Rún

Dagur: Föstudagur 28. júní       

Kl. 18:00 - 20:00

 

kynja- og aldursflokkar:

Blandaður kynjaflokkur 

50 ára og eldri

 

keppnisfyrirkomulag / reglur:

Tvö lið spila hvort á móti öðru. Fjöldi 

í liði er sjö leikmenn að hámarki 

og fjórir spila inná í einu. Lesa má 

ítarlegar reglur á vefslóðinni: 

www.umfi.is/verkefni/landsmot-

50plus/keppnisgreinar/

skák
staðsetning: Nesskóli

sérgreinastjóri: 

Einar Már Sigurðarson 

Dagur: Sunnudagur 30. júní 

Kl. 09:00 - 13:00

 

kynja- og aldursflokkar:

Blandaður kynjaflokkur 50 ára og 

eldri

 

keppnisfyrirkomulag / reglur:

Tefldar verða 5 umferðir. Atskákir 25 

mín. eftir Monradkerfi.

stÍgvélakast
staðsetning: Fótboltavöllur

sérgreinastjórar: ingvar Ísfeld 

Kristinsson og Heimir Svanur 

Haraldsson. 

Dagur: Sunnudagur 30. júní      

Kl. 13:00 - 14:00

 

kynja- og aldursflokkar:

Karlar 50-69 ára

Karlar 70 ára og eldri

Konur 50-69 ára

Konur 70 ára og eldri

Uppskriftina velur keppandinn 

sjálfur að því undanskildu að í henni 

eiga að vera 150 grömm hveiti og 

að minnsta kosti 1 egg (meðalstórt). 

Keppandi leggur fram nákvæma 

uppskrift áður en keppni hefst. Nafn 

keppanda, heimilisfang og síma-

númer skal koma fram á blaðinu.

Mótshaldari leggur til algeng efni 

í pönnukökur en keppandi útvegar 

sér bragðefni og annað sérstakt. 

Keppendur koma með eigin pönnu-

kökupönnu og pönnukökuspaða. 

Í lokin er 10 pönnukökum skilað 

upprúlluðum með sykri en afgangin-

um skilað tvíbrotnum í horn.

Keppnisgreinar

www.umfi.is/verkefni/landsmot-50plus/keppnisgreinar/
www.umfi.is/verkefni/landsmot-50plus/keppnisgreinar/


Landsmót UmFÍ 50+       15 2019 Landsmót UmFÍ 50+       2019

stranDBlak
staðsetning: Strandblaksvellir

sérgreinastjóri: 

Sigríður Þrúður Þórarinsdóttir

Dagur: Laugardagur 29. júní     

Kl. 11:00 - 16:00

 

kynja- og aldursskipting:

Karlar 18-49 ára

Karlar 50 ára og eldri

Konur 18-49 ára

Konur 50 ára og eldri

 

Fyrirkomulag:

Skrá má 3 leikmenn í hvert lið en 

einungis tveir leika hvern leik og 

ekki má skipta um leikmenn í leik. 

sUnD
staðsetning: Stefánslaug

sérgreinastjóri: Svanlaug 

Aðalsteinsdóttir og Salóme Rut 

Harðardóttir

Dagur: Laugardagur 29. júní     

Kl. 12:00 - 15:00

 

Fyrirkomulag:

100 m skriðsund karlar

100 m skriðsund konur

50 m baksund karlar

50 m baksund konur

100 m bringusund karlar

100 m bringusund konur

50 m skriðsund karlar

50 m skriðsund konur

50 m bringusund karlar

50 m bringusund konur

4x50 m boðsund

keppnisfyrirkomulag / reglur:

Kastað er frá kastlínu og aftur 

fyrir sig. Hver keppandi fær tvær 

tilraunir. Mælt er frá kastlínu og 

þar sem stígvél stöðvast, aftasti 

punktur. Verðlaun verða veitt fyrir 

fyrstu þrjú sætin. Keppt verður með 

Nokia-stígvélum, nr. 43 í karlaflokki 

og nr. 39 í kvennaflokki.

Keppnisgreinar
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bakað í 
Góðum Gír
Keppni í pönnukökubakstri hefur ætíð verið 

með þeim vinsælli á Landsmóti UMFÍ 50+. 

Áhorfendur flykkjast víða að til að fylgjast 

með bakstrinum. Að sjálfsögðu sækja 

margir í að smakka á dásemdinni enda ljóst 

að pönnukökurnar, sem líta dagsins ljós á 

mótinu, eru með þeim bestu á landinu.  

Svala Guðmundsdóttir er sérgreinastjóri 

í pönnukökubakstri. Spurð um það hvað 

skipti sköpum í bakstrinum segir hún að þær 

verði  dæmdar út frá bragði. En best sé að 

vanda sig.

En hvað er svona sérstakt við pönnukökur? 

„Það er svo gaman að baka pönnukökur 

og svo eru þær líka svo góðar,“ segir hún 

og mælir með því að bæði keppendur og 

áhorfendur mæti með góða skapið. 

Gamlir vinir 
keppa saman á ný

Bóndinn og skrifstofustjórinn ingveldur 

h. ingibergsdóttir tók þátt í landsmóti UMFÍ 50+ í fyrsta 

sinn í hveragerði árið 2017. hún segir mótið vera flott. 

ingveldur H. ingibergsdóttir er ein þeirra sem prýða kynn-

ingarefni Landsmóts UMFÍ 50+. Myndin hér af ingveldi, 

sem er í miðjunni, var tekin þegar hún var nýorðin 

fimmtug og mætti á sitt fyrsta mót í Hveragerði árið 2017. 

Þar tók hún þátt í ýmsum greinum.

„Ég hef verið með annan fótinn í frjálsum íþróttum. Ég 

keppti í þeim þegar ég var yngri og var um tíma starfs-

maður og þjálfari og í stjórn Frjálsíþróttasambandsins. Í 

aðdraganda mótsins í Hveragerði myndaðist stemning í 

vinkvennahópnum. Gamlir vinir fóru að ýta á hinar vin-

konurnar að taka þráðinn upp að nýju og taka þátt. Við 

vinkonurnar fórum í Hveragerði. Þar tók ég þátt í frjálsum, 

utanvegahlaupi og auðvitað stígvélakastinu. Aðrar fóru 

líka í sund,“ segir ingveldur. 

„Mér fannst þetta rosalega flott mót og félagsskapurinn 

fínn. Ég skemmti mér líka mjög vel,“ segir ingveldur. 

Það var glatt á hjalla hjá þeim ingveldi, Kristínu 

Kristjánsdóttur og Ólöfu Jónsdóttur þegar þær urðu 

fremstar í utanvegahlaupi í Hveragerði. Allar tóku þær þátt 

í nokkrum greinum. 

ViðtöL
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spenntur fyrir 
rinGó oG lomber

Bjarki ármann oddsson, íþrótta- og tómstundafulltrúi 

Fjarðabyggðar og nefndarmaður í landsmótsnefndinni.

hvernig hefur gengið að undirbúa mótið? 

Að mínu mati hefur undirbúningurinn gengið ótrúlega 

vel. Ómar Bragi þekkir þetta ferli náttúrlega svo vel og 

leiðir okkur óreyndara fólkið í gegnum þetta. Fólkið okkar 

í Neskaupstað er líka bara svo ótrúlega kraftmikið. Þetta 

er sami kraftur og ég hef fundið frá því ég hóf störf hjá 

Fjarðabyggð.

hvernig er stemningin í sveitarfélaginu? 

Ég skynja mikinn samtakamátt í sveitarfélaginu fyrir 

mótið. Fjarðabyggð er stórt sveitarfélag og ég finn það í 

öllum byggðarkjörnum að áhugi er fyrir mótinu.

Það er einlæg von okkar að mótið skilji sem mest eftir sig. 

Ef okkur tekst að virkja fleiri til almennrar hreyfingar þá 

er það náttúrlega frábært. Þátttaka á Landsmóti UMFÍ 50+ 

hefur hingað til ekki verið mikil að austan þessu reynum 

við nú að snúa við. Vonandi flykkist fólk héðan á Landsmót 

UMFÍ 50+ sem verður haldið í Borgarnesi árið 2020.

hefurðu sjálfur æft einhverjar íþróttir? ef svarið er já, þá 

hvaða grein? Körfubolti, móðir allra íþrótta, er mín grein. 

Svo þykist ég stundum hreyfa mig og þá fer ég í ræktina.

hvaða grein ætlarðu eða myndirðu vilja taka þátt í?

Ég er mjög spenntur fyrir lomber og ringó.

hér færðu frjálsar hendur til að bæta því við sem þú vilt. 

Ég vil fá að nota tækifærið hér í lokin til að skora á alla til 

að koma og taka þátt í gleðinni með okkur. Hreyfing er 

ekki bara skemmtileg, heldur lífsnauðsynleg.

ViðtöL

Hreyfing 
er  ekki bara 
skemmtileg 

heldur  
lífsnauðsynleg

“

”
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styrktarlínur 

adell ehf, Byggðavegur 140, 600

aldan-stéttarfélag, Borgarmýri 1, 550

almannavarnir árnessýslu, Árvegur, 800

alþrif ehf,  Höfðavegur, 900

áman, Tangarhöfði, 110

átvr, Stuðlaháls 2, 110

Baugsbót ehf, Frostagata 1b , 600

Bókráð ehf, Miðvangur 2-4, 700

Dexta orkutæknilausnir ehf, Huldugil 62, 603

ee sjálfskiptingar og ráðgjöf, Fiskislóð 75, 101

egilsstaðahúsið ehf, Egilsstöðum 2, 700

elrey ehf, Holtsgata 20, 260

Fiskvinnslan Drangur ehf, Aðalbraut 30, 520

Fjallasýn rúnars óskarssonar ehf, Smiðjuvegur 7,  641

Fjarðalagnir ehf, Mýrargata 28a, 740

geira Bakarí ehf, Digranesgata 6, 310

Dimmuborgir guesthouse, Geiteyrarströnd 1, 660

geo silica iceland ehf, Grensásbraut 506, 571

héraðsprent, Miðvangur 1, 700

hitaveita egilsstaða og Fella, Einhleypingi 1, 700

hlaðbær colas ehf, Gullhella 1, 221

hreinsitækni ehf, Stórhöfði 37, 110

Ísgel ehf, Efstabraut 2, 540

Íslensk verðbréf hf, Hvannavellir 14, 600

kast ehf, Krossmói 4, 260

kaupfélag Borgfirðinga, Egilsholt 1, 310

kea hotel ehf, Höfðabrekka, 870

kemi ehf, Tunguháls 10, 110

kómedíuleikhúsið, áhugamannafélag, Básendi 3, 108

kvika banki hf, Borgartúni 25, 105

lagsmaður ehf, Reykjafold 2, 112

M2 Fasteignasala, Hólmgarði, 230

Mosraf nanótækni ehf, Völuteigur 9, 270

n1 Píparinn, Efstabraut 2, 540

norðurorka hf, Rangárvellir, 603

oddaver ehf, Akureyri 600

Ph smíði, Vallarbarð 10, 220

rafey ehf, Miðási 11, 700

shalimar, Austurstræti 4, 101 Reykjavík

símey, Þórstígur 4, 400

skipalyftan ehf, Eiðinu, 900

skólamatur ehf, iðuvellir 1, 230

skrifstofuþjónusta austurlands ehf, 700

sólhestar ehf, Borgargerði, 816

stjörnuegg hf, Vallá, 113

sveitarfélagið hornafjörður, Hafnarbraut 27, 780

sveitarfélagið ölfus, Hafnarberg 1, 815

tannlæknastofa sævars, Hlíðarsmára 17, 201

tíbrá ehf, Kleifarvegur 8, 104

tónspil ehf, Hafnarbraut 22, 740

trésmiðja kára lárussonar, 8992759 - karil@simnet.is 

trésmiðjan stígandi ehf, Húnabraut 29, 540

taKK Fyrir stuðninginn!
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hvernig hefur gengið að undirbúa 

mótið? Það hefur gengið vel. Við 

höfum fengið úrvalsdeildarfólk 

í Neskaupstað í nefndina og 

sérgreinastjórastöður. Mótið er í 

góðum höndum.

 

hvernig er stemningin á svæði UÍa?

Ég held að fólk sé forvitið og spennt. 

Við vitum að fólk skráir sig oft seint 

og þunginn í kynningu mótsins 

verður núna í maí og júní. Ég á von á 

góðum viðbrögðum við henni.

hvaða þýðingu telur þú landsmót 

UMFÍ 50+ hafa fyrir heilsueflingu 

fólks? Við sjáum hvað allar rannsókn-

ir segja okkur um gildi hreyfingar og 

ég held að mót sem þetta hvetji fólk 

til dáða því að það býr til markmið.

 

Finnst þér fólk þurfa að hreyfa sig 

meira? Mér finnst fólk meðvitað um 

gildi hreyfingar og almennt virkt, þótt 

vissulega geti komið kaflar þar sem 

erfitt er að hafa sig af stað. Ég held, 

frekar en að ég dæmi aðra, játi ég að 

ég mætti hreyfa mig meira.

 

en hvað með sjálfan þig, hefurðu æft 

íþróttir og hvað þá helst? Já, skák.

 

hvað gerirðu þér til heilsubótar?

Ég er í bandý, fótbolta og jóga eftir 

því sem ég tel mig hafa svigrúm til, 

auk þess að dæma fótbolta í neðstu 

deildunum fyrir austan. Ég geng líka 

til og frá vinnu – eða allar styttri leiðir. 

Það er til heilsubótar og er til verndar 

umhverfinu og ekki síst veskinu!

hvað hreyfirðu þig oft í viku?

2–3 sinnum í viku, formlega.

gunnar gunnarsson er formaður 

Ungmenna- og íþróttasambands 

austurlands. sambandið er 

mótshaldari í neskaupstað 

ásamt UMFÍ og Fjarðabyggð.

skák er ein af greinunum á Landsmóti 
UMFÍ 50+ í 

Neskaupstað

ViðtöL
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staðHættir

staðhættir
þegar komið er á landsmót UMFÍ 50+ er upplagt að 

skoða staðhætti og næsta nágrenni við neskaupstað. 

Umhverfið er magnað og fullt af sögu.

Boðið er upp á útsýnisferðir um 

Norðfjarðarflóa með Gerpi NK-111.

Í Viðfirði er íbúðarhús 

sem Guðjón Samúelsson, 

húsameistari ríkisins, teiknaði.

Í Hellisfirði var í byrjun 20. aldar vegleg 

hvalveiðistöð með mikil umsvif.

Neskaupstaður séður af firðinum. 

Snjóflóðavarnakeilur eru ofan við byggðina.
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Borgfirðingar halda 
Landsmót UMFÍ 50+ í 
Borgarnesi 2020

Borgfirðingar og Ungmennasamband Borgarfjarðar 

(UMSB) taka við kyndlinum af UÍA og Fjarðabyggð og 

halda næsta Landsmót UMFÍ 50+ í Borgarnesi sumarið 

2020. 

Sigurður Guðmundsson, framkvæmdastjóri UMSB, sem 

hér er skælbrosandi með föður sínum og systkinum, 

segir allt til reiðu í Borgarnesi. Borgfirðingar bíði spenntir 

eftir því að taka á móti gestum mótsins enda hafi fólk af 

sambandssvæðinu verið duglegt að mæta á mótin. 

„Keppendur frá UMSB hafa verið mjög duglegir að mæta 

á Landsmót 50+ frá upphafi. Því verður mjög gaman að 

halda mótið á sambandssvæði UMSB þar sem mikil hefð 

er fyrir því að halda mót sem þetta. Því líst okkur mjög vel 

á að halda mótið og er undirbúningur nú þegar hafinn,” 

segir hann og bendir á að aðstaðan til íþróttaiðkunar sé 

með því besta sem gerist á landinu. Keppnisstaðir eru 

nánast allir göngufæri, sundlaugin, frjálsíþróttavöllurinn 

og íþróttahúsið svo til á sama blettinum, og því sé auðvelt 

fyrir þátttakendur að ganga á milli staða.

Sigurður segir að við allt mótshald sé mikilvægt að virkja 

gleðina og hafa góða skapið með í för til að njóta þess að 

vera saman. Ekki er síður mikilvægt að öflugir sjálfboða-

liðar komi að mótinu. „Við hjá UMSB erum með nóg af 

þeim,“ segir hann. 

Sigurður og aðrir  Borgfirðingar verða eins og svo oft áður 

á Landsmóti UMFÍ 50+ í Neskaupstað. Hann væntir þess 

að fara heim með mikinn lærdóm í farteskinu til að gera 

gott mót í Borgarnesi árið 2020. „Það er alltaf gott að fara 

á önnur mót og sjá hvernig staðið er að þeim og læra af 

því. Við munum taka það jákvæða og halda áfram með 

það á nýjum stað og bæta það sem betur má fara. Við 

hlökkum svo til að taka á móti gestum og keppendum 

Landsmóts UMFÍ 50+ í Borgarnesi 2020 með brosi á vör!“

Borgfirðingar þekkja vel til 

mótshalds. Landsmót UMFÍ var í 

fyrsta sinn haldið þar árið 1943 og 

aftur árið 1997. Unglingalandsmót 

UMFÍ hafa tvisvar verið haldin þar. 

Árið 2020 verður Landsmót UMFÍ 50+ 

í fyrsta sinn í  Borgarnesi.

ViðtöL
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„Frábært tækifæri til 
að hitta vinina“

Pálína Margeirsdóttir hvetur alla til að taka þátt á 

landsmóti UMFÍ 50+. 

„Það er eins með þetta mót og öll önnur hjá UMFÍ; þetta er 

frábært tækifæri til að hitta vini, eignast nýja og ekki síst að 

ferðast um landið okkar og heimsækja staði sem maður er 

ekkert mikið að stoppa á,“ segir Pálína, sérgreinastjóri í 

frjálsum íþróttum. 

Pálína segir mótið í Neskaupstað góða hvatningu fyrir fólk 

til að taka þátt og sjá hvernig mótin virka. „Í mínum huga 

snýst þetta aðallega um að maður er manns gaman og 

verður þá jafnvel til að fólk fari að gera sér ferð á næstu 

árum til að vera með. Þetta verður gaman, ég spái góðu 

veðri og sól,“ segir hún.

Pálína æfði frjálsar íþróttir á árum áður og lagði áherslu 

á stökk og hlaup. Henni fannst  gaman enda áherslan 

þar á góða tækni. Hún viðurkennir að langt sé síðan hún 

æfði síðast. Helsta hreyfingin nú er daglegir göngutúrar 

með hundinum Skottu.

Pálína hefur ekki aldur til að keppa í flestum greinum 

mótsins en býst við að gera það á næsta ári. Frjálsar eru 

ofarlega á blaði auk einhverra fleiri greina. En Pálína veit í 

hverju hún ætlar ekki að taka þátt. Það er ein af vinsælustu 

greinum mótsins, pönnukökubaksturinn. „Það er fátt sem 

ég gæti mögulega verið verri í,“ segir hún.  

Pálína hvetur alla sem hafa áhuga á því að hreyfa sig að 

koma á Landsmót UMFÍ 50+ í Neskaupstað og taka þátt, 

hvort sem það er til að keppa, vera sjálfboðaliði eða horfa 

á og hvetja aðra þátttakendur.

En hvaða ráðum lumar Pálína á fyrir fólk sem langar til að 

taka þátt í mótinu en telur sig ekki í formi? 

ViðtöL
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“
Byrja að æfa, 
það er aldrei 

of seint!

”

Lofar svaka stuði á 
skemmtikvöldinu

Skemmtikvöldin á Landsmóti UMFÍ 50+ hafa slegið í gegn. 

Þar spilar fyrir dansi Danshljómsveit Guðmundar R. Gísla-

sonar. Hljómsveitin er ekki á allra vörum. En forsprakk-

ann Guðmund R. Gíslason þekkja margir. Guðmundur er 

framkvæmdastjóri Fjarðasports í Neskaupstað og söngv-

ari hljómsveitarinnar Súellen sem næntísunnendur þekkja 

vel. Súellen gerði út frá Neskaupstað á árunum 1987—

1994 og hefur komið fram við ýmis tækifæri eftir það. 

„Við höfum aldrei notað Danshljómsveitarnafnið fyrr. 

Erum betur þekktir sem Alþjóðlega bandið, sem hefur 

spilað fjölbreytta tónlist frá því elstu menn muna,“ segir 

Guðmundur og hlakkar til skemmtikvöldsins. Þar er boðið 

upp á glens, dans og gamanmál. Veislustjóri verður Jens 

Garðar Helgason frá Eskifirði sem er annálaður spéfugl og 

hefur stýrt mörgum veislum fyrir austan. 

Fjöldi skemmtiatriða verður til viðbótar. Á matseðlinum 

er kjúklingaréttur að asískum hætti og dýrindis meðlæti. 

Greiða þarf sérstaklega inn á skemmtikvöldið og kostar 

aðgöngumiðinn á það 5.200 krónur. 



Full búð aF Frábærum Fatnaði á góðu verði

allt til í útivistina

gott úrval aF sundFötum 

Fyrir alla Fjölskylduna

regnFatnaður á alla Fjölskylduna 

Fyrir íslenska sumarið
Q dömu línan 

Frá endurance, 
stærðir 44-54.

Frábært úrval aF 
barnaFatnaði

Við eigum íþróttavörur fyrir alla, líka 50+
við bjóðum landsmótsgesti velkomna í neskaupstað!

Full búð af frábærum 
fatnaði á góðu verði

 Fjarðasport
neskaupstað

477 1133

Allt í fótboltAnn: 

Skór, legghlífAr, 

mArkmAnnShAnSkAr 

og fleirA


