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SAMANTEKT
Miklar áhyggjur eru af stöðu mála í hreyfingunni vegna COVID og er staða 
einstakra félaga mjög mismunandi. Tilgangurinn með þessu minnisblaði er að 
taka saman stutt yfirlit um áhrifin og þá umræðu sem er til staðar í hreyfingunni. 
Áhyggjur og áskoranir félaganna eru miklar og fjölbreyttar um allt land.

UMFÍ gerir tillögur byggðar á samtölum við aðila úr hreyfingunni. Um er bæði 
að ræða aðgerðir í  vörn og sókn, enda lykilatriði í góðu íþróttastarfi að huga að 
báðum þáttum til að ná árangri. Til grundvallar er staða mála og þær aðgerðir 
sem nú þegar hefur verið gripið til af hálfu stjórnvalda.

Eins er mikilvægt í íþróttum og æskulýðsstarfi að allt liðið stefni í sömu átt 
og því er samstarf í þessum málaflokki gríðarlega mikilvægt og tillögur UMFÍ 
grundvallast allar á þeim forsendum.
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INNGANGUR
Þetta minnisblað er tekið saman eftir samtöl við einstaklinga í grasrótarstarfi 
UMFÍ og stjórnendur aðildarfélaga UMFÍ í kjölfar þess að þriðja bylgja kórónu- 
veirufaraldursins stöðvaði íþróttastarf á höfuðborgarsvæðinu 7. október 2020. 
Áhrif þessa nær langt út fyrir höfuðborgarsvæðið og reyndar út fyrir  
landsteinana þar sem þátttaka í alþjóðlegum viðburðum og mótum  
tengist málinu. 

Sjálfboðaliðar, stjórnendur íþrótta- og ungmennafélaga og annað starfsfólk í 
íþrótta- og æskulýðsstarfi hefur á tímum faraldursins frá í upphafi árs sýnt  
frumkvæði og nálgast viðfangsefni sín með lausnamiðuðu sjónarhorni að  
leiðarljósi. Þannig leið ekki langur tími frá því íþróttastarf á landsvísu var stöðvað  
í vor og þar til þjálfarar félaga sýndu fádæma hugvit og tóku að senda iðkendum 
sínum heimaæfingar á samfélagsmiðlum, blésu til keppni í ýmsum greinum  
og fleira í þeim dúr. Viðburðahald lagðist þó af að stærstum hluta í vor og í  
sumar tókst sem betur fer að halda nokkra stóra viðburði, flesta barna- og  
ungmennaviðburði á meðan mörgum öðrum var frestað. Hjólin voru fara í  
gang á nýjan leik þegar þriðja bylgja faraldursins skall á að nýju – nú  
af meiri þunga en nokkru sinni. 

Ljóst er að við núverandi aðstæður reynir verulega á þolinmæði og  
þrautseigju fólks í íþróttahreyfingunni, bæði stjórnenda og iðkenda.

Stjórnvöld hafa síðan í vor gripið til fjölmargra aðgerða til að sporna við 
neikvæðum afleiðingum kórónuveirufaraldursins á almenning og efnahagslífið. 
Sumar þeirra hafa náð yfir íþrótta- og æskulýðsstarf. Aðrar sem voru til þess 
ætlaðar hafa ekki skilað þeim árangri sem vonast var til.

Ljóst er að grípa þarf til frekari aðgerða til þess að standa vörð um hið  
umfangsmikla starf sem íþrótta- og ungmennafélagsstarfsemi felur í sér.  
Gífurlega margir sjálfboðaliðar koma að því um allt land. En varast skal  
að taka margfeldisáhrifin sem sjálfgefin til framtíðar, sérstaklega ef hreyfingin 
missir marga sjálfboðaliða. Þegar svona viðbótarálag kemur á sjálfboðaliðana 
sem fyrir höfðu fullar hendur þá er það ógn við alla starfsemi íþrótta-  
og æskulýðsstarfs.

„Við höfum áhyggjur af stöðunni og frekari aðgerða er þörf, 
en til þess að ná árangri þurfum við að vera samstíga“.

      F.h. UMFÍ

      Auður Inga Þorsteinsdóttir,
      framkvæmdastjóri UMFÍ
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ÁHRIF COVID 
Á ÍÞRÓTTA- OG UNGMENNA- 
FÉLAGSHREYFINGUNA
Hér verður fjallað um helstu þætti í starfi félaganna á tímum COVID-faraldursins. Á fundi 
sínum 21. ágúst síðastliðinn ályktaði stjórn UMFÍ um eftirfarandi mál og sendi hún það frá sér:

IÐKENDUR
Áhrif COVID-faraldursins á íþrótta- og ungmennafélagshreyfinguna eru margþætt. Öðru fremur hafa 
notendur félaganna (iðkendur,félagsmenn og fleiri) orðið fyrir skerðingu á þjónustu félaganna. Æfingar 
hafa ekki farið fram með hefðbundnum hætti. Einstaka mót og viðburðir fyrir börn og ungmenni fóru þó 
að mestu fram í sumar með breyttu fyrirkomulagi sem endurspeglaði tíðarandann. 

Mörg íþróttafélög komu til móts við iðkendur og forráðamenn þeirra með því að lengja í æfingatíma- 
bilinu í vor. Á sama tíma urðu félögin að standa straum af föstum og reglulegum kostnaði á borð við  
laun til þjálfara og starfsmanna í lengri tíma án þess að auknar tekjur kæmu á móti. 

Stjórn UMFÍ hefur áhyggjur af erfiðari rekstrarskilyrðum sambandsaðila sinna og aðildarfélaga 
þeirra. Ef fram heldur sem horfir er hætt við að rekstur þeirra verði mjög þungur á næstu mánuðum. 
Erfiðleikarnir skýrast af verulega breyttum aðstæðum í þjóðfélaginu af völdum heimsfaraldurs 
kórónuveirunnar.  
  
Stjórn UMFÍ telur að við þessar aðstæður aukist verulega hættan á brottfalli iðkenda úr skipulögðu 
íþrótta-og æskulýðsstarfi. Því er sérstaklega mikilvægt að tryggja umhverfi barna og ungmenna til 
að komast hjá mögulegu brottfalli þeirra og í framhaldinu lakari lífsgæðum.  
  
Stjórn UMFÍ hvetur til enn frekari samvinnu ríkisstjórnar, sveitarstjórna og íþrótta- og 
æskulýðsfélaga ásamt aðstandendum barna og ungmenna til að styðja við skipulagt íþrótta- 
og æskulýðsstarf á þessum tímum. Það eykur líkurnar á að börn og ungmenni haldi áfram að 
sækja skipulagt íþrótta- og æskulýðsstarf,tryggir heilbrigðan lífsstíl þeirra og veitir þeim tækifæri 
til að hafa jákvæð áhrif á lífsgæði sín.  
  
Stjórn UMFÍ vill jafnframt beina því til aðildarfélaga sinna að fylgjast með brottfalli. Þá er þjónustu- 
miðstöð UMFÍ tilbúin að vinna með félögunum að því að finna staðbundnar lausnir til að efla frekar 
þátttöku barna og ungmenna.
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Iðkendur hjá íþrótta- og ungmennafélögum hafa fengið færri tækifæri til þess að taka þátt í viðburðum 
og mótahaldi heldur en undanfarin ár. Óvissa ríkir reyndar um framhaldið í ljósi stöðunnar á heimsvísu. 
Þetta leggst vissulega mismunandi á íþróttafólk eftir greinum. Í sumum tilfellum eru mörg mót í grein 
viðkomandi íþróttamanns og viðburðir sem hægt er að velja um. Margir íþróttamenn hafa líka undirbúið 
sig lengi fyrir eitt mót. Stöðvun á lokastigi undirbúningstímabils getur því haft mjög slæmar afleiðingar 
fyrir íþróttafólk. Klárt er að lenging íþróttatímabils hefur leitt til aukins kostnaðar fyrir félög sem greiða 
leikmönnum fyrir íþróttastarfið sem þó er rétt að taka fram að gerist eingöngu í nokkrum íþróttagreinum 
af þeim sem stundaðar eru hér á landi. Mörg félög standa nú frammi fyrir því að samningar við leikmenn 
eru útrunnir og þarf að senda þá heim þótt keppnistímabilinu sé ekki lokið.

Reglulegar æfingar eru einn af föstum liðum ungmenna á framhaldsskólaaldri. Æfingarnar hafa verið 
sérstaklega kærkomnar nú þar sem nám er með rafrænum hætti á flestum stöðum á haustönn. En þegar 
allt íþróttastarf hefur lagst af á höfuðborgarsvæðinu er staðan gjörbreytt.

UMFÍ er í tíðu sambandi við sambandsaðila og aðildarfélög þeirra. Við heyrum mismunandi sögur  
af skráningartölum iðkenda í haust. Sumir segja frá fækkun á sama tíma og aðrir tala um fjölgun 
iðkenda. Skráningar úr NORA skráningarkerfi sem flest félög á landinu benda til að iðkendum sé 
að fækka sé litið til heildarskráninga. Forvitnilegt verður að skoða skráningartölur hreyfingarinnar 
úr skráningarkerfi ÍSÍ og UMFÍ þegar næstu starfsskýrslur verða sendar. Lokafrestur til þess er að  
óbreyttu 15. apríl 2021. Fjöldi skráninga 18 ára og yngri hefur dregist saman. Þær hafa farið úr  
94.797 21. október 2019 og niður í 81.703 20. októbr 2020. Ljóst er að skráningum hefur fækkað  
um 13.094 á milli ára. Það er vísbending um þróunina.  

Framkvæmdastjórar nokkurra íþrótta- og ungmennafélaga á höfuðborgarsvæðinu hafa staðfest að 
skráningar og greiðsla æfingagjalda hafi stöðvast þegar íþróttaæfingar voru stöðvaðar í samræmi við 
sóttvarnir 7.október síðastliðinn. Forstöðumaður eins félaganna sagði nú væri iðkendum að fækka í 
fyrsta sinn í mörg ár. Á sama tíma hafi fólki fjölgað sem býr í námunda við félagið fjölgað. Þetta er afar 
neikvæð þróun og má alhæfa að hún sé einvörðungu að kenna COVID-faraldrinum þótt engar sönnur 
séu fyrir því eða samanburðartölur sem styðja við það. 

Almennt er gífurlega mikil þátttaka barna og ungmenna í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi á Íslandi. 
Í síðustu könnun sem Rannsóknir og greining gerðu fyrir ÍSÍ og UMFÍ og birt var á vormánuðum 2020 
kemur fram að mikil ánægja er með íþróttastarfið. Þar kom líka fram að 89% nemenda eru ánægðir 
með íþróttafélagið sitt og 88% nemenda sem æfa íþróttir með félagi eru ánægð á æfingum. Þá líður 
nemendur almennt vel sem eru virkir í skipulögðu íþróttastarfi. Þeir sömu vinna líka betur í hópi en aðrir 
nemendur. Meirihluti nemendanna sem þátt tóku í könnun Rannsókna og greiningar metur andlega og 
líkamlega heilsu sína góða, þeir eru síður líklegir til að sýna af sér frávikshegðun og neyta vímuefna. 

Af þessu leiðir að stuðningur við íþróttastarfið er gríðarlega mikilvægur. Mikilvægið snýr að mörgum 
þáttum íþróttastarfsins, ekki síst því forvirka sem hefur andleg og líkamleg áhrif á iðkendur til lífstíðar.

Það eru þó hópar í samfélaginu og svæði þar sem þátttaka er minni. Það er verulegt áhyggjuefni  
að staða þeirra versni ekki frekar. Kveðið er á um áherslur til þess að mæta þessum hópum í íþrótta- 
stefnu Mennta- og menningarmálaráðuneytis og telja fulltrúar UMFÍ  að COVID mun ekki bæta við  
þessa stöðu, frekar gera hana enn erfiðari en hún hefur verið til þessa.

Afreksstarf íþróttafélaganna dregur vagninn á heimavettvangi og í nærumhverfi sérhvers iðkanda. Dæmin 
um slíkt eru fjölmörg. Mjög gott er að líta til öflugs blakstarfs í Neskaupstað, körfuknattleiks á Sauðárkróki 
og handboltans á Selfossi. Dæmin eru vissulega mun fleiri og upptalningin langt í frá tæmandi. Börnin 
horfa til fyrirmynda og þær leiða þau inn í starfið. Þegar horft er fram á við, þá er það verulegt 
umhugsunarefni ef fyrirmyndir og afreksfólk heltist úr lestinni í þessum faraldri.
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ÞJÁLFARAR
Í íþrótta- og ungmennafélagshreyfingunni eru fjölmargir einstaklingar sem koma að þjálfun með 
einum eða öðrum hætti. Í samanburðarlöndunum, sérstaklega á hinum Norðurlöndunum, er algengt 
að foreldrar taki að sér á þjálfun barna. Íslendingar búa að hluta að því forskoti að hér á landi sinna 
fagmenntaðir einstaklingar þjálfuninni hjá íþróttafélögunum, bæði í yngri flokkum og meistaraflokkum. 
Tíðkast hefur hér á landi að þjálfarar eru í hlutastarfi, ýmist sem launþegar eða verktakar. Færst hefur  
í aukana að þjálfarar séu í fullu starfi hjá félögunum. Þjálfarar í hlutastarfi eru þó enn í meirihluta.  
Hjá fjölmennustu íþrótta- og ungmennafélögum landsins á höfuðborgarsvæðinu er veltan talin í  
hundruð milljóna króna og vel yfir 100 manns á launaskrá hjá þeim. Ljóst er því að um umfangsmikinn 
rekstur er að ræða.

COVID-faraldurinn í vor olli því að hluti aðildarfélaga UMFÍ þurfti að skerða starfshlutfall þjálfara sinna 
og nýttu þeir hlutabótaleiðina í þrjá mánuði (mars, apríl og maí). Frá júní var svo lokað á þá leið. Margir 
þjálfarar hafa af þeim sökum ákveðið að taka á sig hluta byrðanna, komið til móts við alvarlega stöðu 
íþróttafélaga sinna og tekið á sig launaskerðingu. 

Nú liggur hins vegar í loftinu að þær aðgerðir sem íþrótta- og ungmennafélögin hafa gripið til í  
COVID faraldrinum duga ekki til. Framundan séu niðurskurðartímar. Ráðningarsamningum verði  
 rift og þjálfurum sagt upp og hafa fyrstu fréttir af því nú þegar borist. 

Þessari leiðu þróun fylgir hætta á því að sú yfirfærsla þekkingar sem 
margir af þessum þjálfurum hafa byggt upp, bæði fyrir sig persónu- 
lega og myndað dýrmætan grunn í þjálfun innan félaganna, fari fyrir  

 bí hjá félögunum. Fjöldi þjálfara hefur margra ára reynslu og 
sérhæfða þekkingu í þjálfun og mun það hafa afar neikvæðar afleiðingar fyrir íþróttalíf á Íslandi ef  
grunnurinn hverfur. Það er grunnur sem þarf að byggja upp á nýtt hverfi fólk til annara starfa.

„Mörgum viðburðum 
var frestað sem þýðir 
tekjufall fyrir félög 
og deildir“
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STJÓRNENDUR 
Stjórnendur í deildum og félögum þurfa oftar en ekki að sinna mörgum þáttum í rekstrinum og hafa 
marga hatta. Framkvæmdastjórar sinna oft störfum sem margir aðilar koma að hjá hefðbundnum 
fyrirtækjum ef félagið býr svo vel að hafa framkvæmdastjóra sem er alls ekki raunin alls staðar. Í þeim 
félögum þurfa framkvæmdastjórar oft að setja á sig hatt fjármálastjóra, mannauðsstjóra, markaðsstjóra, 
samskiptastjóra, deildarstjóra og svo má lengi telja. Framkvæmdastjórar félaganna lýsa því einnig að 
kröfur aukist á hverju ári. Sem dæmi má nefna kvaðir sem yfirvöld setja, nýjar persónuverndarreglur, 
reglur um raunverulega eigendur, sakavottorð, skýrsluskil og fleira í þeim dúr. Ekki er æskilegt að 
eftirláta sjálfboðaliðum slíka vinnu.

Upplifun forsvarsmanna sambandsaðila og aðildarfélaga UMFÍ er sú að ráðnir starfsmenn félaga og 
deilda eru í eldlínunni. Þeir eru íþrótta- og ungmennafélagshreyfingunni gífurlega mikilvægir því þeir eru 
tilbúnir til að að taka að sér mörg verkefni. Það gera þeir einfaldlega til þess að láta hlutina ganga upp 
frá degi til dags. Álagið á þá hefur aukist gífurlega nú í COVID-faraldrinum. Ljóst er að það gengur ekki 
lengi. Ef heldur sem horfir munu rauð ljós kvikna. Mikil hætta er á að íþrótta- og ungmenna- 
félagshreyfingunni verði upp til hópa stýrt af útbrenndum stjórnendum með alltof mörg krefjandi verkefni 
á skrifborðinu. Verði ekki gripið í taumana er jafnframt hætta á að halla taki undan rekstri félaganna 
með tilheyrandi aukinni starfsmannaveltu og minni gæðum íþróttastarfs á Íslandi.  

Mikil áhersla – ef ekki krafa – hefur verið á að íþrótta- og ungmennafélögin dragi ekki úr starfsemi sinni 
í COVID-faraldrinum. Þótt á móti blási er til þess ætlast að þau sinni sínu og gott betur, haldi þar á meðal 
betur utan um iðkendahópinn þrátt fyrir aðstæðurnar. Krafa um óbreyttta þjónustu er jafnframt til staða. 
Á sama tíma og gefur á bátinn hefur kostnaður ekki lækkað. Ljóst er að hljóð og mynd fara ekki saman. 

Nú eru viðsjárverðir tíma í íþróttamálum á Íslandi. Hætta er á að fjölda starfsfólks íþróttafélaga verði 
sagt upp á næstunni. Við það tapast dýrmæt þekking og reynsla sem verður erfitt að byggja upp á ný. 
Staðan er í raun með þeim hætti að óstöðugleiki einkennir starfsumhverfi margra íþrótta- og ungmen-
nafélaga. Mikilvægt er að laga það. Starfið er jafnframt orðið svo umfangsmikið og tímafrekt að sjálf-
boðaliðar eiga erfitt með að sjá um það. Mikilvægt er að tryggja hæft starfsfólk sem getur haldið utan 
um veigamikið starf félaganna. Traust félag og stöðugleiki eykur líka veg og virðingu sjálfboðaliðanna, 
sem gefa viðkomandi félagi vinnu sína.
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SJÁLFBOÐALIÐAR
Íþrótta-og æskulýðshreyfingin er borin uppi af sjálfboðaliðum á ýmsum sviðum starfseminnar. 
Nærtækast er að líta til stjórna íþrótta- og ungmennasamtaka, íþróttahéraða, sérsambanda, félaga 
og deilda íþrótta- og ungmennafélaga. Þar koma saman hundruð einstaklinga sem við vilja bæta sam-
félagið, eru tilbúin til þess að leggja sitt af mörkum til þess að gera einstaklinginn, félagið og samfélagið 
betra. Þessir einstaklingar hafa heldur betur fengið að taka á því og hugsa út fyrir kassann í starfsemi 
félaganna og deildanna frá því í mars á þessu ári – og það án þess að fá nokkuð eða mikið til baka fyrir 
störf sín nema gleðina sem felst í því að leggja af mörkum til samfélagsins. Fjöldi rannsókna hefur sýnt 
fram á að slík vinna, framlag sjálfboðaliða hjá frjálsum og óhagnaðardrifnum félagasamtökum, hefur 
margfeldisáhrif. Það verður ómetanlegt. Sjálfboðaliðum verður seint þakkað að fullu fyrir störf sín.

Dæmi um sjálfboðaliðastarf - handboltaleikur:
Til að framkvæma einn handboltaleik við þær aðstæður sem settar hafa verið upp varðandi covid  
þarf amk. 17 sjálfboðaliða heimaliðs og er þá auðvitað engin sala, hvorki aðgangs, veitinga né annað  
því engir áhorfendur eru leyfðir. Undir hefðbundnum aðstæðum myndu bætast við sjálfboðaliðar til  
að sinna þeim verkum.  

Undirbúningur hefst að morgni leikdags með samskiptum við útilið, dómara og starfsmenn til að  
tryggja að þeir noti rétta innganga og mæti ekki á staðinn fyrr en leyfilegt er.  Vinna við undirbúning 
íþróttahúss og aðskilnað milli sóttvarnarsvæða hefst uþb. 3 klst. fyrir leik.  Frágangi með sótthreinsun 
húss lýkur oftast um klukkutíma eftir leik. Á einum mánuði var þessi einstaka deild skráð með  
18 heimaleiki í meistaraflokki sem krefjast ofangreindrar mönnunar.

Á sama tíma og framlag sjálfboðaliðans er gífurlega mikilvægt, þá skiptir máli að draga fram lykilatriðið: 
Framlagið kemur ekki af sjálfu sér. Það er ekki sjálfsagt. Ekki hægt að gera ráð fyrir því. 

Stjórnendur frjálsra félagasamtaka segja tíma sjálfboðaliðans verða verðmætara og eftirsóknar- 
verðara fyrir félögin því æ erfiðara er að fá fólk til að gefa vinnu sína. Þetta á sérstaklega við um  
þau félög sem þurfa að fá sjálfboðaliða til að taka að sér ábyrgðarhlutverk, verða í forsvari fyrir  
rekstur deilda og aðalstjórna. Ábyrgðin getur verið gífurleg enda velta félaganna í sumum 
tilvikum tugir og hundruð milljóna króna. Þá má því ekki missa boltann núna eftir áratuga  
uppbyggingu sjálfboðaliða sem jafnframt hefur byggt á miklum stuðningi ríkis og sveitarfélaga.
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MÓTAHALD, VIÐBURÐIR, 
FJÁRAFLANIR, SAMSTARFSAÐILAR 
Félög og deildir íþrótta- og ungmennafélaga um allt land halda árlega þúsundir viðburða. Þetta geta 
verið ýmis konar viðburðir á sviði íþrótta, keppni, mót, samkomur og aðrir viðburðir. Gildi viðburðanna 
er af mörgum toga. Þeir eru ekki síður félagslegir en um leið fjáröflun fyrir eina deild eða félagið allt. 
Ljóst er að grundvöllur fyrir stórum viðburðum og mannmergð er gjörsamlega horfinn. Ekki liggur fyrir 
hvenær rofar til. Þetta ástand hefur leitt til þess að stórt og mjög mikilvægt tekjustreymi hefur því sem 
næst þurrkast upp. Fjárhagsáætlanir margra félaga hafa orðið að engu. Erfitt getur verið að laga það  
og búa til nýjar leiðir til að afla félögum fjár í stað þeirra sem horfnar eru. Það á sérstaklega við nú 
þegar félögin eiga erfitt með að halda úti starfsemi, þá er heldur ekki hægt að fá sjálfboðaliða saman  
til þess að fara í fjáröflun. Ef við horft er fram á veginn þá er ólíklegt að íþrótta- og ungmennafélag  
geti haft á dagskrá sinni þorrablót, haustfagnaði og aðra slíka viðburði sem fram til þessa hafa  
aflað félögunum fjár. 

Fjöldi fyrirtækja hefur nú þegar sagt upp samstarfs- og styrktarsamningum við íþrótta- og ung- 
mennafélög um allt land. Dæmi eru um að allir styrktaraðilar einstakra deilda hafi verið innan  
ferðaþjónustugeirans. Þegar COVID-faraldurinn skall á af fullum þunga með tilheyrandi skelli í  
ferðaþjónustu hreinsuðust allir styrktaraðilar viðkomandi út með einu pennastriki. Í hefðbundnu  
árferði væri farið af stað í að safna styrkjum til þess að mæta tekjumissi. Aðstæðurnar nú bjóða  
ekki upp á þann möguleika.

Fjöldi móta sem haldin eru í fjáröflunarskyni og skipta miklu máli voru felld niður í sumar. Þar á  
meðal eru Unglingalandsmót UMFÍ, Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka, Landsmót hestamanna, fimleika- 
hátíðin Eurogym og margir fleiri. Þrátt fyrir erfiða stöðu náðu stöku félög engu að síður að halda nokkra 
viðburði í sumar en með töluvert breyttu fyrirkomulagi. Ljóst er að íþróttahreyfingin stendur frammi fyrir 
áskorunum sem eiga sér engan líka. 
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AÐGERÐIR STJÓRNVALDA 
Stjórnvöld hafa gripið til aðgerða sem nýtast íþrótta- og ungmennafélögum og deildum þeirra. En þegar 
ljóst var að almennar aðgerðir stjórnvalda féllu ekki vel að íþrótta- og æskulýðsstarfi þá var tekin 
ákvörðun um sértæka nálgun. Annars vegar var það til íþróttastarfs og hins vegar til æskulýðsmála.

AÐGERÐIR: 
A) Úthlutun til ÍSÍ fyrir íþrótta- og ungmennafélög.
 I.  Almennar aðgerðir 300 m.kr. Fjárhæðinni var deilt út til aðildarfélaga. 
   ÍSÍ og UMFÍ miðað við fjölda þátttakenda í starfseminni.
 II. Sértækar aðgerðir 150 m.kr.

Aðildarfélög sóttu um styrkveitingu vegna viðburða. Tímabilið sem styrkveitingin náði til: 1. mars - 1. júní.

Almenn má segja að ánægja sé meðal aðildarfélaganna með úthlutun til íþrótta og æskulýðsstarfs  
sem fór í gegngum ÍSÍ þó einnig hafi heyrst gagnrýnisraddir um þær aðferðir sem notaðar voru til  
skiptingar fjárins. Við slíku er að búast óháð því hvaða reglur eru nýttar til úthlutunar. Til þess þó  
að setja þetta í samhengi þá eru hér dæmi um nokkur félög og úthlutanir til þeirra í samanburði við  
heildarveltu þeirra. Einnig er vakin athygli á því að töluvert starf félaganna; sjálfboðaliðastarfið  
kemur ekki fram í ársreikningum félaganna.

    ÚTHLUTUN    HEILDARVELTA 2019
 Félag A   9,1 m.kr    540 m.kr
 Félag B  13,4 m.kr   440 m.kr
 Félag C  16,2 m.kr   1,2 milljarðar
 Félag D  24,7 m.kr   840 m.kr

B) Úthlutun til æskulýðsmála.
 I. Styrkveiting upp á 50 m.kr var veitt til æskulýðsmála. 

UMFÍ hlaut 5. m.kr styrk vegna ungmennabúða á Laugarvatni. Þær hafa orðið fyrir miklu fjárhagslegu 
höggi í COVID-faraldrinum. Einnig hlutu aðildarfélög UMFÍ styrki vegna skákdeilda í þessari úthlutun.

C) 600 m.kr vegna barna efnaminni fjölskyldna. 
Skv. upplýsingum UMFÍ fór fjárhæðin fór til sveitarfélaganna sem svo eiga koma þeim til forsvarsmanna 
iðkenda. Í samtölum við forystufólk félaga ber mikið á fyrirspurnum um fyrirkomulag þessarar úthlutunar, 
því forsvarsmenn félaga kannast ekki við að þær séu komnar til framkvæmda. Þetta er flókið viðfangs- 
efni og erfið útfærsla. Mikilvægt er að þær komist sem fyrst í farveg og úrvinnslu, enda um háar  
upphæðir að ræða sem geta breytt töluverðu fyrir þá iðkendur sem eiga rétt á slíkum styrk.

D) Almennar aðgerðir. 
Aðgerðir sem stjórnvöld settu á laggirnar og nýta átti á almennum markaði. Hlutabótaleið og lokunar-
styrkir eru dæmi um þær aðgerðir sem gripið var til. Þessar aðgerðir hafa því miður gagnast íþrótta- og 
æskulýðsstarfi með takmörkuðum hætti. Lokað var á hlutabótaleiðina 1. júní síðastliðinn. Íþróttafélög 
gátu aðeins nýtt sér hlutabótaleiðina frá miðjum mars til loka maí. Margir gátu hins vegar ekki nýtt sér 
hana því uppfylla þurfti m.a. 45% starfshlutfall. Þjálfarar og starfsfólk í hlutastarfi ná því hlutfalli ekki  
og urðu því fyrir verulegri tekjuskerðingu. Bagalegt er að lokað var á leið sem aðeins hluti aðildarfélaga 
gat nýtt sér. 
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TILLÖGUR
Hér eru teknar saman þær tillögur sem forsvarsfólki UMFÍ hefur borist að 
undanförnu. UMFÍ leggur til að útvíkka og framlengja þau úrræði sem gripið hefur 
verið til nú þegar. Eins leggur UMFÍ til hugmyndir að nýjum aðgerðum. Tillögurnar eru 
settar upp í tvo meginflokka sem eru í anda íþróttastarfs; vörn og sókn. Eins og gengur í 
venjulegum leik er þessi blanda nauðsynleg til að ná árangri.

UMFÍ leggur til að dreginn verði lærdómur af efnahagshruninu 2007 þar sem mörg félög eru brennd 
eftir að hafa tekið á sig niðurfellingu æfingagjalda til þess að halda iðkendum í starfi gegn því að 
þeim yrði mætt. Sú hjálp barst ekki.

VÖRN
Þessar aðgerðir snúast um að verja grunnstarfsemi íþrótta- og ungmennafélagshreyfingarinnar með 
beinum aðgerðum stjórnvalda. Leiðarljós tillagnanna er að styrkja stöðu íþrótta- og æskulýðsfélaga um 
allt land og gefa öllum landsmönnum kost á að taka þátt í því. 

STARFSEMI FÉLAGA – NEYÐARSJÓÐUR (SÉRTÆK ÚTHLUTUN II)
Í aðgerðapakka stjórnvalda voru styrkveitingar til 1.júní. Nauðsynlegt er að 
bæta við aðgerðirnar og að viðbótin verði frá 1.júní og til dagsins í dag. Margar 
íþróttagreinar og félög eru með stóra sem smáa viðburði sem áttu að fara fram í 
sumar. Huga þarf að úrræðum vegna tekjumissis íþrótta- og ungmennafélags- 
hreyfingarinnar. Á herðum félaganna er sú krafa að halda áfram fullum rekstri 
og greiða laun á sama tíma og tekjur hafa dregist mikið saman. Þá þarf að huga 
að bótum vegna tekjufalls í tengslum við stöðvun starfsemi, sérstaklega nú þar 
sem allt íþróttastarf á höfuðborgarsvæðinu er ekki leyfilegt, jafnvel þó svo að 
reglugerð kveði á um heimild til takmarkaðra æfinga. Óvissan um væntar tekjur 
er mikil þar sem gera má ráð fyrir stigvaxandi kröfum um endurgreiðslur æfinga- 
gjalda, sérstaklega í ljósi þess að margir forráðamenn voru að greiða gjöld til 
síns félags. 

Að óbreyttu stefnir í uppsagnir þjálfara íþróttafélaga. Forsvarsmenn félaganna 
óttast svo mest að ná ekki fólkinu aftur inn í störfin. 

Þetta eru ástæður þess að líta þarf til sértækrar úthlutunar sem er dreift 
til aðildarfélaga um allt land og svo úthlutunar sem tekur til viðburða eftir 
1.júní síðastliðinn. 
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HLUTABÓTALEIÐ
Finna þarf leið til þess að hlutabótaleiðin geti nýst íþrótta- og ungmennafélags- 
hreyfingunni. Margir starfmenn hennar eru í aukastarfi í hreyfingunni og því  
voru kröfur um 45% lágmarksstöðugildi hamlandi og beinlínis hindrandi. 

LOKUNARSTYRKIR
Nauðsynlegt er að íþrótta- og ungmennafélög geti nýtt sér lokunarstyrki  
bæði fyrri hluta árs og eins þá sem eru til umræðu nú.

TRYGGINGAGJALD
Í samtali við forsvarsfólk í hreyfingunni hefur ítrekað komið upp að hægt væri  
að fella tímabundið niður tryggingagjald til félaganna. Möguleiki væri jafnframt  
á afturvirkum endurgreiðslum sem miðuðust við þann tíma sem COVID setti  
íþróttastarfinu skorður. Þessi aðgerð skilar sér í samræmi við stærð og umfang 
starfsemi félaganna.

SÓKN
Þessar aðgerðir snúast um að sækja fram með nýjum áherslum og samvinnu stjórnvalda og íþrótta- 
og ungmennafélagshreyfingarinnar. Það er gert með hvötum og verkefnum sem stuðla að því að ná 
markmiðum stjórnvalda og framtíðarsýn þar sem fólk geti stundað íþróttir á því sviði sem það kýs,  
hvort heldur er sér til ánægju, heilsubótar eða með afreksárangur í huga. Til þess að svo verði við  
þær aðstæður sem nú eru uppi þarf að sækja fram.

LÝÐHEILSA
Íþróttaiðkun og hreyfing almennings er einn af lykilþáttum sem hefur áhrif á 
heilbrigðan lífsstíl og andlega og líkamlega líðan. Líkamleg, andlega og félagsleg 
heilsa þjóðarinnar á svo sannarlega undir högg að sækja í COVID faraldrinum. Nú 
gefst einstakt tækifæri til að ýta úr vör átaki á landsvísu til 5 ára sem miðar að því 
að bæta líkamlega, andlega og félagslega heilsu landsmanna. Lagðar hafa verið 
fram þingsályktunartillögur sem er tilvalið að koma í farveg. Víðtækt net íþrótta- 
og ungmennafélaga um allt land  og þekkingin þar er til þess fallin að  
nýta í verkefnið.

FRÍSTUNDASTYRKIR
Komið hefur fram í viðræðum við stjórnendur í íþróttahreyfingunni að æskilegt er 
að hækka frístundastyrki í skipulagt íþrótta- og æskulýðsstarf. Vakin er athygli á 
því að úthlutun slíkra styrkja er með mjög mismunandi hætti eftir sveitarfélögum. 
Í sumum tilvikum fá íbúar sveitarfélaga frístundastyrki en í öðrum styrkir sveitar-
félagið íþróttafélag í nærsamfélaginu. 

ÍÞRÓTTAHÉRUÐ
Ein af grundvallarstoðum öflugs íþrótta- og ungmennastarfs er fjölbreytni  
um allt land. Mikilvægt er að iðkendur geti sótt æfingar í heimabyggð með 
fagmenntuðum þjálfurum og öflugu skipulagi óháð íþróttagrein. Í íþróttastefnu 
ríkisins er markmið um að skilgreina skuli hlutverk íþróttahéraða að nýju og  



15

meta starfsemi þeirra með það að leiðarljósi að efla þau. Nú er tækifærið til þess 
að tryggja þær kröfur sem gerðar eru til íþróttastarfs óháð því hvar á landinu 
iðkandi er búsettur og jafnframt veita samræmda þjónustu. Lagt er til að það verði 
gert með átaksverkefni sem miðar að því að styrkja stöðu íþróttahéraða með því 
að hjálpa þeim til stamstarfs og samvinnu sem geti uppfyllt hlutverk sitt og stutt 
betur við félög í sínu nærumhverfinu.

FRÆÐSLA
Þekking er undirstaða framfara. ÍSÍ og UMFÍ ýttu fyrir nokkrum misserum síðan 
úr vör átaksverkefni fyrir börn af erlendum uppruna. Niðurstöður kannana benda 
einmitt til að hlutfallslega stunda mun færri börn af erlendu bergi brotin íþróttir 
undir hatti skipulags starfs en jafnaldrar þeirra sem eiga foreldra sem fæddir 
eru á Íslandi. Mikilvægt er að halda þessu verkefni áfram. Lagt er til að þar verði 
blásið til sóknar til að bæta það frekar. 

Rétt er að draga fram að nú þegar er í vinnslu átaksverkefni í samráði við  
menntamála og félagsmálaráðuneyti til þess að stuðla að almennri þátttöku í 
íþróttastarfi ásamt stuðningi og fræðslu til þeirra sem starfa með börnum og  
ungmennum til að styðja enn frekar við þátttöku í íþrótta- og frístundastarfi.

SJÓÐIR
Í íþróttastarfi eru því miður ekki margir sjóðir í boði sem hægt er að sækja 
um styrki í. Lagt er til að efla verulega sjóði í umsjón ríkisins til íþrótta- og 
æskulýðsstarfs. Við hjá UMFÍ horfum til þess að á hinum Norðurlöndunum er  
hægt er að sækja um sértæka styrki, t.d. til þess að koma til móts við börn með 
sérþarfir eða til þess að þróa ný æfingafyrirkomulag sem hvetja fleiri til hreyfingar 
innan íþróttagreinanna. Stuðningur við frumkvöðlastarf og nýsköpun er einnig 
mikilvæg innan íþrótta- og æskulýðsstarfs eins og í allri starfsemi. Tryggja þarf 
að félög geti farið af stað með nýja starfsemi, verkefni og áherslur í starfi. Þá er 
lagt til að sjóðir geti nýst til að styrkja mótahald og viðburði þegar þar að kemur. 
Hagræn áhrif slíkra viðburða eru nefnilega vanmetin. Þá hafa einnig komið fram 
hugmyndir um að fólk í atvinnuleit geti komið til að hreyfa sig hjá sínu félagi á 
dagtíma með svipuðum hætti og eldri borgurum er boðið upp á í auknum mæli. 
Breytingar á aldurskiptingu þjóðarinnar og áhuga nýrra kynslóða krefjast þess  
að félögin þurfi að vera á tánum og mæta þörfum samfélagsins hverju sinni.   
Allar slíkar hugmyndir eru háðar mótframlagi svo hægt verði að fara af stað  
með slíkt verkefni.

MARKAÐSHERFERÐ
Mikil þörf er á að ná til sem flestra, almennings sem hópa á jaðrinum sem 
ekki hafa kynnst eða haft tækifæri til að kynnast kostum skipulags íþrótta- og 
æskulýðsstarfs. Forvarnargildi skipulags íþróttastarfs er óumdeilt. Hætta er á 
að halla taki undir fæti hjá mörgum nú og er af þeim sökum skylda íþrótta- og 
ungmennafélaga að létta undir með samfélaginu, létta á heilbrigðiskerfinu, styðja 
almenning og viðhalda eða bæta heilsu fólks. Þörfin er sérstaklega mikil nú á 
COVID-tímum. Nú verðum við að standa saman, samfélaginu til góða.
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ÍÞRÓTTASTEFNA RÍKISINS – AUKIN SAMVINNA
Mikilvægt er að efla samstarf í íþróttahreyfingunni og samræma það stefnu 
stjórnvalda. Samstarf og samlegð gerir starfið markvissara. Það skilar betri og 
meiri árangri fyrir samfélagið allt. UMFÍ upplifir sterkt þörf félaganna fyrir því að 
leita ráðgjafar, fá stuðning, gera fólki kleift að bera saman bækur sínar og byggja 
brýr bæði innan félaga en ekki síður á milli félaga, íþróttahéraða, sérsambanda 
og íþróttasamtaka. Lagt er til að setja af stað sérstakt verkefni til þess að hvetja 
til aukinnar samvinnu innan íþrótta- og ungmennafélagshreyfingarinnar.

HAGRÆN ÁHRIF
Gera úttekt á hagrænum áhrifum ungmenna- og íþróttahreyfingarinnar 
fyrir þjóðarhag.

LOKAORÐ
Hér hefur verið reynt að draga upp heildarmynd af þeim sviðsmyndum sem blasa við ungmennafélags- 
hreyfingunni í dag, lýsa stöðunni sem stjórnendur íþrótta- og ungmennafélaga standa frammi fyrir 
og lagðar fram tillögur um aðgerðir til þess að bregðast við stöðunni.

Íþróttafólk íþrótta- og ungmennafélagshreyfingarinnar kann að keppa á velli. Leikurinn sem nú fer fram 
er mikilvægari en nokkur annar. Þann leik getum við aðeins unnið saman, með sameiginlegum áherslum 
og markmið að leiðarljósi.

Stóra málið er auðvitað að ná árangri í baráttunni við veiruna og koma starfinu aftur í gang. Ungmenna- 
félagsandinn verður í fararbroddi þar sem einstaklingar bæta sjálfan sig og samfélagið um leið. Til að 
ungmennafélagsandinn geti notið sín og nýst öðrum þá þurfa félögin og deildirnar um allt land fyrst að 
ná að draga andann og standa upp áður en hugað er að framförum. Hér verðum við að standa saman.
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ÍÞRÓTTA- OG ÆSKULÝÐSSTARF 
Í SKRÁNINGARKERFINU NORA
Yfirlit um allt íþróttastarf úr Nora skráningarkerfi. Greiningin er gerð 20.október 2020. Athygli er vakin á því að það eru ekki öll 
íþrótta- og ungmennafélög á landinu sem nýta kerfið fyrir sínar skráningar en þó eru langflest félög sem nýta kerfið og því ætti 
þetta að geta gefið vísbendingar um þá þróun sem er hafin.

Innan hverrar flokkunar er hver kennitala talin einu sinni. Á undanförnum árum þá er skráningum 
á haustönn yfirleitt lokið á þessum tímapunkti.
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