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 BORGARNES
24.–26. JÚNÍ

MÓTSBLAÐ

UNGMENNAFÉLAG ÍSLANDS 
UNGMENNASAMBAND BORGARFJARÐAR 
BORGARBYGGÐ
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Það er eitthvað sérstakt við 
það að tryggja hjá Sjóvá

Kynntu þér málið á sjova.is
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Stimplar, glaðningar, 
vinningar og minningar
Vegabréfaleikurinn er ha�nn!
 

Sjáumst í sumar!

Bubs 
hlauppoki 
20 g7

Coca-Cola
Lime
án sykurs 
250 ml

3

Trítlar
Litaðu umbúðirnar! 
 40 g4

1 Haribo
10 g

6
Extra Sweet Mint 
tyggjópakki

5
Kókómjólk 
250 ml

2
Lay’s 
snakkpoki 
Sour Cream & Onion
eða Salted 27,5 g

ALLA LEIÐ

#vegabréf22
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UNGMENNAFÉLAGSKVEÐJA 
FRÁ FORMANNI UMFÍ
Kæru gestir á Landsmóti UMFÍ 50+

Það er mér sönn ánægja að bjóða ykkur velkomin á Lands- 
mót UMFÍ 50+ í Borgarnesi. Meðganga mótsins hefur  
verið ærið löng og markast hún af dramatískum augna- 
blikum, blöndu gleði og vonbrigða.
 Mótið átti upphaflega að fara fram í Borgarnesi sumar- 
ið 2020. En það fór eins og flest sem var á takteinum það  
sumarið. Mótinu var frestað um ár og settu sig allir í stell- 
ingar til að halda það aftur ári síðar. En heimsfaraldur- 
inn var ekki í rénun og urðum við eins og aðrir að setja  
allt á ís í annað sinn. Mótið er því komið af stað í þriðja skiptið. Vissulega var Lands- 
mót UMFÍ 50+ ekki eini viðburðurinn sem frestaðist hjá okkur í UMFÍ. Unglinga- 
landsmót UMFÍ á Selfossi, sem ævinlega er haldið um verslunarmannahelgina, var 
líka fórnarlamb heimsfaraldursins. Hin sömu urðu líka örlög Íþróttaveislu UMFÍ, 
sem nú verður haldin á sambandssvæði UMSK á höfuðborgarsvæðinu og skiptist 
niður í fjóra viðburði sem fara fram frá lokum júní til byrjunar september.
 Á okkar tíma höfum við aldrei séð neitt þessu líkt og vonandi munum við aldrei 
aftur lifa að sjá annað eins ganga yfir heimsbyggðina. 
 Eins og þið þekkið manna best sýnir ungmennafélagsfólk fádæma þrautseigju á 
krefjandi augnablikum. Við stöndum saman þegar á þarf að halda og þegar allar dyr 
virðast lokaðar vinnum við saman að lausn. Það er ungmennafélagsandinn í hnot-
skurn sem endurspeglast í gildum UMFÍ: Gleði - Traust - Samvinna.
 Nú þegar við getum loksins rúllað leikum af stað hefur leiksviðið tekið nokkrum 
breytingum. Nýjar sveitarstjórnir hafa tekið við í öllum sveitarfélögunum þar sem við 
höldum viðburði og nýir sveitarstjórar eru í þeim öllum. Við þökkum öllum þeim sem 
horfið hafa til annarra starfa eftir kosningar kærlega fyrir samstarfið á síðastliðnum 
árum. Jafnframt vil ég nota tækifærið og þakka öllum þeim sjálfboðaliðum, styrktar- 
aðilum og því starfsfólki sem hafa komið að verkefnunum fyrir þeirra framlag við að 
láta viðburðina verða að veruleika þrátt fyrir margar hindranir. 
 Framundan er tími þátttakendanna þar sem mestu máli skiptir að koma, vera með 
og prófa eitthvað nýtt. Hittum gamla vini og kynnumst nýjum, höfum gaman saman 
og höldum þannig ungmennafélagsandanum áfram í hæstu hæðum.
 Ég óska ykkur góðrar skemmtunar um helgina.

 Jóhann Steinar Ingimundarson, formaður UMFÍ.
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AÐALSTYRKTARAÐILAR 
LANDSMÓTS UMFÍ 50+

Í Krauma náttúrulaugum kemstu 
í beina snertingu við kjarna íslenskrar 
náttúru þegar þú baðar þig upp úr 
hreinu og tæru vatni úr Deildartungu-    
hveri sem er kælt með vatni undan     
öxlum Oks.
 
Fimm heitar laugar og ein köld 
umvefja þig með hreinleika sínum sem 
er tryggður með miklu vatnsrennsli og    
engum sótthreinsandi efnum. 

Njóttu þín í gufuböðum og útisturtum 
eða í hvíldarherberginu við snark úr 
arineldi og fullkomnaðu daginn með  
notalegri stund á veitingastaðnum 
okkar sem býður upp á dýrindis rétti úr 
fersku hráefni úr héraði.

Láttu líða úr þér í náttúrulegu 
umhverfi. 

KJARNAÐU ÞIG Í KRAUMA

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

Bókaðu á netinu — krauma.is
kraumageothermal
kraumageothermal

+354 555 6066
Deildartunguhver, 320 Reykholt

LANDSMÓTSNEFNDIN
Flemming Jessen, UMSB, formaður
Ingibjörg Inga Guðmundsd., UMSB
Kristján Gíslason, UMSB
Hallbera Eiríksdóttir, UMFÍ
Sonja Lind E.Eyglóardóttir, UMSB
Þórdís Sigurðardóttir, Borgarbyggð

Framkvæmdastjóri mótsins:
Ómar Bragi Stefánsson
Starfsfólk UMSB:
Sigríður Dóra Sigurgeirsdóttir
Sigurður Guðmundsson
Bjarney Bjarnadóttir

UMFÍ Í HNOTSKURN 
Ungmennafélag Íslands er landssam-
band ungmennafélaga. Heiti þess er 
skammstafað UMFÍ. 
 UMFÍ var stofnað á Þingvöllum í 
ágúst árið 1907. 

 Sambandsaðilar UMFÍ eru 26 tals-
ins sem skiptast í 21 íþróttahérað og 
5 ungmennafélög með beina aðild. 
Alls eru um 450 félög innan UMFÍ 
með rúmlega 270 þúsund félagsmenn.
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Verið velkomin á Landsmót UMFÍ 50+
í Stykkishólmi 2023

EFNISYFIRLIT
Ávarp formanns  ..................................... 4
Landsmótsnefndin  ................................. 6
Aðalstyrktaraðilar  .................................. 6
Dagskrá mótsins  .................................  10

Keppnisgreinar í boði .........................  12
Algengar spurningar  ..........................  27
Kort af Borgarnesi  ..............................  32 
Gamlar myndir af fyrri mótum  ..........  36

UM MÓTSBLAÐIÐ
Ungmennafélag Íslands – UMFÍ
Sigtún 42, 105 Reykjavík. Símanúmer 
þjónustumiðstöðvar UMFÍ 568 2929

Útgefandi og mótshaldari: 
Ungmennafélag Íslands - UMFÍ
Ábyrgðarmaður: 
Jóhann Steinar Ingimundarson

Ritstjóri: 
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
UMFÍ útlit: Jónas Þorgeirsson
Umbrot: Indógó
Ljósmyndir: Gunnar Gunnarsson, 
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, 
Jón Þorgeir Kristjánsson og fleiri
Prentun: Litróf

Verið velkomin á Landsmót UMFÍ 50+
í Stykkishólmi 2023



9



10

FJÖLBREYTT 
HELGARDAGSKRÁ
Dagskrá mótsins er fjölbreytt og því ættu flestir að finna eitthvað  
við sitt hæfi. Dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar. 
Keppendur verða látnir vita ef breyting verður á dagskrá. *

FIMMTUDAGUR 23. JÚNÍ
     ÞJÓNUSTA/GREIN   STAÐSETNING

Kl. 17:00 – 22:00 Upplýsingamiðstöð opin Hjálmaklettur

FÖSTUDAGUR 24. JÚNÍ
Kl.   8:00 – 21:00 Upplýsingamiðstöð opin Hjálmaklettur

Kl.   9:30 – 16:00 Boccia Íþróttamiðstöð

Kl. 16:00 – 18:00 Skák Hjálmaklettur

Kl. 17:00 – 20:00 Ringo Íþróttamiðstöð

Kl. 17:30 – 19:00 Götuhlaup - opið öllum Íþróttamiðstöð  

Kl. 20:30 – 21:00 Mótssetning Hjálmaklettur

Kl. 21:00 – 22:00 Kaffi og spjall Hjálmaklettur

LAUGARDAGUR 25. JÚNÍ
Kl.   8:00 – 18:00 Upplýsingamiðstöð opin Hjálmaklettur

Kl.   9:00 – 11:00 Boccia - úrslit Íþróttamiðstöð

Kl. 10:00 – 19:00 Bridge Hjálmaklettur

Kl. 11:00 – 13:00 Sund Íþróttamiðstöð

Kl. 13:00 – 16:00 Pútt Golfvöllur

Kl. 14:00 – 15:00 Söguganga Skallagrímsvöllur

Kl. 15:00 – 18:00 Frjálsar íþróttir Skallagrímsvöllur

Kl. 20:00 – 23:00 Matur / skemmtiatriði / dans Hjálmaklettur

* Allar upplýsingar má finna á umfi.is, á samfélagsmiðlum 
 og í tölvupóstum til þátttakenda.



11

SUNNUDAGUR 26. JÚNÍ 
Kl.   8:00 – 13:00 Golf Golfvöllurinn á Hamri

Kl.   8:00 – 14:00 Upplýsingamiðstöð opin Hjálmaklettur

Kl.   9:00 – 11:00 Körfubolti 3:3 Íþróttamiðstöð

Kl. 10:00 – 14:00 Hestaíþróttir Vindás

Kl. 13:00 – 14:00 Stígvélakast Skallagrímsvöllur

Kl. 14:00 Mótsslit Skallagrímsvöllur

NÁÐU Í
APPIÐ OG
BYRJAÐU
AÐ SPARA

VERSLUN VIÐ HENDINA
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KEPPNISGREINAR

BOCCIA
Kynja- og aldursflokkar:
● Blandaður kynjaflokkur
● Einn aldursflokkur, 50 ára og eldri

BRIDDS
Kynja- og aldursflokkar:
● Blandaður kynjaflokkur
● Einn aldursflokkur, 50 ára og eldri
Keppnisfyrirkomulag/reglur: 
● Monrad
● 4–6 skipa hverja sveit
● 7 umferðir / 8 spil í hverjum leik
● Spilað er um silfurstig
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Þinn árangur
Arion
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KEPPNISGREINAR

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR
Keppnisgreinar:
● 100 m hlaup
● Kúluvarp
● Langstökk
● Kringlukast
● 800 m hlaup
● Spjótkast
● Lóðakast

GOLF
Keppnisfyrirkomulag/reglur: 
● 18 holu keppni
● Keppt er í punktum
● Veitt verða verðlaun fyrir 1.–3. sæti
● Ræst út á 10 mínútna millibili
● Leikið er eftir reglum St. Andrews

GÖTUHLAUP/
FLANDRASPRETTUR
Ókeypis grein – opin fyrir alla
Keppnisfyrirkomulag/reglur: 
● 5 km hlaup
● Opið fyrir alla og engin aldurs-
 takmörk
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KEPPNISGREINAR

HESTAÍÞRÓTTIR
Keppnisfyrirkomulag/reglur: 
 Keppt er í eftirtöldum greinum:
● Tölt
● Fjórgangur
● Fimmgangur
● Keppt er eftir reglum LH

KÖRFUBOLTI
Keppnisfyrirkomulag / reglur:
1. Spilað er á eina körfu, hálfan völl
2. Leikvöllur afmarkast af hliðarlínum, 
 endalínu undir körfu og miðlínu 
 vallarins 
3. Þrír leikmenn eru inni á í hvoru liði
4. Tveir leyfðir varamenn (ekki skylda), 
 „handboltaskiptingar“ 
5. Tvö stig fást fyrir körfu skoraða fyrir

Betolvex 1 mg (cyanocobalamin) filmuhúðaðar töflur.
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Betolvex inniheldur 1 mg af cyanocobalamini (B12-vítamíni). 
Betolvex er gefið við B12-vítamínskorti og þegar hætta er 
á slíkum skorti. Viðhaldsskammtar/fyrirbyggjandi meðferð: 
Venjulega 1 tafla á dag. Töflurnar skal helst taka á fastandi 
maga. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli 
fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf 
á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari 
upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

• Með ströngu grænmetisfæði

• Með hækkandi aldri

• Vegna glúteinóþols

• Samhliða ýmsum lyfjameðferðum

Fæst án
lyfseðils

Betolvex
B12-vítamín

 innan þriggja stiga línu og þrjú stig 
 fyrir körfur skoraðar fyrir utan hana
6. Leikurinn er 10 mínútur, og er klukk-
 an aldrei stöðvuð, eða leik lýkur þegar 
 annað liðið hefur skorað 25 stig.
7. Ef jafnt er þegar 10 mínútur eru liðn-
 ar tekur við framlenging sem lýkur 
 þegar annað liðið hefur skorað 3 stig
8. Leikmenn skulu vera í (samstæðum/
 samlitum/eins) búningum
9. Ef lið mæta í of líkum búningum gefa 
 mótshaldarar sé leyfi til að setja 
 annað liðið í vesti eða annað sam-
 bærilegt
10. Leikmenn skulu vera í innanhús-
 skóm (íþróttaskóm til innanhúss-
 notkunar)
11. Skotklukkur verða á vellinum til að 
 takmarka lengd sóknar
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Betolvex 1 mg (cyanocobalamin) filmuhúðaðar töflur.
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Betolvex inniheldur 1 mg af cyanocobalamini (B12-vítamíni). 
Betolvex er gefið við B12-vítamínskorti og þegar hætta er 
á slíkum skorti. Viðhaldsskammtar/fyrirbyggjandi meðferð: 
Venjulega 1 tafla á dag. Töflurnar skal helst taka á fastandi 
maga. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli 
fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf 
á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari 
upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

• Með ströngu grænmetisfæði

• Með hækkandi aldri

• Vegna glúteinóþols

• Samhliða ýmsum lyfjameðferðum

Fæst án
lyfseðils

Betolvex
B12-vítamín
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Litur: CMYK 100, 83, 29, 15   RGB 26, 63,112

P 187
C15 M100 Y100 K4
R172 G37 B43

KEPPNISGREINAR

PÚTT
Kynja- og aldursflokkar:
● Karlar: 50 til 69 ára
● Karlar: 70 ára og eldri
● Konur: 50 til 64 ára
● Konur: 65 ára og eldri
Keppnisfyrirkomulag/reglur: 
● Leiknar verða 2x18 holur
● Leikið er á tveimur 18 holu völlum
● Þrjú leika saman óháð kyni og aldurs-
 flokkum
● Hvert lið í liðakeppninni er skipað 
 fjórum leikmönnum en þrír bestu telja
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2 Verkur, eymsli, þroti?
Diclofenac Teva hlaup

Til staðbundinnar meðferðar útvortis á vöðvum og liðum.
Diclofenac Teva er hlaup sem inniheldur virka efnið díklófenak. Lyfið er notað útvortis við verkjum, eymslum og þrota

í liðum og vöðvum vegna bólgu. Kynnið ykkur notkunarleiðbeiningar, varnaðarorð og frábendingar áður en lyfið er notað.
Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf

á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is
Markaðsleyfishafi Teva B.V. Umboðsaðili er Teva Pharma Iceland ehf.
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KEPPNISGREINAR

RINGÓ
Kynja- og aldursflokkar:
● Blandaður kynjaflokkur 
 50 ára og eldri.
Keppnisfyrirkomulag/reglur: 
 Mögulegt er að skrá sig sem einstakl-
 ingur í ringó og verður þá búið til 
 blandað lið
1. Tvö lið spila hvort á móti öðru. Fjöldi í 
 liði eru sjö leikmenn að hámarki og 
 fjórir þeirra spila í einu 
2. Spilað er með tvo hringi. Gefið er 
 merki og bæði lið gefa upp samtímis 
 frá baklínu. Þeir tveir sem gefa upp 
 gefa sjálfir hvor öðrum merki
3. Hver leikmaður gefur upp þrisvar sinn-
 um. Síðan færa leikmenn sig um eina 
 stöðu samtímis báðum megin, réttsælis
4. Hringnum skal kasta lárétt. Ef hringn-

 um er kastað lóðrétt eða hann „flaskar“
 er hringurinn dauður. Lið getur fengið 
 tvö stig þegar báðir hringir liggja á 
 velli mótspilara, eitt stig þegar það er 
 einn hringur á báðum völlum 
5. Hringinn má aðeins grípa með annarri 
 hendi; ef báðar hendur snerta hring-
 inn er hann dauður
6. Almennt er ekki leyft að spila saman. 
 Það mega líða að hámarki 3 sekúndur 
 áður er hringnum er spilað (kastað). 
 Ekki er leyfilegt að ganga með hringinn 
 í hendi 
7. Tveir leikir eru spilaðir upp í 25, með 
 minnst tveggja stiga mismun
8. Ef tvö eða fleiri lið eru jöfn að stigum 
 gildir:
 1. Fjöldi skoraðra stiga
 2. Stigamismunur
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KEPPNISGREINAR

SKÁK
Keppnisfyrirkomulag/reglur: 
● Tefldar verða fimm umferðir
● Atskákir 25 mínútur eftir Monradkerfi

STÍGVÉLAKAST
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 kvenna-
 flokki.
● Öll notkun hjálparefna, t.d. sleipiefna 
 eða harpix, er stranglega bönnuð.
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KEPPNISGREINAR

SUND
Kynja- og aldursflokkar
Karlar 50 – 54 ára. Konur 50 – 54 ára
Karlar 55 – 59 ára. Konur 55 – 59 ára
Karlar 60 – 64 ára. Konur 60 – 64 ára
Karlar 65 – 69 ára. Konur 65 – 69 ára
Karlar 70 – 74 ára. Konur 70 – 74 ára
Karlar 75 – 79 ára. Konur 75 – 79 ára
Karlar 80 – 84 ára. Konur 80 – 84 ára
Karlar 85 – 89 ára. Konur 85 – 89 ára
Karlar 90 ára og eldri
Konur 90 ára og eldri

Keppnisgreinar: 
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
4 50 m boðsund
Keppt er eftir reglum SSÍ

Sími: 587 3757
FAGFORM Austurlands
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ÖLL ALMENN VERKTAKASTARFSEMI

Eiríkur J. Ingólfsson ehf.
Sólbakka 8 • Borgarnesi • ejiehf@simnet.is

Eiríkur 894 5151 • Ingólfur 892 8610

Sumarhús • Gluggar • Hurðir • Fög

S
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LANDBÚNAÐARHÁSKÓLI ÍSLANDS    ·   433 5000

SKIPULAG & HÖNNUN NÁTTÚRA & SKÓGUR RÆKTUN & FÆÐA

VIÐ TÖKUM VEL Á MÓTI ÞÉR!
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ARMBAND
Allir þátttakendur á Landsmóti UMFÍ 50+  
fá armband sem þeir þurfa að hafa alla 
mótsdagana. Þegar þú kemur í Borgarnes  
er það fyrsta sem þú gerir að koma við í  
þjónustumiðstöð mótsins og ná í arm-
bandið þitt. Ef armbandið slitnar þá get- 
urðu fengið nýtt í þjónustumiðstöðinni. 

BÍLAR OG BÍLASTÆÐI
Við mælum með því að bílum sé lagt og 
fólk gangi sem mest á mótinu. En við 
ökum varlega og tökum tillit til gangandi 
vegfaranda nú sem endranær. Bílastæði 
eru fjölmörg í Borgarnesi og hvetjum við 
ökumenn til að leggja löglega.

HVAÐ Á AÐ GERA VIÐ…?
OG HVERNIG…?
Svör við algengum spurningum.

Við hjá UMFÍ vonum að þú upplifir ánægjulegt Landsmót. Hér fyrir neðan er að finna 
svör við spurningum sem þú gætir verið að velta fyrir þér. Ef þú finnur ekki svar við 
þinni spurningu er velkomið að slá á þráðinn til okkar í síma 568 2929 eða senda 
okkur tölvupóst á netfangið umfi@umfi.is

COVID-19
Vonandi eru við búin að ná tökum á 
Covid-19. Þetta hefur verið langur og 
erfiður tími og vonandi erum við farin að 
sjá fram á veginn. En alltaf getur eitthvað  
komið á óvart. Við höfum varann á. Móts- 
gestir eru hvattir til að huga vel að al-
mennu hreinlæti.

DÝR
Sumir geta ekki verið án dýranna sinna. 
Við hvetjum hins vegar ekki bændur til  
að taka með bústofna sína en minni spá- 
menn eru velkomnir. Við hvetjum hunda- 
eigendur til að hafa þá ætíð í bandi. 
Hundar eru ekki leyfðir á og í íþrótta-
mannvirkjum í Borgarnesi.
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FERÐATILHÖGUN
Það er einfalt mál að keyra í Borgarnes 
en það er líka hægt að taka strætó. Til 
upplýsingar eru 64 km frá Reykjavík upp 
í Borgarnes. 313 km frá Akureyri, 380 
km frá Ísafirði, 560 km frá Egilsstöðum, 
389 km frá Húsavík og 514 km frá Höfn 
í Hornafirði.

HRAÐBANKI
Hraðbankar er í Arion banka og N1.

MATUR OG VEITINGAR
Veitingastaðir eru um allan bæ. Góðar 
matvöruverslanir eru einnig í Borgar-
nesi, þannig að alltaf er hægt að fá eitt-
hvað gott til að skella á grillið.

MÓTSHALDARAR
Landsmót UMFÍ 50+ í Borgarnesi er sam- 
starfsverkefni UMFÍ, UMSB og Sveitar- 
félagsins Borgarbyggðar. Ungmennafélag  
Íslands – UMFÍ – er landssamband ung- 
mennafélaga. UMFÍ var stofnað í ágúst 
árið 1907. Sambandsaðilar UMFÍ eru 26 
talsins og skiptast í 21 íþróttahérað og 5 
ungmennafélög með beina aðild. Heima- 
síða UMFÍ er umfi.is.

 UMSB, Ungmennasamband Borgar- 
fjarðar, er íþróttahérað og einn af sam-
bandsaðilum UMFÍ. Innan UMSB eru 17 
aðildarfélög. Heimasíða UMSB er umsb.is.

MÓTSSETNING
Mótssetning verður í Hjálmakletti á föstu- 
dagskvöldinu og hefst kl. 20:00.

MÓTSSLIT
Mótinu er formlega slitið á Skallagríms- 
velli á sunnudegi að lokinni keppni í 
stígvélakasti.

ÓSKILAMUNIR
Óskilamunum verður safnað saman í 
þjónustumiðstöð mótsins sem er í 
Hjálmakletti. Að loknu móti verða þeir 
fluttir til UMSB. Best er að senda tölvu- 
póst á netfangið umsb@umsb.is.

SALERNI
Salerni eru að finna í íþróttamannvirkj- 
um og á keppnisstöðum mótsins. Svo 
eru þau að sjálfsögðu á veitingastöðum 
og í verslunum um allan bæ.
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UNGMENNAFÉLAG ÍSLANDS 
UNGMENNASAMBAND KJALARNESÞINGS

ALLT UM HLAUPIÐ Á ITHROTTAVEISLA.IS

 BOÐHLAUP 
BYKO

 HLUTI AF ÍÞRÓTTAVEISLU UMFÍ 
OG 100 ÁRA AFMÆLI UMSK

 KÓPAVOGI
30. JÚNÍ
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UNGMENNAFÉLAG ÍSLANDS 
UNGMENNASAMBAND KJALARNESÞINGS

ALLT UM HLAUPIÐ Á ITHROTTAVEISLA.IS

 HUNDA 
HLAUP

 HLUTI AF ÍÞRÓTTAVEISLU UMFÍ 
OG 100 ÁRA AFMÆLI UMSK

 SELTJARNARNESI
25. ÁGÚST
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SKRÁNING OG 
GREIÐSLA
Skráning hófst 25. maí 
og lauk sunnudaginn 19. 
júní. Þátttakendur greiða 
eitt þátttökugjald óháð 
því hvað þeir taka þátt í 
mörgum keppnisgrein-
um. Gjaldið þarf að  
greiða rafrænt við skrán- 
ingu á mótið. Eftir að 
skráningarfresti lýkur er 
ekki hægt að skrá sig raf- 
rænt né tryggja þátttöku 
í öllum greinum. Hins 
vegar munum við gera 
okkar besta til að allir geti 
tekið þátt. Sendið póst á 
umfi@umfi.is. 

SJÁLFBOÐA- 
LIÐAR
Margar hendur koma að 
undirbúningi og fram-
kvæmd mótsins. Það eru 
miklar líkur á því að það 
verði sjálfboðaliðar sem 
þú mætir í hinum ýmsu 
hlutverkum á mótinu. 
Sendu þeim bros og þakk- 
læti fyrir að leggja sitt af  
mörkum við að gera mótið  
þitt að ánægjulegri upp- 
lifun. Langar þig að taka 
þátt sem sjálfboðaliði? 
Sendu tölvupóst á net-
fangið umfi@umfi.is

UNGMENNAFÉLAG ÍSLANDS 
UNGMENNASAMBAND KJALARNESÞINGS

ALLT UM HLAUPIÐ Á ITHROTTAVEISLA.IS

 HUNDA 
HLAUP

 HLUTI AF ÍÞRÓTTAVEISLU UMFÍ 
OG 100 ÁRA AFMÆLI UMSK

 SELTJARNARNESI
25. ÁGÚST
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Brúar

SLYS OG MEIÐSLI
Sjúkrakassa með plástrum og 
þess háttar við minni meiðslum 
er að finna í þjónustumiðstöð 
mótsins. Ef meiðsli eru alvarleg 
skal hringja í 112.

TRYGGINGAR
Vakin er athygli á því að allir 
þátttakendur á Landsmóti UMFÍ 
eru á eigin ábyrgð. Nú er því rétti 
tíminn til að leita að trygginga- 
plagginu og fara yfir skilmálana 
áður en mætt er á mótið til að 
tryggja að allt sé eins og það á að 
vera.

UMGENGNI
Hjálpaðu okkur að halda svæðinu 
snyrtilegu. Umgengni sýnir innri 
mann er gott máltæki sem móts-
gestir ættu að temja sér.

VEÐRIÐ
Við fylgjumst vel með veður-
spánni. Ef ástæða þykir til getum 
við þurft að færa til viðburði eða 
breyta tímasetningum á þeim. 
Munið að pakka í samráði við 
veðurspána. Við höfum pantað 
gott veður alla mótsdagana svo 
að nú er bara að bíða og vona.
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ALLT UM HLAUPIÐ Á ITHROTTAVEISLA.IS

 DRULLU 
 HLAUP 
KRÓNUNNAR

 HLUTI AF ÍÞRÓTTAVEISLU UMFÍ 
OG 100 ÁRA AFMÆLI UMSK

 MOSFELLSBÆ
13. ÁGÚST

UNGMENNAFÉLAG ÍSLANDS 
UNGMENNASAMBAND KJALARNESÞINGS
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Gerðu-það-sjálf/ur með Skanva - kennslumyndbönd á YouTube

Engin bið eft ir tilboði 
- þú sérð verðið strax á netinu!

Skanva gluggar og hurðir

Á að skipta um 
glugga í sumar?

2 laga gler 
eða 

3 laga gler

NETVERSLUN

24/7

ÞÁTTTAKA OG  
KEPPNISFYRIR-
KOMULAG
Allir sem eru 50 ára og 
eldri geta skráð sig til 
keppni á mótinu. Þú þarft 
ekki að vera í íþrótta- eða 
ungmennafélagi til þess 
að geta tekið þátt, allir 
geta verið með. Veitt eru 
verðlaun fyrir fyrstu þrjú  
sætin í öllum greinum, 
gull, silfur og brons.
Geta allir tekið þátt í 
öllum greinum?
Já, allir geta tekið þátt í 
öllum greinum. Hins vegar  
er alveg ljóst að enginn  
getur keppt í öllum grein- 
um mótsins. Þær eru of 
margar og einhverjar fara  
fram á sama tíma. Opið er 
fyrir þátttöku yngri þátt- 
takenda í tvær greinar.

Kirkjulundur 19  |  210 Garðabær
Sími 842 0204  |  harpautfor.is
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ALLT UM HLAUPIÐ Á ITHROTTAVEISLA.IS

 FORSETA 
HLAUP

 HLUTI AF ÍÞRÓTTAVEISLU UMFÍ 
OG 100 ÁRA AFMÆLI UMSK

 ÁLFTANESI
3. SEPTEMBER

UNGMENNAFÉLAG ÍSLANDS 
UNGMENNASAMBAND KJALARNESÞINGS
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SVIPMYNDIR FRÁ FYRRI MÓTUM
Landsmót UMFÍ 50+ hefur verið haldið 
árlega frá árinu 2011. Þetta er tíunda 
skiptið sem mótið er haldið, þar sem það 
féll niður síðastliðin tvö ár af völdum 
kórónuveirufaldursins.
 Fyrsta mótið var haldið á Hvamms- 
tanga 24.–26. júní 2011 í samstarfi við 
Ungmennasamband Vestur-Húnvetnin-
ga (USVH) og Sveitarfélagið Húnaþing 
vestra. Samstarfsaðilar voru jafnframt 
Félag áhugafólks um íþróttir aldraðra 
(FÁÍ) og Landssamband eldri borgara. 
Um stórviðburð var að ræða hjá UMFÍ.

 Næsta mót var haldið í Mosfellsbæ 
2012. Þar á eftir í Vík í Mýrdal, á Húsa- 
vík, á Blönduósi, á Ísafirði, í Hveragerði, 
á Sauðárkróki og í Neskaupstað 2019. 
Það var líka vera síðasta mótið áður en 
faraldurinn skall á. Á næsta ári verður 
mótið haldið í ellefta sinn, í Stykkishólmi,  
og er mótshaldarinn þar Héraðssam-
band Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 
(HSH). Þegar hefur verið auglýst eftir 
mótshaldara til að halda mótið árið 2024.
 Hér má sjá myndir af þátttakendum á 
Landsmóti UMFÍ 50+ í gegnum tíðina.
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ÞJÓNUSTUMIÐ-
STÖÐ MÓTSINS
Þjónustumiðstöð Landsmóts UMFÍ 50+  
er í Hjálmakletti, menningarhúsi Borgar- 
ness sem hýsir Menntaskóla Borgar-
fjarðar. Þar eru mótsgögn afhent. 
Þangað er hægt að leita helstu upplýs-
inga og nálgast óskilamuni.

Þjónustumiðstöðin er opin á þeim 
tímum sem hér segir: 
Fimmtudagur 23. júní Kl. 17:00 – 22:00
Föstudagur 24. júní Kl. 08:00 – 21:00
Laugardagur 25. júní Kl. 08:00 – 18:00
Sunnudagur 26. júní  Kl. 08:00 – 14:00

FLÓRUSPILIÐ
 Fyrsti og annar stokkur

Lærið að þekkja íslensku 
plönturnar

www.hespa.is
Hespuhúsið 

jurtalitunarvinnustofa
Ölfusi
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M
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CY

CMY

K

auglysing_prent_002.pdf   1   28.2.2020   12:10:22
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Aðalhreinsir-Drífa ehf.
Aðalverkstæðið
Aflmark
ALARK arkitektar ehf.
Álfurinn sportbar
Almannavarnir Árnessýslu
Alþrif ehf.
Arctica Finance hf.
Armar ehf.
Armur ehf.
Arna ehf.
Ásar - þýðingar
Ask Arkitektar ehf.
Ásprent Stíll prentsmiðja
ÁTVR
Auðhumla svf.
Auglýsingastofan Ennemm
AV pípulagnir ehf.
B8 ehf.
Bakarameistarinn
Basti ehf.
Baugsbót ehf.
Bergsteinar ehf.
BGM slf.
Bifreiðastöð ÞÞÞ
Bifreiðaverkstæði Ægis
Bifreiðaverkstæði Kópavogs 
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Bílamál ehf.
Bílamálun Egilsstöðum ehf.
Bílar og tjón
Bílaverkstæði Badda 
Bílaverkstæðið Bragginn
BJ vinnuvélar ehf.
Bjartur ehf.
BK kjúklingur
Blaðamannafélagið
Blár ehf.
Bláskógabyggð
Blikkás ehf.
Blikksmiðjan Vík ehf.
Blómasetrið ehf.
Bókhaldstofa Haraldar
Bókhaldsþjónusta Arnar Ing. ehf:

Bókráð ehf.
Bolungarvíkurkaupstaður
Bortækni ehf.
Bruggsmiðjan Kaldi 
Brunahönnun slf.
Brunavarnir Árnessýslu
Byggðasafn Árnesinga
Da ehf.
Danica sjávarafurðir
Djúpavogshreppur
DMM lausnir
Dressmann ehf.
DS lausnir ehf.
Dynkur ehf.
Efnalaugin Vík
Efri-Reykir 
Ég og Jói ehf.
Egersund Ísland
Einhamar Seafood ehf.
Einingaverksmiðjan 
Einsi Kaldi 
Ekill ehf.
Eldhestar ehf.
Eldstoðir ehf.
Eldvarnaþjónustan
Elmax ehf.
Enor ehf.
ESG veitingar ehf.
Esjar ehf.
Eskja ehf.
ET ehf.
Eyja- og Miklaholtshreppur
Fagverk ehf.
Fasteignasala Kópavogs
Faxaflóahafnir ehf.
Félag skipsstjórnarmanna
Ferðaþjónustan Stóru-Mörk 
Fiskmarkaður Þórshafnar
Fiskvinnslan Drangur
Fjallalamb
Fjarðabyggð
Fjarðarlagnir ehf.
Fjarðaþrif ehf.
Flæði pípulagnir ehf.

TAKK FYRIR STUÐNINGINN
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Flóahreppur
Fögrusteinar ehf.
Fossvélar
Franklin Covey vegferð
G.G. lagnir ehf.
Gaflaraleikhúsið
Garðarshólmi
Gasfélagið
Geislatækni ehf.
Gesthús Selfossi
Girðingar ehf.
Gjögur
Gleipnir verktakar
Gljásteinn ehf.
Gluggasmiðjan Ölfusi ehf.
GM múr ehf.
Gnýr ehf.
Goddi ehf.
Grímsnes- og Grafningshreppur
Grindavíkurbær
Grísinn ehf.
Gróðrastöðin Mörk
Gröfutækni ehf.
Grunney ehf.
Grunnslóð ehf.
Grýtubakkahreppur
Guðmundur Runólfsson hf.
Gufuhlíð
Gunnar Jónsson ehf.
H. Gestson ehf.
H.H. smíði ehf.
Háfell ehf.
Hafnarsjóður Þorlákshafnar 
Hagsuða
Hárhúsið ehf.
Henson
Héraðsprent ehf.
Hestvit ehf.
Hildibrand hótel 
Hitastyring ehf.
Hlaðbær Colas ehf.
Höfðakaffi ehf.
Hópferðabílar Svans Kristófers
Hopp og skopp

Hótel Borgarnes
Hótel Jökull ehf.
Hótel Óðinsvé ehf.
HP kökugerð
Hraunfossar -Barnafoss ehf.
Hrunamannahreppur
Huginn ehf.
Húnavatnshreppur
Húnaþing vestra
Hús fasteignaviðhald ehf.
Húsamálarinn ehf.
Hvalur
Hvammur eignamiðlun
Hveragerðiskirkja
Hvergiland
Hvestuveitan ehf.
Iceland Tire
Ingólfur Örn Jónsson
Init ehf.
Innlifun ehf.
Innrammarinn ehf.
Ís grill ehf.
Ísblikk
Ísfélag Vestmanneyja
Ísfugl ehf.
Ísgel ehf.
Íslands Apótek
Íslensk verðbréf
iTube ehf.
Íþróttamiðstöðin Fjallabyggð
Jarðverk ehf.
JBH vélar
JE Skjanni ehf.
Jóhann Helgi og co.
Jón og Óskar Kringlunni
Jónar Transport
K16 byggingar og viðhald
Kaffi Kú
Kalka
Kemi ehf.
KHG þjónusta
Kjarnafæði
KK kranabíll
Klassík

TAKK FYRIR STUÐNINGINN
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Klettur ehf.
KOM ehf.
Komedía leikhús
Kósí Vík slf.
Kráin ehf.
Krappi ehf.
Króm og Hvítt ehf.
Kryddhúsið
Kvika 
KÞ verktakar ehf.
L-7 ehf.
Lagsmaður ehf.
Lamb inn veitingastaður
Landbúnaðarháskóli Íslands
Landsamband lögreglumanna
Lifandi vísindi ehf.
Ljósmyndaver Hörpu Hrundar
LK pípulagnir
Loðnuvinnslan 
Lögmannafélag Íslands
Lögmannshlíð lögfræðiþjónusta ehf.
Lyfjaval ehf.
Malbikunarstöðin Höfði
Máni verktakar ehf.
Már Jónsson
Matstofan ehf. veitingar
Meitill GT tækni ehf.
Menntaskólinn að Laugavatni
Miðstöðinn ehf.
Minilik Restaurant
Mosfellsbakarí
Multimenn ehf.
Múlaþing
Múrey ehf.
Músik og sport ehf.
MY þrif ehf.
Nesbú egg
Nonni Gull
Nonni litli ehf.
Norðurorka 
Nýi ökuskólinn ehf.
Ósal ehf.
Óskirnar þrjár
P.G. stálsmíði

Paulina Hárstúdíó ehf.
PH smíði ehf.
Pick me up
Ping Pong ehf.
Pixel ehf.
Pol múr ehf.
Premmi 
Prófill tannréttingar slf.
Prógramm 
Pylsuvagninn á Selfossi
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
Rafeyri ehf.
Rafkraft ehf.
Rafmiðlun ehf.
Rafsvið ehf.
Raftækjaþjónusta Trausta
Rafteikn
Raftíðni ehf.
Rafverkstæði IB ehf.
Ragnar og Ásgeir ehf.
Rein ehf.
Rennilist ehf.
Rennsli ehf.
Reykjavík Foto ehf.
RH endurskoðun
RH gröfur
Rima Apótek
Rjómabúið Erpsstaðir
S.I.H. pípulagnir ehf.
Sæplast
Sætoppur
Samhentir Kassagerð
Stéttafélagið Samstaða
Samtök fjármálafyrirtækja
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja
Sel sf. söluskáli
Sendibílar Reykjavíkur
SG húsaeiningar ehf.
Síldarvinnslan
Sjúkrahúsið Akureyri
Sjúkranudd Óskars
Skagabyggð
Skagafjarðarveitur
Skalli ehf.

TAKK FYRIR STUÐNINGINN
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Skotfélag Reykjavíkur
Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Skerping Jóns ehf.
Skinney - Þinganes ehf.
Skipalyftan ehf.
Skólamatur ehf.
Skólaskrifstofa Austurlands
Skólavefurinn ehf.
Skolphreinsun Ásgeirs 
Skotveiðifélag Reykjavíkur
Skrifstofuþjónusta Austurlands
Smíðandi ehf.
Sólir Invest ehf.
Sparisjóður Austurlands
Sparisjóður Strandamanna
Sparri
Sportþjónustan ehf.
Stakfell ehf.
Stálsmiðjan ehf.
Starfsmannafélag Vestmannaeyjabæjar
Steiney ehf.
Steinull ehf
Stjórnendafélag Austurlands
Strendingur ehf.
Súðavíkurhreppur
Suðulist ehf.
Sundlaugin á Blönudósi 
Svalþúfa ehf.
Sveitarfélagið Ölfus
Tálknafjarðarhreppur 
Tannlæknafélag íslands
Tannlæknastofa Suðurlands hf.
Tannsinn ehf.
Tannlæknastofa Sævars Péturssonar
Tara ehf.
TBI ehf./Skalli 
Tengill ehf.
TGT ehf.
Thor Ship 
Tjörneshreppur

Trésmiðja Helga Gunnarssonar
Trésmiðjan Rein ehf.
Trésmiðjan Stígandi
Trévangur ehf.
Trivium ráðgjöf ehf.
Túnþökuþjónustan ehf.
Umhverfisráðgjöf Íslands
Útfararstofa Íslands
Útfararstofa Hafnarfjarðar
Útfararstofa Reykjavíkur ehf.
Vagnasmiðjan ehf. 
Valás
Valdís Rögnvaldsdóttir
Vaskur ehf.
VDO ehf.
Vegamót Bíldudal
Vélfang
Vellir bókhaldsþjónusta ehf.
Vélsmiðja Suðurlands ehf.
Verbúðin 66 ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkís
Verslun Haraldar Júlíussonar
Verzlunarskóli Íslands
Verslunartækni ehf.
Verslunin Álfheimar
Vestur Restaurant
Vesturbyggð
VGH Mosfellsbæ
Viðhald og nýsmíði ehf.
Viðhaldsmenn ehf.
Víkurhraun
Vilkó ehf.
Vörumiðlun
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur
Þjónustustofan ehf.
Ævintýradalurinn ehf.
ÖG ehf.
Ökuland ehf.
Öryggisgirðingar ehf.

TAKK FYRIR STUÐNINGINN
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UNGMENNAFÉLAG ÍSLANDS 
HÉRAÐSSAMBANDIÐ SKARPHÉÐINN 
SVEITARFÉLAGIÐ ÁRBORG

ALLT UM  
MÓTIÐ Á  
ULM.IS

 UNGLINGA 
 LANDSMÓT 
UMFÍ

 FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ MEÐ FJÖLBREYTTUM ÍÞRÓTTAGREINUM 
FYRIR 11–18 ÁRA. TÓNLEIKAR OG SKEMMTUN Á KVÖLDIN.

 SELFOSS
29.-31. JÚLÍ
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