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Á VARP FORMANNS ÍR
Árið 2017 var annasamt en skemmtilegt ár. Í byrjun árs var haldið upp 110 ára afmæli
félagsins. Allar deildir félagsins héldu upp á daginn með fjölbreyttri dagskrá í öllum
húsakynnum ÍR, í Breiðholtinu, í Laugardalshöll og Egilshöll með keppnum, sýningum og
opnum æfingum. Endapunktur dagskrárinnar á afmælisdaginn var svo afmælishóf í ÍR
heimilinu við Skógarsel.
Gaman hefur verið að fylgjast með iðkendum ÍR á árinu. Í öllum deildum félagsins er unnið
glæsilegt starf og margir sigrar hafa unnist. ÍR-ingar tóku þátt í fjölmörgum mótum og leikjum
um allan heim og voru iðkendur félaginu svo sannarlega til sóma. ÍR hefur átt iðkendur og
sigurvegara á Íslandsmótum, Norðurlandamótum, Evrópumótum, heimsmeistaramóti,
meistaramótum, bikarmótum, Reykjavíkurmótum, heimsbikarmótum, smáþjóðaleikum og
alþjóðaleikum.
Í lok ársins voru efnilegustu íþróttamenn ÍR verðlaunaðir og var Aníta Hinriksdóttir,
frjálsíþróttakona valin íþróttakona ÍR og Matthías Orri Sigurðsson, körfuknattleiksmaður valinn
íþróttamaður ÍR 2017.
Jafnframt voru við sama tækifæri 11 sjálfboðaliðar heiðraðir fyrir óeigingjörn störf þeirra fyrir
félagið.
Eins og oft áður hefur talsvert mætt á sjálfboðaliðum sem eru einn dýrmætasti þátturinn í starfi
ÍR. Sjálfboðaliðar halda starfsemi deildanna og þar með félagsins gangandi og án þeirra væri ekki
hægt að halda út svona umsvifamiklu íþróttafélagi. Störf þeirra eru ómetanleg og fyrir þau ber að
þakka. Mikilvægt er við öll séum meðvituð um hvað starf sjálfboðaliða er gríðarlega mikilvægt,
hefur mikið forvarnargildi fyrir börnin og unglingana í hverfinu, þjappar okkur saman, og síðast
en ekki síst gerir samfélagið okkar sterkara.
Við þurfum líka að muna að í stóru félagi eins og ÍR koma stundum upp erfið mál og oft þarf
mikla þolinmæði og jákvæðni til að takast á við þau og alltaf með hag félagsins að leiðarljósi.
Í byrjun árs var samþykkt enn eitt deiluskipulagið fyrir íþróttasvæðið í suður Mjódd. Það hefur
að geyma frjálsíþróttavöll, frjálsíþróttahús, knatthús, tengibyggingu, fjölnota íþróttahús, stúku og
fimleikahús.
Vel gengur hjá nágrönnum okkar í félagi eldri borgara að byggja blokkir á jaðri svæðisins en
framkvæmdir á ÍR svæðinu ganga hægar en vonir stóðu til. Byggingarnefnd á vegum borgarinnar
sem í sitja tveir fulltrúar ÍR, hafa þrátt fyrir ýmsar hindranir unnið mikið og gott starf á árinu.
Þegar hefur verið hafist handa við frjálsíþróttavallarsvæði og fljótlega munum við sjá fleiri
framkvæmdir á svæðinu. Öll fjögur íþróttahúsin sem ÍR hefur til umráða og skíðaskálinn í
Bláfjöllum fengu andlitslyftingu s.s. parket pússuð, veggir málaðir og endurbætur gerðar á
búningsklefum.
Ég vil þakka öllum þeim sem lagt hafa félaginu lið á árinu s.s. sjálfboðaliðum, stuðningsmönnum,
samstarfsaðilum, styrktaraðilum og starfsmönnum félagsins og síðast en ekki síst öllum þeim
fjölda iðkenda sem skemmta sér við að æfa og keppa alla daga ársins.
Ég er stolt af því að vera ÍR-ingur og því sem við höfum áorkað á síðustu árum, og lít björtum
augum til framtíðar ÍR.
Áfram ÍR
Ingigerður Guðmundsdóttir
Formaður aðalstjórnar ÍR
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S KÝRSLA AÐALSTJÓRNAR
Í ÞRÓTTAFÉLAGS R EYKJAVÍKUR
STARFSÁRIÐ 2017
AÐALSTJÓRN OG STARFSEM I
Á aðalfundi ÍR sem haldinn var 26. apríl 2017 var kosið í aðalstjórn sem hér segir: Ingigerður
Guðmundsdóttir var endurkjörin formaður,
aðrir kjörnir í aðalstjórn voru:
Sigurður Albert Ármannsson,
Reynir Leví Guðmundsson,
Magnús Valdimarsson og
Þorsteinn Magnússon,
í varastjórn
Arndís Ólafsdóttir og
Agnar Sveinsson.
Stjórnin skipti með sér verkum þannig að Sigurður Albert var
varaformaður, Reynir gjaldkeri, Þorsteinn ritari og Magnús meðstjórnandi.
Stjórnarmenn og varamenn skiptu síðan með sér að hafa umsjón og tengsl
við ákveðnar deildir og verkefni.
Ómar Kristjánsson var kosinn endurskoðandi félagsins.
Á liðnu starfsári voru haldnir 12 bókaðir stjórnarfundir.
Starfsfólk ÍR
Á liðnu ári störfuðu eftirtaldir starfsmenn hjá félaginu í Skógarseli:
Þráinn Hafsteinsson gegndi stöðu íþróttastjóra/framkvæmdastjóra.
Sigrún Björg Þorgrímsdóttir gegndi starfi fjármálastjóra.
Brynja Guðmundsdóttir starfaði sem þjónustustjóri og
Jakob Hallgeirsson sem rekstrarstjóri valla og íþróttahúsa.
Auk þessara starfsmanna störfuðu ellefu starfsmenn við húsvörslu á
vegum ÍR, þ.e. í ÍR heimilinu, í íþróttahúsi Seljaskóla, í Austurbergi og í
íþróttahúsi Breiðholtsskóla. Einnig störfuðu á annað hundrað manns
við þjálfun hjá deildum félagsins og sumarnámskeið.
Starfsmannafundir starfsfólks á skrifstofu voru haldnir að jafnaði einu
sinni í mánuði.
Fundir með deildum og aðalfundir deilda
Fundir aðalstjórnar með formönnum og gjaldkerum allra deilda voru
haldnir 8. maí og 26. september 2017. Aðalfundir deilda félagsins
voru haldnir á tímabilinu frá 14. mars-7. maí 2018.

R EKSTUR

FÉLAGSINS OG DEILDA

Árið 2017 tókst að halda áfram traustum rekstri aðalstjórnar og deilda eins og undanfarin ár.
Rekstur aðalstjórnar og fimm deilda af átta var réttu megin við núllið. Rekstur yngri flokka
starfsins sem byggir fjárhagslega afkomu sína að lang stærstum hluta á innheimtu æfingagjalda
er traustur í öllum deildum. Róðurinn er hinsvegar verulega erfiður þegar kemur að rekstri
meistaraflokka og afreksflokka. Grundvöllur þess starfs á vegum íþróttafélaga eins og ÍR er mjög
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veikburða en vegna þrotlausar vinnu fjölda áhugasamra sjálfboðaliða getur ÍR teflt fram
afreksíþróttafólki á lands- og heimsmælikvarða í fjölda íþróttagreina.
Rekstur íþróttahúsa og valla
Eins og undanfarin ár sá ÍR um rekstur íþróttahúsanna við Seljaskóla og Austurberg fyrir
Reykjavíkurborg. Árið 2017 var svo fyrsta heila árið sem ÍR sér
um rekstur íþróttahúss Breiðholtsskóla. Ótímabundinn
samningur ÍR og borgarinnar um rekstur þess húss var
undirritaður 4. apríl 2018. Rekstur íþróttavalla félagsins var með
óbreyttu sniði árið 2017 en með tilkomu nýs frjálsíþróttavallar og
vallarhúss mun verða samið um að ÍR sjái um rekstur þeirra
mannvirkja sem að öllum líkindum verða tekin í notkun seinni
hluta ár 2018.
Iðkendur og æfingagjöld
Skráðir iðkendur í þeim 10 íþróttagreinum sem félagið býður upp
á iðkun í voru 2159. Að auki var eftirfarandi starf í gangi:
330 leikskólabörn tóku þátt í íþróttaverkefni ÍR og leikskólanna,
180 börn tóku þátt í sumarnámskeiðum aðalstjórnar,
120 börn tóku þátt í íþróttaskóla ÍR 2-5 ára og
28 tóku .þátt í íþróttum eldri borgara.
Innheimt æfingagjöld árið 2017 voru um 90 milljónir. Skráður iðkendafjöldi deilda var sem hér
segir:
Knattspyrna
645
Frjálsar
451
Handknattleikur
330
Körfuknattleikur
263
Keila
147
Karate
95
TaeKwonDo
73
Fimleikar
69
Júdó
57
Skíði
29

Endurskoðun ÍR-unga verkefnisins
Vinnuhópur með fulltrúum frá deildum vann að endurskoðun ÍR-unga
verkefnisins á starfsárinu en lauk ekki störfum. Á formanna og gjaldkerafundi í
september 2017 var íþróttastjóra falið að gera tillögu byggða á hugmyndum
sem komu fram á þeim fundi og á fundum vinnuhópsins. Tillagan var send út til
deildanna til umsagnar í lok janúar. Tillagan gerir ráð fyrir óbreyttu
fyrirkomulagi fyrir ÍR-unga aldurinn, margar greinar fyrir eitt æfingagjald í 1.-2.
Bekk. Börnum í 3.-4. bekk verður frá og með hausti 2018 boðið að æfa tvær
íþóttagreinar fyrir eitt gjald. Tilraun með þetta fyrirkomulag mun standa yfir í
tvö ár.
Nýir félagsbúningar
Í lok árs 2017 rann út samningur ÍR við Namo ehf umboðsaðila Jako íþróttafatnaðarins.
Búninganefnd skipuð fulltrúum frá deildum félagsins vann útboðsgögn sem send voru haustið
2017 á ellefu fyrirtæki sem flytja inn eða framleiða íþróttabúninga. Sjö tilboð bárust og var
ákveðið að semja áfram við Namo til fjögurra ára frá 1. janúar 2018.
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Sumarnámskeið
Sumarnámskeið ÍR voru rekin með svipuðu sniði og árið áður undir nafninu ,,Sumargaman ÍR“.
Boðið var upp á níu viku löng námskeið fyrir 6-9 ára börn. Börnin gátu valið um að vera heilan
dag eða hálfan, hvort þau vildu íþróttabraut eða lista- og sköpunarbraut og hvort þau keyptu
heitan mat í hádeginu. Knattspyrnudeild, handknattleiksdeild, körfuknattleiksdeild og ÍR-karate
stóðu svo fyrir sérhæfðum námskeiðum fyrir börn og unglinga 9-16 ára.
Þorrablót
Þorrablót ÍR var haldið í sjöunda sinn í íþróttahúsi Seljaskóla laugardaginn 13. Janúar 2018. Sjá
nánar undir viðburðir.

KYNNINGAR OG UPPLÝSINGAMÁL
Kynning í lok ágúst 2017
Öflug kynningarherferð á starfi ÍR fór fram í síðustu viku ágústmánaðar 2017. Opna í
Breiðholtsblaðinu birtist með kynningu á starfi ÍR auk umfjöllunar í Fréttablaðinu. Í sömu viku var
kynningarriti ÍR dreift á öll heimili í Breiðholti. Á svipum tíma var
öllum foreldrum í Breiðholti send sam kynning í gegnum Mentor,
upplýsingakerfi grunnskólanna. Heimasíða og facebook síður
félagsins voru einnig nýttar til kynningar. Þá var farið í árlega
heimsókn á foreldrafundi í öllum árgöngum Ölduselsskóla til að
kynna íþróttastarf ÍR.
Fréttir til stjórnarmanna
Á starfsárinu hafa fréttalistar til stjórnarmanna frá aðalstjórn og
skrifstofu verið sendir út sex sinnum. Í fréttapistlunum er getið
þess helsta sem skrifstofa og aðalstjórn hafa unnið að á þeim
mánuðum sem liðið hafa á milli fréttapistla.
Breiðholtsblaðið
ÍR fréttir eru sendar inn frá skrifstofu og deildum til birtingar í Breiðholtsblaðinu sem kemur út
mánaðarlega. Blaðið er mikilvægur miðill til að dreifa fréttum af starfi félagsins.
TUFF verkefnið
Sem liður í TUFF verkefninu var starfsemi ÍR kynnt í öllum grunnskólum Breiðholts í febfrúar og
mars 2018. Auk þess var farið í öll frístundheimili og félagsmiðstöðvar hverfisins, á kennarafundi
í grunnskólum Breiðholts, í kirkjur, moskur og móðurmálsskóla til að kynna starfsemi ÍR.
ÍÞRÓTTAAÐSTAÐA
Frá undirritun samnings ÍR og Reykjavikurborgar 31. janúar 2017 um uppbyggingu aðstöðu fyrir
félagið hefur verið unnið að í samræmi við hann. Í þeim samningi
var gert ráð fyrir nýju gervigrasi á núverandi gervigrasvöll árið
2017, byggingu frjálsíþróttavallar sem tekinn verði í notkun 2018,
knatthúsi með gervigrasi yfir hálfan knattspyrnuvöll með
æfingaaðstöðu fyrir knattspyrnu og frjálsíþróttir tilbúið í lok árs
2018, keppnishúsi fyrir handknattleik og körfuknattleik tilbúið 2020
og fimleikahúsi með aðstöðu fyrir bardagaíþróttir og dans tilbúið
árið 2023. Einnig er gert ráð fyrir nýjum keppnisvelli með stúku fyrir
knattspyrnu og að ÍR reki íþróttahúsin við Seljaskóla,
Breiðholtsskóla og Austurberg næstu 20 árin ásamt nýju
mannvirkjunum. Í samningnum er gert ráð fyrir þremur nefndum:
-Bygginganefnd fyrir knatthús og keppnishús þar sem Runólfur
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Sveinsson og Sturla Ásgeirsson eru fulltrúar ÍR.
-Starfshópi um eflingu íþróttastarfs í Breiðholti, fulltrúi ÍR er Ingigerður Guðmundsdóttir og
-Vinnuhópur um byggingu fimleikahúss með aðstöðu fyrir bardagaíþróttir sem ekki hefur verið
skipaður. Bygginganefndin er að störfum og starfshópurinn um eflingu íþróttastarfs í Breiðholti
hefur lokið störfum.
Nýr gervigrasvöllur
Nýtt gervigras var lagt á ÍR völlinn í ágúst 2017. Grasið er svokallað fjórðu kynslóðar gervigras
með gúmmíkurli sem ekki er hætta af vegna mengunar og með gúmmíundirlagi. Almenn ánægja
er meðal iðkenda og þjálfara með gæði vallarins. Í lok sumars 2017 fékk félagið svo fjórhjól,og
kerru frá Reykjavíkurborg til að auðvelda viðhald valla.
Nýr frjálsíþróttavöllur og vallarhús
Áfram var unnið að undirbyggingu nýs frjálsíþróttavallar ÍR á starfsárinu. Fargi sem komið var
fyrir á vallarsvæðinu vorið 2016 var ýtt upp í manir umhverfis völlinn eða keyrt af svæðinu seinni

part sumars 2017. 80 sm malarlag var keyrt í allt vallarsvæðið, lögnum í jörð komið fyrir og grafið
fyrir vallarhúsi haustið 2017. Í mars 2018 var lokafrágangur vallarins boðinn út ásamt uppsteypu
og utanhússfrágangi vallarhúss. Gert er ráð fyrir að völlurinn sjálfur verði tilbúinn til notkunar
haustið 2018 og vallarhúsið vorið 2019.

Nýtt fjölnota íþróttahús/knatthús
Forval á verktökum fyrir nýtt fjölnota íþróttahúss sem mun hýsa aðstöðu fyrir knattspyrnu og
frjálsíþróttir fór fram í apríl 2018. Húsið verður 84x51m stórt með tveggja hæða hliðarbyggingu
meðfram langhlið þess öðrum megin. Í aðalsal hússins verður gervigrasvöllur fyrir knattspyrnu
65x48m og æfingasvæði fyrir frjálsíþróttir lagt gerviefni 51x15m. Á efri hæð hliðarbyggingar
verður aðkomusalur en á neðri hæð lyftingaaðstaða, búningsklefar, geymslur, salerni og
tæknirými. Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist seinni part sumars eða haustið 2018 og að
hægt verði að taka húsið í notkun haustið 2019.
Íþróttamiðstöð ÍR í Mjódd (parkethús og tengibygging)
Allt starfsárið hefur vinna við hönnun íþróttamiðstöðvar ÍR í Mjódd staðið yfir. Unnið er út frá
þarfagreiningu sem gerð var af fulltrúum deilda og aðalstjórnar á árunum 2016-2018. Svokallað
parkethús mun hýsa m.a. aðstöðu fyrir æfingar og keppni í handknattleik og körfuknattleik. Gert
er ráð fyrir að þetta hús verði aðalkeppnishúss félagsins í þessum greinum. Svokallaðri
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tengibyggingu er ætlað að tengja saman núverandi ÍR-heimili, parkethús, fjölnota/knatthús og
fyrirhugaða áhorfendastúku við gervigravöll félagsins. Á neðri hæð tengibyggingarinnar verða
búningsklefar fyrir bæði fjölnota hús og parkethús og hugsanlega aðstaða fyrir keiluíþróttina. Á
efri hæðinni/jarðhæðinni verður aðalinngangur og móttaka fyrir öll húsin og aðalleikvang í
knattspyrnu. Þar er líka gert ráð fyrir samkomusal, eldhúsi og skrifstofum fyrir aðalstjórn og
deildir. Um leið og valinn hefur verið verktaki til að reisa fjölnota íþróttahúsið/knatthúsið verður
allur kraftur settur í að ljúka hönnun á tengibyggingu og parkethúsi til að undirbúa útboð.
Samkvæmt samningi eiga parkethús og tengibygging að vera tilbúinn 2020 en líkur á sú áætlun
standist ekki.
Endurbætur á aðalleikvangi fyrir knattspyrnu
Haustið 2017 var unnið að endurbótum á umgjörð aðalvallar í knattspyrnu. Girðingar voru
endurnýjaðar fyrir austur og vesturendum vallarins. Stígur frá ÍR-heimili að áhorfendasvæðum
malbikaður og gerður hjólastólum.
Endurbætur á búningsklefum í ÍR-heimili
Vorið 2018 voru settir upp skápar í fjóra búningsklefa ÍR-heimilis og heitir og kaldir pottar settir
upp í tveimur sturtuklefum. Samtímis var hitastýring og vatnsrofar fyrir sturtur endurnýjaðir.
Skíðaskáli ÍR í Bláfjöllum
Í byrjun árs 2018 fékkst fjármagn frá Reykjavíkurborg til að ráða eftirlitsmann með skíðaskála ÍR
og Víkings í Bláfjöllum. Varmadæla var sett upp í skálanum og alls konar viðhald sem setið hefur
á hakanum frá byggingu skálans 2009 var framkvæmt. Því horfir til betri vegar með viðhald og
rekstur skálans á komandi árum.
Aðstaða fyrir keiluíþróttina
Allt starfsárið hafa fulltrúar keiludeildar, borgarinnar og ÍBR unnið að því að finna framtíðarlausn
á aðstöðumálum keiluíþróttarinnar. Aðstaðan sem íþróttin býr við í Egilshöll á stöðugt undir högg
að sækja vegna aukinnar ásóknar almennings með tilheyrandi skemmtanahaldi. Hugmyndin er að
koma upp æfinga og keppnisaðstöðu fyrir keiluíþróttina óháð
sölu áfengis eða skemmtanahaldi. Nú er unnið að því að
vinna þeirri hugmynd brautargengi að koma upp
keiluaðstöðu í nýrri tengibyggingu íþróttamiðstöðvar ÍR í
Mjódd. Slík aðstaða myndi skipta sköpum fyrir íþróttina og
auka fjölbreyttni þeirra íþrótta sem hægt verður að stunda í
íþróttamiðstöð ÍR.
Aðstaða fyrir bardagaíþróttir
Allar bardagaíþróttadeildir félagsins hafa vaxið hratt á
undanförnum tveimur árum og ljóst að bæta verður aðstöðu
þeirra hið fyrsta. Ekki er þó fyrirsjáanlegt að bót verði á fyrr
en haustið 2019 þegar lyftingaðstaða sem er í þriðjungi neðri salar í ÍR-heimilis færist í
hliðarbyggingu knatthúss. Við það rýmkast aftur í neðri salnum fyrir taekwondo og júdó.
Karateíþróttin býr en við mjög þröngar aðstæður í kjallara Austurbergs sem verður að bæta.
Unnið er út frá því að framtíðaraðstaða þessara íþrótta verði í fyrirhuguðu fimleikahúsi ÍR sem á
að vera komið í notkun árið 2023 samkvæmt samningi ÍR og Reykjavíkurborgar.

SAMSTARFSVERKEFNI
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Heilsueflandi Breiðholt
ÍR er aðili að verkefninu sem gengur út á að efla hreyfingu, bæta næringu, lífsstíl og líðan
Breiðholtsbúa. Meginhlutverk ÍR er að vinna áfram að fjölbreyttu framboði hreyfingar fyrir alla
aldurshópa í Breiðholti og efla starf á vegum deildanna í öllum áhersluþáttum verkefnisins.
TUFF – verkefnið
Í nóvember 2017 óskaði Reykjavíkurborg eftir að ÍR tæki þátt í verkefni í Breiðholti til að efla
íþróttaþátttöku barna og unglinga með sérstaka áherslu á börn af erlendum uppruna. Í
verkefninu er íþróttaþátttakan nýtt sem tækifæri fyrir börnin og foreldra þeirra til að aðlagast
íslensku samfélagi. Verkefnið er unnið samstarfi við alþjóðlegu góðgerðarsamtökin TUFF,
Reykjavíkurborg og Leikni. Á vorönn 2018 var börnum á grunnskólaaldri í Breiðholti sem ekki
höfðu stundað íþróttir áður boðið að æfa hjá ÍR í þrjá mánuði án endurgjalds. Öflug kynning fór
fram um allt hverfið í febrúar og mars og tengslum komið á við fjölda stofnana og samtaka sem
munu nýtast félaginu í framtíðinni. Þjálfarar félagsins fengu sérstaka fræðslu um hvernig þeir
ættu að taka á móti börnunum og hvaða atriði þeir ættu að leggja áherslu á til að vekja áhuga
þeirra. Um 30 börn skráðu sig til þátttöku í gegnum TUFF verkefnið. Reykjavíkurborg fjármagnar
verkefnið.
Íþróttaverkefni ÍR og leikskólanna
Haldið var áfram með íþróttaverkefni ÍR og leikskólanna í fimm leikskólum í Bakka- og Seljahverfi
og fimm í Efra Breiðholti. Með styrkveitingum úr opinberum sjóðum var hægt að bjóða
leikskólaverkefnið án endurgjalds. Fjármögnun verkefnisins er ekki ljós fyrir haustið 2018.

SAMSTARFSSAMNINGAR OG STYRKIR
Magnúsarsjóður
Auglýst var eftir umsóknum í Magnúsarsjóð, menntunar og afrekssjóð félagsins í maí 2017.
Fagnefnd skipuð af aðalstjórn fór yfir umsóknir og gerði tillögu til aðalstjórnar um úthlutun sem
var tilkynnt 15. júní 2017. Úthlutun úr sjóðnum árið 2017 var kr. 1.225.000 sem skiptist á milli
eftirtalinna deilda:
Keiludeild vegna afreksuppbyggingar,
körfuknattleiksdeild vegna unglingalandsliðsverkefna,
handknattleiksdeild vegna unglingalandsliðsverkefna og afreksverkefnis, knattspyrnudeild vegna
afreksverkefnis yngri flokka og þjálfaramenntunar, frjálsíþróttadeild vegna HM 2017
undirbúnings og endurmenntunar þjálfara, júdódeild vegna landsliðsverkefna og
ÍR-karate vegna landsliðsverkefna og þjálfaramenntunar.
Samningur við Reykjavíkurborg
Ótímabundinn samningur ÍR og Reykjavíkurborgar um rekstur íþróttahúss Breiðholtsskóla var
undirritaður 4. apríl 2018.
Samstarfssamningar við einkaaðila
Nýr samstarfssamningur bílaumboðsins Heklu og ÍR til
loka árs 2018 var undirritaður 12. október 2017.
Samningurinn er veruleg búbót fyrir félagið og deildir
þess. Í febrúar fékk félagið svo afhenta þjónustubifreið
til afnota sem hluta af samningnum.
Samstarfssamningar við Namo ehf. umboðsaðila
íþróttavörumerkisins Jako var endurnýjaður til
fjörgurra ára með undirritun 5. febrúar 2018.
Samningur við Wise lausnir ehf. var endurnýjaður til
eins árs 1. mars 2018. Landsbankinn sagði upp
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samningi sínum við félagið 8. janúar 2018 en bankinn hefur verið samstarfsaðili félagsins um
langt skeið.
Styrkveitingar úr opinberum sjóðum
Styrkveitingar fengust frá Lýðheilsusjóði, Verkefnasjóði ÍBR, Borgarsjóði, Íþróttasjóði ríkisins og til
framkvæmdar ákveðinna verkefna á vegum félagsins.

VERÐLAUNAHÁTÍÐ ÍR 2017
Árleg verðlaunahátíð ÍR fór fram 27. desember 2017. Að venju voru íþróttakona og íþróttakarl ÍR
heiðruð ásamt öllum íþróttakonum og körlum sem tilnefndir voru frá deildum. Einnig voru afhent
heiðursmerki, silfur- og gullmerki félagsins fyrir óeigingjarnt og mikið vinnuframlag í þágu
félagsins. Gestir á hátíðinni voru á annað hundrað.
Íþróttakona og íþróttakarl ÍR 2017
Reglugerð um tilnefningu á íþróttamanni ÍR er eftirfarandi:
„Deildirnar tilnefna bæði konu og karl sem að þeirra áliti hafa skarað fram úr í árangri og
félagsstarfsemi. Allir sem tilnefndir eru af deildum skulu hljóta viðurkenningarskjal“
Tilnefningar deilda til íþróttakarls og íþróttakonu ÍR 2017
Frjálsíþróttakona ÍR 2017: Aníta Hinriksdóttir
Frjálsíþróttakarl ÍR 2017:
Guðni Valur Guðnason
Handknattleikskona ÍR 2017:
Sólveig Lára Kristjánsdóttir
Handknattleikskarl ÍR 2017:
Bergvin Þór Gíslason
Júdókona ÍR 2017:
Aleksandra Lis
Júdókarl ÍR 2017:
Jakub Marek Tumowski
Karatekona ÍR 2017:
Kamila Buraczewska
Karatekarl ÍR 2017:
Aron Anh Ky Huynh
Keilukona ÍR 2017:
Linda Hrönn Magnúsdóttir
Keilukarl ÍR 2017:
Andrés Páll Júlíusson
Knattspyrnukona ÍR 2017: Mónika Hlíf Sigurhjartardóttir
Knattspyrnukarl ÍR 2017:
Andri Jónasson
Körfuknattleikskona ÍR 2017:
Hanna Þráinsdóttir
Körfuknattleikskarl ÍR 2017:
Matthías Orri Sigurðsson
Skíðakona ÍR 2017:
Helga María Vilhjálmsdóttir
Skíðakarl ÍR 2017:
Kristinn Logi Auðunsson
Taekwondokona ÍR 2017:
Ibtisam El Bouazzati
Taekowondokarl ÍR 2017:
Kriel Eric Jan Luzara Renegado
Úr hópi tilnefndra íþróttamanna þóttu Aníta Hinriksdóttir frjálsíþróttakona og Guðni Valur
Guðnason frjálsíþróttakarl skara fram úr og því valin íþróttakona og íþróttakarl árins hjá ÍR 2016.
Aníta Hinriksdóttir, frjálsíþróttakona ársins og íþróttakona ÍR 2017
Aníta byrjaði árið með Íslandsmeti í 800 m hlaupi innanhúss á RIG í janúar 2:01,18 og á
Evrópumeistaramótinu i Belgrade í mars vann hún til bronsverðlauna í 800 m. Íslandsmet í 1500
m hlaupi leit dagsins ljós í byrjun júní er Aníta hljóp á 4:06,43 mín. Aníta keppti á tveimur
Demantamótum nokkrum dögum seinna. Setti Íslandsmet 2:00,05 mín í Osló og hljóp einnig
undir gamla metinu í Stokkhólmi 3 dögum seinna. Hún keppti á EMU23 í júlí og vann til
silfurverðlauna í 800 m hlaupi og var einn þriggja keppenda Íslands á Heimsmeistaramótinu í
London. Aníta er frábær fyrirmynd yngri iðkenda, vinnusöm, kappsöm og lítillát.
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Matthías Orri Sigurðarson, körfuknattleiksmaður ársins og íþróttakarl ÍR 2017
Matthías Orri leiddi meistaraflokkslið ÍR í 8 liða úrslit Dóminósdeildar karla í körfubolta í fyrsta
skipti í áraraðir s.l. vor. Hann hefur síðan verið einn af albestu leikmönnum Dómínosdeildar karla
á yfirstandandi leiktíð og leitt ÍR liðið til bestu byrjunar á leiktíð í mjög
langan tíma, en liðið er sem stendur í efsta sæti ásamt þremur öðrum
liðum. Matthías Orri náði síðan þeim merka áfanga að leika sína fyrstu
leiki með karlalandsliði Íslands í körfubolta á Smáþjóðaleikunum í vor og
varð um leið fyrsti ÍR-ingurinn í all mörg ár til að komast í landslið Íslands
í körfubolta. Matthías er sannur íþróttamaður frábær fyrirmynd yngri
iðkenda og góður félagi innan vallar sem utan.
Sjálfboðaliðar heiðraðir
Aðalstjórn ÍR velur þá einstaklinga sem heiðraðir eru hverju sinni eftir
tilnefningar frá deildum félagsins. Ellefu einstaklingar voru heiðraðir að
þessu sinni, allir með silfurmerki. ÍR-ingar þakka eftirtöldum sem
heiðraðir voru fyrir ómetanleg störf í þágu félagsins með ósk um að ÍR
megi njóta krafta þeirra sem lengst:
Silfurmerki:
Jóhann Ágúst Jóhannsson, keiludeild
Linda Hrönn Magnúsdóttir, keiludeild
Hendrik Berndsen, körfuknattleiksdeild
Guðrún Margrét Ólafsdóttir, körfuknattleiksdeild
Hlynur Elísson, knattspyrnudeild
Aðalsteinn Björnsson, knattspyrnudeild
Eyjólfur Clausen, knattspyrnudeild
Atli Geir Jóhannesson, knattspyrnudeild
Rannveig Oddsdóttir, handknattleiksdeild
Jóna Þorvarðardóttir, frjálsíþróttadeild
Árni Árnason, frjálsíþróttadeild.S

H ELSTU

VIÐBURÐIR Á VE GUM

ÍR 2017-2018

102. Víðavangshlaup ÍR
Víðavangshlaup ÍR var haldið í 102. skipti á sumardaginn fyrsta 2017 í umsjón frjálsíþróttadeildar
ÍR. Hlaupið er elsta íþróttakeppni sem háð hefur verið árlega og óslitið á Íslandi. 518 hlauparar
luku hlaupinu. Um 70 sjálfboðaliðar unnu að viðamikilli framkvæmd hlaupsins sem setti
hressilegan svip á miðbæinn meðan á hlaupinu stóð.
Hlynsmótið í 7. flokki í knattspyrnu
Á sumardaginn fyrsta 2017 hélt knattspyrnudeild ÍR minningarmót
um Hlyn Sigurðsson ,,Hlynsmótið“ í 7. flokki karla. 40 lið tóku þátt í
mótinu sem fór fram í Egilshöll og þátttakendur voru rúmlega 300.
Skipulag, undirbúningur og framkvæmd var í höndum sjálfboðaliða
knattspyrnudeildar ÍR.
Subway mótið í 6. flokki í knattspyrnu
Á uppstigningardag 2017 hélt Knattspyrnudeild ÍR Subwaymót fyrir
6. flokk karla. Um 350 strákar tóku þátt og fengu allir viðurkenningu í
lok mótsins frá Subway, verðlaunapening og frítt í sund. Tugir
sjálfboðaliða frá knattspyrnudeild sáu til þess að mótið fór fram með
miklum glæsibrag.
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8. Bronsleikar ÍR í frjálsum
Bronsleikar ÍR voru haldnir í áttunda skipti í Laugardalshöll 7. október 2017. Mótið er haldið til að
heiðra Völu Flosadóttur sem vann til bronsverðlauna á Ólympíuleikunum í Sydney árið 2000.
Keppt var í flokkum 11 ára og yngri og 315 börn tóku þátt í leikunum.
Minningarleikur um Hlyn Þór Sigurðsson
ÍR og Leiknir úr Reykjavík mættust laugardaginn 13. desember 2017 í árlegum minningarleik í
knattspyrnu um Hlyn Þór Sigurðsson í Egilshöll.
Hlynur, var 18 ára gamall þegar hann varð bráðkvaddur þann 25. nóvember 2009 á
fótboltaæfingu hjá ÍR, en hann iðkaði knattspyrnu hjá félaginu ásamt því að þjálfa yngri iðkendur
og gegna ýmsum sjálfboðastörfum innan félagsins.
22. Silfurleikar ÍR í frjálsum
Silfurleikar ÍR í frjálsum voru haldnir í 22. sinn laugardaginn 18. nóvember 2017. Þátttakendur
voru rúmlega 600 á aldrinum 4-17 ára. Leikarnir eru haldnir til að
minnast afreks Vilhjálms Einarssonar á Ólympíuleikunum í
Melbourne. Yfir 100 sjálfboðaliðar úr röðum ÍR-inga sáu um
framkvæmd mótsins, flestir þeirra foreldrar barnanna sem tóku
þátt og félagar úr meistaraflokki félagsins.
Jólamót Nettó og ÍR í minnibolta
Árlegt jólamót ÍR og Nettó í körfubolta fór fram fyrstu helgina í
desember 2017 í íþróttahúsi Seljaskóla, Hertz-hellinum. Rúmlega
400 börn á aldrinum 6-11 ára mættu til leiks en í ár voru alls 90 lið
skráð til keppni. Leikmenn meistaraflokka ÍR í karla og
kvennaflokki sáu um dómgæslu og sjálfboðaliðar deildarinnar um
skipulag og alla framkvæmd. Samtals komu um 80 manns að
framkvæmd mótsins.
27. Verðlaunahátíð ÍR
Árleg verðlaunahátíð ÍR þar sem besta íþróttafólk deilda og félagsins var heiðrað var haldin í 27.
sinn þann 27. desember 2017. Allar deildir félagssins tilnefndu afreksmann ársins í karla og
kvennaflokki sem fengu viðurkenningu á verðlaunahátíðinni.
Úr þessum hópi afreksmanna valdi aðalstjórn félagsins
Íþróttakarl og Íþróttakonu ÍR. Þá nafnbót hlutu að þessu sinni
fyrir afrek sín á árinu 2017 frjálsíþróttakonan Aníta
Hinriksdóttir og körfuknattleiksmaðurinn Matthías Orri
Sigurðsson. Verðlaunaafhendingin var sú 27. í röðinni en
íþróttamaður ÍR var fyrst heiðraður árið 1992. Sjálfboðaliðar
voru einnig heiðraðir fyrir störf sín í þágu félagsins með
silfurmerkjum ÍR. Eftirtaldir voru heiðraðir: Jóhann Ágúst
Jóhannsson, keiludeild, Linda Hrönn Magnúsdóttir, keiludeild,
Hendrik Berndsen, körfuknattleiksdeild, Guðrún Margrét
Ólafsdóttir, körfuknattleiksdeild, Hlynur Elísson,
knattspyrnudeild, Aðalsteinn Björnsson, knattspyrnudeild, Eyjólfur Clausen, knattspyrnudeild,
Atli Geir Jóhannesson, knattspyrnudeild, Rannveig Oddsdóttir, handknattleiksdeild, Jóna
Þorvarðardóttir, frjálsíþróttadeild, Árni Árnason, frjálsíþróttadeild.
42. Gamlárshlaup ÍR
Gamlárshlaup ÍR var haldið í 42. sinn á Gamlársdag 2017 en hlaupið er meðal stærstu
hlaupaviðburða landsins. Það ríkir ávallt mikil gleði og stemning í hlaupinu en það einkennist af
skrautlegum búningum þátttakenda sem setja skemmtlegan svip á hlaupið. Metþátttaka var í
15

hlaupinu en 1607 hlauparar skráðu sig til leiks þar af 1304 í 10km og 303 í 3km skemmtiskokki.
Um 100 sjálfboðaliðar frjálsíþróttadeildar ÍR sáu um að þessi síðasti stórviðburður ársins á
íþróttasviðinu færi fram með sóma.
7. Þorrablót ÍR
Árlegt Þorrablót ÍR var haldið í sjöunda skipti laugardagskvöldið 13. janúar 2018. Forsala
aðgöngumiða fór fram 4. desember 2017. 840 manns sátu til borðs og gæddu sér á þorramat og
drykk fyrri hluta kvöldsins og dönsuðu seinni hlutann. Veislustjóri var Breiðhyltingurinn Sveppi.
Hljómsveitin Stuðlabandið lék fyrir dansi. Meðal gesta voru borgarstjórinn í Reykjavík Dagur B.
Eggertsson og hverfisstjórinn í Breiðholti Óskar Dýrmundur Ólafsson.
10. Reykjavík International Games í keilu
Frá árinu 2009 hefur keiludeild ÍR staðið fyrir glæsilegu alþjóðlegu keilumóti sem er hluti
Reykjavík International Games (RIG). RIG leikarnir í keilu fóru því fram í 10. sinn og að þessu sinni
í Egilshöll 27. janúar – 4. febrúar 2018. Met þátttaka var í
mótinu og komu keppendur víða að úr heiminum. Úrslit mótsins
voru sýnd í beinni útsendingu á RUV. Daninn Jesper Agerbo sem
m.a. varð heimsmeistari einstaklinga 2016 sigraði Svíann Robert
Anderson í úrslitum 2 – 1 og náði m.a. fullkomnum leik í
úrslitarimmunni eða 300 stigum. Í undanúrslitum sigraði Jepser
ÍR-inginn unga Hlyn Örn Ómarsson 2 – 0. Hæstu seríuna á
mótinu náði Jesper Agerbo en hann spilaði 1.553 eða 258,8 í
meðaltal. Efst kvenna í keppninni í ár varð Ástrós Pétursdóttir úr
ÍR en hún endaði 28. sæti með 218,8 í meðaltal. Öll framkvæmd
var í höndum sjálfboðaliða keiludeildar ÍR og þótti mótið takast
með eindæmum vel.
22. Stórmót ÍR í frjálsum
Stórmót ÍR í frjálsíþróttum var haldið í 22. sinn dagana 20.-21. janúar 2018 í Laugardalshöll.
Þátttakendur voru 714 frá 36 félögum. ÍR-ingar voru afar sigursælir á mótinu og hlutu flest
verðlaun allra félaga eða 45 talsins, FH og Breiðablik fylgdu fast á hæla þeim með 39 og 35
verðlaun. Auk íslensku keppendanna komu keppendur frá fjórum félögum í Færeyjum. Stórmót
ÍR hefur um árabil verið stærsta frjálsíþróttamót landsins sem dregur til sín þátttakendur
allstaðar að af landinu enda framkvæmd mótsins til fyrirmyndar ár eftir ár. Um 140 sjálfboðaliðar
sáu til þess að mótið færi fram með glæsibrag.
Úrslitakeppnin í Dominós deild karla í körfuknattleik
Úrvalsdeildarlið ÍR í körfuknattleik karla vann sér sæti í átta liða úrslitakeppni
Dominósdeildarinnar annað árið í röð vorið 2018. Liðið náði 2. Sæti í deildarkeppninni sem er
besti árangur ÍR-inga síðan liðið vann Íslandsmeistaratitilinn
síðast árið 1977. Lið ÍR sló lið Stjörnunnar út í 8. liða úrslitum
3-1 þar sem liðið lék tvo heimaleiki með um 800
áhorfendum. Í fjögurra liða undanúrslitum töpuðu ÍR-ingar 31 fyrir sterku liði Tindastóls. Á seinni heimaleik ÍR-inga í þeirri
rimmu voru um 1000 áhorfendur í troðfullum Hertz-hellinum
í Seljaskóla. Sjálfboðaliðar körfuknattleiksdeildar sáu um
allan undirbúning heimaleikja sem var til fyrirmyndar.
Úrslitakeppni í Olísdeild karla í handknattleik
Úrvalsdeildarlið ÍR í handknattleik karla náði 8. sæti í
Olísdeildinni vorið 2018 eftir að hafa leikið í 1. deild tímabilið
á undan. Liðið komst því í úrslitakeppni Olísdeildarinnar og
lék gegn deildarmeisturum ÍBV. Báðir leikirnir töpuðust eftir hörku viðureignir. Um 700
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áhorfendur mættu á heimaleikinn í Austurbergi.

Aðrir stórir viðburðir á vegum deilda ÍR
Handknattleiksdeild:
12 heimaleikir í efstu deild karla með allt að 500 áhorfendur á leik.
12 heimaleikir í næst efstu deild kvenna með allt að 200 áhorfendum
Framkvæmd fjölliðamóta í yngri flokkum með allt að 500 þátttakendum.
Körfuknattleiksdeild:
12 heimaleikir í efstu deild karla með allt að 800 áhorfendum.
12 heimaleikir í næst efstu deild kvenna með allt að 200 áhorfendum
Framkvæmd fjölliðamóta í yngri flokkum með allt að 400 þátttakendum
Knattspyrnudeild:
12 heimaleikir í Innkassodeild karla með allt að 300 áhorfendum
12 heimaleikir í 1. deild kvenna með allt að 200 áhorfendum
Keiludeild:
Stærsti mótshaldari keiluhreyfingarinnar á Íslandi.
Skíðadeild:
Framkvæmdaraðili allra stærstu skíðaviðburða sem haldnir eru á
skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins með samstarfsfélögum í Reykjavík.
Frjálsíþróttadeild:
Stærsti mótshaldari frjálsíþróttahreyfingarinnar á Íslandi.
Framkvæmd eins til tveggja meistaramóta innanhúss og utan ár hvert.
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S KÝRSLA STJÓRNAR
F RJÁLSÍÞRÓTTADEILDAR ÍR
STARFSÁRIÐ 2017
Aðalfundur og skipan stjórnar
Aðalfundur vegna ársins 2016 fór fram 13.03.2017. Í stjórn deildarinnar voru kjörin á fundinum
þau Margrét Héðinsdóttir formaður, Fríða Rún Þórðardóttir varaformaður og umsjón með
fimleikum, Auður Árnadóttir gjaldkeri og Unnur Árnadóttir, forseti skokkhópsins og Bjarni A.
Lárusson voru kjörnir meðstjórnendur. María Stefánsdóttir og Elín Helena Bjarnadóttir voru
kjörnar varamenn. Jóhanna Ingadóttir gaf ekki kost á sér áfram og eru henni færðar þakkir fyrir
góð störf í þágu deildarinnar.

Æfingar og útbreiðsla
Árið 2016 æfðu 490 einstaklingar með deildinni þar af 69 í fimleikum og 421 í frjálsum samkvæmt
skráningum í Nora. Eins og undanfarin ár tók deildin þátt í ÍR unga verkefninu og alls voru 52
krakkar sem komu á frjálsíþróttaæfingu úr ÍR unga hópnum. Iðkendum hefur heldur fækkað og
munar þar mest um mikla fækkun í skokkhópi ÍR þar iðkendur fóru úr um 80 í 43 á haustmisseri.
Æfingar í frjálsíþróttum fyrir 12 ára og yngri voru í Breiðholti og Laugardal í þrem aldursflokkum. Í
Laugardalnum voru einnig æfingar fyrir tvo unglingaflokka og meistaraflokk. Skokkhópurinn æfir
frá ÍR heimilinu ásamt því að bjóðast ein æfing á viku í Laugardalshöll yfir veturinn. Skokkurum og
meistaraflokki hefur staðið til boða að taka þátt í yoga sem boðið var upp á í ÍR heimilinu.

S IGURÐUR A RI

Eins og áður æfðu nokkrir íþróttamenn annarra félaga frjálsíþróttir með deildinni. Slíkt samstarf er
oftast öllum til framdráttar.

Á GÓÐRI STUND

Fimleikaæfingar færðust alfarið í Breiðholtsskóla á haustmisseri. Áfram hefur verið unnið að því að
bæta aðstöðu fimleikanna með tækjakaupum en það er ljóst að ekki verður mikið lengra farið með
fimleikaþjálfun nema til komi fimleikahús. Æfingahóparnir voru tveir á árinu fyrir börn undir 7 ára
aldri.
ÍR skokkarar voru mjög virkir í götu- og utanvegahlaupum árið 2017 enda framboð slíkra hlaupa
mikið og alltaf að aukast. Hlaupaferðir og sumarganga eru fastir viðburðir í hópnum. Í maí lögðu
20 ÍR skokkarar land undir fót og skelltu sér í uppsveitir Hvolsvallar. Þar tók Björg Árnadóttir,
fyrrum forseti hópsins, á móti hlaupurum og skipulagði skemmtilega hlaupaleið sem kallast Krappi.
Sumarganga hópsins var farin 26. – 29. júlí og nú á Norðurlandi. Gist var í Hörgárdal og gengið í
nágrenninu í þrjá daga. Um 35 ÍR skokkarar voru í ferðinni þetta árið. Í septemberbyrjun var haldið
á Fimmvörðuháls og skokkuðu 28 ÍR skokkarar ásamt gestum sínum yfir hálsinn í góðu haustveðri.

ÍR

SKOKKARAR

Vinna við að setja efni inn á nýja heimasíðu félagsins hefur unnist smám saman en nú eiga
viðburðirnir okkar sínar síður. Vafalaust má bæta síðuna enn frekar og mikilvægt að hún innihaldi
á hverjum tíma réttar upplýsingar um starfsemi deildarinnar
Deildin er með fjórar facebooksíður. Þetta eru síða frjálsíþróttadeildarinnar, síður Víðavangs- og
Gamlárshlaups og síða Bronsleika. Þessar síður gegna mikilvægu hlutverki í að kynna viðburðina
og eru fylgjendur á þriðja þúsund einstaklingar.
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Eins og árið á undan kynntu félögin innan Frjálsíþróttaráðs Reykjavíkur (FÍRR) starfsemi sína saman.
Bæklingur var borinn út í öll hús í borginni. ÍBR greiddi kostnaðinn við útgáfuna. Eins og sl. tvö ár
stóðu félögin saman að Grunnskólamóti Reykjavíkur. Það voru 199 nemendur úr 18 skólum sem
mættu til leiks. Erfiðlega gengur að fá íþróttakennara og skólana til að grípa þetta tækifæri og ljóst
að það þarf að gera meira í markaðssetningu en að senda kynningarbækling heim til krakkanna.
Rimaskóli tekur þetta alla leið og mætir með sitt lið í rútum öðrum til eftirbreytni en þar er litið á
þennan viðburð sem tækifæri til að hrista nemendur saman og skapa góðan skólabrag.
Heilsuskóli Barnaspítala Hringsins hélt áfram að koma í heimsókn í þeim tilgangi að fá kynningu á
íþróttinni. Á árinu komu 3 hópar til okkar. Við fengum á árinu styrk frá ÍBR til að taka á móti þessum
hópum.

Þjálfun
Árið 2017 komu alls 41 einstaklingur að þjálfun hjá deildinni.
Í fimleikum urðu þær breytingar að Sigríður Ósk Fanndal, sem verið hefur yfirþjálfari í fimleikunum,
steig til hliðar en Fríða Rún Þórðardóttir hefur haft umsjón með fimleikunum. Þjálfarar á árinu voru
þau Aníta Strange, Auður María Óskarsdóttir, Daníela Guðlaug Hansen, Elíana Sigurjónsdóttir,
Hulda Þorsteinsdóttir, Kolgríma Ír Gestsdóttir, Sigríður Ósk Fanndal, Tiana Ósk Whitworth og
Tristan Freyr Jónsson.

B JÖRG G UNNARSDÓTTIR
ÞJÁLFARI , MEÐ HÓP BARNA

B RONSLEIKUM

Í frjálsum samanstendur hópurinn af menntuðum íþróttafræðingum, reynslumiklu fólki og yngri
þjálfurum sem flestir hafa æft frjálsar árum saman hjá deildinni. Yfirþjálfari var Kristín Birna
Ólafsdóttir og umsjónarþjálfari yngri flokka Brynjar Gunnarsson.
Þjálfarar og aðstoðarmenn þeirra í barna og unglingastarfinu í frjálsum voru auk Brynjars þau
Auður María Óskarsdóttir, Björg Gunnarsdóttir, Elísabet Rut Rúnarsdóttir, Helgi Björnsson,
Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir, Ívar Kristinn Jasonarson, Jóhanna Kristín Jóhannsdóttir, Jón Sævar
Þórðarson, Kristín Lív Svabo Jónsdóttir, María Ósk Felixdóttir, María Rún Gunnlaugsdóttir, Óðinn
Björn Þorsteinsson, Róbert Már Þorvaldsson, Sara Björk Lárusdóttir, Sindri Lárusson, Soffía
Felixdóttir, Tiana Ósk Whitworth, Thelma Lind Kristjánsdóttir, Þorsteinn Helgi Guðmundsson,
Þorsteinn Ingvarsson og Þórdís Lilja Gísladóttir.
Meistaraflokkinn þjálfuðu þau Aron Már Björnsson, Bergur Ingi Pétursson, Einar Vilhjálmsson,
Gunnar Páll Jóakimsson, Jón Oddsson, Jón Sævar Þórðarson, Mark W. Johnson, Martha
Ernstsdóttir, Óðinn Björn Þorsteinsson, Pétur Guðmundsson, Þorkell Stefánsson, Þorvaldur
Þórsson og Þórdís Lilja Gísladóttir.
Skokkhópinn hafa þeir Felix G. Sigurðsson og Ómar Torfason þjálfað um árabil. Þeir ákváðu að stíga
til hliðar á árinu og þökkum við þeim frábær störf í þágu hópsins og deildarinnar. Við tóku þeir Jón
Sævar Þórðarson og Örnólfur Oddsson.

Á RANGUR

Í KEPPNI

Eins og fyrri ár og áratugi átti Frjálsíþróttadeild ÍR keppendur í flestum landsliðum Íslands sem send
voru til keppni á vegum FRÍ á árinu 2017 og þar með talið á flest stórmót allra aldursflokka. Þetta
endurspeglar það mikla og öfluga afreksstarf sem unnið er af kostgæfni hjá deildinni, vinnu sem
byggir á áralangri grunnvinnu með ungum íþróttamönnum og mikill reynslu í hópi þjálfara og
annarra sem að afreksstarfinu koma.
Keppnisfólkið okkar gerði víðreist og keppti um allan heim af miklum móð. Hér er stiklað á því
helsta innan lands og utan.
Samkvæmt afrekaskránni voru það 348 einstaklingar sem kepptu fyrir hönd ÍR á árinu á samtals
147 viðburðum. Þessir ágætu ÍR-ingar kepptu samtals 3.112 sinnum.
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MEISTARAMÓT ÍSLANDS
MÍ AÐALHLUTI
Keppnisárið byrjaði vel með sigri ÍR í heildarstigakeppni MÍ aðalhluta innanhúss með 32.055 stig
og yfir 4.000 stiga yfirburðum á næsta lið. Kvenna- og karlalið ÍR sigruðu einnig sínar innbyrðis
stigakeppnir með glæsibrag. 11 Íslandsmeistaratitlar unnust og ÍR-ingarnir Tiana Ósk Whitworth
og Þorsteinn Ingvarsson unnu bestu afrekin. Tiana hlaut 1.017 IAAF stig fyrir 200m og Þorsteinn
1.014 IAAF stig fyrir langstökkið.

B ENJAMÍN J. J OHNSEN
EINBEITTUR Á SVIP

Utanhúss landaði lið ÍR sigri í stigakeppninni með 38.573 stig, 35 verðlaun unnust, þar af 14 gull,
13 silfur og 8 brons. ÍR konur sigruðu sína stigakeppni með miklum yfirburðum og hlutu 22.615 stig
en karlarnir urðu í 2. sæti með 20.975 stig. Karlasveit ÍR sigraði í 4 x 100 m boðhlaupi og hlaut flest
IAAF stig, 1045 talsins en Guðni Valur Guðnason hlaut 1.026 stig fyrir sinn árangur í kringlukasti.
Íslandsmeistarar urðu Arnar Pétursson í 5000 m og 3000 m hindrun, Ívar Kristinn Jasonarson í 400
m grind, Óðinn Björn Þorsteinsson vann kúluna, Guðni Valur kringluna og Dagbjartur Daði Jónsson
spjótkastið. Tiana Ósk Whitworth sigraði 100 m, Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir 200 m, Iðunn Björg
Arnaldsdóttir 800 m, Andrea Kolbeinsdóttir 1500 m og 3000 m, ÍR sveitir í 4 x 100 m og 4 x 400 m
boðhlaupi sigruðu og 4 x 100 m sveitin setti met í 17 ára flokki stúlkna. Hildigunnur Þórarinsdóttir
sigraði í þrístökki.
M Í 1 5- 2 2 Á R A
Á innanhúss mótinu vann ÍR heildarstigakeppninni. ÍR hlaut lang flest verðlaun eða 55 talsins, 22
gull, 18 silfur og 15 bronsverðlaun. Tvö af sex mótsmetum voru sett af ÍR-ingum. Annað metið var
sett í 4 x 200 m boðhlaupi en sveitina skipuðu Tiana Ósk Whitworth, Dagbjört Lilja Magnúsdóttir,
Helga Margrét Haraldsdóttir og Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir. Tiana Ósk Whitworth setti svo met í
60 m hlaupi 17 ára stúlkna er hún hljóp á 7,61 s.
Lið ÍR átti titil að verja á utanhúss mótinu sem fram fór í ágúst. Því markmiði náði liðið með næstum
100 stiga yfirburði yfir næsta lið, HSK/Selfoss. Sigur vannst í stigakeppni 16-17 ára og 20-22 ára
pilta og 16-17 ára stúlkna. Alls unnu ÍR-ingar til 71 verðlauna, 30 gull, 23 silfur og 18 brons. Þrjú
aldursflokkamet voru sett. Elísabet Rut Rúnarsdóttir setti met í sleggjukasti 15 ára, Rut
Tryggvadóttir í sleggjukasti 17 ára og sveit ÍR í 4 x 100 m boðhlaupi en hana skipuðu þær Tiana Ósk
Witworth, Dagbjört Lilja Magnúsdóttir, Helga Margrét Haraldsdóttir og Guðbjörg Jóna
Bjarnadóttir.
M Í 1 1- 1 4 Á R A
Á innanhúss mótinu hafnaði lið ÍR í 3. sæti í heildarstigakeppninni eins og árið á undan með 275
stig. 13 verðlaun unnust, 1 gull, 6 silfur og 6 brons. Íslandsmeistari varð Daniel Atli Matthiasson í
kúluvarpi 14 ára þar sem hann sigrði með 11,31 m. Utanhússmótið fór fram í Kópavogi og þar var
ÍR liðið ákaflega þunnskipað en aðeins 4 keppendur mættu til leiks. Þau gerðu sitt besta og náðu í
tvenn bronsverðlaun.
MÍ Í FJÖLÞRAUTUM
Á innanhúss mótinu átti ÍR þrjá Íslandsmeistara í fjölþrautum í hörkukeppni í Hafnarfirði og leit eitt
aldursflokkamet dagsins ljós, hjá Tristan Frey Jónssyni í sjöþraut. Íslandsmeistarar ÍR urðu: Tristan
Freyr Jónsson, í karlaflokki, á nýju aldursflokkameti með 5.596 stig, Íslandsmeistari pilta 16-17 ára
varð Kolbeinn Tómas Jónsson með 4.172 stig, og í flokki stúlkna 16-17 ára Helga Margrét
Haraldsdóttir með 3.608 stig.

J ÓN G UNNAR B JÖRNSSON ,
K OLBEINN T ÓMAS J ÓNSSON ,
Ú LFUR ÁRNASON ,
B ENJAMÍN J. J OHNSEN
Á MÍ Í FJÖLÞRAUTUM

Utanhúss sigraði Kolbeinn Tómas Jónsson í flokki 16-17 ára með 6.166 stig og Benjamín Jóhann
Johnsen varð í 3. sæti í karlaflokki með 5.637 stig.
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MÍ Í 10KM GÖTUHLAUPI
Íslandsmeistaramótið í 10 km götuhlaupi var haldið í Garðbæ undir lok maí og voru ÍR-ingar
áberandi þar sem endra nær. Í 10 km hlaupi kvenna varð Elín Edda Sigurðardóttir 2. á 38:13 mín
sem er persónuleg bæting hjá henni og í þriðja sæti varð reynsluboltinn Fríða Rún Þórðardóttir á
tímanum 40:45 mín. Í 10 km hlaupi karla urðu ÍR-ingar í fyrsta og öðru sæti en Arnar Pétursson
sigraði á tímanum 32:30 og í öðru sæti varð Þórólfur Ingi Þórsson á 33:36 mín. Með þessum tíma
bætti Þórólfur hvorki meira né minna en 20 ára gamalt Íslandsmet í flokki 40-47 ára karla.
B I K A R K E P P N I R F RÍ
Frjálsíþróttadeild ÍR fagnaði 110 ára afmæli félagsins með þreföldum sigri í 11. bikarkeppni FRÍ
innanhúss. Sjö lið voru skráð til keppni og þar af átti ÍR bæði A og B lið, eitt félaga. Allt gekk að
óskum og margir fóru meira að segja fram úr björtustu vonum. Það er ljóst að mikil samheldni og
metnaður skóp þennan sigur en kvenna- og karlaliðin sigruðu sínar innbyrðis viðureignir og A liðið
varð bikarmeistari félagsliða með 98 stig, 15 stigum meira en FH. Konurnar sigruðu örugglega með
14 stiga mun og klykktu út með frábærum árangri og nýju Íslandsmeti í 4 x 200 m boðhlaupi en
Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir, Tiana Ósk Whitworth, Helga Margrét Haraldsdóttir og Guðbjörg Jóna
Bjarnadóttir skipuðu sveitina. Tíminn þeirra var 1:38,45 mín en fyrra metið, 1:38,54 mín, var í eigu
ÍR frá 2015. Tiana og Hrafnhild voru einnig í þeirri sveit.
Utanhúss tryggðu ÍR-ingar sér bikarmeistaratitlinn eftir hörkuspennandi keppni við heimamenn í
Kaplakrika. ÍR-ingar urðu í öðru sæti í kvennakeppninni með 37 stig, einu stigi minna en FH. Karlalið
ÍR sigraði hins vegar með 44 stig, 2 meira en FH.
Bikarkeppni 15 ára og yngri innanhúss var haldin 12. mars. Lið ÍR hafnaði í öðru sæti. Utanhúss
kepptu ÍR-ingar undir merkjum ÍBR og hafnaði liðið í 2. sæti á eftir HSK A með 120 stig, 25 stigum
minna en HSK. ÍBR hlaut 11 verðlaun, 3 gull, 3 silfur og 5 brons.
REYKJAVÍK INTERNATIONAL GAMES, 4. FEBRÚAR
ÍR-ingar spiluðu að vanda stórt hlutverk á mótinu. ÍR átti 11 keppendur á mótinu en 9 þeirra komust
á pall og flest bættu sinn besta árangur. Ívar Kristinn Jasonarson sigraði 400m á ársbesta tíma.
Hápuktur mótsins var 800 m hlaup kvenna en þar öttu kappi fimm frábærir hlauparar. Okkar kona,
Aníta Hinriksdóttir, kom sá og sigraði fyrir framan fulla stúku af áhorfendum og setti nýtt
Íslandsmet, 2:01,18 mín ,sem setti hana í annað sæti á heimslistanum.
T HELMA L IND
K RISTJÁNSDÓTTIR
MUNDAR KÚLUNA

COPERNICUS BOÐSMÓTIÐ Í TORUM, PÓLLANDI, 10. FEBRÚAR
Aníta Hinriksdóttir varð í 2. sæti á þessu gríðarsterka boðsmóti. Aðeins Joanna Józwik frá Pólandi,
sem leiðir heimslistann, var fljótari en þær tvær voru í sérflokki í hlaupinu. Aníta jafnaði sinn næst
besta tíma þegar hún hljóp á 2:01,56 mín.
NM INNANHÚSS, FINNLANDI, 11. FEBRÚAR
ÍR átti einn fulltrúa í sameiginlegu liði Íslands og Danmerkur á NM innanhúss. Ívar Kristinn
Jasonarson keppti í 400 m hlaupi og varð 5. á tímanum 48,41 s sem er hans 6. besti tími innanhúss.
Hann var síðan í sameiginlegri 4 x 300 m boðhlaupssveit Íslands og Dana sem hafnaði í 2. sæti á
2:16,24 mín.
S T Ó R M Ó T ÍR, 1 1. – 1 2. F E B R Ú A R

Þ ORFALDUR T UMI
B ALDURSSON

ÍR hélt sitt 21. Stórmót helgina 11. - 12. febrúar í Laugardalshöll. Um 800 keppendur, á aldrinum 5
til 53 ára frá 38 félögum tók þátt, þar af fjöldi Færeyinga. ÍR sendi 106 keppendur til leiks auk fjölda
barna sem tóku þátt í þrautabrautinni. Þó svo að Stórmótið sé ekki eingöngu gert til þess að sigra
og setja met þá er það stór hluti af þátttöku margra og kom það skýrt fram í frábærum árangri
margra keppenda en nærri 730 bætingar litu dagsins ljós og hvorki fleiri né færri en 21 mótsmet
var sett. Afrekið sem stóð upp úr var tími Guðbjargar Jónu Bjarnadóttur ÍR í 200 m hlaupi stúlkna,
24,28 s, en hún setti Íslandsmet frá 16-17 ára flokknum og upp í 22 ára flokkinn. Tíminn setti hana
í 4. sæti á heimslista stúlkna U18. ÍR hlaut flest verðlaun eða 62 talsins, FH var í 2. sæti með 47 og
Breiðablik í því 3. með 45 verðlaun.
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E M , B E L G R A D E , 3. – 5 . M A R S
Ísland átti tvo keppendur á mótinu, Anítu Hinriksdóttur og Hlyn Andrésson. Hlynur keppti í 3000
m hlaupi en náði sér því miður ekki á strik. Aníta keppti í 800 m hlaupi og stóð sig frábærlega þar
sem hún vann til bronsverðlauna á 2:01,25 mín.
B R E S K A Ö L D U N G A M E I S T A R A M Ó T I Ð 10 . - 1 1. M A R S
Fríða Rún Þórðardóttir keppti á breska meistaramótinu en þangað koma keppendur frá öllu Stóra
Bretlandi. Hún keppti í flokki 45-49 ára og sigraði í 800m á 2:30,12 mín, í 1500m á 5:00,51 mín og
3000 m á 10:54,46 mín. Þetta er í fyrsta sinn sem Íslendingur tekur þátt í þessu móti.
N M Ö L D U N G A 1 0. - 1 1 . M A R S
F RÍÐA R ÚN Þ ÓRÐARDÓTTIR
LÆTUR EKKI DEIGAN SÍGA

Helgi Hólm sigraði í hástökki í flokki 75-79 ára með 1,34 m. Hann varð síðan í 4. sæti í þrístökki með
9,05 m.
V E T R A R K A S T M Ó T E V R Ó P U , K A N A R Í E Y J U M , 11 . M A R S
Guðni Valur Guðnason var meðal keppenda Íslands. Hann mætti ákveðinn til leiks og varð í 2. sæti
í flokki U23 með 59,33 m kast, innan við 30 cm á eftir sigurvegaranum.
V Í Ð A V A N G S H L A U P ÍR , 20 . A P R Í L
Hlaupið, sem jafnframt var MÍ í 5km götuhlaupi, var haldið við fremur naprar aðstæður. Arnar
Pétursson sigraði örugglega á 15:29 mín, 20 s á undan næsta manni og Elín Edda Sigurðardóttir
varð 2. á 18:34 mín.
M A R A Þ O N H L A U P , H A M B O R G , Þ Ý S K A L A N D I , 2 3. A P R Í L
Kári Steinn Karlsson var meðan keppenda og hljóp á 2:24,03 mín og varð 22. í mark.
ALÞJÓLEGT KASTMÓT, ALBUFEIRA, PORTÚGAL, 20. MAÍ
Thelma Lind Kristjánsdóttir sigraði kringlukast kvenna með kast upp á 49,53 m. Guðni Valur
Guðnason kastaði kringlunni 58,00 m og hafnaði í öðru sæti en Rut Tryggvadóttir kastaði sleggjunni
52,35 m og varð í þriðja sæti.
V O U G H T , H O L L A N D I , 2 1. M A Í
Guðni Valur Guðnason hafnaði þar í 2. sæti, næstur á eftir Eric Dadae frá Hollandi. Guðni kastaði
lengst 59,29 m en Eric 60,03 m.
S M Á Þ J Ó Ð A L E I K A R , S A N M A R Í N Ó , 31 M A Í . – 2 . J Ú N Í
ÍR átti 10 keppendur af 21 í frjálsíþróttum á Smáþjóðaleikunum. Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir og
Tíana Ósk Whitworth kepptu í 100 m. Hrafnhild hljóp á 12,09 s og hafnaði í fjórða sæti en Tíana
hljóp á 12,14 s og varð fimmta. Þorsteinn Ingvarsson sigraði í langstökki og stökk 7,54 m. Hann
keppti einnig í þrístökki og varð fjórði með 14,43 m. Í kúluvarpi karla tryggði Óðinn Björn
Þorsteinsson sér 3. sætið með 17,59 m en Guðni Valur Guðnason varð 4. með á 16,96 m. Guðni
Valur tryggði sér sigurinn í kringlukastinu í annarri tilraun með 59,98 m kasti. Hulda Þorsteinsdóttir
mætti sterk til leiks og sigraði í stangarstökki með stökk upp á 4,20 m. Ívar Kristinn Jasonarson
keppti í 400 m grindahlaupi karla og hafnaði í 2. sæti, hljóp á tímanum 52,67 s sem er bæting um
3/100 úr sekúndu. Ívar mætti síðan til leiks í 400 m, varð annar í mark á tímanum 48,28 s sem er
hans þriðji besti árangur. Í 400 m hlaupi kvenna hljóp Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir glæsilegt hlaup,
varð í 2. sæti á tímanum 55,72 s og bætti sig um 14/100 úr sekúndu. Hún gerði svo ekki síður vel í
200 m þegar hún hafnaði í 2. sæti í 200 m, hljóp á 24,13 s í löglegum vindi sem er gríðarleg bæting
en Guðbjörg átti best 24,71 s. Tími hennar í hlaupinu er aldursflokkamet í flokki 16-17 ára. Í 200 m
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hlaupinu varð Tiana Ósk Whitworth í 4. sæti á 24,53 s sem er einnig bæting hjá henni, en hún bætti
sig líka mjög vel eða úr 25,47 s! Guðmundur Sverrisson keppti í spjótkasti og hlaut bronsverðlaun
með kasti sínu upp á 71,27 m. Thelma Lind Kristjánsdóttir keppti í kringlukasti. Kastaði lengst 49,38
m og varð í 3. sæti. Íslendingar skiluðu síðan dýrmætum verðlaunum í hús í boðhlaupunum.
Konurnar sigruðu í 4 x 100 m boðhlaupi með 1 s mun á tímanum 45,31 s en þær Hrafnhild Eir,
Tiana Ósk og Guðbjörg Jóna hlupu þar ásamt stöllu sinni úr FH, Örnu Stefaníu Guðmundsdóttir.
Þetta er nýtt Íslandsmet landssveitar en fyrra metið var 45,71 s og var síðan árið 1996. Í
karlaboðhlaupinu varð Ísland einnig í fyrsta sæti á tímanum 40,45 s og meira en einni sekúndu á
undan silfursveitinni. Ívar Kristinn var í sveitinni sem bætti Íslandsmetið sem var 40,72 s og er síðan
árið 2015. Í 4 x 400 m boðhlaupi kvenna sigraði Ísland, aftur með um 1 s mun en þar hlupu þær
Hrafnhild og Guðbjörg. Karlarnir í 4 x 400 m boðlaupi höfnuðu hins vegar í 4. sæti en voru ekki
langt frá verðlaunum á 3:17 mín. Ívar Kristinn hljóp í þeirri boðhlaupssveit.
G R U N N S K Ó L A M Ó T H Ö F U Ð B O R G A N O R Ð U R L A N D A , Ó S L Ó , 29 . M A Í -1 . J Ú N Í
ÍR átti 8 keppendur á mótinu sem er ætlað 13-14 ára. Þau Jósef Gabríel Magnússon, Daníel Atla
Matthiasson, Árna Kjartan Bjarnason, Ólöf Sigríður Kristinsdóttir, Guðlaug Eva Albertsdóttir, Signý
Lára Bjarnardóttir, Nína Sörensen og Karólína Ósk Erlingsdóttir. Bestum árangri náðu Daníel Atli
sem varð 3. í kúluvarpi og Signý í 800 m en hún varð í 7. sæti.
G O U D E N S P I K E , H O L L A N D I , 1 7. J Ú N Í
Ívar Kristinn Jasonarson varð 2. í 400 m grindahlaupi á 52,40 s sem var bæting hjá honum. Hrafnhild
Eir Hermóðsdóttir keppti í 100 m og 200 m hlaupi. Hún varð 9. í 100 m á 12,07 s og 7. í 200 m á
24,35 s. Þorsteinn Ingvarsson hafnaði svo í 4. sæti í langstökki en hann stökk 7,34 m.
N M Í F J Ö L Þ R A U T U M , K U O R T A N E , F I N N L A N D I , 1 0 .- 11 . J Ú N Í
Kolbeinn Tómas Jónsson keppti í tugþraut 16-17 ára og hafnaði í 5. sæti á sínu fyrsta stórmóti með
5.975 stig. Helga Margrét Haraldsdóttir, sem keppti í sjöþraut 16-17 ára, varð í 6. sæti með 4.207
stig. Tristan Freyr Jónsson var meðal keppenda í tugþraut 20-22 ára, en þurfti að hætta keppni.
E V R Ó P U K E P P N I L A N D S L I Ð A , T E L A V I V 2 4 .- 25 . J Ú N Í
Íslenska landsliðið í frjálsíþróttum keppti í 2. deild Evrópubikarkeppni landsliða. Alls sendu 12
þjóðir lið til keppni. ÍR-ingar í hópi landsliðsfólks voru 15 af 32 keppendum Íslands.
B A U H A U S J U N I O R E N G A L A , Þ Ý S K A L A N D 25 .- 2 6 . J Ú N Í
ÍR átti 2 keppendur, þær Tiönu Ósk Whitworth og Guðbjörgu Jónu Bjarnadóttur. Guðbjörg varð í
8. sæti í 200 m 24,53 s og í 22. sæti í 100 m á 22,16 s. Tiana varð í 23. sæti í 100 m á 11,77 s sem
er nýtt Íslandsmet frá 17 ára flokki upp í 22 ára flokkinn.
E V R Ó P U K E P P N I L A N D S L I Ð A Í F J Ö L Þ R A U T , M O N Z O N , S P Á N I , 1. - 2. J Ú L Í
Ísland átti 4 keppendur í karlaflokki og bestum árangri náði Tristan Freyr Jónsson en hann hlaut
7.078 stig og bætti sinn besta árangur og varð jafnframt í 4. sæti. Helga Margrét Haraldsdóttir varð
í 18. sæti í kvennaflokki (hún var 16 ára) með 4.065 stig en þrjár konur kepptu fyrir Íslands hönd.
H L Y N U R A N D R É S S O N K E P P I R Í USA
Hlynur Andrésson, sem stundar nám við Eastern Michigan háskólann í USA, setti ný og bætti eigin
Íslandsmet innanhúss í 3000 m og einnar mílu hlaupi í skólakeppnum með liði sínu á fyrstu
mánuðum ársins. Fyrst setti hann met í 3000 m hlaupi, 8:06,69 mín, náði þar 8. sæti og var með
því innan við 2 s frá EM lágmarki. 10. febrúar setti hann síðan met í 1 mílu (1609 m) sem hann hljóp
á 4.05,78 mín og varð 4. af 49 keppendum. Hlaupið vannst á 4:06,06 mín og var Hlynur því aðeins
72/100 á eftir sigurvegaranum.
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Í fyrstu keppni utanhússtímabilsins i lok mars á Raleigh Relays í Norður Karolínu hljóp Hlynur á
3:49,19 mín og varð í 18. sæti. Með þessum árangri stekkur Hlynur upp í 6. sæti á íslenskri
afrekaskrá en bestan tíma í þessari vegalengd á Jón Diðriksson, 3:41,65 mín, sem hann setti 31.
maí 1982.
Hlynur varð í 2. sæti í 3000 m hindrunarhlaupi á Mið-Ameríku-mótinu í USA. Hann hljóp á 8:56,54
mín sem var bæting hjá honum og 4. besti tími Íslendings frá upphafi. Splittin voru mjög jöfn og
Hlynur var ekki langt frá sigurvegaranum en rétt um 2 ½ s skildu þá að.
Þann 1. apríl keppti Hlynur í 5000 m hlaupi á Stanford Invitational í Kaliforníu. Hlaupið var
frábærlega útfært hjá honum og lauk með gríðarlegum endaspretti þar sem þrír hlauparar börðust
um sigurinn og skildu aðeins 27/100 s fyrsta og þriðja sætið að þegar í markið var komið sem er
ótrúlegt í 5000 m hlaupi. Hlynur kom þriðji í mark, af 23 hlaupurum, sem er frábært á svo sterku
móti. Hann hljóp á 14:00,83 mín og bætti sig um 10 sekúndur og setti nýtt Íslandsmet. Fyrra metið
var í eigu Kára Steins Karlssonar ÍR, og var 14:01,99 mín. Í kjölfarið á þessum árangri Hlyns var hann
útnefndur frjálsíþróttamaður vikunnar í Mið-Ameríku-deildinni sem er mikill heiður en tíminn hans
var sá sjöundi besti í sögu skólans.
Síðar í apríl, á hinu fræga móti Penn Relays, bætti Hlynur sig í 3000 m hindrunarhlaupi og varð 6.
á 8:59,83 mín.
ANÍTA HINRIKSDÓTTIR KEPPIR UM VÍÐAN VÖLL
Aníta, sem býr og æfir í Hollandi, hefur ekki látið sitt eftir liggja. Hún stóð sig frábærlega á móti í
Oordegem í Hollandi 29. maí. Í 800 m hlaupi varð í 2. sæti í sterku hlaupi á tímanum 2:00,33 mín
sem er hennar 2. besti tími frá upphafi utanhúss en hún á best 2:00,14 mín frá því í Ríó 2016.
Aníta tryggði sér snemma þátttökurétt á Heimsmeistaramótinu í London í ágúst. Frábært var fyrir
Anítu og teymið hennar að hafa náð lágmarkinu svo snemma því fátt er eins erfitt, andlega og
líkamlega, að elta mót eftir mót til að freista þess að ná lágmarkinu í tíma.
Aníta átti frábært 5 km götuhlaup í Hollandi, varð 11 á 16:38 mín sem var besti árangur íslenskrar
konu í götuhlaupi 2017. Á Josef Odlozil Memorial mótinu í Tékklandi 5. júní hljóp hún 800 m á
2:01,17 mín og varð í 3. sæti. Og örfáum dögum síðar bætti Aníta Íslandsmetið í 1500 m með tíma
upp á 4:06,43 mín, hreint frábær árangur. Á Bislet Leikunum í júní bætti Aníta síðan Íslandsmetið
í 800 m enn frekar er hún hljóp á 2:00,05 mín og varð í 6. sæti og á Demantamóti í Svíþjóð hljóp
hún á nánast sama tíma 2:00,06 mín og hafnaði í 7. sæti. Árangur Anítu í 1500 m og 800 m eru
annar og þriðji besti árangur íslenskrar konu í frjálsíþróttum frá upphafi.
E V R Ó P U M E I S T A R A M Ó T 20 -2 2 Á R A , P Ó L L A N D I , 13 .- 16 . J Ú I Í

G UÐBJÖRG J ÓNA OG T IANA
Á SPRETTINUM

ÍR átti fjóra keppendur af 8 íslenskum keppendum á EM U23. Aníta Hinriksdóttir náði bestum
árangri þeirra í 800 m en hún rétt missti af gullinu eftir harða keppni. Hún hljóp á 2:05,02 mín í
úrslitnum en 2:03,58 mín í undanrásum. Guðni Valur Guðnason varð 5. í kringlunni með 57,31 m,
Dagbjartur Daði Jónsson varð 18. í spjótkasti en hann kastaði 68,41 m og Thelma Lind
Kristjánsdóttir varð 21. í kringlunni með 46,82 m langt kast.
Ó L Y M P Í U H Á T Í Ð E V R Ó P U Æ S K U N N A R , G Y Ö R , U N G V E R J A L A N D I , 23 .- 2 9. J Ú L Í
Þrjár ÍR stúlkur kepptu á mótinu og stóðu sig með sóma. Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir varð 5. í 100
m á 11,78 s sem var hennar besti árangur. Í 200 m hlaupinu varð Guðbjörg einnig 5. Þá hljóp hún
á 24,06 s. í meðvindi sem var of mikill. Helga Margrét Haraldsdóttir stökk 11,57 m í þrístökki en
náði ekki inn í úrslit. Í 100 m grindahlaupi varð hún 6. á tímanum 14,56 s. Iðunn Björg Arnaldsdóttir
keppti í 1500m hlaupi og bætti sinn besta árangur þegar hún kom í mark á 4:56,49 mínútum.
HM , L O N D O N , 10 . Á G Ú S T
24

Aníta Hinriksdóttir keppti í 800m á HM en komst ekki upp úr undanrásum. Lenti í erfiðri aðstöðu í
hlaupinu og náði ekki að vinna sig út úr því.
N M U N G L I N G A U2 0 Á R A , U M E Å , S V Í Þ J Ó Ð 19 .- 2 0 . Á G Ú S T
Sex stúlkur úr ÍR voru meðal 15 keppenda frá Íslandi. Árangur þeirra var eftirfarandi:
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir: 100m hlaup 6. sæti, 12,03 s PB, 200 m hlaup 2. sæti 23,87 s PB, 400
m hlaup 5. sæti 56,34 s.
Tiana Ósk Whitworth: 100 m 7. sæti, 20 0m 8. sæti 24,56 s.
Andrea Kolbeinsdóttir: 3000 m hindrunarhlaup, 7. sæti 11.16,98 mín.
Hildigunnur Þórarinsdóttir: 100 grind 8. sæti, 15,91 s og þrístökk 6. sæti 11,90 m PB
Helga Margrét Haraldsdóttir: Þrístökk 8. sæti 11,09 m
Rut Tryggvadóttir: Sleggjukast 8. sæti 46.66 m
Ísland tefldi fram sinni eigin sveit í 4 x 100 m boðhlaupi en annars er liðið sameiginlegt lið með
Dönum. Íslenska sveitin setti nýtt með í flokki 17 ára, 19 ára og 22 ára en Tiana, Guðbjörg og Helga
hlupu í sveitinni.
R E Y K J A V Í K U R M A R A Þ O N , 19 . Á G Ú S T
Eins og undanfarin ár kepptu fjölmargir ÍR-ingar Reykjavíkurmaraþoni. Í karlaflokki sigraði Arnar
Pétursson og varð þar með Íslandsmeistari í maraþoni. Hann hljóp á 2:28,17 klst. Elín Edda
Sigurðardóttir sigraði í hálfmarþoni kvenna á 1:21,25 klst.
A RNAR P ÉTURSSON
R EYKJAVÍKUR

AÐ LOKNU

MARAÞONI

H A U S T M A R A Þ O N F É L A G S M A R A Þ O N H L A U P A R A , 2 1. O K T Ó B E R
Andrea Kolbeinsdóttir sigraði í hálfu maraþoni kvenna á hreint frábærum tíma, 1:22,30 mín en
liðsfélagi hennar, Elín Edda Sigurðardóttir varð 2., aðeins 30 sekúndum á eftir Andreu. Sigurvegari
í hálfu maraþoni karla varð Arnar Pétursson á 1:15,26 klst. Guðni Páll Pálsson varð 2. á 1:15,34 klst.
sem er hans ársbesta.
VÍÐAVANGSHLAUP ÍSLANDS, REYKJAVÍK , 28. OKTÓBER
Víðavangshlaup Íslands var haldið í Laugardalnum. Í karlaflokki, þar sem hlaupnir voru 7,8 km,
sigraði Arnar Pétursson á 26:59mín. og í öðru sæti varð Guðni Páll Pálsson á 28:05 mín. Vignir Már
Lýðsson varð 4. í mark og sigraði ÍR þar með sveitakeppnina. Konurnar hlupu 6,5 km og Fríða Rún
Þórðardóttir kom önnur í mark á 28:15 mín.
Í 18-19 ára flokki kom Andri Már Hannesson fyrstur í mark í flokki pilta á tímanum 19:09 mín.
Andrea Kolbeinsdóttir kom hins vegar fyrst stúlkna í mark á 20:26 mín. Í þessum aldursflokki voru
hlaupnir 5,2 km.
Í flokki 15-17 ára voru hlaupnir 2,6 km. Fyrstur í mark kom Hlynur Ólason á 9:26 mín. annar varð
Dagbjartur Kristjánsson á 9:39 mín. og þriðji varð Sigurður Einarsson Mantyla á 9:48 mín. Þeir
félagar skipuði sigursveit ÍR. Iðunn Björg Arnaldsdóttir sigraði í stúlknaflokki á 10:59 mín.
N M Í V Í Ð A V A N G S H L A U P U M , D A N M Ö R K , 1 1. N Ó V E M B E R
Arnar Pétursson og Andrea Kolbeinsdóttir voru valin til keppni ásamt 2 öðrum keppendum frá
Íslandi. Andrea keppti í unglingaflokki (4,5 km) og varð 13. í mark á 18:48 mín. Arnar keppti í
karlaflokki og varð 16. í mark á 31:36 mín. Gríðarlega hörð keppni enda eru Norðurlöndin mjög
öflug þegar kemur að víðavangshlaupum.
5. K M G Ö T U H L A U P , D U B L I N , 1 0. D E S E M B E R
Arnar Pétursson ÍR, bar sigur úr býtum í sterku 5 km götuhlaupi í Aware í Dublin. Arnar kom í mark
á sínum besta tíma frá upphafi 15.18 mín sem er bæting um 2 s. Flottur árangur hjá Arnari og
glæsilegt að sigra en 545 karlar luku hlaupinu.
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UTANVEGAHLAUP
Að hlaupa í náttúrunni er eitt af því sem ÍR skokkarar hafa gaman af. Á árinu 2017 átti hópurinn
fulltrúa í allnokkrum hlaupum víðs vegar um landið, s.s. í Hvítasunnuhlaupi Hauka,
Ölkelduhlaupinu, Gullsprettinum á Laugarvatni, Snæfells-hlaupinu, Laugarveginum,
Jökulsárhlaupinu, Dyrfjallahlaupinu, Tindahlaupinu og Hengill Ultra trail.

ÍR SKOKKARAR Á GÓÐUM

Hjónin Arnar Aðalgeirsson og Sigríður Gísladóttir ásamt Viggó Ingasyni tóku þátt í 48 km
fjallahlaupi Cortina trail á Ítalíu í lok júní og Ásta B. Guðmundsdóttur tók þátt í 20 km Cortina
Skyrace.

DEGI Í HÖLLINNI MEÐ
FORSETANN Í FORGRUNN I

Í upphafi árs var Þóra Björg Magnúsdóttir valin í landslið utanvegahlaupa af FRÍ en vegna meiðsla
varð hún að segja sig úr hópnum.

ÍR S K O K K A R A R Í S T Ó R U M H L A U P U M H E I M A O G E R L E N D I S
ÍR skokkarar áttu 61 fulltrúa í öllum vegalengdum Reykjavíkurmaraþons sem fram fór 19. ágúst og
af þeim hljóp einn heilt maraþon.
Að venju tóku ÍR skokkarar þátt í maraþonhlaupum utan landsteinanna og að þessu sinni var
hlaupið í þremur heimsálfun, Ameríku, Asíu og Evrópu. Tveir ÍR skokkarar tóku þátt í Dubai
maraþoninu í janúar (Sigurlín Birgisdóttir og Eygló Traustadóttir) og fjórir í Boston maraþoninu í
apríl (Anna Sigrún Björnsdóttir, Sigrún K. Barkardóttir, Sigurður Þórarinsson og Unnur Árnadóttir).
Hópurinn átti einn fulltrúa í Kaupmannahafnarmaraþoninu í maí (Kristíanna Jessen) og sex ÍR
skokkarar spreyttu sig í Amsterdam maraþoninu í október (Ásdís Wohler, Bryndís Sigmundsdóttir,
Hrafnhildur Birgisdóttir, Ingibjörg Þóra Helgadóttir, Karen Bjarnhéðinsdóttir og Unnur
Friðþjófsdóttir). Í New York maraþoninu í nóvember var svo einn ÍR skokkari (Ómar Torfason).

POWERADE VETRARHLAUPIN
ÍR skokk hefur átt góðu gengi að fagna í Powerade vetrarhlaupunum síðastliðin ár, bæði í
aldursflokkum karla og kvenna og í skokkhópakeppninni. Hlaupin samanstanda af sex 10 km
hlaupum í Víðidal og Elliðaárdal og fara fram á tímabilinu október til mars. ÍR skokk varð í öðru sæti
skokkhópa að þessu sinni eftir þrjú sigursæl ár í röð. Í aldursflokkum karla og kvenna átti ÍR skokk
tvo fulltrúa í fyrsta sæti, einn í öðru sæti og þrjá í þriðja sæti. Að jafnaði tóku 20-25 ÍR skokkarar
þátt í hverju hlaupi.

Í SLANDSMET

Á ÁRINU

Eitt af markmiðum íþróttamanna er að bæta sig og það gerðu ÍR-ingar af miklum móð árið 2017.
Svo eru það þeir sem skara framúr í sínum aldursflokki eða gera betur en nokkur Íslendingur
hefur áður gert.

Konur innanhúss
Aníta Hinriksdóttir (1996)
800 m hlaup
Helga Margrét Haraldsdóttir (2001) 4x200 m boðhlaup

2:01,18
1:38,45

4. feb. Reykjavík
11. mars Reykjavík

Kvenna
Kvenna
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Hrafnhild Eir R Hermóðsd (1989)
Guðbjörg Jóna Bjarnad (2001)
Tiana Ósk Whitworth (2000)
Aníta Hinriksdóttir (1996)
Dagbjört Lilja Magnúsdóttir(2000)
Dagbjört Lilja Magnúsdóttir(2000)
Dagbjört Lilja Magnúsdóttir(2000)
Fríða Rún Þórðardóttir (1970)
Fríða Rún Þórðardóttir (1970)
Fríða Rún Þórðardóttir (1970)
Fríða Rún Þórðardóttir (1970)
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001)
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001)
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001)
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001)
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001)
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001)
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001)
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001)
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001)
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001)
Helga Margrét Haraldsdóttir (2001)
Helga Margrét Haraldsdóttir (2001)
Helga Margrét Haraldsdóttir (2001)
Helga Margrét Haraldsdóttir (2001)
Ingibjörg Sigurðardóttir (2001)
Tiana Ósk Whitworth (2000)
Tiana Ósk Whitworth (2000)
Tiana Ósk Whitworth (2000)
Tiana Ósk Whitworth (2000)
Tiana Ósk Whitworth (2000)
Tiana Ósk Whitworth (2000)
Vilborg María Loftsd (1999)

4x200 m boðhlaup
4x200 m boðhlaup
4x200 m boðhlaup
800 m hlaup
4x200 m boðhlaup
4x200 m boðhlaup
4x200 m boðhlaup
400 m hlaup
800 m hlaup
800 m hlaup
3000 m hlaup
4x200 m boðhlaup
4x200 m boðhlaup
4x200 m boðhlaup
200 m hlaup
200 m hlaup
200 m hlaup
300 m hlaup
200 m hlaup
200 m hlaup
300 m hlaup
4x200 m boðhlaup
4x200 m boðhlaup
4x200 m boðhlaup
4x200 m boðhlaup
4x200 m boðhlaup
4x200 m boðhlaup
4x200 m boðhlaup
4x200 m boðhlaup
60 m hlaup
60 m hlaup
4x200 m boðhlaup
4x200 m boðhlaup

1:38,45
1:38,45
1:30,45
2:01,18
1:40,25
1:40,25
1:40,25
70,64
2:30,72
2:30,12
10:30,51
1:40,25
1:40,25
1:40,25
24,28
24,50
24,28
39,38
24,50
24,28
39,38
1:40,25
1:43,54
1:40,25
1:40,25
1:43,54
1:40,25
1:43,54
1:40,25
7,60
7,59
1:40,25
1:43,54

11. mars
11. mars
11. mars
4. feb.
26. feb.
26. feb.
26. feb.
22. jan.
21. jan.
11. mars
12. feb.
26. feb.
26. feb.
26. feb.
12. feb.
11. feb.
12. feb.
4. nóv.
11. feb.
12. feb.
4. nóv.
26. feb.
19. feb.
26. feb.
26. feb.
19. feb.
26. feb.
19. feb.
26. feb.
25. feb.
28. des.
26. feb.
19. feb.

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfj.
Hafnarfj.
London, GB
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfj.
Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfj.
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

Kvenna

400 m hlaup
800 m hlaup
Hástökk
Hástökk
1 míla
3000 m hlaup
300 m hlaup
Kúluvarp (7,26 kg)
Sjöþraut

59,57
3:48,03
1,25
1,34
4:05,78
8:06,69
34,38
17,81
5596

22. jan.
21. jan.
21. jan.
11. mars
10. feb.
4. feb.
16. jan.
11. mars
21. jan.

Hafnarfj.
Hafnarfj.
Hafnarfj.
Huddinge,
Allendale, USA

KA055

800 m hlaup
1500 m hlaup

2:00,05
4:06,43

Kvenna
Kvenna
Stúlkna 20-22 ára
Stúlkna 20-22 ára
Stúlkna 18-19 ára
Stúlkna 16-17 ára
KO045
KO045
KO045
KO045
Stúlkna 20-22 ára
Stúlkna 18-19 ára
Stúlkna 16-17 ára
Stúlkna 20-22 ára
Stúlkna 18-19 ára
Stúlkna 18-19 ára
Stúlkna 18-19 ára
Stúlkna 16-17 ára
Stúlkna 16-17 ára
Stúlkna 16-17 ára
Stúlkna 20-22 ára
Stúlkna 18-19 ára
Stúlkna 18-19 ára
Stúlkna 16-17 ára
Stúlkna 18-19 ára
Stúlkna 20-22 ára
Stúlkna 18-19 ára
Stúlkna 18-19 ára
Stúlkna 16-17 ára
Stúlkna 16-17 ára
Stúlkna 16-17 ára
Stúlkna 18-19 ára

Karlar innanhúss
Hafsteinn Óskarsson (1959)
Halldór Matthíasson (1949)
Helgi Hólm (1941)
Helgi Hólm (1941)
Hlynur Andrésson (1993)
Hlynur Andrésson (1993)
Ívar Kristinn Jasonarson (1992)
Óðinn Björn Þorsteinsson (1981)
Tristan Freyr Jónsson (1997)

KA065
KA075
KA075
Karla

Notre Dame, USA Karla

Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfj.

Karla
KA035
Pilta 20-22 ára

Konur utanhúss
Aníta Hinriksdóttir (1996)
Aníta Hinriksdóttir (1996)

15. júní Oslo, NOR
11. júní Henglo, NL

Kvenna
Kvenna
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Aníta Hinriksdóttir (1996)
Aníta Hinriksdóttir (1996)
Elísabet Rut Rúnarsdóttir (2002)
Elísabet Rut Rúnarsdóttir (2002)
Elísabet Rut Rúnarsdóttir (2002)
Elísabet Rut Rúnarsdóttir (2002)
Elísabet Rut Rúnarsdóttir (2002)
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001)
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001)
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001)
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001)
Helga Margrét Haraldsdóttir (2001)
Helga Margrét Haraldsdóttir (2001)
Iðunn Björg Arnaldsd (2001)
Ingibjörg Sigurðardóttir (2001)
Katrín Steinunn Antonsd (1993)
Rut Tryggvadóttir (2000)
Rut Tryggvadóttir (2000)
Rut Tryggvadóttir (2000)
Rut Tryggvadóttir (2000)
Rut Tryggvadóttir (2000)
Thelma Lind Kristjánsdóttir (1997)
Thelma Lind Kristjánsdóttir (1997)
Thelma Lind Kristjánsdóttir (1997)
Tiana Ósk Whitworth (2000)
Tiana Ósk Whitworth (2000)
Tiana Ósk Whitworth (2000)
Tiana Ósk Whitworth (2000)

800 m hlaup
1500 m hlaup
Sleggjukast (4,0 kg)
Sleggjukast (3,0 kg)
Sleggjukast (3,0 kg)
Sleggjukast (3,0 kg)
Sleggjukast (3,0 kg)
4x100 m boðhlaup
4x400 m boðhlaup
200 m hlaup
200 m hlaup
4x100 m boðhlaup
4x400 m boðhlaup
4x400 m boðhlaup
4x400 m boðhlaup
4x100 m boðhlaup
Sleggjukast (4,0 kg)
Sleggjukast (3,0 kg)
Sleggjukast (3,0 kg)
Sleggjukast (3,0 kg)
Sleggjukast (3,0 kg)
Kringlukast 1kg b. handa
Kringlukast 1kg b. handa

B. handa kastþraut
4x100 m boðhlaup
100 m hlaup
100 m hlaup
100 m hlaup

2:00,05
4:06,43
42,06
47,24
50,41
51,08
52,41
46,42
4:05,32
24,13
24,13
46,42
4:05,32
4:05,32
4:05,32
46,42
49,30
55,43
56,70
57,20
57,21
65,62
65,62
3238
46,42
11,77
11,77
11,77

15. júní
11. júní
15. júní
23. maí
1. júní
15. ágúst
27. ágúst
8. júlí
9. júlí
3. júní
3. júní
8. júlí
9. júlí
9. júlí
9. júlí
8. júlí
5. maí
5. maí
7. júní
10. júlí
27. ágúst
18. ágúst
18. ágúst
18. ágúst
8. júlí
1. júlí
1. júlí
1. júlí

Oslo, NOR
Henglo, NL
Hafnarfj.
Reykjavík
Hafnarfj.
Hafnarfj.
Reykjavík
Selfoss
Selfoss
San Marino
San Marino
Selfoss
Selfoss
Selfoss
Selfoss
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfj.
Reykjavík
Reykjavík
Kópavogur
Kópavogur
Kópavogur
Selfoss
Mannheim
Mannheim
Mannheim

Stúlkna 20-22 ára

18. ágúst
18. ágúst
18. ágúst
28. maí
1. apríl
18. ágúst
18. ágúst
18. ágúst
18. ágúst
28. júní
30. mars
20. maí
25. maí
5. júlí

Kópavogur
Kópavogur
Kópavogur
Reykjavík
Stanford,
Kópavogur
Kópavogur
Kópavogur
Kópavogur
Selfoss
Hafnarfj.
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

Karla

Stúlkna 20-22 ára
Stúlkna 15 ára
Stúlkna 15 ára
Stúlkna 15 ára
Stúlkna 15 ára
Stúlkna 15 ára
Kvenna
Stúlkna 16-17 ára
Stúlkna 18-19 ára
Stúlkna 16-17 ára
Kvenna
Stúlkna 16-17 ára
Stúlkna 16-17 ára
Stúlkna 16-17 ára
Kvenna
Stúlkna 16-17 ára
Stúlkna 16-17 ára
Stúlkna 16-17 ára
Stúlkna 16-17 ára
Stúlkna 16-17 ára
Kvenna
Stúlkna 20-22 ára
Stúlkna 20-22 ára
Kvenna
Stúlkna 20-22 ára
Stúlkna 18-19 ára
Stúlkna 16-17 ára

Karlar utanhúss
Guðmundur Sverrisson (1990)
Guðni Valur Guðnason (1995)
Guðni Valur Guðnason (1995)
Helgi Hólm (1941)
Hlynur Andrésson (1993)
Ingvar Freyr Snorrason (2001)
Ingvar Freyr Snorrason (2001)
Jón Gunnar Björnsson (1996)
Kolbeinn Tómas Jónsson (2000)
Þórólfur Ingi Þórsson (1976)
Þórólfur Ingi Þórsson (1976)
Þórólfur Ingi Þórsson (1976)
Þórólfur Ingi Þórsson (1976)
Þórólfur Ingi Þórsson (1976)

85,72
3950
Kúluvarp 7,26kg b. handa 26,71
Hástökk
1,26
5000 m hlaup
14:00,83
Kringluk. 1,5kg b. handa 54,32
2598
B. handa kastþr. 17 ára
Spjótkast 800g b. handa 71,63
Kúluvarp 5kg b. handa 21,16
5000 m hlaup
15:49,86
5 km götuhlaup
16:20
10 km götuhlaup
33:37
10 km götuhlaup
33:36
10 km götuhlaup
33:10
Spjótkast 800g b. handa

B. handa kastþraut

Karla
Pilta 20-22 ára
KA075
Karla
Pilta 16-17 ára
Pilta 16-17 ára
Pilta 20-22 ára
Pilta 16-17 ára
KA040
KA040
KA040
KA040
KA040

ÍR-ingar í landsliðshópi FRÍ 2017
Smáþjóðaleikar og Evrópubikarkeppni landsliða voru landsliðsverkefni ársins. Það voru 17 ÍRingar sem kepptu fyrir land og þjóð á þessum vettvangi.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andrea Kolbeinsdóttir: 1500 m, 3000 m hindrunarhlaup
Aníta Hinriksdóttir: 800 m hlaup
Arnar Pétursson: 3000 m hindrunarhlaup
Einar Daði Lárusson: 110 m grindahlaup
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir: 400 m, 200 m, 4x100 m og 4x400 m boðhlaup
Guðmundur Sverrisson: Spjótkast
Guðni Valur Guðnason: Kúluvarp, kringlukast
Helga Margrét Haraldsdóttir: Þrístökk
Hlynur Andrésson: 3000 m hlaup
Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir: 100 m, 400 m, 4x100 m og 4x400 m boðhlaup
Hulda Þorsteinsdóttir: Stangarstökk
Ívar Kristinn Jasonarson: 400 m gr., 400 m, 4x100 m og 4x400 m boðhlaup
Kristín Lív Svabo Jónsdóttir: Hástökk
Óðinn Björn Þorsteinsson: Kúluvarp
Thelma Lind Kristjánsdóttir: Kringluskast
Tiana Ósk Whitworth: 100 m, 200 m hlaup, 4x100 m boðhlaup
Þorsteinn Ingólfsson: Langstökk og þrístökk

ÍR-ingar í úrvalshópi unglinga FRÍ 2017
Innan FRÍ eru starfandi úrvalshópur unglinga og stórmótahópur. ÍR ingar áttu 14 unglinga í
úrvalshópnum. Eftirfarandi íþróttamenn voru í hópnum á árinu.
•
•
•
•
•

H ULDA Þ ORSTEINSDÓTTIIR ,
G UNNAR P ÁLL J ÓAKIMSSON
OG G UÐNI V ALUR
G UÐNASON
Á GÓÐRI STUND Í R ÁÐHÚSI
R EYKJAVÍKUR

•
•
•
•
•
•
•
•

Elísabet Rut Rúnarsdóttir (2002) Sleggjukast
Elma Sól Halldórsdóttir (2002) 100 m hlaup
Iðunn Björg Arnaldsdóttir (2002) 800 m og 1500 m hlaup
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 100 m, 200 m og 400 m hlaup
Helga Margrét Haraldsdóttir (2001) 100 m, 200 m, 100 m grindahlaup, þrístökk,
kúluvarp og sjöþraut (S16-17 ára)
Ingibjörg Sigurðardóttir(2001) 200 m og 400 m hlaup
Dagbjartur Kristjánsson (2000) 3000 m hindrunarhlaup
Kolbeinn Tómas Jónsson (2000) 100 m og 400 m hlaup
Rut Tryggvadóttir (2000) kúluvarp og sleggjukast
Tiana Ósk Whitworth (2000) 100 m og 200 m hlaup
Andrea Kolbeinsdóttir (1999) 5000 m hlaup
Árni Haukur Árnason (1999) 110 m grindahlaup
Hildigunnur Þórarinsdóttir (1999) 100 m grindahlaup og þrístökk

ÍR-ingar Í stórmótahópi FRÍ
Í stórmótahópi FRÍ voru á árinu 6 ÍR-ingar þau:
•
•
•
•
•
•

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 100 m, 200 m, og 400 m hlaup
Tiana Ósk Whitworth (2000) 100 m og 200 m hlaup
Dagbjartur Daði Jónsson (1997) Spjótkast
Thelma Lind Kristjánsdóttir (1997) Kringlukast
Aníta Hinriksdóttir (1996) 800 m og 1500 m hlaup
Guðni Valur Guðnason (1995) Kringlukast

Afrekshópur ÍR
Innan deildarinnar fer fram öflugt afreksstarf. Miðað er við að iðkendur 16 ára og eldri séu
gjaldgengir í afrekshópinn. Þátttaka í hópnum er mikilvæg fyrir íþróttafólkið og því er veitt
fræðsla og stuðningur við að ná markmiðum sínum auk þess sem þeir sem eru í tveimur efstu
hópunum geta sótt um fjárstuðning til deildarinnar.
AFREKSHÓPNUM ER SKIPT Í ÞRJÁ UNDIRHÓPA:
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Ólympíuhópur: Þeir sem náð hafa lágmarki á ÓL, HM eða EM fullorðinna eða hlotið keppnisrétt á
þessum mótum. Í Ólympíuhópnum eru:
Aníta Hinriksdóttir
Guðni Valur Guðnason
Hlynur Andrésson

800 m, 1500 m
Kringlukast
1500 m, 3000 m, 3000 m hindrun, 5000 m,
10000 m, hálfmaraþon

Afrekshópur: Þeir sem náð hafa 1000 IAAF árangursstigum. Í hópnum eru:
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir
Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir
Hulda Þorsteinsdóttir
Thelma Lind Kristinsdóttir
Tiana Ósk Whitworth
Einar Daði Lárusson
Guðmundur Sverrisson
Ívar Kristinn Jasonarson
Kári Steinn Karlsson
Óðinn Björn Þorsteinsson
Tristan Freyr Jónsson
Þorsteinn Ingvarsson

60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 400 m grind
60 m, 100 m, 200 m, 400 m
Stangarstökk
Kringlukast
60m, 100 m, 200 m
Grindahlaup, tugþraut
Spjótkast
200 m, 400 m, 400 m grind
Hálfmaraþon, heilt maraþon
Kúluvarp
Sjöþraut, tugþraut
Langstökk

Úrvalshópur: Þeir sem ná 900-999 IAAF árangursstigum eða eru keppendur með landsliði Íslands
á NM mótum, ungmenna eða í fullorðinsflokki. Miðað er við árangur innan- og utanhúss, í þeim
keppnisgreinum sem keppt er í á Ólympíuleikum.
Andrea Kolbeinsdóttir

1500 m, 3000 m, 3000 m hindrun, 10 km,
hálfmaraþon
Elín Edda Sigurðardóttir
10 km, hálfmaraþon
Helga Margrét Haraldsdóttir
60 m grind, þrístökk, sjöþraut
Hildigunnur Þórarinsdóttir
Langstökk, þrístökk, 100 m grind
Jóhanna Kristín Jóhannesd
60 m
Katrín Steinunn Antonsdóttir
200 m
Kristín Lív Svabo Jónsdóttir
Hástökk
Rut Tryggvadóttir
Sleggjukast
Arnar Pétursson
1500 m, 3000 m, 3000 m hindrun, 5000 m,
10000 m, 10 km, hálfmaraþon, maraþon
Dagbjartur Daði Jónsson
Spjótkast
Daníel Freyr Garðarsson
1500 m, 3000 m
Kolbeinn Tómas Jónsson
Sjöþraut, tugþraut
Sindri Lárusson
Kúluvarp
Snorri Sigurðsson
800 m
Sæmundur Ólafsson
800 m, 1500 m, 3000 m
IAAF árangursstig eru alþjóðlegur mælikvarði sem notaður er til að vega og meta árangur í
frjálsíþróttum. Notaðar eru IAAF stigatöflur til að meta árangur iðkenda og velja í hópinn.

Viðurkenningar
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Eftirfarandi íþróttamenn fá viðurkenningar á aðalfundi 14. mars 2018 fyrir árangur sinn á árinu
2017. Þessi glæsilegi hópur er vel að þessum viðurkenningum kominn og árangurinn sem þau hafa
náð er afrakstur þrotlausra æfinga undir leiðsögn frábærra þjálfara.

A NÍTA H INRIKSDÓTTIR
ÍR 2017

IÞRÓTTAKONA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frjálsíþróttakarl ÍR
Frjálsíþróttakona ÍR
Besti kvenhlaupari ÍR
Besti karlhlaupari ÍR
Besti kvenstökkvari ÍR
Besti karlstökkvari ÍR
Besti kvenkastari ÍR
Besti karlkastari ÍR
Besti fjölþrautamaður ÍR
Mestu framfarir 18+
Efnilegastu íþróttamenn ÍR 15 - 17 ára

Guðni Valur Guðnason
Aníta Hinriksdóttir
Aníta Hinriksdóttir
Hlynur Andrésson
Hulda Þorsteinsdóttir
Þorsteinn Ingvarsson
Thelma Lind Kristjánsdótir
Guðni Valur Guðnason
Tristan Freyr Jónsson
Benjamín Jóhann Johnsen
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir og
Tiana Ósk Whitworth
• Efnilegasti íþróttamaður ÍR 11 - 14 ára
Helena Rut Hallgrímsdóttir
Þau Aníta og Guðni Valur voru tilnefnd af hálfu deildarinnar sem íþróttamenn ÍR. Í hófi aðalstjórnar
28. desember var Aníta útnefnd íþróttakona ÍR. Við óskum henni innilega til hamingju með þann
heiður.

Viðburðir
Eins og mörg undnafarin ár lét deildin ekki sitt eftir liggja þegar kemur að framkvæmd
frjálsíþróttviðburða. Viðburðir deildarinnar eru ein helsta tekjulind hennar en auk þess hafa þeir
fest sig í sessi í frjálsíþróttalífinu.

Mót og hlaup deildarinnar á árinu 2017 voru (fjöldi þátttakenda
innan sviga):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
F ANNEY R ÚN Ó LAFSDÓTTIR

21. Stórmót ÍR 11. og 12. febrúar (763)
102. Víðavangshlaup ÍR á Sumardaginn fyrsta 20. apríl (528)
Grunnskólahlaup Lindex á Sumardaginn fyrsta 21. apríl (10)
75. Vormót ÍR 15. júní (143)
7.Bronsleikar ÍR 15. október (313)
22. Silfurleikar ÍR 19. nóvember (598)
42. Gamlárshlaup ÍR 31. desember (1239)
Skemmtiskokk Gamlárshlaupsins (312)
Innanfélagsmót, kastmót, stökkmót, jólamót og bætingamót voru fjölmörg samkvæmt
venju og þátttakendur á annað hundrað.

SVÍFUR YFIR RÁNA

Félagsauðurinn
Inga Dís Karlsdóttir hefur stýrt ÍR hlaupunum af miklum myndarbrag ásamt sínum dyggum
samstarfsmönnum þeim Gauta Höskuldssyni, Sigurði Þórarinssyni, Sigurði Sigurðssyni og Þór
Gunnarssyni. Hlaupin okkar blómstra í höndum þessa hóps enda metnaðurinn og nákvæmnin í
fyrirrúmi í allri vinnu þeirra.
Í framkvæmdanefnd mótanna eru Bjarni A Lárusson, Guðfinna Halla Þorvaldsdóttir, Helgi
Björnsson, Margrét Héðinsdóttir, Oddný Árnadóttir, Kristín Birna Ólafsdóttir, Björg Gunnarsdóttir
og Þráinn Hafsteinsson. Þessi hópur sér um alla skipulagningu og undirbúning svo að þeir sem
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mæta til starfa og í keppni geti gengið að sínu kláru á mótsdag. Góð reynsla hefur fengist af því að
fela Ingu Dís hlaupstjórnina og ákveðið var að gera það sama vegna mótanna. Í árslok samdi stjórn
deildarinnar við Helga um að taka að sér að stýra undirbúningi móta deildarinnar.
Til að framkvæma viðburðina sem deildin stendur fyrir þarf fjöldan allan af fólki. Á árinu 2017 var
stigið það skref að bjóða öðrum deildum ÍR hlutdeild í ágóðanum af viðburðunum og tóku þær að
sér ákveðin verkefni á viðburðunum gegn greiðslu í fjáröflunarsjóð viðkomandi deildar. Þetta tókst
mjög vel og gott að deildirnar geti þannig stutt hvor aðra í starfi. Iðkendur í frjálsum hafa notið
góðs af því að fá fjármuni inn á sína fjáröflunarreikninga með því að vinna á viðburðum deildarinnar
en álagið er mikið frá október til febrúar þegar deildin heldur viðburð í hverjum mánuði og það
þarf 100 til 200 manns til að framkvæma hvern viðburð. Að ná að framkvæma þetta ár eftir ár er
hlutur sem margir furða sig á. En þetta hefur tekist og ávinningurinn er gríðarlegur fyrir alla innan
deildarinnar.

Sjálfboðaliðabikarinn
Sjálfboðaliðabikarinn er farandbikar veittur sjálfboðaliða til varðveislu fram að næsta viðburði sem
þakklætisvottur fyrir að leggja starfinu lið. Árið 2015 barst deildinni bikar að gjöf til minningar um
Katrínu Atladóttur sem lést um aldur fram árið 2011. Katrín hefði orðið sextug á árinu 2015. Dóra
Gunnarsdóttir, frænka Katrínar, gaf bikarinn. Stjórn deildarinnar tók ákvörðun um að bikarinn yrði
notaður til að heiðra sjálfboðaliða á viðburðum deildarinnar. Katrín var dyggur liðsmaður og hana
vantaði sjaldan í starfsmannahópinn hvort sem um hlaup eða mót var að ræða.
Bikarinn var fyrst afhendur á 20. Stórmóti ÍR. Eftirfarandi sjálfboðaliðar fengu bikarinn afhentan til
varðveislu á árinu 2017.
•
•
•

Árni Árnason, Stórmót ÍR
Svanhildur Hauksdóttir, Víðavangshlaup ÍR
Hlín Þórhallsdóttir, Silfurleikar ÍR

Fjármál
Þegar aðalfundur deildarinnar er haldinn liggja reikningar hennar ekki fyrir. Rekstur deildarinnar
árið 2017 hefur verið samkvæmt þeim rekstrarlegu markmiðum sem sett voru og rekstur hennar
er með svipuðu sniði og undanfarin ár. Skrifstofa félagsins sér um að bóka og gera upp reikninga
deildar. Ekki náðist að gera það fyrir fundinn. Þar sem aðalfundur félagsins mun samþykkja
reikninga deilda félagsins eins og gert er ráð fyrir í lögum þess var ákveðið að halda aðalfundinn
þó reikningar væru ekki tilbúnir. Fráfarandi stjórn mun klára þau mál með starfsfólki skrifstofu ÍR.

Minningarsjóður Guðmundar Þórarinssonar
Árið 2017 voru sendir út greiðsluseðlar í byrjun apríl, fyrir Víðavangshlaup ÍR. Sendir voru út 267
greiðsluseðlar til ÍR-inga úr frjálsum og velunnara deildarinnar. Innkoma í sjóðinn var með
þokkalegasta móti árið 2017, eða 200.000 kr., sem þýðir að 80 greiddu í sjóðinn að þessu sinni.
Fjórir styrkir voru veittir úr sjóðnum á þessu ári og hlutu eftirfarandi styrk:
•
•
•

Thelma Lind Kristjánsdóttir 75.000 kr. til að komast í keppnisferðir og ná í bætingar í
kringlukasti kvenna
Tristan Freyr Jónsson 75.000 kr. til þess að komast erlendis á tugþrautarmót
Guðni Valur Guðnason 100.000 kr. til þess að komast erlendis á mót í kringlukasti og ná
lágmarki á HM
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•

Martha Ernstsdóttir og Jón Oddsson 100.000 kr. vegna námskeiða sem þau sóttu erlendis
og munu nýtast frjálsíþróttadeildinni í næstu framtíð.

Enn er það von stjórnar minningarsjóðsins að geta áfram stutt að einhverju leyti við bakið á starfi
frjálsíþróttadeildarinnar með framlögum á borð við þau framlög sem komið hafa á undanförnum
árum
Engar breytingar urðu á stjórn sjóðsins á árinu og sitja enn í stjórn sjóðsins Jón Þ. Ólafsson, Gunnar
Páll Jóakimsson, Kristín Ingibjörg Guðmundsdóttir og Bryndís Hólm.
Umsjónarmenn sjóðsins eru enn Felix Sigurðsson og Stefán Halldórsson.

F RAMTÍÐARS ÝN

Í ÞRÓTTAMENN
FRAMTÍÐARINNAR

Í breytilegum heimi er þörf fyrir sveiganleika. Það þarf sífellt að skoða og endurmeta hvernig starfið
er lagt upp. Til þess að íþróttastarf blómstri þarf starfið að vera skemmtilegt og iðkendur þurfa að
hafa gaman af því. Þetta á ekki síst við í barna- og unglingastarfinu. Það sem virkaði vel á börn fyrir
20 til 30 árum gengur ekki endilega í börnin í nútímanum. Heimur þeirra er allur annar og taka þarf
mið af því. Ætla má að hafa þurfi meira fyrir því að ná börnum inn í íþróttastarf núna en þurfti fyrr
á árum. Leggja þarf mikla rækt við það starf því börnin eru framtíðin í þessu starfi eins og öðru.
Síðast liðið sumar náðist ekki að fá iðkendur undir 12 ára til að æfa yfir sumartímann. Endurskoða
þarf hvernig sumarstarfið er skipulagt alveg upp í 14 ára. Þar liggja áskoranirnar í nánustu framtíð.
En framtíðin er björt. Innan vébanda deildarinnar starfar fjöldinn allur af hæfileikafólki sem er
tilbúið að bretta upp ermar og gera það sem gera þarf. Þetta á við um þjálfara, iðkendur, foreldra
þeirra og aðra velunnara deildarinnar. Fjárhagslegur grundvöllur starfsins er sterkur og gerir þar
gæfumuninn miklar tekjur af mótum og hlaupum, viðburðum sem hafa sérstakan sess í
frjálsíþróttastarfinu í landinu. Tækifærin eru um allt, okkar er að grípa þau og gera iðkendum mat
út þeim.
Það eru tæp 13 ár síðan ég tók við formennsku í deildinni, en 18 ár síðan ég kynntist fyrst starfi
þessarar deildar. Á þeim tíma hefur deildin vaxið og dafnað. Þökk sé fjölmörgum einstaklingum
sem lagt hafa hönd á plóg. Þetta hefur verið lærdómsríkt og gefandi tímabil. Það eru forréttindi að
hafa fengið tækifæri til að stýra þessu starfi og fá að vinna með öllu þessu frábæra fólki. En mesta
ánægjan felst þó í því að hafa fengið tækifæri til að fylgjast með öllu þessu frábæra íþróttafólki
vaxa úr grasi, þroskast til fullorðinnar manneskju sem fer vel menntuð út í lífið og spjarar sig. Öll
afreksfólk, hvert á sínu sviði.
Margrét Héðinsdóttir, formaður
Frjálsíþróttadeildar ÍR

S KÝRSLA STJÓRNAR
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Starfsskýrsla 2017-2018
Á aðalfundi handknattleiksdeildar ÍR 2017 voru kosin í stjórn Sturla Ásgeirsson, Guðný Inga
Ófeigsdóttir, Anna Margrét Sigurðardóttir, Högni Guðmundsson og Haraldur Hannesson. Til vara
voru kosin Runólfur Bjarki Sveinsson, Haukur Loftsson og Sveinn Valtýr Sveinsson og var verkum
skipt eftirfarandi Haraldur formaður, Sturla varaformaður og Runólfur gjaldkeri. Öðrum verkum
var ekki formlega skipt hvort aðilar væru meðstjórnendur eða varamenn í stjórn en
stjórn hefur hist mjög mikið í vetur til að leysa úr fjölmörgum málum sem upp hafa
komið og hefur samstarfið verið mikið átaka ár og stjórn ekki samstillt um lausn
mála.
Barna og unglingaráð skipa eftirtaldir aðilar
Markús Sigurðsson formaður, HilmarJacobsen gjaldkeri, Ingibjörg Gréta
Marteinsdóttir ritari, Elías Jóhannesson Austurberg, Rannveig Oddsdóttir Sjoppa,
Þorgeir Guðfinnsson Austurberg, Bjarki Gunnarsson fjáröflun, Gísli Páll Reynisson
Vefstjóri, Kristín Ásta Ólafsdóttir meðstjórnandi, Valdimar Jónsson meðstjórnandi,
Davið Hedin meðstjórnandi og Kristín Björg Kristinsdóttir meðstjórnandi
Meistaraflokksráð karla: Var í höndum stjórnar.
Meistaraflokksráð kvenna: Var í höndum stjórnar.
Mótaráð: Var skipað barna og unglingaráði.
Umsjón tíma og ritarmála: Árni Ísberg, Agnar Sveinsson,Steinar Sigurðsson og
Kristín G. Ingimundardóttir.
Dómararáð: Kristín Aðalsteinsdóttir,Hörður Aðalsteinsson og Runólfur Sveinsson.
Heimaleikjaráð Meistaraflokks: Gísli Páll Reynisson,Þorgeir Guðfinnsson,Elías
Jóhannesson,Kristín Aðalsteinsdóttir,Davíð Hedin.
Skemmtinefnd: Var í höndum stjórnar.
Vefstjórn og útgáfumál: Gísli Páll Reynisson

S TARFSEMI

DEILDARINNA R :

Á starfsárinu 2017-2018 voru iðkendur í handbolta hjá ÍR um 300 talsins og hefur verið litið
breytt til nokkurra ára og þarf að fara í öflugt átak til að reyna að fjölga iðkendum í handbolta hjá
félaginu. Bergvin Þór og Sólveig Lára voru kosin handboltafólk ÍR fyrir árið 2017 og voru þau vel
að kjörinu komin og óskar stjórn þeim til hamingju með þann heiður.
Leiktíðin hjá meistaraflokki karla:
Meistaraflokkur karla komst í 16 liða úrslit Coca cola bikarkeppninni eftir flottan sigur á
Stjörnunni í 32 liða úrslitum en svo tapaðist hörkuleikur á Ásvöllum gegn sterku liði Hauka.
Liðið spilaði í 1 deild leiktíðina 2016-2017 og endaði þar í öðru sæti á eftir Fjölni og fór því í
umspil þar sem liðið mætti Þrótti fyrst og vannst það einvígi 2-1 og var KR næsti mótherji og það
einvígi vannst 3-0 og liðið því komið í Olís deildina á nýjan leik sem ber að fagna. Liðinu gekk bara
ágætlega á leiktíðinni í Olís deildinni þar endaði liðið í 8 sæti sem liðinu var spáð fyrir mót af
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forráðamönnum og fyrirliðum deildarinnar svo að seigja má að liðið hafi verið á pari við spár
þrátt fyrir ótrúlega meiðslahrinu leikmanna. Liðið tapaði svo fyrir ÍBV í 8 liða úrslitum 2-0.
Reykjavíkurmót Tókum ekki þátt í því þetta árið
Bjarni Fritz og Hrannar Guðmundsson voru ráðnir þjálfarar meistaraflokks kk.
Tekin var sú ákvörðun að fara með U-lið til keppni og var sent
lið í 2 deild þar þessu verkefni stýrðu Hrannar Guðmundsson og
Erlendur Ísfeld. Gekk þetta dæmi bara ljómandi vel og fór liðið
upp um deild og spilar því í Grill 66 deildinni á næsta ári.
Leiktíðin hjá meistaraflokki kvenna.
Meistaraflokkur kvenna endaði í 5 sæti og rétt missti af sæti í
umspili um sæti í Olísdeildinni. Spilaði því liðið áfram í Grill 66
þar gekk liðinu bara vel í vetur og hafnaði í 3 sæti og fór í
umspil við lið HK sem reyndist sterkara á endanum og vann einvígið 2-1. Finnbogi Gretar
Sigurbjörnsson var ráðinn þjálfari liðsins og honum til aðstoðar var Stefán Pedersen
Landslið og landsliðsmenn og konur:
Eftirtaldir aðilar voru kallaðir til verkefna hjá HSÍ með landsliðum. Gretar Ari Guðjónsson, Kristján
Orri Jóhannsson, Ísabella Schobel,Adam Torstensen,Guðlaug Embla Hjartardóttir,Tína
Stojanovic,Aron Orri Vilhjálnsson,Atli Kolbeinn Siggeirsson,Rökkvi Jónasson,Sveinn Andri
Sveinsson,Bjarki Fjalar Guðjónsson,Sveinn Brynjar Agnarsson,Úlfur Kjartansson,Magnús Páll
Jónsson, Dagur Sverrir Kristjánsson,Karen Tinna Demian
Umgjörð heimaleikja meistaraflokkanna:
Heimaleikjaráð sér um leiki liðsins og vinna þar allir saman að því markmiði að framkvæma
leikina vel.
Þjálfarar.
Yfirþjálfari er Bjarni Fritzson.
8 fl kk Arnar Freyr Guðmundsson
8 fl kvk Arnar Freyr Guðmundsson
7 fl kk Arnar Freyr Guðmundsson
7 fl kvk Karen Tinna Demian
6 fl kk Sveinn Andri og Úlfur Kjartasson
6 fl kvk Tinna Baldursdóttir
5 fl kk Vigfús Þorsteinsson
5 fl kvk Stefanía Engilbertsdóttir og Kristjana Steingrímsdóttir
4 fl kk Hreiðar Haraldsson
4 fl kvk Gunnar Valur Arason
3 fl kk Erlendur Ísfeld
3 fl kvk Gunnar Valur Arason

Meistaraflokkur kvk Finnbogi Gretar Sigurbjörnsson og Stefán Pedersen
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Meistaraflokkur kk Bjarni Fritzson og Hrannar Guðmundsson.
U lið Hrannar Guðmundsson og Erlendur Ísfeld
Dómaramál: Fjöldi dómara innan félagsins er mikill en erfitt hefur reynst erfitt að manna leiki.
Einnig hefur verið vöntun á dómurum á efsta þrepi það er í meistaraflokki.
Vefmál, kynningarstarf og útgáfumál:
Þarna erum við ekki í nógu góðum málum og væri frábært að finna mann eða konu til að fara í
þessi mál.
Fjármál:
Það hefur reynst vera dýrt að koma upp liði sem er samkeppnishæft í efstu deild og erum við
ekki búinn að fullfjármagna þennan vetur sem er að líða. Bæði höfum við misst styrktaraðila og
eins hefur ekki gengið eins vel og vonast var til að finna nýja ásamt því að aðsókn að leikjum
vetrarins eru svolítil vonbrigði. Unnið er hörðum höndum að því að loka gati þessa árs og afla
fjárstuðnings til framtíðar.
Barna og unglingaráð er rekið af æfingagjöldum og hefur staðið undir sér.

L OKAORÐ

STJÓRN AR :

Það er mjög mikilvægt að huga vel að því að koma húsnæðismálum í góðan farveg það vantar
alveg gríðarlega meiri tíma á parketi í Breiðholtinu. Við erum með börn og unglinga á æfingum
eftir að útivistartíma þeirra lýkur á kvöldin og er það ekki ásættanlegt. Þarna þarf borgin að koma
sterk inn.
Stjórn deildarinnar hefur verið ósamstíga í mörgum málefnum félagsins og hefur árið reynt á
flesta sem koma að þessu starfi.
Við vonumst eftir að geta haldið áfram öflugu handboltastarfi í Breiðholtinu á næstu árum og til
þess þarf samstillt átak allra sem að starfinu koma.
Áfram ÍR
F.H Stjórnar,
Með bestu handboltakveðju
Haraldur Hannesson Formaður
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Fráfarandi stjórn:
Formaður Ásgeir Ásgeirsson (asgeirerlendur@internet.is)
Varaformaður: Björn H. Halldórsson (bjornjudoka@gmail.com)
Gjaldkeri: Haukur Þór Haraldsson (haukur.haraldsson@reykjavik.is)
Ritari: Magnús Sigurjónsson (magnussi@mmedia.is)
Meðstjórnandi:Kjartan Magnússon (maekkigleyma@gmail.com)
Meðstjórnandi: Gísli Fannar Vilborgarson (gislippon@gmail.com)

S TARFSEMIN / ÆFINGAR / ÚTBREIÐSLUSTARF
Fjöldi iðkenda Júdódeildar ÍR jókst verulega á árinu 2017. Veturinn 2016-2017 var fjöldi iðkenda
kominn yfir 30 en á haustönn 2017 var fjöldi iðkenda komin vel yfir 50. Þetta má meðal annars
þakka miklu kynningarstarfi síðustu tvö árin. Deildin fékk 87.000 króna styrk frá Góða hirðinum til
þess að vera með kynningarátak í Breiðholtshverfum rétt fyrir áramótin 2016-2017. Fyrir þann
styrk voru keyptar 3000 auglýsingar. Aðeins var dreift auglýsingum í þá póstkassa þar sem líklegt
var að börn væru á heimilinu. Megin inntak auglýsingarinnar var að Júdódeild ÍR bauð
viðkomandi að prófa júdó. Margir komu að prófa nokkrar æfingar og bættist þannig við iðkendur.
Sótt var um útbreiðslustyrk í verkefnasjóð ÍBR og fékk
deildin 50.000 króna útbreiðslustyrk sem var notaður um
haustið. Náðist að dreifa 1500 auglýsingum í allt
Seljahverfið, Bakkahverfið og Engihjallann.
Mest aukning var í fjölda iðkenda í aldurshópnum 7-10 ára.
Á vorönn voru 10 skráðir iðkendur og fjölgaði þeim í 26 um
haustið. Þurfti því að fjölga þjálfurum því yfir 20 iðkendur
mættu á hverja æfingu og fylla þeir allt æfingasvæðið. Oft
mæta það margir á æfingar í þessum aldursflokki að ekki er
hægt að láta iðkendur glíma standandi glímu. Eru 3-4
þjálfarar á hverri æfingu til að hugsa um allan hópinn.
Foreldrar eru duglegir að fylgjast með þeim æfingum og
mun vera mikil ánægja hjá þeim með æfingarnar. Nokkur
11 F RÁ ÆFINGU YNGSTA ÆFINGAFLOKKSINS
fækkun hefur verið í æfingahópnum 11-14 ára því nokkrir úr
þeim hópi eru farnir að æfa með æfingahópnum 15 ára og eldri. Fyrir ári síðan voru skráðir
iðkendur í æfingahópnum 15 ára og eldri 4 en voru 12 á haustönn. Auk þeirra æfa stærstu
iðkendurnir úr aldurshópnum 11-14 ára með elsta æfingahópnum og mæta því á bilinu 8-14 á
hverja æfingu. Höfum við orðið að skipta iðkendum inn á æfingasvæðið þegar æfð er standandi
glíma því æfingasvæðiðsem deildinni er ætlað er ekki nógu stórt. Það verður að bæta úr því eigi
deildin að geta vaxið áfram. Þyrfti tækjasalurinn að vera annarsstaðar því vegna plássleysis getur
ekki orðið meiri aukning í bardagaíþróttunum. Auk þess skapar tækjasalurinn hættu þegar
júdóiðkendum er kastað og þeir lenda utan í líkamsræktartækjum.
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2 ÍR

Á haustönn sáu Gísli Vilborgarson og Ásgeir E. Ásgeirsson um þjálfunina með aðstoð Aleksöndru
Liz og Karenar Guðmundsdóttur en um áramótin hætti Gísli en þeir Arnar Þór Sigurðsson og
Pálmar Davíð Magnason komu í staðinn.
Deildin er með einhvern efnilegasta æfingahóp unglinga í júdó í landinu. Til dæmis var
Aleksöndru Lis og Karen Guðmundsdóttur boðið að keppa á International Children Games í
borginni Kaunas í Litháen síðasta sumar. Aleksandra vann þar silfurverðlaun og var eini
Íslendingurinn sem vann þar til verðlauna. Aleksandra var einnig tilnefnd efnilegasta júdókona á
landinu á uppskeruhátíð Júdósambands Íslands í desember 2017. Auk keppnisferða erlendis fór
hópur ÍR inga í vikulangar æfingabúðir til Gerlev í Danmörku.

Mótahald
Ekki er lögð nein áhersla á að iðkendur taki þátt í mótum. Aðeins þeir sem vilja taka þátt í
keppnum taka þátt. Samt voru ÍR ingar áberandi á júdómótum á árinu enda hefur fjöldi
keppenda frá ÍR margfaldast síðustu 2 árin. Farið var fram á að deildin héldi Reykjavíkurmótið í
júdó í desember. Það var ekki hægt vegna lélegrar aðstöðu og fór keppnin fram hjá Júdófélagi
Reykjavíkur. ÍR átti fulltrúa á Norðurlandamótinu í júdó og Smáþjóðaleikunum og Södra Open í
Svíþjóð. Fjórir iðkendur deildarinnar kepptu á Södra Open mótinu í Svíþjóð og unnu þeir allir til
verðlauna.

Fjármál
Mikil fjölgun iðkenda jók verulega tekjur deildarinnar. Innheimta æfingagjalda gekk vel á árinu og
hefur deildin átt vel fyrir öllum útgjöldum og skuldbindingum. Einnig gekk vel að afla styrkja. Auk
dreifingastyrkja frá ÍBR og Góða hirðinum fékk deildin 100.000 króna styrk hjá Íþróttasjóði ríkisins
til að kaupa kastdýnu. Einnig fékk deildin 100.000 króna styrk frá ÍBR og Magnúsarsjóði ÍR til
afreksverkefna Gísla Vilborgarsonar.

F RAMTÍÐARS ÝN
Til að treysta grundvöll deildarinnar þarf að fjölga iðkendum og stækka
aðstöðuna. Deildin er búin að sprengja utan af sér núverandi aðstöðu.
Stundum eru iðkendur það margir á æfingu að ekki er hægt að láta þá glíma
standandi glímu. Næsta haust þarf að auglýsa enn betur starf deildarinnar til
að fjölga iðkendum. Nú eru um 50 skráðir iðkendur og þarf að fjölga þeim.
Hæfilegur fjöldi væri 30 í aldurshópnum 7-10 ára, 20 í aldurshópnum 11-14 ára
og 20 í elsta hópnum. Það þarf að passa vel upp á iðkendur þannig að þeir
verði sem lengst. Það er best gert með því að hafa æfingarnar skemmtilegar.
Ekki má leggja of mikla áherslu á keppnismennsku sem getur fælt frá, heldur á
félagsskapinn, líkamsræktina og skemmtunina. Einnig þarf að fá fleiri til að
vinna að uppgangi deildarinnar enda hefur allt of mikil vinna safnast á of fáar
hendur.

INGAR Á
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S KÝRSLA STJÓRNAR K ARATEDEILDAR ÍR
STARFSÁRIÐ 2017
Ársskýrsla stjórnar karatedeildar ÍR 2017
Aðalfundur karatedeildar ÍR var haldinn í Íþróttahúsinu Austurbergi í Undirheimum,
fimmtudaginn 16. mars 2017, klukkan 19:30.
Fyrrum gjaldkeri Agnieszka Buraczewska og Birgitta Baldvinsdóttir ritari sögðu sig úr stjórn.
Ný stjórn:
Formaður Hrafnhildur Úlfarsdóttir,
Varaformaður Branka Alexandersdóttir
Gjaldkeri Herdís Magnúsdóttir
Aðstoðargjaldkeri María B. Jónsdóttir
Ritarar Hrafnhildur Úlfarsdóttir og Herdís Magnúsdóttir
Stjórnarmaður Birgir Örn Tómasson
Stjórnarmaður Jeanette Paraiso

Reykjavík International Games 2017
Íþróttaleikarnir WOW Reykjavík International Games voru
haldnir dagana 26. janúar – 5. febrúar 2017. Þetta var í
tíunda sinn sem leikarnir eru haldnir og er þetta í fimmta sinn sem
Karatesamband Íslands (KAÍ) tekur þátt. Karatehluti RIG fór fram í
Frjálsíþróttahöllinni Laugardal sunnudaginn 29. janúar 2017.
Keppendur voru 106 talsins frá 14 félögum ásamt erlendum
keppendum frá Hollandi, Englandi og Suður Afríku tóku þátt í
mótinu. Keppt var bæði í kata og kumite, í bæði unglinga og
fullorðinsflokkum.
Keppendur frá karatedeild ÍR voru fimm og komust þrír þeirra á
verðlaunapall og tveir í fleiri en einni keppnisgrein. Í kata drengja
(12-13 ára) Alexander Bendtsen 1. sæti. Í kata unglinga (16-17 ára)
Aron Anh Ky Huynh 1. sæti. Í kata unglinga (16-17 ára) Matthías B
Montazeri 2. sæti. Í kata fullorðinna (18+) Aron Anh Ky Huynh 2.
sæti. Í kumite unglinga (-68kg.) Aron Anh Ky Huynh 2. sæti. Í
kumite unglinga (-68kg.) Matthías B Montazeri 3. sæti. RÚV sýndi
beint frá úrslitum í karate. Í úrslitum í kata junior karla voru
báðir keppendur frá karatedeild ÍR. Þeir Aron Anh Ky Huynh og
Matthías B Montazeri. Í úrslitum í kata senior voru Elías
Snorrason frá Karatefélagi Reykjavíkur og Aron Anh Ky Huynh frá karatedeild ÍR.
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Aron Anh Ky Huynh Íslandsmeistari í kata karla 2017.
Íslandsmeistaramót fullorðinna í kata var haldið í Íþróttahúsi Menntavísindasviðs Háskóla
Íslands laugardaginn 4. mars 2017. Þar landaði Aron An Ky Huynh frá karatedeild ÍR sínum
fyrsta Íslandsmeistaratitli fullorðinna í kata. Svana Katla Þorsteinsdóttir frá Breiðabliki varð
Íslandsmeistari kvenna í kata. Þetta er í þriðja sinn sem hún vinnur titilinn.
Þess má geta að Aron var einn af fjórum landsliðsmönnum sem kepptu þann 25. febrúar
síðastliðinn á Swedish Kata Throphy í Stokkhólmi. Þar komst Aron
i úrslit og vann til silfurverðlauna. Mótið er eitt stæðsta katamót
sem haldið er í norður Evrópu og var þátttakan liður í
undirbúning landsliðsins fyrir Norðurlandamótið sem haldið var í
Eistlandi 8. apríl 2017.
Á Íslandsmeistaramótinu í kata 2017 voru um þrjátíu keppendur
skráðir til leiks og átta hópkatalið.

Aron Anh Ky Huynh bikarmeistari 2016-2017.
Sannkölluð karateveisla á vegum Karatesambands Íslands var helgina 24.-25.mars þegar
haldin voru þriðja og síðusta bikar- og bushidomót vetrarins 2016-2017 í Fylkissetrinu,
Norðlingaholti í umsjón Karatedeildar Fylkis. Föstudaginn 24. mars fór fram þriðja og
síðasta bikarmót vetrarins í karate, Eftir þau þrjú mót sem mynduðu bikarmótaröðina
þetta árið, stóð Aron Anh uppi sem sigurvegari og varð bikarmeistari karla í karate
20016-2017.Aron Anh Ky Huynh, ÍR og María Helga Guðmundsdóttir, Þórshamri urðu
bikarmeistarar 2016-2017, bæði annað árið í röð.
Laugardaginn 25. mars, fór fram þriðja Bushido bikarmótið sem er mótaröð fyrir 12-17
ára unglinga, þar sem keppt er í kata og kumite, skipt í aldursflokka en aldursflokkar
ráðast af aldri keppenda þegar mótaröðin hefst að hausti. Þrír iðkendur frá ÍR komust í
verðlaunasæti. Í Bushido mótaröðinni í flokki 16-17 ára unglinga varð Aron Anh Ky Huynh
Bushidomeistari í kata og Mattías B. Montazeri, ÍR í þriðja sæti í sama flokki. Kamila
Buraczewska, ÍR lenti í þriðja sæti í kumite í flokki 14-15 ára.

Í SLANDSMEISTARATITLAR

OG BRONS Á

ÍM 2017.

Íslandsmeistaramót barna og unglinga í kata 2017 var haldið í íþróttahúsi við Vesturgötu á
Akranesi helgina 6. og 7. maí. Um 32 keppendur frá karatedeild ÍR tóku þátt.
íslandsmeistaramót barna í kata var haldið laugardaginn 6. maí. Þar mættu til leiks 170 krakkar
og 37 lið frá 10 félögum. Karatedeild ÍR varð í öðru sæti í heildarkeppni félaga með 14 stig og
landaði tveimur Íslandsmeistaratitlum í einstaklingskeppni og einum í hópkata, ásamt tveimur
bronsverðlaunum. Verðlaunahafar laugardagsins 6. maí 2017 voru:
Íslandsmeistari 8 ára barna Adam Ómar Ómarsson
Íslandsmeistari 10 ára barna Francis Matthew De Luna
Íslandsmeistarar í hópkata barna 9 ára og yngri: Adam Ómar Ómarsson, Dunja Dagný Minic og
Jakub Kobiela
Bronsverðlaun í kata 9 ára: Jakub Kobiela og Mía Duric.
Íslandsmeistaramót unglinga var haldið sunnudaginn 7. maí. Þar mættu til leiks 80 einstaklingar
og 14 lið frá 10 félögum. Einn keppandi frá karatedeild ÍR lenti í úrslitum og stóð uppi sem
sigurvegari. Verðlaunahafi sunnudagsins 7. maí var: Íslandsmeistari 15 ára Kamila Buracewska.
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Kumitemót karatedeildar ÍR.
Kumitemót var haldið á vegum karatedeildar ÍR í ÍR heimilinu Skógarseli 12
fimmtudaginn 1. júní 2017. Um
þrjátíu krakkar frá karatedeild ÍR og
Víkings tóku þátt. Mótið var
æfingamót í kumite en það er
bardagahluti karateíþróttarinnar og
var liður í að kynna fyrir þeim
keppnisreglur í kumite áður en þau mega
keppa formlega við 12 ára aldur.
Mótið var haldið fyrir stelpur og
stráka á aldrinum 6 - 11 ára. Keppt var í sjö flokkum eftir aldri, kyni og þyngd.
Keppnisgjald var kr: 1.000-.
Aldrei fleiri tekið belta-/gráðupróf.
Haldin eru þrjú beltapróf á ári. Á vorönn eru tvö tímabil og var annað beltapróf vetrarins
2017 haldið í síðasta æfingartíma fyrir sumarfrí, dagana 7., 8. og 9. júní. Um 60 iðkendur
þreyttu beltapróf í þetta sinn og er það næstum tvöföldun frá því á sama tíma í fyrra.

Sumarnámskeið í karate
Í sumar var í fyrsta sinn boðið upp á
sumarnámskeið í karate fyrir börn á
aldrinum 6 - 9 ára. Leiðbeinendur
voru meðal fremstu karatemanna
landsins, þeir Aron Anh Ky Huynh
og Mattías B. Montazeri.
Námskeiðin voru þrjú, hvert námskeiðið var vika í senn, mánudag til föstudags frá
kl: 09:00-12:00. Verð fyrir vikuna var kr: 6.500-. Námskeiðið byrjaði 12. júní og
var haldið í Undirheimum í íþróttahúsinu Austurbergi, inngangur sundlaugarinnar í Breiðholti.
Þrjú brons á haustmóti KAÍ 2017.
Haustmót Karatesambands Íslands var haldið
á Akranesi laugardaginn 16. september
síðastliðinn fyrir aldurshópinn 12-17 ára.
Karatefélag Akraness sá um undirbúning og
bauð uppá æfingabúðir í karate alla helgina.
Markmið karate-æfingabúðanna var að
iðkendur kynnist iðkendum annara félaga og
hafi gaman saman.
Tveir keppendur frá Karatedeild ÍR tóku þátt. Soffía Erla Hjálmarsdóttir lenti í þriðja sæti í
kata í aldurshópi 12-13 ára og Kamila Buracewska lenti í þriðja sæti, bæði í kata og
kumite í aldurshópi 15-16 ára.
Aron Anh smáþjóðameistari í kata
Fjórðu smáþjóðleikarnir í karate voru haldnir í Andorra helgina 29. september til 1.
október 2017. Keppt var bæði í kata og kumite í unglinga- og fullorðinsflokkum. Þar
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mættu til leiks 411 keppendur frá 8 löndum, Andorra, Kýpur, Mónakó,
Lúxemborg, San Marinó, Liechtenstein, Möltu og Íslandi.
Keppendur íslenska landsliðisins náðu frábærum árangri og unnu til fjölda
verðlauna. Þetta er í fyrsta sinn sem Íslendingar eignast smáþjóðameistara í
karate, en það eru þau Aron Anh Ky Huynh smáþjóðameistari í kata 16-17
ára unglinga frá karatedeild ÍR og Íveta Ívanova smáþjóðameistari í kumite
16-17 ára frá karatedeild Fylkis. Aron keppti einnig í fullorðinsflokki í kata á
mótinu.
Á Nordic Championship 2017 WKF náði Íslenska landsliðsins frábærum
árangri og þar á meðal Aron Anh Huynh frá Karatedeild ÍR sem komast á verðlanapall og lenti í
3.sæti í kata.
Aron í fyrsta sæti í kata á Haustmóti KAÍ
Haustmót KAÍ fyrir 16 ára og eldri var haldið föstudaginn 3. nóvember í Fylkisselinu. Keppt var í
opnum flokki karla og kvenna í kata og kumite og voru 23 keppendur skráðir til leiks. Tveir
keppendur frá karatedeild ÍR tóku þátt, Aron Anh keppti í kata og vann til fyrstu verðlauna á
mótinu. Þess má geta að Aron var valinn í 6 manna landsliðshópinn sem vann sér inn
þátttökurétt á heimsmeistaramóti ungmenna 14-21 árs í karate á Tenerife dagana 25. til 29.
október síðastliðinn, eftir afar góðan árangur á smáþjóðaleikunum í Andorra.
Kamila Buraczewska í 3. sæti í kumite stúlkna 14-15 ára á IM unglinga.
Íslandsmeistaramót unglinga í kumite var haldið sunnudaginn 15. október Í Fylkissetrinu í
Norðlingarholti í umsjón karatedeildar Fylkis. Góð þátttaka var á mótinu, um 55 keppendur, á
aldrinum 12-17 ára, frá 9 félögum.
Fjórir
keppendur frá karatedeild ÍR tóku
þátt og varð Kamila Buraczewska í 3.
sæti í kumite stúlkna 14-15 ára.
Góður árangur ÍR á fjörkálfamóti í
kumite
Æfingamót í kumite á vegum
karatefélaganna Fylkis og Þórshamars
var haldið 11. nóvember í Fylkisselinu
Norðlingaholti. Um 120 krakkar á aldrinum 8-11 ára tóku þátt. Keppendum á mótinu var skipt í
hópa eftir aldri og þyngd. Keppendur frá ÍR voru 15 hressir krakkar og náðu góðum árangri.
Stelpur f:2008: Dunja Dagný 1.sæti. Mía Djuric 2. sæti
Strákar f: 2008: Daran C. Uzo 1. sæti.
Strákar f: 2009: Adam Ómar Ómarsson 1. sæti. Þorleifur G. Wernes 3. sæti.
Strákar f: 2009: Rúbín Leó Ingólfsson 2. sæti. Strákar f: 2008: Youssef El Altrouss 2.
sæti.
Strákar f: 2008: Jakob Kobiela 2. sæti.
Strákar f: 2006: Jónas Bergmann Diego Blöndal 2. sæti.
Kynningarnámskeið fyrir foreldra
Boðið var upp á frítt kynningarnámskeið fyrir foreldra barna í karate. Námskeiðið var liður í
uppbyggingu innviða og fræðslu um karateíþróttinna.
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Katamót karatedeildar ÍR og Víkings
Katamót karatedeildar ÍR var haldið laugardaginn 9. desember í ÍR heimilinu Skógarseli 12. Um
42 krakkar á aldrinum 6-13 ára frá karatedeild ÍR og
karatedeild Víkings tóku þátt. Mótið var æfingamót fyrir
beltapróf sem iðkendur félaganna taka í lok annar. Góð
stemning var meðal iðkenda. Mótinu var tvískipt milli
aldurshópa, en í bæði skiptin byrjaði dagsskráin á
upphitun og karate sýningu. Að lokinni
verðlaunaafhendingu var haldið pizzupartý.
Íþróttafólk ársins 2017 í karatedeild.
Karatedeild ÍR valdi Aron Anh Ky Huynh sem íþróttakarl ársins 2017. Á fyrrihluta ársins 2017
keppti Aron bæði í unglinga- og fullorðinsflokki ásamt því að vera
jafnvígur í báðum keppnisgreinum karate, kata og kumite. Á Reykjavík
International Games keppti Aron
bæði í unglinga- og fullorðinsflokki.
Hann komst í úrslit í bæði kata og
kumite í flokki unglinga (16-17
ára), hann lenti í 1. sæti í kata og 2.
sæti í -68 kg. flokki í kumite. Hann
komst einnig í úrslit í kata
fullorðinna og lenti í 2. sæti. Á
Íslandsmeistaramóti í kata landaði
Aron sínum fyrsta
Íslandsmeistaratitli í flokki
fullorðinna. Hann varð
bikarmeistari karla í karate annað
árið í röð og einnig Bushidomeistari í kata í flokki 16-17 ára unglinga. Hann keppti í kata
fullorðinna á haustmóti Karatesambands Íslands og vann til fyrstu
verðlauna. Aron var valinn í Íslenska landsliðið í karate 2017 og keppti
fyrir Íslands hönd á Swedish Kata Throphy í Stokkhólmi, það er stærsta
katamót sem haldið er í norður Evrópu. Þar komst Aron i úrslit og vann
til silfurverðlauna. Á fjórðu smáþjóðleikum í karate sem haldnir voru í Andorra varð Aron fyrstur
Íslendinga til að verða smáþjóðameistari í kata unglinga. Á Nordic Championship 2017 komst
Aron á verðlanapall og lenti í 3.sæti í kata. Þess má geta
að Aron var valinn í 6 manna landsliðshópinn sem vann
sér inn þátttökurétt á heimsmeistaramóti ungmenna 1421 árs í karate á Tenerife eftir afar góðan árangur á
smáþjóðaleikunum í Andorra. Aron er einstaklega prúður
og einbeittur íþróttamaður. Ásamt reglulegum æfingum
mætir hann á landsliðsæfinga og námskeið á vegum
Karatesambands Íslands. Síðasta sumar sótti hann
námskeið í karate til Pablo Arimenteros sem er mikils
metinn þjálfari og karate dómari á Spáni. Aron er góð
fyrirmynd yngri iðkenda, hann er hjálpsamur og tekur þátt
í félagsstarfi karatedeildar. Hann er áhugasamur um
karateíþróttina og þjálfar yngri iðkendur í karate á vegum
karatedeildar ÍR.
Karatedeild ÍR valdi Kamilu Buraczewska sem íþróttakonu
ársins 2017. Framan af ári átti Kamila við meiðsli að stríða og tók því á þeim tíma ekki þátt í
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mótum á vegum Karatesambands Íslands, en með góðri þjálfum og hvíld mætti hún aftur til leiks
einbeitt og ákveðin. Kamila komst í úrslit á Íslandsmeistaramóti unglinga og varð
Íslandsmeistari 15 ára stúlkna í kata 2017. Þetta var hennar þriðji
Íslandsmeistaratitill í röð í kata. Á haustmóti Karatesambands Íslands keppti hún
bæði í kata og kumite 15-16 ára unglinga og lenti í þriðja sæti í báðum
keppnisgreinum. Á Íslandsmeistaramóti unglinga í kumite lenti Kamila í þriðja sæti
í flokki stúlkna 14-15 ár. Í öðrum af þremur beltaprófum ársins á vegum
karatedeildar ÍR náði Kamila þeim áfanga að fá svarta beltið í karate. Hún er eina
konan meðal iðkenda karatedeildar ÍR með svart belti í karate. Kamila er góð
fyrirmynd yngri iðkenda, hún er hjálpsöm, jákvæð og prúður íþróttamaður.
Belta-/gráðupróf haustannar
Belta/ gráðupróf var haldið í síðasta tíma fyrir jól, laugardaginn 16. desember, miðvikudaginn 20.
desember og fimmtudaginn 21. desember, samkvæmt stundarskrá. Iðkendur deildarinnar hafa
aldrei verið fleiri og fjöldi þeirra sem tóku belta-/gráðuprófið voru að þessu sinni 63 talsins.
Aron valin besti karatekarl ársins 2017.
Í fréttatilkynningu frá Karatesambandi Íslands kemur eftirfarandi fram: Aron Anh er efnilegur
karatemaður sem hefur verið vaxandi í keppni í ár og
hefur einbeitt sér að keppni í kata á þessu ári. Aron Anh
er fyrsti smáþjóðameistarinn fyrir Íslands hönd og
núverandi bikarmeistari á sínu öðru keppnisári í
fullorðinsflokki auk þess að vera Íslandsmeistari
fullorðinna í kata. Aron Anh er einnig bikarmeistari
unglinga í kata ásamt því að vera í verðlaunasætum
bæði á unglinga og fullorðinsmótum í kata innanlands
sem utan. Aron Anh er núna í 54. sæti á heimslista
Alþjóðakaratesambandsins (WKF) í kata junior karla af
117 skráðum keppendum.
Helstu afrek Aron Anh á árinu 2017 voru;
RIG 2017 kata Junior karla 1. sæti,
RIG 2017 kata senior karla 2. sæti.,
RIG 2017 kumite male junior 68 kg 2. sæti,
Swedish Kata Trophy kata junior male 2. sæti,
ÍM kata senior male 1. sæti,
Bikarmótaröð í karate 2017 1. sæti,
Grand Prix-mótaröð 2017 kata 16-17 ára drengir 1. sæti,
NM 2017 kata junior 3. sæti,
SSEKF Andorra kata male junior 1. sæti,
Haustmót KAÍ kata karla 1. sæti.

K ARATESTARFIÐ
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Árið 2017 var þriðja starfsár karatedeildar. Karatedeildin er tilraunaverkefni og starfar undir
aðalstjórn ÍR. Á þessum þremur árum hefur fjöldi iðkenda næstum þrefaldast, helstu starfshættir
komnir í fastan farveg og komin nokkuð góð yfirsýn yfir það sem þarf og hægt er að gera í
uppbyggingu starfsins.
Það er markmið og stefna stjórnar karatedeildar að byggja
upp gæðastarf. Á árinu var boðið upp á frítt námskeið í
karate fyrir foreldra iðkenda, markmið þess var að kynna
fyrir þeim karateíþróttina og vekja áhuga þeirra á starfinu. Í
haust voru ráðnir tveir nýjir þjálfarar, þau Aron Anh Ky
Huynh og Brandís Eggertsdóttir, til viðbótar við Vicente
Carrasco sem er aðalþjálfari deildarinnar. Það er mikilvægt í
uppbyggingarstarfi að sækja þekkingu víða. Okkar helsti
keppnismaður ásamt þjálfara fóru til Spánar til æfinga og á
þjálfaranámskeið í karate og fengu til þess styrk úr
Magnúsarsjóði.
Í iðkendahópnum eru mikil gæði, einstakur hópur og góðir
íþróttamenn. Á árinu 2017 fengu ÍR-ingar þrjá Íslandsmeistaratitla í einstaklingskata og einn í
hópkata í flokki barna og unglinga, ásamt tveimur bronsverðlaunum og einn
Íslandsmeistaratitil í kata fullorðinna. Bushidomeistara, bikarmeistara,
smáþjóðameistara, RIG-verðlaunahafa í bæði unglinga- og fullorðinsflokki, besta
karatemann ársins 2017 ásamt fjölda annara verðlauna. Best er að meðal iðkenda ríkir
góður félagsandi.
Við þökkum starfsfólki skrifstofu ÍR, öðrum karatefélögum, KAÍ, þjálfurum, iðkendum og
foreldrum þeirra ánægjulegt samstarf.
Fyrir hönd stjórnar karatedeildar ÍR,
Hrafnhildur Úlfarsdóttir, formaður.
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S KÝRSLA STJÓRNAR
K EILUDEILDAR ÍR
STARFSÁRIÐ 2017
Lögð fram á aðalfundi keiludeildar ÍR 18. apríl 2018

Minning
Á síðasta ári féllu tveir ÍR keilarar frá þau Soffía Erla Stefánsdóttir sem lést 22. mars eftir erfið
veikindi og Baldur Bjartmarsson sem lést þann 29. ágúst einnig eftir veikindi. Ég bið fundargesti
um að rísa úr sætum og heiðra minningu þeirra.

Starf stjórnar
Núverandi stjórn keiludeildar ÍR tók við eftir síðasta aðalfund sem haldinn var 16. mars 2017.
Í stjórn deildarinnar sitja nú Jóhann Ágúst Jóhannsson formaður, Svavar Þór Einarsson
varaformaður, Sigríður Klemensdóttir gjaldkeri, Sigrún Guðmundsdóttir ritari og Karen
Hilmarsdóttir meðstjórnandi. Varamenn eru Daníel Ingi Gottskálksson og Einar Hafsteinn
Árnason.
Haldnir voru 13 formlegir stjórnarfundir á starfstímabilinu. Auk
þess eru stjórnarmenn nánast í daglegum samskiptum í síma,
tölvupóstum og/eða á Fésbók. Ýmsir aðrir fundir eru skv. venju
s.s. formannafundir deilda ÍR, formannafundir á vegum KLÍ og
fjölmargir aðrir fundir vegna starfseminnar. Sigrún
Guðmundsdóttir var t.d. fulltrúi okkar í búninganefnd ÍR á árinu
en nýir búningar verða teknir í notkun næsta tímabil og hefur
stjórn deildarinnar valið þá búninga.

Á RANGUR ÍR

KEILARA Á ALMAN AKSÁ RINU

2017

Á síðasta ári unnu ÍR-ingar alls 13 Íslandsmeistaratitla, 3 Reykjavíkurmeistaratitla og 1
Meistaratitil, sjá lista:

Dags

Nafn

Flokkur

Mót

Sæti

5.2.17
14.2.17
5.3.17

Arnar Sæbergsson
Andrés Páll Júlíusson
Ágúst Ingi Stefánsson
Steindór Máni Björnsson
Elva Rós Hannesdóttir
Dagmar Alda Leifsdóttir

Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
2. flokkur pilta
2. flokkur pilta
2. flokkur stúlkna
2. flokkur stúlkna

RIG
Íslandsmót einstaklinga
Íslandsmót unglinga
Íslandsmót unglinga
Íslandsmót unglinga
Íslandsmót unglinga

1. sæti
2. sæti
2. sæti
3. sæti
Íslandsmeistari
2. sæti
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Hinrik Óli Gunnarsson
Sara Bryndís Sverrisd.
Hafdís Eva Laufdal
Eva Rós Hannesdóttir
13.3.17 Anna Magnúsdóttir
20.3.17 ÍR karlar
1.4.17
Hlynur Örn Ómarsson
Jóhann Ósk Guðjónsd.
Steindór Máni Björnsson
Ágúst Ingi Stefánsson
Lárus Björn Halldórsson
Hinrik Óli Gunnarsson
Adam Geir Baldursson
Sara B. Sverrisdóttir
1.4.17
Elva Rós Hannesdóttir
Tristan Máni Nínuson
Hafdís Eva Laufdal
Sigrún E Halldórsdóttir
9.4.17
ÍR BK
23.4.17 ÍR 1
23.4.17 ÍR PLS
29.4.17 ÍR KLS
9.5.17
ÍR KLS
ÍR PLS
ÍR TT
14.5.17 Einar Már Björnsson
20.5.17 Hafþór Harðarson
Gunnar Þór Ásgeirsson
Guðbjörg L Valdimarsd.
Bergþóra R Ólafsdóttir
Alexander Halldórsson
Svavar Þór Einarsson
26.8.17 Gunnar Þór Ásgeirsson
Hlynur Örn Ómarsson
Elva Rós Hannesdóttir
Linda Hrönn Magnúsd.
31.8.17 Ástrós Pétursdóttir
8.10.17 Nanna Hólm
Einar Már Björnsson
19.11.17 Hafþór Harðarson
11.12.17 Einar Már Björnsson
Hafþór Harðarson

3. flokkur pilta
3. flokkur stúlkna
4. flokkur stúlkna
Opinn flokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
1. flokkur pilta
1. flokkur stúlkna
2. flokkur pilta
2. flokkur pilta
3. flokkur pilta
3. flokkur pilta
3. flokkur pilta
3. flokkur stúlkna
3. flokkur stúlkna
4. flokkur pilta
4. flokkur stúlkna
4. flokkur stúlkna
Meistaraflokkur
Opinn flokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Forgjafaflokkur
Forgjafarflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur
Meistaraflokkur

Íslandsmót unglinga
Íslandsmót unglinga
Íslandsmót unglinga
Íslandsmót unglinga
Íslandsmót einstaklinga forgj.
Íslandsmót félaga
Meistarakeppni ungm.
Meistarakeppni ungm.
Meistarakeppni ungm.
Meistarakeppni ungm.
Meistarakeppni ungm.
Meistarakeppni ungm.
Meistarakeppni ungm.
Meistarakeppni ungm.
Meistarakeppni ungm.
Meistarakeppni ungm.
Meistarakeppni ungm.
Meistarakeppni ungm.
Bikarkeppni KLÍ
Íslandsmót unglingaliða
Íslandsmót tvím. d.liða
Íslandsmót liða
Íslandsmót liða
Íslandsmót liða
Íslandsmót liða
AMF forkeppni
Meistaramót ÍR
Meistaramót ÍR
Meistaramót ÍR
Meistaramót ÍR
Meistaramót ÍR
Meistaramót ÍR
Opna Rvk mót m/forgj.
Opna Rvk mót m/forgj.
Opna Rvk mót m/forgj.
Opna Rvk mót m/forgj.
Opna Reykjavíkurmótið
Íslandsmót para
Íslandsmót para
Forkeppni AMF 1. umf.
Íslandsmót tvímenningi
Íslandsmót tvímenningi

Íslandsmeistari
Íslandsmeistari
Íslandsmeistari
Íslandsmeistari
Íslandsmeistari
2. sæti
1. sæti
2. sæti
1. sæti
3. sæti
1. sæti
2. sæti
3. sæti
1. sæti
2. sæti
2. sæti
1. sæti
2. sæti
2. sæti
Íslandsmeistarar
Íslandsmeistarar
Deildarmeistarar
Íslandsmeistarar
3. til 4. sæti
2. sæti
1. sæti
1. sæti
2. sæti
1. sæti
2. sæti
1. sæti
2. sæti
Rvk. meistari
2. sæti
Rvk. meistari
2. sæti
Rvk. meistari
Íslandsmeistari
Íslandsmeistari
3. sæti
Íslandsmeistari
Íslandsmeistari

Auk þessara verðlauna settu ÍR-ingar fjölmörg met á árinu bæði formleg og persónuleg. Fjórir
300 leikir komu á árinu. Andrés Páll Júlíusson náði sínum fyrsta á RIG 2017 auk þess að setja
Íslandsmet í 2 leikjum 579. Hafþór náði enn einum leiknum sem kom á Meistaramóti ÍR. Daníel
Ingi Gottskálksson og Hlynur Örn Ómarsson náðu sínum fyrstu 300 leikjum í Pepsí keilunni í lok
ársins. Steindór Máni Björnsson setti Íslandsmet í 2 leikjum 26.4. í 2. flokki pilta 501 pinnar, í 5
leikjum 1.168 og 1.368 í 6 leikjum Sara Bryndís Sverrisdóttir setti síðan Íslandsmet í 3. flokki
stúlkna í 4, 5 og 6 leikjum 735 – 913 og 1.101. Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir setti svo
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Íslandsmet í 4. flokki stúlkna í 4 og 5 leikjum 661 og 786.

Barna- og unglingastarf
Sem fyrr heldur barna og ungmennastarfið áfram að blómstra hjá okkur. Eins og nefnt er að
ofan eru krakkarnir okkar að setja met og standa sig vel í keppnum sbr. upptalning hér að ofan.
Einhver aukning hefur verið af krökkum sem æfa hjá okkur milli ára. Ákveðin vandræði er þó
varðandi aukningu sem snýst fyrst og fremst að fjármagni sem við fáum frá ÍTR og auknum tíma
pr. verkefni sem Keiluhöllin Egilshöll setur á og tekur því meira af árlegu fjárframlögum frá ÍTR.
2016 var stofnað foreldrafélag ÍR krakka en starf þar hefur dalað eftir að barn þess foreldris
sem helst stóð að þessu dróg sig úr keilu. Gott væri að koma starfinu aftur á skrið og þarf það
að vera verkefni deildarinnar á komandi ári. Halda þarf vel utan um þann hóp.
Deildinn fjárfesti nýverið í kúlum sem verða boðnar þeim krökkum sem eru að fóta sig í keilunni.
Kúlurnar verða eign deildarinnar en hvert barn lætur bora kúluna fyrir sig. Síðan skal þeim skilað
þegar viðkomandi þyngir við sig í kúlum.
Á síðustu dögum hefur hópur foreldra og barna tekið sig saman og skráð sig til þátttöku á Junior
Irish Open sem fram fer í nóvember byrjun í ár. Nú þegar eru 7 krakkar frá ÍR búin að skrá sig.

Mótahald keiludeildar ÍR á árinu 2017
Sem fyrr heldur keiludeildin mót fyrir keilara. Þar eru t.d. Pepsí mótin, haldin í samstarfi við
Keiluhöllina, en í þessum mótum njótum við mikils stuðnings frá Ölgerð Egils Skallagrímssonar
með verðlaun og þökkum við kærlega fyrir þann ómetanlega stuðning. Hagnaður okkar af
þessum mótum er eyrnamerktur afreksstarfi deildarinnar.
AMF og RIG mótin voru fyrirferðarmikil á árinu 2017 sem fyrr. Keiludeildin kom
að framkvæmd keilumóts í tengslum við RIG níunda árið í röð. Fjórum erlendum
gestum var boðið til landsins og tveir komu á eigin vegum. Þeim sem boðið var
voru Írinn Chris Sloan, Svíarnir Peter Hellström, Pontus Anderson og Mattias
Möller. Auk þeirra komu Svíarnir Simon Staal og Matti Person en það fór svo að
heimalingurinn Arnar Sæbergsson úr ÍR KLS gerði sér lítið fyrir og sigraði Staal í
beinni útsendingu á aðalrás RÚV. Við sóttum um og fengum styrk frá KLÍ vegna
útbreiðslu vegna þessa móts. Sem mildaði fjárhagslegt högg af mótinu en þau
hafa fram að þessu aldrei staðið undir sér.
Í maí kláraðist svo AMF forkeppnin sem Einar Már Björnsson sigraði og vann sér með því
þátttökuréttinn á 53. Heimsbikarmóti einstaklinga Qubica AMF World Cup. Mótið, sem er
fjölmennasta einstaklingsmótið sem haldið er árlega miðað við fjölda þátttökuþjóða, var haldið í
Hermosillo í Mexíkó í nóvember. Vegna ýmissa ástæðna fór Einar einn síns liðs út en stjórn
deildarinnar samþykkti á fundi strax eftir mót breytt fyrirkomulag þessara ferða. Í stuttu máli er
það þannig að stigahæsta ÍR keilara af gagnstæðu kyni verður boðin þátttaka í mótinu og ef ÍR
keilari vinnur forkeppnina hér heima og aðili af gagnstæðu kyni fer ekki þá borgar deildin flug og
hótel undir aðstoðarmann fyrir viðkomandi. Þannig sé tryggt að tveir aðilar hafi kost á að fara út
á viðkomandi mót og veiti því hvor öðrum stuðning í keppni.
Páskamót ÍR var haldið sem fyrr og í fyrra bauð Toppveitingar undir forystu Svavars Þórs
verðlaunin í mótið. Einnig var happdrætti haldið til styrktar unglingastarfi deildarinnar sem gefur
ágætlega af sér.
Aftur var tekin ákvörðun um að fella niður Jólamót ÍR á síðustu stundu. Var það gert vegna
þeirrar stöðu að Nettó í Mjódd (reyndar Samkaup í Keflavík sem eiga Nettó verslanirnar) neituðu
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aftur að styðja okkur. Ekki tókst að fá stuðning frá öðru fyrirtæki með verðlaun í mótið.
Töluverður kostnaður er við verðlaun í þetta mót.

Landsliðsverkefni
Á liðnu ári voru nokkrir ÍR-ingar valdir í afrekshópa karla, kvenna og
ungmenna hjá KLÍ. A landslið karla og kvenna kepptu á HM 2017 í Las Vegas
um mánaðarmótin nóvember desember. KLÍ var boðið að senda karlaliðið þar
sem sæti losnuðu á þessu móti. Frá ÍR fóru þau Bergþóra Rós, Guðný Gunnars
og Linda Hrönn ásamt Hafþóri en hann er þjálfari kvennaliðsins. Hjá körlunum
voru það Hafþór og Gunnar Þór sem fóru fyrir hönd ÍR en þetta var fyrsta
landsliðsverkefni Gunnars Þórs.
Elva Rós, Ágúst Ingi og Steindór Máni kepptu á EYC um páskana í Finnlandi.
Jóhanna Ósk, Alexander og Hlynur Örn kepptu á NM U23 sem fram fór einnig í Finnlandi í
október.
Í afrekshópi kvenna hjá KLÍ eru núna 7 konur af 11 frá ÍR og Hafþór Harðarson er þjálfari
kvennaliðsins. ÍR konum hefur fjölgað um tvær milli ára í þessum hópi. Í karlahópnum eru 6
karlar af 13 úr ÍR, fjölgun um 1 milli ára, og í unglingahópnum eru 3 krakkar af 10 úr ÍR og Stefán
Claessen yfirþjálfari ÍR er í þjálfarahóp KLÍ.

Ú TBREIÐSLA ,

KYNNING OG MIÐLUN

Reglulega berast óskir til okkar um að kynna keiluna á hinum ýmsu vettvöngum. Þegar RIG 2017
var í gangi fóru formaður og Þórarinn Már með keiluteppi í Laugardalshöll og voru þar dagpart að
kynna keiluna fyrir þeim sem þar voru. Var sá leikur endurtekinn núna í ár. Á vormánuðum kom
beiðni frá Ölduselsskóla að vera með á vorhátíð skólans og fór undirritaður ásamt Steindóri
Mána og Alexander með keiluteppi þangað. Allar svona uppákomur eru gríðarlegt tækifæri fyrir
okkur að kynna íþróttina okkar fyrir yngstu krökkunum. Þessi keiluteppi eru helst notuð hjá ÍR
ungum en auðvelt er að fara með þau víðar til kynningar. Einnig höfum við verið í Egilshöll að
kynna þegar Grafarvogsdagar eru í gangi svo eitthvað sé nefnt.
Fréttir og tengt efni er sett inn á vef okkar www.ir.is/keila sem og á Fésbókina en þar eru tvær
síður annarsvegar opinber síða deildarinnar sem allir geta séð. Einnig er lokuð síða sem er
eingöngu ætluð félagsmönnum deildarinnar en þar koma aðrar upplýsingar sem ekki endilega
eiga erindi á opnum vettvangi. Ef þið eruð ekki þar nú þegar þá skora ég á ykkur að kíkja við. Auk
þess eru síður t.d. fyrir keilukrakkana þar sem þau á samt foreldrum eru ásamt fleiri
verkefnasíðum.

Þjálfun ÍR keilara
Eins og venjan hefur verið er þjálfun í boði fyrir börn og ungmenni hjá deildinni. Ákveðið var að
skipta upp hópunum í Grunn- og Framhaldshóp óháð aldri. Hugmyndin þar á baki er sú að geta
stýrt þjálfuninni betur í hvert sinn m.v. þann hóp sem er að æfa. Báðir hóparnir æfa tvisvar
sinnum í viku upp í Egilshöll, framhaldshópur á mánudögum og miðvikudögum frá 17 til 18:30 og
grunnhópar á þriðjudögum og fimmtudögum frá kl. 17 til 18. Auk þess tekur deildin þátt í ÍR
ungum fyrir 1. til 2. bekk og fer kennsla fram í Undirheimum Austurbergi á miðvikudögum og
föstudögum.
Eins og rætt hefur verið um þá var boðið upp á þjálfun fyrir deildarspilara í vetur. Hörður Ingi
hefur mest verið með það verkefni og hefur sá háttur verið hafður að hann mætir annan hvern
laugardag í Egilshöll og er þar í um tvo tíma í senn. Er hann þar á kostnað deildarinnar en keilarar
nýta þá annaðhvort árskort sín eða leigja brautir á eigin vegum. Það væri gaman að sjá fleiri nýta
sér þetta tækifæri til að fá þjálfun í keilu. Ég skora á ykkur að mæta í þessa tíma og fá liðsfélaga
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ykkar með. Allir hafa gott af því að fá leiðsögn, fá annað sjónarhorn á það hvað má bæta í leik
sínum. Stefnan er að halda þessu áfram á næsta tímabili.
Þjálfarar deildarinnar þetta árið eru:
Stefán Claessen Yfirþjálfari Framhaldshópur
Laufey Sigurðardóttir
Framhaldshópur
Þórarinn Már Þorbjörnsson Framhaldshópur og ÍR ungar
Guðmundur Jóhann Kristófersson Grunnhópur
Jóhann Ágúst Jóhannsson
Grunnhópur
Hörður Ingi Jóhannsson
Almenn þjálfun
Robert Anderson
Tæknilegur ráðgjafi með þjálfun

Önnur störf ÍR keilara
Eins og vanalega þá koma ÍR keilarar að ýmsum verkefnum á vegum keilunnar á hverju ári. Í
stjórn KLÍ sitja tveir aðalmenn þeir Bjarni Páll úr PLS sem varaformaður stjórnar og Hafþór
Harðarson sem ritari stjórnar. Auk þess er Stefán Claessen varamaður í stjórn.
Svavar Þór ber hitann og þungann af starfi Mótanefndar og á miklar þakkir skyldar fyrir sín störf
þar. Tóti er sem áður starfsmaður KLÍ en starfsheiti hans var breytt í framkvæmdastjóra KLÍ. Jón
Gríms er skoðunarmaður reikninga enn eitt árið. ÍR-ingar sjá um Aganefnd en það eru þeir
Gunnar Þór, Hörður Ingi og Böðvar Már. Hörður er einnig enn í Landsliðsnefnd en ætlar að draga
sig í hlé frá störfum eftir þetta tímabil. Hafþór og Bjarni eru einnig í Tækninefnd og undirritaður í
Dómaranefnd.
Öllu þessu fólki sem gefur sig að störfum fyrir keiluna þökkum við í stjórn fyrir.
Ljóst er að eftir þing nú í maí þarf að skipa í nefndir eins og áður, einhverjir halda áfram og
einhverjir draga sig í hlé. Ég skora á ÍR keilara að gefa sig að þessum verkefnum og fjölga í okkar
hópi þarna inni og leita þannig eftir að vera mótandi afl í keilunni á Íslandi. Starfið hjá KLÍ og
nefndum þess verður víst aldrei betra en sá kraftur sem við sjálf setjum í það svo er ekki ráð að
við gerum þetta myndarlega?

Dómgæsla
Stjórn deildarinnar ákvað fyrir núverandi keppnistímabil að prófa nýja nálgun er varðar
dómaraskyldu félagsins. Við auglýsum inn á ÍR keilarar í hverjum mánuði hver dómaraskylda
okkar er. Sá sem tekur hana að sér fær inneign hjá deildinni sem nýta má upp í greiðslu
félagsgjalda. Vert er að benda á að safna þarf inneign áður en úttekt er möguleg svo deildin tapi
ekki á þessu formi. Óhætt er að segja að þetta ferli hafi gefist ágætlega þ.e. ÍR nær nánast
undantekningalaust að hafa dómara á svæðinu þegar það á skyldu á meðan önnur félög á
Höfuðborgarsvæðinu ná ekki að sinna þessu eins vel.

A ÐSTÖÐUMÁL – S AGAN

ENDALAUSA

Eins og kom fram fyrir ári er verið að vinna að framtíðarlausn fyrir keiluna. Margir fundir hafa
verið með fulltrúum ÍTR og ÍBR þar sem m.a. þrjú erindi hafa ratað inn á stjórn ÍTR með beiðni
um stuðning við keiluíþróttina í Reykjavík. Staðan er nokkuð viðkvæm þ.e. að þegar tekst að
finna álitlegt húsnæði þarf að hafa hraðar hendur og það verður að segjast að apparat eins og
borgin snýst ekki hratt þegar á reynir. Við misstum af húsnæði í Faxafeni 10 fyrr á liðnu ári m.a.
vegna þessa en eigum við ekki að trúa því að allt hafi sinn tilgang og þegar á enda er komið séum
við í besta húsnæðinu sem völ er á fyrir íþróttina. Þess ber þó að geta að þeir aðilar sem við
höfum átt í samskiptum við þeir Ómar hjá ÍTR og Frímann hjá ÍBR hafa gefið sig alla að verkefninu
og er ég þokkalega bjartsýnn á að áður en langt um líði verður keilan á Íslandi í sinni eigin
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aðstöðu en ekki með allt sitt komið undir fyrirtæki í atvinnurekstri með fullri virðingu fyrir því
fyrirtæki.
Auk þessa er vinna hér á þessum stað tengd við uppbyggingaráform á ÍR svæðinu. Stjórn ÍR
keiludeildar leggur hart að Aðalstjórn ÍR að sjá til þess að aðstaða skapist í hverfinu fyrir aðstöðu
til keiluiðkunar þó sér í lagi fyrir yngstu iðkendur okkar með betri möguleikum á að fjölga í þeim
hópi. Mér er sagt að aðalstjórn hafi fullan hug á að geta skapað deildinni aðstöðu á svæðinu og
vænti ég þess að af því
verði þótt ekkert sé
komið fast á blað í dag.
Komandi stjórn
deildarinnar þarf að
halda þessu máli
vakandi gagnvart
aðalstjórn. Von mín er
að lausn á því máli
verði innan seilingar
fljótlega og möguleg
uppbygging á aðstöðu í
hverfinu fyrirsjáanleg á
næstu mánuðum.

Kæra keila!
Á síðustu mánuðum höfum við þurft að leggja inn tvær kærur til Dómstóls ÍSÍ vegna ákvarðana
tekna af stjórn Keilusambands Íslands. Fyrra málið varðar að fá úrslit úr leik KFR Frænda gegn ÍR
Keila.is staðfest af dómstólnum. Það mál var þannig að KFR Frændur notuðu leikmann í
frestuðum leik sem ekki var kominn með leikheimild þegar leikurinn átti upprunalega að fara
fram. Slíkt stangast á við Reglugerð KLÍ um Íslandsmót liða 10. grein sem og 5. grein í Reglugerð
um keilumót. Stjórn KLÍ ákvað á stjórnarfundi að aðeins skor umrædds leikmanns skyldi ekki vera
skráð í viðureignina en það stangast á við framkvæmd slíkra
mála hjá KLÍ mörg undanfarin ár sem og skilning flestra innan
keilunnar á þeim reglum sem eiga að gilda í málum sem þessum
og stangast sérstaklega á við 5. gr. Reglugerðar um keilumót. Eitt
sem stingur mann í meðferð stjórnar KLÍ í málinu er m.a. það að
einn leikur fór 14 – 0 fyrr á tímabilinu þar sem leikmaður hafði
ekki leikheimild í leiknum. Engar athugasemdir voru þá gerðar af
stjórn KLÍ eða nokkrum öðrum. Beðið er eftir dómi í málinu en
málflutningi lauk fyrir nokkru.
Seinna málið er varðar þá ákvörðun stjórnar KLÍ að láta leik ÍR
PLS og KFR Þrasta fara fram að nýju. Í því tilviki var um að ræða
heimaleik PLS en þeir spiluðu leikinn sem útilið og róteruðu því
leikmönnum sínum sem slíkir þegar það voru Þrestir sem áttu að
gera það. Bæði lið eru þarna „sek“ að hefja leik með þessari
uppröðun. Efnisleg niðurstaða leiksins var hins vegar kór rétt þ.e.
allir kepptu við alla. Á sínum tíma þegar þetta fyrirkomulag var
tekið upp að allir spili við alla var röksemdarfærslan sú að
heimaliðið átti að hafa það forskot að geta stillt sínu liði upp í
ákveðinni röð og haldið henni út leikinn á meðan gestaliðið þarf
að rótera. Formgallinn á leiknum var nú ekki meiri en svo og því í
raun PLS liðið að „tapa“ sínum rétti. ÍR PLS vann leikinn 14-0 og hefði unnið hann hvernig sem
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leikmenn hefðu verið raðaðir upp. Gott samtal átti sér stað milli formanna keiludeilda (ÍR, KFR, ÍA
og Þórs) um að reyna að leysa þetta mál innan keilunnar en það strandaði á stjórn KLÍ. Þetta mál
var tekið fyrir hjá Dómstól ÍSÍ 1. mars og niðurstaða í málinu lá fyrir um miðjan mars. Fór málið
svo að ÍR vann málið 100%, ákvörðun stjórnar KLÍ var dæmd ógild og úrslit leiksins stóðu.

Að lokum
Mitt mat á stöðu keilunnar í dag er það að töluvert óþol er komið í fólk, það hefur verið
undanfarið og í raun bara eykst með brottfalli fólks úr íþróttinni. Það er ekki ánægja með
aðstöðuna sem við búum við og er þá rótin kannski helst sú að keilan sem íþrótt fer ekki vel
saman við keiluna sem afþreying og partý staður. Það er ekkert þarna inni sem við „eigum“,
bikarar, merki félaga eða annað sem gerir aðstöðuna heimilislega ef svo má orða. Það verða líka
stundum árekstrar milli starfsfólks Keiluhallarinnar og almennings við keilara á æfingum og í
keppni. Áherslurnar eru einfaldlega misjafnar. Kröfur okkar eru miklu meiri heldur en almennings
sem kemur bara endrum og eins í keilu. Almennt má segja að starfsfólk Keiluhallarinnar áttar sig
ekki á þessu og kannski erum við ekki nógu góð í að koma okkar sjónarmiðum til skila. Það er ekki
verið að hallmæla starfsfólki Keiluhallarinnar með þessu, alls ekki. Starfsfólk þarna er upp til hópa
velviljað fólk, okkar maður hann Ágúst Ingi vinnur þarna afskaplega gott starf og fleiri. Þetta
skapar þó togstreitu milli aðila sem mér finnst í raun aukast frekar en lagast. Eina rökrétta leiðin
úr þessu er að skapa íþróttinni viðunandi aðstöðu, held það fari að koma.
Framundan er ársþing KLÍ. Að þessu sinni fer það fram hér í ÍR heimilinu og verður sunnudaginn
27. maí. Á því þingi þarf að ræða ýmis mál eins og venjulega og kjósa fólk til starfa þar sem ljóst
er að einhverjir gefa ekki kost á sér áfram. ÍR verður að eiga sína fulltrúa innan stjórnar KLÍ og í
framhaldinu, eftir þing, þarf að manna nefndir sambandsins fyrir næsta tímabil. Við getum látið
verkin tala með því að bjóða okkur fram og verið leiðandi afl innan sambandsins. Farið með þetta
inn í ykkar lið og höldum þessu saman gangandi. Þetta verður mun auðveldara eftir því sem fleiri
gefa sig að þessu, margar hendur vinna létt verk o.sv.fr. Ég skora því á ÍR keilara að gefa sig að
þessum verkefnum. Ég hef ákveðið að láta mitt ekki eftir liggja í þeim málum og ætla að bjóða
mig fram í stjórn KLÍ.
Að því sögðu þá er ljóst að það tekur nýr formaður við hjá okkur á þessum fundi og auðvitað ný
stjórn sem fær umboð sitt hér á þessum fundi fyrir næsta starfsár. Ég óska þeim alls hins besta á
komandi tímabili. Ég þakka stjórnarmönnum, þjálfurum deildarinnar, starfsfólki á skrifstofu ÍR,
styrktaraðilum okkar og velunnurum, félagsfólki og öðrum sem hafa aðstoðað á árinu kærlega
fyrir samstarfið með von um áframhaldandi gott og öflugt samstarf á næsta starfsári á breiðari
vettvangi.
Fh. keiludeildar ÍR
Jóhann Ágúst Jóhannsson
Formaður
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S KÝRSLA STJÓRNAR
K NATTSPYRNUDEILDAR ÍR
STARFSÁRIÐ 2017
Núverandi stjórn knattspyrnudeildar var kosin á aukaaðalfundi deildarinnar 1.nóvember 2017.
Kom sá fundur til þar sem fjórir þáverandi stjórnarmenn óskuðu eftir lausn frá störfum sínum.
Þeir sem yfirgáfu stjórn voru formaðurinn Ísleifur Gissurarson og stjórnarmennirnir Valgeir
Þorvaldsson, Ari Viðarsson og Matthías Imsland. Einn
stjórnarmanna, Jóhannes Þór Skúlason, bauð sig fram til
áframhaldandi setu í stjórn.
Á aukaaðalfundi var Magnús Þór Jónsson kjörinn
formaður deildarinnar og í stjórn voru kosin auk
Jóhannesar þau Árni Birgisson sem tók við stöðu
varamanns auk gjaldkerastarfs, Sigrún Tómasdóttir og
Sigríður Ósk Fanndal. Að auki voru til vara kosin þau
Engilbert Imsland og Gunnlaug Gissurardóttir. Varamaður
utan stjórnar var valinn Matthías Imsland og hefur hann
tekið þátt í ákveðnum verkefnum frá aukaaðalfundi.
Meistaraflokksráð félagsins hafa ekki náð flugi en stefnt
er að vakningu þeirra nú á vordögum. Karlamegin hafa
þeir Atli Guðjónsson, Valgeir Þorvaldsson, Magnús Þór Magnússon og Trausti Björn Ríkharðsson
gefið sig fram en ennþá hefur ekki náðst að koma upp formlegu meistaraflokksráði kvenna.
Barna- og unglingaráð hefur verið afar virkt og náð
áhugaverðum árangri sem við ræðum síðar. Formaður þess er
Guðmundur Axel Hansen, gjaldkerinn er Benedikt Axelsson og
að auki hafa um langt skeið verið í ráðinu þeir Kjartan Már
Kárason og Engilbert Imsland. Í haust barst þeim góður liðsauki
þegar Þórarinn Alvar Þórarinsson bættist í hóp ráðsmanna.
Engilbert Imsland tók að auki við stöðu dómarastjóra félagsins
af Sigrúnu Tómasdóttur, sem segja má að hafi unnið þrekvirki í
málaflokknum á liðnum árum.

D EILDIN

ER Í SÓKN

Knattspyrnudeild ÍR hefur á undanförnum árum verið að ná sínum fyrri styrk. Sumarið 2017 tók
3. flokkur karla þátt í opinberum mótum á ný eftir nokkurra ára fjarveru og er því nú æft í 8. – 3.
flokki karla hjá drengjum.
Í 8. flokki karla æfa 46 iðkendur, strákar og stelpur undir stjórn Jóhanns Inga Jóhannssonar.
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í 7. flokki karla æfa 56 iðkendur hjá strákum undir stjórn Stefáns Þórs Jónssonar og Kristjáns Gylfa
Guðmundssonar. Í 7. flokki er stóra mótið Norðurálsmótið á Akranesi, auk
þess sem við ÍR-ingar stöndum fyrir Hlynsmótinu í þessum aldursflokki. Að
auki fer flokkurinn á mörg minni mót.
í 6. flokki karla æfir 51 iðkandi hjá strákum undir stjórn Stefáns Þórs Jónssonar
og Kristjáns Gylfa Guðmundssonar. Í 6. flokki er stóra mótið Orkumótið í
Vestmannaeyjum, auk þess sem við ÍR-ingar stöndum fyrir Subwaymótinu í
þessum aldursflokki. Að auki fer flokkurinn á mörg minni mót.
í 5. flokki karla æfa 54 iðkendur hjá strákum undir stjórn Magnúsar Þórs Jónssonar og Stefáns
Þórs Jónssonar. Í 5. flokki er leikið í Íslands- og Reykjavíkurmótum auk þess sem farið er á N1mótið á Akureyri og ÓB mótið á Selfossi.
í 4. flokki karla æfa 29 iðkendur hjá strákum undir stjórn Kristjáns Gylfa Guðmundssonar og Teits
Péturssonar. Í 4. flokki er leikið í Íslands- og Reykjavíkurmótum auk þess sem farið verður í
æfinga- og keppnisferð til Helsinki í júlí nú í sumar.
í 3. flokki karla æfa 43 iðkendur hjá strákum undir stjórn Jóhannesar
Guðlaugssonar og Dragi Pavlov. Verkefni 3. flokks eru Íslandsmót,
Bikarkeppni og Reykjavíkurmót, auk þess sem verið er að horfa til
þátttöku í ReyCup í Laugardal.
Stúlknamegin hefur verið farið í átak að fjölga yngstu iðkendum og er
nú kominn mjög traustur grunnur í starf yngri iðkenda kvenna megin,
eitthvað sem hægt verður að byggja á núna næstu árin. Ákveðið var
að leita eftir samstarfi við Leikni um keppnislið í 4. og 3. flokki kvenna
og afraksturinn varð tilraunaverkefnið FC Breiðholt sem tók þátt í
Reykjavíkurmóti vorið 2018. Ákveðið var að halda því áfram og mun
liðið taka þátt í Íslandsmóti sumarið 2018 og verður framtíðartilhögun skoðuð á ný haustið 2018.
í 7. flokki kvenna æfa 19 iðkendur hjá stelpum undir stjórn Ingibjargar Fjólu Ágústsdóttir. Í 7.
flokki er stóra mótið Greifamótið á Akureyri og Símamótið í Kópavogi, að auki fer flokkurinn á
mörg minni mót.
í 6. flokki kvenna æfa 30 iðkendur hjá stelpum undir stjórn Róberts Jóhannssonar og Egils
Sigþórssonar. Í 6. flokki eru stóru mótin Króksmót og Símamótið í Kópavogi, að auki fer flokkurinn
á mörg minni mót.
í 5. flokki kvenna æfa 24 iðkendur hjá stelpum undir stjórn Róberts
Jóhannssonar og Ásgeirs Þórs Eiríkssonar. 5. flokkur tekur þátt í
Reykjavíkur- og Íslandsmótum auk þess að fara á Símamótið í
Kópavogi.
í 4. flokki kvenna æfa 11 iðkendur hjá stelpum hjá þjálfaranum Sigurði
Sigurþórssyni undir merkjum Breiðholts þar sem tekið er þátt í
Reykjavíkur- og Íslandsmótum auk þess sem farið verður á Gothia cup í
Svíþjóð.
í 3. flokki kvenna æfa 10 iðkendur hjá stelpum hjá þjálfaranum
Engilbert Friðfinnssyni undir merkjum Breiðholts þar sem tekið er þátt í
Reykjavíkur- og Íslandsmótum auk þess sem farið verður á Gothia cup í Svíþjóð.
Segja má að sprenging hafi orðið í iðkendafjölda yngri flokka hjá ÍR og stefna félagsins að bæta
enn um betur. Eins og sjá má hefur verið brugðist við því með að ráða fleiri þjálfara til starfa og
auk þeirra nafna sem hér birtast eru iðkendur í 4. og 3. flokki félagsins að aðstoða við þjálfun
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flokkana svo hægt sé að brjóta fjöldann niður í kennsluhæfar stærðir. Enn er horft til aukningar á
næstu árum. Sumarið 2019 ætlar félagið sér að leika í 2. flokki karla eftir nokkurra ára fjarveru í
þeim flokki og farið verður í kynningarátak á árinu sem ætlað er að styrkja enn frekar starfið.
Meistaraflokkar félagsins tóku þátt B-deildum Íslandsmótanna sumarið 2017. Þjálfarar
karlamegin voru þeir Arnar Þór Valsson og Ásgeir Aron Ásgeirsson. Liðið endaði í 10.sæti
Inkassodeildarinnar og leikur því þar á ný sumarið 2018. Arnar Þór ákvað að sækjast ekki eftir
endurráðningu eftir fimm ára farsælt starf sem þjálfari félagsins og vill ég sérstaklega þakka
honum góð störf í þágu ÍR, með von um að sjá hann síðar á vettvangi félagsins. Í hans stað var
ráðinn Brynjar Þór Gestsson og verður Ásgeir Aron áfram aðstoðarþjálfari flokksins. Brynjar var
hjá ÍR sumarið 2006 sem leikmaður og tók við sem þjálfari seinni
hluta sumarsins. Frá þeim tíma hefur hann sinnt þjálfun á Íslandi
og í Bandaríkjunum og er mikils vænst af hans störfum.
Meistaraflokkur kvenna endaði í 6. sæti 1.deildar sem var nú
leikin sem ein deild í fyrsta sinn. Guðmundur Guðjónsson þjálfaði
liðið og verður áfram með flokkinn en sumarið 2018 mun
Engilbert Friðfinnsson verða honum til halds og trausts. Liðið
hefur tekið stórstígum framförum liðin ár og við horfum til þess
að sú framför haldi enn áfram nú í sumar.
Ef horft er yfir árangur félagsins í heild verður aftur að ræða um
aukningu á iðkendum. Í hreinskilni sagt var knattspyrnudeild ÍR orðin býsna fámenn fyrir
nokkrum árum en nú stefnir í að iðkendur yngri flokka verði um 400 talsins á þessu ári.
Það og að meistaraflokkslið félagsins eru stödd í næstefstu deild eru áfangar sem að horft var til
þegar farið var markvisst í átaksstarf sem miðaði að því að styrkja félagið á allan hátt. Árangur
yngri flokkanna sumarið 2017 var með ágætum. Lengst náðu iðkendur 5. flokks karla á
Íslandsmótum, A-lið þeirra komst í undanúrslit Íslandsmótsins og C-lið flokksins varð
Íslandsmeistari. Þrátt fyrir að ekki hafi unnist stórir titlar og áfangar í keppnum liðanna voru
framfarir iðkenda félagsins mjög vel merkjanlegar. Ekki bara innanfélags heldur voru iðkendur á
vegum félagsins valdir til að taka þátt í landsliðsúrtökum frá U-14
og upp í U-17 bæði karla og kvenna, án þess þó að hljóta náð fyrir
augum landsliðsþjálfara þegar lokahópar voru valdir, en við erum
sannfærð um að það styttist mjög í að ÍR eigi fulltrúa í landsliðum
Íslands á ný.

M IKILVÆGI

S JÁLFBOÐAST ARFS Í DEILDIN NI

Það að vera í félagi sem er að stækka kallar á aukningu í
sjálfboðaliðastarfið. Bæði þegar kemur að því að vinna með
flokkum sem og umgjörð alls sem viðkemur félaginu. Foreldraráð
eru í hverjum flokki fyrir sig og ber að þakka þau störf af heilum
hug. Þar fer fram hjartsláttur hvers flokks sem skilar miklu inn í
starfið almennt og leiðir verkefni hvers aldursskeiðs vel. Með auknum leikjafjölda félagsins hefur
dómaraverkefnum fjölgað mjög og á liðnum árum hafa verið haldin regluleg dómaranámskeið til
að bregðast við því. Þar má þó endalaust gera betur og með því draga úr álagi á þann hóp
dómara sem vinna hjá félaginu. Það er ekki alltaf þakklátt starf að vera dómari og mjög mikilvægt
að kröftuglega sé staðið á bak við þá einstaklinga sem þeim störfum sinna.
Eins og áður hefur verið nefnt hefur ekki tekist að ná meistaraflokksráðum á flug nú í vetur og
vor, þó ákveðnar blikur séu á lofti um betri tíð nú á vordögum. Þar kristallast kannski sá þáttur
starfsins sem mest þarf að bæta í þegar kemur að starfi knattspyrnudeildar. Meistaraflokkar
félagsins eru komnir í gríðarlegt samkeppnisumhverfi í þessari vinsælustu íþrótt landsins þó
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einungis sé „bara“ um þátttöku í B-deild að ræða. Staðan í íslenskri knattspyrnu er einfaldlega sú
að iðkendur þessara deilda eru allir á samningi og með lágmarksgreiðslur sem því fylgja. Þar
verður ÍR einfaldlega að vera með til að eiga samkeppnishæft lið og átrúnaðargoð fyrir yngri
iðkendur að horfa upp til.
Rekstur meistaraflokkanna á árinu 2017 hljóðaði upp á 31 milljón í heildargjöld. Kemur þar til
allur kostnaður sem hlýst af þátttöku í mótum ársins auk þjálfara- og leikmannakostnaðar í bland
við kostnað vegna keppnisferða og annars sem fellur til við rekstur liðanna. Formaður leyfði sér
að heyra í forráðamönnum annarra liða á svipuðu stigi og sú könnun leiddi einfaldlega í ljós að
kostnaður við þátttöku liða ÍR var líklega sá lægsti á liðnu ári miðað við samkeppnisaðilana. Því
miður er ekki öll sagan sögð, því lauslega má áætla að á árinu 2017 hafi tap á rekstri liðanna verið
um 7 milljónir. Núverandi stjórn tók við skuldugu búi og hafa markmið hingað til verið að vinna
niður þær skuldir með dyggri aðstoð aðalstjórnar ÍR og lánveitingar frá barna- og unglingaráði.
Eitt af markmiðum til framtíðar verður að ná styrkari stoðum undir fjárhag meistaraflokka.
Horfa þarf til þess að knattspyrnudeild ÍR er heildarmynd en ekki í hlutum. Yngri flokka starf og
starfsemi meistaraflokka þarf að vinna saman, það styrkir starf hvors arms fyrir sig. Stilla þarf
saman strengi og horfa til þess að með því verður félagið mun líklegra til frekari afreka. Það er
eitt stærsta verkefni komandi stjórnar, bæði nú næsta árið og til framtíðar, að auka tekjustreymi
til meistaraflokka félagsins, leita nýrra styrktaraðila og virkja krafta sem búa í félaginu. Þar þarf
að kalla til fleiri hendur en nú koma að félaginu. Jafn frábært fólk og nú er
við störf þá er alveg ljóst að fleiri þurfa að koma til við þann þátt sem snýr
að meistaraflokkunum. Barna- og unglingastarf félagsins stendur traustum
fótum enda innheimtur æfingagjalda með miklum ágætum og þannig þarf
að vera áfram. Það er hins vegar mat formanns að nota verði þann meðbyr
sem er í félaginu nú og leggja á það áherslu að fleiri komi að starfi
meistaraflokkanna. Best væri þar að fá inn kröftuga einstaklinga með
hjartslátt fyrir félaginu sínu og sem skynja mikilvægi þess fyrir samfélagið í
Breiðholti. Við þurfum ekki að horfa langt innan ÍR til að sjá deildir sem
hafa náð að kjarna sig kröftuglega og eru nú að ná árangri sem eftir er tekið
á landsvísu, til þeirra getum við sótt innblástur.
Ef við drögum saman í fjóra meginliði þá punkta sem leggja þarf til grundvallar rekstri
deildarinnar til framtíðar þá væru þeir þessir:
•
•
•
•

Standa vörð um þann árangur sem náðst hefur í iðkendafjölda og árangri yngri flokka félagsins og
byggja enn frekar þar ofan á.
Styrkja þarf fjárhagsgrundvöll meistaraflokka félagsins og laga skuldastöðu.
Horfa til þess að meistaraflokkar félagsins verði samkeppnisfærir í Inkassodeildum.
Fjölga höndum til verka fyrir félagið og styrkja sameiginlegan vettvang.
Að því sögðu eru ítrekaðar þakkir til allra þeirra sem komið hafa að starfi knattspyrnudeildar frá
1.nóvember 2017 og til dagsins í dag. ÍR mun alltaf standa og falla með þeim hópi sjálfboðaliða
sem eru reiðubúnir að vinna að framgangi félagsins og síðan þeim hópi þjálfara og iðkenda sem
bera merki félagsins á æfingum og í keppnum á þess vegum.
ÍR er á leið upp og möguleikarnir eru endalausir…..ef við saman berum til þess gæfu að styrkja
alla okkar þætti þá er ekkert sem við þurfum að hræðast!
Áfram ÍR!!!!!
Magnús Þór Jónsson, formaður knattspyrnudeildar.
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S KÝRSLA STJÓRNAR
K ÖRFUKNATTLEIKSDEILDAR ÍR
STARFSÁRIÐ 2017
SKÝRSLA STJÓRNAR
Stjórn Körfuknattleiksdeildar ÍR á tímabilinu 2017-2018 var þannig skipuð: Formaður Guðmundur
Óli Björgvinsson, Steinar Þór Guðjónsson varaformaður, Haukur Þór Haraldsson, gjaldkeri, Haukur
Gunnarsson, Guðni Fannar Carrico, Sigurður Breiðfjörð Þorsteinsson og Pétur Hólmsteinsson.

Fjáröflunarráð skipuðu:
Herbert Arnarson, Hjálmar Sigurþórsson, Hilmar Sigurjónsson, Jóhannes KarlSveinsson, Gísli
Hallsson, Hendrik Berndsen

Unglingaráð skipuðu:
Davíð Bjarnason, formaður, Lilja Norðfjörð, Davíð Wíum, Hilmar Sigurjónsson,Jóhannes Karl
Sveinsson.

STARFSEMIN:
Formaður stjórnar Kristján Pétur Andrésson fór til Akureyrar til náms og tók Guðmundur Óli við
sem formaður og Steinar sem varaformaður.
Stjórnin hittist annað slagið á fundum þegar þurfa þótti en að öðru
leyti fóru samskipti stjórnar fram í gegnum síma, tölvupósta osfrv.

BÚNINGAMÁL:
KKD ÍR spilaði undir merkjum Jako þriðja árið í röð en ÍR og Jako var
endurnýjaður á tímabilinu. Samningurinn nær til allra deilda
félagsins. Jako sér einnig
um sölu á öllum keppnisbúningum til yngri flokka félagsins.

FJÁRMÁL:
Fjármál deildarinnar og útgjaldaliðir hafa aukist með komu nýrra leikmanna til félagsins. Því hefur
mikið mætt á fjáröflunarráði deildarinnar við öflun nýrra styrktaraðila. Það hefur tekist mjög vel
og færir stjórn deildarinnar fjáröflunarráði þakkir fyrir góða vinnu. Að sama skapi hélt deildin fyrri
auglýsingasamningum á keppnisbúningum, auglýsingaspjöldum og gólfi heimavallar. Hekla kom
inn með nýjan styrktarsamning sem tengdist ÍR almennt. Kann stjórnin Heklu bestu þakkir fyrir og
biður Heklumenn velkomna í hóp helstu stuðningsaðila deildarinnar.
Seldar voru vörur einu sinni á tímabilinu auk ýmissa annarra fjáröflunarverkefna er sneru að
brautarvörslu og þjónustu við frjálsíþróttadeildina. Það má hinsvegar segja að það megi alltaf gera
meira þegar kemur að fjárföflunum og ætlum við okkur að gera það á næsta ári.
Aðalstyrkaraðilar deildarinnar eru þeir sömu og undanfarin ár fyrir utan Heklu sem kom nýtt inn á
þessu ári. Helstu stuðningsaðilar deildarinnar eru Hertz, Alvogen,
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Samkaup/Nettó, Tryggingamiðstöðin, Landslög, Hekla og Lagastoð. Aðkoma styrktaraðila
deildarinnar er forsenda þess að geta haldið upp metnaðarfullu starfi hjá Körfuknattleiksdeild ÍR.

MEISTARAFLOKKUR KARLA:
Þjálfari var Borche Illievski um að þjálfa liðið áfram og honum til aðstoðar voru ráðnir Árni Eggert
Harðarson og Eggert Maríuson.
Leikmannahópurinn var óbreyttur frá því á síðasta tímabili fyrir utan að Ryan Taylor gekk til liðs
við félagið í stað Quincy Hankins Cole.
Liðið endaði í 2.sæti Dominosdeildarinnar og féll úr keppni í
undanúrslitum gegn Tindastóli eftir að hafa slegið Stjörnuna út í fyrstu
umferð.
Er þetta besti árangur í deildarkeppni frá 1977 og besti árangur í
úrslitakeppni frá árinu 2008 þegar liðið var einnig slegið út í
undanúrslitum.
Leikmaður ÍR meistaraflokks karla Matthías Orri Sigurðarson var valinn
íþróttamaður ÍR á tímabilinu.

MEISTARAFLOKKUR KVENNA :
Deildin stofnaði meistaraflokk kvenna á árinu.
Þjálfari var Ólafur Jónas Sigurðsson og aðstoðarþjálfari Bryndís
Gunnlaugsdóttir.
Miklar undirtektir voru við stofnun og hefur fjöldi nýrra leikmanna æft
með félaginu. Liðið endaði í 5 sæti í 1. deild og var því aðeins einu sæti
frá því að komast í úrslitakeppni sem verður að teljast frábær árangur á fyrsta ári.
Mikill hugur er innan kvennaliðsins og hafa 15 leikmenn samið um að leika með liðinu næsta
tímabil.

YNGRI -FLOKKAR :
Yngriflokkastarfið hefur gengið vel þessu ári.
Iðkendur eru u.þ.b. 150 sem er aukning frá því í fyrra.
Unglingaflokkur
tapaði
naumlega
í
bikarúrslitum þetta árið og eru komnir
fjórðungsúrslit í Íslandsmótinu.
Stúlkur MB10 urðu Íslandsmeistarar í sínum
flokki og eru enn að keppa á Íslandsmótinu í
7. flokki.
Yngstu flokkarnir okkar fóru á fjölmörg
vinamót og eldri flokkarnir kepptu í
Íslandsmótinu og
bikarkeppni KKÍ.
Margir flokkar fóru upp um riðla og eru að
keppa á meðal þeirra bestu.
Brynjar Karl Sigurðsson gekk til liðs við
deildina á tímabilinu og hélt úti þjálfaraskóla
sem gefist hefur mjög vel.
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Helst stendur yngriflokkastarfinu fyrir þrifum of lítið pláss í íþróttahúsum. Með fjölgun iðkenda í
yngri flokkum og stofnun kvennadeildar þrengist um deildina í þeim húsum sem ÍR hefur haft til
umráða. Vonumst við til að við getum fengið meiri tíma í húsum á næsta ári og bíðum með óþreyju
eftir nýju parkethúsi við Skógarsel.
Við héldum hið árlega Nettómót ÍR fyrstu
helgina í desember. Skráð voru 50 lið til keppni
og í kringum 300-350 iðkendur á aldrinum 6-10
ára sem er fækkun á milli ára sem er miður.
Leikmenn
meistaraflokks,
drengjaflokks,unglingaflokks og ÍB sáu um
dómgæslu á mótinu auk þess komu
sjálfboðaliðar deildarinnar og hjálpuðu til við
framkvæmd mótsins. Þátttaka sjálfboðaliða
ríður baggamuninn og gerir okkur kleift að halda
mót af þessari stærðargráðu.
Rekstur körfuknattleiksdeildar ÍR hefur gengið
vel eins og undanfarin ár. Deildinni hefur tekist
að standa undir öllum þeim skuldbindingum
sem gerðar voru fyrir tímabilið. Þegar litið er um
öxl og tímabilið gert upp getum við verið stoltir
af þeim árangri sem náðist í ár. Verkefni næstu
vikna er að halda þeim öfluga kjarna leikmanna sem voru í liðinu síðasta tímabil og styrkja hópinn
til þess að halda áfram stöðugri uppbyggingu stórveldisins.
Stjórn Körfuknattleiksdeildar ÍR vill koma á framfæri þökkum til allra þeirra sjálfboðaliða sem
hjálpuðu til í starfinu í vetur með von um farsælt samstarf á næsta ári.

FULLTRÚAR ÍR Í LANDSLIÐUM Á ÞESSU ÁRI :
U-16: Benóný Svanur Sigurðsson,
U-18: Einar Gísli Gíslason og Ingvar Hrafn Þorsteinsson
U-20: Hákon Örn Hjálmarsson, Sigurkarl Róbert Jóhannesson
Auk þess átti ÍR eftirtalda fulltrúa í landsliðum á
síðasta ári:
U-15: Hafliði Jökull Jóhannesson, Benóný Svanur
Sigurðsson,
U-18 Hákon Örn Hjálmarsson og Ingvar Hrafn
Þorsteinsson
U-20: Sæþór Elmar Kristjánsson
Það er mikill kraftur í starfinu eins og fram hefur
komið hér að ofan og mikilvægt að vel sé haldið á
spilum og horft fram á veginn. Framtíðin er björt.
Guðmundur Óli Björgvinsson,
formaður Körfuknattleiksdeildar ÍR.
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S TARFSSKÝRSLA SKÍÐADEILDAR ÍR STARFSÁRIÐ 2017-2018
Aðalfundur og skipan stjórnar
Aðalfundur skíðadeildar fyrir starfsárin 2016 - 2017 var haldinn í ÍR heimilinu, Skógarseli 6.
apríl 2017.
Í stjórn voru kjörin:
Formaður: Gísli Reynisson
Varaformaður: Sigrún Inga Kristinsdóttir
Ritari: Fríða Jónasdóttir
Gjaldkeri: Gunnlaug Gissurardóttir
Meðstjórnandi: Eiríkur Magnús Jensson
Varamenn: Kristinn H. Gíslason og Jón Kornelíus Magnússon
Fulltrúi ÍR í Skíðaráði Reykjavíkur er Sigrún Inga Kristinsdóttir og til vara Gísli Reynisson.

Starfsemin
Starfsemi skíðadeildarinnar hefur gengið vel í vetur. Samstarfið við Víkinga þroskast og
slípast. Sameiginlegur rekstur deildanna undir merkjum Hengils
gengur vel. Margar sameiginlegar nefndir eru orðnar virkar og
hópurinn samstilltur sem vinnur saman. Í vetur sáum við í fyrsta
sinn í langan tíma jákvæða þróun í nýliðun. Má segja að
grunnurinn að þeirri nýliðun sé öflugra starf hjá deildinni og sú
staðreynd að sameiginlegar deildir ÍR og Víkings bjóða upp á
sambærilega hópa og t.d. Ármenningar sem hafa verið mun stærri
deild en ÍR og Víkingur hingað til. Starfsemin er víðfem, með
æfingum í Bláfjöllum þegar viðrar, einnig hafa verið farnar ferðir
norður í land til æfinga ásamt ferðum til Austurríkis og Noregs.
Það er mikill metnaður hjá öllum í deildinni og kom það bersýnilega í ljós þegar boðið var
upp á æfingaferð til Austurríkis. Ferðin átti upphaflega að vera lítil æfingaferð með einn hóp
en endaði sem fjölskyldu og æfingaferð með hátt í 30 krakka og annað eins af foreldrum sem
komu með. Ferðin var til Lungau í Austurríki.

Innan deildarinnar er mikið starf. Foreldrafélagið sér um rekstur sjoppunnar í skálanum og
fjáröflun með sölu salernispappírs og annars varnings. Skálanefndin rekur skálann í
samstarfi við Víking, Alpagreinanefnd heldur utan um þjálfunarmál, Andrésarnefndin
skipuleggur þátttöku ÍR á Andrésar Andar leikunum og svo hefur stjórnarfólk og foreldrar
tekið þátt í verkefnum, m.a. mótahaldi og öðrum viðburðum á vegum SKÍ, SKRR og annarra
tengdra aðila.

F JÁRMÁL

OG REKSTUR

Ekki hefur náðst að snúa við taprekstri sem hefur verið á deildinni undanfarin ár og er það
nokkuð áhyggjuefni. Árs- og æfingagjöld hækkuðu á milli ára en liðurinn ýmsar fjáraflanir
lækkaði talsvert sem skýrir að hluta til tapreksturinn ásamt afskriftum á búnaði. Deildin
hefur náð að lækka launakostnað með því að vera í samstarfi við Víking um þjálfun.
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Skálamál
Eftir mikla baráttu þá horfir til betri vegar í skálamálum deildarinnar. ÍTR hefur hækkað
skálastyrk sem ætti nú að duga fyrir föstum kostnaði við rekstur skálans. Einnig hefur
skálanefnd komið mjög sterk inn í vetur og unnið mjög gott starf. Þar sem meðal annars var
unnin viðhaldsáætlun og peningar fengnir hjá
Reykjavíkurborg til að sinna bráðaviðhaldi en hluti
skálans hefur legið undir skemmdum vegna lélegrar
hönnunar og frágangs verktaka. Í vetur fékkst í
fyrsta skipti peningur til að ráða skálavörð. Deildin
var svo heppin að fá Kristinn Gíslason til að taka að
sér skálavörsluna og hefur hann gert það með
miklum sóma. Hann hefur sinnt bráðaviðhaldi í
vetur ásamt þrifum og móttöku á hópum sem hafa
leigt skálann. Hefur þetta fyrirkomulag létt mjög á
stjórnarmönnum skíðadeildarinnar.

Þjálfun veturinn 2017-18

16 ára og eldri
Þjálfun 16 ára og eldri er í höndum Skíðaliðs Reykjavíkur og
Breiðabliks (SLRB), sameiginlegt skíðalið skíðadeilda ÍR, KR, Fram,
Víkings og Breiðabliks. Skíðadeild ÍR var með 4 iðkendur sem æfðu
með liðinu en auk þess á skíðadeild ÍR þrjá eldri iðkendur sem æfa
erlendis. Þjálfari liðsins er margreyndur skíðamaður og þjálfari frá
Serbíu, Marco Spoljaric. Fyrri hluta skíðaveturs 2017-2018 fór
skíðaliðið í 3 æfingaferðir til Austurríkis með þjálfara sínum en upp
úr miðjum janúar færðust skíðaæfingar til Íslands þar sem liðið
barðist við hinar ýmsu veðuraðstæður sem gerði liðinu oft erfitt fyrir. Skíðaliðið bindur
miklar vonir við þjálfun okkar nýja þjálfara en frammistaða hans og áhugi hefur farið fram úr
björtustu vonum. Gæði æfinga eru mikil og fá iðkendur okkar hjá Marco mikla
einstaklingsleiðsögn og góða þjálfun.

12- 1 5 Á R A
Sú nýbreytni var í vetur að deildin var með tvo þjálfara í þessum hóp, þá Jón
Kornelíus og Elmar Hauksson. Þetta er reynst vel og hafa æfingar verið markvissari
og hver iðkandi fengið meiri athygli. Kepptu iðkendur í þessum hópi á Bikarmótum
SKÍ víðsvegar um landið og á Unglingameistaramóti SKÍ á Ísafirði.

10-11 ára
Þjálfarar í vetur voru þeir Þórður Georg Hjörleifsson og Kristján Flosason. Iðkendur kepptu á
Faxaflóamótum í Reykjavík, Jónsmóti á Dalvík og svo að sjálfsögðu á Andrésar Andarleikum
á Akureyri.
8 - 9 ára
Tveir þjálfarar sáu um um þennan hóp, þeir Daði Rafn Jónsson og Rafn Guðmundsson. Tóku
iðkendur í þessum hópi þátt í mótum í Reykjavík, á Jónsmóti og Andrésar Andarleikum á
Akureyri.
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7 ára og yngri.
Þjálfarar þessa hóps eru þrír þar sem um mjög stóran hóp er
að ræða. Það eru þær Catherine Van Pelt, Silja Hrönn
Sigurðardóttir og Aníta Fjölnisdóttir. Þetta er sá hópur sem
hefur farið hvað mest stækkandi í vetur, þökk sé öflugri
byrjendakennslu sem farið var að stað með í vetur.

Byrjendanámskeið
Í vetur var tekin upp sú nýbreytni að bjóða upp á
byrjendanámskeið. Námskeiðin vöktu mikla lukku og var fullt á öllum námskeiðum. Samtals
komu um 50 krakkar á námskeiðin og fengum við nokkra til að halda áfram. Þessi námskeið
eru komin til með að vera í framtíðinni og má fullyrða að þetta sé besti vettvangurinn til
nýliðunar. Þeir krakkar sem héldu áfram þá rann námskeiðsgjaldið upp í æfingagjöldin.
Leiðbeinendur voru bæði þjálfarar sem hafa verið að þjálfa áður ásamt foreldrum sem hafa
reynslu í þjálfun og kennslu.

Landslið
Skíðadeildin á þrjá fulltrúa í landsliðum Skíðasambands Íslands. Það eru
Helga María Vilhjálmsdóttir í A liði og Kristinn Logi Auðunsson og Sigurður
Hauksson í B liði. Helga María missti því miður af Ólympíuleikunum í Suður
Kóreu vegna meiðsla en hún hafði unnið sér inn öruggt sæti á mótinu á
síðasta vetri. Þeir Kristinn Logi og Sigurður Hauksson tóku ekki þátt í
neinum mótum í vetur á vegum landsliðsins en þeir stunda háskólanám í
Colorado og hafa tekið þátt í háskólamótaröð Bandaríkjanna fyrir sinn skóla.

Mótahald
Þátttaka ÍR-inga á mótum var með hefðbundnum hætti og sendi ÍR iðkendur á öll mót, þar
sem við áttum iðkendur í öllum aldursflokkum með ágætum árangri. Vigdís
Sveinbjörnsdóttir endaði í öðru sæti stúlkna 16 - 17 ára í bikarkeppni SKÍ og stelpurnar
okkar í 16 - 17 ára unnu félagabikarinn í flokki 16 - 17 ára. Þá náðu keppendur deildarinnar
fínum árangri á Skíðamóti Íslands og unnu til nokkurra verðlauna. 24 keppendur í
aldursflokkum 12-15 ára fóru á Andrésar Andarleikana og stóðu sig vel
og komu heim með talsvert af verðlaunum og ánægðum krökkum eftir
vel heppnaða ferð á leikana.

ÍR-ingar voru enn sem áður í forsvari fyrir öll helstu mót sem voru haldin á
vegum SKRR á árinu. Sáum við um mótsstjórn á alþjóðlegu Entry League
Fis móti í desember og Bikarmóti fyrir 16 ára og eldri í Bláfjöllum í mars.
Auk þess héldu ÍR ingar í samstarfi við Víking svigmót fyrir 12 - 15 ára í
mars og Hengilsleika fyrir 9 ára og yngri á föstudaginn langa. Auk þess
aðstoðuðu félagsmenn deildarinnar Breiðablik við Skíðamót Íslands sem var í umsjón þeirra þetta
árið. Við megum svo sannarlega vera stolt af okkar fólki þegar kemur að keppnishaldi á
Reykjavíkursvæðinu.
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Íþróttafólk Skíðadeildarinnar 2017
Íþróttakona: Helga María Vilhjálmsdóttir.
Helga María hóf skíðaveturinn 2017 af krafti eftir að hafa verið frá keppni í nokkur tíma
vegna meiðsla. Hún tók þátt í fjölda móta og sýndi að hún ætti fullt erindi á
Heimsmeistaramótið í St.Moritz í febrúar 2017. Helga varð því miður fyrir því óláni á æfingu
fyrir mótið að handarbrotna og varð því að draga sig úr keppni og var frá æfingum um tíma
vegna þessara meiðsla. Helga María mætti svo á Skíðamót Íslands í lok mars og tók
Íslandsmeistaratitil í svigi en endaði önnur í stórsvigi. Eftir landsmótið fór hún til
Noregs og tók þátt í nokkrum mótum þar með góðum árangri. Helga María
stórbætti fis – punktastöðu sína í risasvigi og var komin í hóp 200 bestu
skíðakvenna í heiminum í þeirri grein. Hún var búin að tryggja sér keppnisrétt á
Ólympíuleikunum sem fram fara í Kóreu núna í febrúar 2018. En ekki á af Helgu
Maríu að ganga því hún fótbrotnaði á æfingu í Noregi nú í haust og verður því frá
keppni í vetur. Í öllum þessum meiðslum hefur Helga María sannað að hún er
frábær íþróttakona sem lætur ekki mótlæti stoppa sig og óskum við henni góðs
bata og góðs gengis á komandi skíðamótum.

Íþróttakarl: Kristinn Logi Auðunsson.
Kristinn var valin til þátttöku á Heimsmeistaramótinu í St. Moritz í Sviss í febrúar
2017 og tók þátt í undankeppni bæði í svigi og stórsvigi. Kristinn tók þátt í
háskólamótaröðinni í Bandaríkjunum og í fjölda alþjóðlegra móta í Bandaríkjunum
síðastliðinn vetur með ágætum árangri en Kristinn stundar nám við Colorado
Mountain College þar í landi. Kristinn hefur verið að bæta punktastöðu sína á heimslistum
bæði í svigi og stórsvigi jafnt og þétt og fest sér sæti í B landsliði Íslands. Kristinn er yngri
iðkendum góð fyrirmynd en áhugi hans á íþróttinni hefur vaxið jafnt og þétt frá
unglingsárunum sem ætti að vera ungum skíðamönnum hvatning.

Lokaorð
Veturinn í vetur var heilt yfir góður. Veður var að stríða skíðamönnum eins og gengur hér á
Íslandi. Deildin stóð fyrir byrjendanámskeiðum fyrir yngstu krakkana sem heppnuðust
gríðarlega vel. Fjöldi iðkenda jókst meira en undanfarin ár og vonandi gefur það fyrirheit um
viðsnúning hjá deildinni með fjölda iðkenda og það uppbyggingarstarf sem hefur verið
undanfarin ár fari að skila sér.
Áfram ÍR
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S KÝRSLA STJÓRNAR
T AEKWONDODEILDAR ÍR
STARFSÁRIÐ 2017
Aðalfundur 2017 var haldinn 16. mars.
Stjórn deildarinnar var svo skipuð:
Formaður: Jóhann V Gíslason (hélt áfram)
Gjaldkeri: Guðni Pálsson (hélt áfram)
Meðstjórnandi: Arnar Bragason (hélt áfram)

S KÝRSLA

STJÓRNAR

Starfsárið 2017-18 gekk áfram vel að mestu leyti. Iðkendafjöldinn jókst lítillega frá fyrra ári úr 50 í
55 að meðaltali. Eins og fyrr er það ekki síst að þakka kynningarstarfi í formi auglýsinga sem var
dreift við upphaf anna. Arnar
Bragason aðalþjálfari heldur
áfram að vinna gott starf við
uppbyggingu deildarinnar og
hvatningu
iðkenda
til
keppnisþátttöku. Sama á við
um
Maríu
G.
Sveinbjörnsdóttur, en þau
skipta með sér þjálfuninni,
tvær æfingar á viku undir stjórn
Arnars og ein hjá Maríu.
Merktir æfingargallar voru
pantaðir í fyrsta skipti í mörg ár
við góðar undirtektir, lang
flestir iðkendur eignuðust einn slíkan.
Æfingargjöld voru hækkuð um áramótin og eru nú 22.500 fyrir alla hópa. Er það gert til að standa
straum af auknum kostnaði vegna þjálfunar. Rekstrarafkoma deildarinnar batnaði mikið milli ára
og stendur nánast á sléttu.
Æfingarhóparnir eru sem fyrr þrír, 6-12 ára byrjendur/framhald og 13 ára og eldri.
Þátttaka á mótum var áfram góð. ÍR átti þátttakendur á öllum hefðbundnum mótum ársins.
Fimm iðkendur tóku þátt í landsliðsúrtökum fyrir poomse(tækni) í febrúar 2018. Þrjú komust í Alandslið: Ibtisam- og Zayd El Bouazzati og Víglundur Þór Víglundsson. Einnig voru þau Aino-Katri
Elina Karinen og Gabríel Kristján Kristjánsson Grimm valin í Talent team (B-landslið).
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2x gull: einstaklings
og hópa
og para

Taekwondo maður og kona ársins 2017
voru þau:
Kriel Eric Jan Luzara Renegado og
Ibtisam El Bouazzati.

Æfingaraðstaða deildarinnar er áfram aðþrengd vegna lyftingaraðstöðu í sama rými. Taekwondo
getur áfram nýtt hálfan salinn en ekki verður bætt við mörgum iðkendum í viðbót. Miklar truflanir
geta orðið þegar tveir eða fleiri hópar æfa samtímis. Til stendur að lyftingarnar færist í nýja
knattspyrnuhúsið en framkvæmdir á því eiga að hefjast sumarið 2018.
Helstu verkefni næsta árs/ára eru aðstöðumálin, aukning fullorðina iðkenda og virkjun fleiri
iðkenda/aðstandenda til starfa fyrir deildina.
Fyrir hönd stjórnar
Jóhann V. Gíslason (formaður)
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M AGNÚSARSJÓÐUR
M E N N T U N A R - O G A F R E K S SJ Ó Ð U R ÍR
1. gr. Sjóðurinn heitir Magnúsarsjóður menntunar- og afrekssjóður Íþróttafélags Reykjavíkur en hann varð til
með gjöf frá Magnúsi Þorgeirssyni ehf. í tilefni af 100 ára afmæli ÍR þann 11. mars 2007, en sjóðurinn er í vörslu
aðalstjórnar ÍR.
2. gr. Markmið sjóðsins er að:
1. Veita afreksfólki í öllum deildum innan ÍR styrk vegna æfinga og/eða keppni og búa þeim sem besta aðstöðu
til að stunda íþrótt sína.
2. Veita styrk til þess íþróttafólks sem valið er til æfinga eða keppni sbr. 3. gr.
3. Veita þjálfurum og leiðbeinendum sem starfa á vegum ÍR styrk til að sækja viðurkennd þjálfaranámskeið
og/eða aðra menntun sem eflir þá í starfi. Stuðningur við þjálfara til endurmenntunar er hvetjandi fyrir
viðkomandi m.a. til að halda áfram vinnu sinni fyrir félagið.
3.gr. Úthlutun – skilyrði. Aðeins þeir aðilar sem iðka eða þjálfa innan vébanda ÍR geta sótt um í sjóðinn. Til þess
að fá styrk úr sjóðnum verður íþróttafólk innan ÍR að hafa sannað sig í sinni íþróttagrein hjá félaginu og verða um
leið að sýna þann áhuga sem þarf til að ná auknum árangri og vinna af heilum hug fyrir félagið. Í
einstaklingsíþróttum þarf iðkandinn að hafi unnið til verðlauna á Íslandsmóti eða öðrum sambærilegum mótum í
sínum aldursflokki. Iðkandi í hópíþrótt þarf a.m.k. að vera í æfingahópi meistaraflokks, eða vera í landsliðsúrtaki í
sínum aldursflokki. Þjálfarar þurfa að búa að góðum faglegum grunni, mikilli reynslu og sýna mikinn áhuga og
metnað á þjálfun.
4. gr. Stjórn sjóðsins er skipuð þremur aðilum, en það eru: Fulltrúi Magnúsar Þorgeirssonar ehf., gjaldkeri
aðalstjórnar ÍR og framkvæmdastjóri ÍR. Verkefni stjórnar er að ákvarða styrkveitingar úr sjóðnum og hafa eftirlit
með nýtingu styrkveitinga ásamt því að sjá um kynningarstarfsemi sjóðsins í samvinnu við aðalstjórn ÍR.
Stjórnarmenn sjóðsins skila árlegri skýrslu til aðalstjórnar ÍR og gera grein fyrir úthlutun sjóðsins.
5. gr. Stofnfé sjóðsins eru þrjár milljónir króna. En það er Magnús Þorgeirsson ehf. sem gefur eina milljón og
tvær milljónir koma frá aðalstjórn ÍR. Tekjur af frístundakorti Reykjavíkurborgar til ÍR verða einnig notaðar í þetta
verkefni en það er u.þ.b. ein milljón á ári.
Reykjavík 6. febrúar 2008
F.h. aðalstjórnar ÍR.
Hörður Heiðar Guðbjörnsson framkvæmdastjóri ÍR
F.h. Magnúsar Þorgeirssonar ehf Leifur Magnússon stjórnarformaður.

SJÓÐURINN – SKIPAN OG FJÁRMAGN
Menntunar- og afrekssjóður ÍR er í vörslu aðalstjórnar að upphæð 3.000.000 kr. Sjóðurinn er styrktur er af
afkomendum Magnúsar Þorgeirssonar en um samstarfsverkefni er að ræða. Tveir stjórnarmenn koma frá ÍR og
einn frá afkomendum Magnúsar, kosnir til eins árs í senn. Reynt verður að fá styrktaraðila til að styrkja sjóðinn
enn frekar og standa straum af kostnaðinum sem afreksstefnunni fylgir. Tekið er við frjálsum framlögum á
reikning 0115-15-380526, kt: 670169-1549. Einnig mun sjóðurinn eflast við ýmiskonar söfnunarfé og með
sjóðnum skapast svo vaxtatekjur. Tekjur sem verða til vegna frístundakorts, sem rennur til aðalstjórnar ÍR, verða
einnig notaðar í þetta verkefni.
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M ARK MI Ð

S JÓ Ð SI N S

Markmið sjóðsins er þverfaglegt, að fjármagna afreksstefnu ÍR, styrkja unga, efnilega og framúrskarandi ÍR -inga
á aldrinum 14-22 ára til frekari þjálfunar og menntunar, skapa þeim toppaðstæður og rétta umgjörð sem og
greiða leið þeirra aðila sem fara í keppnisferðir með landsliðum. Einnig að standa fyrir sameiginlegum þjálfunar
og menntunarnámskeiðum innan félagsins, veita þjálfurum víðtæka aðstoð inn á æfingar og styrkja þjálfara á
námskeið innanlands sem erlendis, allt til að gera góða þjálfara enn betri. Stuðningur við þjálfara til
endurmenntunar er hvetjandi fyrir viðkomandi m.a. til að halda áfram vinnu sinni fyrir félagið.

KYNNING
Samantekt upplýsinga um sjóðinn verður inni á heimasíðu ÍR. Þar verður sérstaklega tekið fram hvenær sækja
má um í sjóðinn og hvenær niðurstöðu megi vænta. Einnig verða þar sérstök eyðublöð sem skylt er að útfylla
þegar sótt er um. Hægt er að sækja um í sjóðinn tvisvar sinnum á ári (apríl/október). Fyrst er hægt að sækja um í
sjóðinn í september 2008. Stjórnum deilda er send tilkynning með góðum fyrirvara og hvattar til að sækja um
fyrir iðkendur, þjálfara og nýjungar á sviði afreksíþrótta. Að loknu verkefni, uppgjöri og skýrsluskilum er
styrkurinn greiddur. Fréttatilkynning mun vera send þegar úthlutanir úr sjóðnum liggja fyrir sem og annað
fréttnæmt tengt afreksstefnunni.

H L U TI A F A F R E K S S T E F N U ÍR E R E F T I R F A R A N D I :
- Sjá þjálfurum ÍR fyrir sem bestri aðstöðu til að ná framúrskarandi árangri með iðkendur sína í sinni grein.
- Sjá þjálfurum ÍR og þá iðkendum þeirra fyrir sérþjálfun reyndra fagþjálfara innan Frjálsíþróttadeildar ÍR, þar
sem unnið er í líkamlegum þáttum s.s. styrk, samhæfingu, liðleika, hreyfimynstri, kraftþjálfun, úthaldsþjálfun,
hlaupastíl og hraðaþjálfun, ásamt ráðgjöf og erindum í formi fyrirlestra. Hver deild sér um að útfæra ýmsa þætti
sem lúta að tækni í viðkomandi íþróttagrein.
- Sjá iðkendum ÍR fyrir góðum mælingum á líkama en Gáski Sjúkraþjálfun framkvæmir slíkt gegn vægu gjaldi.
Fengin er ítarleg mynd á líkamsástandi viðkomandi með t.a.m. göngugreiningu, hlaupagreiningu,
liðleikamælingu, stökkkraftsmælingu, stöðugleikamælingu liðamóta bæði mekkaníska og stafræna og stöðu
fótleggja og hryggjar. Einnig geta þjálfarar fengið erindi og verklega kennslu í fyrstu meðferð eftir bráð meiðsli,
ökklatognunum, hnémeiðslum, ofþjálfun, vöðvatognunum og álagsmeiðslum og þá sérstaklega í nára og læri en
þau eru hvað algengust.
- Sjá þjálfurum ÍR fyrir kennslu og einstaklingsráðgjöf í íþróttasálfræði þar sem m.a. er farið í ákjósanlegt
hugarástand fyrir keppni, undirbúning fyrir keppni, spennustjórnun, mikilvægi athygli og einbeitingar, notkun
skynmynda, sjálfsskoðun, jákvæða hugarorku og hópefli. Haukur Ingi Guðnason íþróttasálfræðingur er með það
að markmiði að kenna þjálfurum aðferðir sem þeir geta nýtt til að bæta frammistöðu iðkenda sinna.
- Sjá þjálfurum ÍR fyrir kennslu og ráðgjöf í næringarfræði þar sem farið er í almenna næringarfræði, fræðslu um
fæðubótarefni og fleira sem viðkemur réttu mataræði og uppbyggingu líkamans. Fríða Rún Þórðardóttir er
næringarfræðingur ÍR.

Ú TH L U TU N – S K I L Y R Ð I
Aðeins þeir aðilar sem iðka eða þjálfa innan vébanda ÍR geta sótt um í sjóðinn. Til þess að fá styrk úr sjóðnum
verður íþróttafólk innan ÍR að hafa sannað sig í sinni íþróttagrein hjá félaginu og verða um leið að sýna þann
áhuga sem þarf til að ná auknum árangri og vinna af heilum hug fyrir félagið.
Í einstaklingsíþróttum þarf iðkandinn a.m.k. að hafa unnið til verðlauna á Íslandsmóti eða öðrum sambærilegum
mótum í sínum aldursflokki. Verður einnig tekið mið af lágmörkum einstakra sérsambanda, líkt og FRÍ er með, til
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að gæta jafnræðis og jafnvægis í vali einstaklinga. Iðkandi í hópíþrótt þarf a.m.k. að vera í æfingahópi
meistaraflokks, helst að vera í landsliðsúrtaki í sínum aldursflokki. Þjálfarar þurfa að búa að góðum faglegum
grunni, mikilli reynslu og sýna mikinn áhuga og metnað á þjálfun. Eins og fram hefur komið er unnið þvert á
félagið þannig að öllum deildum stendur til boða að taka þátt.
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L Ö G Í Þ R Ó T TA F É L A G S R E Y K J A V Í K U R
I. N A F N , HE I M I L I O G T I L G A N G U R
1. gr. Félagið heitir Íþróttafélag Reykjavíkur, skammstafað ÍR. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.
2. gr. Tilgangur félagsins er iðkun hverskonar íþrótta, sem landslög heimila, og að efla áhuga almennings á gildi
íþrótta.
Tilgangi sínum hyggst félagið ná með stofnun og starfrækslu íþróttadeilda, einni í hverri grein, eftir því sem
félagsmenn kunna að óska, undir sameiginlegri aðalstjórn félagsins. Aðalstjórn skal aðstoða við stofnun nýrra
deilda og gildir stofnfundur, sem haldinn er eftir reglum aðalfunda deilda.
Innganga nýrra deilda í félagið skal borin upp til endanlegs samþykkis á næsta aðalfundi félagsins eftir stofnun
hennar eða á sérstökum aukafundi sbr. 4. mgr. 9. gr.
3. gr. Félagsmerkið er skammstöfunin með hvítum stöfum á bláum skildi. Nærri brún skjaldarins er hvít rönd.
Blár litur merkisins er Pantone 286 C.
Hlutföll merkisins eru breidd á móti hæð 1 á móti 1,6, hlutföll gullins sniðs. Innbyrðis hlutföll einstakra litaflata
eru einnig í hlutföllunum 1 á móti 1,6. Hæð skjaldarins á móti bogformi í neðri hluta hans er í hlutföllunum 1 á
móti 1,6. Íhvolfur bogi efst í skildinum á móti samsíða hliðum hans deilist í hlutföllunum 1,4 á móti 1. Við
félagsmerkið er deildum leyfilegt að bæta við sérmerki íþróttagreinar sinnar, sem þarf þó samþykki aðalstjórnar
félagsins.
4. gr. Aðalbúningur félagsins er hvítur og blár (sem næst blár Pantone 286) og auðkenndur með merki félagsins.
5. gr. Félagi getur hver sá orðið, sem þess æskir og samþykktur er af meirihluta stjórnar þeirrar deildar, er hann
óskar að starfa í. Heimilt er að ganga í fleiri en eina deild félagsins. Ennfremur er heimilt að gerast félagi, án þess
að vera skráður í sérstaka deild og fjallar aðalstjórn þá um mál þeirra félaga, sem deildarstjórn væri. Úrsögn úr
félaginu skal tilkynna skriflega deildarstjórn, eða aðalstjórn, ef félagi er ekki meðlimur deildar, og skal hún tekin
til greina, ef félagi er skuldlaus.
6. gr. Árgjald félagsmanna, 16 ára og eldri, skal ákveðið á aðalfundi félagsins. Aðalstjórn skal sjá um innheimtu
þess og skal það renna í aðalsjóð félagsins.
Sérhverri deild félagsins er heimilt að innheimta af öllum meðlimum hennar sérstök æfingagjöld. Þessi gjöld
skulu standa undir kostnaði vegna æfinga og þátttöku í keppni á vegum deildarinnar.

II. A Ð A L F U N D U R F É L A G S I N S
7. gr. Aðalfundur félagsins skal haldinn fyrir apríllok ár hvert. Til aðalfundar skal boða á tryggilegan hátt með
minnst viku fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur ef minnst helmingur skráðra kjörinna fulltrúa skv. kjörbréfi mæta.
Hverri deild ber að skila kjörbréfum yfir fulltrúa sína.
Aðalstjórn skal skipuð fimm mönnum og tveim til vara. Formaður skal kjörinn sérstaklega og skriflega, ef fleiri en
ein uppástunga kemur fram. Hinir sex stjórnar- og varastjórnarmenn skulu kosnir hlutbundinni kosningu. Fyrst
skulu kosnir fjórir stjórnarmenn og síðan tveir til vara. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum sem hér segir:
varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi.
Dagskrá aðalfundar skal vera svo:
1. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar.
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2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
3. Skýrsla stjórnar um starfsemi ársins.
4. Lesnir og skýrðir endurskoðaðir reikningar.
5. Lagabreytingar.
6. Ákveðin árgjöld.
7. Lögð fram starfs- og fjárhagsáætlun næsta starfsárs.
8. Kosinn formaður.
9. Kosnir aðrir stjórnarmenn og varastjórnarmenn.
10. Kosnir tveir skoðunarmenn.
11. Önnur mál.
Á fundinum ræður meirihluti atkvæða, séu ekki önnur undantekningarákvæði í lögum þessum. Falli atkvæði jafn
skal kosning endurtekin og fáist þá ekki úrslit ræður hlutkesti.
8. gr. Allir lögmætir félagsmenn hafa rétt til fundarsetu, málfrelsi og tillögurétt á aðalfundi félagsins.
Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa:
1. Stjórn félagsins.
2. Fulltrúar deilda kjörnir á aðalfundum þeirra, 1 fyrir hverja 30 deildarmenn, þó aldrei færri en 1 og aldrei fleiri
en fimm.
3. Kjörnir skoðunarmennr aðalreikninga félagsins.
4. Fyrrverandi formenn félagsins.
Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málum þess, þegar undan er skilið ákvæði um fasteignakaup og sölu, sbr. 4.
mgr. 11. gr.
Skylt er aðalstjórn að halda aukafund félagsmanna, sem til skal boðað með sama hætti og aðalfundar, ef krafa
um slíkt kemur fram frá meirihluta deildarstjórna, enda tilkynni þær um leið fundarefni það, sem þær óska að
rætt verði. Aukafundur hefur sama vald og aðalfundur, nema þar fara hvorki fram lagabreytingar né
stjórnarkosning.
9. gr. Reikningsár félagsins og deilda skal vera almanaksárið og skulu reikningar hafa borist kjörnum
skoðunarmönnum félagsins fjórum vikum fyrir aðalfund. Reikningar félagsins skulu liggja frammi viku fyrir
aðalfund.

III. S TJ Ó R N F É L A G S I N S
10. gr. Aðalstjórn fer með æðsta vald félagsins milli aðalfunda. Henni ber að efla félagið og gæta hagsmuna þess
út á við sem heildar. Hún hefur umráð yfir eignum félagsins og ræður starfsemi þess í stórum dráttum í samráði
við deildarstjórnir. Aðalstjórn skipar trúnaðarmenn í nefndir félagsins og á vegum þess, nema þá sem um getur í
13. gr.
Aðalstjórn er heimilt að skipa sérnefndir svo sem húsnefnd, skemmtinefnd, fjáröflunarnefnd og aðrar, er henni
þurfa þykir. Starfstímabil þessara nefnda skal aldrei vera lengra en fram að næsta aðalfundi félagsins.
Alla sjóði félagsins og peningaeignir skal ávaxta í banka, sparisjóði eða viðurkenndum verðbréfamarkaði.
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Kaup og sala fasteigna félagsins er bundin samþykki aðalstjórnar, enda hafi Formannafélagið, sbr. 20. gr., gefið
samþykki sitt til.
Aðalstjórn einni er heimilt að víkja mönnum úr félaginu, telji hún að framkoma þeirra hafi verið vítaverð og
félaginu til vansa.
Ályktanir stjórnar eru bundnar meirihluta atkvæða stjórnarmanna.
11. gr. Aðalstjórn félagsins skal halda fundi svo sem þurfa þykir og skal um þá haldin sérstök gjörðabók.
Aðalstjórn félagsins skal halda fundi með formönnum hinna einstöku deilda þegar tilefni gefst til og eigi sjaldnar
en tvisvar á ári fundi með öllum formönnum deilda saman. Á fundum þessum skulu deildarformenn gefa skýrslu
um starfsemi deildanna og stjórn félagsins gefa skýrslu um starfsemi og áform á vegum félagsins.
Aðalstjórn félagsins er skylt að hafa eftirlit með fjárreiðum deilda og er heimilt að krefja stjórnir deilda um
rekstraryfirlit og greiðslustöðu þegar ástæða þykir til. Stjórnin skal ákveða með hvaða hætti þessu ákvæði verður
framfylgt.
12. gr. Allar mikilsháttar og verulegar fjárhagsskuldbindingar og samninga ásamt fjárhagsáætlunum skal bera
undir samþykki aðalstjórnar. Verði misbrestur á þessu firrir félagið sig allri ábyrgð á skuldbindingunni og eru þá
þeir einstaklingar sem hana framkvæmdu persónulega skuldbundnir. Aðalstjórn áskilur sér þá rétt til þess að
hafa afskipti af stjórnun viðkomandi deildar.

IV. A Ð A L F U N D I R D E I L D A
13. gr. Aðalfund deilda skal halda fyrir marslok ár hvert. Kosningarétt og kjörgengi hafa allir deildarmenn, sem
orðnir eru 16 ára að aldri. Til aðalfundar skal boðað með viku fyrirvara á tryggilegan hátt. Er hann lögmætur ef
15 deildarmenn mæta, eða 50% af lögmætum deildarmönnum, séu þeir færri en 30. Dagskrá aðalfundar skal
vera svo:
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins.
3. Lesnir og skýrðir rekstrar- og efnahagsreikningar fyrir síðasta almanaksár.
4. Lögð fram starfs- og fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár.
5. Kosinn formaður.
6. Kosnir aðrir stjórnarmenn og tveir stjórnarmenn til vara.
7. Kosnir fulltrúar og varafulltrúar á aðalfund félagsins.
8. Ákveðin æfingagjöld.
9. Önnur mál.
14. gr. Stjórn deildar skal skipuð fimm mönnum og tveimur til vara. Skal formaður kjörinn sérstaklega og
skriflega ef fleiri en ein uppástunga kemur fram. Hinir sex stjórnar- og varastjórnarmenn skulu kosnir
hlutbundinni kosningu. Fyrst skulu kosnir fjórir stjórnarmenn og síðan tveir til vara. Stjórnin skiptir sjálf með sér
verkum sem hér segir: varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi.
Stjórnin er kjörin til eins árs í senn. Falli atkvæði jafnt skal kosning endurtekin og fáist ekki þá úrslit ræður
hlutkesti.
Deildarstjórn skal vinna að eflingu þeirrar íþróttagreinar, er deildin hefur verið stofnuð til.
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15. gr. Vanræki deild að halda aðalfund fyrir tilskilinn tíma, sbr. 13. gr., skal aðalstjórn félagsins boða til
fundarins og sjá um framkvæmd hans. Fundurinn er þá lögmætur, hversu fáir deildarmenn sem þar mæta.

V. S TJ Ó R N I R D E I L D A
16. gr. Stjórnir deilda hafa hver um sig sérstakan fjárhag, ráða íþróttakennara, þjálfara og starfsmann og ákveða
laun þeirra, annast daglegan rekstur deildanna, sjá um íþróttamót, er hverri grein heyra til, svo og þátttöku
deildarmanna í mótum þeim, er ákveðin er þátttaka í. Deildir eru þannig sjálfstæðar, nema sbr. ákv. 3. mgr. 12.
gr., og hafa tekjur af félagsgjöldum sínum, mótum þeim er þær halda, svo og eftir öðrum fjáröflunarleiðum, er
deildarstjórnir ákveða í samráði við aðalstjórn félagsins. Haldnar skulu gjörðabækur um ársstarfið, fundi, keppnir
og annað sem deildin tekur sér fyrir hendur. Skila skal starfsskýrslu deildar fyrir liðið almanaksár ásamt
reikningum fyrir sama tímabil til stjórnar félagsins í mars ár hvert.
17. gr. Halda skal spjaldskrá yfir alla félaga deildarinnar í samráði við aðalstjórn félagsins.
Deildarstjórn ber að fylgja reglum aðalstjórnar um skil á bókhaldsgögnum og fylgja ákvæðum 12. gr.
18. gr. Uppgjörstímabil deilda miðast við almanaksárið.

VI. Ö N N U R Á K V Æ Ð I
19. gr. Heiðursfélaga má kjósa og skal þeim afhent heiðursfélagaskjal og stórkross Í.R. í stjörnu. Heiður þessi er
sá æðsti er félagið veitir. Aðalstjórn félagsins kýs heiðursfélaga. Heiðursfélagar hafa öll réttindi félagsmanna, eru
gjaldfríir, en verða að hafa náð fimmtugsaldri.
Eftirfarandi heiðursmerki má veita og skal þá fara eftir sömu reglum og gilda um kosningu heiðursfélaga að
undanskildu ákvæði um að hafa náð fimmtugsaldri og því að vera gjaldfríir.
1. Í.R. merki úr gulli, fyrir vel unnin störf í þágu félagsins, svo og erlendum og innlendum aðilum, sem sérstök
ástæða þykir til, að heiðra.
2. Í.R. merki úr silfri fyrir vel unnin störf í þágu félagsins.
3. Í.R. merki úr gulli með ólympíuhringjum skal veita öllum félögum Í.R., sem þátt taka í keppni á Ólympíuleikum.
4. Í.R. merki úr gulli, auðkennt viðkomandi keppni, skal veita þeim félögum Í.R., sem taka þátt í
heimsmeistarakeppni hinna ýmsu íþróttagreina.
Heimilt er að veita hverri deild fyrir sig leyfi til að hafa eitt sérstakt heiðursmerki. Skal merkið og reglur fyrir
veitingu þess, háð samþykki aðalstjórnar. Að öðru leyti hefur deildin öll umráð yfir veitingu þess.
20. gr. Formannafélag Í.R. er skipað fyrrverandi formönnum og núverandi formanni félagsins. Félagið starfar
sjálfstætt og setur sér eigin starfsreglur, nema þar sem til þess vísast á öðrum stað í lögum þess, sbr. 4. mgr. 11.
gr.
21. gr. Hætti íþróttadeild störfum, skal afhenda eignir og skjöl hennar aðalstjórninni. Taki deildin ekki aftur til
starfa innan 5. ára, skulu eignirnar renna í sjóð aðalstjórnar félagsins. Verðlaunagripir og verðmæt skjöl skulu
vera í vörslu aðalstjórnar.
22. gr. Lögum þessum má ekki breyta nema á aðalfundi félagsins, og þarf til þess samþykki ¾ hluta
atkvæðisbærra fundarmanna.
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Tillögur um lagabreytingar, sem óskast teknar fyrir á aðalfundi, skulu hafa borist aðalstjórn fyrir 15. janúar ár
hvert. Tillögur til lagabreytinga skulu kynntar stjórnum allra deilda innan félagsins eigi síðar en 1.febrúar ár
hvert.
Tillögur til lagabreytinga skulu tilkynntar jafnframt aðalfundarboði og skulu félagsmönnum heimilar til
athugunar hjá aðalstjórn 7 dögum fyrir aðalfund.
23. gr. Með þessum lögum eru öll eldri lög félagsins úr gildi fallin.
Samþykkt á aðalfundi ÍR 25. maí 2004
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