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ÁVAR P  F OR MA NN S ÍR 

Þetta fyrsta starfsár mitt sem formaður aðalstjórnar ÍR hefur verið einstaklega lærdómsríkt og 

skemmtilegt. Að fá að vinna með fólkinu sem starfar fyrir ÍR bætir mann, eflir og eru forréttindi 

sem ég mun búa að alla ævi. Ég vissi fyrir hversu gott starf er unnið innan félagsins en eftir 

þetta ár er ég með enn betri sýn á starfsemi deildanna og get ekki annað en fyllst stolti að vera 

formaður þessa öfluga félags.   

Rekstur aðalstjórnar og deilda gekk ágætlega á árinu og eru flestar deildirnar réttu megin við 

núllið og eru engar skuldir við utanaðkomandi aðila.  

Í september tók ÍR yfir rekstur íþróttahússins við Breiðholtskóla og þar með sér félagið um 

rekstur þriggja íþróttahúsa þ.e. Seljaskóla, Breiðholtskóla og Austurberg ásamt íþrótta- og 

félagsheimilinu okkar í Skógarseli. Breiðholtskóli er góð viðbót fyrir félagið enda vantaði sárlega 

meiri æfingatíma fyrir iðkendur. ÍR hefur verið þeirra gæfu aðnjótandi að hjá félaginu starfar 

úrvalsgott og ósérhlífið starfsfólk hvort sem það er á skrifstofu félagsins eða í íþróttahúsunum. 

Alls starfa fjórir starfsmenn á skrifstofu félagsins og tólf starfsmenn í íþróttahúsunum. 

Félagsaðstaðan í Skógarselinu hefur verið bætt og lyftingaaðstöðu komið fyrir í hluta af  

íþróttasalnum á jarðhæð. Mikilvægt er að aðstaðan í öllum húsum ÍR sé góð svo fólki sem þar 

kemur finnist það vera velkomið og vilji vera á æfingum, horfa á leiki eða hittast og spjalla.  

Síðasta ár hefur verið viðburðaríkt hjá iðkendum ÍR sem hafa náð góðum árangri og hampað m.a. 

Íslandsmeistaratitlum og Norðurlandameistaratitlum, náð frábærum árangri á Smáþjóðaleikum, 

Evrópumeistaramóti, heimsmeistaramóti og hámarkinu var svo náð þegar tveir ÍR-ingar tóku þátt 

í Ólympíuleikunum í Ríó.  

Íþróttamenn félagsins á árinu voru valin þau Aníta Hinriksdóttir, frjálsíþróttakona og Guðni Valur 

Guðnason, frjálsíþróttamaður. Um leið og íþróttamenn ÍR voru verðlaunaðir voru jafnframt 13 

sjálfboðaliðar heiðraðir fyrir ómetanleg störf þeirra fyrir félagið.  

Mörg stór og skemmtileg verkefni eru framundan hjá ÍR. Nýlega var undirritaður samningur við 

Reykjavíkurborg um stórbætta aðstöðu til íþróttaiðkunar í Breiðholtinu. Á árinu 2017 verður 

skipt um gervigras á gervigrasvellinum, á árinu 2018 verður frjálsíþróttavöllur og hús við völlinn 

tekið í notkun sem og knatthúsið með hálfum knattspyrnuvelli. Í lok árs 2020 verða parkethús og 

tengibygging við núverandi félagsheimili tekin í notkun. Fimleikahús verður svo reist á árinu 

2023. Í samningnum er einnig óskað eftir þátttöku ÍR ásamt öðrum íþróttafélögunum í hverfinu 

sem og starfsmönnum borgarinnar að finna leiðir til að auka íþróttaiðkun barna í Breiðholtinu. Er 

það sannarlega verðugt verkefni að ná til fleiri barna og unglinga því eins og okkur er öllum ljóst 

hefur íþróttaiðkun mikið forvarnargildi.  

Draumur okkar ÍR-inga verður fljótlega að veruleika þar sem öll aðstaða mun gjörbreytast með 

nýjum mannvirkjum. Bætt aðstaða mun efla ÍR enn frekar og laða að sér fleiri iðkendur, þjálfara 

og sjálfboðaliða. Sterkt og fjölbreytt íþróttafélag eins og ÍR leggur grunn að aukinni samheldni 

íbúanna í hverfinu. Framlag félagsins til hverfisins okkar og þar með til Reykjavíkurborgar er því 

mikilsvert. Þetta framlag þjappar okkur saman og gerir okkur einnig að sterkara samfélagi.  

ÍR hefur gert margt fyrir mig og mín börn.  Ég vona svo sannarlega að fleiri fjölskyldur fái að 

upplifa það líka.  Hvet ég því alla til að taka þátt í þessu skemmtilega starfi. Munum að margar 

hendur vinna létt verk.  

Áfram ÍR  

Ingigerður Guðmundsdóttir 

Formaður aðalstjórnar ÍR 
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SKÝRSLA AÐALSTJÓRNAR ÍÞRÓTTAFÉLAGS REYKJAVÍKUR  
 

AÐALST JÓRN  O G S TAR FS EMI  

Á aðalfundi ÍR sem haldinn var 18. apríl 2016 var kosið í aðalstjórn sem hér segir: 

Ingigerður Guðmundsdóttir var kjörinn formaður, aðrir kjörnir í aðalstjórn voru 

Sigurður Albert  Ármannsson, Reynir Leví Guðmundsson, Guðrún Brynjólfsdóttir og 

Magnús Valdimarsson, í varastjórn Sigurður G. Kristinsson og Þorsteinn Magnússon. 

Stjórnin skipti með sér verkum þannig að Guðrún var varaformaður, Reynir gjaldkeri, 

Sigurður Albert 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. Þórarinn Þorbjörnsson gegndi starfi 

fjármálastjóra til 18. febrúar en þá var gerður starfslokasamningur við hann. Örn 

Baldursson tók tímabundið við stöðu Þórarins eða þar til Sigrún Björg Þorgrímsdóttir 

tók við stöðu fjármálastjóra 15. mars. Bergþóra Eiðsdóttir starfaði sem þjónustustjóri 

til 10. nóvember en þá tók við starfi hennar Brynja Guðmundsdóttir. Jakob 

Hallgeirsson starfaði sem rekstrarstjóri valla og íþróttahúsa, og Álfhildur Jónsdóttir sem 

vaktmaður í ÍR heimilinu. Auk þessara starfsmanna störfuðu níu starfsmenn við 

húsvörslu í íþróttahúsi Seljaskóla, í Austurbergi og í íþróttahúsi Breiðholtsskóla og á 

annað hundrað manns við þjálfun hjá deildum félagsins og við sumarnámskeið.  

Starfsmannafundir starfsfólks á skrifstofu voru haldnir að jafnaði einu sinni í mánuði. 

FUN DIR  MEÐ DEI LDUM OG  AUK AAÐ ALFUN DUR  OG AÐ ALFUN DI R DEI LDA  

Fundir aðalstjórnar með formönnum og gjaldkerum allra deilda voru haldnir 27. apríl 

og 28. september 2016. 12. desember 2016 var haldinn kynningarfundur aðalstjórnar 

með fulltrúum allra deilda um stöðu samninga við Reykjavíkurborg um 

aðstöðuuppbyggingu. Þá hélt aðalstjórn fund 9. janúar 2017 með fyrrverandi 

formönnum aðalstjórnar og formönnum allra deilda félagsins um aðstöðumálin og 

samninga við Reykjavíkurborg. 4. febrúar 2017 var svo haldinn aukaaðalfundur félagsins 

þar sem samningur ÍR og Reykjavíkur var samþykktur samhljóða. Formaður aðalstjórnar 

hafði undirritað samninginn 31. janúar 2017 með fyrirvara um samþykki aðalfundar 

félagsins. Aðalfundir deilda félagsins voru haldnir á tímabilinu frá 13. mars-6. apríl 2017 

REKSTUR FÉLAGSINS OG DEILDA  

Framhald varð á traustum rekstri aðalstjórnar og deilda árið 2016. Rekstur 

aðalstjórnar og fimm deilda af átta var réttum megin við núllið. Aðalstjórn og deildir 

félagsins voru skuldlausar við utanaðkomandi aðila í lok árs 2016. Slíkur árangur næst 

ekki nema með samstilltum og raunhæfum vinnubrögðum allra sem koma að rekstri 

aðalstjórnar og  deilda félagsins. En eins og dæmin sanna þá má aldrei sofna á 

verðinum því fjármálin hafa tilhneigingu til að fara úr böndnum jafn hratt aftur ef ekki 

er haldið vel á spilunum öllum stundum. 
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REK ST UR Í ÞRÓTT AHÚS A O G V ALLA  

Eins og undanfarin ár sá ÍR um rekstur íþróttahúsanna við Seljaskóla og Austurberg en  

2. september 2016 tók ÍR svo einnig við rekstri íþróttahúss Breiðholtsskóla að 

undangenginni undirskrift reynslusamnings til eins árs. Rekstur húsanna hefur að mestu 

gengið vel enda félaginu auðnast að ráða traust og gott fólk til starfa í húsin og 

starfsmannavelta verið lítil. 

Rekstur íþróttavalla félagsins var með óbreyttu sniði.  

IÐK EN DAFJÖ LDI  O G ÆFI N GAGJÖ LD  

Skráðir iðkendur sem greiddu æfingagjöld hjá ÍR á árinu 2016 voru 1976 og innheimt 

æfingagjöld um 79 milljónir.  Skráður iðkendafjöldi deilda var sem hér segir: 

Knattspyrna  503 

Frjálsar    433 

Handknattleikur 241 

Körfuknattleikur 176 

Keila   136 

Fimleikar  79 

Karate   58 

TaeKwonDo  52 

Júdó   42 

Skíði   28 

ENDUR SKOÐUN ÍR-UN GA VERK EFNI SINS :  

Vinnuhópur hefur unnið að endurskoðun ÍR-unga verkefnisins á starfsárinu. Vinnu 

hópsins mun ljúka fyrir upphaf sumarannar og niðurstöður kynntar aðalstjórn og 

stjórnum deilda. 

NÝTT  BÓK HALDSK ER FI  

Um áramótin 2016/2017 var tekin í notkun nýjasta útgáfa af bókhaldskerfinu Dynamics 

NAV sem þjónustað er af Wise lausnum ehf.  

SUMARN ÁMSK EIÐ  

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 

og körfuknattleiksdeild stóðu svo fyrir sérhæfðum námskeiðum fyrir 

börn og unglinga 9-16 ára.   

ÞOR RAFAGN AÐUR  

Þorrafagnaður ÍR var haldinn í sjötta sinn í íþróttahúsi Seljaskóla laugardaginn 16. 

janúar. Sjá nánar undir viðburðir. 

110  ÁR A AFMÆLIS HÁTÍ Ð  

ÍR-ingar fögnuðu 110 ára afmæli félagsins með margvíslegum hætti 11. mars 2017. Sjá 

nánar undir viðburðir. 
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ÁSÓK N NÝ RR A ÍÞRÓTT AGR EIN A  

Á starfsárinu hafa áhugamenn um eftirtaldar íþróttagreinar óskað eftir samstarfi við ÍR 

um framgang sinna íþrótta: badminton, blak, borðtennis, hjólreiðar, hjólaskautarallý, 

samkvæmisdans og sund. Þá er til skoðunar að ÍR standi að tilraunaverkefni um 

heilsueflingu eldri borgara í samstarfi við Reykjavíkurborg og FEB. 

KYNNINGAR OG UPPLÝSIN GAMÁL  

KYNNIN GAR ÁT AK  Í  LO K  Á GÚS T 2016  

Öflug kynningarherferð á starfi ÍR fór fram í síðusut viku ágústmánaðar 2016.  Opna í 

Fréttatímanum og opna í Breiðholtsblaðinu birtust með kynningu á starfi ÍR. Í sömu viku 

var kynningarriti dreift á öll heimili í Breiðholti með kynningu á fjölbreyttu 

íþróttaframboði á vegum ÍR. Þá var heimasíða félagsins nýtt til kynningar og 

samfélagsmiðlar s.s. facebook nýttir í meira mæli en áður til kynningar.  

 

NÝ  V EFSÍÐ A ÍR  

Ný heimasíða ÍR var opnuð 15. nóvember 2016.  Með nýjum vef er komið á 

móts við þarfir sem ekki voru til staðar þegar gamla síðan var útbúin s.s. að 

geta með góðu móti skoðað síðuna í snjallsíma. Síðan er í stöðugri þróun og 

margar deildir hafa sinnt uppsetningu og innsetningu efnis vel, en aðrar eru 

skemmra á veg komnar. 

MÁNAÐ ARLEGAR  FR ÉT T IR TIL  ST JÓRN A DEI LDA  

Í október 2016 samþykkti aðalstjórn að mánaðarlega yrðu sendar út fréttir frá aðalstjórn 

og skrifstofu af því helsta sem hefði verið á döfinni og framundan væri í starfinu.  Fyrsti 

fréttalistinn var sendur á allar stjórnir deilda, aðalstjórn og allar starfsstöðvar ÍR þann 

31. október.  Alls hafa sex fréttalistar verið sendir út síðan. 

ÍÞRÓTTAAÐSTAÐA  

SAMNIN GAR  ÍR  OG REY KJAVÍKUR BOR GAR   

Nokkrir fundir formanns og íþróttastjóra með borgarstjóra og embættismönnum hans 

voru undanfari þess að borgarráð samþykkti í september 2016 að skipa starfshóp 

borgarinnar og ÍR um íþróttaaðstöðumál 

ÍR og Breiðholts. Ingigerður formaður og 

Runólfur Sveinsson sátu í nefndinni fyrir 

hönd ÍR sem undirbjó samninginn um 

aðstöðuuppbyggingu á ÍR svæðinu og í 

Breiðholtinu sem borgarstjóri Dagur B. 

Eggertsson og Ingigerður 

Guðmundsdóttir formaður ÍR 

undirrituðu 31. janúar 2017. Í þeim 

samningi er gert ráð fyrir nýju gervigrasi 

á núverandi gervigrasvöll árið 2017, 

byggingu frjálsíþróttavallar sem 

framkvæmdir eru þegar hafnar við og 

tekinn verður í notkun 2018, knatthúsi 

með gervigrasi yfir hálfan knattspyrnuvöll með æfingaaðstöðu fyrir knattspyrnu og 

frjálsíþróttir sem á að vera tilbúið í lok árs 2018, keppnishúsi fyrir handknattleik og 
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körfuknattleik tilbúið 2020 og fimleikahúsi með aðstöðu fyrir bardagaíþróttir og dans 

verði 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 sem eru þessar:  Bygginganefnd fyrir knatthús og keppnishús þar sem Runólfur 

Sveinsson og Sturla Ásgeirsson eru fulltrúar ÍR. Starfshópur 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 og starfshópurinn um eflingu íþróttastarfs í Breiðholti hafa þegar 

haldið tvo fundi hvor.   

NÝR  FR JÁLSÍ ÞR ÓTT AVÖ LL U R    

Íþróttastjóri er fulltrúi félagsins í hönnunarnefnd vallarins þar sem fulltrúar 

Reykjavíkurborgar eiga sæti ásamt fulltrúum frá VSÓ sem hefur umsjón með verkinu. 

Framkvæmdir við völlinn hófust 17. mars 2016 með fergingu 

vallarsvæðisins.  Undirbygging vallarins verður boðin út í apríl og 

áætluð verklok í september 2017.  Vallarhús verður boðið út í júlí og 

verklok í desember 2017, malbikun og lagning gerviefnis boðin út í 

janúar 2018 með áætluð verklok í júní 2018.   

NÝR  GR ASVÖ LLUR  

Í september og október 2016 var lagt gras á gamla malarvöll félagsins 

á ÍR-svæðinu.  Vellinum er m.a. ætlað að leysa gervigrasvöllinn af 

næsta sumar þegar skipt verður um efni á honum. Reykjavíkurborg kostaði 

framkvæmdina. 

NÝ  LY FTIN GAAÐ ST AÐA  

Lyftingaaðstaða fyrir allar deildir félagsins var opnuð í íþróttasal í kjallara ÍR-heimilisins 

2. janúar 2017. Í salnum eru 10 ólympískar stangir með lóðum, 2 hnébeygjurekkar, 

lyftingapallur, bekkpressu og skábekkpressubekkir, togvél, handlóð, ketilbjöllur, 

hlaupabretti, tvö þrekhjól og margvíslegur smábúnaður. Aðstaðan hefur gjörbreytt 

möguleikum íþróttamanna ÍR til styrktaræfinga. 

NÝ  S ET USTO FA Í  ÍR-HEIMI LIN U  

Miðrými á jarðhæð hefur verið útbúið sem setustofa með stólum, borðum 

og sjónvarpsaðstöðu.  Þvottahús hefur verið endurbætt, geymslur fyrir 

knattspyrnudeild endurnýjaðar og salir og gangar málaðir. 

NÝ JAR GEYMS LUR  Í  AUS TUR BERGI  

Opnað hefur verið á milli anddyris Breiðholtslaugar og íþróttahússins við 

Austurberg.  Nýjar geymslur fyrir handknattleiksdeild og frjálsíþróttadeild 

voru útbúnar fyrir þær geymslur sem töpuðust við áðurnefnda breytingu.    

SKÍÐAS KÁLI  ÍR  Í  BLÁFJÖLLUM    

Áfram var unnið að lausn rekstrar- og viðhaldsvanda skíðaskála ÍR í Bláfjöllum.  

Viðræður hafa farið fram við Reykjavíkurborg og einkaaðila um lausn en ekki náðst að 

klára þær.  

AÐST AÐ A FYRI R  K EILUÍ Þ RÓ TTIN A  

Mjög hefur þrengt að keppniskeilurum í Egilshöll vegna aukinnar aðsóknar almennings.  

Formaður keiludeildar ÍR hefur setið fjölda funda með fulltrúum hinna 

Reykjavíkurfélaganna sem bjóða upp á keilu, ÍBR og ÍTR um hvernig megi bæta 

æfingaaðstöðu keiluíþróttainnar.  
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AÐST AÐ A FYRI R  BARDAGA Í ÞRÓTTI R  

Í samvinnu við Reykjavíkurborg var leitað að aðstöðu í Efra-Breiðholti fyrir 

bardagaíþróttir ÍR en fannst ekki.  Heldur þrengdi að júdó og taekwondoiðkendum með 

tilkomu lyftingatækjanna og karateæfingar fara fram við mjög þröngan kost í andyri 

Undirheima í kjallara Austurbergs.  

 

SAMSTARFSVERKEFNI  

HEI LS UEFLAN DI  BR EIÐ HO LT   

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.  

VIK A Í ÞRÓTT A-  O G HR EYFI NGAR  Í  EVRÓ PU  

Í samvinnu við Þjónustumiðstöð Breiðholts og grunnskóla hverfisins stóð ÍR fyrir viku 

íþrótta- og hreyfingar 19.-25. september 2016. Um 2000 grunnskólabörn úr öllum 

grunnskólum í Breiðholti tóku þátt í spretthlaupskeppni og um 400 manns á öllum aldri 

mættu á lokahátíð vikunnar í Austurbergi.  Verkefnið var unnið með stuðningi úr sjóðum 

Evrópusambandsins.  

ÍÞRÓT TAK YNNI NGAR  Í  GR UNN SKÓ LUM BR EIÐ HOLT S :  

Starfsmenn ÍR og fulltrúar nokkurra deilda ÍR kynntu starfsemi félagsins í 

grunnskólum hverfsins á árinu.  Skólastjórnendum grunnskólanna er hér 

með þakkað gott samstarf og sérlega jákvæðar móttökur.    

ÍÞRÓT TAV ERK EFNI  ÍR  OG LEIK SKÓ LANN A :  

Haldið var áfram með íþróttaverkefni ÍR og leikskólanna í fimm leikskólum í 

Bakka- og Seljahverfi og fjórum leikskólum í Efra Breiðholti. Með 

styrkveitingum úr opinberum sjóðum var hægt að bjóða leikskólaverkefnið 

án endurgjalds frá þátttakendum. 

 

SAMSTARFSSAMNINGAR  OG  STYRKIR  

MAGN ÚSARS JÓÐ UR  

Auglýst var eftir umsóknum í Magnúsarsjóð, menntunar og afrekssjóð félagsins í maí 

2016. Fagnefnd skipuð af aðalstjórn fór yfir umsóknir og gerði tillögu til aðalstjórnar um 

úthlutun. Úthlutun úr sjóðnum árið 2016 var kr. 1.150.000 sem skiptist á milli 

eftirtalinna deilda: Keiludeild vegna landsliðsverkefna, körfuknattleiksdeild vegna 

unglingalandsliðsverkefna, handknattleiksdeild vegna unglingalandsliðsverkefna og 

þjálfaramenntunar, knattspyrnudeild vegna afreksverkefnis yngri flokka og 

þjálfaramenntunar, frjálsíþróttadeild vegna HM U20 undirbúnings og EM og ÓL. 

undirbúnings. 

SAMNIN GAR  VIÐ REYK JAVÍK UR BOR G :  

Samningur ÍR og Reykjavíkurborgar um rekstur íþróttahúss Breiðholtsskóla var 

undirritaður 31. ágúst 2016. Samningur um veigamikla uppbyggingu nýrra 

íþróttamannvirkja fyrir ÍR og rekstur þeirra var undirritaður í íþróttahúsinu við 

Austurberg 30. janúar 2017.   

SAMST ARFS SAMNI NGAR  VI Ð  EI NK AAÐI LA  

Samstarfssamningar voru endurnýjaðir við Landsbankann, CCEP (áður Vífilfell) og Wise 
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lausnir ehf. Endurnýjun samnings við N1 tókst ekki en samningur við Olís var 

undirritaður í ágúst.  Í september var samið við Dans Brynju Péturs um leigu á aðstöðu 

fyrir danskennslu í ÍR-heimilinu til tveggja ár. 

STYRKV EI TIN GAR ÚR O PI NBERUM SJÓÐ UM  

Styrkveitingar fengust frá Lýðheilsusjóði, Verkefnasjóði ÍBR, Borgarsjóði, Íþróttasjóði 

ríkisins og sjóðum Evrópusambandsins til framkvæmdar ákveðinna verkefna á vegum 

félagsins. 

 

VERÐLAUNAHÁTÍÐ  ÍR  2016  

VERÐ LAUN AHÁTÍÐ MEÐ  BR EY TT U SNIÐI  

Árleg verðlaunahátíð ÍR fór fram 27. desember 2016.  Að venju voru 

íþróttakona og íþróttakarl ÍR heiðruð ásamt öllum íþróttakonum og 

körlum sem tilnefndir voru frá deildum. Í fyrsta sinn á verðlaunahátíð 

voru afhent heiðursmerki, silfur- og gullmerki félagsins fyrir mikið og 

óeigingjarnt vinnuframlag í þágu félagsins.   

ÍÞRÓT TAK ONA O G ÞRÓT TA K AR L ÍR  2016  

Í reglugerð um tilnefningu á íþróttamanni ÍR segir: 

„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“ 

 

T ILN EFNIN GAR DEI LDA T IL  Í ÞRÓT TAKAR LS  O G Í ÞRÓ TT AKON U ÍR  2016  VORU 

EFTIR FAR AN DI :  

Frjálsíþróttadeild:  Guðni Valur Guðnason og Aníta Hinriksdóttir 

Handknattleiksdeild:  Jón Kristinn Björgvinsson og Sigrún Ása Ásgrímsdóttir 

Júdódeild:  Matthías Stefánsson og Aleksandra Lis   

Karate:  Aron Anh Ky Huynk og Kamila Buracewska 

Keiludeild: Hafþór Harðarson og Linda Hrönn Magnúsdóttir 

Knattspyrnudeild: Jón Gísli Ström og Andrea Magnúsdóttir  

Körfuknattleiksdeild: Sigurkarl Róbert Jóhannesson 

Skíðadeild: Kristinn Logi Auðunsson  og Vigdís Sveinbjörnsdóttir 

Taekwondodeild: Sveinn Logi Birgisson og Ibtisam El Bouazzati 

Úr hópi tilnefndra íþróttamanna þóttu Aníta Hinriksdóttir 

frjálsíþróttakona og Guðni Valur Guðnason frjálsíþróttakarl skara fram úr og voru því 

valin íþróttakona og íþróttakarl árins hjá ÍR 2016. 

ANÍTA HI NRI KS DÓT TIR ,  FRJ Á L SÍ ÞRÓ TTA KON A ÁR S IN S O G Í ÞRÓ TTA KO NA ÍR  

2016  

Aníta byrjaði árið mög vel með Norðurlandameistaratitli í 800m innanhúss í febrúar og á 

heimsmeistaramótinu innnanhúss í mars náði hún þeim frábæra árangri að ná 5. sæti. 

Hún vann gullverðlaun á Smáþjóðameistaramótinu á Möltu, vann glæsilegan sigur á 

alþjóðlegu móti í Prag í júní, varð önnur á alþjóðlegu móti í Luzern og þriðja á alþjóðlegu 

móti í Madrid. Á Evrómeistaramótinu í júlí náði Aníta þeim glæsilega árangri að komast í 

úrslit í 800 m hlaupi og varð þar í 8. sæti. Hápunktinum var síðan náð á 

Ólympíuleikunum þar sem Aníta setti Íslandsmet, hljóp á 2:00,14 mín, og var mjög nærri 
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því að komast í undanúrslit með 20 besta tímann í undanrásum af 65 keppendum. Aníta 

var valin Frjálsíþróttakona ársins 2016 af Frjálsíþróttasambandi Íslands. 

 

GUÐN I VALUR GUÐ NA S ON ,  FRJ Á LS Í ÞRÓT TAK AR L ÁR SIN S OG 

ÍÞR ÓTTA KAR L ÍR  2016  

Árið 2016 náði Guðni Valur þeim frábæra árangri að komast á 

Ólympíuleikana í Ríó eftir aðeins tveggja ára undirbúning þar sem hann 

keppti í kringlukasti og varð í 21. sæti af 35 keppendum. Guðni Valur 

kastaði lengst 61.85 metra á árinu sem hann gerði í Heerhugowaard, í 

Hollandi, en er sá árangur tæplega 6 metrum frá Íslandsmeti. Þar að auki 

sigraði Guðni Valur í kringlukasti á Smáþjóðaleikunum á Möltu í júní, og 

náði hann 22. sæti á Evrópumeistaramótinu Amsterdam í júlí. Guðni 

hefur náð ótrúlegum árangri á stuttum ferli sem kringlukastari og á greinilega framtíðina 

fyrir sér í þessari grein. Guðni Valur er einbeittur og duglegur íþróttamaður en gleðin 

skín í gegn og smitar frá sér bæði á æfingum og í keppni. Hann er frábær fyrirmynd 

þeirra sem yngri eru innan vallar sem utan í öllu því sem hann gerir. Guðni Valur var 

valinn Frjálsíþróttakarl ársins 2016 af Frjálsíþróttasambandi Íslands. 

S JÁLF BOÐA LI ÐAR  H EI ÐR A ÐIR  

Aðalstjórn ÍR velur þá einstaklinga sem heiðraðir eru hverju sinni eftir 

tilnefningar frá deildum þess. Þrettán einstaklingar voru heiðraðir að þessu 

sinni, einn með gullmerki og tólf 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: 

GUL L MER KI :  

Fríða Rún Þórðardóttir, frjálsíþróttadeild 

S I L F U R M E R K I :  

Sveinn Sveinsson, knattspyrnudeild 

Árni Birgisson, knattspyrnudeild 

Pétur Guðmundsson, frjálsíþróttadeild 

Brynjar Gunnarsson, frjálsíþróttadeild 

Andrés Haukur Hreinsson, keiludeild 

Guðmundur Jóhann Kristófersson, keiludeild 

Þorsteinn Ingi Garðarsson, körfuknattleiksdeild 

Elvar Guðmundsson, körfuknattleiksdeild 

Róbert Hnífsdal, handknattleiksdeild 

Kristín Ásta Ólafsdóttir, handknattleiksdeild 

Daði Ólafsson, íþróttahópur eldri ÍR-inga 

Bjarki Þór Sveinsson, handknattleiksdeild og aðalstjórn 

HELSTU VIÐBURÐIR Á VEGUM ÍR  2016-2017 

101.  VÍÐ AV AN GS HLAUP ÍR  

Víðavangshlaup ÍR var haldið í 101. skipti á sumardaginn fyrsta 2016 í umsjón 

frjálsíþróttadeildar ÍR.  Hlaupið er elsta íþróttakeppni sem háð hefur verið árlega og 
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óslitið á Íslandi. Alls luku 699 hlauparar hlaupinu sem er næst mesta þátttaka frá upphafi 

hlaupsins en í 100. hlaupinu hlupu 1215 manns.  Um 70 sjálfboðaliðar unnu að 

viðamikilli framkvæmd hlaupsins sem setti hressilegan svip á miðbæinn meðan á því 

stóð. 

HLY NS MÓTIÐ  Í  7.  FLOK KI  Í  KN ATT SP YRN U  

Á sumardaginn fyrsta 2016 hélt knattspyrnudeild ÍR minningarmót um Hlyn Sigurðsson 

,,Hlynsmótið“ í 7. flokki karla. 45 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.  

SUBW AY  MÓTIÐ  Í  6.  FLOKKI  Í  KN AT TSP YR NU  

Á uppstigningardag 2016 hélt Knattspyrnudeild ÍR vel heppnað Subwaymót fyrir 6. flokk 

karla. Um 400 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. 

VIK A HR EY FIN GAR  OG Í Þ RÓ TT A   

Breiðholtið var sannarlega á iði í vikunni 19.-25. september 2016. Hverfið var þá fulltrúi 

Íslands í verkefninu ,,V IKA HREY FING AR OG  ÍÞ RÓT TA Í  EV RÓP U“og af því tilefni sprettu 

tvö þúsund nemendur í 1.-7. bekk úr spori á sínum hraða í íþróttatímum grunnskóla 

hverfisins. Allir hlauparar fengu bol og verðlaunapening fyrir þátttökuna, en að auki var 

hraðasti bekkurinn í hverjum árgangi verðlaunaður með bikar á lokahátíð í Íþróttahúsinu 

við Austurberg laugardaginn 24. september.  Á lokahátíðina mættu um 400 manns á 

öllum aldri þar sem var skokkað, hjóla og gengið utandyra áður en Íslandsmet var sett í 

hópreiptogi og verðlaun fyrir spretthlaupskeppni afhent. ÍR stóð fyrir framkvæmd 

viðburðanna með stuðningi frá Þjónustumiðstöð Breiðholts/Heiluseflandi Breiðholti og 

fjárhagslegum stuðningi úr sjóðum Evrópusambandsins.  

7.  BRO NS L EIK AR  ÍR  Í  FRJÁLS UM  

Bronsleikar ÍR voru haldnir í sjötta skipti í Laugardalshöll 15. október 2016. Mótið er 

haldið til að heiðra Völu Flosadóttur sem vann til bronsverðlauna á Ólympíuleikunum í 

Sydney árið 2000. Keppt var í flokkum 10 ára og yngri og 288 börn tóku þátt í leikunum.  

M INNINGAR LEIK UR  UM HLY N ÞÓ R S I GURÐ SSO N  

ÍR og Leiknir úr Reykjavík mættust laugardaginn 26. Nóvember 2016 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. Hlynur gerði ekki bara 

marga frábæra hluti í þágu félagsins heldur var hann einnig virkur í félagslífi og duglegur 

námsmaður. 

21.  S I LFUR LEI KAR  ÍR  Í  FR JÁLSUM  

Silfurleikar ÍR í frjálsum voru haldnir í 21. sinn laugardaginn 19. nóvember 2016.  

Þátttakendur voru 623 á aldrinum 4-17 ára frá 28 félögum og héraðssamböndum. Á 

mótinu var þess sérstaklega minnst með veglegum verðlaunum í þrístökki að 60 ár voru 

liðin frá afreki Vilhjálms Einarssonar á Ólympíuleikunum í Melbourne.Yfir 100 

sjálfboðaliðar á öllum aldri úr röðum ÍR-inga framkvæmdu mótið, flestir þeirra foreldrar 

barnanna sem tóku þátt og félagar úr meistaraflokki félagsins.  
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JÓLAMÓ T  NETTÓ  O G ÍR  Í  MI NNI BO LTA  

Árlegt jólamót ÍR og Nettó í körfubolta fór fram fyrstu helgina í desember 2016 í 

íþróttahúsi Seljaskóla, Hertz-hellinum. Rúmlega 600 börn á aldrinum 6-11 ára mættu til 

leiks en í ár voru alls 130 lið skráð til keppni. Leikmenn úrvalsdeildarliðs ÍR sáu um 

dómgæslu á mótinu og sjálfboðaliðar deildarinnar sáu um skipulag og alla framkvæmd. 

Samtals komu um 100 manns að framkvæmd mótsins sem heppnaðist mjög vel.   

26.  VERÐ LAUN AHÁTÍÐ ÍR 

Árleg verðlaunahátíð ÍR þar sem besta íþróttafólk deilda og félagsins var heiðrað var 

haldin 27. desember 2016.  Allar deildir félagsins tilnefndu afreksmann ársins í karla og 

kvennaflokki sem fengu viðurkenningu á verðlaunahátíðinni. Úr þessum hópi 

afreksmanna valdi aðalstjórn félagsins Íþróttkarl og Íþróttakonu ÍR. Þá nafnbót hlutu að 

þessu sinni fyrir afrek sín á árinu 2016 frjálsíþróttafólkið Guðni Valur Guðnason og Aníta 

Hinriksdóttir. Verðlaunaafhendingin var sú 26. í röðinni en íþróttamaður ÍR var fyrst 

heiðraður árið 1992.  Sú nýjung var tekin upp að þessu sinni að heiðra sjálfboðaliða fyrir 

störf sín í þágu félagsins með gull eða silfurmerkjum ÍR.  

Eftirtaldir voru heiðraðir:  Gullmerki: Fríða Rún Þórðardóttir, frjálsíþróttadeild 

Silfurmerki: Sveinn Sveinsson, knattspyrnudeild, Árni Birgisson, knattspyrnurdeild, Pétur 

Guðmundsson, frjálsíþróttadeild, Brynjar Gunnarsson, frjálsíþróttadeild, Andrés Haukur 

Hreinsson, keiludeild, Guðmundur Jóhann Kristófersson, keiludeild, Þorsteinn Ingi 

Garðarsson, körfuknattleiksdeild, Elvar Guðmundsson, körfuknattleiksdeild, Róbert 

Hnífsdal, handknattleiksdeild. Kristín Ásta Ólafsdóttir, handknattleiksdeild, Daði 

Ólafsson, íþróttahópur eldri ÍR-inga, Bjarki Þór Sveinsson, handknattleiksdeild og 

aðalstjórn 

41.  GAMLÁR SHLAUP ÍR   

Gamlárshlaup ÍR var haldið í 41. sinn á gamlársdag 2016 en hlaupið er meðal stærstu 

hlaupaviðburða landsins. Það ríkir ávallt mikil gleði og stemning í Gamlárshlaupi ÍR þar 

sem skapast hefur sú hefð að hlauparar mæta í skrautlegum búningum sem setja 

skemmtlegan svip á hlaupið og fer sá hluti þátttakenda fjölgandi ár frá ári. Metþátttaka 

var í hlaupinu en 1485 hlauparar komu mark, þar af 1109 í 10km  og 376 í 3km 

skemmtiskokki sem var háð í fyrsta skipti í sögu hlaupsins. Um 90 sjálfboðaliðar 

frjálsíþróttadeildar ÍR sáu um að þessi síðasti stórviðburður ársins á íþróttasviðinu færi 

fram með sóma. 

6.  ÞO RR AFAGN AÐUR  ÍR   

Árlegur Þorrafagnaður ÍR var haldinn í sjötta skipti laugardagskvöldið 16. janúar 2016. 

Viðburðurinn nýtur sívaxandi vinsælda og er nú orðinn einn af mikilvægustu félagslegum 

viðburðunum sem haldnir eru í Breiðholti. Forsala aðgöngumiða fór fram 1. desember. 

840 manns sátu til borðs og gæddu sér á þorramat og drykk fyrri hluta kvöldsins en 

þegar líða tók á kvöldið fjölgaði gestum upp í 900. Veislustjóri var sr. Ólafur Jóhann 

Borgþórsson sóknarprestur í Seljakirkju. Haraldur Reynisson stýrði  fjöldasöng eins og 

hefð er orðin fyrir og hljómsveitin Stuðlabandið lék fyrir dansi. Meðal gesta að þessu 

sinni var borgarstjórinn í Reykjavík Dagur B. Eggertsson og hverfisstjórinn í Breiðholti 

Óskar Dýrmundur Ólafsson. Undirbúningsnefnd Þorrafagnaðar ÍR skipuðu að þessu 
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sinni:  Reynir Leví Guðmundsson formaður, Brynja Guðmundsdóttir, Haraldur Reynisson, 

Hilmar Sigurjónsson og Guðný Inga Ófeigsdóttir 

REYK JAVÍ K IN TERN ATI ONAL GAMES  Í  K EILU  

Frá árínu 2009 hefur keiludeild ÍR staðið fyrir glæsilegu alþjóðlegu keilumóti sem er hluti 

Reykjavík International Games (RIG).  RIG leikarnir í keilu fóru fram í Egilshöll 2.-5. 

febrúar 2017. Keppendur voru um 70 þar af sex erlendir, fimm Svíar og Christopher 

Sloan frá Írlandi . Hann spilaði 300 leik (fullkominn leik) nokkrum klukkustundum eftir að 

hann kom til landsins. Andrés Páll Júlíusson ÍR spilaði líka 300 á RIG og setti Íslandsmet í 

2 leikjum 579.  Sjálfboðaliðar frá keiludeild ÍR sáu til þess að mótið fór fram með 

glæsibrag. Úrslitahluti mótsins var sendur út í beinni útsendingu RUV. 

21.  STÓ R MÓT  ÍR  Í  FRJÁLS UM  

Stórmót ÍR í frjálsíþróttum var haldið í 21. sinn dagana 11.-12. febrúar 2017 í 

Laugardalshöll. Þátttakendur voru 810 frá 38 félögum vítt og breitt af landinu á aldrinum 

5-53 ára. ÍR-ingar voru afar sigursælir á mótinu og hlutu flest verðlaun allra félaga eða 

62 talsins, FH var í 2. sæti með 47 og Breiðablik fylgdi fast á hæla þeim með 45 

verðlaun.Auk íslensku keppendanna komu keppendur frá þremur félögum í Færeyjum, 

Treysti, Hvirlan og Bragðið. 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. Viku fyrir mótið í ár sýndi RUV sjónsvarpsþátt um sögu 

Stórmóts ÍR sem gerður var í tilefni 20. mótsins 2016.  Um 140 sjálfboðaliðar sáu til þess 

að mótið færi fram með glæsibrag að vanda.  

 

110  ÁR A AFMÆLIS HÁTÍ Ð ÍR  

Laugardaginn 11. mars sl. voru liðin 110 ár frá stofnun ÍR. Félagsmenn héldu upp á 

daginn með fjölbreyttri dagskrá um allt Breiðholt, í Laugardalshöll og Egilshöll með 

keppni, sýningum og æfingum í öllum tíu íþróttagreinunum sem stundaðar eru innan ÍR. 

Endapunktur dagskrárinnar á afmælisdaginn var svo afmælishóf í ÍR-heimilinu þar sem 

vel á þriðja hundrað manns mættu til að fagna þessum tímamótum. Meðal gesta í 

hófinu voru, borgarstjórinn í Reykjavík Dagur B. Eggertsson, formaður Íþróttabandalags 

Reykjavíkur Ingvar Sverrisson og Gunnlaugur Júlíusson úr framkvæmdastjórn ÍSÍ sem 

allir ávörpuðu samkomuna. Ingvar sæmdi þau Úlfar Steindórsson og Þórdísi Gísladóttur 

gullmerki ÍBR. Til afmælishófsins var einnig boðið heiðursfélögum ÍR, þjálfurum og 

stjórnarmönnum allra deilda félagsins í dag. 

Jóhannes Karl Sveinsson stjórnaði samkomunni, Gunnar Páll Jóakimsson fjallaði um 110 

ára sögu ÍR í fróðlegu erindi, Þráinn Hafsteinsson sagði frá starfsemi félagsins og sterkri 

stöðu þess í dag og Ingigerður Guðmundsdóttir formaður aðalastjórnar sagði frá 

fyrirhugaðri uppbyggingu aðstöðu á ÍR svæðinu. Fjöldi ÍR-inga voru heiðraðir fyrir frábær 

störf í þágu félagsins með silfur- og gullmerkjum ÍR og fjórir einstaklingar voru sæmdir 

heiðursfélaganafnbót sem er æðsta viðurkenning sem félagið veitir félagsmönnum 

sínum.  

Eftirtaldir hlutu viðurkenningar:  

Heiðursfélagar ÍR: Jóhannes Karl Sveinsson, Gunnar Páll Jóakimsson, Bragi Björnsson, 

Þórdís Gísladóttir.  

Gullmerki ÍR: Sigrún I. Kristinsdóttir.  

Silfumerki ÍR: Sigurður Þorsteinsson, Jóhannes Guðlaugsson, Steinar Þór Guðjónsson, 
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Hilmar Sigurjónsson, Davíð Wíum, Helgi Björnsson, Halla Þorvaldsdóttir, Gauti 

Höskuldsson, Auður Árnadóttir, Sigríður Fanndal, Sigríður Klemensdóttir, Halldóra Íris 

Ingvarsdóttir, Guðmundur Jóhann Kristófersson, Ásgeir Ásgeirsson, Jóhann Gíslason og 

Arnar Bragason. 

ÚRS LIT AK EP PNIN  Í  DO MINÓ S  DEI LD KAR LA Í  K ÖRFUKN AT TLEIK  

Úrvalsdeildarlið ÍR í körfuknattleik karla vann sér sæti árið 2017 í átta liða úrslitakeppni 

Dominósdeildarinnar í fyrsta skipti frá 2011. Keppni um sætin átta í úrslitakeppninni var 

gríðarlega hörð og spennandi. Síðustu heimaleikir deildarkeppninnar voru vel sóttir og 

mikil stemmning meðal stuðningsmanna ÍR. Lið ÍR lék einn heimaleik í Hertz-hellinum í 

Seljaskóla í úrslitakeppninni þar sem um 800 manns mættu til að fylgjast með spennandi 

leik ÍR og Stjörnunnar. Sjálboðaliðar körfuknattleiksdeildar sáu um allan undirbúning og 

umgjörð sem var til fyrirmyndar. Hjálmar Sigurþórsson fyrrverandi formaður ÍR og einn 

af burðarásum körfuknattleiksstarfsins hjá ÍR var sæmdur gullmerki ÍR í upphafi leiksins.  

AÐRI R STÓ RIR  VIÐ BUR ÐI R Á  V EGUM DEI LDA ÍR  

Handknattleiksdeild: 12 heimaleikir í efstu deild karla með allt að 500 áhorfendur á  

                                            leik. 

          12 heimaleikir í 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. 

       Framkvæmd fjölliðamóta í yngri flokkum með allt að 400  

                                           þátttakendum. 

Knattspyrnudeild: 12 heimaleikir í  2. deild karla með allt að 300 áhorfendum 

      12 heimaleikir í 1. deild kvenna með allt að 200 áhorfendum 

Keiludeild:  Stærsti mótshaldari keiluhreyfingarninnar 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. 

 

 

 

  



17 

SKOKKHÓPUR ÍR  Á GÓÐRI STUND  

FRJÁLSÍÞRÓTTADEILD ÍR   
STARFSSKÝRSLA 2016-2017 
 

Aðalfundur vegna ársins 2015 var haldinn 9. mars 2016. 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 og Bjarni A. Lárusson 

meðstjórnendur. Varamenn í stjórn eru þær Jóhanna Ingadóttir og Elín Helena Bjarnadóttir. 

Unnur Árnadóttir, sem einnig er formaður skokkhóps ÍR, kom ný inn í stjórn. Sigurði Þórarinssyni, 

sem verið hefur í stjórn deildarinnar um árbil, eru þökkuð góð störf í þágu deildarinnar. 

ÆFINGAR OG ÚTBREIÐSLA  
Árið 2016 æfðu 639 einstaklingar með deildinni. Af þeim voru 79 í fimleikum og 544 í frjálsum. 

Eins og undanfarin ár tók deildin þátt í ÍR unga verkefninu og alls voru 56 krakkar sem komu á 

frjálsíþróttaæfingu úr ÍR unga hópnum. Fjöldinn sem æfir frjálsar er svipaður og á síðasta ári en 

heldur hefur fækkað í fimleikunum. 

Æfingar í frjálsíþróttum fyrir 12 ára og yngri voru í Breiðholti og Laugardal í þrem aldursflokkum. Í 

Laugardalnum voru einnig æfingar fyrir tvo unglingaflokka, meistaraflokk og þrekhóp, alls 10 

æfingarhópar. Skokkhópurinn æfir frá ÍR heimilinu auk einnar æfingar í 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.  

Í áraraðir hafa íþróttamenn annarra félaga æft með deildinni og greitt æfingargjöld til hennar en 

keppt fyrir sitt félag. Oftast hafa þetta verið íþróttamenn af landsbyggðinni sem eru í skóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Á árinu 2016 gerðum við samkomulag við Fjölni um að langhlauparar 

þeirra æfa með okkar langhlaupurum undir stjórn Mörthu Ernstsdóttur. Einnig var gert 

samkomulag við Breiðablik um samstarf við þjálfun fjölþrautafólks og hefur Þráinn verið í 

samstarfi við Jón Sævar Þórðarson, þjálfara hjá Breiðablik. Æfingar fara fram bæði í Fífunni og 

Laugardalshöll. Þetta samstarf hefur gengið mjög vel og ávinningur af því bæði fyrir íþróttamenn 

og þjálfara. Á árinu voru það 16 íþróttamenn sem æfðu með deildinni en kepptu ekki á hennar 

vegum. 

Fimleikaæfingar voru í ÍR heimilinu og Breiðholtsskóla. Áfram hefur verið unnið að því að bæta 

aðstöðu fimleikanna með tækjakaupum en það er ljóst að það verður ekki mikið lengra farið með 

fimleikaþjálfun nema til komi fimleikahús. Æfingahóparnir voru þrír eins og árið á undan, 5 ára, 6 

ára og 7 – 8 ára flokkur. 

Deildin tók þátt í því ásamt þeim íþróttafélögum sem eru með frjálsar 

innan sinna vébanda að gefa út kynningarbækling í ágúst. Frjálsíþróttaráð 

Reykjavíkur (FÍRR) sá um útgáfuna sem ÍBR styrkti þannig að ekki kom til 

fjárútláta deildarinnar vegna þessa. Helgi Björnsson sá um útlitshönnun 

bæklingsins. Félögin ákváðu að bjóða gunnskólanemum til 

Grunnskólamóts Reykjavíkur í frjálsum annað árið í röð í byrjun 

september. Það voru 254 nemendur 5., 6., 7. og 8. bekkjar úr 23 skólum 

sem mættu hress í höllina og höfðu gaman af. Fjölgunin frá árinu áður var 

102. Mikil stemming skapaðist í mörgum skólum fyrir keppninni og ljóst að 

þetta er góð leið til að kynna frjálsar. FÍRR naut stuðnings ÍBR til að standa 

straum af kostnaði við mótið. 

Skokkhópur ÍR hélt sínu striki á árinu. Æfingar hópsins eru frá ÍR heimilinu í Skógarseli. Sem fyrr 

voru ÍR skokkarar mjög virkir í götuhlaupum árið 2016 og áttu þeir fulltrúa í a.m.k. 19 hlaupum 

SOFFÍA S.  FELIXDÓTTIR Á 

ÆFINGU ÁSAMT YNGSTU 

IÐKENDUNUM  

STJÓRN DEILDARINNAR 

EFTIR AÐALFUND 2016   



18 

víðs vegar um landið. Flest hlaupin eru vor- og sumarhlaup enda er framboð á götuhlaupum 

mjög mikið á þeim árstíma.  

Reykjadalurinn hefur komið sterkur inn sem æfingasvæði fyrir utanvegahlaup og 21. maí 

skokkuðu rúmlega 30 ÍR skokkarar um dalinn í fallegu veðri. Hefð hefur skapast fyrir því að 

hópurinn skokki yfir Fimmvörðuháls um miðjan júní en ferðin í ár féll niður vegna veðurs.  

Árleg sumarganga hópsins var farin 18. – 22. júlí og að þessu sinni var boðið upp á tvær 

útfærslur. Hluti hópsins hóf gönguna í Stafafelli í Lóni og gekk 3 dagleiðir og hitti þá hinn hluta 

hópsins við Múlaskála í Lónsöræfum. Sameinaður hópurinn gekk svo næstu tvo daga út frá 

Múlaskála. Um 30 ÍR skokkarar voru í ferðinni þetta árið. 

Boðið var upp á Fimmvörðuhálsferð í haustbyrjun og 3. september fóru 36 ÍR skokkarar ásamt 

gestum sínum yfir hálsinn í frábæru haustveðri.  

Ný heimasíða ÍR leit dagsins ljós á árinu. Eins og áður er heimasíðan mikilvægasti vettvangur 

okkar til að koma upplýsingum áleiðis og segja má að hún sé andlit deildarinnar út á við. 

Facebook er mikið notuð bæði í einstökum hópum innan deildarinnar en ekki síður sem 

upplýsingamiðill fyrir viðburðina okkar. 

Samningur deildarinnar við Barnaspítala Hringsins um móttöku á nemendum í Heilsuskólanum 

var endurnýjaður á árinu og tveir hópar Heilsuskólans komu í heimsókn til okkar. Í annað skiptið 

komu krakkarnir ásamt foreldrum þeirra í Seljaskóla en í síðara skiptið mættu þau í 

Laugardalshöllina. Samtals komu 16 nemendur Heilsuskólans í heimsókn og mikil ánægja meðal 

forsvarsmanna Heilsuskólans með þessar heimsóknir.  

Þ JÁLFUN  

Segja má að árið 2016 hafi verið tími breytinga hjá deildinni. 

Stöðugleiki í þjálfarahópi deildarinnar hefur verið mesta gæfa þeirra sem æfa frjálsar með ÍR. Frá 

árinu 1993 hefur Þráinn Hafsteinsson, íþróttafræðingur, verið yfirþjálfarari deildarinnar. Á árinu 

2016 ákvað hann að stíga til hliðar og afhenda stjórnartaumana nýjum manni. Þráinn heldur þó 

áfram að þjálfa fjölþrautafólkið innan deildarinnar. Stjórn deildarinnar þakkar Þráni af heilum hug 

hans mikilvæga framlag til íþróttarinnar í áratugi og hrósar happi yfir því hann skuli áfram vera 

tilbúinn til að leyfa efnilegu fjölþrautafólki njóta hæfileika sinna. Kristín Birna Ólafsdóttir, 

íþróttafræðingur, tók við stöðu yfirþjálfara hjá deildinni í september og væntum við góðs af 

hennar störfum. Kristín mun fyrst um sinn hafa það verkefni að halda utan um okkar stóra 

þjálfarahóp og skipuleggja starfið. 

Hörður Grétar Gunnarsson, íþróttakennari, sem verið hefur umsjónarþjálfari yngri flokka 

deildarinnar og þjálfari unglingahópsins, ákvað í febrúar að stíga til hliðar. Við starfi 

umsjónarþjálfara tók Brynjar Gunnarsson, íþróttafræðingur á vormánuðum og Þórdís Lilja 

Gísladóttir tók við umsjón unglingahópsins. 

Alls þjálfuðu 47 einstaklingar hjá deildinni á árinu sumir meira og aðrir minna. Hópurinn 

samanstendur af menntuðum íþróttafræðingum og reynslumiklu fólki og yngri þjálfurum sem 

flestir hafa æft frjálsar árum saman hjá deildinni.  

Þjálfarar í fimleikum voru auk Sigríðar Óskar Fanndal, sem er yfirþjálfari í fimleikunum, þau Aníta 

Strange, Daníela Guðlaug Hansen, Elíana Sigurjónsdóttir, Hulda Þorsteinsdóttir, Ingibjörg Lára 

Magnúsdóttir, Tiana Ósk Whitworth, Tristan Freyr Jónsson og Þorvaldur Tumi Baldursson. 

Þjálfarar og aðstoðarmenn þeirra í barna- og unglingastarfinu í frjálsum voru, auk Harðar og 

Brynjars, þau Björg Gunnarsdóttir, Bogey Ragnheiður Leósdóttir, Elísabet Rut Rúnarsdóttir, Eva 

Dögg Jóhannsdóttir, Gunnar Guðmundsson, Helgi Björnsson, Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir, Ívar 

Kristinn Jasonarson, Jóhanna Kristín Jóhannsdóttir, Kristín Lív Svabo Jónsdóttir, María Ósk 

BRYNJAR GUNNARSSON, 

UMSJÓNARÞJÁLFARI YNGRI 

FLOKKA AÐ STÖRFUM  

ÞRÁINN HAFSTEINSSON OG 

ÞÓRDÍS L ILJA G ÍSLADÓTTIR  

SPÁ Í SPILIN 
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ÍSLANDSMEISTARAR FÉLAGSLIÐA 15-22  ÁRA  

HVÍLA LÚIN BEIN Í DÝNUNNI  

Felixdóttir, María Rún Gunnlaugsdóttir, Óðinn Björn Þorsteinsson, Róbert Már Þorvaldsson, Sara 

Björk Lárusdóttir, Sindri Lárusson, Soffía Felixdóttir, Thelma Lind Kristjánsdóttir, Þorsteinn Helgi 

Guðmundsson, Þorsteinn Ingvarsson og Þórdís Lilja Gísladóttir. 

Meistaraflokkinn þjálfuðu auk Þráins þau Aron Már Björnsson, Bergur Ingi Pétursson, Einar 

Vilhjálmsson, Gunnar Páll Jóakimsson, Jón Oddsson, Kristján Gissurarson, Mark W. Johnson, 

Martha Ernstsdóttir, Pétur Guðmundsson, Þorkell Stefánsson, Þorvaldur Þórsson og Þórdís Lilja 

Gísladóttir 

Þjálfarar skokkhópsins voru Burkni Helgason, Felix G. Sigurðsson og Ómar Torfason. Um 

byrjendanámskeið í skokki sá Sara Björk Lárusdóttir. 

ÁR AN GUR  Í  KEPPNI   

Þó svo að keppni sé ekki það sem allir kjósa að leggja fyrir sig og sigrar ekki það sem öllu máli 

skiptir, heldur að taka þátt og efla eigin getu, voru ÍR-ingar áberandi á mótum og viðburðum á 

árinu.  

Hæst bar árangur okkar fólks á Ólympíuleikunum í Rio en þar áttu ÍR-ingar tvo frábæra fulltrúa en 

það er í fyrsta sinn í 16 ár sem ÍR-ingar keppa á Ólympíuleikum. Árið 2000 voru Martha 

Ernstsdóttir og Vala Flosadóttir meðal keppenda.  

Samkvæmt afrekaskránni voru það 406 einstaklingar sem kepptu fyrir hönd ÍR á árinu á samtals 

138 viðburðum. Þessir ágætu ÍR-ingar kepptu samtals 3702 sinnum. 

ME I S T A R A M Ó T  ÍS L A N D S  

ÍR-ingar sendu fjölmenn og sterk keppnislið á Meistaramót Íslands (MÍ) bæði innan og utanhúss 

og voru liðin sigursæl. MÍ eru fyrst og fremst einstaklingskeppni en einnig er stigakeppni á milli 

félaganna.  

MÍ  11  –  14  Á R A  

Á MÍ innanhúss varð lið ÍR í 3. sæti í heildarstigakeppninni og hlaut alls 19 verðlaun, 5 gull, 7 silfur 

og 7 brons. ÍR-ingar settu 3 mótsmet af 14 sem sett voru á mótinu. Á utanhússhlutanum hafnaði 

lið íR í 4. sæti með 2 gullverðlaun, 3 silfurverðlaun og 2 bronsverðlaun.  

MÍ  15  –  22  Á R A   

Á MÍ 15 – 22 ára innanhúss kom, sá og sigraði ungmennalið ÍR 

heildarstigakeppnina með 580 stig, 320 stigum meira en næsta félag. 

Einnig sigraði ÍR í stigakeppni 6 aldursflokka af 8. Alls komu 92 verðlaun í 

hlut ÍR-inga, 30 gull, 38 silfur og 24 brons. Á MÍ 15 – 22 ára untanhúss 

hélt ungmennalið ÍR uppteknum hætti með sigri í heildarstigakeppninni 

með 646,5 stig á móti 408,5 stigum FH og vannst sigur í stigakeppnum 5 

aldursflokka af 8. Fjögur aldursflokkamet voru sett og kom Guðbjörg 

Jóna Bjarnadóttir við sögu í tveimur þeirra, eða bæði í 100 m og 200 m 

hlaupi. Sveit ÍR í flokki stúlkna 16 – 17 ára setti síðan mótsmet í 4 x 100 

m boðhlaupi. 107 verðlaunahafar ÍR stigu á pall á mótinu, 34 hlutu gull, 

40 silfur og 33 brons. 

MÍ  Í  F J Ö L Þ R A U T U M  

Innanhúss hlaut ÍR eitt gull og tvö brons. Tristan Freyr Jónsson setti met í piltaflokki 18 – 19 ára. 

Á utanhússmótinu í fjölþrautum náði Helga Margrét Haraldsdóttir bestum árangri ÍR-inga en hún 

sigraði í fimmtarþraut í flokki 13 – 15 ára með 4031 stig en Úlfur Árnason varð í 2. sæti í 

fimmtarþraut sveina 14 – 15 ára með 2240 stig. 

MÍ  A Ð A L H L U T I   

Innahúss sigraði ÍR með miklum yfirburðum með rúmlega 13.000 stigum meira en næsta lið. Á 

TÍANA ÓSK HORFIR YFIR 

SVIÐIÐ ÚR TÍMATÖKUNUM  

FANNEY RÚN ÓLAFSDÓTTIR  

SVÍFUR Í LANGSTÖKKINU 
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mótinu hlaut lið ÍR 13 gull, 6 silfur og 6 brons og urðu gull ÍR rúmlega tvöfalt fleiri en gull næsta 

félags. Á mótinu vann Aníta Hinriksdóttir besta afrek mótsins í 800m, 1122 stig og árangur 

hennar í 400 m voru 3. besti árangur mótsins. Ívar Kristinn Jasonarson vann næstbesta afrek karls 

á mótinu í 200 m hlaupi, 1010 stig. Tristan Freyr Jónsson setti aldursflokkamet í 60 m 

grindahlaupi. Utanhúss mótið var á Akureyri í júlí og varð ÍR í 2. sæti en í kvennakeppninni 

sigruðu ÍR konur en ÍR karlar urðu í 2. sæti. Alls hlutu ÍR-ingar 14. gull, 9. silfur og 6 brons. 

Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir náði 3. besta árangri mótsins í 100 m með tímann 11,83 s og 1026 

stig. 2 aldursflokkamet voru slegin og var Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir þar á ferð í flokkum 15 ára 

og 17 ára í 200 m hlaupi.  

MÍ  Ö L D U N G A  

Á innanhúss varð ÍR í 3. sæti í stigakeppninni með 20 verðlaun, 18 gull og 2 silfur. Á MÍ Öldunga 

utanhúss varð ÍR í 2. sæti með 21 verðlaun, 20 gull og 1 silfur. 

B I K A R K E P P N I R  F RÍ  

Í 10. bikarkeppni FRÍ innanhúss ætlaði lið ÍR að verja titil sinn frá árinu 2015 en var aðeins 

hársbreidd frá því en aðeins munaði 2 stigum á liði ÍR og FH og réðust úrslitin í boðhlaupunum 

eins og svo oft. ÍR hlaut 21 verðlaun þar af 11 gull, 8 silfur og 2 brons. Af 7 mótsmetum setti ÍR-

ingur eitt en þar var á ferðinni Aníta Hinriksdóttir í 800m. Í Bikarnum utanhúss, sem haldinn var í 

50. sinn varð ÍR að lúta í lægra haldi fyrir FH og munaði 13 stigum. 5 gull náðust og 8 silfur.  

Bikarkeppni 15 ára og yngri var haldin í annað sinn innanhúss og sendi ÍR A og B lið. ÍR A sigraði 

með 7 stiga mun og hlaut 5 gull, 5 silfur og 3 brons. Stúlknaliðið sigraði með nokkrum mun en 

piltanir höfnuðu í 3. sæti. B-liðið hafnaði í 7. sæti. 10 mótsmet voru sett og voru 2 met sett af ÍR-

ingunum Iðunni Björgu Arnaldsdóttur og Guðbjörgu Jónu Bjarnadóttur. Í utanhúss bikar 15 ára og 

yngri varð ÍR í 2. sæti, 0,5 stigum á eftir HSK A en piltaliðið sigraði sína stigakeppni. ÍR hlaut 5 gull, 

6 silfur og 5 Brons. ÍR-B vað í 8. sæti. 

RE Y K J A V Í K  IN T E R N A T I O N A L  G A M E S ,  23.  J A N Ú A R  

Á alþjóðlega boðsmótinu voru ÍR-ingar 21 talsins af 112 þátttakendum. ÍR-ingar sigruðu í 4 

greinum og hlutu 12 ÍR-ingar verðlaun. 

S T Ó R M Ó T  ÍR,  5.  –  6.  F E B R Ú A R  

Stórmót ÍR skipa gríðarstóran sess í innanhúss keppnistímabilinu og kepptu 910 einstaklingar á 

mótinu, þar af 58 frá Færeyjum en ÍR-ingar áttu hátt í 150 keppendur. 86 verðlaun féllu ÍR-ingum 

í skaut 24 gull, 37 silfur og 25 brons. 

NM  I N N A N H Ú S S ,  V A X J Ö ,  13.  F E B R Ú A R  

Ísland sendi 8 keppendur til leiks og voru fjórir ÍR-ingar þar á meðal. Þorsteinn Ingvarsson keppti í 

langstökki, Óðinn Björn Þorsteinsson í kúluvarpi, Guðni Valur Guðnason í kringlukasti og Aníta 

Hinriksdóttir í 800m. Aníta sigraði á glæsilegum tíma, 2:01,59 mín. og Óðinn varð 4. í kúluvarpi. 

Þorsteinn hafnaði í 8. sæti í langstökki og Guðni Valur varð 8. í kúluvarpi.  

HE I M S M E I S T A R M Ó T  Í  H Á L F U M A R A Þ O N I ,  C A R D I F F  Í  WA L E S ,  26.  M A R S  

Þeir Kári Steinn Karlsson, Arnar Pétursson og Ármann Eydal kepptu á HM í hálfu maraþoni. Kári 

Steinn kom 57. í mark, Arnar 67. og Ármann 85.  

V Í Ð A V A N G S H L A U P  ÍR,  21.  A P R Í L  

Frábær þátttaka var í 101. Víðavangshlaup ÍR sem fór fram í miðbæ Reykjavíkur á sumardaginn 

fyrsta. Kristinn Þór Kristinsson, HSK og Aníta Hinriksdóttir, ÍR, sigruðu í karla- og kvennaflokkum 

og urðu Íslandsmeistarar í 5 km götuhlaupi. 

HLAUPATEYMIÐ EINBEITT  

GUÐMUNDUR MAGNÚS, 

HELGA OG ÁSLAUG  

SPRÆKAR MÆÐGUR Í 

VÍÐAVANGSHLAUIPI ÍR  

IÐUNN , ANÍTA OG BRYNDÍS  
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HL Y N U R  AN D R É S S O N  K E P P I R  Í  USA  

Hlynur Andrésson sem stundar nám í Michigan í Bandaríkjunum var iðinn við að keppa og setti 

hann nýtt Íslandsmet í flokki 20 – 22 ára í 1 mílu innanhúss á tímanum 4:06,46 mín. en hann 

keppti aðallega í 1 mílu, 3000 m og 5000 m og 10000 m utanhúss. Hann varð meðal annars 2. í 

5000 m hlaupi á Mid American Conference sem er flottur árangur og hljóp á 29:36,71 mín. í 

10000 m hlaupi og þessi tími er hans besti frá upphafi, aðeins átta sekúndum frá Íslandsmeti 

Kára Steins. 

V Í Ð A V A N G S H L A U P  ÍS L A N D S ,  RE Y K J A V Í K ,  7.  MA Í  

ÍR-ingar voru 27 af 47 keppendum. Sigurvegari í karlaflokki var Kári Steinn Karlsson á 27:24 mín. 

en Guðni Páll Pálsson 3. á 28:48 mín. Í kvennaflokki sigraði Aníta Hinriksdóttir á 31:15 mín. og 

Fríða Rún Þórðardóttir varð í 2. sæti á 34:07 mín. Gísli Igor Zanen sigraði í flokki 15 – 17 ára, 

Andrea Kolbeinsdóttir í flokki 15 – 17 ára og Iðunn Björg Arnaldsdóttir í flokki 13 – 14 ára. 

EV R Ó P U M E I S T A R M Ó T  Ö L D U N G A ,  AN C O N A  ÍT A L Í A ,  30.  M A R S  –  3.  A P R Í L  

Fríða Rún Þórðardóttir keppti í flokki 45 – 49 ára í 1500 m þar sem hún varð í 6. sæti á 4:52,46 

mín., 3000 m þar sem hún varð í 3. sæti á 10:41,53 mín. og 3. í 5 km víðavangshlaupi á 19:47 mín. 

Fríða Rún var eini keppandi Íslands á mótinu.  

G R U N N S K Ó L A M Ó T  H Ö F U Ð B O R G A  NO R Ð U R L A N D A N N A ,  HE L S I N K I  F I N N L A N D  24.  –  28.  

M A Í  

Fimm stúlkur og fjórir piltar úr ÍR kepptu á Grunnskólamóti höfuðborga Norðurlandanna. Þetta 

voru Einar Örn Sigurðarson, Ísar Freyr Jónasson, Símon Kristjánsson Sullca, Daníal Atli 

Matthiasson Zaiser, Marin Imma Richards, Fanney Rún Ólafsdóttir, Elma Sól Halldórsdóttir, Iðunn 

Björg Arnaldsdóttir og Anna Eiríkisdóttir. Bestum árangri náði Iðunn Björg í 800 m hlaupi á 2:32,9 

mín. og varð í 6. sæti. 

PU T B O S  ME M O R I O A L  L E O N  BU Y L E  Í  BE L G Í U ,  4.  J Ú N Í   

Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir, Ívar Kristinn Jasonarson og Aníta Hinriksdóttir kepptu öll á þessu 

móti. Aníta sigraði í 800 m á 2:01.97 mín., Hrafnhild varð 2. í forkeppni 100 m og 11. í úrslitum á 

ársbesta 11,97 s Ívar Kristinn varð 11. í 400 m grind á 52,99 sem er hans besti árangur. 

JO S E F  O D L O Z I L  ME M O R I A L ,  P R A G  TÉ K K L A N D I ,  6.  J Ú N Í  

Aníta Hinriksdóttir sigraði í 800 m á 2:00.55 mín. sem var ársbesta. 

NM  U N G L I N G A  Í  F J Ö L Þ R A U T U M ,  H U D D I N G E  Í  S V Í Þ J Ó Ð ,  11.  –  12.  J Ú N Í  

Tristan Freyr stóð sig gríðarlega vel á NM í tugþraut í Huddinge í Svíþjóð en hann varð bæði 

Norðurlandameistari auk þess að ná HMU 20 lágmarki. Tristan leiddi keppnina allan tímann og 

bætti sig í nokkrum greinum þrátt fyrir erfiðar keppnisaðstæður. Hann hlaut 7261 stig sem er 

bæting síðan í fyrra.  

S M Á Þ J Ó Ð A M E I S T A R M Ó T I Ð  MA L T A ,  11.  –  14.  J Ú N Í  

ÍR-ingar stóðu sig mjög vel á Smáþjóðamótinu á Möltu sem fór fram 11. júní. Hrafnhild Eir 

Hermóðsdóttir sigraði í 200 m hlaupi á 24,56 s og í 2. sæti í 100 m á 12:15 s og aðeins 

sjónarmunur var á milli hennar og sigurvegarans, en sterkur mótvindur var í hlaupinu. Guðni 

Valur Guðnason stóð sig einnig frábærlega, sigraði í kringlukasti með 3m lengra kasti en næsti 

maður sem kastaði 60,05m. Aníta Hinriksdóttir varð fyrst í 800 m, hljóp á 2:01,71 mín., og var 3 s 

á undan næsta keppanda í mark. Óðinn Björn Þorsteinsson varð 3. í kúluvarpinu með 18,38 m. 

Hlynur Andrésson varð í 5. sæti í 3000 m á 8:28,58 mín. og Ívar Kristinn Jasonarson varð í 9. sæti í 

400 m á 49,09 s Í 1000 m boðhlaupunum, þar sem hlaupnir eru 100 m, 200 m, 300 m og 400 m, 

sigruðu íslensku konurnar á tímanum 2:08,44 mín. Sveitina skipuðu Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir 

ÍVAR KRISTINN JASONARSON  

 Í HLUTVERI RÆSIS  

JÓN GUNNAR, ÞRÁINN OG 

TRYSTAN FREYR  

Á GÓÐRI STUND   

FRÍÐA RÚN ÞÓRÐARDÓTTIR 

OG ANDREA KOLBEINSDÓTTIR 

SKILJA SÁTTAR  
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FRÍÐUR HÓPUR GAUTABORGARFARA  

og Aníta Hinriksdóttir auk tveggja FH-inga. Karlarnir urðu í 3. sæti en þar hljóp Ívar Kristinn ásamt 

þremur FH ingum. Íslenska liðið varð í 2. – 3. sæti í stigakeppninni sem er frábær árangur sé tekið 

mið af því að aðeins 16 keppendur skipuðu liðið. 

74.  V O R M Ó T  ÍR  RE Y K J A V Í K  15.  J Ú N Í  

Á mótinu voru sett 4 aldursflokkamet á mótinu, tvö þeirra af ÍR-ingum. Guðbjörg Jóna 

Bjarnadóttir setti met í 200 m hlaupi og Sigurjón Sigurbjörnsson setti met í 3000 m hlaupi. 

Andrea Kolbeinsdóttir náði lágmarki í 2000 m hindrunarhlaupi fyrir EM 16 – 17 ára. 

C O P E N H A G E N  AT H L E T I C S  G A M E S ,  K A U P M A N N A H Ö F N ,  18.  J Ú N Í  

Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir varð 2. í 100 m á 11.84 s sem var hennar ársbesta. 

BA U H A U S  JU N I O R E N  G A L A .  ÞÝ S K A L A N D  25.  –  26.  J Ú N Í  

Tristan Freyr Jónsson, Thelma Lind Kristjánsdóttir og Dagbjartur Daði Jónsson kepptu á mótinu 

fyrir Íslands hönd. Thelma Lind varð 9. í kringlukasti og Tristan Freyr varð 3. í langstökki, hafnaði í 

15. – 16.sæti í 100 m grind, 21.sæti í 200 m hlaupi og 24.sæti í 400 m hlaupi. Dagbjartur Daði 

hafnaði í 9. sæti í spjótkasti, kastaði 60,51 m.  

F O L K S A M  G R A N D  PR I X ,  S O L L E N T U N A ,28. J Ú N Í  

Hulda Þorsteindóttir varð 6. í stangarstökki með stökk upp á 3,70 m og Guðni Valur Guðnason 7. í 

kringlukasti en hann kasataði 59,05 m. 

K A S T M Ó T  AV  H E R A ,  HE E R H U G O  HO L L A N D I ,1 .  J Ú L I  

Guðni Valur Guðnason varð 3. í kringlukasti með 61,85 m. langt kast. 

NO R Ð U R L A N D A M Ó T  Ö L D U N G A ,  O D E N S E ,  1.  J Ú L I   

Hafsteinn Óskarsson varð í 2. sæti í 800 m á 2:16,15 mín. og 3. sæti í 1500 m á 4:37,33 mín. Jón 

H. Magnússon varð 5. í kúluvarpi með 8,76 m, 4. sæti í kringlukasti með 23,07 m, 2. sæti í 

sleggjukasi með 32,33 m, 2. sæti í spjótkasti með 23,62 m og 2. sæti í lóðkasti með 13,69 m. Í 

kastþraut hafnaði hann í 3. sæti. 

G A U T A B O R G A R L E I K A R ,  1.  –  3.  J Ú L Í  

ÍR átti hátt í 50 keppendur á Ullevi leikvanginum á þessu gríðarstóra 

alþjóðlega frjálsíþróttamóti. ÍR hópurinn var til fyrirmyndar í alla staði og 

setti í ofanálag á annað hundrað persónulegra meta. Fjórtán 

einstaklingar náðu að verða meðal 10 bestu í sinni keppnisgrein og tveir 

komust á verðlaunapall. Hæst bar frábær árangur Guðbjargar Jónu 

Bjarnadóttur sem setti Íslandsmet í kvennaflokki í bæði 80 m hlaupi 

þegar hún hljóp á 10,08 s og í 300 m hlaupi en þar varð tíminn hennar 

37,98 s Guðbjörg keppti í flokki 15 ára stúlkna.  

EV R Ó P U M E I S T A R A M Ó T I Ð ,  AM S T E R D A M ,  6.  –  9.  J Ú L Í   

Aníta Hinriksdóttir varð í 8. sæti í úrslitum á 2:02,55 mín. en hljóp hraðast á 2:01,41 mín. Guðni 

Valur Guðnason varð 22. í kringlukasti með 61,20 m.  

 

EV R Ó P U M E I S T A R A M Ó T  16  –  17  Á R A ,  T I B L I S I  G E O R G I U ,  14.  J Ú I Í  

Andrea Kolbeinsdóttir náði lágmarki á mótið og varð í 22. sæti á 7:11,75 mín. 

HM  19  Á R A  O G  Y N G R I ,  BY D G O S Z C Z  PÓ L L A N D ,19.  J Ú L Í  
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Tristan Freyr Jónsson og Thelma Lind Kristjánsdóttir kepptu á mótinu. Thelma varð í 23. sæti í 

kringlukasti með 44,41 m og Tristan í 9. sæti í tugþraut með 7458 stig og bætingu á hans besta 

árangri.  

NM  U N G L I N G A  U20  Á R A ,  HA F N A R F I R Ð I  13.  –  14  Á G Ú S T  

Átta ÍR-ingar voru í keppnisliði Íslands. Bestum árangri allra íslensku keppendanna náði Andrea 

Kolbeinsdóttir í 3000 m hindrunarhlaupi en hún sigraði glæsilega. Boðhlaupssveit Íslands skipuð 

3 ÍR-ingum varð í 2. sæti í 4 x 100 m boðhlaupi og setti met í flokkum 17 ára, 19 ára og 22 ára. 

Þær Tiana Ósk Whitworth, Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir og Helga Margrét Haraldsdóttir voru í 

sveitinni.  

NO R D I C-BA L T I C  U23  M E I S T A R A M Ó T I Ð  22.  –  23.  Á G Ú S T  

Guðni Valur Guðnason kom á mótið í góðu stuði eftir Ólympíuleika og gerði sér lítið fyrir og 

sigraði með 61,01 m í kringlukasti. Krister Blær Jónsson varð í 6. sæti í stangarstökki. 

DE M A N T A M Ó T  Í  BR U S S E L  Í  BE L G Í U  9.  S E P T E M B E R  

Aníta Hinriksdóttir keppti í 800 m í Brussel í september og gerði sér litið fyrir og sigraði í hlaupinu 

á 2:03,65 mín. 

MO N T R E A L  MA R A T H O N ,  25.  S E P T E M B E R  

Kári Steinn Karlsson náði frábærum árangri í Montrealmaraþoni en hann sigraði í hlaupinu á 

2:24,19 klst. 

Ó L Y M P Í U L E I K A R  R I D  DE  J A N E R O ,  5.  –  21  Á G Ú S T   

Þrír keppendur kepptu fyrir Ísland hönd og voru þar á meðal tveir ÍR-ingar þau Aníta Hinriksdóttir 

og Guðni Valur Guðnason. Aníta varð í 20. sæti og setti Íslandsmet í undanrásunum, 2:00,14 mín. 

Guðni varð í 21 .sæti með 60,45 m sem er besti árangur Íslendings í kringlukasti á stórmóti. 

RE Y K J A V Í K U R  MA R A Þ O N ,  20.  Á G Ú S T   

Hátt í 100 ÍR-ingar, þar af 76 úr skokkhópi ÍR, tóku þátt í öllum flokkum í Reykjavíkurmaraþoni. 

Arnar Pétursson varð 2. í heilu maraþoni á tímanum 2:33,15 mín. Í 10 km hlaupinu varð Andrea 

Kolbeinsdóttir í 2. sæti og Fríða Rún Þórðardóttir varð 3. Hlynur Andrésson varð siguruvegari í 

hálfu maraþoni á 1:10,04 klst. en Kári Steinn Karlsson kom fast á hæla honum á 1:10,10 mín. 

B R O N S L E I K A R  ÍR  15.  O K T Ó B E R   

Bronsleikarnir fóru fram í Laugardalshöll og voru yfir 280 keppendur skráðir til leik hvaðanæva að 

af landinu en ÍR átti um 50 keppendur á leikunum sem tókust mjög vel og féllu yfir 80 persónuleg 

met í fjórþraut elstu krakkanna sem féll vel í kramið hjá þeim elstu.  

S I L F U R L E I K A R  ÍR,  RE Y K J A V Í K ,  19.  N Ó V E M B E R  

Unga fólkið stóð sig vel á Silfurleikum ÍR. 561 bæting leit dagsins ljós og þrjú aldursflokkamet. Þar 

af setti Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir eitt þegar hún hljóp 60 m hlaupið á nýju stúlknameti, 7,80 s. 

Keppendur ÍR á mótinu voru 150. 

UT A N V E G A H L A U P  

Að hlaupa í náttúrunni er eitt af því sem ÍR skokkarar hafa gaman af. Á árinu 2016 átti hópurinn 

fulltrúa í a.m.k. 12 hlaupum víðs vegar um landið. Sem dæmi má nefna að í Hvítasunnuhlaupi 

Hauka voru 18 ÍR skokkarar, 9 í Gullsprettinum og 4 í Snæfellshlaupinu. Einnig voru 6 fulltrúar 

hópsins í Þorvaldsdalsskokkinu um mitt sumar og einn í Súlur vertical. Jökulsárhlaupið er alltaf 

vinsælt og að þessu sinni átti ÍR skokk 8 fulltrúa í öllum vegalengdum. Síðast en ekki síst ber að 

GUÐNI VALUR GUÐNASON  

Á ÓLYMPÍULEIKUNUM Í RIO 

FRJÁLSÍÞRÓTTAKARL ÍR   

ANÍTA H INRIKSDÓTTIR  

Á ÓLYMPÍULEIKUNUM Í RIO 

FRJÁLSÍÞRÓTTAKONA ÍR 
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nefna að 13 ÍR skokkarar hlupu hinn sívinsæla Laugaveg sl. sumar og þar fékk einn ÍR skokkari, 

Sigurður Þórarinsson, viðurkenningu fyrir að hafa lokið 10 Laugavegshlaupum. 

Einn ÍR skokkari, Sigurður Sigurðsson, tók þátt í fjallahlaupinu Cortina trail á Ítalíu í lok júní og 

hjónin Sigurður Þórarinsson og Þóra Björg Magnúsdóttir hlupu 100 km hlaup í Washington fylki 

Bandaríkjunum í september og varð Þóra sjötta í kvennaflokki. 

ÍR  S K O K K A R A R  Á  F E R Ð  O G  F L U G I   

Að venju tóku ÍR skokkarar þátt í hálfmaraþon- og maraþonhlaupum utan landsteinanna. Björg 

Árnadóttir hljóp hálfmaraþon á Kínamúrnum og Ágúst Kristinsson í Gautaborg. Felix G. 

Sigurðsson og Helgi Kárason hlupu í Barcelona maraþoni 13. mars og fjórir ÍR skokkarar tóku þátt 

í Parísar maraþoninu 3. apríl. Þau Eygló Traustadóttir, Ingveldur Hafdís Karlsdóttir, Ísabella María 

Markan og Sigurlín Birgisdóttir. Ásdís Kristjánsdóttir var fulltrúi ÍR skokkara í Boston maraþoninu 

18. apríl og átta ÍR skokkarar sprettu úr spori í Kaupmannahafnarmaraþoninu 22. maí, þau Anna 

Sigrún Björnsdóttir, Ingveldur H. Guðmundsdóttir, Sigríður Gísladóttir, Sigurður Þórarinsson, 

Sævar Þór Guðmundsson, Unnur Árnadóttir, Þóra Björg Magnúsdóttir og Þóra Gréta Þórisdóttir. 

Stór hópur ÍR skokkara fjölmennti svo í Garda maraþonið 16. október en þar hlupu 6 heilt 

maraþon, átta hlauparar fóru 30 km og tuttugu tóku þátt í 15 km hlaupi.  

PO W E R A D E  V E T R A R H L A U P I N   

ÍR skokk átti góðu gengi að fagna í Powerade vetrarhlaupunum, 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 sigraði skokkhópa keppnina þriðja 

árið í röð með miklum yfirburðum en alls hlaut hópurinn 845 stig (konur 456 stig, karlar 389 stig) 

sem var 244 stigum meira en hópurinn í öðru sæti. Í aldursflokkum karla og kvenna átti ÍR skokk 

fimm fulltrúa í fyrsta sæti, einn í öðru sæti og tvo í þriðja sæti. Að jafnaði tóku 30 – 40 ÍR 

skokkarar þátt í hverju hlaupi. 

ÍS LAN DS MET  Á ÁRIN U  

Aldursflokkametum rigndi á árinu eins og á liðnum árum og fjögur met voru sett í karla og 

kvennaflokki, tvö í hvorum flokki. Aníta og Guðbjörg Jóna tóku kvennametin og Guðni Valur og 

Hlynur karlametin.  

KON UR 

INNAN H ÚSS  

     

Aníta Hinriksdóttir (1996) 400 m hlaup 54,21 s 6. feb Reykjavík S 20 - 22 ára 

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 200 m hlaup 24,51 s 10. des Reykjavík S 18 - 19 ára 

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 200 m hlaup 24,51 s 10. des Reykjavík S 16 - 17 ára 

Hildigunnur Þórarinsdóttir (1999) Þrístökk 11,55 m 7. feb Reykjavík S 16 - 17 ára 

Hildigunnur Þórarinsdóttir (1999) Þrístökk 11,62 m 28. feb Reykjavík S 16 - 17 ára 

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 60 m hlaup 7,80 s 19. nóv Reykjavík S 15 ára 

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 60 m hlaup 7,68 s 29. des Reykjavík S 15 ára 

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 200 m hlaup 24,51 s 10. des Reykjavík S 15 ára 

Iðunn Björg Arnaldsdóttir (2002) 1000 m hlaup 3:01,93 mín. 21. des Reykjavík S 15 ára 

Iðunn Björg Arnaldsdóttir (2002) 1000 m hlaup 3:01,93 mín. 21. des Reykjavík S 14 ára 

KARL AR 

INNAN H ÚSS  

     

Hlynur Andrésson (1993) 1 míla 4:06,46 mín. 12. feb Allendale Karlar 

Hlynur Andrésson (1993) 1 míla 4:06,46 mín. 12. feb Allendale P 20 - 22 ára 

Tristan Freyr Jónsson (1997) 60 m grind (106,7cm) 8,23 s 21. feb Reykjavík P 18 - 19 ára 

Tristan Freyr Jónsson (1997) 60 m grind (99,1 cm) 8,23 s 7. feb Reykjavík P 18 - 19 ára 

SIGURÐUR ÞÓRARINSSON 

OG ÞÓRA KOMA Í MARK Í 

LAUGARVEGSHLAUPINU  

SKOKKHÓPUR ÍR     

FYRIR FRAMAN ÍR  HEIMILÐ   
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Tristan Freyr Jónsson (1997) 60 m grind (99,1 cm) 8,14 s 14. feb Reykjavík P 18 - 19 ára 

Tristan Freyr Jónsson (1997) Sjöþraut (6 Kg kúla) 5442 stig 13. feb Reykjavík P 18 - 19 ára 

KON UR 

UTANH ÚSS  

     

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 300 m hlaup 37,98 s 3. júl Gautaborg Konur 

Aníta Hinriksdóttir (1996) 800 m hlaup 2:00,14 mín. 17. ágú Rio de Janeiro Konur 

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 300 m hlaup 37,98 s 3. júl Gautaborg S 20 - 22 ára 

Aníta Hinriksdóttir (1996) 800 m hlaup 2:00,14 mín. 17. ágú Rio de Janeiro S 20 - 22 ára 

Sveit ÍBR (2000) 4 x 100 m boðhlaup 48,18 s 31. júl Borgarnes S 20 - 22 ára 

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 300 m hlaup 37,98 s 3. júl Gautaborg S 18 - 19 ára 

Sveit ÍBR (2000) 4 x 100 m boðhlaup 48,18 s 31 .júl Borgarnes S 18 - 19 ára 

Thelma Lind Kristjánsd. (1997) Kringlukast (1,0 kg) 50,42 m 28. jún Hafnarfjörður S 18 - 19 ára 

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 100 m hlaup 12,05 s 27. ágú Hafnarfjörður S 16 - 17 ára 

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 200 m hlaup 24,72 s 24. júl Akureyri S 16 - 17 ára 

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 200 m hlaup 24,71 s 28. ágú Hafnarfjörður S 16 - 17 ára 

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 300 m hlaup 37,98 s 3. júl Gautaborg S 16 - 17 ára 

Sveit ÍBR (2000) (ÍR) 4 x 100 m boðhlaup 48,18 s 31. júl Borgarnes S 16 - 17 ára 

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 100 m hlaup 12,05 s 27. ágú Hafnarfjörður S 15 ára 

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 200 m hlaup 25,04 s 15. jún Reykjavík S 15 ára 

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 200 m hlaup 24,72 s 24. júl Akureyri S 15 ára 

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 200 m hlaup 24,71 s 28. ágú Hafnarfjörður S 15 ára 

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 300 m hlaup 37,98 s 3. júl Gautaborg S 15 ára 

KARL AR 

UTANH ÚSS  

     

Guðni Valur Guðnason (1995) Kringla beggja handa 83,04 m 17. ágú Kópavogur Karlar 

Benjamín Jóhann Johnsen (1996) Kúla beggja handa 18,02 m 17. ágú Kópavogur P 20 - 22 ára 

Guðni Valur Guðnason (1995) Kringla beggja handa 83,04 m 17. ágú Kópavogur P 20 - 22 ára 

Benjamín Jóhann Johnsen (1996) Spjót beggja handa 58,01 m 17. ágú Kópavogur P 20 - 22 ára 

Tristan Freyr Jónsson (1997) 110 m gr. (99,1 cm) 14,05 s 25. jún Mannheim,DE P 18 - 19 ára 

Tristan Freyr Jónsson (1997) Tugþraut U20  7468 stig 20. júl Bydgoszcz, PL P 18 - 19 ára 

 

ÍR-INGAR Í  LANDSLIÐSHÓPI FRÍ  2016 
Smáþjóðameistaramótið var eina landsliðsverkefnið á árinu. Eftirfarandi ÍR-ingar voru í 

landsliðshópnum: 

 Aníta Hinriksdóttir: 800 m, 1000 m boðhlaup 

 Guðni Valur Guðnason: Kringlukast 

 Hlynur Andrésson: 3000 m  

 Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir: 100 m , 200 m , 1000 m boðhlaup 

 Ívar Kristinn Jasonarson: 400 m , 1000 m boðhlaup 

 Óðinn Björn Þorsteinsson: Kúluvarp  

ÍR- IN GAR  Í  ÚRVALSHÓ P I  U NGLIN GA OG STÓR MÓ TAH ÓPI  FRÍ  2016 

Innan FRÍ eru starfandi úrvalshópur unglinga og stórmótahópur. ÍR-ingar eiga 19 unglinga í 

úrvalshópnum og er það stærsti hópur frá einstöku félagi. Það félag sem næst kemur er með 14 

ungmenni í hópnum.  

ÍR-ingar í úrvalshópi FRÍ eru: 

 Elísabet Rut Rúnarsdóttir (2002) Sleggjukast og kúluvarp 

THELMA LIND 

KRISTJÁNSDÓTTIR  

VARPAR KÚLUNNI Á 

STÓRMÓTI ÍR 
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 Iðunn Björg Arnaldsdóttir (2002) 400 m hlaup  

 Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 100 m , 200 m ,400 m , 80 gr. og 300 gr. hlaup, 

langstökk og þrístökk 

 Helga Margrét Haraldsdóttir (2001) 100 m , 200 m , 80 gr., 100 gr., langstökk, þrístökk 

og kúluvarp 

 Ingibjörg Sigurðardóttir(2001) 200 m . 400 m og 300 gr. hlaup 

 Stella Kristjánsdóttir Sullca (2001) Stangarstökk 

 Þorvaldur Tumi Baldursson (2001) 200 m hlaup   

 Dagbjört Lilja Magnúsdóttir (2000) 200 m hlaup  

 Eva Huld Dagsdóttir (2000) Kúluvarp 

 Guðrún Holm Aðalsteinsdóttir (2000) Sleggjukast 

 Rut Tryggvadóttir (2000) Kúluvarp og sleggjukast  

 Tiana Ósk Whitworth (2000) 100 m og 200 m hlaup   

 Andrea Kolbeinsdóttir (1999) 5000 m og 10000 m hlaup 

 Árni Haukur Árnason (1999) 110 gr. og 300 gr. hlaup 

 Bjarki Freyr Finnbogason (1999) 300 gr. hlaup 

 Einar Luther Heiðarsson (1999) 100 m, 200 m og 300 gr. hlaup  

 Hildigunnur Þórarinsdóttir (1999) 100 m, 200 m og 100 gr. hlaup 

 Vilborg María Loftsdóttir (1999) 100 m hlaup og þrístökk  

Í stórmótahópi FRÍ eru 9 íþróttamenn frá ÍR af 24 íþróttamönnum sem hópinn skipa. Þetta gera 

37% hópsins. Eftirfarandi ÍR-ingar eru í hópnum: 

 Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (2001) 100 m , 200 m , 400 m og 300 m gr. hlaup 

 Helga Margrét Haraldsdóttir (2001) 100 m, 200 m og 80 m gr.hlaup 

 Tiana Ósk Whitworth (2000) 100 m og 200 m hlaup 

 Rut Tryggvadóttir (2000) Sleggjukast 

 Andrea Kolbeinsdóttir (1999) 3000 m hindrunarhlaup 

 Thelma Lind Kristjánsdóttir (1997) Kringlukast 

 Tristan Freyr Jónsson (1997) Tugþraut 

 Aníta Hinriksdóttir (1996) 800 m hlaup 

 Guðni Valur Guðnason (1995) Kringlukast 

VIÐURK ENNIN GAR  

Eftirfarandi íþróttamenn fá viðurkenningar á aðalfundi 13. mars 2017 fyrir árangur sinn á árinu 

2016. Þessi glæsilegi hópur er vel að þessum viðurkenningum kominn og árangurinn sem þau 

hafa náð er afrakstur þrotlausra æfinga undir leiðsögn frábærra þjálfara. 

 Frjálsíþróttakarl ÍR 2016    Guðni Valur Guðnason  

 Frjálsíþróttakona ÍR 2016   Aníta Hinriksdóttir 

 Besti kvenhlaupari ÍR 2016   Aníta Hinriksdóttir  

 Besti karlhlaupari ÍR 2016   Hlynur Andrésson  

 Besti kvenstökkvari ÍR 2016  Hulda Þorsteinsdóttir 

 Besti karlstökkvari ÍR 2016   Þorsteinn Ingvarsson  

 Besti kvenkastari ÍR 2016   Thelma Lind Kristjánsdóttir 

 Besti karlkastari ÍR 2016   Guðni Valur Guðnason 

 Besti fjölþrautamaður ÍR 2016  Tristan Freyr Jónsson 

 Mestu framfarir 18+ 2016   Atli Már Ottósson  

 Efnilegasti íþróttamaður ÍR 15 – 17 ára  Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir 

 Efnilegasti íþróttamaður ÍR 11 – 14 ára  Elísabet Rut Rúnarsdóttir  
 

GUÐBJÖRG JÓNA 

BJARNADÓTTIR EFNILEGASTI 

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÍR  15-  17  

ÁRA 

HULDA ÞORSTEINSDÓTTIR  

Á  STÓRMÓTI ÍR   
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Þau Aníta og Guðni Valur voru tilnefnd af hálfu deildarinnar sem íþróttamenn ÍR og voru útnefnd 

íþróttakarl og íþróttakona ÍR árið 2016 í hófi aðalstjórnar 27. desember 2016. Við óskum þeim 

innilega til hamingju með þann heiður. 

VIÐBURÐIR   

Stór hluti af starfi deildarinnar er að halda frjálsíþróttamót og almenningshlaup. Viðburðir 

deildarinnar eru ein helsta tekjulind hennar en auk þess hafa þeir fest sig í sessi í 

frjálsíþróttalífinu.  

Stórmót ÍR er orðið markmið í sjálfu sér hjá fjölda félaga um allt land og helsta markmið vetrarins 

hjá þremur félögum í Færeyjum sem koma ár eftir ár á mótið með íþróttamenn sína. 20. Stórmót 

ÍR var haldið með glæsibrag og af því tilefni var boðið til landsins þeim sem sigruðu á fyrsta 

mótinu. Þeir voru heiðraðir ásamt nokkrum starfsmönnum sem starfað hafa á öllum 20 

mótunum. Gerður var sjónvarpsþáttur um sögu mótsins og 20. Stórmót ÍR sem finna má í Sarpi 

RUV. 

Sumarboðinn okkar ljúfi Víðavangshlaup ÍR var fjölmennt og eins og í 100. hlaupinu var hlaupið 

upp Hverfisgötuna, niður Laugaveginn og Bankastrætið, fram og til baka í Lækjargötunni inn í 

Tjarnargötuna og inn að Austurvelli með endamark fyrir neðan Arnarhól. Þetta var næst 

fjölmennasta hlaupið í 100 ára sögu hlaupanna en aðeins 100. hlaupið hefur verið fjölmennara 

en þá hlupu tæplega 1200 manns en skráðir til leiks núna voru 820.  

Í tengslum við Víðavangshlaup ÍR var ákveðið að halda Grunnskólahlaup. Vegalengdin þar var 2,7 

km en fáir nemendur létu sjá sig í hlaupinu og illa gekk að kynna hlaupið i skólum borgarainnar 

þar sem hlaupið hét Grunnskólahlaup Lindex en skólastjórnendur töldu sig ekki mega kynna það 

með þessu nafni. Við gefumst ekki upp þó á móti blási og útfærum þetta með öðrum hætti næst. 

Silfurleikar ÍR hafa skipað sér á sess sem aðalmót haustsins og keppendur koma alls staðar að af 

landinu til þátttöku í skemmtilegu móti.  

Gamlárshlaup ÍR er endapunkturinn á hlaupaárinu í hugum hlaupara sama hvernig viðrar. 

Erlendum keppendur fjölgar ár frá ári og árið 2016 var bryddað upp á þeirri nýbreytni að bjóða 

upp á 3 km skemmtiskokk sem sló í gegn. Gamlárshlaupið hefur einnig verið kynnt vel fyrir 

erlendum ferðamönnum og í ár var ljóst að fólk var að koma sérstaklega til landsins til að taka 

þátt í þeirri miklu gleði sem þar ríkir. Met þátttaka var í 10 km hlaupinu og í skemmtiskokkinu 

voru þátttakendur 376 

Ríflega í 4.600 íþróttamenn tóku þátt í viðburðum deildarinnar. Metþátttaka varð í 20. Stórmóti 

ÍR og í Gamlárshlaupi ÍR og skemmtiskokkið greinilega komið til að vera í Gamlárshlaupinu.  

FRÍ úthlutaði okkur Meistaramóti Íslands 15 – 22 ára sem fram fór í Laugardalshöll 27. og 28. 

febrúar og Meistaramóti Íslands 11 – 14 ára sem haldið var á Laugardalsvelli 25. og 26. júní. 

Víðavangshlaup ÍR var einnig Meistaramót Íslands í 5 km götuhlaupi. Reykjavíkurmótin voru 

framkvæmd í samstarfi Reykjavíkurfélaganna ásamt Gunnskólamóti Reykjavíkur. 

Þeir viðburðir sem byggðir hafa verið upp hjá deildinni eru afar mikilvægir í starfinu. Munar þar 

mest um tekjurnar sem deilt er út til þeirra sem framkvæma viðburðina og svo nýtir deildin þær 

einnig í vinnu með afreksfólki deildarinnar. Það er ljóst að vel þarf að halda á spilunum áfram til 

að viðburðirnir haldi áfram að vera sá styrkur sem þeir eru í starfi deildarinnar. 

MÓT  O G HLAUP DEI LDAR INN AR  Á ÁR INU 2016  VORU :   

 20. Stórmót ÍR 6. og 7. febrúar (910) 

 101. Víðavangshlaup ÍR á Sumardaginn fyrsta 21. apríl (820) 

 Grunnskólahlaup Lindex á Sumardaginn fyrsta 21. apríl (14) 

 74. Vormót ÍR 15. júní (138) 

INGA D ÍS HLAUPSTJÓRI 

ÁSAMT ÞÓR MAGNÚSSYNI 

EINUM HRAÐASTJÓRANNA Í 

GAMLÁRSHLAUPI ÍR 

GUNNAR PÁLL JÓAKIMSSON 

Í HLUTVERKI ÞULAR Á MÍ  

15-22  ÁRA 

SIGURVEGARAR Á 1.  

STÓRMÓTI ÍR HEIÐRAÐIR 

ÞÓRDÍS L ILJA G ÍSLADÓTTIR 

JÓN ARNAR MAGNÚSSON  

VALA FLOSADÓTTIR  

ÓLAFUR GUÐMUNDSON 

ÁSAMT JÓNI Þ.  ÓLAFSSYNI 

OG MARGRÉTI 

HÉÐINSDÓTTUR  
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 Bronsleikar ÍR 15. október (282) 

 21. silfurleikar ÍR 19. nóvember (622) 

 41. Gamlárshlaup ÍR 31. desember (1239) 

 Skemmtiskokk Gamlárshlaupsins (376) 

 Innanfélagsmót, kastmót, stökkmót, jólamót og bætingamót voru fjölmörg samkvæmt 
venju og þátttakendur á annað hundrað. 

FÉLAGSAUÐURINN  
Að keppa í frjálsíþróttum krefst mikils fjölda fólks. Það er í raun magnað að það skuli takast ár 

eftir ár að manna fjóra viðburði sem krefjast á bilinu 100 – 200 manns í vinnu og kröfurnar eru 

alltaf að verða meiri og meiri bæði á mótunum og í hlaupunum. En þetta tekst og ekki bara það 

heldur fær deildin mikið hrós fyrir fagmennsku í framkvæmdinni. Þetta krefst allt mikils og 

vandaðs undirbúnings sem hópur fólks tekur þátt í en það krefst þess líka að innan félagsins sé 

skilningur á mikilvægi þess að standa við bakið á íþróttamönnunum. Fjölmargir foreldra sjá það 

sem mikinn plús að fá þetta tækifæri til að eiga raunverulegan þátt í íþróttaiðkun barna sinna. 

Eiga sportið með þeim ef svo má segja. Þetta eflir tengslin á milli foreldra og barna og fjölgar 

samverustundum. Það er gaman að sjá að þó „börnin“ séu jafnvel komin á fertugsaldurinn og 

hætt að æfa þá koma foreldrarnir ennþá að vinna á mótum og hlaupum og aðstoða þannig 

börnin sín í fjáröflun til að standa straum af íþróttaiðkuninni sem er bæði kostnaðarsöm og krefst 

mikils tíma sem ekki er nýttur í annað eins og til dæmis vinnu. Þegar allir leggjast á eitt og eru 

tilbúnir að fara í hin ýmsu hlutverk þá verður allt mögulegt og þetta andartak, sem við upplifum 

þegar hlaupið er ræst á réttum tíma og mót hefst á réttum tíma og ringulreiðin breytist í hið 

besta skipulag, er eins og galdur. Það er það sem gerir það svo skemmtilegt að starfa á þessum 

viðburðum. 

Inga Dís Karlsdóttir tók að sér hlaupstjórn ÍR hlaupanna og hún hefur af miklum myndarbrag stýrt 

undirbúningi þeirra ásamt sínum dyggu samstarfsmönnum Gauta Höskuldssyni, Sigurði 

Þórarinssyni, Sigurði Sigurðssyni og Þór Gunnarssyni. Skokkhópur ÍR tekur einnig virkan þátt í 

undirbúningi með söfnun útdráttarverðlauna og auglýsingasöfnun. 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 og Þráinn Hafsteinsson. Þessi hópur sér um 

alla skipulagningu og undirbúning svo að þeir sem mæta til starfa og í keppni geti gengið að sínu 

kláru á mótsdag.  

S JÁLFBOÐALIÐ ABI KARI NN  

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. Sjálfboðaliðabikarinn er 

farandbikar veittur sjálfboðaliða til varðveislu fram að næsta viðburði sem þakklætisvottur fyrir 

að leggja starfinu lið.  

Bikarinn var fyrst afhendur á 20. Stórmóti ÍR. Eftirfarandi sjálfboðaliðar fengu bikarinn afhentan 

til varðveislu á árinu 2016 

 Jóna Þorvarðardóttir, Stórmót ÍR 

 Friðrik Þór Óskarsson, Víðavangshlaup ÍR 

 Rúnar Gísli Valdimarsson, Vormót ÍR 

 Áslaug Ívarsdóttir, Silfurleikar ÍR 

 Gauti Höskuldsson, Gamlárshlaup ÍR 

  

JÓNA ÞORVARÐARDÓTTIR 

TEKUR VIÐ SJÁLFBOÐALIÐA-

BIKARNUM.  MEÐ HENNI Á 

MYNDINNI ERU KATRÍN 

TÓMASDÓTTIR OG 

MARGRÉT HÉÐINSDÓTTIR  

HELGI BJÖRNSSON Í 

TÍMATÖKU 
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F JÁR MÁL  

Heildartekjur deildarinnar á árinu eru 71,5 m.kr. Þar af telur regluleg 

starfsemi 40,4 m. kr., tekjur af fjáröflun og styrkjum sem renna áfram til 

iðkenda 13 m.kr. og húsaleigustyrkur er 18,2 m.kr. Heildargjöld eru 69,4 

m.kr. og þar af er regluleg starfsemi eru 35,9 m.kr.,  útgreiðsla 

fjáröflunar 15,3 m.kr. og húsaleigustyrkurinn 18,2 m.kr. Hagnaður af 

reglulegri starfsemi deildarinnar er því um 4,5 m.kr. en 2,5 m.kr. með 

fjáröflunarhluta.  

Heildartekjur hafa aukist um 4,7 m.kr. milli ára og helstu breytingar milli 

ára eru eftirtaldar: 

 Tekjur af æfingagjöldum aukast um 1,7 m.kr. vegna betri innheimtu þar sem 

æfingagjöld voru ekki hækkuð s.l. haust. 

 Tekjur af mótahaldi aukast um tæpar 2 m.kr. milli ára enda mikil aukning líkt og 

meðfylgjandi myndir sýna.  

 Fyrirtækjastyrkir aukast um 1 m.kr. og að hluta tengt mótahaldi. 

Meðfylgjandi myndir sýna þróun á fjölda þátttakenda á helstu mótum félagsins. 

Gjöld aukast um 5,4 m.kr. milli ára og helstu breytingar eru eftirfarandi: 

 Kostnaður þjálfunar eykst um 3,2 m.kr. vegna launahækkana og er orðinn 2 m.kr hærri 

en tekjur af æfingagjöldum. Tekjur af mótahaldi og styrkir hafa brúað bilið.  

 Þátttaka á mótum eykst um 1,3 m.kr. 

 Kostnaður vegna mótahalds eykst um 1,3 m.kr. 

 Búnaður og tæki lækkar um 2,3 m.kr. en fjárfest var í fimleikabúnaði í fyrra sem hefur 

mest áhrif á mun milli ára. 

 Greiddir styrkir og fjáraflanir aukast um 1,9 m.kr. enda var útflæði úr fjáröflunarsjóðum 

vegna Gautaborgarferðar á árinu. 

Líkt og áður er hluti af hagnaði ársins vegna fjáröflunar sem er í sjóðum félagsins um áramót og á 

eftir að borga út til 

félagsmanna.  

Tekjur af æfingagjöldum aukast jafnt 

og þétt í samræmi við aukinn fjölda 

iðkenda og verðlagsbreytingar milli 

ára.  

Mikil aukning á heildartekjum á sér 

helst skýringu í auknum 

tekjumöguleikum í mótahaldi 

félagsins sem heldur áfram að blómstra. Þar má nefna bæði aukinn fjölda þátttakenda, 
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fyrirtækjastyrki og seldar auglýsingar. Einnig hefur aukin þátttaka í mótum hérlendis og erlendis í 

för með sér auknar styrkjatekjur og fjáraflanir sem streymir gegnum deildina til iðkenda. 

Deildin stóð við rekstrarleg markmið ársins og horfir björtum augum til næsta árs. 

 

M INNINGAR S JÓÐUR  GUÐMUNDAR ÞÓ RARIN SSO NAR   

Sendir voru út 160 greiðsluseðlar í lok janúar 2016, fyrir Stórmót ÍR, og var það sami fjöldi og árið 

2015. Innkoma í sjóðinn var betri en árið 2015, eða 337.500 kr. Engin umsókn kom hinsvegar um 

styrk úr sjóðnum og vill stjórn sjóðsins hvetja til þess að það verði sótt um styrki úr sjóðnum enda 

staða sjóðasins góð. Það er von stjórnar minningarsjóðsins að geta áfram stutt að einhverju leyti 

við bakið á starfi frjálsíþróttadeildarinnar með styrkjum á borð við þá sem veittir hafa verið á 

undanförnum árum.  

Stjórn sjóðsins er óbreytt en í henni sitja þau Jón Þ. Ólafsson, Gunnar Páll Jóakimsson, Kristín 

Ingibjörg Guðmundsdóttir og Bryndís Hólm. Umsjónarmenn sjóðsins eru Felix Sigurðsson og 

Stefán Halldórsson. 

FRAMTÍÐARSÝN  
Þegar horft er fram á veginn er bjart framundan. Nýr frjálsíþróttavöllur er í byggingu á ÍR svæðinu 

ásamt vallarhúsi sem verður sennilega það fyrsta á landinu sem hannað er sem slíkt með þarfir 

frjálsíþróttamanna í huga. Þessi aðstaða verður tilbúin á árinu 2018 og verður hún bæði 

lyftistöng fyrir frjálsar hjá félaginu og á landsvísu. Mikil uppbygging er einnig í farvatninu hjá 

félaginu og þó ekki sé gert ráð fyrir mikilli innanhússaðstöðu fyrir frjálsíþróttir þá mun aðstaða 

okkar batna mikið sér í lagi til að sinna yngri flokka þjálfun í hverfinu. Á skipulagi og í nýjum 

samningi ÍR við Reykjavíkurborg er einnig gert ráð fyrir byggingu fimleikahúss í hverfinu sem 

verður bylting í fimleikaiðkun hjá félaginu.  

Íþróttafólkið okkar er að uppskera árangur áratuga uppbyggingarstarfs innan deildarinnar undir 

handleiðslu Þráins Hafsteinsonar. Hann hefur sýnt og sannað að með því að leggja alúð við unga 

fólkið alveg frá byrjun og sinna öllum vel verður til jarðvegur fyrir afreksfólk til að vaxa upp úr og 

það verður líka til jarðvegur fyrir fjöldann allan af fólki til að vaxa og dafna í og takast á við hinar 

ýmsu áskoranir í lífinu. Því þó árangur á heimsvísu í íþróttinni sé ánægjulegur og honum sé 

hampað þá eru allir hinir einnig að vinna sína persónulegu sigra bæði á íþróttasviðinu og utan 

þess. Í því eru verðmætin fólgin. Í þessu mikla uppbyggingarstarfi var líka lögð rík áhersla á að 

gefa foreldrum iðkenda tækifæri til að vera virkir þátttakendur í starfinu. Það var heillaskref og 

mikilvægt tækifæri fyrir þá foreldra sem vilja vera virkir félagar barnanna sinna og 

samverkamenn þeirra í íþróttinni en ekki bara áhorfendur. Foreldrum hefur verið treyst fyrir 

mikilvægum störfum innan deildarinnar bæði í framkvæmd viðburða og við stjórnun deildarinnar 

og hafa risið undir þeirri ábyrgð með glæsibrag.  

Kristín Birna Ólafsdóttir sem tekið hefur við stöðu yfirþjálfara í deildinni tekur við starfi í blóma 

og fær það erfiða hlutverk að stýra fleyinu áfram inn í nýja tíma sem eru fullir af tækifærum en 

líka áskorunum. Það er mikil áskorun að hlúa að íþróttamönnum í fremstu röð og ekki síður að 

standa dyggan vörð um öflugt ungmennastarf á tímum þar sem hreyfing barna og ungmenna fer 

sífellt minnkandi og líkamlegt atgervi þeirra virðist á undanhaldi. Það kallar á nýjar áherslur og 

nýjar aðferðir.  

Margrét Héðinsdóttir, formaður 

Frjálsíþróttadeildar ÍR 

 

  

GUÐMUNDUR ÞÓRARINSSON 

ÁSAMT BIKARLIÐI ÍR  Í  

BIKARKEPPNI 16  ÁRA OG 

YNGRI ÁRIÐ 1979 

ÞÓRDÍS L ILJA G ÍLSADÓTTIR  

ÞRÁINN HAFSTEINSSON  

KRISTÍN BIRNA ÓLAFSDÓTIR  

MEÐ KEFLIÐ  
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HANDKNATTLEIKSDEILD ÍR   
STARFSSKÝRSLA 2016-2017 
 

Á aðalfundi handknattleiksdeildar ÍR þann 7. mars 2016 voru kosin í stjórn Sturla Ásgeirsson, 

Aðalheiður Fritzdóttir, Anna Margrét Sigurðardóttir, Högni Guðmundsson og Haraldur 

Hannesson. Til vara voru kosin Anna Bjarnadóttir og Jón Ásgeir Jónsson og var verkum skipt 

eftirfarandi Haraldur formaður, Sturla varaformaður, Aðalheiður gjaldkeri. Öðrum verkum var 

ekki formlega skipt hvort aðilar væru meðstjórnendur eða varamenn í stjórn en hefur stjórn hist 

mjög mikið í vetur til að leysa úr fjölmörgum málum sem upp hafa komið og hefur samstarf 

stjórnarmanna verið til mikils sóma. 

BARN A O G UNGLIN GAR ÁÐ SKIP A EFTIR TALDIR  AÐ ILAR  

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 ritaramála: Árni Ísberg, Agnar Sveinsson 

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 

STARFSEMI DEILDARINNAR: 
Á starfsárinu 2016 voru iðkendur í handbolta hjá ÍR um 300 talsins og hefur verið litið breytt til 

nokkurra ára og er tilefni til að reyna að bæta við iðkendur hjá okkur. Jón Kristinn og Sigrún Ása 

Ásgrímsdóttir voru kosin handboltafólk ÍR fyrir árið 2016 og voru þau vel að kjörinu komin og 

óskar stjórn þeim til hamingju með þann heiður. 

LEIKTÍÐIN  HJÁ MEIS TAR AFLOKKI  K AR LA : 

Meistaraflokkur karla komst í 16 liða úrslit Coca cole bikars karla en féllu þar úr leik eftir 

hörkuleik við Aftureldingu. Í Olísdeildinni síðasta vor endaði liðið í 9 sæti eftir harða fallbaráttu 

og voru það gríðarleg vonbrigði að falla úr Olísdeildinni en er það bara verðugt verkefni að koma 

liðinu aftur á meðal þeirra bestu. Í 1. deildinni í vetur hefur gengið bara nokkuð vel og hefur liðið 

til að mynda ekki tapað leik eftir áramótin 2016/2017 og er eins og er í 2 sæti deildarinnar og þar 

með í umspilssæti. Ætlum við okkur upp með liðið í vor. Reykjavíkurmót: Tókum ekki þátt í því 

þetta árið. Bjarni Fritz og Brynjar Steinarsson voru ráðnir þjálfarar meistaraflokks kk. 
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LEIKTÍÐIN  HJÁ MEIS TAR AFLOKKI  KV EN NA  

Meistaraflokkur fékk það verkefni að spila í 1 deild kvenna eftir að HSÍ gerði 

breytingu og setti deildarkeppnina í 2 deildir. Hefur það orðið til að liðið spilar 

fleiri jafnari leiki og er gengið bara nokkuð gott. Liðið er í 5 sæti í deild þar sem 4 

sætið gefur umspilssæti og eru þær jafnar FH að stigum þannig að lítið vantar 

upp á að komast í umspil. Þjálfarar kvennaliðs eru Sigurjón Friðbjörn Björnsson 

eins og áður og honum til aðstoðar eru Finnbogi Gretar Sigurbjörnsson og 

Gunnar Valur Arason. 

LAN DS LIÐ  O G LAN DS LI ÐS MENN  OG KO NUR :   

Þeir leikmenn ÍR sem valdir voru í verkefni fyrir landslið á vegum HSÍ eru 

eftirtaldir. Arnar Freyr Guðmundsson, Sveinn Andri Sveinsson, Bjarki Fjalar,Úlfur 

Kjartansson, Karen Tinna Demian, Sigrún Ása Ásgrímsdóttir, Sólveig Lára Kristjánsdóttir,Kristín 

Einarsdóttir og Tína Stojanovic. 

Umgjörð heimaleikja meistaraflokkanna: Heimaleikjaráð sér um leiki liðsins og vinna þar allir 

saman að því markmiði að framkvæma leikina vel. 

Þ J Á L F A R A R :   

Yfirþjálfari er Bjarni Fritzson. 

8 fl kk Brynjar Valgeir Steinarsson 

8 fl kvk Brynjar Valgeir Steinarsson 

7 fl kk Brynjar Valgeir Steinarsson 

7 fl kvk Brynjar Valgeir Steinsson 

6 fl kk Brynjar Valgeir Steinarsson 

6 fl kvk Margrét Valdimarsdóttir 

5 fl kk Finnbogi Gretar Sigurbjörnsson 

5 fl kvk Sif Pálsdóttir 

4 fl kk Finnbogi Gretar Sigurbjörnsson 

4 fl kvk Gunnar Valur Arason 

3 fl kk Erlendur Ísfeld og Vigfús Þorsteinsson 

3 fl kvk Gunnar Valur Arason 

2 fl kk Erlendur Ísfeld og Vigfús Þorsteinsson 

Meistaraflokkur kvk Sigurjón Friðbjörn Björnsson, Finnbogi Gretar Sigurbjörnsson og Gunnar 

Valur Arason 

Meistaraflokkur kk. Bjarni Fritzson og Brynjar Valgeir Steinarsson. 

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 á meistaraflokksstigi. 

Vefmál, Kynningarstarf og útgáfumál:Þarna er rúm fyrir enn frekari sókn og væri frábært að 

finna mann eða konu til að fara í þessi mál. 

Fjármál: Þarna hefur okkur klárlega gengið mjög vel og stendur deildin nokkuð vel núna og sýnir 

ársreikningurinn það mjög vel. Farið var í að minnka útgjöld og auka tekjur. Barna og unglingaráð 

er rekið af æfingagjöldum og hefur staðið undir sér. 

LOKAORÐ  ST JÓRN AR :   

Við í stjórn höfum eitt miklu púðri í að laga til í fjármálum handboltadeildarinnar á síðustu 2 

árum og er staðan orðin mjög viðunandi en alltaf má gera betur í þeim efnum og munum halda 

fast utan um fjármálin á næstu misserum sem og alltaf. Byrjað er að ræða við leikmenn og 

þjálfara um starfsemina á næsta ári og er stefnt að því að byggja upp frábært starf í 

handboltanum hjá okkur í ÍR. Einhverjir aðilar starfandi stjórnar hafa hugsað sér að einbeita sér 

að öðrum verkefnum og verða því væntanlega einhverjar breytingar á stjórn deildarinnar.  

Áfram ÍR 
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JUDÓDEILD ÍR   
STARFSSKÝRSLA 2016- 17  

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) 

STARFSEMIN/ÆFINGAR/ÚTBREIÐSLUSTARF  
Fjöldi iðkenda og tekjur deildarinnar höfðu dregist það mikið saman fram til ársins 2015 að 

stjórnin hafði áhyggjur af framtíð deildarinnar. Þess vegna hefur verið lögð mest áhersla á 

útbreiðslustarf síðustu 2 ár. Fjöldi iðkenda vorið 2016 var kominn í yfir 20 og var stefnt að því að 

fjölga iðkendum í yfir 30 veturinn 2016-2017 og náðist sá fjöldi á haustönn. Deildin fékk  50.000 

króna útbreiðslustyrk frá ÍBR og var hann notaður til að dreifa auglýsingum í hverfunum í kring 

strax í byrjun árs 2016. Það hafði góð áhrif og fjölgaði iðkendum. Sótt var aftur um 

útbreiðslustyrk í verkefnasjóð ÍBR og fékk deildin aftur 50.000 króna Keppendur á Íslandsmóti 

yngri flokka 2016 styrk sem var notaður um haustið. Náðist að dreifa 2000 auglýsingum í allt 

Seljahverfið, Bakkahverfið og Engihjallan. Aðeins var dreift auglýsingum í þá póstkassa þar sem 

líklegt var að börn væru á heimilinu. Megin inntak auglýsingarinnar var að Judodeild ÍR bauð 

viðkomandi að prófa Judo. Margir komu að prófa nokkrar æfingar og bættist þannig við iðkendur 

á vorönn.  Einnig fékk deildin 87000 króna styrk frá Góða Hirðinum til þess að vera með 

kynningarátak í Breiðholtshverfum rétt fyrir áramótin. Var sá styrkur notaður nú í janúar.  

Á haustönn  voru 10 skráðir í aldurshópinn 7-10 ára, 16 í aldurshópinn 11-14 ára og 4 í hópinn 15 

ára og eldri. Margir komu að prófa nokkrar æfingar og er líklegt að eitthvað af þeim skili sér 

áfram. Æfingarnar hafa farið fram í húsnæði ÍR Skógarseli 12. Þar var deildin með hálfan salinn á 

móti  Tae Kwon Do og Karate. Sú aðstaða versnaði um áramótin og hafa verið nokkrir 

byrjunarörðugleikar í þeirri aðstöðu. Of mikill tími fer orðið í að leggja dýnur. Einnig eru dæmi 

þess að umgengni um dýnurnar sé ábótavant.  

Gísli Vilborgarson hefur að mestu séð um þjálfun yngri flokka. Ásgeir hefur hjálpað honum á 

flestum æfingum og bætir það mjög gæði æfingana að hafa tvo þjálfara. Þá er auðveldara að 

kenna brögðin og getur annar þjálfarinn glímt við iðkendur þegar einhver iðkandi er stakur. 

Einnig eykur það mjög öryggið að hafa 2 þjálfara. Þá verður mun betri stjórn á æfingahópunum. 

Gísli og Ásgeir hafa leyst hvorn annan af ef á þarf að halda enda hefur ekki fallið úr æfing á 

árinu 2016. Gleði einkennir æfingarnar og er algengt að iðkendur komi með vini sína til að 

prófa Judo. Ásgeir hefur séð um þjálfun elsta flokksins. Nýliðun þarf að efla en auglýsingarnar 

sem hefur verið dreift bjarga þar miklu. Það þarf að halda vel í þá sem byrja til að deildin geti 

vaxið áfram. 

Deildin er með einhvern efnilegasta æfingahóp í landinu á aldrinum 11-15 ára. Til dæmis hefur 

Aleksöndru Lis verið boðið að keppa á International Children Games í borginni Kaunas í Litháen 

næsta sumar. Helstu afrek iðkenda er árangur Aleksöndru Lis sem er Íslandsmeistari í sínum 

mailto:bjornjudoka@gmail.com
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aldurs og þyngdarflokki annað árið í röð þó hún hafi þurft að keppa í flokknum fyrir ofan sig, en 

hún sigraði í öllum keppnum hér á landi sem hún tók þátt í. Einnig árangur Matthíasar 

Stefánssonar sem varð Reykjavíkurmeistari á seinasta Reykjavíkurmóti og annar á 

Íslandsmeistaramótinu þó hann hafi þá aðeins æft í tvo vetur. 

 

MÓTAHALD  

Júdódeildin reyndi að halda Reykjavíkurmótið í Júdó í desember. Það varð að hætta við það mót 

vegna lélegrar þátttöku. Þátttaka ÍR inga var þó góð en 10 iðkendur ætluðu að 

keppa fyrir ÍR. Það var meira en frá hinum Reykjavíkurfélögunum til samans. 

Nokkrir iðkendur frá deildini kepptu á Hilleröd International Open.  Einnig voru 

iðkendur ÍR áberandi á Júdómótum á árinu enda hefur fjöldi keppenda frá ÍR 

margfaldast síðustu 2 árin. 

F J Á R M Á L  

Innheimta æfingagjalda gekk vel á árinu og hefur deildin átt vel fyrir öllum 

útgjöldum og eldri skuldbindingum. Einnig gekk vel að afla styrkja . 

FRAMTÍÐARSÝN  
Til að treysta grundvöll deildarinnar þarf að fjölga iðkendum. 

Bæði gerir það æfingarnar skemmtilegri fyrir iðkendur og styrkir 

fjárhag deildarinnar. Næsta haust þarf að auglýsa enn betur starf 

deildarinnar. Nú eru um 30 skráðir iðkendur og þarf að fjölga 

þeim upp í 40. Hæfilegur fjöldi væri 10 í aldurshópnum 7-10 ára, 

20 í aldurshópnum 11-14 ára og 10 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 félagsskapinn, 

líkamsræktina og skemmtunina. Nú eru nokkrir iðkendur í æfingahópnum 11-14 ára orðnir 

það góðir að þeir þurfa að fara að æfa með elsta hópnum. Bæði hafa þeir farið á æfingar 

með elsta hópnum auk þess er Gísli farin að taka með sér slíka iðkendur á æfingar hjá Júdófélagi 

Reykjavíkur þar sem þeir fá fleiri keppinauta á sama reki. Einnig er farið að fjölga nokkuð í elsta 

æfingahópnum.  

 

 

KARATEDEILD ÍR   

SKÝRSLA STJÓRNAR  2016-  2017 
Vetrarstarf karatedeildarinnar byrjaði 5. janúar 2016 á nýjum stað í Undirheimum í íþróttahúsinu 

Austurbergi. Karatedeildin er tilraunaverkefni sem starfar undir aðalstjórn og liður í að efla 

íþróttaframboð í Breiðholti.  Stjórn karatedeildarinnar er Hrafnhildur Úlfarsdóttir formaður, 

Birgitta Baldvinsdóttir ritari og Agnieszka Buraczewska gjaldkeri. Þjálfari deildarinnar er Vicente 

Carrasco. Deildin heldur úti facebooksíðu undir nafninu: Karatedeildar ÍR. 

REYK JAVÍ K IN TERN ATI ONAL GAMES  2016 

Reykjavík International Games var haldið í 9. sinn dagana 21. - 31. janúar 2016. Karatehluti RIG 

fór fram  í Frjálsíþróttahöllinni Laugardal 30. janúar 2016. Hátt í 100 keppendur frá 9 félögum auk 

erlendra gesta tóku þátt í mótinu. Keppt var bæði í kata og kumite. Keppendur frá karatedeild ÍR 
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voru þrír og komust þau öll á verðlaunapall. Þetta árið sýndi RÚV beint frá úrslitum í karate. Í 

úrslitum í kata junior karla voru báðir keppendur frá karatedeild ÍR. Íþróttakarl ársins 2015 í 

karate hjá  ÍR, Aron Anh Hunynh lenti í 1. sæti og Matthías B Montazeri í 2. sæti. Kamila 

Buraczewska ÍR keppti bæði í kata youth og kumite youth kvenna og lenti í 3. sæti í báðum 

flokkum. Ljóst var að karatestarfið fór vel af stað á nýju ári undir stjórn Vicente Carrasco þjálfara. 

 ÆFIN GAMÓT  KAR AT EDEI LD AR ÍR  Í  K AT A  

Æfingamót karatedeildar ÍR var haldið sunnudaginn 7. febrúar 2016. í ÍR heimilinu Skógarseli 6. 

Mótið var liður í undirbúningi þáttakenda fyrir Íslandsmeistaramót barna og unglinga í Kata sem 

haldið var  laugardaginn 20. febrúar 2016. Börn fædd 2007, 2008 og 2009 mættu kl. 11:00 - 

keppni hófst kl. 11:30  Börn og unglingar fædd 2003, 2004, 2005 og 2006 mættu kl. 13:30 - 

keppni hófst kl. 14:00. Ekkert þátttökugjald var á mótið. 

Börn og unglingar frá karatedeild ÍR voru sigursæl á Íslandsmeistaramóti barna og unglinga í kata 

sem haldið var í Smáranum Kópavogi  20. febrúar 2016. Á Íslandsmeistaramóti unglinga sem 

haldið var fyrir hádegi mættu 120 einstaklingar og 25 lið frá 11 félögum og á 

Íslandsmeistaramóti barna eftir hádegi mættu 130 börn og 30 lið. Karatedeild ÍR lenti í þriðja 

sæti félaga í  bæði unglinga- og barnaflokki og lönduðu tveimur Íslandsmeistaratitlum í 

unglingaflokki. Í úrslitum í flokki 16-17 ára unglinga  voru báðir keppendur frá karatedeild ÍR, 

þeir Aron og Mattías. Fjöldi barna og unglinga frá karatedeild ÍR lentu í verðlaunasæti og má sjá 

árangur þeirra hér: 

 Kamila Buracewska:  Íslandsmeistari 14 ára  

Aron Anh Ky Huynh:  Íslandsmeistari 16-17 ára 

Mattías B.Montazeri : 2. sæti 16-17 ára  

Kristófer L. Bjarnason: 2. sæti 13 ára 

Alexander K. Bendtsen:  3. sæti 12 ára 

Salma EL Massoudi:  3. sæti 13 ára 

Jakub Kobiela: 2. sæti 8 ára og yngri. 

Adam Ómar Ómarsson: 3. sæti 8 ára og yngri 

Ugne Sarkaite: 3. sæti 10 ára 

Karatedeild ÍR náði einnig góðum árangri í hópkata.  Daníel, Agatha og Ugne (ÍR-A) komust  í 

úrslit og fengu silfurverðlaun í hópkata 10-11 ára.  Í verðlaunasæti barna í hópkata 9 ára og yngri, 

urðu tvö  lið í 3. sæti, þau Mia, Francis og Karen ( ÍR- B) og  Adam, Júlía og Lena ( ÍR- A).Aron Anh, 

Mattías og Kamila (ÍR-A) lentu í 3. sæti í hópkata unglinga 16-17 ára.  

KUMIT EMÓT  K AR AT EDEILD AR ÍR 

Kumitemót karatedeilar ÍR var haldið laugardaginn 19. mars 2016. Mótið var æfingamót fyrir 

gráðupróf/beltapróf sem var haldið í ÍR- heimilinu að Skógarseli 12. Mótið byrjaði kl.14:00 fyrir 

yngri iðkendur, en byrjaði kl. 16:00 fyrir eldri keppendur. Þátttökugjald var kr: 1000 

Sannkölluð karateveisla var á uppskeruhátíð sem  fram fór laugardaginn 23. apríl 2016. í 

Dalhúsum Grafarvogi undir stjórn karatedeildar Fjölnis. Þangað mætti helsta karatefólk landsins á 

þriðja og síðasta bikarmóti vetrarins. Bikarmeistari verður sá einstaklingur sem er stigahæstur  í 

samanlögðum báðum keppnisgreinum,  kata og kumite eftir þrjú mót. Aron An Ky Huynh frá 

karatedeild ÍR stóð uppi sem sigurvegari með 35. stig og er því bikarmeistari karla í karate 2016. 

Hann var að taka þátt í bikarmótaröðinni í  fyrsta sinn, en hann keppir einnig í unglingaflokkum.  

Seinna um daginn fór fram þriðja og síðasta mótið í Bushido-mótaröðinni, en það er mótaröð 

fyrir unglinga 12-17 ára sem skiptist í aldursflokka þegar mótaröðinn hefst að hausti, keppt er í 

báðum keppnisgreinum, kata og kumite. Þrír unglingar frá karatedeild ÍR urðu Bushidomeistarar 

veturinn 2015-2016. í sínum aldursflokki, Kamila Buracewska í kata 13 ára, Mary Jane Rafael í 

kata 15 ára og Aron Anh Ky Huynh í kata 16-17 ára. Þess má geta að Mary Jane er margfaldur 

Bushidomeistari, hún  varð Bushidomeistari í kata veturinn 2012-2013, síðan bæði í kata og 

kumite veturinn 2013-2014, í kata veturinn 2014-2015 og nú í kata veturinn 2015-2016. Kamila 
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er Íslandsmeistari 2016 og lendi í þriðja sæti bæði í kata og kumite  á Reykjavík International 

Games 2016. Aron er Íslandsmeistari 2016 og lenti í fyrsta sæti á Reykjavík International 

Games 2016. 

KAT AMÓT  K AR AT EDEILDAR  ÍR 

Katamót karatedeildar ÍR var haldið miðvikudaginn 1. maí 2016 í ÍR – heimilinu skógarseli 12. 

Mótið var undirbúningur fyrir beltapróf og haldið fyrir börn á aldrinum 6-12 ára. Skipt var í tvo 

aldurshópa. Börn fædd 2007, 2008, 2009 og yngri mættu kl:17:00 og börn fædd 2004, 2005 og 

2006 mættu kl. 18:00. Þátttökugjald var kr: 1.000. 

FYR ST A BIK AR MÓ T V ET RARIN S 2016-2017 

Fyrsta bikarmót vetrarins var haldið laugardaginn 1.október í Íþróttamiðstöð í umsjón 

Karatefélags Vestmannaeyjar. Þetta var fyrsta mót sem Karatesambandi Íslands hélt fyrir utan 

suðvesturhorns landsins í yfir 20 ár. Góð mæting var á mótið þar sem bæði  var keppt í kata og 

kumite. Veitt voru stig fyrir efstu sætin í hvorri keppnisgrein fyrir sig og stigahæsti 

einstaklingurinn eftir 3 mót verður svo Bikarmeistari ársins. Í kata karla varð Matthías 

Bijan Montazeri frá ÍR í 3. sæti.  Á sunnudeginum 2. október fór fram GrandPrix bikarmót 

þar sem unglingar 12-17 ára kepptu í  þremur aldursflokkum, bæði í kata og kumite. 

Sigurvegarar dagsins í flokki 16-17 ára pilta í kata var Aron Anh Ky Huynh frá ÍR. 

Íslandsmeistaramót unglinga í kumite 2016 fór fram laugardaginn 22. október í 

Fylkissetrinu í Norðlingaholti. Um 60 unglingar, bæði piltar og stúlkur, á aldrinum 12-17 

ára voru skráðir til leiks frá níu félögum. Keppendum var skipt í flokka eftir aldri og þyngd. 

Keppendur frá karatedeild ÍR voru átta, fimm þeirra lentu í úrslitum í sínum flokki.  Í -68 

kg flokki 16-17 ára unnu tveir keppendur frá Karatedeild ÍR til verðlauna, þeir Aron Anh Ky Huynh 

sem varð Íslandsmeistari og Matthías Bijan Montazeri sem varð í 2. sæti. Í flokki 12 ára varð 

Leszek Kisielewski frá Karatedeild ÍR í 2. sæti.  

Í -45kg flokki 13 ára varð Tómas Nói Emilsson frá Karatedeild í ÍR í 3. sæti. 

Í +45kg flokki 13 ára varð Sveinn Logi Birgisson frá Karatedeild í ÍR í 3. sæti. 

ÍS LAN DS MEI ST AR AMÓT  FULLO RÐINN A Í  K UMIT E  

Íslandsmeistaramót fullorðinna í Kumite var haldið 19. nóvember 2016 í Fylkissetrinu í 

Norðlingaholti. Þangað mætti fjöldi  keppenda frá sex félögum, þar á meðal tveir 

keppendur frá karatedeild ÍR. Þeir kepptu báðir í kumite karla, -67 kg. Þar lenti Aron Anh 

Ky Huynh í 2. sæti og Mattías Montazeri  í 3. sæti. Íslandsmeistari í þessum flokki varð 

Máni Karl Guðmundsson, Fylki. Þess má geta að Aron og Mattías keppa bæði í unglinga- og 

fullorðinsflokki í karate. Þeir eru verðlaunahafar frá síðasta Íslandsmeistaramóti unglinga sem 

haldið var 22. október. Þar sem Aron Anh Ky Huynh varð Íslandsmeistari og Mattías Montazeri 

varð í 2. sæti.  Á myndinni eru verðlaunahafar í kumite karla, -67 kg. á Íslandsmeistaramóti 

fullorðinna 2016.  

OPN A KUMI TEMÓ T KAR AT ED EI LDAR  ÍR 

Opna kumitemót karatedeildar ÍR var haldið í ÍR heimilinu laugardaginn 12. nóvember 2016. Um 

50 keppendur á aldrinum 7-12 ára tóku þátt, frá fjórum félögum, Víkingi, Aftureldingu, Fjölni og 

ÍR. Keppt var í níu flokkum. Úrslit dagsins voru þessi: 

 Stúlkur 10-11 ára+: 

1.sæti Agata Ylfa Ólafsdóttir, ÍR 

2. sæti Eydís Magnea Friðriksdóttir, Fjölni                                                                                                                                 

3.sæti Sabína Ó Baldursdóttir, Aftureldingu                                                                                                                                                                                                                                                               

Stúlkur 10-11 ára-:                                                                                                                                                                  

1. sæti Ylfa Sól Þorsteinsdóttir, Fjölni                                                                                                                                          

2. sæti Natalía Lind Hagalín, ÍR                                                                                                                                             
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3. sæti Dagbjört Erla Baldursdóttir, Aftureldingu                                                                                                                               

Stúlkur 9 ára:                                                                                                                                                                      

1.sæti Karen Ai Vi Ong, ÍR                                                                                                                                                     

2. sæti Lea Bryndís Ingólfsdóttir ÍR                                                                                                                                                  

3. sæti Harpa Rós Guðjónsdóttir, Aftureldingu                                                                                                                                                

Stúlkur 7-8 ára:                                                                                                                                                                 

1.sæti Mía Duric, ÍR                                                                                                                                                            

2.sæti Júlía Bryndís Beleccic, ÍR                                                                                                                                              

3. sæti Lena Barbara Jackiewic, ÍR                                                                                                                                          

3. sæti Elísa Margrét Ingvarsdóttir, ÍR                                                                                                                      

Strákar 11 ár:                                                                                                                                                                  

1.sæti Gunnar Haraldsson, Aftureldingu                                                                                                                           

2. sæti Þorgeir Björgvinsson, Aftureldingu                                                                                                                      

3. sæti Sverrir Guðjónsson, Fjölni                                                                                                                               

3. sæti Daníel Blær Þórisson ÍR                                                                                                                            

Strákar 10 ára:                                                                                                                                                               

1. sæti Aron Darri Birgisson, ÍR                                                                                                                                           

2. sæti Brynjar Ágúst Viggóson, Fjölni                                                                                                                             

3. sæti Kjartan Bjarnasson, Fjölni                                                                                                                               

Strákar 9 ára:                                                                                                                                                                      

1. sæti Emil J. Valencia, Víkingi                                                                                                                                             

2. sæti Natan Árni Gíslason, ÍR                                                                                                                                     

3. sæti Halldór Fannar Alfreðsson, Víkingi                                                                                                                  

3. sæti Davíð Ómar Kristjánsson, Víkingi                                                                                                                    

Strákar 8 ára:                                                                                                                                                                  

1. sæti Josef E. Atrouss, ÍR                                                                                                                                                       

2. sæti Rafal Alex Karmel, ÍR                                                                                                                                                 

3. sæti Hinrik Arnar  Þórðarson, Víkingi                                                                                                                     

3. sæti Aron  Þór Guðmundsson, Aftureldingu                                                                                                                 

Strákar 7-8 ára:                                                                                                                                                                         

1. sæti Sverrir Björgvinsson, Aftureldingu                                                                                                                 

2. sæti Adam Ómar Ómarsson, ÍR                                                                                                                                     

3. sæti Jakub Kobiela, ÍR                                                                                                                                                       

3. sæti Axel Björgvinsson, Aftureldingu 

 

KAR AT EK ARL O G K AR ATEK O NA ÁR SIN S 2016 

Karatedeildar ÍR valdi Kamila Buraczewska sem íþróttakonu ársins 2016. Hún hefur lagt 

mikinn metnað í æfingar og náði góðum árangri. Kamila varð Íslandsmeistari 14 ára 

unglinga í kata 2016 og lenti í 3. sæti í hópkata unglinga í aldursflokki 16-17 ára. Á 

Reykjavík International Games keppti hún bæði í kata youth og kumite youth kvenna og 

lenti í 3. sæti í báðum flokkum. Hún varð Bushidomeistari veturinn 2015-2016 í kata 13 

ára. Bushidomeistari er sá einstaklingur sem er stigahæstur eftir þrjú mót í mótaröð fyrir 

unglinga á aldrinum 12-17 ára sem skiptist í aldursflokka þegar mótaröðin hefst að hausti. Kamila 

er góð fyrirmynd yngri iðkenda, hún er hjálpsöm, jákvæð og prúður íþróttamaður, en mætir 

ákveðin og einbeitt til leiks. Hún er með brúnt belti í karate og æfir með Íslenska landsliðinu. 

Karatedeild ÍR valdi Aron Anh Ky Huynh sem íþróttakarl ársins 2016. Hann hefur lagt mikinn 

metnað í æfingar og hefur keppt á árinu bæði í unglinga- og fullorðinsflokki  á 

Íslandsmeistaramótum.  Á Reykjavík International Games lenti Aron í 1. sæti í kata junior. Hann 

varð Íslandsmeistari unglinga 16-17 ára í kata 2016 og varð einnig í 3. sæti  í hópkata. Hann 
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landaði  fyrsta Íslandsmeistaratitli ÍR í kumite unglinga í -68 kg flokki 16-17 ára og keppti á 

Íslandsmeistaramóti fullorðinna í kumite þar sem hann lenti í  2. sæti í karla, -67 kg.  Aron varð  

Bushidomeistari í kata veturinn 2015-2016 í sínum aldursflokki. Bushidomeistari er sá 

einstaklingur sem er stigahæstur eftir þrjú mót í mótaröð fyrir unglinga á aldrinum 12-17 ára 

sem skiptist í aldursflokka þegar mótaröðin hefst að hausti. Hann varð einnig bikarmeistari karla 

í karate 2016. Bikarmeistari verður sá einstaklingur sem er stigahæstur í samanlögðum báðum 

keppnisgreinum, kata og kumite eftir þrjú mót. Hann var að taka þátt í bikarmótaröðinni í fyrsta 

sinn. Aron er hjálpsamur og prúður íþróttamaður, góð fyrirmynd yngri iðkenda. Hann er með 

svart junior belti í karate og var valinn í Íslenska landsliðið í karate 2016 og keppti fyrir Íslands 

hönd á Norðurlandameistaramótinu 2016 í Álaborg í Danmörku. 

Stjórn Karatesambands Íslands útnefndi Aron karatekarl ársins 2016. Í fréttatilkynningu frá KAÍ 

kemur fram að Aron Anh er efnilegasti karatemaður sem hefur komið fram síðustu ár, 

hann er jafnvígur á keppni í kata og kumite. Aron Anh er núverandi bikarmeistari á sínu 

fyrsta keppnisári í fullorðinsflokki auk þess að vera Íslandsmeistari unglinga bæði í kata og 

kumite. Aron Anh er einnig bikarmeistari unglinga í kata ásamt því að vera í verðlaunasæt-

um bæði á unglinga- og fullorðinsmótum í kata og kumite. 

KAT AMÓT  K AR AT EDEILDAR  17.  DES EMBER  

Katamót karatedeildar ÍR var haldið í ÍR heimilinu laugardaginn 17. desember 2016. Keppendur 

frá karatedeild ÍR og karatedeild Víkings tóku þátt. Keppt var í tveimur aldursflokkum. Yngri 

hópurinn var átta ára og yngri, en eldri hópurinn var níu ára og eldri. Mótið var undirbúningur 

fyrir beltapróf. Þátttökugjald var kr: 1000. 

KARATESTARFIÐ  
Shito Ryu er karatestíll karatedeildar ÍR. Shito Ryu þykir miðlungsharður og listrænn karatestíll 

og er einn af fjórum mismunandi karatestílum sem eru viðurkenndir í Japan og af Alþjóða 

karatesambandinu (WKF). Íþróttinni er skipt í þrjá hluta, Kihon, kumite og kata. Kata og kumite 

eru sjálfstæðar keppnisgreinar. Íslandsmeistaramót eru haldin í báðum keppnisgreinum fyrir 

unglinga og fullorðna. En einungis Íslandsmeistaramót í kata fyrir börn yngri en 12 ára.  Árlega 

er haldið bikarmót Karatesambands Íslands (KAÍ). Keppnistímabilið nær frá 1. september til 31. 

maí næsta árs.  Keppt er í kata og kumite, í  kvenna og karlaflokki. Stigahæsti karl og kona eru 

útnefnd Bikarmeistari KAÍ,  þegar mótaröðinni líkur. Lámarksaldur er 16 ár. Samhliða eru haldin 

aldursskiptar mótaraðir fyrir unglinga á aldrinum 12-17 ára á vegum KAÍ.  

Karatedeild ÍR heldur æfingamót bæði í kata og kumite fyrir alla aldurshópa tvisvar á ári og þrjú 

beltapróf. Karateiðkendur félagsins voru 49 talsins bæði stelpur og strákar á aldrinum 

5-17 ára. Margir þeirra hafa lagt mikinn metnað í æfingar og náð góðum árangri í 

keppni og gráðum. Þess má geta að yngsti iðkandi með svart belti á Íslandi er hjá 

karatedeild ÍR, ásamt því að í félaginu er besti karatekarl Íslands árið 2016. Tveir 

Íslandsmeistarar í unglingaflokki í kata og einn í kumite, einn Reykjavíkurmeistari og þrír 

Bushido-meistarar. Ásamt fjölda silfur- og brons verðlaunahafa. 

Karatedeild Víkings hefur tekið þátt í öllum æfingarmótum félagsins, ásamt beltaprófi. 

Víkingur, Afturelding og Fjölnir tóku þátt í æfingamóti Karatedeildar ÍR í kumite og 

þökkum við þeim ánægjulegt samstarf.  

 Annað starfsár karatedeildarinnar hefur verið viðburðarríkt og skemmtilegt. Karate- 

starfið er komið vel af stað og flestir starfsliðir komnir í fastan farveg.Þjálfari deildarinnar 

Vicente Carrasco hefur mikla reynslu í þjálfun.  Hann er áhugasamur um karateíþróttina 

og metnaðargjarn fyrir hönd iðkenda. Hann er eini launaði starfsmaður deildarinnar.  

Greitt er fyrir hvern iðkanda til Karatesambands Íslands (KAÍ). Tekjur deildarinnar eru 

iðkendagjöld.  
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Helstu áherslur í starfinu frammundan ættu að vera kynningarstarf og uppbygging til framtíðar. 

Menntun eldri iðkenda til dómara- og þjálfararéttinda, virkja foreldra og kynna betur fyrir þeim 

þessa einstöku íþrótt sem  börnin þeirra stunda, Shito Ryu karate. 

Hrafnhildur Úlfarsdóttir 

 Formaður Karatedeildar ÍR  

 

KEILUDEILD ÍR   
STARFSSKÝRSLA 2016-2017 
Lögð fram á aðalfundi keiludeildar 16. mars 2017 

STARF STJÓRNAR  
Núverandi stjórn keiludeildar ÍR tók við eftir síðasta aðalfund sem haldinn var 2. mars 2016. Úr 

stjórn gengu Hörður Ingi Jóhannsson formaður og Þórarinn Már Þorbjörnsson meðstjórnandi. 

Þeim eru þökkuð störf í þágu deildarinnar. 

Í stjórn deildarinnar sitja núna Jóhann Ágúst Jóhannsson formaður, Sigríður Klemensdóttir 

gjaldkeri, Sigrún Guðmundsdóttir ritari, Svavar Þór Einarsson meðstjórnandi og Karen 

Hilmarsdóttir meðstjórnandi. Á síðasta aðalfundi var Andrés Haukur Hreinsson kjörinn í stjórn en 

Andrés varð að draga sig í hlé vegna vinnu fljótlega í byrjun starfsárs. Einnig 

var Daníel Rodriguez kjörinn inn en hann gat síðan ekki starfað með stjórn 

frá byrjun vegna persónulegra aðstæðna.  

Haldnir voru 11 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. 

Á haustmánuðum var ný vefsíða ÍR opnuð en sú gamla var komin til ára sinna. Eins og vera vill 

þegar ný síða er opnuð eru breytingar sem getur tekið tíma fyrir fólk að ná utan um og vinna að. 

Held þó að við getum sagt að keiludeildin hafi sett ákveðið viðmið fyrir aðrar deildir hjá félaginu 

varðandi efni um deildina okkar á síðunni. Fleiru má þó bæta við og það verður gert eins og tími 

og aðstæður leyfa. 

ÁR AN GUR  ÍR  K EILARA Á ÁRINU 2016 

Á síðasta ári unnu ÍR-ingar alls ellefu Íslandsmeistaratitla, einn Reykjavíkurmeistaratitil, tvo 

bikarmeistaratitla og tvo Meistaratitla, sjá lista:    

Dags Nafn Flokkur Mót Sæti 

31.1.2016 Hafþór Harðarson Meistaraflokkur RIG 2. sæti 

31.1.2016 Stefán Claessen Meistaraflokkur RIG 4. sæti 

9.2.2016 Stefán Claessen Meistaraflokkur Íslandsmót einstaklinga 2. sæti 

9.2.2016 Linda H Magnúsdóttir Meistaraflokkur Íslandsmót einstaklinga 3. sæti 

1.3.2016 Daniel Rodriguez Meistaraflokkur Íslandsmót einstaklinga 
forgj. 

Íslandsmeistari 

1.3.2016 Steindór M Björnsson Meistaraflokkur Íslandsmót einstaklinga 
forgj. 

3. sæti 

6.3.2016 Ágúst I Stefánsson Opinn flokkur Íslandsmót unglinga Íslandsmeistari 

6.3.2016 Elva Rós Hannesdóttir Opinn flokkur Íslandsmót unglinga 3. sæti 

6.3.2016 Þorsteinn H Kristinsson 1. flokkur pilta Íslandsmót unglinga 2. sæti 



40 

6.3.2016 Ágúst I Stefánsson 2. flokkur pilta Íslandsmót unglinga Íslandsmeistari 

6.3.2016 Lárus B Halldórsson 3. flokkur pilta Íslandsmót unglinga 2. sæti 

6.3.2016 Adam Geir Baldursson 3. flokkur pilta Íslandsmót unglinga 3. sæti 

6.3.2016 Elva Rós Hannesdóttir 3. flokkur stúlkna Íslandsmót unglinga Íslandsmeistari 

6.3.2016 Dagmar Alda Leifsdóttir 3. flokkur stúlkna Íslandsmót unglinga 3. sæti 

6.3.2016 Hinrik Óli Gunnarsson 4. flokkur pilta Íslandsmót unglinga Íslandsmeistari 

6.3.2016 Sara B. Sverrisdóttir 4. flokkur stúlkna Íslandsmót unglinga Íslandsmeistari 

6.3.2016 Hafdís E. Laufdal Pétursd 4. flokkur stúlkna Íslandsmót unglinga 2. sæti 

6.3.2016 Tristan Máni Nínuson 5. flokkur pilta Íslandsmót unglinga   

16.3.2016 ÍR karlar Meistaraflokkur Íslandsmót félaga 2. sæti 

16.3.2016 ÍR konur Meistaraflokkur Íslandsmót félaga Íslandsmeistarar 

5.4.2016 Sigurlaug Jakobsdóttir Öldungaflokkur Íslandsmót öldunga Íslandsmeistari 

5.4.2016 Sigríður Klemensdóttir Öldungaflokkur Íslandsmót öldunga 2. sæti 

5.4.2016 Þórarinn M Þorbjörnsson Öldungaflokkur Íslandsmót öldunga 3. sæti 

17.4.2016 ÍR 1 Opinn flokkur Íslandsmót unglingaliða Íslandsmeistarar 

17.4.2016 ÍR TT Meistaraflokkur Íslandsmót tvím.deildarl. 2. sæti 

19.4.2016 ÍR KLS Meistaraflokkur Bikarkeppni liða Bikarmeistarar 

19.4.2016 ÍR TT Meistaraflokkur Bikarkeppni liða Bikarmeistarar 

19.4.2016 ÍR PLS Meistaraflokkur Bikarkeppni liða 2. sæti 

19.4.2016 ÍR Buff Meistaraflokkur Bikarkeppni liða 2. sæti 

23.4.2016 ÍR KLS Meistaraflokkur Íslandsmót liða Deildarmeistarar 

30.4.2016 Hlynur Örn Ómarsson Meistaraflokkur Meistaramót ÍR 1. sæti karla 

30.4.2016 Ástrós Pétursdóttir Meistaraflokkur Meistaramót ÍR 1. sæti kvenna 

30.4.2016 Einar Már Björnsson Meistararflokkur Meistaramót ÍR 1. sæti forgjöf 

3.5.2016 ÍR PLS Meistaraflokkur Íslandsmót liða Íslandsmeistarar 

3.5.2016 ÍR Buff Meistaraflokkur Íslandsmót liða 2. sæti 

8.5.2016 Hafþór Harðarson Meistaraflokkur Forkeppni AMF 1. sæti 

11.9.2016 Elva Rós Hannesdóttir Meistaraflokkur Opna RVK m.forgj. RVK.meistari 

11.9.2016 Sigrún Guðmundsdóttir Meistaraflokkur Opna RVK.m.forgj. 2. sæti 

11.9.2016 Guðný Gunnarsdóttir Meistaraflokkur Opna RVK.mforgj. 3. – 4. sæti 

11.9.2016 Herdís Gunnarsdóttir Meistaraflokkur Opna RVK.mforgj. 3. – 4. sæti 

14.9.2016 ÍR KLS Meistaraflokkur Meistarakeppni KLÍ Meistarar 

18.9.2016 Alexander Halldórsson Meistaraflokkur Opna Reykjavíkurmótið 3. – 4. sæti 

2.10.2016 Stefán Claessen Meistaraflokkur Íslandsmót para 2. sæti 

2.10.2016 Linda H Magnúsdóttir Meistaraflokkur Íslandsmót para 2. sæti 

12.11.2016 Einar M Björnsson Meistaraflokkur Íslandsmót tvímenningi Íslandsmeistari 

12.11.2016 Hafþór Harðarson Meistaraflokkur Íslandsmót tvímenningi Íslandsmeistari 

 

Auk þessara verðlauna settu ÍR ingar fjölmörg met á árinu bæði formleg 

og persónuleg. Hafþór Harðarson bætti Íslandsmetið í 8 leikjum karla 

þegar hann spilaði 1.950 eða 243,75 í meðaltal í leik á RIG mótinu í 

janúar. Lið ÍR-PLS bætti Íslandsmet þriggja manna liða karla þegar þeir 

spiluðu 748 í einum leik eða 249,3 að meðaltali. Elva Rós Hannesdóttir 

bætti enn einu Íslandsmetinu við í 3. flokki stúlkna þegar hún spilaði 386 í 

tveimur leikjum eða 193,0 að meðaltali og Sara Bryndís Sverrisdóttir setti 
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Íslandsmet í þremur leikjum í 4. flokki stúlkna þegar hún spilaði 498 eða 166,0 að meðaltali. 

BARN A-  O G UN GLIN GAS TAR F  

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. Einhver fjölgun hefur verið af 

krökkum sem æfa hjá okkur milli ára. Ákveðin vandræði er þó varðandi aukningu sem snýst fyrst 

og fremst að aðstöðu, fjölda brauta, tíma sem við fáum o.s.frv. Komum þó nánar að því síðar. 

Á árinu tóku foreldrar sig til og stofnuðu foreldrafélag keilukrakka að frumkvæði Öldu 

Steingrímsdóttur. Því framtaki fögnum við sérstaklega og bindum miklar vonir um að það starf 

styðji enn betur við krakkana okkar. Stjórn deildarinnar mun leggja sitt af mörkum í starfi þessa 

hóps. 

 

MÓTAHALD ÍR  Á  ÁRIN U 2016 

Sem fyrr heldur keiludeildin all nokkur mót fyrir keilara. Þar eru t.d. Pepsí mótin en þar njótum 

við mikils stuðnings frá Ölgerð Egils Skallagrímssonar með verðlaun. Hagnaður okkar af þessum 

mótum er eyrnamerktur afreksstarfi deildarinnar. 

 

 

 

 

 

 

 

AMF og RIG mótin voru fyrirferðarmikil á árinu sem fyrr. Keiludeildin kom að framkvæmd 

keilumóts í tengslum við RIG áttunda árið í röðu. Fjórum erlendum gestum var boðið til landsins 

og fór svo að Rikke Agerbo frá Danmörku sigraði öðru sinni. Í maí kláraðist svo AMF forkeppnin 

sem Hafþór Harðarson sigraði og vann sér með því þátttökuréttinn á heimsbikarmóti einstaklinga 

Qubica AMF World Cup. Mótið sem er fjölmennasta einstaklingsmótið sem haldið er árlega var 

haldið í Shanghai í Kína í október. Tækifærið var notað og samið við SportTV um gerð fréttaskota 

frá keppninni sem birtust í íþróttafréttum á RÚV og einnig um gerð heimildarmyndar um ferðina. 

Vinna við heimildarmyndina er enn í gangi og er stefnt að því að klára hana og selja til birtingar í  

sjónvarpi. Þessi mynd verður líka eign deildarinnar og fer þá í ört stækkandi sögusafn hennar. 

Páskamót ÍR var haldið sem fyrr þótt að Nói Síríus hafi nú neitað okkur um stuðning. Verðlaun 

voru því á kostnað deildarinnar og því tap af mótinu. Alls voru um 50 sem tóku þar þátt. 

Sú ákvörðun var tekin 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) ákváðu að styðja 

okkur ekki að þessu sinni. Sú ákvörðun kom sér afar illa við deildina. Vaninn hefur verið að hafa 

happadrætti eftir mót til stuðning unglingastarfinu og varð því eðlilega ekki að því. Einnig er 

staðreyndin sú að brautargjald pr. klukkutíma til okkar hefur hækkað um 800 kr. pr. klst. milli ára 

sem gerir allt mótahald þess dýrara. Að ekki sé nefnt þegar ekki fæst stuðningur fyrir verðlaun. 

Ljóst er að til að standa undir áframhaldandi mótahaldi deildarinnar þurfum við að afla okkur 

stuðnings fyrirtækja í formi verðlauna. Stjórn deildarinnar hefur ekki endilega alla burði til að afla 

þeirra og er hér með skorað á félagsmenn sem geta lagt hönd á plóg að hjálpa til við öflun 
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stuðnings frá fyrirtækjum. Þetta virkar best þegar einhver þekkir til hjá fyrirtækjum og getur því 

notað persónuleg sambönd sín. Venjulegt „suð“ í símtölum, tölvupóstum eða öðrum samskiptum 

eru hunsuð mjög fljótt af fyrirtækjum í dag. 

LAN DS LIÐ SV ERK EFNI  

Á liðnu ári voru nokkrir ÍR-ingar valdir í afrekshópa karla, kvenna og 

ungmenna hjá KLÍ. A landslið kvenna keppti á Evrópumóti kvenna EM 

2016 í Vín í Austurríki í júní. Liðið náði góðum árangri og tryggði sér 

þátttökurétt til keppni á heimsmeistaramóti kvenna HM 2017 sem 

fer fram í Qatar. Fulltúar ÍR á mótinu voru Ástrós Pétursdóttir, 

Bergþóra Rós Ólafsdóttir og Linda Hrönn Magnúsdóttir. 

A landslið karla keppti á Evrópumóti karla EM 2016 sem fór fram í 

Berlín í Þýskalandi í ágúst. Fyrir hönd ÍR kepptu þeir Bjarni Páll 

Jakobsson og Stefán Claessen. Karlaliðið endaði í 18. sæti í 

liðakeppninni og rétt missti því af sæti á HM, en 15 efstu liðin tryggðu sér þátttökurétt. 

Það má með sanni segja að stærsta verkefni síðasta árs hafi verið þátttakan á Evrópumóti 

unglinga EYC 2016 sem fram fór í Egilshöll um páskana. Á því móti kepptu fyrir hönd ÍR þau Ágúst 

Ingi Stefánsson, Elva Rós Hannesdóttir og Þorsteinn Hanning Kristinsson. Einnig keppti þar 

Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir sem gekk til liðs við ÍR í sumar ásamt Margréti Björgu Jónsdóttur frá 

ÍA. Gengi krakkanna var ágætt og miklvæg reynsla og sem fyrr eru miklar framtíðarvonir bundnar 

við ungviðið okkar. 

Í afrekshópi kvenna hjá  KLÍ eru núna 5 konur af 9 frá ÍR og Hafþór Harðarson er þjálfari 

kvennaliðsins. Í karlahópnum eru 5 karlar af 14 úr ÍR og í unglingahópnum eru 4 krakkar af 13 úr 

ÍR og Stefán Claessen yfirþjálfari keiludeildar ÍR er í þjálfarahópnum. 

AÐSTÖÐUMÁL  
Í mörg ár höfum við reynt að koma keilunni í viðunandi aðstöðu. Óþarft er hér að ræða eitthvað 

stöðu keilusala, við vitum hvernig sú staða er. Það þrengir endalaust að okkur. 

Staðan núna í dag er þó nokkuð áhugaverð. Á Skaganum er verið að vinna að því að koma upp 

nýrri keiluaðstöðu með 8 brautum. Á Akureyri er staðan hinsvegar óljósari þar sem Þór er að 

missa sitt húsnæði og annað virðist ekki vera í boði. Við hér sunnan heiða verðum að hjálpa þeim 

eins og hægt er að komast inn einhversstaðar. KLÍ er að aðstoða Þór með þrýsting á 

bæjaryfirvöld þar og vonandi leysast þau mál fyrir haustið. 

Hjá okkur er staðan þannig að Sigmar Vilhjálmsson 

hjá Keiluhöllinni hefur í tölvupósti boðið 

Reykjavíkurfélögunum afnot af búnaðinum sem 

var í Öskjuhlíð með ákveðnum skilyrðum þó. 

Viðræður hafa verið við bæði ÍBR og ÍTR um að 

koma upp aðstöðu fyrir okkur. Sú vinna er í gangi 

en hefur ekki náð að vera nægjanlega formfest. 

Verið er að leita að húsnæði sem gæti rúmað á 

bilinu 10 til 16 brautir og er ÍTR tilbúið að standa 

að kostnaði við rekstur þeirrar aðstöðu þ.e. leigu 

og starfsmannakostnað (samt ósamið um það). 

Vandamálið er þó að um er að ræða að nýta þann styrk sem við nú þegar fáum fyrir keiluna og 

takmarkar það allverulega möguleikann á húsnæði. Gert er ráð fyrir að leigan sé 1.200 til 1.500 kr 

pr. m2. Margir staðir sem eru lausir og koma til greina eru þó ennþá dýrari en það. 
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Nýjast í málinu er þó það að búið er að bjóða okkur formlega húsnæði sem mundi rúma 16 

brautir plús aðra aðstöðu fyrir keiluna. Rætt er í fullri alvöru innan Reykjavíkurfélaganna og ÍBR 

að kaupa frekar búnað að utan til að til að hafa frjálsari hendur varðandi rekstur viðkomandi 

salar. Verið er að vinna að því eins og kostur er að klára málið og leggja fyrir ÍTR. 

AÐ LOKUM  
Undirritaður tók við formennsku í deildinni fyrir ári af Herði Inga sem þá gekk úr stjórn. Á sama 

tíma hætti Þórarinn Már Þorbjörnsson í stjórn, en hann hefur verið hvað lengst allra í stjórn 

deildarinnar. Þessir tveir hafa þó heldur betur reynst haukar í horni þegar á þarf að halda og 

langar mig að þakka þeim sérstaklega fyrir alla aðstoðina á árinu. 

Þetta ár hefur kennt mér mikið. Mikil vinna hefur farið í störf stjórnarinnar vegna keilunnar. Mikil 

vinna hefur farið hjá keilurum í önnur störf hjá deildinni, störf keilunnar innan KLÍ og tengdum 

verkefnum. Þeim sem hafa gefið sig að þessu starfi þakka ég að heilum hug. 

Eins og oft áður falla verkin þó á of fáar hendur. Svona félagsskapur rekur sig ekki sjálfur og hann 

verður aldrei betri en það sem við hvert og eitt leggjum í hann. Ef við gerum ekki neitt, þá gerist 

ekki neitt. En til að þetta gangi vel þarf fólk með hugsjón og ástríðu fyrir keilunni. Málið er að við 

höfum þetta öll. Ég skora því á ykkur ágætu keilara að hjálpa okkur öllum við að halda öflugu 

starfi þessarar deildar áfram á komandi árum. Skora á ykkur að bregðast við þegar eftir aðstoð er 

kallað. Höldum áfram að gera keiludeild ÍR að bestu keiludeildinni á landinu. Munum það að 

margar hendur vinna létt verk. Það eru orð að sönnu. 

Ég þakka stjórnarmönnum, þjálfurum deildarinnar, starfsfólki ÍR og öðrum sem hafa aðstoðað á 

árinu kærlega fyrir samstarfið á liðnu ári með von um áframhaldandi gott og öflugt samstarf á 

næsta starfsári. 

Fh. keiludeildar ÍR 

Jóhann Ágúst Jóhannsson  formaður 

 

KNATTSPYRNUDEILD ÍR   
STARFSSKÝRSLA 2016-2017 

SKÝRSLA STJÓRNAR  
Á síðasta aðalfundi sem haldinn var 17. mars 2016 voru eftirtaldir 

aðilar kjörnir í stjórn deildarinnar: Runólfur Sveinsson (formaður), 

Árni Birgisson, Matthías Imsland, Guðmundur Axel Hansen og 

Magnús Þór Jónsson. Auk þeirra voru Sigurður Þórir Þorsteinsson og 

Ísleifur Gissurarson kjörnir varamenn. Stjórn deildarinnar fundar 

reglulega og voru bókaðir fundir 12 talsins á árinu. Auk þessa voru 

haldnir ótal óformlegra funda með ráðum deildarinnar, 

styrktaraðilum og öðrum aðstandendum.  

Snemma í ágústmánuði 2016 urðu breytingar á stjórn deildarinnar þar 

sem Runólfur Sveinsson lét af störfum sem formaður deildarinnar. 

Ísleifur Gissurarson var þá skipaður formaður deildarinnar fram að 

næsta aðalfundi. Í desember gekk Valgeir Þór Þorvaldsson inn í stjórn 

knattspyrnudeildar sem varamaður.  

Árið 2016 reyndist mjög ánægjulegt hjá knattspyrnudeild ÍR. Hagstæður rekstur undanfarinna ára 

lagði grunn að þeim árangri sem vannst á árinu 2016. Má þar helst nefna sigur meistaraflokks 
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karla í 2. deild og þar með langþráða endurkomu í 1. deild á árinu 2017. Rekstur 

knattspyrnudeildar hélt áfram sama skipulagi þar sem stjórn deildarinnar sá um allar 

fjárhagslegar skuldbindingar deildarinnar að undanskildum ferðakostnaði fyrir meistaraflokkana.  

Fastir liðir í starfi stjórnar eru útgáfa ÍR-blaðsins að vori og flugeldasala ÍR á milli jóla og nýárs.  

Sem fyrr voru þessir liðir sérstaklega arðbærir fyrir knattspyrnudeild.  

Stjórn knattspyrnudeildar þakkar sérstaklega þeim Atla Geir Jóhannessyni og Guðjóni Inga 

Eiríkssyni fyrir vinnu sína við útgáfu ÍR- blaðsins. Útgáfa ÍR-blaðsins er ekki eingöngu mikilvæg 

sem fjáröflun heldur einnig sem auglýsing og upplýsingaveita frá knattspyrnudeild fyrir allt 

Seljahverfi. Flugeldasala ÍR er einnig mikilvæg fjáröflun fyrir knattspyrnudeild og hefur verið í 

áraraðir. Stjórn knattspyrnudeildar þakkar þeim Stefáni Valssyni og Sævari Ólafssyni sérstaklega 

fyrir þeirra vinnu við flugeldasöluna. Þeir Stefán og Sævar hafa lengi séð um rekstur 

flugeldasölunnar með stakri prýði. Einnig eiga bræðurnir Ari og Már Viðarssynir miklar þakkir 

skildar fyrir aðkomu sína að flugeldasölunni. Þeir bræður munu framvegis, ásamt hópi ungra 

manna úr hverfinu taka við rekstri flugeldasölunnar.  

Undanfarin ár hefur fjárhagslegur rekstur knattspyrnudeildar verið mjög jákvæður og ljóst er að 

rekstrarhagnaður er á deildinni fjórða árið í röð. Hagnaður ársins 2016 var þó ekki eins mikill og 

árið 2015 þar sem aukið fjármagn var sett í rekstur meistaraflokks karla með það að markmiði að 

vinna deildina og komast loks aftur upp í 1. deild.  

Eitt af helstu markmiður knattspyrnudeildar ÍR er að fjölga sjálfboðaliðum sem koma að starfi 

deildarinnar. Með auknum fjölda sjálfboðaliða er hægt framkvæma stærri og umfangsmeiri 

verkefni svo að deildin öll geti stigið upp með auknum iðkendafjölda í yngri flokkum og bættum 

árangri meistaraflokka. Eitt þessara verkefna var stofnun heimaleikjaráðs sem tók til starfa vorið 

2016. Heimaleikjaráð sér um að framkvæmd á heimaleikjum ÍR á Hertz-velli, sé vönduð og falleg. 

Stjórn knattspyrnudeildar þakkar Magnúsi Þór Jónssyni sérstaklega fyrir hans frumkvæði að 

stofnun ráðsins.  

Einn af skemmtilegustu viðburðum ársins hjá meistaraflokkunum er opin æfing meistaraflokka og 

yngri flokka félagsins.  

Einu sinni á ári bjóða meistaraflokkarnir yngri iðkendum að spreyta sig á æfingu með liðunum. Þá 

fjölmenna ungir ÍR-ingar á æfingu undir handleiðslu 

leikmanna í meistaraflokki. Það er einróma álit stjórnar 

starfsmanna félagsins að samband meistaraflokka við 

yngri iðkendur sé mikilvægt til þess að búa til sterkar 

hefðir og aukin áhuga á íþróttinni. Opna æfingin er því 

tæki sem nýtist deildinni við að fjölga iðkendum og auka 

áhuga barnanna í hverfinu á knattspyrnunni.  

MEIS TARAFLOKK UR KARLA  

Sumarið 2016 var fjórða sumar meistaraflokks karla í 2. 

deild og ljóst var að nú yrði ekkert annað  í boði en að 

fara aftur upp í 1. deild.  

Mikil vinna og aukið fjármagn var sett í þetta verkefni og því var mikil pressa á öllum sem að 

starfinu komu að árangur næðist þetta sumarið. Laugardagurinn 3. september 2016 reyndist 

örlagaríkur en þá varð ljóst að ÍR-ingar höfðu tryggt sér sæti í 1. deild árið 2017. Svo fór að ÍR lauk 

keppni í 1. sæti 2. deildar með 54 stig, 11 stigum meira en næsta lið, Grótta sem hafnaði í 2. sæti.  

Þjálfarar liðsins voru þeir Arnar Þór Valsson og Eiður Ottó Bjarnason. Þeim til aðstoðar var 

Eyjólfur Þórður Þórðarson liðstjóri og yfirsjúkraþjálfarinn Sævar Ómarsson. 
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Megin uppistaða liðsins var eins og undanfarin ár uppaldir ÍR-ingar ásamt völdum 

aðkomumönnum sem falla vel í hópinn. Alls komu 26 leikmenn við sögu í Íslandsmótinu. Auk 

þessara leikmanna voru nokkrir drengir sem æfðu með liðinu en spiluðu fyrir Létti. Ástæða 

stærðar hópsins er sú að ekki tókst að manna 2. flokk karla og því nauðsynlegt að hafa stóran 

æfingahóp.  

Engin æfingaferð var farin á árinu 2016.  

Meistaraflokksráð karla var sem fyrr starfandi á árinu 2016. Helstu verkefni meistaraflokksráðs 

eru að vera leikmönnum og þjálfurum innan handar við hvers kyns aðstæður. Þar að auki heldur 

ráðið utan um ferðalög liðsins og fjárhagsleg atriði tengd þeim. Formaður meistaraflokksráðs var 

Sigmann Þórðarson og meðstjórnendur voru Sindri Rafn Arnarsson og Ísleifur Gissurarson. 

MEIS TARAFLOKK UR KV ENN A  

Meistaraflokkur kvenna átti einnig góðu gengi að fagna í 1. deild kvenna en liðið komst í umspil 

um sæti í Pepsi-deild.  

Þjálfari liðsins er Guðmundur Guðjónsson en hann tók við liðinu haustið 2015.  

Sjúkraþjálfari liðsins er Gunnlaugur Jónasson.  

Leikmannahópur meistaraflokks kvenna 

samanstendur af uppöldum ÍR-ingum og 

leikmönnum frá öðrum liðum sem mynda 

kjarna til næstu ára. Ljóst er að mikil tækifæri 

eru til uppbyggingar hjá meistaraflokki kvenna.  

Eiginlegt meistaraflokksráð var ekki starfrækt 

sumarið 2016 en þeir Árni Birgisson og 

Magnús Þór Jónsson sáu að meistu leyti um 

rekstur liðsins. Hins vegar var sett á laggirnar 

nýtt meistaraflokksráð kvenna fyrir sumarið 

2017. Meðlimir þess eru Matthías Imsland, 

Engilbert Imsland og Kristján Arnór 

Kristjánsson.  

BARNA-  OG UNGLINGARÁÐ  
Barna- og unglingaráð(BUR) starfar undir stjórn knattspyrnudeildar en þó fer ráðið með allan 

rekstur yngri flokka starfs félagsins. Rekstur BUR er með góðu móti undir handleiðslu sterkrar 

stjórnar ráðsins. Stjórnendur BUR eru þeir Guðmundur Axel Hansen (formaður), Benedikt 

Árnason, Engilbert Imsland, Kjartan Másson, Atli Geir Jóhannesson og Sigrún Tómasdóttir.  

Yfirþjálfari yngri flokka er Sigurður Þórir Þorsteinsson.  

Sigurður er jafnframt formaður Knattspyrnuþjálfarafélags Íslands.  

Þjálfarar yngri flokka knattspyrnudeildar ÍR eru sem hér segir:  

8. fl. barna: Jóhann Ingi Jóhannsson 

7. fl. ka. Hjörtur Harðarson 

7. fl. kv. Róbert Jóhannsson 

6. fl. ka. Kristján Gylfi Guðmundsson 

6. fl. kv. Róbert Jóhannsson 

5. fl. ka. Magnús Þór Jónsson og Engilbert Friðfinnsson 

5. fl. kv. Ástrós Eiðsdóttir 

4. fl. ka. Kristján Gylfi Guðmundsson og Serigne Modou Fall 

4. fl. kv. Helga Dagný Bjarnadóttir og Kristján Ari Guðmundsson 

3. fl. ka. Jóhannes Guðlaugsson og Dragi Pavlova 

2. og 3. fl. kv. var ekki starfræktur árið 2016.  
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2. fl. ka. var ekki starfræktur árið 2016.   

 

Eitt af helstu markmiðum BUR hefur verið að fjölga iðkendum í yngri flokkum félagsins.  

Árið 2015 voru iðkendur hjá knattspyrnudeild u.þ.b. 350 talsins. Sett var það markmið að ná 500 

iðkendum fyrir 50 ára afmæli knattspyrnudeildarinnar árið 2020. Þessu áfanga hefur hins vega nú 

þegar verið náð er það vel.  

Árið 2016 voru fjórir leikmenn úr 4. flokki karla, þeir Adam Thorsteinsson, Bragi Karl Bragason, 

Róbert Andri Ómarsson og Ivan Óli Santos valdir í úrvalslið Reykjavíkur. Liðið fór til Helinski í 

Finnlandi á Norðurlandamót grunnskóla. Ljóst er að í yngri flokka starfi ÍR leynast 

framtíðarleikmenn félagsins. 

MÓTAHALD YN GRI  FLO KKA  

Hið árlega Hlynsmót í 7. flokki karla var haldið að vanda og tókst það með eindæmum vel en 

þetta árið var það haldið í Egilshöllinni. Einnig var haldið mót í 6. flokki karla í samvinnu við 

Dominos. Þá var einnig haldið knattspyrnumót í 5. flokki í samastarfi við Subway en fyrirtækið er 

eitt af stærstu styrktaraðilum knattspyrnudeildarinnar. Umgjörð mótanna var til fyrirmyndar og 

má með sanni segja að mótin séu þau flottustu í þessum stærðarflokki. Stjórn knattspyrnudeildar 

þakkar sjálfboðaliðum, foreldrum, forráðamönnum, iðkendum og styrktaraðilum fyrir aðstoðina 

við að halda slík mót. Alls voru rúmlega 100 leikir spilaðir á Hertz-vellinum á síðasta ári og í 

flestum tilfellum þarf knattspyrnudeildin að manna leikina með dómurum og aðstoðardómurum 

frá félaginu. Stjórn knattspyrnudeildar þakkar því sérstaklega þeim einstaklingum sem hafa 

komið að dómgæslustörfum síðustu árin fyrir óeigingjarnt starf og vonast til þess að við getum 

notið liðsinnis þeirra á komandi keppnistímabili. Dómarastjóri deildarinnar er Sigrún Tómasdóttir 

en hún hefur sinnt starfinu afar vel á því ári sem nú er að líða.  

 

 

KÖRFUKNATTLEIKSDEILD ÍR   
STARFSSKÝRSLA 2016-2017 
 

SKÝR S LA S TJÓR NAR  

Stjórn Körfuknattleiksdeildar ÍR á tímabilinu 2016-2017 

var þannig skipuð: 

Kristján Pétur Andrésson, formaður, Guðmundur Óli Björgvinsson, varaformaður Haukur Þór 

Haraldsson, gjaldkeri, Steinar Þór Guðjónsson, Haukur Gunnarsson, Guðni Fannar Carrico, 

Sigurður Breiðfjörð Þorsteinsson 

Fjáröflunarráð skipuðu: 

Herbert Arnarson, Hjálmar Sigurþórsson, Hilmar Sigurjónsson, Jóhannes Karl 

Sveinsson, Gísli Hallsson, Hendrik Berndsen 

Unglingaráð skipuðu: 

Davíð Bjarnason, formaður, Lilja Norðfjörð, Davíð Wíum, Hilmar Sigurjónsson, 

Jóhannes Karl Sveinsson.  

STAR FS EMIN :  

Stjórnin tók töluverðum breytingum frá fyrri tímabilum en kjarni stjórnarinnar sem 

hafði starfað allt frá 2012 gaf ekki kost á sér fyrir tímabilið og komu því nokkur ný 

andlit inn í stjórn. Stjórnin hittist á fundum þegar þurfa þótti en að öðru leyti fóru 

samskipti stjórnar fram í gegnum síma, tölvupósta osfrv. 
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Búningamál: KKD ÍR spilaði undir merkjum Jako þriðja árið í röð en samningur deildarinnar við 

Jako rennur út í lok árs 2017. Samningur ÍR og Jako nær til allra deilda félagsins. Jako sér einnig 

um sölu á öllum keppnisbúningum til yngri flokka félagsins.  

F JÁR MÁL :  

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. Stjórnin fór 

af stað með bílabón og sölu á ýmsum varningi t.d beikoni og eggjum á keppnistímabilinu. 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. Það eru Hertz, Alvogen, 

Samkaup/Nettó, Tryggingamiðstöðin, Landslög og Lagastoð. Aðkoma styrktaraðila deildarinnar er 

forsenda þess að geta haldið upp metnaðarfullu starfi hjá Körfuknattleiksdeild ÍR. 

MEIS TARAFLOKK UR KARLA :  

Ný stjórn gekk frá samningi við Borche Illievski um að þjálfa liðið áfram og honum til aðstoðar var 

ráðinn Árni Eggert Harðarson og þegar líða fór á tímabilið kom Eggert Maríuson inn í 

þjálfarateymið. 

Töluverðar breytingar urðu á leikmannahópnum frá árinu áður 

en undirritaður (núverandi formaður) lagði skóna á hilluna í bili. 

Auk þess yfirgaf Björgvin Hafþór Ríkharðsson liðið og gekk til liðs 

við Tindastól.  Eyjólfur Ásberg yfirgaf liðið eftir ársdvöl og gekk 

til liðs við Skallagrím. Á miðju keppnistímabili yfirgaf Vilhjálmur 

Theódór liðið og gekk til liðs við Njarðvík. Við fengum sterka 

pósta til félagsins en Matthías Orri Sigurðarson kom heim eftir 

ársdvöl í Bandaríkjunum og Kristinn Marinósson kom frá 

Haukum. Stefán Karel Torfason kom frá Snæfelli en þurfti að 

leggja körfuknattleiksskóna á hilluna vegna höfuðmeiðsla sem 

hann hlaut í fyrsta leik í vetur. Hjalti Fiðriksson kom frá Njarðvík 

en hann þurfti að taka sér hlé frá körfuknattleiksiðkun seinni 

hluta tímabilsins vegna veikinda. Danero Thomas kom svo loks til liðsins í janúar frá Þór Akureyri.  

Liðið endaði í 7.sæti Dominos-deildarinnar með 4.sigra í fyrri umferð og 7. sigra í seinni umferð. Í 

upphafi tímabils var samið við Bandaríkjamanninn Matt Hunter um að leika með liðinu en í 

desember var honum sagt upp þar sem hann stóð ekki undir þeim væntingum sem gerðar voru 

til hans. Samið var við Quincy Hankins-Cole um að leika með liðinu út keppnistímabilið hann kom 

til landsins í nóvember og á tímabili voru tveir bandarískir leikmenn í leikmannahóp liðsins. Með 

þessum árangri komst ÍR í úrslitakeppnina í fyrsta sinn frá árinu 2011.  Í úrslitakeppninni mættum 

við liði Stjörnunnar og töpuðum einvíginu um farseðilinn í undanúrslit 3-0 en allir leikir liðanna 

voru hnífjafnir og réðust á loka mínútunum.  

Sigurkarl Róbert Jóhannesson var valinn körfuknattleiksmaður ÍR 2016 en Sigurkarl var ein af 

burðarrásum drengjaflokks ÍR sem urðu Íslandsmeistarar 2016 en hann var einnig einn af 

lykilmönnum landsliðs Íslands U-18 sem urðu m.a. Norðurlandameistarar síðasta sumar.  

Sigurkarl er uppalinn hjá ÍR og hefur leikið með ÍR allan sinn feril hingað til. 
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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.  

YNGRI-FLOKK AR :  

Yfirþjálfarar yngri flokka eru Borche Illievski og Árni Eggert Harðarson en með þeim starfa um tíu 

þjálfarar sem sinna þjálfun hjá yngri flokkum deildarinnar, í þeim fjórtán flokkum sem eru 

starfræktir hjá félaginu.  

Iðkendum deildarinnar heldur áfram að fjölga og eru nú um 130 samanborið við árið á undan en 

þá voru þeir í kringum 100. Vel hefur tekist að halda utan um skráningu iðkenda og einnig hefur 

vel gengið með innheimtu æfingagjalda.  

Hjá stúlkunum stendur iðkendatalan í stað en hjá félaginu æfa í 

kringum 30 stelpur flestar hjá Snædísi Birnu Árnadóttur og á hún hrós 

skilið fyrir að halda vel utan um sína flokka. Til þess að fjölga stelpum 

hjá félaginu er fyrsta skrefið að enduverkja meistaraflokk kvenna en ÍR 

á mikla sögu í kvennakörfuboltanum, líkt og karlamegin. Það er vilji 

stjórnarinnar að gera betur fyrir kvennakörfuna í ÍR.  

Drengjaflokkur ÍR varð Íslandsmeistari í fyrra með því að leggja Njarðvík 

í hreinum úrslitaleik um titilinn í Hertz-hellinum í Seljaskóla. Þess má 

einnig geta að við ÍR-ingar héldum úrslitahelgi yngri flokka á okkar 

heimavelli og gekk sú helgi stórvel. Drengjaflokkur lék einnig til úrslita í bikarkeppni KKÍ á síðasta 

ári en tapaði úr úrslitaleik gegn Njarðvík í Laugardalshöll og má því segja að þeir hafi komið fram 

hefndum með því að vinna stærsta titil í úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn. 

Leikmenn fæddir 1999 og 2000 tóku þátt í Scania Cup í Svíþjóð annað árið í röð en um er að ræða 

óopinbert Norðurlandamót félagsliða. Á mótið, sem á sér áratuga sögu, er boðið þeim liðum sem 

hafa orðið Íslandsmeistarar í sínu heimalandi.  Skemmst er frá því að segja að lið ÍR stóð sig 

gríðarlega vel og hafnaði í þriðja sæti á mótinu og var Hákon Örn Hjálmarsson valin í úrvalslið 

mótsins.  Hákon Örn var síðan valin síðasta haust til þátttöku í körfuboltabúðum á vegum NBA og 

FIBA í Finnlandi (Basketball Without Borders) en NBA og FIBA standa árlega fyrir 

körfuboltabúðum fyrir 40 efnilegustu 16 ára körfuboltamenn Evrópu og hefur einungis einu sinni 

áður verið valin Íslendingur í búðirnar svo vitað sé. 

Yngstu flokkarnir okkar fóru á fjölmörg vinamót og eldri flokkarnir kepptu í Íslandsmótinu og 

bikarkeppni KKÍ.  

Við héldum hið árlega Nettómót ÍR fyrstu helgina í desember. Skráð voru 130 lið til leiks og í 

kringum 550-600 iðkendur á aldrinum 6-10 ára. 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.  
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FULLTRÚAR ÍR  Í  LANDSLIÐUM Á ÞESSU  ÁRI:   
U-15: Benóný Svanur Sigurðsson og Hafliði Jökull Jóhannesson 

U-18: Hákon Örn Hjálmarsson og Ingvar Hrafn Þorsteinsson 

Auk þess átti ÍR eftirtalda fulltrúa í landsliðum á síðasta ári: 

U-16: Sigvaldi Eggertsson og Ingvar Hrafn Þorsteinsson 

U-18: Hákon Örn Hjálmarsson, Sigurkarl Róbert Jóhannesson og Eyjólfur Ásberg Halldórsson 

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. 

 

Kristján Pétur Andrésson, formaður Körfuknattleiksdeildar ÍR. 

 
SKÍÐADEILD ÍR   
Starfsskýrsla 2016-2017 

AÐALFUNDUR O G SKIP AN STJÓRN AR  

Í stjórn voru kjörin:  

Formaður:  Gísli Reynisson 

Varaformaður: Sigrún Inga Kristinsdóttir 

Ritari: Fríða Jónasardóttir 

Gjaldkeri: Hilmar Magnússon 

Meðstjórnandi: Jón Kornelíus Magnússon 

Varamenn: Kristinn H. Gíslason og Kristinn Már Magnússon. 

Fulltrúi ÍR í Skíðaráði Reykjavíkur er Sigrún Inga Kristinsdóttirog til vara Gísli Reynisson.  

STARFSEMIN  
Eins og undanfarin ár þá var starfsemi skíðadeildarinnar rekin í samstarfi við skíðadeild 

Víkings undir merkjum Hengils. Góð reynsla er komin á samstarfið og gengur það 

ágætlega. Helsta vandamálið snýr að nýliðun í deildinni en hún hefur ekki verið 

nægjanleg. Nýir iðkendur virðast frekar skrá sig í Víking en ÍR. Það er eitthvað sem við 

verðum að skoða frekar og finna ástæður fyrir því.  

Veturinn í vetur var erfiður vegna snjóalaga. Ekkert var farið á skíði í desember vegna snjóleysis 

en undanfarin ár hefur desember oft á tíðum verið mjög góður skíðamánuður. Árið hófst svo 

með góðri fjölskyldu- og æfingaferð til Wagrain í Austurríki. Heildarstærð hópsins var um 130 

manns. Snjóleysið hélt áfram að trufla starfið 

þegar heim var komið og má segja að 

reglulegar æfingar hafi ekki hafist fyrr en í 

byrjun febrúar vegna veðurs og snjóleysis. 

Snjóleysið var um allt land og má segja að 

þrátt fyrir allt hafi aðstæður verið einna 

bestar í Reykjavík. 

Innan deildarinnar er mikið starf unnið. 

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, 

mótahaldi og öðrum viðburðum á vegum SKÍ, SKRR og annarra tengdra aðila.  
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F JÁR MÁL O G R EK ST UR  

Ekki hefur náðst að snúa við taprekstri sem hefur verið á deildinni 

undanfarin ár og er það nokkuð áhyggjuefni. Ár- 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. 

Með auknum kröfum um fjölda æfinga og gæði þá er ljóst að hækka þarf 

æfingagjöld í elsta hópnum en deildin hefur verið treg með það vegna 

mikils kostnaðar við æfingar og ferðalög iðkenda.  

SKÁLAMÁL  

Skálinn heldur áfram að vera þungur baggi á deildinni. Stjórnin 

hefur fundað nokkrum sinnum yfir árið með 

framkvæmdastjóra ÍR og formanni aðalstjórnar. Nokkrar 

hugmyndir hafa komið fram án þess að lausn sé í farvatninu. Í 

huga skíðadeildarinnar þá gengur núverandi fyrirkomulag 

engan veginn. Mikill tími, þrek og vinna fer í rekstur skálans. 

Einnig er komið að töluverðu viðhaldi á skálanum sem gæti 

orðið þungur baggi á fjárhag og starfi deildarinnar 

Þ JÁLFUN  V ETURINN  2016-17 

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 í lok árs með 4 iðkendur 

sem æfðu með liðinu en auk þess þrjá eldri iðkendur sem æfa erlendis. Þjálfari skíðaliðsins er 

Egill Ingi Jónsson. Sú breyting varð á liðinu í vetur að skíðadeild Ármanns gekk út úr samstarfinu 

sem var ekki gott fyrir hópinn sem æfir skíði hér á Reykjavíkursvæðinu. Hópurinn er lítill og er 

ekki skynsamlegt að slíta hann í sundur. 

12-15 ára  

Sameiginlegar æfingar eru með Víkingum. Þjálfari hópsins í vetur er Sigurgeir Halldórsson.   

10-11 ára  

Jón Kornilíus stýrðir þessum hópi og er Dagmar Ýr Sigurjónsdóttir með honum síðasta 

mánuðinn. 

9 ára og yngri.  

Þjálfarar þessa hóps eru nokkrir þar sem um mjög stóran hóp er að ræða. Þeir eru 

Catherine Van Pelt, Silja Hrönn Sigurðardóttir, Rannveig Hjaltadóttir, Thelma Rut 

Jóhannsdóttir og Oliver Snær Jónsson.  

L A N D S L I Ð  

Veturinn 2015-16 átti ÍR fjóra fulltrúa í liðum Skíðasambands Íslands, það voru þau Helga 

María Vilhjálmsdóttir í A liði, þeir Kristinn Logi Auðunsson og Sigurður Hauksson í B liði og 

Sigríður Dröfn Auðunsdóttir í ungir og efnilegir. Fyrir veturinn 2016-17 breyti SKÍ aðeins 

um kúrs og lagði niður liðið ungir og efnilegir. Helga María  er ennþá í A liði þrátt fyrir erfiðan 

vetur vegna meiðsla, Kristinn Logi hélt sæti sínu í B liði en Sigurður datt út vegna veikinda. 

MÓTAHALD  

Þrátt fyrir að ÍR sé ekki stærsta félagið þá má segja að félagið láti talsvert til sín taka á mótum. Í 

vetur voru nokkur erlend verkefni, þ.e. Heimsmeistaramót, Ólympíuleikar æskunnar og 

heimsmeistaramót unglinga. ÍR átti fulltrúa á heimsmeistaramótinu og Ólympíuleikum æskunnar. 

Helga María og Kristinn Logi voru valin til að taka þátt á HM fullorðina í St. Moritz í Sviss og 
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Sigríður Dröfn Auðunsdóttir til að keppa á Ólympíuhátíð evrópuæskunnar en það mót var haldið í 

Erzurum í Tyrklandi 

Þátttaka ÍR-inga á mótum var með hefðbundnum hætti. ÍR sendi  iðkendur á öll mót, þar sem við 

áttum iðkendur í öllum aldursflokkum og var árangur viðunandi. Meðal helstu afreka má nefna 

Íslandsmeistaratitil Helgu Maríu í svigi og þriðja sæti Sigurðar Haukssonar í stórsvigi á Skíðamóti 

Íslands  

ÍR-ingar voru einnig í forsvari fyrir öll helstu mót sem voru haldin á vegum SKRR á árinu ásamt því 

að vera duglegir að manna þau störf sem þurfti til að halda sem glæsilegust mót. ÍR ingar sáu um 

mótsstjórn í Alpagreinahluta RIG og Skíðalandsmóti Íslands 2016. Má segja að hlutur ÍR-inga í 

mótahald sésem mun stærri en annara félaga miðað við fjölda iðkenda í félaginu.  

ÍÞRÓT TAFÓ LK  SKÍÐ ADEILDARINN AR   

2016 Íþróttamaður: Kristinn Logi Auðunsson. Kristinn stóð sig mjög vel á síðasta 

keppnistímabili og varð m.a. Bikarmeistari Íslands í flokki 18-20, í 4. sæti í flokki fullorðinna 

og valinn í B-landslið Íslands. Kristinn stundar æfingar og keppni í vetur í Colorado í 

Bandaríkjunum með háskólaliði sínu. 

Íþróttakona: Vigdís Sveinbjörnsdóttir. Vigdís hefur vaxið mjög sem skíðakona undanfarin ár 

enda lagt mjög hart að sér við æfingar. Vigdís varð unglingameistari Íslands, sigraði 

stórsvigskeppnina á Andrésar Andarleikunum og varð 5. í Bikarkeppni Skíðasambands 

Íslands í flokki 14-15 ára. 

 

LOKAORÐ  

Að taka þátt í starfi deildar er fórnfúst starf og oft á tíðum erfitt að fá fólk til starfa. Allir hafa 

mikið að gera og eiga erfitt með að gefa sér tíma í sjálfboðastörf. Stjórn Skíðadeildar ÍR vill þakka 

sérstaklega Hilmari Magnússyni fyrir störf hans sem gjaldkeri félagsins en hann hefur sinnt því 

starfi síðustu 10 ár. 

Markmið nýrar stjórnar verður að auka nýliðun í skíðadeildinni og koma upp öflugum hóp sem 

lyftir deildinni á sama stall og var á uppgangstímum þegar deildin var í Hamragili.  

Áfram ÍR  

 

 
TAEKWONDODEILD ÍR  STARFSSKÝRSLA 2016-2017 

SKÝRSLA STJÓRNAR  
Aðalfundur 2016 var haldinn 9. mars.  

Stjórn deildarinnar var svo skipuð 

Formaður: Jóhann V Gíslason (áframhaldandi) 

Gjaldkeri: Guðni Pálsson (áframhaldandi) 

Meðstjórnandi: Arnar Bragason (kom nýr inn) 

Starfsárið 2016-17 hefur gengið betur en undanfarin ár. Iðkendafjöldinn 
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hefur vaxið úr 35 í 50 að meðaltali. Er það ekki síst að þakka kynningarstarfi í formi auglýsinga 

sem var dreift í Breiðholtshverfin við upphaf haust- og vorannar. Arnar Bragason aðalþjálfari 

heldur áfram að vinna gott starf við uppbyggingu deildarinnar og með 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. 

Æfingagjöld voru hækkuð og eru nú 20.000 fyrir alla hópa. Er það gert til að standa straum af 

auknum kostnaði vegna þjálfunar. Ekki er líklegt að miklar hækkanir verði á næstu árum. 

Æfingarhóparnir eru sem fyrr þrír, 6-12 ára byrjendur/framhald og 13 ára og eldri. 

Rekstrarafkoma deildarinnar er neikvæð þetta árið, bæði vegna aukins þjálfarakostnaðar á árinu 

og endurnýjunar á búnaði. Stefnt er að því að ná jafnvægi á næsta ári. Eiginfjárstaðan er sem fyrr 

sterk. 

 Þátttaka á mótum hefur verið með mun meira móti en undanfarin ár. 

ÍR á nú þátttakendur á öllum reglulegum mótum. Sveinn Logi 

Birgisson varð Íslandsmeistari í bardaga (12-14 ára lægri belti). Hann 

og Ibtisam El Bouazzati hafa bæði tekið þátt í starfi landsliða 

taekwondo, Sveinn í bardaga og Ibtisam í tækni. Þau voru valin sem 

taekwondo karl og kona ÍR, sem er einkar ánægjulegt þar sem deildin 

hefur ekki geta tilefnt neinn undanfarin ár. 

Æfingaaðstaðan tók breytingum um áramótin með tilkomu 

lyftingarsalar í kjallara ÍR húsins. Taekwondo getur áfram nýtt hálfan salinn en ekki verður bætt 

við mörgum iðkendum í viðbót. Þó er ljóst er að frekari breytingar verða á næstu árum með 

uppbyggingu á ÍR svæðinu og tilkomu fimleikahúss, en gert er ráð fyrir að deildin fái aðstöðu í því 

húsi 2023.  

Helstu verkefni næsta árs/ára eru aðstöðumálin, aukning fullorðinna iðkenda og virkjun fleiri 

iðkenda/aðstandenda til starfa fyrir deildina.  

Fyrir hönd stjórnar 

Jóhann V. Gíslason, formaður 
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MAGNÚSARSJÓÐUR   
MENNTU NAR-OG AFR EK S SJ Ó ÐUR 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. 

 

S JÓÐU R I NN –  S K IP AN OG  FJÁ R MAG N  

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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MARK MIÐ  S JÓÐ SIN 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. 

 

KYNN ING  

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. 

 

HLU TI  A F AFR EK SS T EF N U  ÍR  ER  EF T IR FAR A NDI :   

- 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. 

 

ÚTH LU TU N –  S K ILYR 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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LÖG ÍÞR ÓT TA FÉ LAG S RE YKJA VÍ KU R  

  

I .  NAFN ,  HE IM IL I  OG T IL GANGU 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 .  AÐAL FU NDU R  FÉ LAGS IN 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 .  STJÓR N F ÉLAG S IN 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.  AÐAL FU NDIR  D EI LDA  

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.  STJÓR N IR  DE ILDA  

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.  ÖNNU R  ÁK VÆÐ 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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