ÁRSSKÝRSLA ÍBR
2013 - 2014

Hér á eftir fer yfirlit yfir helstu verkefni stjórnar og skrifstofu ÍBR starfstímabilið 2013-2014
auk ársreikninga fyrir þessi tvö ár. Yfirliti þessu er ætlað að gefa innsýn inn í starfsemi
ÍBR undanfarin tvö ár, helstu verkefni og viðburði.

STJÓRN OG STARFSFÓLK ÍBR 2013-2014
Á þingi ÍBR þann 29. apríl 2011 voru eftirtaldir kjörnir í framkvæmdastjórn og varastjórn
ÍBR:
Ingvar Sverrisson, formaður
Björn Björgvinsson
Gígja Gunnarsdóttir, ritari
Lilja Sigurðardóttir, gjaldkeri
Viggó H. Viggósson
Haukur Þór Hauksson
Örn Andrésson, varaformaður
Haukur Þór Haraldsson, varastjórn
Guðrún Ósk Jakobsdóttir, varastjórn

Starfslið skrifstofu ÍBR á starfstímabilinu var þannig skipað:
Anna Lilja Sigurðardóttir
Brynja Guðjónsdóttir
Frímann Ari Ferdinandsson, framkv.stjóri
Kjartan F. Ásmundsson
Steinn Halldórsson
Svava Oddný Ásgeirsdóttir
Þórður D. Bergmann
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SKIPURIT
Á starfstímabilinu skipti stjórn verkum sín á milli þannig að mynduð voru starfssvið sem
skilgreind voru út frá þeim málaflokkum sem hver starfsmaður sinnti mest.

Skipurit ÍBR nóv. 2013

Framkvæmdastjórn ÍBR
Framkvæmdaráð
Framkvæmdastjóri

Fjármál

Þróunarsvið

Þjónustusvið

Þróunastjóri

Þjónustustjóri

Barnaíþróttastefna ÍBR
Unglingaíþróttir

Fjármálastjóri
Fjármál ÍBR
Styrkir
Fjármál félaga
Framkvæmdasjóður ÍBR
Fjármál SH og RM
Bókhald

Reykjavíkurmaraþon

Skautahöll

Hlaupstjóri

Rekstrarstjóri

Tímaúthlutun til félaga

Reykjavíkurmaraþon

Starfsmannahald

Tímaúthlutun til
sérsambanda

Reykjavíkurmaraþon
Íslandsbanka

Námskrár
Fyrirmyndarfélög

Útbreiðsla og kynning
Kynningastjóri
Kynningarmál ÍBR
Kynningarmál RM
Kynningarmál SH
Útbreiðsla íþrótta í Reykjavík
Verkefnasjóður ÍBR
Felix
Tölvumál

Reykjavik
International
Games

Sala á tímum
Eftirlit með tækjum

Grunnskólamót
höfuðborga
Norðurlanda

Laugavegshlaup

Siðamál

Powerademótaröðin

Ánægjuvogin
Alþjóðaleikar ungmenna
Afreksíþróttastefna ÍBR

Daglegur rekstur
Miðnæturhlaup
Almenningsíþróttastefna

AfreksíþróttaMiðstöð
Íslands

Almenningsíþróttastarf
félaga

Eftirlit með
íþróttafaglegum hluta
samstarfssamninga

Rekstur eigna
Rekstrarstjóri
Hús ÍBR
Skautahöll
Aðstaða RM
Tækjabúnaður
Tímaúthlutun til almennings

STYRKIR VEGNA ÆFINGA OG KEPPNI
Aðildarfélög ÍBR eru um 70 talsins og þjónustar ÍBR þau varðandi ýmis málefni. Eitt
stærsta málefnið er æfingatímaúthlutun til íþróttafélaga í íþróttamannvirkjum
Reykjavíkurborgar, íþróttasölum skóla og íþróttamannvirkjum félaga. Mannvirkin eru
breytileg og spanna íþróttasali, sundlaugar, skautasvell og gervigrasvelli.
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Heildarúthlutun á styrkjum til æfinga og keppni vegna áranna 2013–2014 var 2.889
milljónir króna. Þessi fjárhæð skiptist þannig (milljónum króna):
2013

2014

Mannvirki félaga

359,2

391,5

Mannvirki
borgarinnar

365,4

324,2

Egilshöll

529,9

512,6

Laugardalshöll

206,6

199,2

TÍMAÚTHLUTUN TIL AÐILDARFÉLAGA ÍBR OG SÉRSAMBANDA
ÍBR úthlutar æfingatímum í 19 skólasali til íþróttafélaga í Reykjavík. Auk skólasala fer fram
úthlutun æfinga- og keppnistíma til einstakra félaga í önnur stærri mannvirki eins og
Laugardalshöllina, Egilshöllina og íþróttahúsið við Háteigsveg, Laugardalslaugar auk
annarra sundlauga borgarinnar. Heildarúthlutun tekur einnig mið af notkun félaga í eigin
mannvirkjum. Nokkur sérráð koma að niðurröðun tíma í viðkomandi greinum s.s. í
knattspyrnu, sundi og frjálsíþróttum.
Að beiðni ÍBR sækja félögin um æfingaaðstöðu annars vegar fyrir vetrartímabilið og hins
vegar fyrir sumartímabilið. Bæði tímabilin fylgist ÍBR með nýtingu æfingatímanna og
ráðstafar þeim annað ef þörf þykir. ÍBR aðstoðar félögin við að leysa óskir þeirra um auka
æfingatíma, sérstaklega yfir vetrartímann þegar mikil starfsemi er í mannvirkjum
félaganna og þau ná ekki að anna æfingum t.d. vegna mótahalds á sínum vegum. Á vorin
tekur við tímabil úthlutunar fyrir sumaræfingar nokkurra félaga í Laugardalshöllina,
íþróttahúsið við Háteigsveg og á Laugardalsvöllinn.
Sérsamböndin óska einnig eftir æfingatímum til ÍBR fyrir sín landslið í ýmsum
íþróttamannvirkjum í Reykjavík. Í þeim tilvikum leitar ÍBR oft til sinna aðildarfélaga sem
hafa brugðist jákvætt við og gefið eftir sína æfingatíma fyrir landsliðsæfingar. Á vegum
sérsambandanna fara fram heimaleikir landsliða og mótahald, á það sérstaklega við um
Laugardalshöllina, Skautahöllina og skautasvellið í Egilshöll. ÍBR hefur milligöngu um
bókanir í þau mannvirki og oft á tíðum fáein ár fram í tímann.
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ALMENNINGSTÍMAR Í ÍÞRÓTTAHÚSUM GRUNNSKÓLA REYKJAVÍKUR.
Eins og undanfarin ár hefur ÍBR séð um útleigu á æfingatímum til almennings í
íþróttamannvirkum skólanna í Reykjavík. Alls eru 14 skólar sem eru í útleigu og hóparnir
eru 190 og eru því um 2.000 manns sem nýta þessa þjónustu. Tímabilið er frá 1.sept.30.apríl.
Flestir hóparnir stunda knattspyrnu og eru þeir í stærri sölunum en í þeim minni er
körfubolti vinsælastur. Einnig er stundað blak og leikfimi og margar aðrar
íþróttagreinar.
Samstarf okkar við ÍTR og skólana hefur gengið mjög vel og í þeim skólum sem
íþróttafélögin nýta byrja þau kl:15:00 og ÍBR við með útleigu 19:00 eða 20:00 og erum
til kl. 23:00.
Í þessum stærri sölum er nýtingin mun betri bæði fyrir íþróttafélögin og almenning og er
það von okkar að ekki verði byggðir fleiri litlir salir í framtíðinni.
Leiguverð til almennings hefur hækkað nokkuð upp á síðkastið vegna hækkana á
roforku, heitu vatni og frárenslisskatti, sem hefur einnig bitnað á íþróttafélögunum, en
við vonum að ekki verði meiri hækkanir á næstunni.
Það er mikið rætt um almenningsíþróttir og að sem flestir geti haft aðgang að sölum
borgarinnar á kvöldin og er það því mikilvægt að samvinna við íþróttafélögin sé góð.
Það er von okkar að í framtíðinni verði nægt framboð til almennings, fleiri komist í gott
form og heilsa borgarbúa verði betri.

MANNVIRKJAKERFI
ÍTR fól þriggja manna vinnuhópi, samsettan starfsmönnum ÍBR, ÍTR og UTD (Upplýsingaog tæknideild Reykjavíkurborgar), að finna heildstæða lausn vegna bókunar í mannvirki
fyrir íþróttafélögin í Reykjavík, ÍBR og ÍTR. Ein af aðalástæðum þess er að hvergi er hægt
á einum stað að nálgast gögn sem tengjast íþróttaiðkun og nýtingu mannvirkja í Reykjavík.
Vinnuhópurinn fór því í leit að bókunarkerfi í íþróttamannvirki, sem myndi einnig stuðla að
einsleitari framsetningu gagna og samræmdu vinnulagi allra þeirra sem koma að nýtingu
íþróttamannvirkja í Reykjavík. Við úrvinnslu gagna yrði mögulegt að vinna með raungögn
og niðurstöður væru í rauntíma. Að auki væri mögulegt að fá yfirlit yfir skipulag starfsemi
fram í tímann.

Ársskýrsla ÍBR 2013

4

Hingað til hafa gögn verið geymd í mismunandi kerfum, skjölum og dagbókum og
samkeyrsla þeirra ómöguleg. Fyrirspurnir og áætlanagerð byggir á ársgömlum eða eldri
gögnum þar sem rauntímagögn eru ekki tiltæk. Íbúar eiga erfitt með að leita að lausum
tímum fyrir æfingar eða viðburði í íþróttamannvirkjum. Til að fá skýrari sýn á
nýtingu/bókanir mannvirkja þá þarf heildaryfirsýn og hún fæst aðeins ef gögnin eru í sama
kerfi.
Niðurstaða hópsins var sú að kaupa sænskt mannvirkjakerfi sem heitir FRI4.
Mannvirkjakerfið er komið í gang og hefur verið í innleiðingu hjá ÍBR í góðu samstarfi við
Fjölni og Val.
Fram að hausti 2015 fer fram mikil undirbúningsvinna hjá ÍBR við að leggja ákveðin grunn.
Mikil vinna fer í innslátt sem og skipulagningu gagna, vinnulag, þýða kerfið yfir á íslensku
og fínpússa alla vankanta.
Markmiðið er að aðildarfélög ÍBR verði komin með mannvirkjakerfið í notkun haustið 2015.
Fram að þeim tíma munu starfsmenn ÍBR heimsækja félögin og aðstoða þau við að skrá
inn grunnupplýsingar. Þegar grunnupplýsingar s.s. heiti rýma og opnunartíma rýma liggja
fyrir er félagið sjálfbært að skrá inn æfingar og aðra viðburði í rými sem þau nota. ÍBR
úthlutar félögunum vefaðgang á heimasíðuna www.fristund.is þar sem þau geta
framkvæmt sínar aðgerðir.
Mannvirkjakerfið er aðildarfélögum ÍBR að kostnaðarlausu. Með tilkomu kerfisins mun
forsvarsfólk íþróttastarfseminnar í borginni fá í hendur afar öflugt tæki sem nýtast mun
við stefnumótun á ýmsum öðrum sviðum, svo sem í skipulagsmálum og við eftirfylgd
áætlana.

FERÐASTYRKIR OG STYRKIR TIL SÉRRÁÐA
Styrkir vegna innlendra og erlendra ferða á árunum 2013 (12,4 millj.) og 2014 (14,5
millj.) námu samtals 26,9 milj. kr. Styrkir til reksturs sérráða námu 10,1 milj. á sama
tímabili.
Ferðasjóður íþróttafélaga sem ÍSÍ sér um úthlutun úr gaf Reykjavíkurfélögum 10,5
milljónir árið 2013 og 11,2 milljónir króna árið 2014.

SAMRÆMD FRAMSETNING ÁRSREIKNINGA
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Á síðasta þing ÍBR var samþykkt að félög skildu skila ársreikningi með ákveðnum
samræmdum hætti. Unnið hefur verið að því að útbúa þessa framsetningu með
fulltrúum Deloitte og einnig hafa fulltrúar nokkurra félaga prófað að nota formið. Gert
er ráð fyrir að félögin fái innan skamms kynningu á forminu og skjal til að prófa og geti
þá komið með athugasemdir ef einhverjar eru en síðan verði félögin að skila
ársreikningum á þessu formi fyrir árið 2014.

SAMNINGAR BORGARINNAR VIÐ FÉLÖGIN OG ÍBR
Í lok 2015 rennur út samsstarfsamningur Reykjavíkurborgar við ÍBR og íþróttafélögin.
Framundan eru því samningaviðræður við borgina um nýjan samning. Á oddinum
verður að efla enn frekar hið góða starf sem unnið er í íþróttum í Reykjavík. Mörg
verkefni eru tíunduð í stefnu borgarinnar og ÍBR um íþróttamál til 2020 og vert að nýta
það ágæta plagg í þessari vinnu. Svo eitthvað sé nefnt þá þarf bæta úr brýnni
viðhaldsþörf í mörgum mannvirkjum, mæta þörf á fleiri mannvirkjum í borginni, lengja
æfingatímabil í mannvirkjum, bjóða fleiri valmöguleika á þátttöku í íþróttum fyrir börn og
unglinga, auka þátttöku almennings í íþróttum, styðja betur við afreksíþróttastarf og
fleira.

GETRAUNIR-GETSPÁ
Tekjur frá Íslenskum getraunum og Getspá, fyrirtækjum íþróttahreyfingarinnar, eru
mikilvægur þáttur í tekjuöflun íþróttafélaganna.
Samkvæmt reglum Getrauna bera þeir mest úr býtum sem selja mest þ.e. þeir fiska sem
róa. Á árunum 2013 og 2014 voru tekjur íþróttafélaganna í Reykjavík af getraunasölu 43,5
millj.kr. Samkvæmt lögum um Getraunir skal skipta milli héraðssambanda út svokölluðum
3% potti miðað við sölu aðildarfélaga þeirra. ÍBR fékk skv. þessari reglu 18,5 millj. kr fyrir
árin 2013 og 2014.
Á tímabilinu 2013-2014 var úthlutaður tekjuafgangur af Íslenskri getspá (Lottó-hagnaður)
160,5 millj.kr.
Þegar arði frá Íslenskri getspá er úthlutað skiptir miklu máli hvort héraðssambönd eru
aðilar að bæði ÍSÍ og UMFÍ eða aðeins ÍSÍ. Þeir sem eru aðilar að báðum samtökunum
fá úthlutað lottóhagnaði frá báðum aðilum meðan t.d. ÍBR sem er aðeins aðili að ÍSÍ fær
minni úthlutun af þeim sökum að vera ekki aðili að UMFÍ. Þetta misrétti höfum við reynt
að fá leiðrétt á liðnum árum t.d. með því að fá aðild að UMFÍ eða að ÍSÍ og UMFÍ leggðu
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allan lottóhagnaðinn frá Getspánni í einn pott sem úthlutað yrði úr miðað við íbúafjölda á
viðkomandi svæði.
Áheit og sölulaun söluhæstu Reykjavíkurfélaganna Ísl.getraunum voru:
Félag
Íþróttafélag
fatlaðra
Knattspyrnufélagið
Víkingur
Knattspyrnufélag
Reykjavíkur
Knattspyrnufélagið
Valur
Íþróttafélagið
Fylkir
Knattspyrnufélagið
Fram
Íþróttafélag
Reykjavíkur
Ungmennafélagið
Fjölnir
Knattspyrnufélagið
Þróttur

2013

2014

Samtals

9.027

10.048

7.445

3.696

11.141

1.757

1.689

3.446

1.440

1.142

2.582

1.151

814

1.965

1.142

1.090

2.232

838

1.053

1.891

275

286

561

276

276

552

19.075

Yfirlit yfir skiptingu Lottótekna í þúsundum króna talið:
Félag
Aikikai
Ármann
Bifreiðaíþróttakl. Rvk.
Björninn
Brokey
Dansfélag Rvk.
Dansfélagið Ragnar
Drekinn-Wushu
Fákur
Fjölnir
Fram
Fylkir
Golfklúbbur Rvk.
Hafna og mjúkboltafél.
Hjólreiðafélag Rvk.
Hnefaleikafélag Rvk.

2013
243
8.081
1.776
240
917
862
269
504
7.636
5.354
6.350
736
297
240
240

2014
288
8.734
150
1.720
256
810
806
466
681
7.851
5.156
7.298
684
317
264
282

Samtals
531
16.815
150
3.496
496
1.727
1.668
735
1.185
15.487
10.510
13.648
1.420
614
504
522
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Hnefaleikafélagið Æsir
ÍR
Íþróttafélag fatlaðra
Íþróttafélagið Ösp
Ju Jitsufélag Rvk.
Júdófélag Rvk.
Kajakklúbburinn
Karatefélag Rvk.
Keilufélag Rvk.
Kjalnesingar
Klifurfélag Rvk.
KR
Leiknir
Rathlaupafélagið Hekla
Skautafélag Rvk.
Skíðagöngufél. Ullur

228
7.803
1.946
1.946
261
336

1.618
228

308
7.917
2.065
2.065
274
462
150
437
277
413
312
8.107
807
244
1.714
245

536
15.720
4.011
4.011
535
798
150
774
511
1.177
690
15.114
1.464
244
3.332
473

Skotfélag Rvk.
Skvassfélag Rvk.

200
228

200
244

400
472

Skylmingafélag Rvk.
Sundfélagið Ægir
Tennis og
badmintonfélag Rvk.

543
854

571
842

1.114
1.696

2.129

2.204

4.333

Valur
Vélhjólaíþróttaklúbburinn

4.501
257

4.538
271

9.039
528

Víkingur
Þórshamar

5.543
587

5.784
498

11.327
1.082

Þróttur

4.115

4.620

8.735

337
234
764
378
7.007
657

FORMANNAFUNDUR
Formannafundur var haldinn 7. maí 2014. Ársreikningur 2013 var kynntur og farið yfir
helstu mál sem voru á döfinni. Kynnt var samræmd framsetning ársreikninga auk þess
sem frambjóðendur í borgarstjórnarkosningum kynntu stefnumál sín.

NÝ FÉLÖG
Fimm ný félög fengu aðild að ÍBR á starfstímabilinu:
o Íþróttafélag Breiðholts
o Knattspyrnufélagið Mídas
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o Knattspyrnufélagið Kóngarnir
o Einherjar
o Fimman, hjólafélag
Þá hefur Dansfélagið Ragnar skipt um nafn og heitir nú Dansfélagið Bíldshöfði.

SÉRRÁÐ-NEFNDIR
Á síðasta þingi ÍBR var samþykkt að gera úttekt á starfi sérráða. Ákveðið var að gera
könnun á viðhorfi til starfssemi sérráðanna og í framhaldinu er meiningin að halda fundi
með fulltrúum ráðanna og félaganna og skoða frekar hvernig framtíð sérráðanna sé best
hagað.

Starfandi sérgreinanefndir/sérráð innan ÍBR eru:
•

Badmintonráð Reykjavíkur

•

Borðtennisnefnd ÍBR

•

Frjálsíþróttaráð Reykjavíkur

•

Glímuráð Reykjavíkur

•

Handknattleiksráð Reykjavíkur

•

Júdóráð Reykjavíkur

•

Karatenefnd ÍBR

•

Keilunefnd ÍBR

•

Knattspyrnuráð Reykjavíkur

•

Körfuknattleiksráð Reykjavíkur

•

Skíðaráð Reykjavíkur

•

Sundráð Reykjavíkur

•

Tennisnefnd ÍBR
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GRUNNSKÓLAMÓT KRR
Knattspyrnuráð Reykjavíkur byrjaði með mót í knattspyrnu fyrir 10.bekk pilta og stúlkna
árið 1988 og hefur mótið verið haldið síðan að undanskildu árinu 2004 vegna
kennarverkfalls.
Árið 2003 ákvað ráðið að bæta við 7.bekk pilta og stúlkna.
Mótið fór fram á Leiknisvelli þar til að Egilshöllin var opnuð og hefur Leiknir séð um
framkvæmd mótsins frá byrjun.
Alls hafa um 24-26 skólar tekið þátt í mótinu ár hvert og hefur þátttaka aukist síðastliðin
ár.
Styrktaraðili mótsins er SPORT 2.

STJÓRNIR, NEFNDIR OG FLEIRA
Rekstrarnefnd Skautahallar
•
•

Ingvar Sverrisson
Lilja Sigurðardóttir

Vallarstjórn Laugardalsvallar
•

Ingvar Sverrisson

Stjórn Íslenskra Getrauna
•
•

Lilja Sigurðardóttir
Örn Andrésson til vara

Áheyrnarfulltrúi í stjórn Íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkur
•
•

Ingvar Sverrisson
Frímann Ari Ferdinandsson til vara

Framkvæmdastjórn ÍSÍ
•

Örn Andrésson

Stjórn International Children‘s Games
•

Frímann Ari Ferdinandsson
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UMFÍ
Í samræmi við samþykkt síðasta þings ÍBR var sótt um aðild að UMFÍ. Ákveðið var að
sækja um aðild með fleiri íþróttabandalögum. Eftir fundahöld fulltrúa bandalaganna var
niðurstaðan að sex af sjö bandalögum sóttu um aðild að UMFÍ og var sú umsókn tekin
fyrir á þingi UMFÍ haustið 2013. Þar var samþykkt að setja málið í milliþinganefnd og hafa
fulltrúar bandalaganna fundað nokkrum sinnum með nefndinni.

FYRIRMYNDARFÉLÖG
Frá 2003 hafa 43 íþróttafélög og deildir í Reykjavík fengið gæðaviðurkenninguna
Fyrirmyndarfélag ÍSÍ. Fjórum árum eftir að viðurkenning fæst þarf að endurnýja
umsóknina og uppfæra handbók félagsins, annars fellur hún úr gildi. Nú í byrjun árs
2015 geta 17 reykvísk félög og deildir kallað sig Fyrirmyndarfélag ÍSÍ:
•
•
•
•
•

Glímufélagið Ármann
Fimleikadeild, Frjálsíþróttadeild, Glímudeild, Júdódeild, Kraftlyftingadeild,
Körfuknattleiksdeild, Lyftingadeild, Skíðadeild, Sunddeild, Taekwondodeild
Golfklúbbur Reykjavíkur
Knattspyrnufélagið Valur
Handknattleiksdeild, Knattspyrnudeild, Körfuknattleiksdeild
Ungmennafélagið Fjölnir
Karatedeild, Handknattleiksdeild
Sundfélagið Ægir

AFREKSÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ
Stofnun fyrirhugaðrar afreksíþróttamiðstöðvar er á lokametrunum en fjölmörg
sérsambönd auk ÍBR hafa skuldbundið sig til að taka þátt í stofnun hlutafélags um
Afreksíþróttamiðstöð Íslands. Stefnt er að formlegri stofnun á næstu mánuðum. Miðað
við þær hugmyndir sem liggja fyrir er stefnt að því að koma á fót nokkurs konar
samhæfingarmiðstöð með aðkomu sem flestra aðila sem vilja leggja á vogarskálarnar
þekkingu og reynslu. Gerðir verða samningar við helstu samstarfsaðila, sbr.
menntastofnanir, fagaðila, fyrirtæki og aðra. Helsta markmið miðstöðvarinnar er að stuðla
að faglegri þjálfun og fyrirbyggjandi aðgerðum þannig að íþróttafólk nái bæði sem allra
besta árangri. Aðaláherslan er á mælingar á ýmsum þrekþáttum og hefur verið smíðað
skráningakerfi til að halda utan um upplýsingarnar þannig að hlutaðkomandi aðilar sjái
stöðu íþróttafólksins í rauntíma. Í framtíðinni er einnig hugmyndin að taka inn fleiri þætti
eins og t.d. íþróttameiðslagreiningu sem er hugsuð til að veita íþróttafólki sérhæfða og
skjóta þjónustu þegar kemur að greiningu meiðsla. Við undirbúning þessa verkefnis hafa
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ýmsir helstu sérfræðingar landsins á sviði íþrótta og íþróttameiðsla verið hafðir með í
ráðum við að móta hugmyndafræði miðstöðvarinnar.

ÍÞRÓTTAFÓLK REYKJAVÍKUR 2013
Íþróttakarl Reykjavíkur 2013 var frjálsíþróttamaðurinn Helgi Sveinsson úr Ármanni en
hann varð heimsmeistari í spjótkasti fatlaðra. Íþróttakona Reykjavíkur 2013 var
frjálsíþróttakonan Aníta Hinriksdóttir úr Íþróttafélagi Reykjavíkur sem vann bæði heims-,
Evrópu- og Norðurlandameistaratitla unglinga í millivegalengdahlaupum. Íþróttalið
Reykjavíkur 2013 var lið KR í knattspyrnu karla sem varð Íslandsmeistari. Auk þess fengu
eftirtaldir einstaklingar viðurkenningu fyrir góðan árangur á árinu og fengu styrk frá stjórn
ÍBR að upphæð kr. 50.000,- hver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aníta Hinriksdóttir, frjálsíþróttakona úr ÍR
Anton Sveinn McKee, sundmaður úr Sundfélaginu Ægi
Ásdís Hjálmsdóttir, frjálsíþróttakona úr Ármanni
Ásgeir Sigurgeirsson, skotíþróttamaður úr Skotfélagi Reykjavíkur
Eygló Ósk Gústafsdóttir, sundkona úr Sundfélaginu Ægi
Hannes Þór Halldórsson, knattspyrnumaður úr KR
Helga María Vilhjálmsdóttir, skíðakona úr ÍR
Helgi Sveinsson, frjálsíþróttamaður úr Ármanni
Jón Margeir Sverrisson, sundmaður úr Fjölni
Konráð Valur Sveinsson, hestamaður úr Fáki
Stella Sigurðardóttir, handknattleikskona úr Fram
Sunna Víðisdóttir, kylfingur úr GR

ÍÞRÓTTAFÓLK REYKJAVÍKUR 2014
Íþróttakarl Reykjavíkur var körfuknattleiksmaðurinn Martin Hermannsson úr KR en hann
varð Íslandsmeistari með KR liðinu ásamt því að vera í landsliði Íslands sem tryggði sér
þátttökurétt í úrslitakeppni EM í fyrsta skipti í sögunni. Íþróttakona Reykjavíkur var
sundkonan Eygló Ósk Gústafsdóttir úr Sundfélaginu Ægi sem var í 11.sæti á heimslistanum
og 5.sæti á Evrópulistanum í 200 m baksundi í 25 metra laug. Íþróttalið Reykjavíkur 2014
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var lið Vals í handknattleik kvenna sem varð bæði Íslands- og bikarmeistari á árinu.
Eftirtaldir einstaklingar fengu verðlaun kr. 50.000,- hver fyrir góðan árangur á árinu 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aníta Hinriksdóttir, frjálsíþróttakona úr ÍR
Anton Sveinn McKee, sundmaður úr Sundfélaginu Ægi
Ásdís Hjálmsdóttir, frjálsíþróttakona úr Ármanni
Eygló Ósk Gústafsdóttir, sundkona úr Sundfélaginu Ægi
Helga María Vilhjálmsdóttir, skíðakona úr ÍR
Helgi Sveinsson, frjálsíþróttamaður úr Ármanni
Jón Margeir Sverrisson, sundmaður úr Fjölni
Júlían Jóhann Karl Jóhannsson, kraftlyftingamaður úr Ármanni
Martin Hermannsson, körfuknattleiksmaður úr KR
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, kylfingur úr GR

Íþróttafólk Reykjavíkur 1979 - 2014
Ár

Nafn

Grein

Félag

1979 Guðmundur Sigurðsson

Lyftingar

Ármann

1980 Steinunn Sæmundsdóttir

Skíði

Ármann

1981 Marteinn Geirsson

Knattspyrna

Fram

1982 Páll Björgvinsson

Handknattleikur

Víkingur

1983 Guðrún Fema Ágústsdóttir

Sund

Ægir

1984 Bjarni Friðriksson

Júdó

Ármann

1985 Sigurður Pétursson

Golf

GR

1986 Guðmundur Guðmundsson

Handknattleikur

Víkingur

1987 Pétur Ormslev

Knattspyrna

Fram

1988 Haukur Gunnarsson

Frjálsar íþróttir

ÍFR

1989 Bjarni Friðriksson

Júdó

Ármann

1990 Bjarni Friðriksson

Júdó

Ármann

1991 Valdimar Grímsson

Handknattleikur

Valur
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1992 Sigrún Huld Hrafnsdóttir

Sund

Ösp

1993 Broddi Kristjánsson

Badminton

TBR

1994 Guðmundur Stephensen

Borðtennis

Víkingur

1995 Guðríður Guðjónsdóttir

Handknattleikur

Fram

1996 Jón Kristjánsson

Handknattleikur

Valur

1997 Kristín Rós Hákonardóttir

Sund

ÍFR

1998 Broddi Kristjánsson

Badminton

TBR

1999 Þormóður Egilsson

Knattspyrna

KR

2000 Kristín Rós Hákonardóttir

Sund

ÍFR

2001 Kristín Rós Hákonardóttir

Sund

ÍFR

2002 Ásthildur Helgadóttir

Knattspyrna

KR

2003 Karen Björk Björgvinsdóttir

Dans

ÍR

2004 Kristín Rós Hákonardóttir

Sund

ÍFR/ Fjölnir

2005 Ragnhildur Sigurðardóttir

Golf

GR

2006 Jakob Jóhann Sveinsson

Sund

Ægir

2007 Ragna Ingólfsdóttir

Badminton

TBR

2008 Katrín Jónsdóttir

Knattspyrna

Valur

2009 Ásdís Hjálmsdóttir

Frjálsar íþróttir

Ármann

2010 Ásdís Hjálmsdóttir

Frjálsar íþróttir

Ármann

2011 Hrafnhildur Skúladóttir

Handknattleikur

Valur

2012 Jón Margeir Sverrisson

Sund

Fjölnir / Ösp

2013 Aníta Hinriksdóttir

Frjálsíþróttir

ÍR

2013 Helgi Sveinsson

Frjálsíþróttir

Ármann

2014 Eygló Ósk Gústafsdóttir

Sund

Ægir

2014 Martin Hermannsson

Körfuknattleikur

KR
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STYRKIR TIL ÍSLANDSMEISTARA 2013
Samanlagt voru Íslandsmeistaralið styrkt um 3.900.000kr.- á árinu 2013. Liðin sem fengu
verðlaun fyrir árangurinn á árinu 2013:

•
•
•
•
•
•
•

Fram - Íslandsmeistarar í handknattleik karla og kvenna auk
bikarmeistara í knattspyrnu karla
ÍR - Bikarmeistarar í handknattleik karla, bikarmeistarar í
frjálsíþróttum beggja kynja og Íslandsmeistarar í keilu beggja kynja
Júdófélag Reykjavíkur - Bikarmeistarar í sveitakeppni karla
KR - Íslandsmeistarar í knattspyrnu karla
TBR - Íslandsmeistarar í liðakeppni beggja kynja í badminton
Valur - Bikarmeistarar í handknattleik kvenna
Víkingur - Íslandsmeistarar í karlaflokki í karate og í liðakeppni
beggja kynja í borðtennis

STYRKIR TIL ÍSLANDSMEISTARA 2014
Samanlagt voru Íslandsmeistaralið styrkt um 3.200.000kr.- á árinu 2014. Liðin sem fengu
verðlaun fyrir árangurinn á árinu 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÍR - Bikarmeistarar í frjálsum íþróttum karla og kvenna
ÍR - Íslands- og bikarmeistarar í keilu karla
Júdófélag Reykjavíkur - Bikarmeistarar í sveitakeppni karla
Keilufélag Reykjavíkur - Íslands- og bikarmeistarar í keilu kvenna
KR - Bikarmeistarar í knattspyrnu karla
KR - Íslandsmeistarar í körfuknattleik karla
TBR - Íslandsmeistarar í liðakeppni beggja kynja í badminton
Valur - Íslands- og bikarmeistarar í handknattleik kvenna
Víkingur - Íslandsmeistarar í karlaflokki í karate
Víkingur - Íslands- og bikarmeistarar í liðakeppni karla og kvenna í
borðtennis
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ÓLYMPÍUSTYRKIR 2014
Eftirtaldir íþróttamenn voru styrktir vegna þátttöku þeirra á vetrarólympíuleikum í Sochi
2014, um kr. 400.000 hvort:
•
•

Brynjar Jökull Jakobsson , skíðamaður úr Víkingi
Helga María Vilhjálmsdóttir , skíðakona úr ÍR

ALÞJÓÐALEIKAR UNGMENNA – INTERNATIONAL CHILDREN´S GAMES
Alþjóðaleikar ungmenna (International Children‘s Games) hafa verið haldnir um víða
veröld í rúm 40 ár. Leikarnir eru keppni í hinum ýmsu íþróttagreinum fyrir ungmenni á
aldrinum 12-15 ára. Samtökin sem standa að þessum leikum hafa verið viðurkennd af
Alþjóða Ólympíunefndinni frá 1990. ÍBR hefur með stuðningi frá ÍTR sent þátttakendur á
leikana frá árinu 2001. Hér að neðan má sjá stutta umfjöllun um þátttöku Reykjavíkur í
leikunum árið 2013 en ekki var sent út lið á leikana í Lake Macquarie í Ástralíu 2014.

Windsor 2013
Reykjavíkurúrvalið samanstóð af drengjum fæddum árið 1998 en þessi árgangur hefur
verið sigursæll á undanförnum árum. Liðið hlaut silfurverðlaun á leikunum.
Hópurinn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arnór Hermannsson, KR
Árni Elmar Hrafnsson, Fjölnir
Eyjólfur Ásberg Halldórsson, KR
Ingvi Jónsson, KR
Karvel Schram, KR
Sigurkarl Jóhannesson, ÍR
Sveinn Sigþórsson, KR
Þórir Þorbjarnarson, KR
Gunnar Sverrrisson, þjálfari

Fararstjóri í ferðinni var Kjartan Ásmundsson.
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GRUNNSKÓLAMÓT HÖFUÐBORGA NORÐURLANDA
Grunnskólamót höfuðborga Norðurlanda var haldið í fyrsta skipti árið 1948 í Stokkhólmi.
Síðan þá hefur mótið verið haldið ár hvert til skiptis í Kaupmannahöfn, Osló, Helsinki og
Stokkhólmi fram til ársins 2011 en þá var það haldið í fyrsta sinn í Reykjavík. Markmið
mótsins er að sameina skólaungmenni á Norðurlöndum í gegnum íþróttir og rækta þannig
norrænan frændskap. Fyrir utan íþróttakeppnina sjálfa er lögð áhersla á að ungmennin
kynnist hvert öðru sem og sögu landsins sem heimsótt er og venjum þess.
Mótið er haldið í síðustu viku í maí ár hvert. Fyrir hverja höfuðborg keppa 41 nemandi, 14
ára og yngri: 15 drengir í knattspyrnu, 10 stúlkur í handknattleik, 8 stúlkur í frjálsum
íþróttum og 8 drengir í frjálsum íþróttum. Auk þess fylgja keppendum fjórir þjálfara og
tveir fararstjórar. Þjálfarar Reykvísku keppendanna eru menntaðir íþróttakennarar og
hefjast æfingar nokkrum mánuðum fyrir hvert mót.
ÍBR sér um undirbúning og þátttöku í samráði við ÍTR, skóla- og frístundasvið
Reykjavíkurborgar, grunnskóla borgarinnar, íþróttafélögin í Reykjavík og sérráðin.
Kaupmannahöfn 2013
Undirbúningur allra þjálfara reykvísku liðanna hófst í janúar 2013 fyrir mótið í
Kaupmannahöfn. Mótahaldið gekk vel og okkar krakkar stóðu sig vel á allan máta.
Reykjavík 2014
Mótið átti að fara fram í Stokkhólmi, en vegna vandamála sem upp komu hjá þeim báðu
þeir Reykjavík að halda leikanna 2014. Það var gert og þökkum við þeim aðilum sem
aðstoðuðu við mótshaldið kærlega fyrir að gera okkur það fært, en það var mjög lítil
tími til stefnu og nokkuð átak þurfti til þess að þetta gengi upp. Leikarnir stóðu undir
sínu og var árangur okkar keppanda mjög góður.

REYKJAVÍK INTERNATIONAL GAMES (RIG) – REYKJAVÍKURLEIKAR
Vöxtur Reykjavíkurleika hefur verið mikill og mótið að festa sig í sessi sem einn stærsti
íþróttaviðburður ársins hér á landi.
Mótshlutarnir eru orðnar 20 talsins auk þess sem málstofa, ráðstefna og hátíðardagskrár
hafa verið ómissandi hlutar af RIG. Keppt er í einstaklingsgreinunum snjóbrettum, skíðum,
skotfimi, badminton, listhlaupi á skautum, borðtennis, kraftlyftingum, dansi,
frjálsíþróttum, sundi, bogfimi, keilu, skylmingum, júdó, ólympískum lyftingum, karate,
taekwondó, hjólreiðum, skvassi og fimleikum. Heildarfjöldi keppenda er um 2200 og af
þeim um það bil 500 erlendir gestir. Fatlaðir taka þátt í leikunum.
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Hver mótshluti á fulltrúa í undirbúningsnefnd RIG. Fundum undirbúningsnefndar hefur
verið fækkað á undanförnum leikum enda orðnir það fjölmennir. Í umboði nefndarinnar
og stjórnar ÍBR starfar framkvæmdaráð en það skipa Gústaf Adolf Hjaltason (formaður),
Bjarnveig Guðjónsdóttir, Jón Þór Ólason, Vilhelm Patrick Bernhöft, Reinharð Reinharðsson
og Kjartan Ásmundsson.
Á undanförnum árum hefur framkvæmd mótshlutanna færst í meira mæli yfir til
sérsambanda viðkomandi íþróttagreina. Í flestum tilfellum er því umsjón orðin í höndum
sérsambanda ÍSÍ enda þau vel til þess fallin að halda afreksíþróttamót með réttu tengslin
erlendis og starfandi í umboði allra félaga.
Leikarnir hafa orðið glæsilegri með hverju árinu sem líður og stefnt er að áframhaldandi
fjölgun erlendra þátttakenda. Mótið er flokkað sem afreksíþróttamót þar sem stefnt er að
því að fá til landsins sterka erlenda keppendur í öllum greinum. Á undanförnum tveimur
árum hefur orðið mikill viðsnúningur í styrkleika mótshlutanna þar sem að nýjar greinar
hafa komið sterkar inn með fjölda erlendra keppenda auk þess sem að upprunalegu
mótshlutarnir hafa flestir haldið sínum styrk.
Málstofa hefur farið fram í húsakynnum KSÍ og að henni hafa komið Einar Örn Jónsson
(RÚV), Einar Ben (Tjarnargatan), Ragna Ingólfsdóttir (ÍSÍ) og Hjalti Rögnvaldsson
(Síminn). Að loknum erindum og hópavinnu um kynningamál íþróttafólks hefur
þátttakendum verið boðið í Lauga Spa (Baðstofuna). Vel hefur tekist til og þátttaka aukist
stig af stigi.
Ráðstefnan hefur sem verið hefur unnin í samstarfi við ÍSÍ og HR hefur einnig sótt í sig
veðrið á undanförnum árum. Auk innlendra fyrirlesara þá hafa fyrirlesarar sótt Ísland
heim. Þrátt fyrir 4.900 króna ráðstefnugjald þá hefur hún trekkt u.þ.b. 100 þátttakendur
að.
Ekki væri hægt að halda leikana nema með dyggum stuðningi borgaryfirvalda auk helstu
samstarfsaðila eins og Síminn, Mjólkursamsalan, Avis, RÚV, MBL, og Icelandair.
Áhugi fjölmiðla hefur leitt til þess að almenningur hefur sýnt viðburðinum aukinn áhuga
og finna mótshaldarar fyrir meiri skilningi og áhuga á þeirra starfi. Útsendingum RÚV hefur
fjölgað jafnt og þétt en á síðustu leikum var sýnt frá sjö viðburðum auk þess sem að RÚV
tók saman samantektarþætti og gerði leikunum skil í fréttatímum. Auk þess hefur
samningur við www.mbl.is reynst vel þar sem að kynningafulltrúi RIG hefur aðgang til að
skrifa fréttir. Við þetta samstarf bættist sá möguleiki að geta sent myndir og myndskeið
inn á sameiginlegan vef RIG en Síminn aðstoðaði við þá vinnu. Það jók áhuga
mótshlutanna á að senda inn gott fréttaefni og áhuga almennings á viðburðinum. Fyrir
leikana 2014 opnaði Síminn svo farsímavef leikanna, m.rig.is.
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Í dag eru RIG viðburður þar sem að æ fleiri greinar flokkast sem sterkar á alþjóðavísu á
meðan aðrar fá þann tíma sem þær þurfa til að komast á stall með þeim bestu. Með því
að haga skipulagi rétt og styðja við þá þætti sem helst auka virðið þá munu leikarnir ná
markmiðum sínum. Hvatakerfi RIG hefur reynst vel en það felur í sér aukagjafabréf vegna
sterkra erlendra þátttakenda og niðurfelld þátttökugjöld til þeirra mótshluta sem fá til
landsins fimm jafnsterka eða sterkari keppendur en þá íslensku. Hugmyndafræði RIG
snýst um að vinna hlutina út frá þörfum hvers og eins mótshluta en þó hefur reynst farsælt
að skilgreina aðkomu samstarfsaðila að mótshlutum. Þá hefur framkvæmdaráð RIG fengið
aukið vægi í eftirliti með mótshlutum.
Á næstu árum er stefnan sett á að bæta við fleiri íþróttagreinum auk þess að gera
viðburðinn að fjölþjóðlegum íþrótta- og menningaviðburði þar sem íþróttafólk kemur
saman til að keppa og skemmta sér og öðrum.

AFMÆLISRÁÐSTEFNA
Íþróttabandalag Reykjavíkur fagnaði 70 ára afmæli árið 2014 og hélt af því tilefni
ráðstefnu í Laugardalshöll föstudaginn 12. desember sem bar heitið „Er of mikið álag á
börnunum okkar?“ Boðið var uppá léttar veitingar en aðgangur var ókeypis. Ráðstefnan
var vel sótt en þátttakendur voru þjálfarar, forsvarsmenn úr íþróttahreyfingunni,
sjúkraþjálfarar, foreldrar og fulltrúar frá íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkur.
Fyrirhugað var að fá fimm ólíka fagmenn á sínu sviði til að flytja erindi um málefnið. Fyrst
í pontu var Hlín Bjarnadóttir, sjúkraþjálfari og formaður fræðslunefndar FSÍ og í kjölfarið
komu Arnar Bill Gunnarsson, íþróttafræðingur og fræðslustjóri KSÍ, Bjarni Fritzson, þjálfari
og leikmaður ÍR í handbolta og að lokum Þráinn Hafsteinsson, íþróttafræðingur og
yfirþjálfari frjálsíþróttadeildar ÍR. Fresta varð erindi Rafns Líndal, yfirlækni Norsk
Idrettsmedisinsk Institutt, um einkenni algengustu álagsmeiðsli barna og unglinga og
hvernig best sé að varast þau, sem forfallaðist. Erindi hans var því flutt viku síðar. Gígja
Gunnarsdóttir, stjórnarmaður ÍBR, stýrði umræðum að erindum loknum.
Ræðumenn voru almennt sammála um að álag á börnum væri ekki of mikið. Sérstaklega
þyrfti þó að huga að börnum sem æfa fleiri en eina íþróttagrein og/eða keppa í fleirum
eða einum flokki. Góðar umræður mynduðust í kringum mikilvægi þess að setja iðkendum
langtímaáætlun en horfa ekki aðeins til næsta leiks eða móts. Þá var einnig rætt um kosti
þess að bjóða bæði uppá afreksmiðaða og almennari þjálfun í félögunum svo að fleiri fái
verkefni við hæfi og njóti sín í íþróttahreyfingunni. Fram kom að á mörgum stöðum er
boðið uppá tvær leiðir en víða er þó erfitt að koma því við vegna skorts á æfingatímum,
sérstaklega á það við um innanhúsgreinar sem æfa á parketi.
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KANNANIR R&G
Haustið 2009 fór Íþróttabandalag Reykjavíkur af stað með verkefni til að leggja áherslu á
ánægju iðkenda hjá íþróttafélögunum. Verkefnið var unnið í samstarfi við Viðar
Halldórsson, íþróttafélagsfræðing. Byrjað var á því um haustið, í samráði við
íþróttafulltrúana, að leggja fyrir iðkendur hverfafélaganna í Reykjavík spurningakönnun.
Niðurstöður könnunarinnar voru svo kynntar fyrir félögunum. Í kjölfar könnunarinnar útbjó
Viðar Halldórssoon íþróttafélagsfræðingur, í samstarfi við hverfafélögin og ÍBR,
fræðsluefni með leiðum til að auka ánægju iðkenda enn frekar.
Slíkur var áhugi forráðamanna hverfafélaganna í Reykjavík að strax í kjölfarið var ákveðið
að leita leiða til að mæla þessa þætti með ábyggilegri hætti. Komið var á samstarfi við
Rannsóknir & Greiningu ehf. þar sem að bætt var við svokölluðum ánægjukvarða í „Ungt
Fólk“ rannsókn þeirra. Niðurstöður kannana Rannsóknar & Greiningar á meðal nemenda
hafa undirstrikað mikilvægi þess starfs sem íþróttafélögin í Reykjavík inna af hendi til
samfélagsins.
ÍBR hefur greitt fyrir skýrslur fyrir þau aðildarfélög sín sem hafa nægan fjölda þannig að
niðurstöður geti talist marktækar. Ýmist er könnunin lögð fyrir 5.-7. bekk og svo 8-10.
bekk. Á árinu 2014 voru í fyrsta skipti ánægjuspurningarnar lagðar fyrir
framhaldsskólanemendur en þar sem fjöldinn er ekki eins marktækur og áður þá voru þær
niðurstöður ekki greindar niður á félögin í Reykjavík.
Þar sem undirbúningur að Ánægjuvoginni var að mestu unnin í samstarfi við hverfafélögin
í Reykjavík þá þótti nauðsynlegt að bjóða einnig öðrum félögum upp á fræðslufundi. Þá
var farið yfir niðurstöður hvers félags auk þess sem að Viðar Halldórsson fór yfir mikilvægi
félaganna í félagsmótun barna og ungmenna. Þau félög sem þáðu þessi boð voru
Golfklúbbur Reykjavíkur, Skautafélag Reykjavíkur, Björninn og TBR.
Markmiðið var og er enn að fá sem gleggsta mynd af íþróttastarfinu í Reykjavík með það
fyrir augum að bæta það og koma í veg fyrir óþarfa brottfall ungmenna úr íþróttastarfinu.
Vonir standa til að niðurstöðurnar munu nýtast á næstu árum í allri stefnumótun jafnt hjá
aðildarfélögunum sem og bandalaginu sjálfu.

FRÍSTUNDAAKSTUR HVERFAFÉLAGANNA
Í lok árs 2008 skoruðu íþróttafulltrúar hverfafélaganna á borgaryfirvöld að styrkja félögin
vegna s.k. frístundaaksturs. Aksturinn er hugsaður til þess að færa æfingar yngstu
iðkenda fyrr á daginn og jafna hlut iðkenda gagnvart aðgengi að íþróttamannvirkjum
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borgarinnar auk þess sem að mannvirkin nýtast mun betur. Það liggur fyrir að stór hluti
barna og unglinga tekur þátt í skipulögðu íþróttastarfi og frístundaaksturinn er mjög góð
leið til að einfalda heildarskipulag hvers dags hjá fjölskyldum í borginni. Minni umferð
einkabíla og aukin viðvera í vinnu hlýtur að vera jákvætt fyrir samfélagið. Áfram er gert
ráð fyrir þessum styrkjum í fjárhagsáætlunum borgarinnar en upphæðin hefur staðið í
stað frá upphafi á meðan að kostnaður hefur hækkað mikið. Þó svo að almenn ánægja
sé meðal foreldra með aksturinn þá hefur kostnaðarhlutdeild félaganna aukist það mikið
að segja má að komið sé að sársaukamörkum. Kostnaður við að halda þessum akstri úti
er talsverður og hefur reynst félögunum þungur í rekstri. Styrkur borgarinnar til þessa
verkefnis hefur verið um 10 milljónir á ári síðustu ári og dugar hvergi nærri til.

FUNDIR MEÐ HVERFAFÉLÖGUM
Samkvæmt þjónustusamningum borgarinnar við aðildarfélög ÍBR er mælst til þess að
fulltrúar helstu þjónustaðila sem vinna innan hvers hverfis komi saman og fundi a.m.k.
einu sinni á ári en þessir aðilar eru þjónustumiðstöð, frístundamiðstöð, íþróttafélag og svo
fulltrúi frá ÍBR sem stýrir og boðar til þessarra funda. Þessir fundir hafa gengið vel fyrir
sig og eflt að mörgu leyti samstarfið á milli þessara ólíku þjónustuaðila. Íþróttafulltrúar
hverfafélaganna skila af sér starfsáætlunum þar sem tilgreind eru helstu verkefni:
1. Kynningarstarf.
2. Skráningar iðkenda.
3. Aðferðir við innheimtu.
4. Frístundaakstur.
5. Leiðir til að lágmarka brottfall.
6. Menntun þjálfara.
7. Fjölbreytt þjálfun sbr. íþróttaskóli, fjölgreinaæfingar eða annað.
8. Samstarf innan hverfis.
ÍBR á til afrit af áætlunum og skýrslum félaganna frá árinu 2007.

FUNDIR MEÐ ÍÞRÓTTAFULLTRÚUM 2013 og 2014
ÍBR hefur haldið fundi með íþróttafulltrúum aðildarfélaganna þar sem að ýmis mál hafa
verið tekin fyrir.
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Dagskrá fundar 3. apríl 2013:
•

Frístundakort
o Gísli Árni Eggertsson og Jóhanna Garðarsdóttir frá ÍTR kynntu stöðuna og
svöruðu fyrirspurnum.

•

Kynning íþrótta- og æskulýðsfélaga
o Guðbjörg Jónsdóttir SFS gerði fundarmönnum grein fyrir stöðunni.

•

Umræður

um

m.a.

frístundaakstur,

siðamál,

maraþon,

afreksmál

og

framhaldsskóla.
Dagskrá fundar 2. október 2013:
•

Þróun frístundakorts gagnvart nýtingu og skráningu

•

Æfingagjöld og frístundaakstur - þróun

•

Hindranir gagnvart þátttöku barna og unglinga í íþrótta- og tómstundastarfi

Gestir á fundinum voru Sigrún Sveinbjörnsdóttir SFS og Gísli Árni Eggertsson ÍTR.
Dagskrá fundar 17. desember 2013:
•

Kynning á nýjum reglum í Mentor

•

Kynning á stöðu frístundaaksturs auk umræðna um framhaldið

Gestir á fundinum voru Sigrún Sveinbjörnsdóttir SFS og Gísli Árni Eggertsson ÍTR.
Dagskrá fundar 28. febrúar 2014:
•

Geta félögin aukið framboð íþróttaæfinga og/eða hreyfingar:
o Hvaða leiðir hafa verið farnar í Reykjavík og heppnast vel?
o Er íþróttastarfið kannski þess eðlis að litlu er hægt að breyta?

•

Fyrirmyndarfélög ÍBR
o Hafa íþróttafélögin bolmagn til að standa undir þeim kröfum sem til þeirra
eru gerðar?
o Hvernig er hægt að hvetja til bættra vinnubragða?

Gestur á fundinum var Viðar Sigurjónsson ÍSÍ.
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Dagskrá fundar 5. nóvember 2014:
•

Afmælisráðstefna ÍBR

•

Skimun fyrir krossbandameiðslum stúlkna

•

Kynning á Afreksíþróttamiðstöð

Gestur á fundinum var Róbert Magnússon frá Atlas.
VIÐBURÐIR Á VEGUM REYKJAVÍKURMARAÞONS
Reykjavíkurmaraþon (RM) hefur verið starfrækt frá 1984 en ÍBR hefur séð um
framkvæmd frá 2002. Á vegum Reykjavíkurmaraþons fara fram þrír hlaupaviðburðir á
hverju ári:
Miðnæturhlaup Suzuki (MH) í júní.
Laugavegshlaup sem er 55 km fjallahlaup á milli Landmannalauga og Þórsmerkur, í júlí.
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka (RMÍ) í ágúst.
Auk þess hefur RM umsjón með Powerademótaröð með frjálsíþróttadeildum félaga ÍBR.
Starfsemi Reykjavíkurmaraþons er heilsársverkefni. Það er að mörgu að hyggja í
undirbúningi og frágangi sem hefst strax að loknu hverju hlaupi. Út frá endurmati síðast
liðins hlaups eru allir liðir endurskoðaðir með tilliti til umsagna starfsmanna,
þátttakenda, samstarfsaðila og fjárhags.
Skráning og greiðsla fer fram á vefsíðunni: marathon.is og er opnað fyrir skráningu í öll
hlaupin í fyrstu viku janúarmánaðar. Samskipti og upplýsingagjöf við þátttakendur er
mikill allt árið í gegnum m.a. póst, heimasíðu og facebook.
Markaðssetning innanlands og utan er með ýmsu móti. Bæklingar er sendir á ferðaaðila
og hlaupasýningar sem haldnar eru í hringum hlaupaviðburði um allan heim. Auglýsingar
í innlendum og erlendum blöðum og á samfélagsmiðlum auk samvinnu við ýmsa aðila.
Tengsl við erlenda hlaupaaðila og samtök eru auk þess mikilvæg. Reykjavíkurmaraþon
gefur einnig út blað fyrir RMÍ og dagatal í lok árs í formi hlaupahvatningar allt árið.
Reykjavíkurmaraþon hefur verið meðlimur í AIMS, sem eru alþjóðleg samtök
maraþonhlaupa, síðan 1987. Það er gæðamerki að vera meðlimur í AIMS, en samtökin
standa vörð um faglega mælingu á hlaupavegalengdum. Frjálsíþróttasamband Íslands
setur eingöngu tíma inn á afrekaskrá sem fengir eru úr hlaupum mældum með AIMS
staðli. Til þess að keppnin falli undir alþjóðlega staðla um tímatöku og standist kröfur
AIMS er umfangsmikil mæling gerð á 5 ára fresti og í hvert sinn sem einhver breyting er
gerð á hlaupaleiðum.
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Á hverju ári er útbúinn margskonar varningur fyrir hlaupin t.d. bolir,verðlaunagripir,
þátttökunúmer, sérverðlaun, kort, merkingar og ýmsar leiðbeiningar fyrir þátttakendur,
starfsmenn og aðra sem tengjast framkvæmd hvers hlaups.
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka sem fram fór í þrítugasta og fyrsta sinn þann
23.ágúst 2014, sama dag og Menningarnótt, er stærsti íþróttaviðburður á Íslandi þar
sem allir geta verið þátttakendur á eigin forsendum á hvaða aldurs-, eða getustigi sem
er. Undanfarin ár hefur hlaupið einnig verið Íslandsmeistaramót í maraþoni þar sem allir
íslenskir þátttakendur geta tekið þátt.
RMÍ skiptist í 6 hlaup: Maraþon, hálfmaraþon, boðhlaup þar sem tveir til fjórir geta skipt
á milli sín 42,2 km vegalengd,10 km hlaup og skemmtiskokk sem er 3 km hlaup fyrir alla
aldurshópa auk Latabæjarhlaups fyrir aldurshópana 0-8 ára.
Þátttakendum hefur fjölgað ár frá ári og voru skráðir þátttakendur árið 2014 samtals:
15.438. Aukning á milli ára 2013-2014 var í heild 8 %. Kynjahlutföll eru nokkuð jöfn. Í
10km eru konur fleiri, þær voru 60% en karla 40%. Í maraþoni eru karlar 70% og konur
30%. Í hálfmaraþoni eru karlar 53% og konur 47%. Í skemmtiskokki eru 50% börn.
Þátttakendur 2014 komu frá 63 þjóðum og voru alls 2.406 talsins. Flestir eru þeir frá
Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi og Þýskalandi.

Þátttakendur í RMÍ 2014
Maraþon
1.044; 7%

Boðhlaup
114; 1%

Latabæjarhlaup
2.979; 19%
10 km
7.000; 45%

Hálfmaraþon
2.501; 16%
3 km
1.914; 12%
Mynd: Fjöldi og hlutfall þátttakenda per vegalengd í RMÍ 2014.
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Mynd: Fjölgun þátttakenda frá 2007-2014

Starfskraftar íþróttafélaganna skipta miklu máli við framkvæmd hlaupsins. Ár eftir ár
kemur margt af sama fólki og áður til starfa og margir þeirra búa orðið yfir mikilli
reynslu sem er hlaupinu dýrmæt. Langflest er þetta fólk að vinna sjálfboðastarf fyrir sín
félög en Reykjavíkurmaraþon greiðir félögunum fyrir framlag fólksins og er það fé notað
til starfsemi félaganna.
Starfsmenn félaga 2014 voru frá 10 félögum og 18 deildum samtals 487.
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka hefur sýnt sig að vera mikilvægur heilsusamlegur
viðburður. Rannsóknir sýna að fjöldaviðburðir í hreyfingu eins og Reykjavíkurmaraþon
Íslandsbanka, hafa hvetjandi áhrif til æfinga og hreyfingar auk þess gefa þeir
þátttakendum færi á að upplifa sig á jákvæðan hátt sem hvetur þá áfram til hreyfingar.
Þeir sem hafa tekið þátt einu sinni eru frekar tilbúnir í lífsstílsbreytingu í hreyfingu í
framhaldi af slíkum viðburði. Einnig má nefna að Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka er
viðburður sem skapar miklar gjaldeyristekjur vegna þess mikla fjölda erlendra hlaupara
auk fylgdarfólks sem sækja landið heim. Jákvæð þjóðhagsleg áhrif Reykjavíkurmaraþons
Íslandsbanka eru því umtalsverð.
Helstu hefðir í Miðnæturhlaupi Suzuki eru að það er haldið að kvöldi til á Jónsmessu í
Laugardalnum og þátttakendum er boðið í sund í Laugardalslaug að hlaupi loknu. Í 5
km hlaupinu var hlaupinn hringur í Laugardalnum. Hlaupaleiðin í 10 km hlaupinu lá í
gegnum Laugardalinn, upp Elliðaárdalinn og yfir stífluna og til baka. Þátttakendur í
hálfmaraþoni hlupu meðal annars um Elliðaárdalinn, að Rauðavatni, um Grafarholt og
Grafarvog að ógleymdum Laugardalnum. Þykir þessi hlaupaleið bæði falleg og
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skemmtileg auk þess að vera krefjandi. Allar vegalengdir eru mældar eftir alþjóðlegum
AIMS, eins og Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka og eru því allir tíma gildir í afrekaskrá.
Þátttökumet var slegið í hlaupinu en 2.632 voru skráðir sem var 32% fjölgun frá árinu
áður. Flestir tóku þátt í 5 km hlaupinu eða 1.327 og næst flestir í 10 km hlaupinu, 934. Í
hálfmaraþoni var 371 skráður til þátttöku og var það fjölgun um 141 milli ára, 490
erlendir þátttakendur tóku þátt í hlaupinu og hafa þeir aldrei verið fleiri.
Hlaupið er framkvæmt með starfsmönnum frá frjálsíþróttadeildir Ármanns og Fjölnis í
góðri samvinnu við formenn deildanna.
Laugavegshlaupið er 55 km langt utanvega- og fjallahlaup þar sem farin er fjölbreytt
og falleg leið frá Landmannalaugum til Þórsmerkur. Aldrei hafa fleiri tekið þátt en 2014
þegar 330 komu í mark í Húsadal í Þórsmörk. Erlendir þátttakendur voru 140 talsins af
28 mismunandi þjóðernum.
Starfsmenn hlaupsins voru um 40 staðsettir í Húsadal. Auk þeirra voru fimm
hjúkrunarfræðingar og læknir. Starfsmenn á leiðinni voru 40 talsins frá hlaupahópnum
Frískum Flóamönnum á Selfossi og hafa þeir með sér hjálparsveitina á Selfossi og
nágrenni. Gott skipulag þarf til að annast svo marga þátttakendur á fjöllum og gæta
öryggis þeirra. Í aðdraganda hlaups er upplýsingagjöf um klæðnað, næringu, veðurspá,
leiðarlýsingu og almennar reglur.
Mikinn viðbúnað þarf til að þjónusta þennan fjölda hlaupara og hefst framkvæmd á
umgjörð hlaupsins á fimmtudegi í Húsadal með uppsetningu á sturtum, samkomutjaldi
með bekkjum og borðum, sjúkratjaldi, tímatökutjald og tjöldum fataskipta. Klósettgámar
eru fluttir í Hrauneyjar og í Landmannalaugar.
Það er mikið afrek að ljúka Laugavegshlaupi og allir sigurvegarar sem því ná.
Frá 2009 hefur Reykjavíkurmaraþon staðið fyrir mótaröð undir nafninu Powerade
sumarhlaupin í samstarfi við Vífilfell. Þeir sem eiga aðild að mótaröðinni eru
frjálsíþróttadeildir innan ÍBR með Víðavangshlaup ÍR í apríl, Fjölnishlaup í maí,
Ármannshlaup í júlí auk hlaupa Reykjavíkurmaraþons þ.e. Miðnæturhlaups Suzuki í júní
og Reykjavíkurmaraþons Íslandsbanka í ágúst. Þátttakendur í þessum hlaupum geta
safnað stigum þar sem ákveðin stig eru veitt fyrir þátttöku í hverju hlaupi og unnið til
verðlauna.
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SKAUTAHÖLLIN
Helsta áhyggjuefni í rekstri Skautahallarinnar er hve gamall frystibúnaðurinn er orðinn.
Hann bilar oft og erfitt er að fá varahluti þar sem þessi tegund búnaðar er ekki lengur í
framleiðslu. Ísvélarnar eru hryggjarstykkið í mannvirkinu og því er mjög áríðandi að
endurnýja tækin sem fyrst. Það mál er nú komið í ákveðið ferli með Reykjavíkurborg og
vonandi verður þess ekki langt að bíða að þessar áhyggjur eru úr sögunni. Annað
áhyggjuefni leystist farsællega á starfstímabilinu en keyptur var nýr íshefill enda sá
gamli orðinn ansi lúinn.
Aðsókn almennings í Skautahöllina virðist fylgja veðráttu a.m.k. var síðasti vetur með
sínar stillur og kulda afar hagstæður hvað þetta varðar og fólk flykktist í höllina.
Veturinn á undan var heldur minni aðsókn og sama virðist upp á teningnum í vetur enda
boðið upp á umhleypinga.
Ljóst er að ráðast þarf í aukið viðhald og nýframkvæmdir á næstu árum ætlum við að
halda stöðu hallarinnar sem stærsta keppnissvells og fjölsóttasta almennings
skautasvells landsins. Nefna má endurnýjun á þjónusturými, byggingu upphitunar- og
æfingasals auk kaupa og uppsetningu á þurrkunarbúnaði fyrir svellið en slíkt spara orku
verulega.

ÚTHLUTUN HEIÐURSVIDURKENNINGA ÍBR
Sumarið 1954 var Halldór Pétursson listteiknari fenginn til að gera tillögur að merki fyrir
ÍBR af tilefni 10 ára afmælis bandalagsins þann 31. ágúst. Skilaði hann nokkrum tillögum
og varð núverandi merki fyrir valinu. Jafnframt var merkið útfært sem heiðursmerki,
gullstjarna ÍBR, er ákveðið var að taka upp heiðranir fyrir störf að íþróttamálum í
Reykjavík. Stjarnan er gerð úr silfri en á henni miðri er mynd Ingólfs Arnarsonar úr gulli.
Gullmerki ÍBR var úthlutað í fyrsta skipti á 45 ára afmæli ÍBR hinn 31. ágúst 1989.
Gullstjörnu ÍBR hafa hlotið:
1954: Bjarni Benediktsson, Gunnar Thoroddsen, Benedikt G. Waage, Benedikt
Jakobsson, Erlendur Ó. Pétursson, Erlingur Pálsson, Gunnar Þorsteinsson, Jens
Guðbjörnsson, Kristján L. Gestsson, Ólafur Sigurðsson, Úlfar Þórðarson, Þorsteinn
Einarsson
1958: Jóhann Hafstein
1959: Andreas Bergmann
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1961: Sveinn Zöega
1964: Baldur Möller, Gísli Halldórsson
1967: Frímann Helgason, Jóhann Jóhannesson, Jón Guðjónsson, Sigurður Halldórsson
1968: Guðjón Einarsson, Stefán G. Björnsson
1969: Geir Hallgrímsson, Sigurður Ólafsson
1970: Einar Sæmundsson
1972: Árni Árnason, Gunnar Már Pétursson, Haraldur Gíslason
1975: Þórarinn Magnússon
1976: Birgir Ísleifur Gunnarsson
1977: Fríður Guðmundsdóttir
1979: Baldur Jónsson
1982: Sigurjón Hallbjörnsson
1983: Albert Guðmundsson
1984: Guðmundur Þórarinsson, Sigurgeir Guðmannsson
1988: Davíð Oddsson
1990: Sveinn Björnsson
1991: Júlíus Hafstein
1994: Ellert B. Schram
1998: Ari Guðmundsson
1999: Sveinn Jónsson
2009: Reynir Ragnarsson

Gullmerki ÍBR hafa hlotið:
1989: Ellert B. Schram, Hannes Þ. Sigurðsson, Júlíus Hafstein, Sveinn Björnsson, Sveinn
Jónsson
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1994: Alfreð Þorsteinsson, Friðjón B. Friðjónsson, Grímur Valdimarsson, Gunnar
Guðmannsson, Halldór B. Jónsson, Hallur Hallsson, Jóhannes Óli Garðarsson, Jón
G. Zöega, Kristinn I. Jónsson, Lovísa Sigurðardóttir Ómar Einarsson, Sigurður
Magnússon, Tryggvi Geirsson, Þórir Lárusson
1998: Eggert Steinsen, Hilmar Guðlaugsson, Svava Sigurjónsdóttir
1999: Ásgeir B. Guðlaugsson, Baldur Maríuson, Guðjón Guðmundsson, Kolbeinn Pálsson
2000: Jón Magnússon
2001: Steinþór Guðmundsson
2002: Haukur Tómasson, Ólafur Loftsson, Snorri Hjaltason
2003: Guðrún Stella Gunnarsdóttir, Sigurður Hall, Hörður Gunnarsson (Ármann)
2004: Sigfús Ægir Árnason, Karl Jóhannsson, Arnór Pétursson, Bjarni Friðriksson, Einar
Ólafsson, Hólmsteinn Sigurðsson, Jensína
Magnúsdóttir, Kristinn Dulaney,
Magnús Jónasson, Ólafur Hreinsson, Pétur Bjarnason, Reynir Vignir, Sigurður
Tómasson, Þorbergur Halldórsson, Þór Símon Ragnarsson, Þórður Jónsson
2005: Steinunn Valdís Óskarsdóttir, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Örn Andrésson
2006: Björn Jóhannesson
2007: Auður Björg Sigurjónsdóttir, Guðmundur Ólafsson, Þráinn Hafsteinsson, Ólafur
Gylfason, Örn Hafsteinsson
2008: Sveinn Ragnarsson, Guðmundur B. Ólafsson, Kristinn Jörundsson, Ágúst Ingi
Jónsson, Örn Ingólfsson, Pétur Stephensen, Snorri Þorvaldsson, Haraldur
Haraldsson, Hrefna Sigurðardóttir, Stefán Jóhannsson
2009: Jóhannes Helgason, Örn Steinsen, Garðar Eyland, Gestur Jónsson, Jón Pétur
Jónsson, Sölvi Óskarsson, Helgi Þorvaldsson, Magnús V. Pétursson
2010 Magnús S. Jónssson
2011 Brynjólfur Lárentsíusson, Grímur Sæmundsson,Guðmundur Frímannsson,
Hörður Gunnarsson, Jónas Sigurðsson, Róbert Jónsson, Ægir Ferdinandsson.
2013 Jón Þorbjörnsson, Jóhannes Benediktsson, Knútur Óskarsson, Lilja Sigurðardóttir.
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FJÖLDI OG ALDURSSKIPTING IÐKENDA INNAN HVERS FÉLAGS
Félag
Aikikai Reykjavík
Bandýmannafélagið Viktor
Bifreiðaíþróttaklúbbur Reykjavíkur
Borðtennisklúbburinn Örninn
Dansfélag Reykjavíkur
Dansfélagið Bíldshöfði
Fimman, hjólafélag
Fisfélag Reykjavíkur
Glímufélagið Ármann
Golfklúbbur Brautarholts
Golfklúbbur Reykjavíkur
Hafna- og mjúkboltafél. Reykjavíkur
Háskóladansinn
Hestamannafélagið Fákur
Hjólreiðafélag Reykjavíkur
Hjólreiðafélagið Tindur
Hnefaleikafélag Reykjavíkur
Hnefaleikafélagið Æsir
Íþróttafélag Breiðholts
Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík
Íþróttafélag heyrnalausra
Íþróttafélag kvenna
Íþróttafélag Reykjavíkur
Íþróttafélag stúdenta
Íþróttafélagið Carl
Íþróttafélagið Drekinn
Íþróttafélagið Einherjar
Íþróttafélagið Fylkir
Íþróttafélagið Leiftri
Íþróttafélagið Leiknir
Íþróttafélagið Léttir
Íþróttafélagið Styrmir
Íþróttafélagið Ösp
Jiu jitsu félag Reykjavíkur
Júdófélag Reykjavíkur
Karatefélag Reykjavíkur
Karatefélagið Þórshamar
Kayakklúbburinn
Keilufélag Reykjavíkur
Kf. Breiðholt
Kkf. Þórir
Klifurfélag Reykjavíkur
Knattspyrnufélag Reykjavíkur
Knattspyrnufélag Vesturbæjar

Iðkendur
Iðkendur
yngri en 18 ára 18 ára og eldri
66
124
0
7
2
66
0
13
300
389
255
117
0
61
0
223
2737
786
2
18
197
2706
112
98
1
282
573
970
0
220
4
152
106
220
54
49
0
16
71
161
0
17
0
22
1791
480
0
384
0
18
99
203
13
58
1536
259
0
6
153
41
0
13
0
25
48
134
65
92
143
215
78
66
143
34
4
493
41
115
0
23
0
0
104
719
1499
194
0
53

Iðkendur
alls
190
7
68
13
689
372
61
223
3523
20
2903
210
283
1543
220
156
326
103
16
232
17
22
2271
384
18
302
71
1795
6
194
13
25
182
157
358
144
177
497
156
23
0
823
1693
53
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Knattspyrnufélagið Afríkuliðið
Knattspyrnufélagið Berserkir
Knattspyrnufélagið Elliði
Knattspyrnufélagið Fram
Knattspyrnufélagið Hlíðarendi
Knattspyrnufélagið Hómer
Knattspyrnufélagið Kóngarnir
Knattspyrnufélagið Mídas
Knattspyrnufélagið Valur
Knattspyrnufélagið Víkingur
Knattspyrnufélagið Þróttur
Lyftingafélag Reykjavíkur
Rathlaupsfélagið Hekla
Rugbyfélag Reykjavíkur
Siglingafélag Reykjavíkur - Brokey
Skautafélag Reykjavíkur
Skautafélagið Björninn
Skíðagöngufélagið Ullur
Skotfélag Reykjavíkur
Skvassfélag Reykjavíkur
Skylmingafélag Reykjavíkur
Sundfélagið Ægir
Sundknattleiksfélag Reykjavíkur
Svifflugfélag Íslands - Reykjavík
Tennis og badmintonfél. Reykjavíkur
TTK Akstursíþróttafélag
Ungmennafélag Kjalnesinga
Ungmennafélagið Fjölnir
Ungmennafélagið R36
Ungtemplarafélagið Hrönn
Vélhjólaíþróttaklúbburinn
Vængir Júpiters

0
0
0
1668
0
0
0
0
719
908
707
74
51
1
27
313
336
13
5
10
347
143
0
0
1498
0
69
2299
0
0
57
0

50
31
30
190
19
15
25
24
152
1067
361
210
49
48
171
84
86
31
1483
812
775
105
14
56
2038
46
0
314
29
29
1178
17

50
31
30
1858
19
15
25
24
871
1975
1068
284
100
49
198
397
422
44
1488
822
1122
248
14
56
3536
46
69
2613
29
29
1235
17
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