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Ávarp
Reynir Ragnarsson, formaður ÍBR

Ársþing Íþróttabandalags Reykjavíkur er nú haldið 44. sinn
frá stofnun bandalagsins þann 30. ágúst 1944. Að þessu
sinni er það haldið eftir óvenjulangt stjórnartímabil og við
óvenjulegar aðstæður í þjóðfélaginu. Þetta stjórnartímabil
stóð yfir í þrjú ár, frá mars 2006 til febrúar 2009, en ástæður þess að stjórnartímabilið var lengt um eitt ár eru þær að
haldið verði þeirri hefð að ársþing íþróttabandalagsins fari
fram á sama ári og nokkrum vikum fyrr en ársþing Íþróttaog Ólympíusambands Íslands. Á síðasta Íþróttaþingi sem
haldið var í apríl 2006 var samþykkt að næsta stjórnartímabil
skyldi vera þrjú ár í stað tveggja ára áður, sem síðan breytist
aftur í tvö ár árið 2009.
Starfsemi ÍBR undanfarin þrjú ár hefur verið bæði fjölbreytt og viðburðarík. Stórir samningar til hagsbóta fyrir
íþróttahreyfinguna hafa náðst. Má þar nefna samninga
milli Reykjavíkurborgar, Íþróttabandalagsins og nokkurra
stærstu íþróttafélaganna í borginni sem snúa að fjárframlögum frá borginni og þeim skyldum sem íþróttahreyfingin
tekur á sig. Það má fullyrða að með þessum samningum hafi
verið brotið blað í starfsemi íþróttafélaganna. Með þeim er
íþróttafélögunum skapaður grundvöllur til að starfa á faglegum grundvelli hvað varðar stjórnun og rekstur félaganna. Á
móti taka félögin á sig ýmsar skyldur sem snúa að þjónustu
við íbúa borgarinnar. Með þessum samningum má segja að
borgin viðurkenni starf íþróttahreyfingarinnar sem einn þátt í
grunnþjónustunni við borgarana.
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Á þessu tímabili hafa verið haldin stór íþróttamót í Reykjavík. Ber þar hæst Alþjóðaleika ungmenna sem haldnir voru í
júní 2007 með þátttöku 1200 ungmenna víðsvegar úr heiminum auk íslenskra ungmenna víðsvegar af landinu. Þá má
einnig nefna Reykjavíkurleikana sem voru haldnir í annað
sinn núna í janúar s.l. en þar sameinuðust tíu íþróttagreinar
í að halda íþróttamót með þátttöku 2500 innlendra og erlendra keppenda. Ekki má heldur gleyma Reykjavíkurmaraþoni og Laugavegshlaupinu sem hafa gengið í endurnýjun
lífdaga eftir að Íþróttabandalagið tók að sér umsjón þeirra.
Fjöldi þátttakenda hefur vaxið gríðarlega í báðum þessum
hlaupum og öll framkvæmd og skipulag verið eins og best
verður á kosið. Starfsfólk íþróttabandalagsins með aðstoð
sjálfboðaliða frá íþróttafélögunum hafa unnið gríðarlega gott
starf við undirbúning og framkvæmd þessara viðburða og
sýnt að innan íþróttahreyfingarinnar í Reykjavík hefur byggst
upp mikil þekking og færni til að takast á við stórviðburði
á íþróttasviðinu. Þessi verkefni hafa starfsmennirnir unnið
auk hinna hefðbundnu starfa sem hafa verið svipuð frá ári
til árs s.s. við skipulag og tímaúthlutanir í íþróttahúsum, úthlutun styrkja og peningagreiðslna auk hagsmunagæslu fyrir
íþróttahreyfinguna í borginni. Öllu þessu starfi er gerð nánari
skil í árskýrslu íþróttabandalagsins.
Síðustu mánuðir hafa verið einkennilegir í íslensku samfélagi. Efnahagskreppan og bankahrunið hefur sett allt þjóðfélagið á annan endann, þar er enginn ósnortinn. Íþrótta-

hreyfingin hefur ekki farið varhluta af þessu ástandi. Eftir
mikinn uppgang og velgengni síðustu ára eru fjármál margra
íþróttafélaga í uppnámi eftir að stórir styrktaraðilar hafa hætt
stuðningi eða lýst yfir að þeir muni draga úr stuðningi og
jafnvel hætta honum alveg. Öll félög hafa gripið til ráðstafana og skorið niður kostnað en engu að síður er óvissa í
rekstri félaganna. Stærsti styrktaraðili íþróttahreyfingarinnar
í Reykjavík er Reykjavíkurborg, sem sett hefur verulega fjármuni í íþróttastarfið, bæði í uppbyggingu mannvirkja og til
rekstrar félaganna á undanförnum árum. Við þessar erfiðu
aðstæður verður borgin að skera niður eins og aðrir. Þessi
niðurskurður bitnar eðlilega á íþróttahreyfingunni eins og
öðrum. Við höfum lagt áherslu á að ekki megi skera niður
í grunnþjónustunni þ.e. barna- og unglingastarfinu, það sé
ekki ásættanlegt og sendi röng skilaboð út í samfélagið. Ég
held að okkur hafi orðið nokkuð ágengt í þessu sambandi
þannig að framlög til reksturs íþróttahreyfingarinnar skerðast
ekki mikið m.v. fyrra ár en framlög til framkvæmda skerðast
mikið. Við höfum vilyrði borgaryfirvalda um að þessar skerðingar verði bættar þegar betur árar. Þá er ljóst að breyting
verður á samstarfi ÍBR og SPRON um rekstur sameiginlegs
afrekssjóðs sem þessir aðilar hafa haft samstarf um s.l. þrjú
ár. Þessi sjóður er okkur mjög mikilvægur enda styrkir hann
íþróttafólk á aldrinum 15 til 22 ára sem ekki á í mörg hús
að venda að sækja sér styrki. Ég vona að við náum að lenda
samningi við SPRON á næstu vikum um áframhaldandi
samstarf að einhverju leyti.

Í því árferði sem nú er og verður næstu mánuði er nauðsynlegt að íþróttahreyfingin opni faðm sinn og laði til sín alla
sem þangað vilja koma. Geri fólki sem á um sárt að binda
vegna atvinnumissis eða af öðrum ástæðum kleift að hafa
eitthvað fyrir stafni, hafa einhvern tilgang. Í þessu sambandi
tel ég að íþróttahreyfingin hafi mikið hlutverk og geti sýnt
enn og aftur hve mikilvæg hún er í okkar þjóðfélagi.
Nú eru um tuttugu ár síðan ég settist í stjórn Íþróttabandalags Reykjavíkur. Þar af hef ég verið formaður síðustu fjórtán
árin. Þetta er búið að vera ánægjulegur og viðburðarríkur
tími. Ég hef haft af þessu starfi mikla ánægju og það hefur
gefið mér mikið. Ég hef stundum bent á sjálfan mig sem
dæmi um mann sem hefur alla tíð haft mikinn áhuga á
íþróttum, stundað margar íþróttir, en ekki náð neinum sérstökum árangri í neinni þeirra. Hef aftur á móti nýst vel í
félagsstarfinu, en mér telst til að nú séu um fjörutíu og fimm
ár síðan ég settist fyrst í stjórn í deild í félagi, og hef verið að
síðan með smá hvíldum. Nú finnst mér vera komið nóg, en
á síðasta ársþingi íþróttabandalagsins tilkynnti ég að það yrði
síðasta kjörtímabilið sem ég gæfi kost á mér til endurkjörs.
Það stendur, þó ég eigi eflaust eftir að sakna þessa starfs. Ég
vil því þakka fyrir mig og þakka öllu því góða fólki sem ég hef
kynnst og unnið með á þessum tíma fyrir gott og ánægjulegt
samstarf.
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Styrkir vegna æfinga og keppni
Töluverð aukning hefur orðið á styrkjum til æfinga og keppni og er aðalástæða
þess tilkoma nýrra mannvirkja. Heildarúthlutun vegna áranna 2006–2008 var
2.677 milljónir króna.
Í október árið 2007 setti stjórn ÍBR á laggirnar nefnd til að
uppfæra reglur um styrki vegna æfinga og keppni sem hafa
verið í gildi frá árinu 2001. Nefndina skipuðu Gígja Gunnarsdóttir fulltrúi stjórnar ÍBR (formaður), Gunnar Hauksson
fulltrúi ÍTR, Hörður Guðjónsson fulltrúi íþróttafélaganna,
Brynja Guðjónsdóttir starfsmaður ÍBR og Steinn Halldórsson
starfsmaður ÍBR. Nefndin lauk störfum í ágúst 2008. Endurskoðuð útgáfa af reglunum hefur verið samþykkt af stjórn
ÍBR og ÍTR með þeirri undanþágu að fresta verður um sinn
að lengja tímabilið um einn mánuð þar sem fjármuni vantar
í það verkefni.

Helstu breytingar á reglunum eru eftirfarandi:
Hvert íþróttamannvirki er skilgreint í einingum, t.d. íþróttasalur sem hægt er að skilja á milli með tjaldi gerir það mögulegt
að tveir flokkar eða fleiri með fáum iðkendum æfi samtímis.
Hvert rými í salnum er þá skilgreint sem ein eining. Slíkt fyrirkomulag skapar fleiri æfingatíma og betri nýtingu á salnum.
Tímasetningum er breytt þ.e. tímar byrja fyrr (kl. 15.00)
og þeim lýkur fyrr (kl. 22.30). Hentar bæði íþróttastarfseminni og starfsmannhaldi íþróttahúsanna betur.
Hver íþróttagrein er skilgreind nákvæmar varðandi lágmarks- og hámarksfjölda iðkenda á æfingu.
Hvert félag fær Excel fylgiskjal fyrir hverja deild þar sem
fram koma útreikningar sem er ein af meginforsendum styrkveitingar.
Með notkun skjalsins minnkar verulega tímafrek vinna við
útreikninga, útreikningar verða gegnsærri og auðvelt er að
uppfæra sama skjalið. Umsóknir íþróttafélaganna til ÍBR um
styrk vegna æfinga og keppni verður einsleitari og einfaldari
í notkun.
Skerpt á nokkrum atriðum, t.d. fer mánaðarlegt uppgjör
fram að fengnum mánaðarskýrslum og æfingatöflum.

töluverð vinna og fer sú vinna fram meirihluta ársins í umsjá
tveggja starfsmanna skrifstofunnar.

Útleiga í íþróttahúsum Grunnskóla
Reykjavíkur
Íþróttabandalag Reykjavíkur hefur umsjón með 15 skólum til
útleigu fyrir hópa til að iðka íþróttir eins og t.d. knattspyrnu,
körfubolta, blak, handbolta, leikfimi og margt annað. Hóparnir sem nýta sér þessa þjónustu á yfirstandandi tímabili
eru 225 talsins, eða um 2.300 manns, og er tímabilið frá 1.
september til 30.apríl.
Margir þessara hópa hafa notið þjónustu ÍBR til margra
ára og er mikil ánægja hjá þeim með þessa útleigutíma.
Tímarnir sem eru nýttir til útleigu koma á eftir íþróttafélögunum í þeim skólum sem aðildarfélög ÍBR eru með starfsemi en í sumum skólum er eingöngu almenningur.
Það er mjög mikilvægt að þessi þjónusta við almenning
haldi áfram og helst að hægt væri að gera meira í því að veita
hópum sem hafa áhuga á því að hreyfa sig aðstöðu í mannvirkjum íþróttafélaganna og borgarinnar þegar íþróttafélögin
og skólarnir hafa lokið sínum æfingum og kennslu.

Ferðastyrkir og styrkir til sérráða
Styrkir Reykjavíkurborgar vegna ferðastyrkja og reksturs sérráða vegna áranna 2006–2008 voru 97,3 milljónir króna.
Þar af voru greiðslur til félaganna vegna ferðastyrkja 79,3
millj. og til sérráða 18,9 millj.
ÍBR greiddi það sem uppá vantaði.

Skrifstofa ÍBR er þegar farin að nýta sér fylgiskjöl nýju reglnanna. Þau eru notendavænni og hafa reynst þjóna tilgangi
sínum vel, bæði á skrifstofunni og hjá íþróttafélögunum.

Tímaúthlutun
Aðildarfélög ÍBR eru 74 talsins og þjónustar ÍBR þau varðandi ýmis málefni. Eitt stærsta málefnið er æfingatímaúthlutun til íþróttafélaga í íþróttamannvirkjunum Reykjavíkurborgar,
íþróttasölum skóla og íþróttamannvirkjum félaga. Mannvirkin
eru breytileg og spanna íþróttasali, skautasvell og gervigrasvelli. Tímaúthlutun til æfinga hefur farið fram í ágúst hingað til
en til stendur að flýta þeirri vinnu fram á vor til að mæta betur
undirbúningsvinnu félaganna fyrir komandi haust.
Eftir að æfingar byrja hjá félögunum að hausti hefst tímaúthlutun fyrir leiki allra flokka, mót og sýningar hjá félögunum. Að lokum þarf að koma fyrir stórum úrslitamótum og
sýningum sérsambanda ásamt landsliðsæfingum og landsleikjum. Tímaúthlutun tekur sífelldum breytingum yfir allt
tímabilið og oft er kúnst að uppfylla óskir félaganna en allt
gengur þetta upp að lokum.
Aðrir aðilar, eins og félög utan Reykjavíkur og félagasamtök, eru einnig að óska eftir tímum fyrir æfingar, keppni og
aðra viðburði allt tímabilið. Utanumhald og framkvæmd við
úthlutun tíma til íþróttafélaga, sérsambanda, félaga utan
Reykjavíkur, annarra félagasamtaka og útleiga til hópa er
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Slysatryggingasjóður
Bætur úr sjóðnum árin 2006-2008 voru kr. 220.000,-.
Greiðslur í afrekssjóð ÍBR og SPRON úr sjóðnum námu kr.
3.600.000,-. Á árinu 2008 færði sjóðurinn ásamt Atorku hf
23 félögum sem eiga og reka eigin mannvirki hjartastuðtæki
að gjöf. Kostnaðarverð þessara tækja var kr. 4.778.000,en fyrirtækið styrkti framtakið með framlagi að upphæð kr.
2.300.000,-. Bankainnistæða Slysatryggingasjóðsins var í árslok 2008 kr. 41.500.000,-.

AFREKSÍÞRÓTTIR

Afreksstefna ÍBR
Afrekssvið hefur haft til skoðunar að koma á fót sérhæfðri aðstöðu til mælinga og
eftirlits með íþróttafólki og hefur það verið unnið undir vinnuheitinu „Rannsóknarmiðstöð“. Unnið hefur verið að verkefninu í samstarfi við ÍSÍ og ýmsa sérfróða
aðila en þegar þetta er skrifað liggur ekkert fyrir um endanlega niðurstöðu. Áfram
verður unnið að málinu á næstu misserum.
Í samræmi við stefnu ÍBR um afreksíþróttir hefur ÍBR unnið að því að hvetja
til betra umhverfis fyrir unga afreksíþróttamenn í borginni. Fundað hefur verið
með félögum og skólum og lagt á ráðin um hvernig best sé að finna þessu máli
góðan farveg. Í Reykjavík er einn framhaldsskóli sem rekur samhliða hefðbundnu
skólastarfi afreksíþróttabraut, braut sem velur nemendur eftir íþróttalegri getu
námsmanna, og er það Borgarholtsskóli í Grafarvogi, en hann býður upp á knattspyrnu, körfuknattleik og golf. Áhugi er fyrir því að bæta fleiri greinum við þar
sem starfið hefur í grunninn gengið vel. Allt þetta er gert með það að markmiði að
auka sveigjanleika námsumhverfis fyrir afreksfólk og að skapa aðstöðu til æfinga
á skólatíma.

Afreks- og styrktarsjóður Reykjavíkur
ÍTR og ÍBR hafa staðið að afreks- og styrktarsjóði Reykjavíkur og lögðu aðilar til
helminga í sjóðinn árin 2006-2008. Í stjórn sjóðsins sátu þrír aðilar frá ÍTR og svo
Reynir Ragnarsson og Örn Andrésson frá ÍBR. Nú hefur verið tekin ákvörðun um
að ÍBR leggi ekki áfram fé í sjóðinn og eigi þar með ekki fulltrúa í stjórn hans.

Markmið sjóðsins er:
Að styrkja reykvísk íþróttafélög til að halda uppi öflugu íþrótta-, félags- og
unglingastarfi.
Að veita einstökum afreksmönnum á sviði íþrótta viðurkenningu og stuðning til
þess að þeir geti þjálfað sig af alefli og til þátttöku í mikilvægum keppnum.
Að veita viðurkenningar til einstaklinga, félaga, hópa og fyrirtækja fyrir góða
ástundun og gott fordæmi á sviði almenningsíþrótta og fyrir félagsstörf.
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AFREKS- OG STYRKTARSJÓÐUR REYKJAVÍKUR
Úthlutun vegna ársins 2006 var eftirfarandi:*

Fimleikadeild Ármanns
Bjarki Ásgeirsson og góður árangur
deildarinnar.
Skíðadeild Ármanns
Til eflingar barna- og unglingastarfs.
Dansfélag Reykjavíkur (áður Gulltoppur)
Til eflingar barna- og unglingastarfs.
Fimleikadeild Fjölnis
Til uppbyggingastarfs.
Knattspyrnudeild Fjölnis
Til eflingar barna- og unglingastarfs.
Körfuknattleiksdeild Fjölnis
Gott starf í yngri flokkum.
Blakdeild Fylkis
Uppbyggingastarf.
Fimleikadeild Fylkis
Öflugt barnastarf.
Handknattleiksdeild Fylkis
Til eflingar barna- og unglingastarfs.
Karatedeild Fylkis
Öflugt barna- og unglingastarf.
Hjólreiðafélag Reykjavíkur
Góður árangur Hafsteins Ægis Geirssonar
og Kára Brynjólfssonar.
Frjálsíþróttadeild ÍR
Öflugt barna- og unglingastarf og
góður árangur.
Keiludeild ÍR
Góður árangur.
Júdófélag Reykjavíkur
Uppbyggingarstarf.
Keilufélag Reykjavíkur
Góður árangur.
Borðtennisdeild KR
Guðrún G. Björnsdóttir og
öflugt barna- og unglingastarf.
Glímudeild KR
Öflugt starf og vegna Glímukóngs Íslands.
Keiludeild KR
Góður árangur.
Knattspyrnudeild KR
Stofnun Akademíu.
Körfuknattleiksdeild KR
Til eflingar barna- og unglingastarfs.
Sunddeild KR
Ragnheiður Ragnarsdóttir og
öflug barna- og unglingastarf.
Skotfélag Reykjavíkur
Uppbyggingarstarf og góður árangur.
Skylmingafélag Reykjavíkur
Uppbyggingarstarf og góður árangur.
Tennis- og badmintonfélag Reykjavíkur
Öflugt barna- og unglingastarf.
Handknattleiksdeild Vals
Til eflingar barna- og unglingastarfs.
Körfuknattleiksdeild Vals
Til stuðnings kvennadeildar.
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Vélhjólaíþróttaklúbburinn
Til eflingar unglingastarfs og
góður árangur.
Borðtennisdeild Víkings
Guðmundur E. Stephensen og
góður árangur deildarinnar.
Skíðadeild Víkings
Öflugt barna- og unglingastarf.
Tennisdeild Víkings
Til elfingar starfsins.
Handknattleiksdeild Þróttar/Ármanns
Uppbygging í stúlknaflokkum.
Handknattleiksdeild Fram
Íslandsmeistarar í m.fl. karla.
Knattspyrnudeild Vals
Íslands- og bikarmeistarar í m.fl. kvenna.
Körfuknattleiksdeild ÍS
Bikarmeistarar í m.fl. kvenna.
Blakdeild Þróttar
Íslands- og bikarmeistarar í m.fl. kvenna.
Skautafélagið Björninn
Íslandsmeistarar kvenna í íshokkí.
Skautafélag Reykjavíkur
Íslandsmeistarar karla í íshokkí.

200.000.-

250.000.-

250.000.200.000.200.000.1.000.000.1.500.000.500.000.500.000.250.000.250.000.-

500.000.-

150.000.250.000.150.000.250.000.-

200.000.150.000.250.000.250.000.250.000.-

200.000.250.000.250.000.-

Alls úthlutað vegna ársins 2006
kr. 11.350.000.-

250.000.-

* Upphæðr eru í krónum.

200.000.-

Í stjórn sjóðsins voru:
Frá ÍTR: Björn Ingi Hrafnsson, Stefán Jóhann Stefánsson
og Björn Gíslason
Frá ÍBR: Reynir Ragnarsson og Örn Andrésson.

AFREKS- OG STYRKTARSJÓÐUR REYKJAVÍKUR
Úthlutun vegna ársins 2007 var eftirfarandi:

Lyftingadeild Ármanns
Góður árangur Gísla Kristjánssonar.
Skíðadeild Ármanns
Vegna Árna Þorvaldssonar og
Gísla R. Guðmundssonar.
Skíðadeild Ármanns
Til eflingar deildarinnar.
Hestamannafélagið Fákur
Til eflingar íþrótta-, félagsog unglingastarfs.
Frjálsíþróttadeild Fjölnis
Til uppbyggingarstarfs og
vegna Sveins Elíasar og Írisar Önnu.
Knattspyrnudeild Fram
Til uppbyggingarstarfs í Grafarholti.
Fimleikadeild Fylkis
Uppbyggingarstarf.
Karatedeild Fylkis
Öflugt barna- og unglingastarf
og vegna góðs árangurs.
Knattspyrnudeild Fylkis
Stofnun skóla fyrir stelpur 13 – 18 ára.
Gunnlaugur Júlíusson
Vegna þátttöku í ultrahlaupi í Grikklandi.
Hafnar- og mjúkboltafélag Reykjavíkur
Til uppbyggingar og útbreiðslu.
Hjólreiðafélag Reykjavíkur
Til uppbyggingarstarfs barna og unglinga.
Frjálsíþróttadeild ÍR
Til uppbyggingarstarfs og
vegna Einars Daða og Kristínar Birnu.
Handknattleiksdeild ÍR
Til eflingar barna- og unglingastarfs.
Keiludeild ÍR
Vegna góðs árangurs deildarinnar.
Íþróttafélag fatlaðra
Öflugt íþrótta-, félags- og unglingastarf.
Íþróttafélagið Leiknir
Til barna- og unglingastarfs.
Júdófélag Reykjavíkur
Til barna- og unglingastarfs og
Þormóðs Jónssonar.
Keilufélag Reykjavíkur
Vegna góðs árangurs félagsmanna.
Glímudeild KR
Vegna glímukóngs Íslands og
góðs árangurs.
Keiludeild KR
Vegna góðs árangurs félagsmanna.
Sunddeild KR
Frábær árangur og vegna Ragnheiðar
Ragnarsdóttur og Hjartar Mána.
Skautafélag Reykjavíkur, listhlaupadeild
Til barna- og unglingastarfs.
Skotfélag Reykjavíkur
Til uppbyggingarstarfs og
vegna Ásgeirs Sigurgeirssonar.

250.000.300.000.-

200.000.250.000.-

300.000.-

250.000.150.000.150.000.-

250.000.150.000.100.000.250.000.300.000.-

250.000.150.000.300.000.200.000.200.000.-

150.000.150.000.-

Skylmingafélag Reykjavíkur
Til uppbyggingarstarfs og vegna Guðrúnar
Jóhannsdóttur og Þorbjargar Ágústsdóttur.
Sundfélagið Ægir
Til uppbyggingar barna- og
unglingastarfs.
Tennis- og badmintonfélag Reykjavíkur
Öflugt barna- og unglingastarf.
Tennis- og badmintonfélag Reykjavíkur
Vegna góðs árangurs Rögnu Ingólfsdóttur.
Víkingur, skíðadeild
Vegna öflugs barna- og unglingastarfs.
Víkingur, borðtennisdeild
Vegna góðs árangurs Guðmundar E.
Stephensen
Þróttur, handknattleiksdeild
Uppbygging í barna- og unglingastarfi.
Ösp
Til eflingar starfsins.
Knattspyrnudeild Vals
Íslandsmeistarar í m.fl. kvenna.
Knattspyrnudeild Vals
Íslandsmeistarar í m.fl. karla.
Handknattleiksdeild Vals
Íslandsmeistarar í m.fl. karla.
Knattspyrnudeild KR
Bikarmeistarar í m.fl. kvenna.
Körfuboltadeild KR
Íslandsmeistarar í m.fl. karla.
Fimleikadeild Ármanns
Íslands- og bikarmeistarar í hópfimleikum.
Frjálsíþróttadeild ÍR
Bikarmeistarar í frjálsum íþróttum, m.fl.
karla og kvenna.
Körfuboltadeild ÍR
Bikarmeistarar í m.fl. karla.
Sundfélagið Ægir
Bikarmeistarar í m.fl. karla og kvenna.
Skautafélag Reykjavíkur
Íslandsmeistarar í m.fl. karla í íshokkí.
Blakdeild Þróttar
Íslands- og bikarmeistarar í m.fl. kvenna.
TBR
Íslandsmeistarar í badminton.
Júdófélag Reykjavíkur
Íslandsmeistarar í m.fl. karla og kvenna.

250.000.-

200.000.-

150.000.150.000.200.000.150.000.-

250.000.250.000.1.250.000.1.250.000.1.250.000.1.000.000.1.250.000.500.000.500.000.-

1.000.000.300.000.250.000.500.000.250.000.250.000.-

150.000.250.000.-

200.000.-

Alls úthlutað vegna ársins 2007
Kr. 16.250.000.-

200.000.Í stjórn sjóðsins voru:
Frá ÍTR: Björn Ingi Hrafnsson formaður, Anna S.
Ólafsdóttir og Björn Gíslason,
Frá ÍBR: Reynir Ragnarsson og Örn Andrésson.
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AFREKS- OG STYRKTARSJÓÐUR REYKJAVÍKUR
Úthlutun vegna ársins 2008 var eftirfarandi:

Fimleikadeild Ármanns
Vegna barna- og unglingastarfs
Frjálsíþróttadeild Ármanns
Vegna barna- og unglingastarfs.
Handknattleiksdeild Fram
Til uppbyggingarstarfs félagsins.
Knattspyrnudeild Fjölnis
Til uppbyggingarstarfs félagsins
Körfuboltadeild Fjölnis
Vegna barna- og unglingastarfs.
Fimleikadeild Fjölnis
Vegna barna- og unglingastarfs.
Frjálsíþróttadeild Fjölnis
Vegna barna- og unglingastarfs
Blakdeild Fylkis
Vegna barna- og unglingastarfs
Karatedeild Fylkis
Vegna barna- og unglingastarfs
Knattspyrnudeild Fylkis
Vegna barna- og unglingastarfs.
Fimleikadeild Fylkis
Vegna barna- og unglingastarfs.
Handknattleiksdeild Fylkis
Vegna barna- og unglingastarfs.
Hafna- og mjúkboltafélag Reykjavíkur
Vegna barna- og unglingastarfs.
Hestamannafélagið Fákur
Vegna barna- og unglingastarfs.
Íþróttafélag fatlaðra
Vegna öflugs íþrótta-, félags- og
unglingastarfs.
Keiludeild ÍR
Vegna barna- og unglingastarfs.
Handknattleiksdeild ÍR
Vegna barna- og unglingastarfs.
Frjálsíþróttadeild ÍR
Vegna barna- og unglingastarfs.
Ju Jitsufélag Reykjavíkur
Vegna barna- og unglingastarfs.
Júdófélag Reykjavíkur
Vegna barna- og unglingastarfs.
Keilufélag Reykjavíkur
Vegna barna- og unglingastarfs
Borðtennisdeild KR
Vegna barna- og unglingastarfs.
Sunddeild KR
Vegna öflugs barna- og unglingastarfs.
Skautafélag Reykjavíkur, listhlaupadeild
Vegna barna- og unglingastarfs.
Skotfélag Reykjavíkur
Vegna unglingastarfs.
Tennis- og badmintonfélag Reykjavíkur
Vegna barna- og unglingastarfs.
Borðtennisdeild Víkings
Vegna barna- og unglingastarfs.
Tennisdeild Víkings
Vegna barna- og unglingastarfs.
Handknattleiksdeild Víkings
Vegna barna- og unglingastarfs.
12
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150.000.150.000.150.000.150.000.150.000.150.000.150.000.150.000.150.000.150.000.150.000.150.000.-

Skíðadeild Víkings
Vegna barna- og unglingastarfs.
Þróttur, knattspyrnudeild
Vegna barna- og unglingastarfs.
Sundfélagið Ægir
Vegna góðs árangurs og öflugs starfs.
Knattspyrnudeild Vals
Íslandsmeistarar í m.fl. kvenna.
Knattspyrnudeild KR
Bikarmeistarar í m.fl. kvenna.
Knattspyrnudeild KR
Bikarmeistarar í m.fl. karla.
TBR
Íslandsmeistarar.
Frjálsíþróttadeild ÍR
Bikarmeistarar innanhúss.
Keiludeild ÍR
Íslands, deildar- og bikarmeistarar.
Fimleikadeild Ármanns
Íslands- og bikarmeistarar í hópfimleikum.
Handknattleiksdeild Vals
Bikarmeistarar í m.fl. karla.
Júdódeild Ármanns
Íslandsmeistarar í sveitakeppni.

150.000.150.000.150.000.900.000.650.000.650.000.200.000.200.000.300.000.400.000.650.000.200.000.-

150.000.150.000.150.000.-

150.000.150.000.150.000.150.000.150.000.150.000.-

13 íþróttamenn úr Reykjavíkurfélögum tóku þátt
í Ólympíuleikum í Aþenu og Ólympíumóti fatlaðra
og fá þeir kr. 200.000.- í styrk hver.
Jakob Jóhann Sveinsson, Ægi
Sarah Blake Bateman, Ægi
Sigrún Brá Sverrisdóttir, Fjölni
Ragnheiður Ragnarsdóttir, KR
Hjörtur Már Reynisson, KR
Ragna Ingólfsdóttir, TBR
Ásdís Hjálmsdóttir, Ármanni
Sigfús Sigurðsson, Val
Björgvin Gústafsson
Sonja Sigurðardóttir, ÍFR
Eyþór Þrastarson, ÍFR
Þorsteinn Sölvason, ÍFR

150.000.150.000.150.000.150.000.150.000.150.000.150.000.150.000.-

Alls úthlutað vegna ársins 2008
kr. 11.550.000.Í stjórn sjóðsins eru:
Kjartan Magnússon formaður,
Stefán Jóhann Stefánsson og
Björn Gíslason.

Íþróttamaður Reykjavíkur

Íþróttamenn Reykjavíkur 1979 - 2008

Íþróttamaður Reykjavíkur 2006
Íþróttamaður Reykjavíkur árið 2006 var Jakob
Jóhann Sveinsson úr Sundfélaginu Ægi. Jakob
Jóhann vann til 13 Íslandsmeistaratitla á árinu
og setti 5 Íslandsmet ásamt því að vera fyrirliði
Bikarmeistara Ægis. Hann komst í undanúrslit
á Evrópumótinu í 50 metra laug og endaði í 13.
sæti. Jakob Jóhann fékk til varðveislu farandbikar og eignarbikar ásamt 150.000 kr. styrk frá
ÍBR af þessu tilefni.

Íþróttamaður Reykjavíkur 2007

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

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

Íþróttamaður Reykjavíkur 2008

2001

Kristín Rós Hákonardóttir

Sund

ÍFR

Katrín Jónsdóttir, knattspyrnukona úr Knattspyrnufélaginu Val, var valin íþróttamaður
Reykjavíkur fyrir árið 2008. Katrín var fyrirliði
Íslandsmeistara Vals og íslenska kvennalandsliðsins sem tryggði sér sæti í úrslitakeppni Evrópumótsins í fyrsta sinn. Var í lykilhlutverki hjá
báðum liðum og stjórnaði íslensku landsliðsvörninni sem fékk aðeins á sig 5 mörk í 12 leikjum
á árinu. Katrín fékk til varðveislu farandbikar og
eignarbikar ásamt 150.000 kr. Styrk frá ÍBR.

2002

Ásthildur Helgadóttir

Knattspyrna

KR

2003

Karen Björk Björgvinsdóttir

Samkvæmisdans

ÍR

2004

Kristín Rós Hákonardóttir

Sund

ÍFR/Fjölnir

2005

Íþróttamaður Reykjavíkur árið 2007 var Ragna
Björg Ingólfsdóttir, badmintonkona úr Tennisog badmintonfélagi Reykjavíkur. Ragna Björg
varð þrefaldur Íslandsmeistari á árinu 2007.
Hún komst í úrslit á fjórum alþjóðlegum mótum á árinu sem skilaði henni hæst í 37. sæti
á heimslista Alþjóða Badmintonsambandsins.
Ragna Björg fékk til varðveislu farandbikar og
eignarbikar ásamt 150.000 kr. styrk frá ÍBR að
þessu tilefni.

Ragnhildur Sigurðardóttir

Golf

GR

2006

Jakob Jóhann Sveinsson

Sund

Ægir

2007

Ragna Ingólfsdóttir

Badminton

TBR

2008

Katrín Jónsdóttir

Knattspyrna

Valur
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VERÐLAUN FYRIR GÓÐAN ÁRANGUR

Stjórn Íþróttabandalags Reykjavíkur hefur undanfarin ár veitt
viðurkenningar til íþróttamanna í reykvískum félögum fyrir góðan árangur.
Á árinu 2006 fengu eftirtaldir 10 íþróttamenn
viðurkenningar fyrir góðan árangur í íþróttum:

og varð íslandsmeistari í 50 og 100 metra skriðsundi. Ragnheiður var valin Sundkona ársins af Sundsambandi Íslands.

Ásdís Hjálmsdóttir
Frjálsíþróttakona úr Glímufélaginu Ármanni
Ásdís hlaut bronsverðlaun á Norðurlandameistaramóti 22 ára
og yngri í spjótkasti, er núverandi Íslandsmeistari í spjótkasti,
kringlukasti og kúluvarpi og náði góðum árangri á ýmsum
alþjóðlegum mótum á árinu 2006.

Þorbjörg Ágústsdóttir
Skylmingakona úr Skylmingafélagi Reykjavíkur
Þorbjörg varð Norðurlandameistari í skylmingum árið 2006,
3. árið í röð. Hún varð í 1. sæti á Viking Cup og náði góðum
árangri á heimsbikarmótum. Þorbjörg varð Íslandsmeistari
og handhafi Íslandsbikars kvenna.

Guðmundur E. Stephensen
Borðtennismaður úr Knattspyrnufélaginu Víkingi
Guðmundur varð Norður-Evrópumeistari í einliðaleik á árinu
og náði frábærum árangri með sænsku félagsliði í Meistaradeild Evrópu. Hann varð einnig Íslandsmeistari í öllum
greinum.

Þormóður Jónsson
Júdómaður úr Júdófélagi Reykjavíkur
Þormóður varð Norðurlandameistari á árinu. Hann náði
einnig frábærum árangri á opnum alþjóðlegum mótum, sigraði í þremur þeirra og varð í þriðja sæti í einu.

Jakob Jóhann Sveinsson
Sundmaður úr Sundfélaginu Ægi
Jakob Jóhann vann til 13 Íslandsmeistaratitla á árinu og setti
5 Íslandsmet ásamt því að vera fyrirliði Bikarmeistara Ægis.
Hann komst í undanúrslit á Evrópumótinu í 50 metra laug
og endaði í 13. sæti.
Jón Oddur Halldórsson
Frjálsíþróttamaður úr Glímufélaginu Ármanni
Jón Oddur varð Íslandsmeistari í 200 metra hlaupi í sínum
fötlunarflokki. Hann varð í 1. sæti í 200 metra hlaupi og í 2.
sæti í 100 metra hlaupi á Paralympic Cup. Hann náði einnig
mjög góðum árangri á Breska Opna Meistaramótinu og vann
sér rétt til þátttöku á Ólympíuleikunum.
Kristín Birna Ólafsdóttir
Frjálsíþróttakona úr Íþróttafélagi Reykjavíkur
Kristín Birna náði á árinu 4. besta tíma íslenskrar konu frá
upphafi í 400 metra grindahlaupi. Hún var í efsta sæti í fimm
mismunandi greinum á íslensku afrekaskránni og í 30. sæti
á Evrópulistanum í sjöþraut.
Margrét Lára Viðarsdóttir
Knattspyrnukona úr Knattspyrnufélaginu Val
Margrét Lára var valinn leikmaður ársins í Landsbankadeild
kvenna auk þess sem hún setti markamet í deildinni. Hún
varð Íslands- og bikarmeistari með liði sínu Val ásamt því að
vera burðarás í A-landsliði og U21 landsliði Íslands í knattspyrnu.
Ragna Björg Ingólfsdóttir
Badmintonkona úr Tennis- og badmintonfélagi Reykjavíkur
Ragna Björg varð Íslandsmeistari í einliða- og tvíliðaleik í
badminton. Hún sigraði á tveimur mótum á Evrópumótaröðinni og komst í undanúrslit og úrslit á nokkrum til viðbótar.
Ragna var í 1. sæti á stigalista Evrópumóta-raðarinnar og í
68. sæti á heimslista Alþjóða Badmintonsambandsins.
Ragnheiður Ragnarsdóttir
Sundkona úr Knattspyrnufélagi Reykjavíkur
Ragnheiður varð í 16. sæti í 50 metra skriðsundi á Evrópumótinu í 25 metra laug. Hún setti fjögur Íslandsmet á árinu
14
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Á árinu 2007 fengu eftirtaldir 10 íþróttamenn
Viðurkenningar fyrir góðan árangur í íþróttum:
Ásgeir Sigurgeirsson
Skotíþróttamaður úr Skotfélagi Reykjavíkur
Ásgeir vann til gullverðlauna á Smáþjóðaleikunum í loftskammbyssuflokki og var líklegur til að komast á Ólympíuleika. Hann varð Íslandsmeistari og jafnaði jafnframt Íslandsmetið.
Einar Sverrir Sigurðsson
Vélhjólamaður frá Vélhjólaíþróttaklúbbnum
Einar Sverrir varð fjórfaldur Íslandsmeistari á árinu og varð
fyrstur manna til að vinna tvöfalt í Enduro- og Motocrossflokki bæði í einstaklings- og liðakeppni.
Guðmundur E. Stephensen
borðtennismaður úr Knattspyrnufélaginu Víkingi
Guðmundur vann til gullverðlauna á Smáþjóðaleikunum í
einliðaleik og náði frábærum árangri með sænska félagsliðinu Eslövs. Hann varð einnig Íslandsmeistari í einliðaleik
fjórtanda árið i röð.
Haraldur Heimisson
Úr Golfklúbbi Reykjavíkur
Haraldur varð Reykjavíkurmeistari í þriðja sinn og Íslandsmeistari á Kaupþingsmótaröðinni.
Jakob Jóhann Sveinsson
Sundmaður úr Sundfélaginu Ægi
Jakob Jóhann vann til fjölmargra Íslandsmeistaratitla á árinu
ásamt því að vera fyrirliði Bikarmeistara Ægis. Hann tryggði
sig inn á Ólympíuleika í 100 m og 200 m bringusundi. Á
erlendri grundu vann hann til gullverðlauna í 100 m bringusundi á danska meistaramótinu.
Margrét Lára Viðarsdóttir
Knattspyrnukona úr Knattspyrnufélaginu Val
Margrét Lára varð Íslandsmeistari ásamt því að setja markamet í Úrvalsdeild kvenna. Einnig bætti hún markamet
kvennalandsliðsins.

Ragna Björg Ingólfsdóttir
Badmintonkona úr Tennis- og badmintonfélagi Reykjavíkur
Ragna Björg varð þrefaldur Íslandsmeistari á árinu 2007.
Hún komst í úrslit á fjórum alþjóðlegum mótum á árinu sem
skilaði henni hæst í 37. sæti á heimslista Alþjóða Badmintonsambandsins.
Ragnheiður Ragnarsdóttir
Sundkona úr Knattspyrnufélagi Reykjavíkur
Ragnheiður tryggði sig inn á Ólympíuleika í 50 m og 100 m
skriðsundi. Hún setti átta Íslandsmet á árinu og varð margfaldur Íslandsmeistari.
Sveinn Elías Elíasson
Frjálsíþróttamaður úr Ungmennafélaginu Fjölni
Sveinn Elías vann til 10 Íslandsmeistaratitla, þar af 7 í karlaflokki á árinu. Hann varð Norðurlandameistari í 400 metra
hlaupi í flokki 19 ára og yngri og annar í tugþraut í flokki 20
ára og yngri.
Þormóður Jónsson
Júdómaður úr Júdófélagi Reykjavíkur
Þormóður vann til gullverðalauna á Smáþjóðaleikunum á
árinu. Hann sigraði á Opna Finnska, varð þrettándi á HM
í Ríó, vann brons á Norðurlandamótinu og varð sjöundi á
heimsbikarmóti í Búdapest.

Íþróttamennirnir níu sem fengu viðurkenningu
vegna ársins 2008 voru:
Ásdís Hjálmsdóttir
Frjálsíþróttakona úr Glímufélaginu Ármanni
Ásdís tvíbætti Íslandsmetið í spjótkasti á árinu, fyrst í Evrópubikarkeppni landsliða í Tallinn er hún sigraði með 57,49 m
kasti og síðar á Savo Games í Finnlandi með 59,80 m kasti
sem einnig færði henni sigur. Ásdís bætti metið því um 2,70
m á þessu ári og er í 36. sæti á heimslista ársins. Árangur
hennar er jafnframt annar besti árangur á Norðurlöndum
á árinu. Ásdís keppti á Ólympíuleikunum í Peking en náði
sér ekki á strik þar sökum meiðsla. Ásdís hefur þegar náð
lágmarki fyrir HM 2009.
Berglind Íris Hansdóttir
Handknattleikskona úr Val
Berglind Íris hefur alla tíð leikið með Val utan eitt keppnistímabil en þá reyndi hún fyrir sér í atvinnumennsku í Danmörku. Hún leikur stöðu markvarðar og hefur verið burðarás
í liði Vals og landsliðsins undanfarin ár. Berglind Íris er frábær markvörður sem skilar ávallt sínu og er öðrum handknattleikskonum glæsileg fyrirmynd. Hún hefur leikið 174
leiki með meistaraflokki Vals í efstu deild, 41 landsleik og 40
unglingalandsleiki.
Eyþór Þrastarson
Sundmaður úr ÍFR
Eyþór syndir í flokki S11 en hann hefur verið blindur frá fæðingu. Eyþór var sigursæll á árinu 2008, vann til fimm gullverðlauna á Malmö Open, silfur- og bronsverðlauna á Opna
breska meistaramótinu ásamt því að vinna allar greinar sínar
á íslandsmóti ÍF í 50 m laug og hljóta fimm gullverðlaun á
Íslandsmóti ÍF í 25 m laug. Eyþór tók þátt í Ólympíumóti
fatlaðra í Peking og synti þar til úrslita í 400 m skriðsundi.
Eyþór hafnaði í 8. sæti og bætti tíma sinn um 15 sekúndur.

Eyþór keppti þar einnig í 100 m baksundi og bætti tíma sinn
um sex sekúndur.
Hafsteinn Ægir Geirsson
Hjólreiðamaður úr Hjólreiðafélagi Reykjavíkur
Hafsteinn Ægir er Íslandsmeistari karla í götuhjólreiðum,
tímatöku og fjallahjólreiðum auk þess að vera bikarmeistari karla í götuhjólreiðum og fjallahjólreiðum. Hann sigraði í
öllum innlendum mótum sem hann tók þátt í, þar með talið
Íslandshjólreiðunum. Á erlendri grundu vann hann Færeyjahjólreiðarnar auk þess að taka þátt í mótum í Danmörku.
Hafsteinn er tvímælalaust öflugasti hjólreiðamaður landsins
og hefur verið það undanfarin ár.
Katrín Jónsdóttir
Knattspyrnukona úr Knattspyrnufélaginu Val
Katrín var fyrirliði Íslandsmeistara Vals og íslenska kvennalandsliðsins sem tryggði sér sæti í úrslitakeppni Evrópumótsins í fyrsta sinn. Var í lykilhlutverki hjá báðum liðum og
stjórnaði íslensku landsliðsvörninni sem fékk aðeins á sig 5
mörk í 12 leikjum á árinu.
Ragna Björg Ingólfsdóttir
Badmintonkona úr Tennis- og badmintonfélagi Reykjavíkur
Ragna Björg vann sinn sjötta Íslandsmeistaratitil í röð í einliðaleik kvenna á árinu. Hún varð einnig Íslandsmeistari í
tvíliðaleik kvenna með Katrínu Atladóttur. Ragna var einn af
burðarásum íslenska landsliðsins í badminton sem tryggði
sér áframhaldandi veru meðal A-þjóða Evrópu með árangri
sínum á Evrópumótinu í Danmörku í apríl. Ragna tryggði sér
þátttökurétt á Ólympíuleikana í Peking þrátt fyrir erfið meiðsli
og sýndi með því einbeittan vilja sinn til árangurs á heimsmælikvarða.
Ragnheiður Ragnarsdóttir
Sundkona úr Knattspyrnufélagi Reykjavíkur
Ragnheiður er stigahæsta konan í 50 m laug í 50 m og 100
m skriðsundi. Hennar helsti árangur á árinu er Íslandsmet í
50 m skriðsundi sem hún setti á Ólympíuleikunum í Peking
þar sem hún hafnaði í 36. sæti í 50 m skriðsundi og 35. sæti
í 100 m skriðsundi.
Þorbjörg Ágústsdóttir
Skylmingakona úr Skylmingafélagi Reykjavíkur
Þorbjörg er núverandi Íslandsmeistari og ferfaldur Norðurlandameistari í skylmingum. Hún hafnaði í 18. sæti á EM,
sterkasta móti ársins og náði 1.sæti í kvennaflokki á Viking
Cup 2008 - alþjóðlegu skylmingamóti sem haldið er í Hafnarfirði ár hvert og gefur stig á heimslista Alþjóða skylmingasambandsins.
Þormóður Jónsson
Júdómaður úr Júdófélagi Reykjavíkur
Þormóður varð í 9. sæti í þungavigt á Ólympíuleikunum í
Peking þar sem munaði litlu að honum tækist að sigra 140
kílóa Írana og komast í átta manna úrslit. Þetta er besti
árangur íslensk júdómanns síðan Bjarni Friðriksson vann
brons í Los Angeles 1984. Þormóður varð bæði Íslandsmeistari og Norðurlandameistari auk þess að vinna brons
á opna breska meistaramótinu. Náði 7. sæti á Heimsbikarmóti í Madrid og bronsverðlaunum á Opna breska. Góður
árangur hans á alþjóðlegum mótum varð til þess að Þormóður fékk úthlutað einu af 20 boðssætum sem ráðstafað
var af Alþjóða Ólympíunefndinni á júdókeppnina á Ólympíuleikunum í Peking.
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ALÞJÓÐA- OG ÓLYMPÍULEIKAR
ÓlympíuleikaR
Stjórn ÍBR styrkti 16 íþróttamenn úr Reykjavík
vegna ólympíuleikannna í Peking, samtals um 5,5
milljónir króna. Þetta voru:

Alþjóðaleikar ungmenna
Alþjóðaleikar ungmenna (International Children´s Games)
hafa verið haldnir um víða veröld í rúm 40 ár. Á leikunum
er keppt 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 leikana í Bangkok, Reykjavík og San Fransisco.

Júdófólkið Þormóður Jónsson úr Júdófélagi Reykjavíkur
og Anna Soffía Víkingsdóttir úr Ármanni, sundfólkið Jakob
Jóhann Sveinsson og Sarah Blake Bateman, Ægi, Hjörtur
Már Reynisson og Ragnheiður Ragnarsdóttir, KR og Sigrún
Brá Sverrisdóttir, Fjölni. Kraftlyftingamaðurinn Þorsteinn
Sölvason, ÍFR, borðtennismaðurinn Guðmundur Stephensen, Víkingi, spjótkastarinn Ásdís Hjálmsdóttir, Ármanni,
og stöllurnar Guðrún Jóhannsdóttir og Þorbjörg Ágústsdóttir
úr Skylmingafélagi Reykjavíkur. Handknattleiksmennirnir
Björgvin Gústafsson og Rúnar Kárason úr Fram og badmintonkonan Ragna Ingólfsdóttir úr TBR.
Styrkirnir voru veittir til undirbúnings fyrir þátttöku í Ólympíuleikum í Aþenu og Ólympíumóti fatlaðra (Paralympics)
og fengu íþróttamennirnir ákveðna greiðslu mánaðarlega til
að standa straum af kostnaði við æfingar og keppni.

Sumarólympíuleikar í Peking 2008

Keppendur Reykjavíkur voru 18 talsins og kepptu í sundi,
frjálsum íþróttum, dansi og taikvondó. Sigtryggur Hauksson
og Eyrún Stefánsdóttir fengu eitt silfur og eitt brons, Jökull
Örlygsson og Unnur Birna Magnúsdóttir fengu tvö silfur og
eitt brons.

Tólf íþróttamenn úr Reykjavíkurfélögum tóku þátt Ólympíuleikum í Aþenu og Ólympíumóti fatlaðra (Paralympics).
Sundfólkið Jakob Jóhann Sveinsson og Sarah Blake Bateman, Sundfélaginu Ægi, Sigrún Brá Sverrisdóttir, Ungmennafélaginu Fjölni, Ragnheiður Ragnarsdóttir og Hjörtur Már
Reynisson, KR, badmintonkonan Ragna Ingólfsdóttir, TBR,
og frjálsíþróttakonan Ásdís Hjálmsdóttir, Glímufélaginu Ármanni, júdókappinn Þormóður Jónsson, Júdófélagi Reykjavíkur, héldu heiðri Reykvíkinga á lofti. Þá keppti Sonja Sigurðardóttir og Eyþór Þrastarson, ÍFR, í sundi og Þorsteinn
Sölvason í lyftingum á Paralympics. Einnig tóku Valsarinn
Sigfús Sigurðsson og Framarinn Björgvin Gústafsson þátt
með handboltalandsliðinu.

Reykjavík 2007

Vetrarólympíuleikar í Vancouver 2010

Framkvæmd leikanna gekk vel fyrir sig í alla staði. Fjöldi
manns koma að skipulagningunni og svo framkvæmdinni
sjálfri. Reykvískir keppendur tóku þátt í öllum greinum leikanna og árangurinn almennt góður. Stúlknaliðið í handboltanum fékk gullverðlaun, María Rún Gunnlaugsdóttir vann
til bronsverðlauna í hástökki og bronsverðlaun hlutust í
4x100m boðhlaupi drengja. í golfi hlutu Berglind Björnsdóttir og Guðmundur Á Kristjánsson bronsverðlaun í stúlkna
og drengjaflokki. Í júdókeppninni hlaut Ásgeir Örn Þórsson
gullverðlaun, Orri Helgason silfurverðlaun, Rán Ólafsdóttir
og Ingi Þór Kristjánsson bronsverðlaun. Í knattspyrnunni
nældu lið Reykjavíkur af báðum kynjum í bronsverðlaun. Í
sundkeppninni vann Hrefna Hörn Leifsdóttir til silfurverðlauna.

Tveir skíðamenn úr Ármanni, þeir Árni Þorvaldsson og Gísli
Rafn Sigurðsson, fá styrk frá stjórn ÍBR til að standa að hluta
undir kostnaði við æfingar og keppni erlendis til undirbúnings fyrir leikana í Vancouver.

Bangkok 2006

San Fransisco 2008
Keppendur að þessu sinni voru 14 talsins í sundi, frjálsum
og golfi. Helstu úrslit voru að Hjalti Geir Garðarsson nældi
sér í brons í hástökki.
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HEIÐURSVIÐURKENNINGAR
Úthlutun heiðursviðurkenninga 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,
1967: Benedikt G. Waage, Benedikt Jakobsson, Erlendur
1967: Ó. Pétursson, Erlingur Pálsson, Gunnar
1967: Þorsteinsson, Jens Guðbjörnsson, Kristján L.
1967: Gestsson, Ólafur Sigurðsson, Úlfar Þórðarson,
1967: Þorsteinn Einarsson
1958: Jóhann Hafstein
1959: Andreas Bergmann
1961: Sveinn Zöega
1964: Baldur Möller, Gísli Halldórsson
1967: Frímann Helgason, Jóhann Jóhannesson,
1967: Jón Guðjónsson, Sigurður Halldórsson
1968: Guðjón Einarsson, Stefán G. Björnsson
1969: Geir Hallgrímsson, Sigurður Ólafsson
1970: Einar Sæmundsson
1972: Árni Árnason, Gunnar Már Pétursson,
1967: 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

Gullmerki ÍBR hafa hlotið:
1989: Ellert B. Schram, Hannes Þ. Sigurðsson, Júlíus
1967: Hafstein, Sveinn Björnsson, Sveinn Jónsson
1994: Alfreð Þorsteinsson, Friðjón B. Friðjónsson, Grímur
1967: Valdimarsson, Gunnar Guðmannsson, Halldór B.
1967: Jónsson, Hallur Hallsson, Jóhannes Óli Garðarsson,
1967: Jón G. Zöega, Kristinn I. Jónsson, Lovísa
1967: Sigurðardóttir Ómar Einarsson, Sigurður
1967: Magnússon, Tryggvi Geirsson, Þórir Lárusson
1998: Eggert Steinsen, Hilmar Guðlaugsson, Svava 1967
1967: Sigurjónsdóttir
1999: Ásgeir B. Guðlaugsson, Baldur Maríuson, Guðjón
1967: Guðmundsson, Kolbeinn Pálsson
2000: Jón Magnússon
2001: Steinþór Guðmundsson
2002: Haukur Tómasson, Ólafur Loftsson, Snorri Hjaltason
2003: Guðrún Stella Gunnarsdóttir, Sigurður Hall, Hörður
1967: Gunnarsson
2004: Sigfús Ægir Árnason, Karl Jóhannsson, Arnór
1967: Pétursson, Bjarni Friðriksson, Einar Ólafsson,
1967: Hólmsteinn Sigurðsson, Jensína Magnúsdóttir,
1967: Kristinn Dulaney, Magnús Jónasson, Ólafur
1967: Hreinsson, Pétur Bjarnason, Reynir Vignir, Sigurður
1967: Tómasson, Þorbergur Halldórsson, Þór Símon
1967: Ragnarsson, Þórður Jónsson
2005: Steinunn Valdís Óskarsdóttir, Ingibjörg Sólrún
1967: Gísladóttir, Örn Andrésson
2006: Björn Jóhannesson
2007: Auður Björg Sigurjónsdóttir, Guðmundur Ólafsson,
1967: Þráinn Hafsteinsson, Ólafur Gylfason, Örn
1967: Hafsteinsson
2008: Sveinn Ragnarsson, Guðmundur B. Ólafsson,
1967: Kristinn Jörundsson, Ágúst Ingi Jónsson, Örn
1967: Ingólfsson, Pétur Stephensen, Snorri
1967: Þorvaldsson, Haraldur Haraldsson, Hrefna
1967: Sigurðardóttir, Stefán Jóhannsson
2009: Jóhannes Helgason
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GETRAUNIR OG GETSPÁ

Tekjur frá Íslenskum getraunum og Getspá, fyrirtækjum íþróttahreyfingarinnar,
eru mikilvægar í tekjuöflun íþróttafélaganna.
Samkvæmt reglum Getrauna bera þeir mest úr býtum sem selja mest þ.e. þeir
fiska sem róa. Á árinu 2006 voru tekjur íþróttafélaganna í Reykjavík 23,9 millj.,
árið 2007 22,7 millj. og árið 2008 27,9 millj. Samkvæmt lögum um Getraunir skal
skipta milli héraðssambanda út svokölluðum 3% potti miðað við sölu aðildarfélaga
þeirra. ÍBR fékk skv. þessari reglu árið 2006 5,8 millj., árið 2007 5,9 millj. og árið
2009 7,4 millj. Hér eru reglurnar skýrar, skipt er eftir árangri söluaðila og skiptir
engu hvort héraðssamband er aðili að ÍSÍ og UMFÍ eða aðeins aðili að ÍSÍ.
Á tímabilinu var úthlutaður tekjuafgangur af Íslenskri getspá (Lottó-hagnaður)
sem hér segir: árið 2006 32,9 millj., árið 2007 38,6 millj. og árið 2008 38,0 millj.
Samtals kr. 109,5 miljónir króna.
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 legðu allan lottóhagnaðinn frá Getspánni í einn pott
sem úthlutað yrði úr miðað við íbúafjölda á viðkomandi svæði.

Söluhæstu Reykjavíkurfélög Íslenskra getrauna
2006
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2007

2008

Íþróttafélag fatlaðra

7.166.000

6.476.000

7.872.000

Brokey/Bridgesamband

5.754.000

4.906.000

6.756.000

Knattspyrnufélag Reykjavíkur

2.500.000

2.315.000

2.228.000

Knattspyrnufélagið Fram

2.003.000

2.337.000

2.760.000

Knattspyrnufélagið Valur

1.762.000

1.460.000

1.987.000

Íþróttafélagið Fylkir

1.322.000

1.318.000

1.702.000

Knattspyrnufélagið Víkingur

1.011.000

1.121.000

1.604.000

Íþróttafélag Reykjavíkur

920.000

1.376.000

1.630.000

Knattspyrnufélagið Þróttur

416.000

465.000

502.000

Ungmennafélagið Fjölnir

362.000

567.000

540.000

Yfirlit yfir skiptingu Lottótekna 2006 - 2008
2006

2007

2008

Ármann

3.393.733

3.933.961

4.060.105

Fram

1.775.274

2.137.402

2.192.230

Fylkir

2.765.804

3.080.623

2.919.280

ÍR

3.167.119

3.961.196

3.911.032

KR

3.197.711

3.769.757

3.536.800

Víkingur

2.537.363

2.694.257

2.623.709

Valur

1.655.009

2.130.756

2.314.616

Þróttur

1.865.194

2.160.377

2.024.675

Fjölnir

3.751.278

4.548.143

3.768.560

Björninn

855.384

1.180.874

936.598

Kjalnesingar

80.000

100.000

341.074

Skautafélag Rvk.

824.065

972.797

1.053.038

Aikikai

99.730

113.685

105.635

Brokey

104.588

100.000

105.074

Fákur

430.146

346.007

324.055

Golfklúbbur Rvk.

397.219

440.125

479.864

Dansfélag Rvk.

200.397

395.331

695.945

Hjólreiðafélag Rvk.

107.169

119.063

117.472

Júdófélag Rvk.

263.657

179.205

188.458

Kajakklúbburinn

124.660

141.596

121.650

Karatefélag Rvk.

206.587

Keilufélag Rvk.

101.945

114.497

113.058

Klifurfélag Rvk.

117.167

140.112

141.116

124.706

146.639

Vélhjólaíþróttaklúbburinn

181.664

Leiknir

335.605

316.255

341.605

Skylmingafélag Rvk.

263.342

292.110

294.323

Tennis og badmintonfélag Rvk.

1.058.185

1.033.033

1.007.681

Dansfélagið Ýr

109.257

122.615

138.799

Þórshamar

296.284

309.435

269.671

Sundfélagið Ægir

619.746

713.257

639.690

Ösp

823.471

964.832

951.871

Íþróttafélag fatlaðra

823.471

964.832

951.871

Skotfélag Rvk.

150.000

100.000

150.000

Hnefaleikafélag Rvk.

248.589

183.891

Skvassfélag Rvk.

100.000

Að auki fengu þau félög sem hafa beina aðild að UMFÍ úthlutað
lottótekjum frá UMFÍ sem hér segir
2006
Fjölnir
Kjalnesingar
Víkverji

2007

2008

5.112.478

5.560.440

5.662.355

150.421

137.136

137.309

86.146

64.135

32.695
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REYKJAVÍKURMARAÞON

Reykjavíkurmaraþon(RM) fór fram í tuttugasta og fimmta
sinn þann 23. ágúst 2008 undir nafninu Reykjavíkurmaraþon Glitnis. Í tilefni afmælisins var gefið út veigamikið tímarit
þar sem farið var yfir sögu hlaupsins og annað sem tengist
því. Eins var fjallað á fjölbreyttan hátt um hlaup og aukinn
áhuga almennings á þessari íþrótt sem þótti sérlega furðuleg þegar fyrstu hlaupararnir sáust á götum borgarinnar. Í
blaðinu má finna fjölmörg viðtöl og greinar en það hefur verið sent á öll bókasöfn landsins og var sent til þeirra sem tóku
þátt í hlaupinu í sumar.
Ýmsar nýjungar hafa orðið undanfarin þrjú ár á framkvæmd hlaupsins. Þar er fyrst að nefna mikla auglýsingarherferð að hálfu stærsta samstarfsaðilans, Glitnis, áheitasöfnun
til góðgerðasamtaka fyrirtækja og einstaklinga, verðlaunafé í
öllum keppnisvegalengdum fyrir erlenda gesti og sér verðlaun fyrir Íslendinga.
Ný vegalengd fyrir yngstu þátttakendurna var sett af stað
árið 2006 undir nafninu Latabæjarhlaup. Hlaupið er ætlað
börnum á aldrinum 0-9 ára og er 1 km að lengd. Hlaupið
var í fyrsta sinn haldið í Lækjargötunni en vegna fjölmennis
reyndist það svæði of þröngt og var því haldið á svæði fyrir
framan Háskóla Íslands árin 2007 og 2008. Þessi viðburður
hefur reynst vel og vakið almenna ánægju hjá börnum og
foreldrum þeirra.
Aðrar hlaupaleiðir eru þær sömu og verið hafa í maraþoni, hálfu maraþoni, 10 km og 3 km hlaupum. Eins og
áður er RM vettvangur fyrir hlaupara og skokkara á öllum
aldurs- og getustigum.
Fjölgun þátttakenda hefur orðið í öllum tímatökuvegalengdum RM. Álíta má að það sé til marks um aukinn áhuga
almennings á hlaupum sem líkamsrækt eða lífstíl. Reykjavíkurmaraþon er og hefur verið stórhátíð íslenskra hlaupara
og markviss kynning innanlands hjálpar þar vissulega til.
Eins hefur erlendum þátttakendum fjölgað sem er líklegur
afrakstur kynningarstarfs RM erlendis.
Gróska Reykjavíkurmaraþons er afrakstur góðrar samvinnu margra aðila. Við eigum góða samstarfsaðila sem
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starfa með okkur ár eftir ár. Fyrst má nefna fyrirtækin Glitni,
Icelandair, Sportís, Vífilfell, Suzuki og SS. Auk þess Reykjavíkurborg og þjónustumiðstöð borgarinnar, Íþrótta- og tómstundaráð, Höfuðborgarstofa, SVR og Lögregla. Svo eru það
sjálfboðaliðar úr íþróttahreyfingunni sem leggja okkur lið í
vinnu fyrir íþróttafélögin í Reykjavík og nágrenni og fjöldi
annarra hópa og einstaklinga sem gera framkvæmd hlaupsins að veruleika. Alls eru það 450 starfsmenn sem standa
vaktina við að þjónusta 11.000 þátttakendur.
Reykjavíkurmaraþon er einn stærsti íþróttaviðburður á
Íslandi á hverju ári og stærsti alþjóðlegi almenningsíþróttaviðburðurinn þar sem einnig fer fram keppni og Íslandsmeistaramót fyrir bæði kyn.
Reykjavíkurmaraþon er heilsársverkefni. Það er að mörgu
að hyggja í undirbúningi og skipulagi, markaðssetningu erlendis og samskiptum við þátttakendur og samstarfsaðila,
svo sem frágangi, mati og endurskoðun á öllum þáttum áður
en farið er af stað við undirbúning næsta árs.

Þátttakendur í Reykjavíkurmaraþoni 2005-2008

Taflan sýnir: aukna þátttöku um 171% í 10 km hlaupi, aukningu um 113% í 21 km hlaupi og 100% aukningu í maraþonhlaupi. Skemmtiskokkið hefur verið svipað gegnum árin en í
Latabæjarhlaup fækkaði milli áranna 2007 og 2008.
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REYKJAVÍKURMARAÞON

Tvö önnur hlaup eru einnig framkvæmd af Reykjavíkurmaraþoni,
Miðnæturhlaupið á Jónsmessu og Laugavegshlaupið.
Miðnæturhlaupið á Jónsmessu
Miðnæturhlaupið var haldið í 16. sinn árið 2008. Hlaupið fékk nýtt nafn og var
kennt við Powerade. Annars var hlaupið með hefðbundnu sniði. Hlaupið skiptist
í þrjár vegalengdir 3 km skemmtiskokk án tímatöku og 5 km og 10 km með
tímatöku. Hlaupið hófst kl 22 fyrir framan Sundlaugarnar í Laugardalnum og því
lauk á sama stað. Eftir hlaupið bauð ÍTR öllum þátttakendum í sund þar sem
verðlaunaafhending fór fram. Starfsmenn voru meðlimir úr frjálsíþróttadeildum
ÍR, Ármanns og Fjölnis. Þátttaka var góð og voru alls 850 þátttakendur á öllum
aldri sem sprettu úr spori í Laugardalnum á Jónsmessu.

Laugavegshlaupið
Laugavegshlaupið fór fram í tólfta sinn þann 12. júlí 2008. Hlaupið er 55 km langt
og kallast Laugavegur Ultra Maraþon upp á enska vísu en ultra er skilgreining á
vegalegnd sem er lengri en hefðbundið maraþon sem eru 42 km. Hlaupið hefst í
Landmannlaugum og endar í Húsadal í Þórsmörk. Metþátttaka var í hlaupinu þann
12. júlí en alls tóku 240 manns þátt sem voru 100 fleiri en á undanförnum árum.
Samsetning þátttakenda skiptis í einn þriðja útlendinga og tvo þriðju Íslendinga.
Þeir sem luku keppni voru 53 konur og 162 karlar.
Starfsmenn hlaupsins eru velunnarar ÍBR og Reykjavíkurmaraþons og alls
voru þeir 40 staðsettir í Húsadal. Starfsmenn á leiðinni eru 40 talsins frá hlaupahópnum Frískum Flóamönnum á Selfossi og hafa þeir með sér hjálpasveitina á
Selfossi og nágrenni.
Mikið skipulag þarf til að annast svo marga þátttakendur á fjöllum og gæta
öryggis þeirra. Stærsti samstarfsaðili hlaupsins, Kynnisferðir, sá um að koma þátttakendum til og frá upphafs- og endamarki og útvegaði rútu í Emstrur þar sem
þátttakendur eru stoppaðir við 6 tíma. Kynnisferðir létu einnig útbúa útisturtur í
Húsadal. Mikil flutningur á vistum kallaði einnig á sér vöruflutningabíl með tjaldbúðum fyrir 250 manns, borðum og stólum, grillum, mat, drykkjarföngum og
öðrum búnaði. Þetta allt þarf til í grillveislu að hlaupi loknu þar sem allir taka vel
til matar síns.
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MELAVÖLLUR

Stjórn ÍBR skipaði nefnd til þess að kanna hvernig hægt væri að halda minningu
Melavallarins á lofti. Í nefndina voru skipaðir Reynir Ragnarsson, formaður ÍBR,
Jónas Sigurðsson, ritari ÍBR, Halldór Einarsson (Henson), Steinn Halldórsson,
form. KRR og Sigurgeir Guðmannsson, sem var ritari nefndarinnar.
Kannaðir voru eftirfarandi möguleikar:
1. Safna upplýsingum á vefinn.
2. Láta gera listaverk, staðsetja það á Melunum
3. Gera heimildarmynd um völlinn.
1. Vefsvæðið www.melavollur.is var opnað. Skrifstofa ÍBR tók að sér að safna
myndum og skanna þær inn. Fenginn var verktaki til að safna upplýsingum og
setja texta inn á vefinn. Fyrsta tilraun til þess að halda úti vefnum gekk ekki
nógu vel, en nú hefur hann verið fluttur inn til ÍBR og er væntanlegur aftur í loftið
fljótlega.
2. Nefndin kannaði möguleika þess að fá gert listaverk og staðsetja það þar sem
Melavöllurinn var áður. Kannaðar voru hugmyndir nokkurra listamanna og ein
tillaga valin til frekari útfærslu. Leitað var til Reykjavíkurborgar með fjárhagslega
aðstoð við gerð verksins og uppsetningu. Beiðni nefndarinnar fékk góðan hljómgrunn innan Reykjavíkurborgar en samt tókst ekki að fá fjárveitingu til verksins.
Bíður þessi hugmynd betri tíma.
3. Gengið var til samninga við Kára Schram kvikmyndagerðarmann um gerð
heimildarmyndar um Melavöllinn. Kári fór í að safna myndum, ljósmyndum og
kvikmyndum sem til eru um Melavöllinn. Auk þess ræddi hann við íþróttamenn,
starfsmenn og forystumenn íþróttahreyfingarinnar sem minntust Melavallarins.
Alls tók Kári upp um 9 klst. af efni. Í ljósi þessa mikla efnis er miðað við að gera
52 mínútna heimildarmynd um Melavöllinn. Staða verksins er að öllum tökum er
lokið og verið er að klippa myndina. Til þess að ljúka við verkið hefur Kári áhuga
að fá fleiri ljósmyndir frá Melavellinum.
Borgarskjalasafnið hefur lýst áhuga að fá allt efnið óstytt til varðveislu.
Góður styrkur frá Landsbanka Íslands gerði það mögulegt að ráðast í þetta
verkefni auk þess sem ÍSÍ, KSÍ og Íslenskar getraunir styrktu verkefnið.
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KYNNING OG ÚTBREIÐSLA

Vef- og kynningarmál
Í ársbyrjun 2008 var starfsmaður ráðinn í hlutastarf hjá
ÍBR til að sjá um vef– og kynningarmál. Fyrsta verk starfsmannsins var að skipta út vefumsjónarkerfi, fara yfir í það
sem kallast frjáls hugbúnaður eða „open source“ en slíkur hugbúnaður er ókeypis og öllum aðgengilegur, auk þess
sem flestar viðbætur (t.a.m. skoðanakannanir, myndaforrit,
skráningar o.fl.) er hægt að sækja á netinu án þess að greiða
fyrir þær. (Sem dæmi um frjálsan hugbúnað má t.d. nefna
Google og allt sem kemur frá því fyrirtæki). Af þeim frjálsu
hugbúnaðarkerfum sem bjóða upp á vefumsjón varð fyrir
Joomla fyrir valinu en Joomla er bæði einfalt og öflugt kerfi
sem margir hafa tekið í notkun, m.a. Kópavogsbær og fleiri
stórir sem smáir aðilar.
Eftir að kerfið var komið upp var tekið til við að hanna
nýjar heimasíður fyrir bæði ÍBR og Reykjavíkurmaraþon og
tóku hvor um sig miklum stakkaskiptum við þær breytingar.
Þegar komið er á heimasíðu Reykjavíkurmaraþons, www.
marathon.is, blasa nú við þrír valkostir: 1. Reykjavíkurmaraþon 2. Laugavegshlaupið og 3. Miðnæturhlaup Powerade.
Þessi einfalda skipting á síðunni kemur gestum hennar fljótlega í skilning um að undir Reykjavíkurmaraþon falli einnig
tvö önnur hlaup sem hægt er að taka þátt í. Þessu atriði var
ábótavant á þeirri heimasíðu sem við notuðum áður.
Á forsíðu ÍBR heimasíðunnar má nú reglulega lesa fréttir
af því sem gerist á vegum ÍBR. Þar má einnig nálgast allar
helstu upplýsingar sem viðkoma starfseminni, styrkjum og
öðru. Við reynum að vera iðin við að setja inn nýjar fréttir og
teljum það heldur mikilvægt þar sem ótalmargar heimsóknir
eru á síðuna á hverjum degi. Samkvæmt könnun sem við
höldum úti á heimasíðunni koma langflestir inn á síðuna
til að bóka tíma í íþróttahúsi, eða um 54%. 23.2% segjast
koma á síðuna til að lesa fréttir af íþróttamálum og 22.6%
koma til að kanna styrkveitingar.
Í kringum Reykjavik International Games settum við
upp sérstaka heimasíðu fyrir leikana (www.rig.is). Þar gátu
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þátttakendur og aðstandendur bæði komið upplýsingum á
framfæri sem og sótt sér upplýsingar. Á vegum ÍBR er einnig heimasíða ICG leikanna. Slóðin er www.icgreykjavik.is. Í
vinnslu er heimasíða um Melavöllinn þar sem hægt verður að lesa sögur og skoða myndir frá þessum fræga knattspyrnuvelli. Slóðin á síðuna er www.melavollur.is en gera má
ráð fyrir að hún verði tilbúin snemma á vordögum.

Handbók
Gefin var út handbók í byrjun árs 2007. Eins og gjarnan vill
vera með slíkar bækur þá var hún úrelt áður en hún kom
út ef þannig má að orði komast. Skipti á forsvarsmönnum
félaga, breytingar á símanúmerum, netföngum og heimilisföngum eru alltaf að eiga sér stað. Allar upplýsingar í handbókinni á að vera hægt að finna á heimasíðum ÍBR og félaganna og því kannski skynsamlegast að nota þá miðla með
tilliti til endurnýjunar upplýsinga og kostnaðar.

Kynningarbæklingur
Kynningarbæklingur um starf íþróttafélaganna hefur komið
út á hverju hausti undanfarin átta ár og er honum dreift til
allra grunnskólabarna. Í bæklingnum er að finna helstu upplýsingar um það starf sem félögin bjóða og þá tengiliði sem
veitt geta frekari upplýsingar. Þessi bæklingur hefur mælst
vel fyrir af foreldrum barna. Því hefur þó verið kastað fram
hvort að e.t.v. ætti að skoða þann kost að nota vefinn frekar
fyrir þessa upplýsingagjöf.

Merki félaga og ráða
Undanfarin ár hefur verið unnið að því að safna merkjum
félaganna og ráðanna saman, laga þau til og finna rétta liti
og númer. Nú sér fyrir endann á þessari vinnu og verða á
næstu vikum öll merki aðildarfélaga ÍBR í réttum litum og í
bestu mögulegum gæðum, sett á disk sem allir aðilar fá auk
þess sem merkin verða aðgengileg á heimasíðu ÍBR.

Verkefnasjóður ÍBR
Verkefnasjóður ÍBR er sjóður til styrktar útbreiðslu og átaksverkefnum í íþróttastarfi í Reykjavík. Úthlutun skal sérstaklega taka mið af barnastefnu ÍBR og jöfnum möguleika
allra til íþróttaiðkunar. Því miður hefur ekki verð sótt mikið í
þennan sjóð síðustu ár hverju sem um er að kenna.

Samþykktar styrkveitingar úr sjóðnum á tímabilinu
2005-2008:
Dags

Umsókn frá

Verkefni

Knattspyrnufélagið Fram Starfsemi Fram í
Grafarholti
12.05 2006 Karatefélag Reykjavíkur
Námskeið í Kanada
1.03 2006

10.05 2006 Þróttur - Ármann
3.12 2008 Knattspyrnufélagið
Víkingur

Kynningarátak
Fræðsla um
næringarfræði

Sumargjafir frá ÍBR til
barna í 2.-5. bekk í
Grunnskólum Reykjavíkur
Vorið 2005 fór af stað hvatningarverkefni til barna í Grunnskólum Reykjavíkur. Tilgangur verkefnisins var og er að
gleðja reykvísk börn og um leið hvetja þau til að hreyfa sig
og leika sér með tilvísun í íþróttir almennt. Að gefa börnum
sumargjöf er gamall íslenskur siður og fékk því verkefnið
heitið „Sumargjafir“.
Þetta fyrsta ár fengu eingöngu börn í öðrum bekk sippuband í sumargjöf. Árið 2006 var þriðja bekk bætt við og fengu
þau bolta og annar bekkur sippubönd. Árið 2007 var tilboðið
enn fært út og þá til fjórða bekkjar og var þeim boðið á skauta
í Skautahöllina í Laugardal eða í Egilshöllina í Grafarvogi. Á
árinu 2008 var síðan börnum í fimmta bekk boðið að taka
þátt í skemmtiskokki í Reykjavíkurmaraþoni. Þau fengu bækling um hlaupaþjálfun og voru hvött til að æfa sig frá vori fram
að hlaupinu sem var 23.ágúst.
Sumargjöfunum hefur verið dreift á skólatíma Grunnskóla
Reykjavíkur og hafa allir Grunnskólar tekið vel í þetta samstarf
til að hvetja börn til leikja og hreyfingar. Það hefur verið sérstaklega ánægjulegt að geta glatt öll þessi börn með þessum
íþróttagjöfum og þau hafa tekið við þeim með þakklæti.
Með sippuböndunum og boltum fylgir „hvatningarbæklingur” með ýmsum æfingum og leikjum. Þar er einnig skráningatafla þar sem annars vegar er hægt að skrá fjölda æfinga
og hins vegar mat á fimi. Til þess að tengjast foreldrum og
heimilum með verkefnið eru börn hvött til að fá fjölskylduna
með sér í æfingarnar.
Verkefni sem þetta er ætlað að styrkja grunnþátt allra
íþrótta, sem er leikurinn. Með því að hvetja börn til að leika
sér og æfa sig með eigið áhald á eigin forsendum er grunnur
lagður að áhuga á hreyfingu og íþróttum.
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HITT OG ÞETTA
Afrekssjóður SPRON og ÍBR
Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR) og Sparisjóður Reykavíkur og nágrennis (SPRON) gerðu í október 2005 með sér
samkomulag um stofnun sjóðs til að styrkja ungt og efnilegt íþróttafólk í íþróttafélögum í Reykjavík. ÍBR og SPRON
greiddu hvort um sig árlega 5 milljónir króna í sjóðinn og
hefur framlag úr sjóðnum á ári hverju því numið allt að 10
milljónum króna.
Samningur um sjóðinn rann út um síðustu áramót en
áhugi er hjá báðum aðilum að halda áfram samstarfi þótt
að telja verði líklegt að minna verði í sjóðnum í ár sökum
efnahagsástandsins.

Alþjóðlegir Reykjavíkurleikar
(Reykjavík International Games)
Undanfarin tvö ár hafa 10 aðildarfélög ÍBR staðið að alþjóðlegu mótahaldi í janúar með dyggilegum stuðningi borgaryfirvalda og hefur það vaxið og dafnað vel. Keppt er í 10 einstaklingsíþróttagreinum þar sem yfir 2000 keppendur taka
þátt og nokkuð stór hluti erlendur. Leikarnir hafa orðið glæsilegri með hverju árinu sem líður og hefur nú verið ákveðið að þeir verði framvegis árlegur viðburður í borgarlífinu.
Stefnt er að áframhaldandi fjölgun þátttakenda og að innan
nokkurra ára fullnægi leikarnir þeim alþjóðlegu kröfum sem
geri keppendum kleift að öðlast stig til þátttöku á stórmótum
eins og Ólympíuleikum og heimsmeistarakeppni. Samhliða
þessu móti standa nokkur íþróttafélög fyrir n.k. öldungamóti
á haustin, undir nafninu Reykjavík International Games
Goldies, þar sem tæplega hundrað keppendur koma erlendis frá til að heimsækja Ísland og keppa á skemmtilegu
áhugamannamóti. Frekari upplýsingar á www.rig.is

Norræna skólaíþróttamótið
Norræna skólaíþróttamótið 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.
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 að hámarki
41 nemandi, 14 ára og yngri: 15 í knattspyrnu stráka, 10
í körfuknattleik stúlkna, 8 í frjálsum íþróttum stúlkna og 8 í
frjálsum íþróttum stráka.
Reykjavík hafði verið boðið að taka þátt í mótinu í mörg ár
en það var ekki fyrr en árið 2006 að Reykjavík ákvað að taka
þátt. Þá fór mótið fram í Helsinki og voru Reykvíkingar þá með
sem gestir í einni íþróttagrein. Lið var sent í knattspyrnu drengja
og gerðu þeir sér lítið fyrir og unnu. Fararstjóri í þessari ferð var
Steinn Halldórsson og þjálfari Sigurður Þorsteinsson.
Árið 2007 voru einnig sendir drengir í knattspyrnu og þá
til Osló og enduðu þeir í 2. sæti. Fararstjórar voru Eiríkur Þ.
Einarsson og Guðbjörg Jónsdóttir og þjálfarar Ásgeir Elíasson
og Valdimar Stefánsson.
Árið 2008 var mótið haldið í Kaupmannahöfn og var þá
minnst 60 ára afmælis mótsins. Var þá ákveðið að Reykjavík
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sendi fullt lið til keppni. Og stóðu allir keppendur sig frábærlega og voru Reykjavík til sóma. Farastjórar í þessari ferð
voru: Steinn Halldórsson og Guðbjörg Jónsdóttir. Þjálfarar
voru: Björg Hákonardóttir og Hörður Gunnarsson í frjálsum
íþróttum, Valdimar Stefánsson í knattspyrnu og Hanna Kjartansdóttir og Elínborg Guðnadóttir í körfuknattleik.
Í þau þrjú skipti sem við höfum tekið þátt hefur ÍBR séð
um þátttöku í móti þessu í samráði við menntasvið Reykjavíkurborgar og ÍTR, grunnskóla borgarinnar, íþróttafélögin
og sérráð.

Fundir með hverfafélögum
Samkvæmt þjónustusamningum borgarinnar við hverfafélög
innan ÍBR er mælst til þess að fulltrúar helstu þjónustaðila
sem vinna innan hvers hverfis komi saman og fundi a.m.k.
tvisvar ári en þessir aðilar eru þjónustumiðstöð, frístundamiðstöð, íþróttafélag og svo fulltrúi frá ÍBR sem stýrir og boðar til þessarra funda.

Skýrslugerð vegna íþróttafulltrúa
Tilgangur þessarar skýrslu var sá að gefa yfirlit yfir stöðu
íþróttafulltrúa hverfafélaganna í Reykjavík sem nýtast mætti
varðandi samningagerð vegna endurnýjunar samstarfssamninga íþróttafélaganna, Íþróttabandalags Reykjavíkur og Íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkurborgar. Hluti
skýrslunnar inniheldur efni sem hugmyndin er að nota til
að hvetja íþróttafélögin til að beina vinnu íþróttafulltrúans
til þeirra verka er nýtast íþróttalífinu í Reykjavík sem best.
Reykjavíkurborg styrkir íþróttafélögin til að fjármagna stöðu
íþróttafulltrúans og gerir eðlilega kröfur til félaganna að sinna
starfinu eins vel og unnt er.
Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur og Íþróttabandalag Reykjavíkur sjá um eftirlit og eftirfylgni með íþróttastarfi
félaganna. Í skýrslunni er greint frá stöðunni eins og hún er
í dag og tillögur settar fram varðandi hvernig best væri að
beina starfskröftum íþróttafulltrúans í framtíðinni. Tekinn var
púlsinn á íþróttafélögunum þar sem lagt var fyrir íþróttafulltrúana könnun í viðtalsformi. Einnig var mið tekið af verkefnastjórnarfundum sem fram hafa farið að a.m.k. einu sinni
á ári en þá sátu fulltrúar hagsmunahópa verkefnisins. Úr
könnuninni var unninn gátlisti sem inniheldur þau verkefni
sem íþróttafulltrúinn á að leggja áherslu á og voru verkefnin
sett upp í forgangsröðun eftir mikilvægi þeirra. Í kjölfarið var
áætlana- og skýrslugerð íþróttafulltrúanna gerð einfaldari og
búinn til rammi sem þeir geta unnið eftir. Með þessu móti
standa vonir til að íþróttastarfið mæti betur kröfum borgarbúa og auðveldara verði fyrir eftirlitsaðila að meta árangur
íþróttastarfsins.

Íþróttanámskrá – Fyrirmyndarfélag ÍSÍ
Öll hverfafélögin eiga sína námskrá og hafa sum þeirra ráðist
í mikla stefnumótunar- og skipulagsvinnu, eins og t.d. Fjölnir, Valur, KR og Fylkir. Eins og staðan er í dag verða a.m.k.
ekki á næstunni gerðar námskrár fyrir sérgreinafélögin en
þeim frekar beint í þann farveg að gerast Fyrirmyndarfélög
ÍSÍ enda margt líkt með þessum verkefnum. Nú þegar hafa

nokkur félög og deildir gerst Fyrirmyndarfélög/Fyrirmyndardeildir ÍSÍ:
Knattspyrnufélag Reykjavík
- skíðadeild
- sunddeild
Sundfélagið Ægir
Íþróttafélag Reykjavíkur
-skíðadeild
Knattspyrnufélagið Víkingur
- skíðadeild
- karatedeild
- knattspyrnudeild
- handknattleiksdeild
- tennisdeild
Golfklúbbur Reykjavíkur
Skylmingafélag Reykjavíkur
Ungmennafélagið Fjölnir
- sunddeild
Íþróttafélag Reykjavíkur
- skíðadeild
Glímufélagið Ármann
- sunddeild
- fimleikadeild

Handknattleiksráð Reykjavíkur
Karatenefnd ÍBR
Knattspyrnuráð Reykjavíkur
Körfuknattleiksráð Reykjavíkur
Skíðaráð Reykjavíkur
Sundráð Reykjavíkur
Tennisnefnd ÍBR

Stjórnir, nefndir og fleira
Endurskoðendur ÍBR
Guðmundur Frímannsson
Sigurður Hall
Til vara:
Arnór Eggertsson
Kristján Örn Ingibergsson

Rekstrarnefnd Skautahallar
Reynir Ragnarsson
Ómar Einarsson

Stjórn Íslenskra Getrauna
Örn Andrésson
Lilja Sigurðardóttir til vara.

Sérráð – sérgreinanefndir

Vallarstjórn Laugardalsvallar

Engar sérstakar breytingar hafa orðið á rekstri sérráða eða
sérgreinanefnda á starfstímabilinu, að mestu leyti sama
fólkið við stjórnvölinn og umfang starfsins svipað. Verkefni
sérráða og sérgreinanefnda felst aðallega í því að starfandi
sérgreinanefndir/sérráð innan ÍBR eru:

Reynir Ragnarsson

Badmintonráð Reykjavíkur
Borðtennisnefnd ÍBR
Frjálsíþróttaráð Reykjavíkur
Glímuráð Reykjavíkur

Framkvæmdastjórn ÍSÍ
Örn Andrésson

Áheyrnarfulltrúi í stjórn Íþrótta- og tómstundasviðs
Reykjavíkur
Reynir Ragnarsson
Frímann Ari Ferdinandsson til vara
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Skautahöllin
Rekstur Skautahallarinnar hefur verið með svipuðu sniði og undanfarin ár. Aðsókn almennings jókst heldur árið 2007 en minnkaði aftur seinni hluta árs 2008.
Um framkvæmdir er það að segja að nýtt stýrikerfi hefur verið tengt við frystivélarnar, það gerir mönnum kleift að fylgjast með þeim allan sólarhringinn. Þá voru
almenningssalerni endurnýjuð og skipt var um gúmmídúk á helstu slitflötum í
alrými. Með samkomulagi við Reykjavíkurborg vorið 2008 kemur borgin meira að
viðhaldi mannvirkisins, en það hefur verið allþungt fyrir reksturinn.

Umsókn að UMFÍ
Á þingi ÍBR í mars 2006 var samþykkt að halda áfram að vinna að því að fá inngöngu í Ungmennafélag Íslands. Fulltrúar stjórnar ÍBR funduðu með fulltrúum
stjórnar UMFÍ og í ágúst 2007 var formlega óskað eftir aðild að UMFÍ. Í umsókninni var þess óskað að umsóknin fengi afgreiðslu á þingi UMFÍ til samþykkis eða
synjunar. Á þingi sínu í október 2007 frestaði UMFÍ umsókn ÍBR þar til náðst
hefði sátt milli ÍSÍ og UMFÍ um skipulag íþróttamála í landinu þ.á m. skiptingu
lóttó-ágóða.

Samstarfssamningar við félög
Í janúar 2008 var skrifað undir endunýjaða samstarfsamninga 16 íþróttafélaga,
ÍBR og Reykjavíkurborgar. Auk þess undirrituðu 5 ný félög slíka samstarfssamninga. Helstu breytingar á samningunum voru fleiri styrkhæfar æfingavikur auk
hærri styrkja til skrifstofurekstrar og íþróttafulltrúa.
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Íþróttaskóli fyrir 1. bekk grunnskóla
Íþróttaskóli fyrir 6 ára hefur verið starfræktur síðan 1997
af íþróttafélögum í Reykjavík. Skólinn er í góðu samstarfi
við Grunnskóla Reykjavíkur og einnig frístundaheimili ÍTR.
Frá 2002 hefur Reykjavíkurborg greitt fyrir þessa þjónustu
og boðið öllum 6 ára börnum tvisvar sinnum í viku frítt í
íþróttaskóla. Þetta samstarf hefur gengið vel sem sýnir sig
meðal annars í 75% meðaltalsþátttöku 6 ára barna. Ár frá
ári hefur íþróttaskólum fjölgað og eru þeir í dag starfræktir af níu íþróttafélögum (hverfafélögum) í samvinnu við 30
grunnskóla í Reykjavík og frístundaheimili.
Veturinn 2008-2009 eru íþróttaskólar starfandi
á vegum eftirtalinna félaga:
ÍR – KR – Fylkir – Fjölnir – Fram – Víkingur – Valur
– Þróttur/Ármann – Kjalanesingar
Meginmarkmið íþróttaskólans er að kynna ýmsar íþróttagreinar í leikrænu formi með það í huga að sem flestir fái
áhuga á að vera þátttakendur og áhuginn vari til framtíðar. Aðaláhersla er á skemmtilega og jákvæða upplifun án
áherslu á keppni eða frammistöðu.
Íþróttaskólinn er kjörinn byrjunarreitur fyrir börn í íþróttum. Íþróttastarf með íþróttaskóla hefur frá fyrstu tíð verið
hugsað út frá velferð ungra barna. Með því að gera sem
flestum börnum kleift að kynnast faglegu íþróttastarfi í sínu
nánasta umhverfi og í tengslum við grunnskóla og frístundaheimili. Í heildina er þetta fjölskylduvænt. Börnum er gert
kleift að stunda íþróttir í beinu framhaldi af skóla. Foreldrar sleppa við að keyra á milli staða þannig að fjölskyldan á
meiri sameiginlegan frítíma.
Reynslan sýnir að allir þeir sem komið hafa að starfsemi
íþróttaskóla eru sammála um ágæti skólans og telja hann
besta vettvang fyrir börn að kynnast íþróttum og finna þar
eitthvað við sitt hæfi sem gæti kveikt áhuga til lengri tíma litið. Það er einnig í anda stefnu ÍSÍ en þar segir að íþróttaskóli
sé best til þess fallinn fyrir börn að kynnast íþróttum.
Hugmyndir eru uppi um að bjóða líka 7 ára börnum að
taka þátt í íþróttskólanum. Með því að bjóða öllum sex og
sjö ára börnum aðgang að íþróttum beint eftir skóla má
álykta að grunnur sé lagður að íþróttaáhuga fleiri barna en
fyrr. Það hefur lengi verið stefna íþróttahreyfingarinnar að
öll börn fengju íþróttauppeldi í gegnum íþróttaskóla. Þar fá
þau fjölbreytta hreyfiþjálfun, kynningu á ýmsum íþróttum og
hvatningu til að stunda íþróttir um ókomin ár. Það að fá
næga hreyfingu á unga aldri skiptir sköpum fyrir andleganog líkamlegan þroska, nám og félagsfærni barna.
Í íþróttaskólanum er markvisst starf þar sem leitast er við
að menntaðir kennarar sjái um kennslu og helstu markmiðum kennslunnar er náð með hreyfiþjálfun og leikgleði þar
sem allir eiga kost á að vera þátttakendur á eigin forsendum.
Íþróttaskólinn er samvinnuverkefni íþróttafélags, frístundaheimilis, grunnskóla, ÍBR og ÍTR. Samvinna þessara
aðila er með þeim hætti að skólastjórar grunnskóla sjá um að
útvega tíma í stundatöflu fyrir íþróttaskóla. Að lokinn stundarskrá grunnskóla tekur við starfssemi frístundaheimila. Í
tengslum við skipulag frístundaheimila starfrækja íþóttafélög
íþóttaskóla. Starfsmenn frístundaheimila koma börnunum á
staðinn og einn starfsmaður er til aðstoðar í íþróttatímunum.
Kennari íþróttaskóla er starfsmaður íþóttafélagsins. Þetta
samstarf hefur sannað sig og er sterkur hlekkur í heildrænu
skipulagi vinnudags barna sem og allrar fjölskyldunnar.
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Hús ÍBR
Nýtt þak var sett á hús ÍBR og einnig á hús ÍSÍ og Getrauna
við hliðina. Lekavandamál voru búin að gera okkur lífið leitt
frá þaki og frá samskeytum milli húsanna. Þá var skipt um
ofna og stigahús málað.

Hafna- og mjúkboltafélag Reykjavíkur
Ungmennafélagið R36
Fótboltafélagið Styrmir
Dansfélagið Ragnar
Stafninn, róðrafélag

Formannafundir

Aðildarfélög Íþróttabandalags Reykjavíkur eru því 74 við
upphaf ársþings ÍBR 2009.

Formannafundur ÍBR skal haldinn á milli þinga bandalagsins samkvæmt lögum ÍBR. Á þessu starfstímabili voru
haldnir tveir slíkir fundir enda þingi frestað um eitt ár. Eins
og venjulega voru kynntir ársreikningar bandalagsins árin
2007 og 2008, farið yfir helstu verkefni sem unnið hafði
verið að, kynnt hvað helst væri á döfinni í framhaldinu
og farið yfir sérstök málefni sem ofarlega voru á baugi á
hverjum tíma.

Ný félög
Gríðarleg aukning hefur orðið á aðsókn í ÍBR en hvorki fleiri
né færri en 19 félög hafa sótt um og fengið aðild að bandalaginu á starfstímabilinu. Þessi félög eru:
Knattspyrnufélagið Markaregn
Bandýmannafélagið Viktor
Aikikai Reykjavík
Sundknattleiksfélag Reykjavíkur
KKF Þórir
Knattspyrnufélag Vesturbæjar
TTK akstursíþróttafélag
Knattspyrnufélagið Berserkir
Knattspyrnufélag Breiðholts
Hnefaleikafélagið Æsir
Fisfélag Reykjavíkur
Skíðagöngufélagið Ullur
Íþróttafélagið Drekinn – Wushu Reykjavík
Íþróttafélagið Carl
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Starfsskýrslur
Felix - félagakerfi ÍSÍ hefur nú verið í notkun síðan 2005 en
starfsskýrslum er skilað í gegnum þetta kerfi. Skil á starfsskýrslum hjá félögunum hafa verið misjöfn. Aðallega hafa
verið brögð að því að seint sé skilað og það þarf mikla eftirfylgni við að ná þessu í hús. Forsvarsmenn félaga er hér með
hvattir til að virða skilafrest sem er 15. apríl.

Könnun á íþróttaiðkun Reykvíkinga 2008
Íþróttabandalag Reykjavíkur hefur látið gera kannanir
á íþróttaiðkun Reykvíkinga á tveggja ára fresti frá árinu
2000. 2008 var tekið um 800 manna slembiúrtak Reykvíkinga á aldrinum 16-75 ára var að ræða og svöruðu 452
eða 57,8% Könnunin sýnir að hlutfall þeirra sem iðkar fer
vaxandi en um 72% aðspurðra stunda reglulega hreyfingu að jafnaði 3,83 sinnum á viku. Af þeim sem stunda
íþróttir eru um 15% sem gera það innan íþróttafélaga.
Ein helsta ástæða þess að fólk iðkar ekki íþróttir er sögð
tímaskortur.
Um helmingur barna yngri en 18 ára stunda íþróttir innan
íþróttafélaga, mest knattspyrnu og fimleika en í þeirri grein
er langmest aukning milli kannanna.
Fram kemur í könnuninni að mikil ánægja er með starf
íþróttafélaganna og með tilkomu Frístundakortsins. Þá telja
um 80% foreldra mikilvægt að tengja íþróttaæfingar skólatíma.

Könnun á styrkveitingum sveitarfélaga
til íþróttastarfs
Styrkveitingar sveitarfélaga til íþróttastarfs eru mjög mikilvægur
þáttur í starfi hvers íþróttafélags. Á síðastliðnum árum hefur
Íþróttabandalag Reykjavíkur gefið út skýrslur um styrkveitingar sjö sveitarfélaga á landinu til íþróttastarfs á árunum 2002
og 2004. Markmiðið var að kanna hvar félögin í Reykjavík
stæðu í samanburði við félög í öðrum sveitarfélögum. Skýrslan fékk nokkra umfjöllun og í ljós kom að Reykjavík stóð vel
á sumum sviðum en ekki eins vel á öðrum. Með þjónustusamningunum í lok árs 2005 var unnið að því að jafna þann
mun sem var á milli sveitarfélaga.
Ákveðið var að gera þriðju könnunina fyrir árið 2006 og
í þeim samanburði við önnur sveitarfélög virðist Reykjavíkurborg hafa sótt nokkuð á önnur sveitarfélög varðandi veitt
fjármagn í framkvæmdir á íþróttamannvirkjum en þó hafa
hin sveitarfélögin enn þó nokkra yfirburði varðandi styrki
eins og rekstrar- og afreksstyrki. Hins vegar sækja Garðabær,
Kópavogur og Reykjanesbær í sig veðrið í ferðastyrkjunum
og hafa hækkað þá mun meira hlutfallslega heldur í Reykjavík ef miðað er við iðkendatölur. Það er einnig mjög jákvætt
að sveitarfélögin hafa aukið umtalsvert styrki til æfinga og
keppni á síðastliðnum árum eða frá rúmlega 40% í Garðabæ
í rúmlega 170% í Kópavogi en það er eðlilega afleiðing aukinnar uppbyggingar í íþróttamannvirkjum. Garðabær leggur
mest fé i rekstrarstyrkina ef við miðum við iðkendatölur en
Reykjanesbær er langefstur í afreksstyrkjunum. Akranes
lagði mest í framkvæmdastyrki vegna íþróttamannvirkja
á árinu 2006 en þó verður að hrósa Kópavogsbæ fyrir að
vera að jafnaði framkvæmdaglaðasta sveitarfélagið ef mið er
tekið af árunum 2002, 2004 og 2006.
Þegar skýrslan verður unnin fyrir árið 2008 þá má telja
líklegt að sérkafli verði gerður um styrki sveitarfélaga vegna
niðurgreiðslu æfingagjalda. Flest sveitarfélögin gera það
með mjög myndarlegum hætti og þar á meðal Reykjavíkurborg sem niðurgreiðir frístundastarf með s.k. frístundakortum.

Fyrirlestrar
ÍBR hélt í samráði við ÍTR íþróttaráðstefnu í mars 2008 og
meðal fyrirlesara var Rolf Carlson, sænskur fræðimaður á
sviði íþróttafélagsfræði, sem ræddi um keppnisáherslur í
barna- og unglingaþjálfun. Ráðstefnuna sóttu forsvarsmenn
aðildarfélaganna ásamt starfsmönnum þeirra og mældist
hún vel fyrir.
Einnig stóð ÍBR fyrir fyrirlestri þar sem Tomas Peterson,
annar sænskur fræðimaður á sviði íþróttafélagsfræði, hélt
erindi um árangursríkt íþróttaumhverfi og þar sem markmiðið í starfinu er að sem flestir stundi íþróttir og að árangurinn
sé sem bestur þá komu niðurstöðurnar mörgum á óvart.

Starfsmannamál
Eins og gengur urðu mannabreytingar skrifstofu ÍBR á
starfstímabilinu.
Anna Lilja Sigurðardóttir hætti haustið 2007 og hóf störf
sem fræðslustjóri Badmintonsambands Íslands.
Brynja Guðjónsdóttir tók við tímaúthlutunarmálum af henni
en einnig sér Brynja um skráningu í Reykjavíkurmaraþon.
Kjartan Freyr Ásmundsson vann eins og Brynja við Alþjóðaleika ungmenna 2007 og við fengum hann í kjölfarið til
að taka að sér ýmis verkefni s.s. samskipti við hverfafélögin í
sambandi við íþróttafulltrúa, málefni tengd afreksíþróttum en
einnig kemur hann að undirbúningi viðburða s.s. Reykjavík
International og Reykjavíkurmaraþons.
Margrét Hugrún Gústavsdóttir kom svo til starfa í hlutastarfi
á síðasta ári en hennar verkefni er að taka allar heimasíður á
vegum ÍBR í gegn og halda þeim í horfinu. Margrét kemur
einnig að kynningarmálum ÍBR og viðburða á okkar vegum.
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Hjartastuðtæki í íþróttamannvirki
Atorka og Íþróttabandalag Reykjavíkur tóku saman höndum 2008 um að gefa
íþróttafélögum á Reykjavíkursvæðinu hjartastuðtæki. Tækjunum var komið fyrir á
23 stöðum í íþróttahúsum og á ýmsum stöðum þar sem hvað flestir íþróttaiðkendur stunda æfingar. Hjartastuðtækin geta skipt sköpum þegar bregðast þarf við á
vettvangi áður en sjúkrabíll kemur á staðinn.
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins sá um kennslu á tækin í samráði við innflutningsaðila en tækin eru mjög einföld í notkun og getur hver sá sem hlotið hefur lágmarkskennslu notað hjartastuðtæki til bjargar mannslífi. Tækið metur og greinir
takt hjartans og leiðir notandann skref fyrir skref með íslenskum leiðbeiningum.
Hjartastuðtækin eru algjörlega sjálfvirk og gefa einungis rafstuð ef þau meta á því
þörf, án þess að ýta þurfi á nokkurn takka.

Íþróttamannvirki
Erlendir gestir sem sækja okkur heim öfunda okkur mjög af þeirri frábæru íþróttaaðstöðu sem hefur verið byggð upp í Reykjavík af íþróttafélögunum, Reykjavíkurborg og öðrum aðilum. Eins og gengur viljum við alltaf gera enn betur og meira
enda hefur það sýnt sig að ný mannvirki fyllast eins og skot og eru langflest í
noktun alla daga frá morgni til kvölds. Frá 2005 hafa komið gervigrasvellir hjá ÍR,
Val og við Egilshöll en sá völlur hefur verið að mestu nýttur af Fjölni. Knattspyrnufélagið Valur byggði glæsilegt íþróttahús, knattspyrnuvöll og stúku auk félagsaðstöðu að Hlíðarenda.
Þá flutti Glímufélagið Ármann starfsemi sína í fimleikum, júdó, taikvondó,
lyftingum og glímu í Laugardal en þar var byggt glæsilegt mannvirki sem hýsir
þessar greinar auk félagsaðstöðu í nánu samstarfi við Knattspyrnufélagið Þrótt.
Baldurshaginn undir stúku Laugardalsvallar fékk nýtt hlutverk á tímabilinu
þegar þar var komið upp glæsilegri miðstöð fyrir skylmingar í tengslum við miklar breytingar og uppbyggingu stúkumannvirkja við Laugardalsvöll. Stúkan var
stækkuð og skipt um þak auk þess sem byggt var glæsilegt skrifstofumannvirki
sem hýsir Knattspyrnusamband Íslands.
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