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Hér á eftir fer yfirlit yfir helstu verkefni stjórnar og skrifstofu ÍBR starfstímabilið 2015-2016 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 2015-2016
Á þingi ÍBR þann 20. mars 2015 voru eftirtaldir
kjörnir í framkvæmdastjórn og varastjórn ÍBR:

Starfslið skrifstofu ÍBR á starfstímabilinu var
þannig skipað:

Ingvar Sverrisson, formaður

Anna Lilja Sigurðardóttir

Björn Björgvinsson

Brynja Guðjónsdóttir

Gígja Gunnarsdóttir, ritari

Frímann Ari Ferdinandsson

Guðrún Ósk Jakobsdóttir

Hrefna Hlín Sveinbjörnsdóttir (frá okt. 2016)

Lilja Sigurðardóttir, gjaldkeri

Kjartan F. Ásmundsson

Viggó H. Viggósson

Steinn Halldórsson

Örn Andrésson, varaformaður

Svava Oddný Ásgeirsdóttir

Gústaf Adolf Hjaltason, varastjórn

Þórður Bergmann

Haukur Þór Haraldsson, varastjórn
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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.
Heildarúthlutun á styrkjum til æfinga,keppni og reksturs vegna áranna 2015–2016 var 4.182 milljónir
króna. Þessi fjárhæð skiptist þannig (milljónum króna):

Mannvirki félaga
Mannvirki borgarinnar
Egilshöll
Laugardalshöll

2015

2016

751,5
520,1
564,8
213,6

776,2
514,0
616,0
225,8

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, Skautahöllina, íþróttahúsið við Háteigsveg, Laugardalslaug 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.

ÁRSSKÝRSLA
2015-2016

Að beiðni ÍBR sækja félögin um æfingaaðstöðu annars vegar fyrir vetrartímabilið og hins vegar fyrir
sumartímabilið. 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. Einnig þarf að aðstoða félögin við að útvega aðra æfingatíma þegar
lokað er í Laugardalshöll vegna viðburðahalds. 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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Bókunarkerfið FRI4 er notað fyrir bókanir í mannvirki í Reykjavík. Prufinnleiðing hófst hjá nokkrum
félögum 2015 en frekari innleiðing stendur yfir tímabilið 2016-2017. Kerfið þjónar einnig hópum sem
vilja leigja íþróttasali til lengri eða skemmri tíma.
Hingað til hefur hvergi verið hægt á einum stað að nálgast gögn sem tengjast íþróttaiðkun og mannvirkjum
í Reykjavík. Bókunarkerfið stuðlar að einsleitari framsetningu gagna og samræmdu vinnulagi allra
sem koma að bókun tíma í íþróttamannvirki í Reykjavík. Við úrvinnslu gagna er mögulegt að vinna með
raungögn og niðurstöður eru í rauntíma. Að auki er mögulegt að fá yfirlit yfir skipulag starfsemi fram
í tímann, taka út skýrslu ásamt fleiri gagnlegum aðgerðum.
Markmiðið er að aðildarfélög ÍBR verði komin með mannvirkjakerfið í notkun haustið 2017. Fram að
þeim tíma munu starfsmenn ÍBR heimsækja félögin og aðstoða þau við að skrá inn grunnupplýsingar.
Þegar grunnupplýsingar s.s. skipulag 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 ibr.
is eða 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.
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 frárennslisskatti, 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.
FERÐASTYRKIR OG STYRKIR TIL SÉRRÁÐA (THB)
Styrkir vegna innlendra og erlendra ferða á árunum 2015 og 2016 námu 19,3 milj. Styrkir til reksturs
sérráða námu 9,5 milj. á sama tímabili.
Ferðasjóður íþróttafélaga sem ÍSÍ sér um úthlutun úr, gaf Reykjavíkurfélögunum 22,1 milj.á þessum
tveimur árum.
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SAMRÆMD FRAMSETNING ÁRSREIKNINGA
Á síðasta þing ÍBR var samþykkt að félög skyldu skila ársreikningi með ákveðnum samræmdum
hætti. Unnið hefur verið að því að útbúa þessa framsetningu með fulltrúum Deloitte. Nú þegar eru
allmörg félög farin að senda okkur ársreikningana í þessu samræmda útliti.
SAMNINGAR BORGARINNAR VIÐ FÉLÖGIN OG ÍBR
Samstarfssamningur við Reykjavíkurborg var undirritaður þann 14. desember 2016. Lauk þar með
nokkuð löngu vinnuferli og viðræðum. Fyrri samningur rann út um áramótin 2015/16 en það var ljóst
um haustið 2015 að vegna erfiðrar stöðu borgarsjóðs væri ekki von til þess að ná fram breytingum
sem báðir aðilar væru sáttir við. Var því ákveðið að framlengja samninginn um eitt ár og halda áfram
vinnu með það að makrmiði að gera nýjan samning fyrir haustið 2016. Þessi vinna gekk vel og tókst
að mynda umgjörð um allflest atriði sem aðilar vildu setja í samning.
Í nýjum samningi eru ákvæði um styrki vegna viðhaldskostnaðar þeirra félaga sem eiga mannvirki og
höfðu lagt í kostnað vegna viðhalds á árunum 2007-2016. Skoða á fjölda æfinga og vikna sem þörf er
á í mannvirkjum félaganna auk þess sem rýna á launakostnað vegna starfsmanna þeirra. Þá verður
unnið að gerð afreksstefnu, hugað að heilsueflingu eldri borgara og þjálfunarkostnaður í barna- og
unglingastarfi skoðaður.
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.
Samkvæmt lögum um Getraunir skal skipta milli héraðssambanda út svokölluðum 3% potti miðað við
sölu aðildarfélaga þeirra. ÍBR fékk skv. þessari reglu 19,3 millj. kr fyrir árin 2015 og 2016.
Á tímabilinu 2015-2016 var úthlutaður tekjuafgangur af Íslenskri getspá (Lottó-hagnaður)
180,3 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.
Áheit og sölulaun söluhæstu Reykjavíkurfélaganna í Ísl.getraunum voru:
Félag
Íþróttafélag fatlaðra
Knattspyrnufélagið Víkingur
Knattspyrnufélagið Reykjavíkur
Knattspyrnufélagið Fram
Íþróttafélag Reykjavíkur
Knattspyrnufélagið Valur
Íþróttafélagið Fylkir
Knattspyrnufélagið Þróttur

2015

2016

Samtals:

12.914
2.656
1.252
661
927
951
622
368

9.159
2.791
1.181
1.037
725
659
463
313

22.073
5.447
2.433
1.698
1.652
1.610
1.085
681
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Yfirlit yfir skiptingu Lottótekna í þúsundum króna talið:
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Félag

2015

2016

Samtals:

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.
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
Skotfélag Rvk.
Skvassfélag Rvk.
Skylmingafélag Rvk.
Sundfélagið Ægir
Tennis og badmintonfélag Rvk.
Valur
Vélhjólaíþróttaklúbburinn
Víkingur
Þórshamar
Þróttur

234
8.434
200
1.566
254
758
756
301
657
8.963
5.947
7.680
662
332
237
385
306
7.958
2.097
2.097
286
434
200
412
279
508
374
8.079
549
0
1.410
246
200
0
569
822
2.065
5.134
289
5.888
503
4.710

284
9.425
230
1.612
268
755
780
316
673
10040
6.902
9.054
1.002
340
253
489
489
9.384
2.410
2.410
312
356
230
415
293
757
405
9.093
643
229
1.588
264
230
268
605
844
2.385
5.999
304
6.541
640
5.335

518
17.859
430
3.178
522
1.513
1.536
617
1.330
19.003
12.849
16.734
1.664
672
490
874
795
17.342
4.507
4.507
598
790
430
827
572
1.265
779
17.172
1.192
229
2.998
510
430
268
1.174
1.666
4.450
11.133
593
12.429
1.143
10.045
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FORMANNAFUNDUR
Formannafundur var haldinn 28. nóvember 2016. Kynntar voru hugmyndir um byggingu fjölnota
íþróttamannvirkis í Laugardal og Ársreikningur 2015 kynntur. Borgarstjóri var gestur fundarins.
NÝTT AÐILDARFÉLAG
Eitt nýtt félag fékk aðild að ÍBR á starfstímabilinu en það var Íþróttafélagið Freyja.
Þá hefur TTK akstursíþróttafélag skipt um nafn og heitir nú Jaðar, íþróttafélag.
SÉRRÁÐ- SÉRGREINANEFNDIR
Á þingi ÍBR 2013 var samþykkt að gera úttekt á starfi sérráða. Gerð var könnun meðal félaga og deilda
auk ráðanna sjálfra. Í framahldinu var fundað með fulltrúum allra ráða og sérgreinanefnda. Stjórn ÍBR
hefur fengið skýrslu með niðurstöðum sem voru í meginatriðum þríþættar:
Sérráðin hafi ekki sjálfstæðan fjárhag heldur séu undir fjárhagslegri stjórn ÍBR.
Sérráðin hafi að grunni til öll samskonar starfsreglur.
ÍBR veiti ráðunum meiri aðstoð varðandi skipulag og framkvæmd verkefna þeirra.
Að öðru leyti kom skýrt fram í niðurstöðum könnunarinnar og í máli viðmælenda að sérráðin eru
mikilvægt sem grundvöllur ákveðinna sameiginlegra verkefna félaga og deilda innan hverrar
íþróttagreinar.
Starfandi sérgreinanefndir/sérráð innan ÍBR eru:
Badmintonráð Reykjavíkur

Keilunefnd ÍBR

Borðtennisnefnd ÍBR

Knattspyrnuráð Reykjavíkur

Frjálsíþróttaráð Reykjavíkur

Körfuknattleiksráð Reykjavíkur

Glímuráð Reykjavíkur

Skíðaráð Reykjavíkur

Handknattleiksráð Reykjavíkur

Sundráð Reykjavíkur

Júdóráð Reykjavíkur

Tennisnefnd ÍBR

Karatenefnd ÍBR
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STJÓRNIR, NEFNDIR OG FLEIRA
Rekstrarnefnd Skautahallar

Áheyrnarfulltrúi í stjórn Íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkur

Ingvar Sverrisson
Lilja Sigurðardóttir

Ingvar Sverrisson
Frímann Ari Ferdinandsson til vara

Vallarstjórn Laugardalsvallar
Ingvar Sverrisson

Framkvæmdastjórn ÍSÍ
Örn Andrésson
Lilja Sigurðardóttir í varastjórn

Stjórn Íslenskra Getrauna
Lilja Sigurðardóttir
Örn Andrésson til vara

Stjórn International Children‘s Games
Frímann Ari Ferdinandsson

UMFÍ
Í samræmi við samþykkt síðasta þings ÍBR var áfram unnið að aðild að UMFÍ í samfloti með öðrum
íþróttabandalögum. Fulltrúar bandalaganna áttu nokkra fundi með milliþinganefnd UMFÍ sem voru
mjög fræðandi fyrir báða aðila. Á síðasta þingi UMFÍ var svo samþykkt að hefja vinnu við undirbúning
á inntöku íþróttabandalaga í UMFÍ. Jafnframt var íþróttabandalögunum boðið að taka þátt í nefndum á
vegum UMFÍ og hafa Viggó Viggósson og Haukur Þór Haraldsson úr stjórn ÍBR setið í sitthvorri nefndinni.
FYRIRMYNDARFÉLÖG
Frá árinu 2004 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 2017 geta 19 félög í Reykjavík og deildir kallað sig
Fyrirmyndarfélag ÍSÍ:
Glímufélagið Ármann
Glímufélagið Ármann
Glímufélagið Ármann
Glímufélagið Ármann
Glímufélagið Ármann
Glímufélagið Ármann
Glímufélagið Ármann

Lyftingadeild
Skíðadeild
Körfuknattleiksdeild
Júdódeild
Kraftlyftingadeild
Taekwondodeild
Frjálsíþróttadeild

Glímufélagið Ármann
Glímufélagið Ármann
Glímufélagið Ármann
Ungmennafélagið Fjölnir
Ungmennafélagið Fjölnir
Knattspyrnufélagið Víkingur
Knattspyrnufélagið Víkingur
Skylmingafélag Reykjavíkur
Golfklúbbur Reykjavíkur
Hnefaleikafélag Reykjavíkur

Glímudeild
Fimleikadeild
Sunddeild
Handknattleiksdeild
Karatedeild
Knattspyrnudeild
Handknattleiksdeild

Sundfélagið Ægir
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AFREKSÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ
Lengi hefur það verið á stefnuskrá ÍBR að vinna að því að koma á fót svo kallaðri afreksíþróttamiðstöð.
Markmið stofnunar afreksmiðstöðvar skyldi vera að hækka afreksstig íslensks íþróttafólks með því að
stuðla að frekari íþróttamælingum, huga betur að fyrirbyggjandi aðgerðum í þjálfun íþróttafólks, bæta
aðgengi að læknisþjónustu og skima betur fyrir veikleikum íþróttafólks. Íþróttafélög og höfðu kallað
eftir samræmdum aðgerðum á þessa vegu. Skipulagi skyldi hagað með þeim hætti að öll sérsambönd
ÍSÍ gætu tekið þátt og því var nokkuð dreifð eignaraðild í fyrirhuguðu hlutafélagi um reksturinn. Til að
tryggja gæði þjónustunnar var leitað álits sérfræðinga, bæði úr einkageiranum og frá hinu opinbera.
Til að aðstoða félög, sérsambönd og aðra var stofnað til þverfaglegs fagráðs sem hefði það að
markmiði auka samræmingu mælinga og auka samfelluna í starfinu. Skráningakerfi miðstöðvarinnar
var hannað með það að markmiði að mæta þörfum helstu hagsmunahópa, sbr. íþróttafólks, þjálfara,
forsvarsmanna íþróttahreyfingarinnar og ekki síst þeirra er framkvæma mælingar og skimanir.
Á haustmánuðum ársins 2015 þegar mikill meirihluti sérsambanda ÍSÍ hafði staðfest þátttöku, til
stofnfundar verið boðað, og fyrirhuguð opnun verið dagsett þá óskaði ÍSÍ eftir því að yfirtaka með öllu
verkefnið,- áhersla yrði lögð á þátt íþróttamælinga. Leita yrði til ríkisins með aukið fjármagn enda
sambandsaðilar ekki í stakk búnir til að setja fjármagn í afreksíþróttamiðstöð. Stefnubreytingin var
nokkuð óvænt, en þó jákvæð enda hefur ÍBR alveg frá upphafi þrýst á ÍSÍ að leiða þessa vinnu. Á næstunni
mun ÍSÍ leggja fram afreksstefnu sína og því frétta að vænta af stöðu afreksíþróttamiðstöðvar. Á meðan
hefur ÍBR skoðað þörfina á því að stofna samstarfsvettvang þeirra sem vilja leggja sitt af mörkum í að
lágmarka íþróttatengd heilsufarsvandamál.
ÍÞRÓTTAFÓLK REYKJAVÍKUR 2015
Íþróttakarl Reykjavíkur 2015 var kraftlyftingamaðurinn Júlían Jóhann Karl Jóhannsson úr Glímufélaginu
Ármanni. Júlían varð heimsmeistari ungmenna árið 2015 þar sem hann hjó nærri Íslandsmetinu
í opnum flokki og sló Íslandsmetið í bekkpressu í opnum flokki. Íþróttakona Reykjavíkur 2015 var
sundkonan Eygló Ósk Gústafsdóttir úr Sundfélaginu Ægi. Eygló vann til tveggja bronsverðlauna á
Evrópumeistaramótinu í 25m laug, sló Norðurlandametið í 200m baksundi fjórum sinnum árið 2015
tryggði sér þátttökurétt á Ólympíuleikunum 2016.
Einstaklingarnir sem fengu verðlaun fyrir árangurinn á árinu 2015:
Aníta Hinriksdóttir
Anton Sveinn McKee
Ásdís Hjálmsdóttir
Ásgeir Sigurgeirsson
Eygló Ósk Gústafsdóttir
Helgi Sveinsson
Irina Sazonova
Jón Margeir Sverrisson
Júlían Jóhann Karl Jóhannsson
Pawel Ermolinskij
Teitur Árnason
Þormóður Jónsson

Íþróttafélag Reykjavíkur
Sundfélaginu Ægi
Glímufélaginu Ármanni
Skotfélagi Reykjavíkur
Sundélaginu Ægi
Glímufélaginu Ármanni
Glímufélaginu Ármanni
Ungmennafélaginu Fjölni
Glímufélaginu Ármanni
Knattspyrnufélag Reykjavíkur
Hestamannafélaginu Fáki
Júdófélagi Reykjavíkur

9

ÍÞRÓTTAFÓLK REYKJAVÍKUR 2016
Íþróttakarl Reykjavíkur 2016 var kraftlyftingamaðurinn Júlían Jóhann Karl Jóhannsson úr Ármanni en
hann varð heimsmeistari í réttstöðulyftu í flokki fullorðinna og varð í 5. sæti í öllum greinum samanlagt.
Hann var einnig heims- og Evrópumeistari ungmenna þar sem hann sigraði í öllum greinum Júlían er
stigahæsti íslenski kraftlyftingamaðurinn frá upphafi.
Íþróttakona Reykjavíkur var golfkonan Ólafía Þórunn Kristinsdóttir úr Golfklúbbi Reykjavíkur. Ólafía er
fyrsti íslenski kylfingurinn til að vinna sig inn á LPGA mótaröðina í golfi. Hún varð einnig Íslandsmeistari
kvenna í golfi árið 2016 og setti mótsmet á Íslandsmótinu með því að leika á -11 samtals.
Aníta Hinriksdóttir, frjálsíþróttakona
Anton Sveinn McKee, sundmaður
Árni Björn Pálsson, hestaíþróttamaður
Ásdís Hjálmsdóttir, frjálsíþróttakona
Brynjar Þór Björnsson, körfuknattleiksmaður
Eygló Ósk Gústafsdóttir, sundkona
Helgi Sveinsson, frjálsíþróttamaður
Irina Sazonova, fimleikakona
Júlían Jóhann Karl Jóhannsson, kraftlyftingamaður
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, kylfingur

Íþróttafélag Reykjavíkur
Sundfélaginu Ægi
Hestamannafélaginu Fáki
Glímufélaginu Ármanni
Knattspyrnufélagi Reykjavíkur
Sundélaginu Ægi
Glímufélaginu Ármanni
Glímufélaginu Ármanni
Glímufélaginu Ármanni
Golfklúbbur Reykjavíkur

ÍÞRÓTTAFÓLK REYKJAVÍKUR 1979 - 2016
Ár
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
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Nafn
Guðmundur Sigurðsson
Steinunn Sæmundsdóttir
Marteinn Geirsson
Páll Björgvinsson
Guðrún Fema Ágústsdóttir
Bjarni Friðriksson
Sigurður Pétursson
Guðmundur Guðmundsson
Pétur Ormslev
Haukur Gunnarsson
Bjarni Friðriksson
Bjarni Friðriksson
Valdimar Grímsson
Sigrún Huld Hrafnsdóttir
Broddi Kristjánsson
Guðmundur Stephensen
Guðríður Guðjónsdóttir
Jón Kristjánsson
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Grein
Lyftingar
Skíði
Knattspyrna
Handknattleikur
Sund
Júdó
Golf
Handknattleikur
Knattspyrna
Frjálsar íþróttir
Júdó
Júdó
Handknattleikur
Sund
Badminton
Borðtennis
Handknattleikur
Handknattleikur

Félag
Ármann
Ármann
Fram
Víkingur
Ægir
Ármann
GR
Víkingur
Fram
ÍFR
Ármann
Ármann
Valur
Ösp
TBR
Víkingur
Fram
Valur

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Kristín Rós Hákonardóttir
Broddi Kristjánsson
Þormóður Egilsson
Kristín Rós Hákonardóttir
Kristín Rós Hákonardóttir
Ásthildur Helgadóttir
Karen Björk Björgvinsdóttir
Kristín Rós Hákonardóttir
Ragnhildur Sigurðardóttir
Jakob Jóhann Sveinsson
Ragna Ingólfsdóttir
Katrín Jónsdóttir
Ásdís Hjálmsdóttir
Ásdís Hjálmsdóttir
Hrafnhildur Skúladóttir
Jón Margeir Sverrisson
Aníta Hinriksdóttir
Helgi Sveinsson
Eygló Ósk Gústafsdóttir
Martin Hermannsson
Júlían Jóhann Karl Jóhannsson
Eygló Ósk Gústafsdóttir
Júlían Jóhann Karl Jóhannsson
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir

Sund
Badminton
Knattspyrna
Sund
Sund
Knattspyrna
Dans
Sund
Golf
Sund
Badminton
Knattspyrna
Frjálsar íþróttir
Frjálsar íþróttir
Handknattleikur
Sund
Frjálsar íþróttir
Frjálsar íþróttir
Sund
Körfuknattleikur
Kraftlyftingar
Sund
Kraftlyftingar
Golf

ÍFR
TBR
KR
ÍFR
ÍFR
KR
ÍR
ÍFR/Fjölnir
GR
Ægir
TBR
Valur
Ármann
Ármann
Valur
Fjölnir/Ösp
ÍR
Ármann
Ægir
KR
Ármann
Ægir
Ármann
GR

STYRKIR TIL ÍSLANDSMEISTARA 2015
Samanlagt voru Íslandsmeistaralið- bikarmeistarar styrkt um 2.350.000 kr. á árinu 2015. Liðin sem
fengu verðlaun fyrir árangurinn á árinu 2015:
Íþróttalið Reykjavíkur 2015 var lið Ármanns í áhaldafimleikum kvenna sem vann bikarmeistaratitil á
árinu.
Liðin sem fengu verðlaun fyrir árangurinn á árinu 2015:
Ármann bikarmeistarar í liðakeppni í áhaldafimleikum
GR Íslandsmeistarar í sveitakeppni karla í golfi
ÍR Íslandsmeistarar í karlaflokki í kumite
ÍR Íslandsmeistarar í keilu karla og kvenna
Júdófélag Reykjavíkur bikarmeistarar í sveitakeppni karla og kvenna
KR Íslandsmeistarar í körfuknattleik karla
KR Íslandsmeistarar liðakeppni kvenna í borðtennis
TBR Íslandsmeistarar í liðakeppni beggja kynja í badminton
Valur bikarmeistarar í knattspyrnu karla
Víkingur Íslandsmeistarar í liðakeppni karla í borðtennis
Þórshamar Íslandsmeistarar í karlaflokki í kata
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STYRKIR TIL ÍSLANDSMEISTARA 2016
Samanlagt voru Íslandsmeistaralið- bikarmeistarar styrkt um 3.350.000.- á árinu 2016. Liðin sem
fengu verðlaun fyrir árangurinn á árinu 2016:
Íþróttalið Reykjavíkur 2016 var lið KR í körfuknattleik karla sem varð bæði Íslands- og bikarmeistari á
árinu.

Liðin sem fengu verðlaun fyrir árangurinn á árinu 2016:
Ármann Bikarmeistarar í liðakeppni í áhaldafimleikum kvenna og karla
Golfklúbbur Reykjavíkur Íslandsmeistarar í sveitakeppni kvenna í golfi
ÍR Íslands- og bikarmeistarar í keilu karla og bikarmeistarar í keilu kvenna
Júdófélag Reykjavíkur bikarmeistarar í sveitakeppni karla og kvenna
Keilufélag Reykjavíkur Íslandsmeistarar í keilu kvenna
KR Íslandsmeistarar í liðakeppni kvenna í borðtennis
KR Íslands og bikarmeistarar karla í körfuknattleik
TBR Íslandsmeistarar í liðakeppni beggja kynja í badminton
Valur Bikarmeistarar í knattspyrnu karla
Valur Bikarmeistarar í handknattleik karla
Víkingur Íslandsmeistarar í liðakeppni karla í borðtennis
Þórshamar Íslandsmeistarar í kata karla
ÓLYMPÍUSTYRKIR 2016
Eftirtaldir íþróttamenn voru styrktir vegna þátttöku þeirra á Ólympíuleikum í Ríó 2016, um kr. 500.000
hvert:
Aníta Hinriksdóttir
Anton Sveinn McKee
Ásdís Hjálmsdóttir
Eygló Ósk Gústafsdóttir
Guðni Valur Guðnason
Helgi Sveinsson
Irina Sazonova
Jón Margeir Sverrisson
Sonja Sigurðardóttir
Thelma Björg Björnsdóttir
Þormóður Jónsson
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Frjálsar íþróttir
Sund
Frjálsar íþróttir
Sund
Frjálsar íþróttir
Frjálsar íþróttir
Fimleikar
Sund
Sund
Sund
Júdó

ÍR
Ægir
Ármann
Ægir
ÍR
Ármann
Ármann
Fjölnir
ÍFR
ÍFR
Júdófélag Reykjavíkur

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 afAlþjóða Ólympíunefndinni frá 1990. ÍBR hefur
með stuðningi frá ÍTR sent þátttakendur á leikana frá árinu 2001. Hér að neðan má sjá keppandalista
Reykjavíkur árin 2015 og 2016:
Alkmaar 2015

Innsbruck 2016

Knattspyrna:

Skíði:

Friðrika Arnardóttir
Sóley María Steinarsdóttir
Stefanía Ragnarsdóttir
Hlín Eiríksdóttir
Diljá Hilmarsdóttir
Brynhildur Vala Björnsdóttir
Linda Líf Boama
Karólína Jack
Þjálfari: Þórhallur Víkingsson

Andrés Nói Arnarsson
Gauti Guðmundsson
Hjálmdís Rún Níelsdóttir
Ingibjörg Embla Min Jónsdóttir
Helga Hrönn Stefnisdóttir
Þjálfari: Tryggvi Þór Einarsson

Fimleikar:
Fjóla Rún Þorsteinsdóttir
Inga Sigurðardóttir
Tekla Þórdís Thorarensen
Thelma Rún Guðjónsdóttir

Snjóbretti:
Ásgeir Örn Jóhannsson
Ástvaldur Ari Guðmundsson
Þjálfari: Jóhann Óskar Borgþórsson
Listhlaup á skautum:

Þjálfari: Oláh István

Helga Karen Pedersen
Thelma Kristín Maronsdóttir
Þjálfari: Julia Dunlop

Golf:

Fararstjóri: Viggó Viggósson

Ingvar Andri Magnússon
Viktor Ingi Einarsson
Þjálfari: David George Barnwell
Frjálsar:
Tiana Ósk Whitworth
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir
Helga Margrét Haraldsdóttir
Karen Birta Jónsdóttir
Þjálfari: Hörður Gunnarsson
Fararstjóri: Guðrún Ó. Jakobsdóttir
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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, grunnskóla borgarinnar, íþróttafélögin í Reykjavík
og sérráðin.
Stokkhólmur 2015
Undirbúningur allra þjálfara reykvísku liðanna hófst í janúar fyrir mótið í Stokkhólmi. Mótahaldið gekk
vel og okkar krakkar stóðu sig vel á allan máta. Krakkarnir í frjálsíþróttum deildu fyrsta til öðru sæti
í flestum greinum. Strákarnir í knattspyrnu lentu í öðru sæti og stúlkurnar í handknattleik hrepptu
þriðja sætið.

Helsinki 2016
Keppendur frá Reykjavík stóðu sig hvarvetna með sóma á meðan mótinu fór fram. Drengirnir okkar
í knattspyrnu urðu í fyrsta sæti, stúlkurnar okkar í handknattleik hrepptu annað sætið og krakkarnir
okkar í frjálsum íþróttum lentu í þriðja sæti. Yfir heildina var árangur okkar keppanda mjög góður.
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REYKJAVÍK INTERNATIONAL GAMES (RIG) – REYKJAVÍKURLEIKAR
Vöxtur Reykjavíkurleika hefur verið mikill og mótið að festa sig í sessi sem einn stærsti íþróttaviðburður
ársins. Mótshlutarnir hafa verið um 20 talsins auk þess sem málstofa, ráðstefna og hátíðardagskrár
hafa verið ómissandi hlutar af RIG. Heildarfjöldi keppenda er um 2500 og af þeim um það bil 500
erlendir gestir.
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, Reinhard Reinhardsson og Kjartan Ásmundsson.
Á undanförnum árum hefur framkvæmd mótshlutanna færst í meira mæli yfir til sérsambanda
viðkomandi íþróttagreina eða sérráða ÍBR. Í flestum tilfellum er því umsjón 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 en vel hefur tekist til og þátttaka aukist stig af stigi.
Ráðstefnan 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.
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Ekki væri hægt að halda leikana nema með dyggum stuðningi borgaryfirvalda auk helstu samstarfsaðila
eins og Síminn, Mjólkursamsalan, Avis, RÚV, MBL, og Icelandair. Í lok síðasta árs 2016 var skrifað undir
samning til þriggja ára við WOWair og munu leikarnir bera nafnið WOW REYKJAVIK INTERNATIONAL
GAMES.
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 tólf 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
starfsfólk ÍBR 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.
Í dag er RIG viðburður þar sem 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 ná leikarnir markmiðum sínum. Hvatakerfi RIG hefur reynst
vel en það fól í sér aukagjafabréf vegna sterkra erlendra þátttakenda og niðurfelld þátttökugjöld
til þeirra mótshluta sem fengu 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 innan þess
ramma sem skilgreindur hefur verið í handbók RIG. Það hefur til að mynda reynst farsælt að skilgreina
aðkomu samstarfsaðila að mótshlutum og hvernig staðið sé að verðlaunaafhendingum. Þá hefur
framkvæmdaráð RIG fengið aukið vægi í eftirliti með mótshlutum. Róttækasta skrefið og á sama tíma
það umdeildasta var samræmd aðgangsstýring þar sem að mótshlutum var gert að rukka aðgangseyri
að lágmarki krónur 1000.- Það hefur reynst sumum vel sem aldrei hafa rukkað inn á sína viðburði á
meðan aðrir hafa ekki viljað stíga það skref. Þrátt fyrir að það sé meirihluti með þessari aðgerð þá mun
það taka tíma að fá alla til að fylgja þessu nákvæmlega eins og undirbúnginsnefndin hefur samþykkt.

16

ÁRSSKÝRSLA ÍÞRÓTTABANDALAGS REYKJAVÍKUR 2015-2016

Á næstu árum er stefnan sett á að mæta enn betur ólíkum þörfum einstaklingsíþróttanna. Þeir
mótshlutar sem stefna á erlenda þátttöku, óska eftir beinni útsendingu og vilja leggja mikið í sinn
mótshluta munu flokkast sem aðalgreinar á meðan þeir sem vilja vera með og þurfa ekki aðstoð með
flugmiða, bílaleigubíla og slíkt munu flokkast sem OFF VENUE. Að auki mun ráðstefnan, hátíðardagskrá
og WOW NORTHERN LIGHTS RUN flokkast sem hluti af „utandagskrárliðum.“
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 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.
Upphæðir styrkja hafa 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 mikið.
Kostnaður við að halda þessum akstri úti er talsverður og hefur reynst félögunum þungur. Styrkur
borgarinnar til þessa verkefnis hefur verið um 10 milljónir á ári nokkur síðustu ár en á árinu 2016
hækkaði hann umtalsvert og verður 20 milljónir króna árið 2017. Stefnt er að samstarfi við Strætó bhs
þar sem börnum sem eru í frístundaakstri félaganna er vísað í meira mæli í Strætó þegar þau hafa
aldur og þroska til.
FUNDIR MEÐ HVERFAFÉLÖGUM
Samkvæmt þjónustusamningum borgarinnar við aðildarfélög ÍBR er mælst til þess að fulltrúar helstu
þjónustuaðila 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
þessara 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.
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REYKJAVÍKURMARAÞON ÍSLANDSBANKA
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka(RMÍ) 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,10 km hlaup og skemmtiskokk sem er 3 km
hlaup fyrir alla aldurshópa auk barnahlaups fyrir aldurshópana 0-8 ára.
Þátttakendur hafa verið yfir 15.000 í heild undanfarin þrjú ár. Mismunandi fjöldi í hverri vegalengd frá
ári til árs. Árið 2016 voru þátttakendur 15.258, 54% konur og 46% karlar.
Í 10 km voru konur fleiri. Þar voru hlutföllin 58% konur og 42% karlar. Í maraþoni voru karlar 64% og
konur 35%. Í hálfmaraþoni voru karlar 50% og konur 50%. Í skemmtiskokki voru 50% börn. Þátttakendur
2016 komu frá 70 þjóðum og voru erlendir þátttakendur alls 4.134. Flestir frá Bandaríkjunum, Kanada,
Bretlandi og Þýskalandi.
Starfsmenn RMÍ 2016 komu frá 13 íþróttafélögum úr 23 deildum, samtals voru þeir 686.
Skráningahátíð var sett upp í Laugardalshöll í tvo daga fyrir hlaup þar sem allir þurfa að sækja
hlaupagögnin sín eða skrá sig. Þar var einnig haldin vöru- og sölusýning á íþróttavarningi.

SKIPTING ÞÁTTTAKENDA MILLI VEGALENGDA Í
REYKJAVÍKURMARAÞON ÍSLANDSBANKA 2016

42.2 km
21.1 km
10 km
3 km
Barnahlaup
Boðhlaup
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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.
Við skráningu í RMÍ er hægt að tengjast áheitakerfi hlaupsins sem ber nafnið Hlaupastyrkur. Þar geta
góðgerðafélög sótt um að vera með og tengst RMÍ. Þar hafa safnast milljónir í áheitafé sem rennur til
góðgerðafélaganna. RM gerir samkomulag við hvert félag um að kostnaður við söfnunina verði tekin
af söfnunarfé sem getur orðið allt að 10 %. Sú upphæð hefur ekki orðið meira en 6% og eilítið misjöfn
á milli ára. Kostnaður liggur í vefsíðu og þjónustu við hana. Auk vinnu við að aðstoða fólk í gegnum
síma og tölvupóst, sem vill leggja málefninu lið. Það hafa allir komið sáttir frá þessari söfnun þar sem
vinnuferli er gegnsætt og skýrt. Árið 2016 söfnuðust 97.297.117 kr. til 173 félaga.
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MIÐNÆTURHLAUP SUZUKI
Helstu hefðir í Miðnæturhlaupi eru þær að hlaupið er haldið að kvöldi til á Jónsmessu í Laugardalnum
og þátttakendum er boðið í sund í Laugardalslaug að hlaupi loknu. Hægt er að velja um þrjár leiðir sem
hafa upphaf og endi í Laugardalnum, 5 km hring í Laugardalnum, 10 km um Elliðaárdalinn og 21.1.km
hálfmaraþon sem er krefjandi ferðalag um Elliðaárdalinn, að Rauðavatni, um Grafarholt og Grafarvog.
Allar vegalengdir eru mældar eftir alþjóðlegum AIMS, eins og Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka og
eru því allir tíma gildir í afrekaskrá.
Þátttakendur í Miðnæturhlaupi árið 2016 voru 2.641. Flestir tóku þátt í 5 km hlaupinu eða 1.248. Í 10
km hlaupinu voru 782. Í hálfmaraþoni voru 611 skráð til þátttöku og var það fjölgun um 40% á milli ára.
Erlendir þátttakendur frá 40 þjóðum voru samtals 829 og hafa þeir aldrei verið fleiri.
Fjölmennustu starfsmannahóparnir voru frá frjálsíþróttadeildum Ármanns og Fjölnis. Auk hópa frá Val
og Fram og einstaklinga. Alls voru starfsmenn 210.

LAUGAVEGSHLAUP
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 16.júlí 2016 þegar 408 komu í mark
í Húsadal í Þórsmörk. Erlendir þátttakendur voru 206 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 og mikinn viðbúnað þarf
til að þjónusta svo marga þátttakendur á fjöllum og gæta öryggis þeirra. Í aðdraganda hlaups er
upplýsingagjöf um klæðnað, næringu, veðurspá, leiðarlýsingu og almennar reglur.
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Framkvæmd á umgjörð hlaupsins hefst 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. Á sama degi í Reykjavík er þátttakendum afhent
hlaupagögn, þeir skrifa undir skilmála og afhenda hluta af farangri sín.
Það er mikið afrek að ljúka Laugavegshlaupi og allir taldir sigurvegarar sem því ná.

POWERADEMÓTARÖÐIN
Frá árinu 2009 hefur Reykjavíkurmaraþon staðið fyrir mótaröð undir nafninu Powerade sumarhlaupin
í samstarfi við Vífilfell. Þeir sem eiga aðild að mótaröðinni eru frjálsíþróttadeildir innan ÍBR sem standa
að hlaupunum: Víðavangshlaup ÍR í apríl, Fjölnishlaup í maí, Ármannshlaup í júlí. Auk þess eru með
hlaup 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 þar með til verðlauna.
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TOUR OF REYKJAVIK
Tour of Reykjavík var haldið í fyrst skiptið árið 2016. Það er að mörgu að hyggja þegar ráðist er í jafn
viðamikið verkefni og Tour of Reykjavík er. Mikill undirbúningur er í tengslum við viðburð sem þennan
og frágangur að honum loknum.
Keppnin var haldin 11. september og boðið var uppá fjórar mismunandi vegalengdir 110 km, 40 km,
13 km og barnabraut.
110 km leiðin var krefjandi leið sem byrjaði í Laugardalnum og lá til Þingvalla um Nesjavelli og um
Grafning en farið var um Mosfellsheiði til baka. Þegar komið var til baka í bæinn var farið niður í miðbæ
framhjá Hörpu og endað í Laugardalnum. 110 km keppnin er hugsuð fyrir þá sem hafa reynslu og eru
vanir keppni í götuhjólreiðum.
40 km leiðin lá frá Laugardalnum um Skeifuna, Bústaðaveg, Hringbraut í gegnum miðborgina þaðan
eftir Sæbraut og inn í Laugardal. Þessi hringur var farinn þrisvar sinnum á lokaðri braut.
13 km leiðin var einn hringur sami hringur og farinn var þrisvar í 40 km leiðinni. Í öllum vegalengdunum
var virk tímataka svo þátttakendur fengu staðfestan tíma.
Barnabraut var gerð þar sem tekið var mið af aldri barna en leitast var við að upplifun þeirra var sem
eftriminnilegust. Hjólaður var hringur í Laugardalnum og farið um stíga sem hentar börnum frá fjögra
ára til tólf ára. Skemmtiatriði frá Latabæ vakti athugli barnanna.
Til að viðburður sem þessi á að gang upp þarf marga viljuga sjálfboðaliða til að taka þátt. Þeir koma að
þessum viðburði á marga vegu t.d. sem brautaverðir. Miklar lokanir voru í tengslum við viðburðinn og
stórt svæði sem þurfti að loka fyrir umferð.
Þátttaka í Tour of Reykjavík var góð en um átta hundruð keppendur tóku þátt í viðburðinum. Flestir
keppendur voru í 40 km eða um þrjúhundruð og tuttugu keppendur.
Afhending skráningargagna fór fram 10. – 11. september í anddyri Laugardalshallarinnar þar sem
þátttakendur fengu afhend keppnisnúmer, tímaflögur o.fl. Boðið var upp á afhendingu frá hádegi á
laugardeginum og á keppnisdag frá kl: 7:30. Á keppnisdag var einnig boðið uppá kaffi. Keppendum í
110 km stóð til boða að fá kjúklingasúpu og brauð eftir keppnina.
Helstu samstarfsaðilar voru TomTom, Örninn, GÁP, Ölgerðin, Cintamani, Camelbak, Barilla, Margt
Smátt og AVIS. Í lok árs 2016 var gerður samningur við WOWair en framvegið mun keppnin heita WOW
Tour of Reykjavík.
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SKAUTAHÖLLIN
Rekstur Skautahallarinnar í Laugardal hefur gengið upp og ofan. Aðsókn almennings gengur í bylgjum
en þessi hluti rekstrarins er afar mikilvægur tekjupóstur til að ná endum saman. Eins er gamall
frystibúnaður orkufrekur og þar með dýr í rekstri miðað við nútíma tækni. Það stendur þó heldur betur
til bóta því að vorið 2017 verður ráðist í að endurnýja ísvélar og bæta mjög loftgæði í húsinu sem mun
leiða af sér meira öryggi í rekstrinum og talsverðan sparnað í orku.
Mannvirkið er komið nokkuð til ára sinna og ljóst að ráðast þarf í aukið viðhald og nýframkvæmdir
á næstu árum ef við ætlum að halda stöðu hallarinnar sem stærsta keppnissvells og fjölsóttasta
almennings skautasvells landsins. Nefna má endurnýjun á þjónusturými, byggingu upphitunar- og
æfingasals og fleira.
Það styttist óðfluga í að samningur ÍBR við Reykjavíkurborg um að byggja yfir svellið í Laugardalnum
og reka það til tuttugu ára sé runninn út eða nánar tiltekið þann 1. janúar 2018. ÍBR og Reykjavíkurborg
hafa átt í viðræðum um framhaldið og samningsdrög liggja fyrir.
Í lok árs 2016 létu af störfum í Skautahöllinni vegna aldurs þeir heiðursmenn Hilmar Björnsson og
Jón Björn Jónsson. Eru þeim þökkuð frábær störf.

NÁMSKEIÐ, SKYNDIHJÁLP
Að frumkvæði ÍBR voru haldin fimm skyndihjálparnámskeið fyrir aðildarfélög ÍBR í febrúar og mars
2016, í samstarfi við Rauða Krossinn. Námskeiðin voru félögunum að kostnaðarlausu og voru í boði
ÍBR. Tæplega 150 manns frá 15 íþróttafélögum sýndu verkefninu áhuga og mættu rúmlega 100 manns
á námskeiðin. Að lokun námskeiði fengu þátttakendur skírteini um að hafa lokið þessum áfanga.
Mikil ánægja var með þessi námskeið og óska félögin eftir að þau verði haldin fyrir sína starfsmenn og
sjálfboðaliða á tveggja ára fresti.
SIÐAMÁL
Á síðustu árum hefur ÍBR í samráði við fleiri aðila mótað jafnréttisstefnu og siðareglur sem félögin hafa
aðlagað að sinni starfssemi. Auk þess nota félögin aðgerðaráætlun frá ÍSÍ.
Starfsmenn ÍBR eru stöðugt opin fyrir nýjungum og breytingum á þessum vettvangi og hafa verið
í samstarfi við Kolbrúnu Baldursdóttur sálfræðing og fleiri aðila. Núna er í mótun samstarf við
félagasamtök og háskólanemendur sem getur leitt af sér nýja nálgun gegn einelti og áreitni.
FRAMKVÆMDASJÓÐUR ÍBR
Framkvæmdasjóður ÍBR stendur vel. Inn í hann hefur runnið hagnaður af viðburðum ÍBR, hagnaður
af rekstri húss ÍBR auk vaxtatekna. Sjóðurinn veitir fé til Verkefnasjóðs og Afrekssjóðs en einnig
hefur sjóðurinn komið að fjármögnun tækjakaupa. Annarsvegar var lánað til kaupa á skorbúnaði
fyrir Skotfélag Reykjavíkur og hinsvegar var ákveðið að kaupa færanlega stúku sem leigð er til
Reykjavíkurborgar fyrst og fremst vegna Framvallar í Úlfarsárdal en einnig er mögulegt að nýta hana
á fleiri stöðum. T.d. hefur hún verið notuð á Reykjavíkurleikum í Laugardalshöll. Þessi útgjöld sjóðsins
greiðast til baka inn í hann á fáum árum.
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VERKEFNASJÓÐUR ÍBR
Verkefnasjóður ÍBR er sjóður til styrktar útbreiðslu og átaksverkefnum í íþróttastarfi í Reykjavík.
Úthlutun skal sérstaklega taka mið af stefnu ÍSÍ um íþróttir barna og unglinga, stefnu ÍBR og ÍTR og
jöfnum möguleika allra til íþróttaiðkunar. Umsóknir skulu berast stjórn sjóðsins á þar til gerðum
eyðublöðum. Alla jafna er úthlutað úr sjóðnum tvisvar sinnum á ári og er skilafrestur umsókna 15.
mars og 15. september.
Á vormánuðum 2015 ákvað stjórn ÍBR að efla Verkefnasjóð ÍBR og auglýsa tvær úthlutanir á hverju ári.
Mikil aukning varð á umsóknum í kjölfarið. Fjórum sinnum var úthlutað úr sjóðnum árin 2015-2016
og voru styrkupphæðir á bilinu 50 til 300 þúsund krónur. Á meðal verkefna sem fengu stuðning voru
þjálfaranámskeið og kynningar og átaksverkefni félaga og sérráða.
Yfirlit yfir úthlutun 2015-2016
Vor 2015

19 styrkir

1.900.000 kr.

Haust 2015

16 styrkir

2.000.000 kr.

Vor 2016

17 styrkir

1.900.000 kr.

Haust 2016

22 styrkir

2.350.000 kr.

Samtals 2015-2016

74 styrkir

8.150.000 kr.

AFREKSSJÓÐUR ÍBR
Afrekssjóður ÍBR er sjóður til styrktar afreksíþróttastarfi í Reykjavík. Umsóknir skulu berast stjórn
sjóðsins á þar til gerðum eyðublöðum. Alla jafna er úthlutað úr sjóðnum tvisvar sinnum á ári og er
skilafrestur umsókna 15. mars og 15. september. Úthlutanir á árinu 2015 námu 2.850.000kr. og
kr.- 2.300.000 á árinu 2016. Styrkhæf verkefni eru listuð hér að neðan.
AFREKSSJÓÐUR ÍBR
Maí 2015:
Dominiqua Alma Belanyi
Jóhanna Gerða Gustafsdóttir
Þorbjörg Ágústsdóttir
Freydís Halla Einarsdóttir
Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir
Sara Högnadóttir
Vala Rún Magnúsdóttir
Afrekshópur
Afrekshópur
Millivegalengdahópur

fimleikar
sund
skylmingar
skíði
skíði
golf
badminton
listhlaup
júdó
frjálsíþróttir
frjálsíþróttir

Ármann
Ægir
SR
Ármann
Ármann
GR
TBR
SR
JR
ÍR
Ármann

fimleikar
fimleikar
kraftlyftingar
golf
golf
hjólreiðar
júdó
frjálsíþróttir

Ármann
Ármann
Ármann
GR
GR
HFR
JR
ÍR

September 2015:
Dominiqua Alma Belanyi
Irina Sazonova
Júlían Jóhann Karl Jóhannsson
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir
Þórður Rafn Gissurarson
Kristín Edda Sveinsdóttir
Afrekshópur
Afrekshópur
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Apríl 2016:
Sveinbjörn Jura
Rafn Kumar Bonafacius
Kári Gunnarsson
Afrekshópur
Afrekshópur
Afreksbúðir stúlkna
Vladimir Antonov
Afreksæfingar

júdó
tennis
badminton
frjálsíþróttir
taekvondó
karfa
fimleikar
mótókross

Ármann
Hafna- og mjúkboltafélagið
TBR
ÍR
Ármann
Fjölnir
Ármann
VÍK

fimleikar
golf
júdó
júdó
júdó
kraftlyftingar
klifur
skíðaganga
skíðaganga
skíðaganga
sund
sund
tennis
frjálsíþróttir
handbolti og fótbolti
fótbolti

Ármann
GR
JR
JR
Ármann
Ármann
Klifurfélagið
Ullur
Ullur
Ullur
Fjölnir
Fjölnir
Hafna- og mjúkboltaf.
ÍR
Víkingur
Valur

September 2016:
Irina Sazonova
Þórður Rafn Gissurarson
Árni Pétur Lund
Logi Haraldsson
Sveinbjörn Iura
Júlian Jóhann Jóhannsson
Guðmundur Freyr Arnarson
Kristrún Guðnadóttir
Snorri Einarsson
Sturla Björn Einarsson
Daníel Hannes Pálsson
Krstinn Þórarinsson
Rafn Kumar Bonafacius
Afrekshópur
Afreksskóli
Afreksæfingar

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
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
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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
2015: Guðjón Guðmundsson

Gullmerki ÍBR hafa hlotið:
1989: Ellert B. Schram, Hannes Þ. Sigurðsson, Júlíus Hafstein, Sveinn Björnsson, Sveinn Jónsson
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
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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. Jónsson
2011 Brynjólfur Lárentsíusson, Grímur Sæmundsson,Guðmundur Frímannsson,
Hörður Gunnarsson, Jónas Sigurðsson, Róbert Jónsson, Ægir Ferdinandsson.
2013 Jón Þorbjörnsson, Jóhannes Benediktsson, Knútur Óskarsson, Lilja Sigurðardóttir.
2015 Sigríður Jónsdóttir, Ólafur Ólafsson, Þórir Ingvarsson.
FJÖLDI OG ALDURSSKIPTING IÐKENDA INNAN HVERS FÉLAGS
Félag
Aikikai Reykjavík
Bifreiðaíþróttaklúbbur Reykjavíkur
Borðtennisklúbburinn Örninn
Dansfélag Reykjavíkur
Dansfélagið Bíldshöfði
Fisfélag Reykjavíkur
Glímufélagið Ármann
Golfklúbbur Brautarholts
Golfklúbbur Reykjavíkur
Hafna- og mjúkboltafélag Reykjavíkur
Hestamannafélagið Fákur
Hjólreiðafélag Reykjavíkur
Hjólreiðafélagið Tindur
Hnefaleikafélag Reykjavíkur
Hnefaleikafélagið Æsir
Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík
Íþróttafélag kvenna
Íþróttafélag Reykjavíkur
Íþróttafélag stúdenta
Íþróttafélagið Carl
Íþróttafélagið Drekinn
Íþróttafélagið Einherjar
Íþróttafélagið Freyja
Íþróttafélagið Fylkir
Íþróttafélagið Leiknir
Íþróttafélagið Léttir
Íþróttafélagið Styrmir
Íþróttafélagið Ösp
Jaðar Íþróttafélag
Ju Jitsufélag Reykjavíkur
Júdófélag Reykjavíkur
Karatefélag Reykjavíkur
Karatefélagið Þórshamar
Kayakklúbburinn

17 ára og yngri
61
1
0
173
162
0
1885
2
190
123
490
0
2
83
170
60
0
2920
0
0
92
0
31
1600
190
0
0
44
0
68
103
68
257
2

18 ára og eldri
138
81
13
324
116
273
484
28
2951
114
889
269
213
116
118
200
27
718
383
18
236
0
52
163
64
62
26
131
46
109
209
60
128
495

Samtals:
199
82
13
497
278
273
2369
30
3141
237
1379
269
215
199
288
260
27
3638
383
18
328
0
83
1763
254
62
26
175
46
177
312
128
385
497
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Keilufélag Reykjavíkur
Kf. Breiðholt
Klifurfélag Reykjavíkur
Knattspyrnufélag Reykjavíkur
Knattspyrnufélag Vesturbæjar
Knattspyrnufélagið Afríkuliðið
Knattspyrnufélagið Berserkir
Knattspyrnufélagið Fram
Knattspyrnufélagið Hlíðarendi
Knattspyrnufélagið Kóngarnir
Knattspyrnufélagið Mídas
Knattspyrnufélagið Valur
Knattspyrnufélagið Víkingur
Knattspyrnufélagið Þróttur
Lyftingafélag Reykjavíkur
Rathlaupsfélagið Hekla
Siglingafélag Reykjavíkur - Brokey
Skautafélag Reykjavíkur
Skautafélagið Björninn
Skíðagöngufélagið Ullur
Skotfélag Reykjavíkur
Skvassfélag Reykjavíkur
Skylmingafélag Reykjavíkur
Sundfélagið Ægir
Sundknattleiksfélag Reykjavíkur
Svifflugfélag Íslands - Reykjavík
Tennis og badmintonfélag Reykjavíkur
Ungmennafélag Kjalnesinga
Ungmennafélagið Fjölnir
Ungtemplarafélagið Hrönn
Vélhjólaíþróttaklúbburinn
Vængir Júpiters
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30
0
182
1711
0
0
0
2009
0
2
0
792
909
799
57
58
17
337
283
22
3
2
288
122
0
0
1786
85
2723
0
38
0

134
32
446
228
65
24
24
189
38
65
36
149
1070
367
238
56
188
102
96
169
1437
820
880
282
11
55
1942
18
370
16
1169
37

164
32
628
1939
65
24
24
2198
38
67
36
941
1979
1166
295
114
205
439
379
191
1440
822
1168
404
11
55
3728
103
3093
16
1207
37

ÁRSREIKNINGUR 2016
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Rekstrarreikningur ársins 2016
Skýr.
2016

2015

13
16
12
13
17

775.698.073
118.240.395
82.395.598
48.200.000
49.362.523
1.073.896.589

747.128.068
102.975.321
88.741.926
42.500.000
34.481.699
1.015.827.014

18

709.900.056
95.087.504
126.672.128
35.330.035
7.347.032
70.646.568
1.044.983.323

688.977.476
83.284.292
114.367.574
18.451.014
6.985.771
66.500.079
978.566.206

Rekstrartekjur:
Framlög og styrkir borgarsjóðs .................................................
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ, Lottó og Getraunir ................................
Rekstrartekjur Skautahallar .......................................................
Innheimt frá Reykjavíkurmaraþoni ...........................................
Aðrar tekjur og framlög ............................................................

Rekstrargjöld:
Úthlutaðir styrkir .......................................................................
Úthlutaðar Lottótekjur ...............................................................
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ...........................................
Ýmis íþróttatengd starfsemi ......................................................
Húsnæðiskostnaður ...................................................................
Rekstrargjöld Skautahallar ........................................................

19
20
12

Rekstrarhagnaður án afskrifta og fjármagnsliða .............................
Afskriftir ..................................................................................
Rekstrarhagnaður án fjármagnsliða .................................................

7

(

4
5
5

(
(

28.913.266

37.260.808

15.499.524 ) (
13.413.742

18.836.977 )
18.423.831

7.780.375
5.276.557 ) (
2.064.140 ) (
439.678 (

5.652.138
6.755.085 )
626.840 )
1.729.787 )

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):
Vaxtatekjur og verðbætur .........................................................
Vaxta- og þjónustugjöld ............................................................
Fjármagnstekjuskattur ...............................................................

Hagnaður til ráðstöfunnar ...................................................
Framlög vegna borgarmannvirkja
Fjárveitingar borgarsjóðs vegna eigin mannvirkja ...................
Reiknuð afnot íþróttafélaga .......................................................

Rekstrarafgangur ársins .......................................................
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13.853.420

16.694.044

15
1.355.800.000
1.298.500.000
( 1.355.800.000 ) ( 1.298.500.000 )
0
0
13.853.420

16.694.044

Efnahagsreikningur
EIGNIR
Skýr.

2016

2015

0
0

19.683.599
19.683.599

203.093.055
4.214.478
12.952.942
220.260.475

213.782.163
2.796.091
15.672.413
232.250.667

67.989.141
18.989.656
489.144

54.652.370
20.999.725
1.272.566

Handbært fé ...............................................................................
Veltufjármunir

100.940.253
188.408.194

98.242.759
175.167.420

Eignir samtals

408.668.669

427.101.686

2016

2015

320.779.705
320.779.705

306.926.285
306.926.285

10

32.888.901
32.888.901

67.132.149
67.132.149

11
10

18.412.173
33.728.870
2.859.020
55.000.063

18.107.966
33.566.070
1.369.216
53.043.252

Skuldir samtals

87.888.964

120.175.401

Skuldir og eigið fé samtals

408.668.669

427.101.686

Fastafjármunir:
Langtímakrafa
Reykjavíkurborg v/skautahallar .............................................
Varanlegir rekstrarfjármunir:
Fasteign ..................................................................................
Bifreiðar .................................................................................
Áhöld og tæki .......................................................................
Fastafjármunir

6
7

Veltufjármunir:
Skammtímakröfur:
Viðskiptakröfur .....................................................................
Næsta árs afborgun langtímakröfu .........................................
Reiknaðir áfallnar verðbætur langtímakröfu .........................

8
6
6

31. desember 2016
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ
Skýr.

Eigið fé:
Óráðstafað eigið fé ...................................................................
Eigið fé

9

Langtímaskuldir
Arionbanki skuldabréf ..............................................................

Skammtímaskuldir:
Viðskiptaskuldir ......................................................................
Næsta árs afborganir langtímaskulda ........................................
Reiknaðir áfallnir vextir ...........................................................
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Sjóðstreymi árið 2016
Skýr.

Handbært fé til rekstrar:
Hagnaður samkvæmt rekstrarreikningi ...................................
Rekstarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir ...............................................................................
Verðbætur og gengismunur langtímaskulda og krafna .........
Veltufé frá rekstri
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) ....................................
Skammtímaskuldir, hækkun ..................................................

7

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum

2016

2015

13.853.420

16.694.044

15.499.524
2.643.365
31.996.309

18.836.977
4.253.416
39.784.437

(

13.336.771 ) (
304.207 (

6.116.142 )
5.039.433 )

(

13.032.564 ) (

11.155.575 )

18.963.745

28.628.862

Handbært fé (til) frá rekstri

Fjárfestingarhreyfingar:
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum:
Seld áhöld og tæki ..................................................................
Keypt áhöld og tæki ..............................................................
Fjárfestingarhreyfingar

7
(
(

2.700.137
6.209.469 ) (
3.509.332 ) (

0
13.421.214 )
13.421.214 )

(
(

21.323.529
34.080.448 ) (
12.756.919 ) (

20.685.875
30.382.331 )
9.696.456 )

Fjármögnunarhreyfingar:
Afborgun af skuldabréfaeign .................................................................. 6
Afborgun af langtímaláni .................................................................. 10
Fjármögnunarhreyfingar
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Breyting á handbæru fé á árinu ..........................................

2.697.494

5.511.192

Handbært fé í ársbyrjun ......................................................

98.242.759

92.731.567

Handbært fé í lok ársins ......................................................

100.940.253

98.242.759
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Skýringar

1. Starfsemi
Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR) er heildarsamtök íþrótta- og ungmennafélaga í Reykjavík. ÍBR er aðili að
ÍSÍ , starfar samkvæmt lögum ÍSÍ og íþróttalögum nr. 64/1998. Hlutverk ÍBR er að gæta hagsmuna
íþróttahreyfingarinnar í Reykjavík og vera málsvari hennar gagnvart opinberum aðilum auk ýmissa annara
verkefna til hagsbóta fyrir íþróttahreyfinguna.
2. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna
Samstæðureikningurinn er gerður í samræmi við lög nr. 144/1994 um ársreikninga og reglugerð nr. 694/1996 um
framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður eftir sömu aðferðum og fyrra ár
og byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum. Samstæðureikningurinn er gerður í íslenskum krónum.
Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum bandalagsins:

Mat og ákvarðanir
Við gerð reikningsskilanna þurfa stjórnendur að meta ýmis atriði og gefa sér forsendur um mat á eignum, skuldum,
tekjum og gjöldum. Þó svo mat þetta sé samkvæmt bestu vitund stjórnenda getur raunverulegt mat þeirra liða sem þannig
eru metnir reynst annað en niðurstaða samkvæmt matinu.
Í ársreikningnum eru styrkir frá Reykjavíkurborg tilgreindir að fullu óháð því hvort þeir hafi verið greiddir út til
félaganna frá skrifstofu ÍBR eða beint frá Reykjavíkurborg. Þetta er gert til að á einum stað liggi fyrir upplýsingar
um umfang stuðnings Reykjavíkurborgar við íþróttafélögin í borginni.

Samstæða
Samstæðureikningur ÍBR samanstendur af ársreikningi aðalsjóðs, framkvæmdarsjóðs og Skautahallarinnar í Laugardal
en þessar einingar eru að fullu í eigu og á ábyrgð ÍBR.
Meðal markmiða samstæðureikningsskilanna er að birta einungis tekjur, gjöld og skuldir samstæðunnar út á við. Er
því viðskiptum innan hennar eytt út við gerð reikningsskilanna.

Skuldbindingar og áhættustjórnun
Langtímaskuldir eru í íslenskum krónum bundnar neysluverðsvísitölu. Ekki er um að ræða neinar áhættuskuldbindingar
bundnar erlendum gjaldmiðlum hjá bandalaginu.

Skráning tekna
Tekjur eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið í samræmi við lög um ársreikninga á Íslandi. Ekki er um neinar
fyrirframgreiddar tekjur hjá bandalaginu.

Fjármagnskostnaður
Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til. Verðbætur langtímalána eru
færðar miðað við breytingu neysluverðsvísitölu á árinu.

Varanlegir rekstrarfjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum.
Afskriftir eru reiknaðar sem ákveðinn hundraðshluti af bókfærðuverði eigna miðað við áætlaðan nýtingartíma þeirra
þar til 10% niðurlagsverði er náð. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum
beinum kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand.
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Skýringar frh.

Langtímakrafa
Langtímakrafa eru verðbætur á samning ÍBR og Reykjavíkurborgar um byggingu og rekstur Skautahallarinnar í
Laugardal. Samkvæmt samningnum greiðir Reykjavíkurborg ÍBR fast framlag auk verðbóta á framlagið á hverju ári
sem endurgjald fyrir húsið.

Viðskiptakröfur
Útistandandi kröfur eru tilgreindar á nafnverði. Framkvæmt var áhættumat á kröfum, ekki var talin leika vafi á
innheimtanleika þeirra þannig að þær voru ekki færðar niður með óbeinni afskrift í lok ársins.

Viðskiptaskuldir
Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði.
3. Laun og launatengd gjöld
Laun......................................................................................................................
Launatengd gjöld..................................................................................................

2016
99.445.521
20.584.875
120.030.396

2015
88.280.903
19.177.264
107.458.167

Laun til formanns og framkvæmdarstjóra bandalagsins á árinu 2016 voru samtals 17,4 mkr.
Stöðugildi að meðaltali.........................................................................................

13,5

12,5

7.780.375
7.780.375

5.692.787
5.692.787

5.276.557
2.064.140
7.340.697

6.755.085
626.840
7.381.925

40.683.325
(21.323.529)
119.004
19.478.800

61.134.454
(20.999.726)
548.597
40.683.325

(18.989.656)
(489.144)
(19.478.800)
0

(20.999.726)
0
(20.999.726)
40.683.325

4. Fjármunatekjur
Vaxtatekjur............................................................................................................
5. Fjármagnsgjöld
Vaxtagjöld og verðbætur......................................................................................
Fjármagnstekjuskattur...........................................................................................
6. Langtímakrafa
Eftirstöðvar 1/1/2016............................................................................................
Afborgun á árinu...................................................................................................
Verðbætur.............................................................................................................
Næsta árs afborgun...............................................................................................
Næsta árs afborgun verðbóta................................................................................
Næsta árs afborgun samtals .................................................................................
Staða 31/12 2016 / 2015.......................................................................................
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Skýringar frh.

7. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:
Fasteignir Vélar og áhöld
Bókfært verð 1.1.2016 .................................... 213.782.163
15.672.413
Keypt (selt) á árinu ........................................
0
1.364.147
Afskrifað á árinu ............................................ ( 10.689.108 ) ( 4.083.618 ) (
Bókfært verð 31.12. 2016 ............................. 203.093.055
12.952.942

Bifreið
2.796.091
2.145.185
726.798 ) (
4.214.478

Afskriftahlutfall .............................................. 3-5% ............. 15% ...............

15%

Samtals
232.250.667
3.509.332
15.499.524 )
220.260.475

Fasteigna og vátryggingamat eigna félagsins í árslok er þannig:
Bókfært verð .
Íþróttamiðstöðin í Laugardal ..................................................... 178.133.996
Skautahöllin í Laugardal ...........................................................
24.959.058

Fasteignamat
138.334.809
418.650.000

Vátryggingamat
147.624.000
811.850.001

2016
27.697.794
18.294.348
21.996.999
67.989.141

2015
22.901.011
2.586.995
26.164.364
51.652.370

8. Aðrar peningalegar eignir
Viðskiptakröfur
Viðskiptakröfur íþróttafélög og samtök ..............................................................
Viðskiptakröfur aðrir ...........................................................................................
Krafa á Reykjavíkurborg .....................................................................................
Framkvæmdarsjóður
Framkvæmdarsjóður er hluti af samstæðu ÍBR og peningaleg eign hans um 80 mkr.
9. Eigið fé
Óráðstafað eigið fé greinist þannig:
Eigið fé 31.12.2016 ............................................................................................................................
Byggingastyrkir og minningasjóður fært á eigið fé ............................................................................
Hagnaður ársins ..................................................................................................................................
Eigið fé 31.12.2016 ............................................................................................................................

304.057.076
2.869.209
306.926.285
13.853.420
320.779.705

10. Langtímalán
Arionbanki skuldabréf .......................................................................................................................
Næsta árs afborgun .............................................................................................................................
Næsta árs afborganir greinast þannig:
Afborgun 2017 ....................................................................................................................................
Afborgun 2018 ....................................................................................................................................

66.617.771
(33.728.870)
32.888.901
33.728.870
32.888.901
66.617.771

Ofanritað skuldabréf er baktryggt af Reykjavíkurborg skv. Samningi um byggingu og rekstur Skautahallarinnar í Laugardal.
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11. Aðrar peningalegar skuldir
Viðskiptaskuldir
Ýmsir lánadrottnar ...............................................................................................
Skuldir við íþróttafélög og samtök ......................................................................
Ógreiddur launakostnaður ...................................................................................

2016
4.596.076
13.816.097
0
18.412.173

2015
3.455.795
12.115.705
1.686.451
17.257.951

12. Skautahöllin Laugardal
Rekstrartekjur og -gjöld Skautahallarinnar í Laugardal eru sýnd sérstaklega og greind frá öðrum rekstrartekjum og
gjöldum í ársreikningnum, að afskriftum og fjármagnskostnaði undanskildum. Aðrir rekstrar og efnahagsliðir eru færðir
á meðal sambærilegra liða í ársreikningnum. Viðskipti milli aðila er eytt út við gerð ársreikningsins.
Rekstur skautahallarinnar í Laugardal sundurliðast þannig:

2016
27.173.859
40.221.739
15.000.000
82.395.598

2015
31.355.149
42.386.777
15.000.000
88.741.926

Rekstur húsnæðis og svells ..................................................................................
Laun og launatengd gjöld ....................................................................................
Sölu- og skrifstofukostnaður ...............................................................................

(22.316.895)
(41.946.772)
(6.382.901)
(70.646.568)

(28.401.823)
(35.681.995)
(4.916.261)
(69.000.079)

Afskriftir ..............................................................................................................

(10.689.108)

(13.370.375)

Vaxtagjöld og verðbætur .....................................................................................

(5.276.557)

(6.689.899)

Hagnaður (Tap) ársins .........................................................................................

(4.216.635)

(318.427)

Seldur aðgangseyrir og þjónusta .........................................................................
Húsaleigutekjur ....................................................................................................
Reykjavíkurborg framlag v/fjárfestingar .............................................................
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13. Önnur mál
Samningar ÍBR og Reykjavíkurborgar
ÍBR og Reykjavíkurborg hafa gert með sér samstarfssamning og samninga um rekstur Skautahallarinnar í Laugardal og
framkvæmd Reykjavíkurmaraþons. Samkvæmt samstarfssamningi þá hefur ÍBR með að gera úthlutun á húsaleigu- og
æfingastyrkjum og alla peningalega umsýslu vegna þeirra. Í ársreikningnum er framlögum borgarinnar skipt m.v. Hvort
um sé að ræða peningagreiðslur frá skrifstofu ÍBR eða millifærslur Reykjavíkurborgar inná eigin mannvirki m.v. Notkun
íþróttafélaganna.
Styrkir greiddir í peningum eða peningaígildum sundurliðast þannig:
2016
2015
Húsaleigu, æfinga- og rekstrarstyrkir, félagahús .................................................
740.914.000
717.975.000
Ferðastyrkir, styrkir til sérráða og reksturs skrifstofu ÍBR .................................
4.825.000
3.000.000
Seld húsaleiga í skólasölum .................................................................................
29.959.073
26.150.068
775.698.073
747.125.068
Reykjavíkurmaraþon
Þar sem ÍBR er aðeins framkvæmdaraðili Reykjavíkurmaraþons og ber engar fjárhaglegar ábyrgðir vegna þess þá er
ársreikningur Reykjavíkurmaraþons ekki feldur inní ársreikning ÍBR. Hins vegnar koma fram þær tekjur sem ÍBR hefur af
maraþoninu fram í ársreikningi bandalagsins.
Helstu niðurstöður í rekstri Reykjavíkurmaraþons eru þessar:
Heildar tekjur .......................................................................................................

2016
137.689.117

2015
125.740.428

Bein rekstrargjöld ................................................................................................
Þátttaka í launa og skrifstofukostnaði ÍBR ..........................................................
Afskriftir ..............................................................................................................

(72.206.676)
(48.200.000)
(3.209.854)

(70.482.278)
(42.500.000)
(2.543.360)

Vaxtatekjur og verðbætur ....................................................................................
Fjármagnstekjuskattur ..........................................................................................
Hagnaður til ráðstöfunar ......................................................................................

1.640.017
(1.239.728)
14.472.876

1.314.239
(195.980)
11.333.049

Hluti ÍBR í framkvæmdasjóð skv. ákv. stjórnar ..................................................
Hluti RM skv. ákv stjórnar, fluttur til næsta árs ..................................................

7.150.000
7.322.876

5.666.525
5.666.524

Eigið fé Reykjavíkurmaraþons í árslok 2016 nam 47,5 mkr.
14. Samþykki ársreiknings
Ársreikningurinn var samþykktur á fundi með stjórnendum, framkvæmdarstjóra og skoðunarmönnum þann 14. mars 2017.
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15. Styrkir borgarsjóðs

2016

2015

Húsaleigu, æfinga- og rekstrarstyrkir, borgarmannvirki ....................................... 1.355.800.000

1.298.500.000

Húsaleigu, æfinga- og rekstrarstyrkir, félagahús ..................................................
Ferðastyrkir, styrkir til sérráða og reksturs skrifstofu ÍBR ...................................
Seld húsaleiga í skólasölum ..................................................................................

740.914.000
4.825.000
29.959.073
775.698.073

717.978.000
3.000.000
26.150.068
747.128.068

12.296.674
96.393.721
9.550.000
118.240.395

10.583.108
83.892.213
8.500.000
102.975.321

6.615.900
6.310.472
11.998.994
7.150.000
10.602.457
3.184.700
3.500.000
0
49.362.523

6.112.100
9.323.904
11.879.170
5.666.525
0
0
0
4.000.000
36.981.699

692.776.691
0
10.189.224
1.650.000
650.000
4.634.141
709.900.056

667.863.611
5.147.844
9.089.047
850.000
1.200.000
4.826.974
688.977.476

514.000.000
616.000.000
225.800.000
1.355.800.000

520.100.000
564.800.000
213.600.000
1.298.500.000

16. Aðrir styrkir
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ .............................................................................................
Lottó .......................................................................................................................
Getraunir ................................................................................................................

17. Aðrar tekjur og framlög
Skattar á félögin .....................................................................................................
Auglýsingatekjur og ýmis framlög ........................................................................
Húsaleigutekjur .....................................................................................................
Hagnaður af rekstri Reykjavíkurmaraþons ...........................................................
RIG ........................................................................................................................
TOR .......................................................................................................................
Aðrar þjónustutekjur .............................................................................................
Reykjavíkurborg, byggingarstyrkur ......................................................................

18. Úthlutaðir styrkir
Félagahús og aðrar styrkveitingar
Mannvirkja-, æfinga- og rekstrarstyrkir ..............................................................
Ferðastyrkir innanlands .......................................................................................
Ferðastyrkir erlendis ............................................................................................
Verkefnasjóður ....................................................................................................
Afrekssjóður ........................................................................................................
Styrkir til sérráða ..................................................................................................

Reiknuð afnot í mannvirkjum Reykjavíkurborgar
Húsaleigustyrkir mannvirkja Reykjavíkurborgar ................................................
Húsaleigustyrkir í Egilshöll .................................................................................
Húsaleigustyrkir í Laugardalshöll .......................................................................
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19. Rekstur skrifstofu ÍBR
Vinnulaun ............................................................................................................
Launatengd gjöld .................................................................................................
Aðkeyptur akstur og rekstur bifreiðar .................................................................
Annar rekstrarkostnaður skrifstofu .....................................................................

99.445.521
20.584.875
1.258.671
5.383.061
126.672.128

88.280.903
19.177.264
1.628.494
5.280.913
114.367.574

29.657
1.655.775
7.061.801
7.705.948
13.947.232
4.929.622
35.330.035

17.077
2.250.547
4.780.469
0
5.954.666
5.448.255
18.451.014

20. Önnur íþróttaleg starfsemi
Útgáfustarfsemi og útbreiðsla ..............................................................................
Fundir og þing ......................................................................................................
RIG leikar .............................................................................................................
TOR ......................................................................................................................
Verkefnastyrkir ....................................................................................................
Borgarleikar og skólaleikar ..................................................................................
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