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Pistill frá formanni UÍA
Ágætu félagar, árið 2022 er að syngja sitt síðasta og margt hefur gengið á. 

Íþróttastarf og viðburðir eru að komast á fullt eftir erfiða tíma á meðan veiran skæða 
herjaði á okkur. Aukin samkeppni um tíma fólks hefur að sjálfsögðu verið krefjandi fyrir félögin 
okkar sem leggja mikið upp úr því að halda starfinu gangandi. Það er því mjög ánægjulegt að 
sjá stofnaðar nýjar deildir, eins og píluklúbba og rafíþróttadeildir. Einnig er mjög jákvætt að 
sjá upprisu í ungmennafélaginu Ásnum sem er að hefja skipulagt starf í Brúarási. 

Atburðir líðandi árs fá mann að sjálfsögðu til að hugsa. Það er helst sameining Fjarðabyggðar 
og Leiknis Fáskrúðsfirði í meistaraflokki karla í fótbolta sem hefur fengið mig til að velta 
framtíðinni fyrir mér. Við höfum áður séð þetta, enda tefla Höttur, Fjarðabyggð og Leiknir fram 
sameiginlegu liði í meistaraflokki kvenna og Höttur/Huginn karlamegin. Gamlir erkifjendur 
sem starfa nú saman.

Er þetta framtíðin? Munum við sjá frekari sameiningar á næstu árum? Er framtíðin sú 
að Austurland tefli fram sameiginlegu liði í meistaraflokkum í framtíðinni? Þetta gæti líka 
náð út fyrir fótboltann. Er mögulegt að blakdeild Þróttar og körfuknattleikslið Hattar reyni 
að höfða til fleiri iðkenda með því að vera fulltrúar fjórðungsins í stað einstakra deilda? 

Þetta mál er að sjálfsögðu umdeilt og það særir marga gamla og góða félagsmenn að sjá 
þessi fornu félög ganga í gegnum sameiningar og þessi gömlu góðu nöfn sem hafa rekið sínar 
deildir taka upp önnur og nýtískulegri nöfn í samstarfi við önnur félög. Það er erfitt að spá 
fyrir um hvernig þetta verður á næstu árum en það verður gaman að fylgjast með þessu. 

Benedikt Jónsson,
formaður UÍA.

Stjórn UÍA 2022-2023

Benedikt Jónsson formaður
 Egilsstöðum

Þorbjörg Ólöf Jónsdóttir 
varaformaður/ritari 

Neskaupstað

Þórunn María Þorgrímsdóttir gjaldkeri 
Fáskrúðsfirði

Björgvin Stefán Pétursson 
meðstjórnandi
Egilsstöðum

Guðjón Magnússon meðstjórnandi 
Reyðarfirði

Framkvæmdastjóri
Gunnar Gunnarsson

 Egilsstöðum

Sumarstarfsmaður
Halldór Bjarki Guðmundsson 

Egilsstöðum 
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Ég hef áhyggjur af stöðu fótboltans víða á landsbyggðinni. 
Fækkun liða hefur í för með sér löng ferðalög með tilheyrandi kostnaði og tíma. Fyrst voru 
þetta aðallega leikmenn meistaraflokka en nú þurfa börnin og unglingarnir einnig að ferðast 
landsfjórðunga á milli. Mikil hætta er á brottfalli við þessar aðstæður, bæði vegna ferðalaganna 
og tímans, sérstaklega ef keyrt er í leiki, en einnig vegna þess að sumir foreldrar hafa einfaldlega 
ekki efni á að greiða fyrir öll þessi ferðalög. Svo eru sjálfboðaliðarnir að bugast og á sumum 
stöðum gengur erfiðlega að manna stjórnir. Íþróttafélög geta fengið styrk úr ferðasjóði 
íþróttafélaga hjá ÍSÍ, sem er fjármagnaður af ríkinu, og þar ofan á greiðir Knattspyrnusamband 
Íslands (KSÍ) sérstakan styrk úr ferðajöfnunarsjóði, sem er fjármagnaður með styrk frá UEFA 
(Knattspyrnusamband Evrópu) og úr sjóðum KSÍ. Það er mín skoðun og okkar í stjórn KSÍ að 
ríkið verði að gera betur, það þarf að setja mun meira fé í ferðasjóð ÍSÍ, þannig að íþróttafélögin 
sem lengst þurfa að ferðast hafi efni á flugsamgöngum með sín lið. Þetta snýst um jöfnuð og 
er byggðamál, réttlætismál og lýðheilsumál. Við hjá KSÍ höfum þegar rætt þessi mál við nokkra 
ráðherra ríkisstjórnarinnar og höfum ég og Ívar Ingimarsson, sem ætti að vera Austfirðingum 
vel kunnur, óskað eftir öðrum fundi með mennta- og barnamálaráðherra til að ræða þessi mál. 
Mig langar að skora á sveitarstjórnir á Austurlandi að koma með okkur í þessa baráttu og þrýsta 
með okkur á ríkisvaldið. Tökum höndum saman, því ef heldur áfram sem horfir blasir við enn 
meira brottfall þannig að nöfn gömlu íþróttafélaganna hverfa í gleymskunnar dá og krakkarnir 
hverfa frá íþróttavöllunum og inn í tölvuna – með tilheyrandi neikvæðum afleiðingum á heilsu 
og velferð. Ég hef ekkert á móti tölvum, bara ef hreyfing fylgir með, ásamt þeirri hollu samveru 
sem iðkun fótbolta og annarra íþrótta hefur í för með sér. 

Með knattspyrnukveðju, 
Vanda Sigurgeirsdóttir, formaður KSÍ.

Pistill frá 
Vöndu Sigurgeirsdóttur,
formanni KSÍ
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Eins og áður bauð UÍA upp á farandþjálfun 
fyrir aðildarfélög sín yfir sumartímann. í 
farandþjálfun UÍA heldur þjálfari æfingu fyrir 
krakka á aldrinum 6-11 ára. Æfingarnar eru 
almennar íþróttaæfingar og svo smá kynning á 
nokkrum frjálsíþróttagreinum. Farandþjálfunin 
var í höndum sumarstarfsmanns UÍA, sem þetta 
sumarið var Halldór Bjarki Guðmundsson en 
þetta var hans þriðja sumar í því starfi. Alls 
sóttu níu félög um að fá þjálfara í sitt bæjarfélag 
til að halda æfingu, sem er bæting frá síðustu 
árum. Þau félög voru Austri á Eskifirði, Einherji 
á Vopnafirði, Hrafnkell Freysgoði á Breiðdalsvík, 
Huginn á Seyðisfirði, Leiknir á Fáskrúðsfirði, 
Neisti á Djúpavogi, Súlan á Stöðvarfirði, Valur 
á Reyðarfirði og Þróttur á Neskaupstað. Hvert 
félag fékk æfingu einu sinni í viku en síðan var 
bætt við fjölda æfinga miðað við síðustu ár. Í 
staðinn fyrir að hvert félag fengi fjórar æfingar 
var bætt við tveimur æfingum eftir Sumarhátíð 
UÍA. Því var öllum félögum boðið upp á sex 
æfingar en ekki öll félögin nýttu sér það.  

Farandþjálfun UÍA 2022

Starfsfólk Miðáss ehf. sendir íbúum 
Austurlands bestu óskir um gleðileg jól 

og farsæld á komandi ári.
Berjumst fyrir öflugu 

atvinnulífi á ÖLLU Austurlandi

Bílar og Vélar ehf. 
Hafnarbyggð 14, 690 Vopnafirði.

Við styrkjum íþróttastarf 
á Austurlandi
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Launaflsbikarinn fór öðruvísi fram þetta árið 
en oft áður. Nokkur fastalið í Launaflsbikarnum 
ákváðu að taka þátt í deildarkeppni 
Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ) og gátu því 
ekki verið með af fullum krafti í Launaflsbikarnum 
í ár, en sú ákvörðun varð til þess að endurhugsa 
þurfti framkvæmd hans. Eftir miklar vangaveltur 
varð niðurstaðan sú að keppt var í 7 manna 
bolta á móti sem fram fór á Borgarfirði eystra. 
Liðsmenn UMFB óskuðu eftir að halda mót 
sömu helgi og tónlistarhátíðin Bræðslan fór 
fram á Borgarfirði en hefð hefur orðið fyrir því 
í Launaflsbikarnum að UMFB spili heimaleik 
þá helgi. Þar hefur vanalega skapast mikil 
stemning og margir áhorfendur horft á þann 
leik ár hvert. Það voru 5 lið sem tóku þátt í 
Launaflsbikarnum í ár og var hart barist. Leikar 
enduðu þannig að lið Nesmanna stóð uppi sem 
sigurvegari eftir að hafa sigrað lið UMFB. Þetta 
keppnisfyrirkomulag reyndist stórskemmtilegt 
og var mikil ánægja með mótið hjá þeim sem 
tóku þátt. UÍA vill óska Nesmönnum til hamingju 
og í leiðinni þakka UMFB fyrir frábært starf við 
mótahald og umgjörð. 

Launaflsbikar 2022

*

Gleðilega hátíð
Starfsfólk Arion banka óskar landsmönnum 
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

arionbanki.is



Vilja auka tækifæri til hreyfingar á 
Austurlandi

Ef eitthvað er víst þá er það 
að íþróttalíf á Austurlandi er í 
sífelldri uppbyggingu. Í október 
síðastliðnum opnaði líkamsræktin 
Austur á Egilsstöðum. Gabríel 
Arnarsson, einn af eigendum og 
framkvæmdastjóri Austur, ræddi 
við Snæfell og sagði okkur frá 
ferlinu, nýju líkamsræktarstöðinni 
og hvernig framtíðarsýn Austur 
lítur út. 

Aðspurður um hvernig Austur varð til nefndi 
Gabríel að eftir að hafa flutt heim til Egilsstaða 
frá Danmörku fyrr á árinu þá hefði hann saknað 
aðstöðunnar sem hann var orðinn vanur í 
Danmörku. Þar var oftast möguleiki á því að 
stunda líkamsrækt á öllum tímum sólarhringsins 
og einnig mikið úrval af alls konar líkamsrækt. 
Þá fékk Gabríel þá hugmynd að hann þyrfti 
einfaldlega að gera eitthvað í málunum sjálfur. 
Það var honum mikið kappsmál að hafa gott 
aðgengi að líkamsrækt ef hann ætlaði að ílengjast 
heima á Egilsstöðum. Eftir að hafa keypt hlut í 
fyrirtækinu í júní, var eignarhaldið endurskipulagt 
og nýju eigendurnir lögðust í undirbúningsvinnu 
fyrir opnun á nýrri líkamsræktarstöð. Áður en 
Austur var formlega stofnað hét fyrirtækið 
Austur 101 og var fyrst og fremst æfingastöð 
fyrir Crossfit. Austur er því byggt á grunni 
Austur 101 en miklar breytingar hafa átt sér 
stað þannig að núna er einnig tækjasalur og alls 
konar hóptímar í boði. 

Öll finna eitthvað við sitt hæfi
Þau sáu fyrir sér að í nýju líkamsræktinni yrði 
tækjasalur og sérstakur salur fyrir hóptíma. 
Það leið ekki á löngu áður en framkvæmdir 
hófust en þær tóku aðeins um nokkrar vikur. 

Svo fóru ágúst- og 
septembermánuður í 
að mynda tengsl innan 
líkamsræktarbransans 
með það að leiðarljósi 
að útvega búnað á góðu 
verði. Gabríel segir það 
ekki aðeins skipta máli að 
vera með réttan og góðan 
búnað heldur líka að vera 
með búnað sem passar 
saman, þ.e.a.s. góða 
samsetningu af ólíkum 
tækjum. Þetta skiptir 
sköpum hvað varðar 
gæði líkamsrækta. Í 
tækjasalnum getur maður 
fundið hlaupabretti, hné-
beygjurekka, sérstakt 
handlóðasvæði, kapal-
vélar og margs konar 
pressur, ásamt aragrúa 
af lóðum og handlóðum 
allt að 45 kg. Það ætti 
því ekki að vera erfitt 
að finna eitthvað við sitt 
hæfi. Salurinn sem er nýttur fyrir hóptíma er 
einnig opinn þegar það eru ekki hóptímar í gangi 
og það eru búningsklefar á staðnum. 

Margar áskriftarleiðir í boði
Það eru þrjár áskriftarleiðir í boði hjá 
Austur: Gulláskrift, WOD/þrekáskrift og 
tækjasalaráskrift. Vinsælust er gulláskriftin 
sem veitir aðgang að öllum hópatímum og 
tækjasalnum allan sólarhringinn. Næstvinsælust 
er WOD/þrekáskriftarleiðin, en þau sem velja 
hana geta nýtt sér alla hópatímana sem Austur 
býður upp á en hafa ekki aðgang að tækjasal. 
Tækjasalaráskrift gefur korthafa hins vegar 
einungis aðgang að tækjasal, en ekki í hóptímana. 
Gabríel nefnir að síðastnefnda leiðin henti 
vaktavinnufólki sérstaklega vel. Oft er það fólk 
sem kemur seint heim úr vinnu og hentar því 
betur að fara í ræktina seint á kvöldin eða um 
nætur. Austur er einnig með unglingaáskrift 
en fyrir ósjálfráða ungmenni er opnunartíminn 
frá kl. 5-23.

Samstarf
Með öllum áskriftarleiðunum fylgja mikil 
þægindi – „þetta er hálfgerð fríðindaáskrift,“ 
segir Gabríel. Austur er í samstarfi við mörg 
fyrirtæki á Héraði. Að minnsta kosti fram að 
áramótum býður Austur korthöfum sínum frítt 
í sund á Egilsstöðum í samstarfi við Múlaþing, 
korthafar fá afslátt í Vök og River býður oft 
upp á afslætti fyrir korthafa, t.d. áður en ýmis 

námskeið sem Austur er með hefjast. Austur er í 
samstarfi við Stólpa þar sem þau koma til móts 
við fólk með ólíkar fatlanir. Þau bjóða einnig upp 
á lokuð námskeið fyrir fyrirtæki. Viðbragðsaðilar, 
lögreglan og starfsfólk HSA og brunavarna fá 
góð kjör á áskriftarleiðum. Austur er einnig í 
samstarfi við Menntaskólann á Egilsstöðum 
og ME-ingar fá gott tilboð í ræktina. Gabríel 
segist leggja mikið upp úr góðu samstarfi við 
sveitarfélagið og önnur fyrirtæki á svæðinu, enda 
sé samfélag sem leggur áherslu á uppbyggingu 
í gegnum samvinnu, líka samfélag sem flestir 
vilji eiga heima í. 

Fólkið sem kemur að Austur
Eigendur Austur eru Gabríel Arnarsson, Sunneva 
Una Pálsdóttir og Jóna Bryndís Eysteinsdóttir 
en þau koma öll að Austur á virkan hátt, sem 
Gabríel telur að sé mikill kostur. Gabríel er 
sjálfur framkvæmdastjóri fyrirtækisins og sér 
um almennan rekstur, utanumhald, bókhald, 
tölvupósta og þvíumlíkt. Sunneva Una er yfir 
öllum þjálfunarmálum en hún er menntaður 
einkaþjálfari, Crossfit- og kraftlyftingaþjálfari. 
Jóna Bryndís er menntaður þjálfari og þjálfar 
marga hóptíma í Austur. Auk þeirra koma 
Hjálmar Jónsson, Ragna Jara Rúnarsdóttir, 
Bjarni Þór Haraldsson og Ástráður Ási 
Haraldsson að þjálfun hjá Austur. 

Margt í boði
Austur býður upp á margs konar hóptíma alla 
daga vikunnar. Fyrsti tíminn á morgnana er alltaf 
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Crossfit kl. 5:50 og segir Gabríel að það sé 
aðallega „hardcore“ liðið sem mæti þá. Síðan eru 
tímar aðeins seinna um morguninn, hádegistímar 
og seinnipartinn. Námskeið eru yfirleitt eftir 
að tímarnir klárast en sérnámskeiðin eru 
flest yfir daginn. Þar má til að mynda nefna 
mömmufit (þrek fyrir mæður í fæðingarorlofi) 
og krakka-crossfit. Krakka-crossfit er alhliða 
styrktarþjálfun fyrir miðstig og elsta stig 
grunnskóla og það er mjög góð aðsókn í það. 
Námskeiðið er í samstarfi við Múlaþing, enda 
er eitt af meginmarkmiðum sveitarfélagsins að 
auka heilsueflingu á svæðinu. Á næstunni mun 
Austur bjóða upp á nýtt námskeið sem kallast 
Sterkar stelpur. Líkt og nafnið gefur til kynna 
verður námskeiðið fyrir stelpur þar sem efling, 
heilsa og sjálfsímynd verður megináherslan. 
Námskeiðið verður því bæði fræðsla og hreyfing. 

Mikil eftirspurn eftir hreyfingu
Aðspurður um áherslubreytingarnar hjá 
fyrirtækinu eftir að Gabríel varð eigandi, 
segir hann áherslurnar vera að mestu leyti 
þær sömu, bara ögn hnitmiðaðri. Hann 
vill gott þjónustuframboð fyrir ýmis konar 
líkamsrækt og að tímasetningar henti öllum 
þeim sem vilja hreyfa sig. Þess vegna finnist 
honum mikilvægt að korthafar geti nýtt sér 
tækjasalinn allan sólarhringinn, ekki bara á 
stöðluðum opnunartímum. Fyrst og fremst á 
líkamsræktin að vera skemmtun, nefnir Gabríel, 
og svo er ákveðinn félagsþáttur sem myndast 
í þessu líka, þá sérstaklega í hóptímunum. 

Helstu breytinguna segir Gabríel vera að nú 
leggi fyrirtækið meiri áherslu á samstarf við 
fyrirtæki á Austurlandi, bæði fyrirtæki sem 
séu með svipaðan markhóp og Austur og 
önnur fyrirtæki sem vilji hvetja starfsfólk sitt 
til líkamsræktar. 
Hann segir mikla eftirspurn eftir auknum 
tækifærum til hreyfingar á svæðinu og að 
Austur vilji mæta þessari eftirspurn. Í rauninni 
séu margar hliðar á þessari eftirspurn sem 
nái út fyrir Austur og víða í samfélaginu séu til 
staðar tækifæri til að auka þjónustuframboð á 
svæðinu, t.d. fyrir ferðamenn. Hér nefnir Gabríel 
að að vissu leyti þurfi ungt fólk að láta til sín 
taka og gera eitthvað í málunum. Hann segir að 
grasið virðist oft vera grænna annars staðar en 

tækifærin á Héraði séu mörg og þar sé margt 
hægt að gera. Maður þurfi stundum bara að 
gera það sjálfur. 

Hvergi nærri hætt
Austur var formlega opnað sunnudaginn 
2. október 2022 og hefur því aðeins verið 
starfrækt í nokkra mánuði. Í nóvember 2022 
voru tvöfalt fleiri áskriftarmeðlimir hjá Austur 
en voru í ágúst fyrr á árinu og segist Gabríel 
vonast til að halda áfram þessum vexti. Þau 
hjá Austur sjá fyrir sér að efla hvers kyns 
íþróttastarfsemi á svæðinu og halda áfram að 
bæta við þjónustu í komandi framtíð. Það er að 
minnsta kosti algjörlega á hreinu að Austur er 
hvergi nærri hætt. 

Við hjá Pacta óskum ykkur 
gleðilegra jóla og farsældar 
á komandi ári.

Hátíðarkveðjur,
Starfsfólk Pacta

Pacta / Kaupvangi 3A Egilsstöðum / pacta.is

Njótum 
aðventunnar



8    Snæfell

Við komum þeim til skila til vina og vandamanna daginn eftir um allt 
land ef pakkinn berst okkur fyrir kl. 14.* 

Eitt verð fyrir alla pakka undir 45 kg að þyngd og 50�50�50 cm 
að stærð – aðeins 1.500 kr. Það sama gildir um jólamatinn, við erum 
sérfræðingar í flutningi á kæli- og frystivöru.

Skráðu þína sendingu á eimskip.is
Það er einfaldast og fljótlegast að skrá sendinguna á eimskip.is áður 
en þú kemur með pakkann til okkar. Þú færð svo tilkynningar um 
stöðu sendingarinnar beint í símann.

*Á lengstu leiðunum getur mögulega bæst við einn dagur 
en við tryggjum að sendingin fari alltaf með fyrstu ferð.

Sendu jólapakkana 
hvert á land sem er
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Pistill frá Hannesi S. Jónssyni,
formanni KKÍ

Það hefur verið ánægjulegt að fylgjast með vexti og viðgangi körfuboltans á Austurlandi síðustu árin. 
Þessi góði vöxtur starfsins er ávöxtur fórnfýsi sjálfboðaliða og þjálfara á svæðinu. Sjálfboðaliðunum verður seint fullþakkað fyrir 
sitt mikilvæga hlutverk innan íþróttahreyfingarinnar. Þessi vandaða vinna allra sem koma að körfuboltanum á svæði UÍA skilar sér 
í fjölgun iðkenda. Þar er allra fremst í flokki körfuknattleiksdeild Hattar með sitt öfluga starf og er ánægjulegt að minnast á góða 
byrjun meistaraflokksliðs Hattar í Subwaydeild karla þetta haustið. Það verður áhugavert að fylgjast áfram með framgangi liðsins í 
Subwaydeildinni og áframhaldandi vexti körfuboltans á Austurlandi.
 
Við hjá KKÍ styðjum við félögin til að fjölga stúlkum í körfubolta. Við höfum því tekið höndum saman með Youth Development Fund hjá 
FIBA, sem styrkir Stelpur í körfu verkefnið okkar. Við hleyptum því af stað með hátíð fyrir landsleik Íslands og Rúmeníu í Laugardalshöllinni 
nýverið, en næsta skref er að heimsækja þau félög sem vilja fá stuðning. Lovísa Björt Henningsdóttir stýrir verkefninu fyrir hönd KKÍ 
og mun vonandi heimsækja Austurlandið fyrr en varir.
 
Næsta Körfuknattleiksþing KKÍ fer fram í mars 2023, en unnið hefur verið ötullega að því, í góðri samvinnu við Hött, að skipuleggja 
þinghald á Egilsstöðum á komandi vori. Það er mikið verk en gefandi að skipuleggja Körfuknattleiksþing og verður töluverð vinna næstu 
vikur að klára allt skipulag í samvinnu við Hött og bæjarfélagið. Á þingið koma flest þau er fara fyrir aðildarfélögum KKÍ til skrafs og 
ráðagerða um framtíð körfuboltans á Íslandi, en gera má ráð fyrir að rúmlega 100 einstaklingar sæki Múlaþing heim í kringum þingið.  
 
Kærar þakkir til allra þeirra sem koma að körfuboltastarfi á sambandssvæði UÍA og ég hvet ykkur áfram í ykkar mikilvægu störfum 
fyrir körfuboltann á Íslandi. 
 
Áfram UÍA og áfram körfubolti!

Með kveðju 
Hannes S. Jónsson,

Formaður KKÍ .

Miðási 11 · 700 Egilsstaðir · www.rafey.is

snjall
FYRIR HEIMILI - FYRIRTÆKI - STOFNANIRFYRIR HEIMILI - FYRIRTÆKI - STOFNANIR

Heimasími
Farsími
Internet
4G-net
Streymi
Sjónvarp
Samtenging bygginga
Öryggiskerfi
Vefmyndavélar

Snjall net
yfir ljósleiðara 9.981 kr/mán 
Innifalið í verði er línugjald og router  
Besta verðið á markaðnum 

Snjall farsími 3.550 kr/mán
Farsímaáskriftir með fríu tali í alla síma á Íslandi 
og til 40 landa. Gagnamagn 100 GB/mánuði

VERTU snjall OG GERÐU VERÐSAMANBURÐ

H
ér

að
sp

re
nt

Komdu í snjall áskrift hjá Rafey ehf

Farðu inná rafey.is og veldu snjall
og skráðu þig eða hringdu í okkur 471 2013 

Snjall sjónvarp 700 kr/mán
Android sjónvarp  
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Við hjá SSÍ (Sundsambandi Íslands) erum 
mjög stolt af þeirri staðreynd að sundíþróttin 
er ein vinsælasta almenningsíþrótt landsins. 
Það er kannski engin tilviljun, þar sem finna má 
sundlaugar mjög víða um landið og oftar en ekki 
er góð sundlaug stolt hvers bæjarfélags.   

Þeir sem til þekkja segja að sundíþróttin sé 
ein albesta hreyfing sem fólk getur stundað.   
Hún reynir jafnt á alla vöðva líkamans, byggir 
upp gott þol og fer vel með alla liði og liðamót 
þar sem vatnið verndar líkamann á sama tíma 
og við „púlum“. Sund er íþrótt sem fólk getur 
stundað allt sitt líf hvort sem það er til keppni, 
styrkingar eða bara til heilsubótar.  

Sund er einnig lífsbjörg sem hefur heldur 
betur reynst okkur Íslendingum vel í gegnum 
árin.  Síðast en ekki síst þá er sund ólympísk 
íþrótt og í henni höfum við Íslendingar átt fólk 
á stærstu sviðum heims síðastliðin ár, svo 
sem á Evrópumótum, heimsmeistaramótum 
og Ólympíuleikum.    

Við hjá SSÍ höfum lagt okkar á vogarskálarnar 
til að efla sundíþróttina á Austurlandi og 

höfum haldið æfingadaga fyrir áhugasamt 
sundfólk á hverju hausti síðastliðin ár. Í ár 
komu um 50 hressir krakkar á æfingadaga til 
okkar frá Egilsstöðum, Eskifirði, Fáskrúðsfirði 
og Neskaupstað. Það býr mikill kraftur í 
Austfirðingum og flestir eru flugsyndir. Okkur 
hjá SSÍ langar að virkja þennan kraft betur og fá 
fleiri til að æfa sund enda teljum við það góðan 
grunn fyrir allar aðrar íþróttir - og lífið sjálft ef 
út í það er farið.   

Gott starf hefur verið unnið hjá Leikni á 
Fáskrúðsfirði og Þrótti Neskaupsstað og 
hvetjum við þessi félög, sem og önnur, að efla 
starf sitt enn frekar. Undanfarna áratugi hefur 
almenningur stundað íþróttir meira í frítíma 
sínum. Þríþraut hefur verið þar á meðal og þar 
standa þeir best að vígi sem hafa grunn í sundi 
og hafa stundað það að einhverju marki. Nú í 
nóvember stóðu ÍSÍ og SSÍ fyrir landsátakinu 
Syndum og var þátttaka mjög góð. Þar létu 
Austfirðingar ekki sitt eftir liggja heldur tóku 
þátt af miklum krafti og erum við þakklát fyrir 
það.  

Að lokum má ekki gleyma einu best geymda 
leyndarmáli sundíþróttarinnar en það eru heitu 
pottarnir. Þeir voru orðnir samfélagsmiðill 
löngu áður en það hugtak varð til. Eftir góðan 
sundsprett er oftar en ekki farið í heita pottinn 
og heimsmálin rædd og krufin til mergjar ásamt 
þeim málum sem hvíla á samfélaginu hverju 
sinni. Við höfum það fyrir satt að ef það væru 
til upptökur af þessu pottaspjalli landsmanna 
þá værum við hér á landi og leiðtogar heimsins 
miklu fljótari til að laga það sem aflaga hefur 
farið í pólitíkinni og heimsmálunum.

Við hjá SSÍ sendum góðar kveðjur til Austfirðinga 
og vonum að sem flestir skelli sér í sund.

Hafið það gott um hátíðarnar.

Björn Sigurðsson,
formaður SSÍ.

Pistill Björns Sigurðssonar,
formanns SSÍ
Sund er fyrir alla
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Alcoa Fjarðaál óskar íbúum Austurlands 

gleðilegrar hátíðar og farsældar á komandi 

ári með þökkum fyrir samskiptin á árinu 
sem er að líða.

www.alcoa.is

Gleðilega 
hátíð
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Vopnfirðingurinn Bjartur Aðal-
björnsson á bæði viðburðaríkt og 
krefjandi ár að baki. Í janúar varð 
hann faðir í fyrsta sinn þegar hann 
og konan hans, Urður Steinunn 
Önnudóttir Sahr, eignuðust soninn 
Úlf Aðalbjörn. Mánuðina á eftir 
tók við hrina óvæntra áfalla sem 
tóku sinn toll, bæði andlega og 
líkamlega. Í kjölfarið þurfti Bjartur 
að endurskoða líf sitt og taka 
krefjandi ákvarðanir. Þeirra á meðal 
var að taka sér frí frá fótboltanum 
sem hefur spilað gríðarlega stórt 
hlutverk í lífi hans fram að þessu. 

Æskuárin á Vopnafirði 
Bjartur er fæddur á Vopnafirði árið 1994 og 
er næstelstur þriggja bræðra. Þegar hann var 
aðeins átta ára gamall varð fjölskyldan fyrir því 
mikla áfalli að missa móður og eiginkonu langt 
fyrir aldur fram. Þeir bræður ólust upp hjá pabba 
sínum en Bjartur segir sambandið milli þeirra 
feðga vera einstaklega gott. „Það þjappaði okkur 
mikið saman að vera fjórir eftir. Við erum mjög 
nánir og það er rosalegur vinskapur á milli okkar.“

Bjartur á skemmtilegar minningar frá 
uppvaxtarárunum en hann naut þess að 
alast upp í litlu samfélagi. Æskan á Vopnafirði 
einkenndist mikið af fótbolta og það lá alltaf ljóst 
fyrir að Bjartur myndi iðka íþróttina. „Það kom 
ekkert annað til greina, þetta var bara sjálfsagt 
mál. Það var mikill fótbolti á sumrin og fram eftir 
vetri. Svo var byrjað snemma á vorin þegar sást 
í gras undan snjónum.“ Þegar hann hugsar til 
baka minnist hann helst leiksins sem strákarnir 

stunduðu. „Við spiluðum á heimatilbúin mörk 
með tveimur steinum og notuðum peysur sem 
markstangir. Svo var spilað langt fram eftir 
kvöldi eða þangað til við vorum kallaðir inn í 
mat. Sú ástríða og skemmtilegi leikur er ekki 
það sama og að spila fótbolta í meistaraflokki“ 
segir Bjartur. „Þegar maður lítur til baka þá er 
það þetta sem var svo dásamlegt, að leika sér 
í fótbolta.“

„Ég fór að hugsa meira og komast í betri 
tengsl við mínar tilfinningar. Ég lærði að stjórna 
þeim betur og leyfa skynseminni að ráða frekar 
en einhverjum stundartilfinningum.“

 Sem barn var Bjartur rólegur, brosmildur    
og hress en upplifði erfiða tíma eftir að mamma 
hans féll frá og á unglingsárunum. „Þá varð aðeins 
meira um skapsveiflur, aðallega í tengslum við 
fótboltann. Rauðu spjöldin voru aðeins of mörg 
fyrstu árin í meistaraflokki,“ rifjar hann upp. Með 
árunum náði hann þó smám saman betri tökum 
á þessum tilfinningum. „Ég þroskaðist bara með 
tímanum og lærði smám saman meira inn á 
sjálfan mig. Ég fór að hugsa meira og komast 
í betri tengsl við mínar tilfinningar. Ég lærði að 
stjórna þeim betur og leyfa skynseminni að 
ráða frekar en einhverjum stundartilfinningum.“

Skrítið samband við fótboltann 
Bjartur hefur alla tíð verið mikill Einherjamaður 
enda hefur hann ekki langt að sækja þá ástríðu. 
„Pabbi spilaði allan sinn feril með Einherja, eða 
24 tímabil, og mamma spilaði kvennabolta með 
þeim. Svo erum við tveir af þremur bræðrum 
búnir að spila með Einherja alla okkar tíð.“ Hann 
spilaði sinn fyrsta leik með meistaraflokki árið 
2009 en þá var hann aðeins 14 ára gamall. 
Hann hefur spilað öll tímabilin síðan og varð 
fastamaður í liðinu í kringum 2011/2012. Þó 

að íþróttin skipi stóran sess í lífi Bjarts segist 
hann alltaf hafa átt í svolítið skrítnu sambandi 
við fótboltann. „Ég hef iðulega ekki haft neitt 
rosalega gaman af því að æfa til dæmis. Lengi 
vel fannst mér líka mjög erfitt að spila leiki, 
það olli mér kvíða og ég var mjög feginn þegar 
leikirnir voru búnir.“ Í dag segir hann gleðina 
meiri í tengslum við leiki. „Það er bara af því að 
ég er sjálfur orðinn slakari. Þetta snýst mikið um 
löngunina til að leika sér í fótbolta, þess vegna 
eru leikirnir skemmtilegastir.“ Fyrir Bjarti hefur 
stoltið yfir því að spila með Einherja og að ná 
árangri fyrir liðið alltaf verið stór drifkraftur. 
„Það togar náttúrulega í mig að halda áfram 
þessari vegferð að safna leikjum og tímabilum 
fyrir félagið. Einherjahjartað er stórt og svo er 
það líka gleðin að vera í þessu með vinum sínum, 
að vinna og tapa saman.“

Ég fékk heilablóðfall
Í febrúar 2021 tók Bjartur við formanns-
embættinu hjá Einherja en þá hafði reynst erfitt 

„Jafnvægið milli þess að harka af sér 
og hlusta á sínar tilfinningar“
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að finna fólk í stjórn félagsins. „Ég fer á fullt með 
hinum í stjórninni í að undirbúa sumarið. Svo 
kemur maímánuður og þá fær pabbi heilablóðfall. 
Þá kúpla ég mig út úr öllu hjá Einherja í smá tíma 
til að vera honum til halds og trausts.“ Bjartur 
hélt svo ótrauður áfram í boltanum og fór á fullt 
inn í sumarið ásamt því að vera ráðinn inn sem 
framkvæmdastjóri. „Ég var svolítið mikið að brasa 
einn í þessu öllu saman, enda hefur fólk bara 
mismikinn tíma og er að sinna sínu yfir sumarið,“ 
segir Bjartur sem hélt að mestu einn utan um 
karla- og kvennaliðið sem og félagið í heild sinni. 
Hann var undir miklu álagi og stressi sem varð 
til þess að heilsan brást. „Ég fæ heilablóðfall 
í lok ágúst og er lagður inn á sjúkrahús. Þá er 
mér ráðlagt að hætta að spila það sem eftir er 
tímabils og taka mér frí.“ Bjartur fór þó ekki að 
fullu eftir ráðleggingum læknis og hélt áfram að 
vinna í kringum Einherja þar sem ýmis erfið mál 
geta komið upp og áreitið er mikið. 

„Þegar ég vaknaði eftir þá aðgerð var ég alveg 
búinn á því, bæði andlega og líkamlega.“

Botnlangakast kornið sem fyllti mælinn
Í janúar 2022 varð Bjartur faðir og segir allan 
lífstakt hafa breyst í kjölfarið. „Það varð erfiðara 
að sinna öllum verkefnum eins og flestir sem 
verða foreldrar vita. Það er minni tími í allt og 
álagið eykst, sérstaklega þegar maður er ekki 

fullfrískur fyrir.“ Á sama tíma hófst undirbúningur 
fyrir komandi tímabil en Bjartur náði aðeins að 
spila einn leik í bikarkeppninni með Einherja. „Ég 
fæ botnlangakast í lok apríl sem er eitt og sér 
ekkert mál, en það var einhvern veginn kornið 
sem fyllti mælinn. Þegar ég vaknaði eftir þá 
aðgerð var ég alveg búinn á því, bæði andlega 
og líkamlega.“ Á þessum tímapunkti benti allt 
til þess að Bjartur væri að glíma við alvarlega 
kulnun. Hann gat ekki hugsað sér að koma nálægt 
neinu og það að fara upp á íþróttasvæði virkjaði 
hjá honum kvíðaástand. Í kjölfarið ákvað hann að 
taka sér frí frá öllu yfir sumarið sem fólst í því 
að leggja bæði formennskuna og fyrirliðabandið 
á hilluna. Það reyndist honum erfitt að draga 
sig í hlé og eiga sumar án fótbolta enda hefur 
hann alltaf verið fastur punktur í hans lífi. „Ég 
held að þessi tilfinning komi þó aðallega út frá 
einhverju egói. Það var erfitt að vera ekki inni á 
vellinum á miðjunni með fyrirliðabandið og vera 
í sínu hlutverki.“ 

Erfið en rétt ákvörðun
Bjartur segir liðsfélagana, þjálfara og stjórn 
hafa virt þetta allt saman við sig og sýnt honum 
stuðning. „Fjölskyldan pressaði náttúrulega líka 
á mig að taka þessa ákvörðun þó að ég hafi svo 
algjörlega tekið hana einn og ekki séð eftir henni.“ 
Honum þótti vænt um að fá að heyra það annað 
slagið yfir sumarið að sumir stuðningsmannana 
söknuðu hans. „Það er alltaf gaman að heyra 
að maður sé einhvers virði.“ Í lok september 

ákvað Bjartur að fara með 
strákunum í úrslitakeppni 
fjórðu deildar og náði þar 
með fjórtánda tímabilinu 
í röð á blaði. Liðið fagnaði 
sigri og tryggði sér 
deildarmeistaratitilinn. 
„Ég kom aðeins inn á 
og fagnaði titlinum með 
þeim. Það var æðislegt 
að vera með þeim í þessu 
þó ég sjái ekkert eftir 
ákvörðuninni um að hafa 
ekki spilað með í sumar.“

„Ef maður er opinn 
með hlutina og einlægur, 
þá getur enginn sett út 
á neitt.“

Að vera sama hvað öðrum finnst 
Þó að umræðan hafi opnast töluvert síðastliðin ár 
þá eru andleg veikindi innan íþróttahreyfingarinnar 
oft tabú og það getur reynst íþróttafólki erfitt 
að opna sig um slík málefni. Bjartur hefur glímt 
við andlega vanlíðan í gegnum tíðina sem hann 
tengir við móðurmissinn. Hann segir ákvörðunina 
um að takast á við kulnunina og opna sig um 
sína andlegu líðan hafa verið auðveldari en ætla 
mætti. „Það er svo langt síðan ég fór að opna mig 
um mitt þunglyndi og kvíða. Ég hef alla tíð verið 
opinn um það við þjálfarana mína og sagt þeim að 
stundum sé ég ekki í þeirri stöðu að geta mætt á 
æfingu eða tilbúinn að fara í ferðalag. Fyrir sirka 
einu og hálfu ári tók ég svo ákvörðun um að vera 
nokkuð sama um hvað öðrum finnst, það var 
rosalega mikill léttir,“ útskýrir Bjartur og bætir 
við „ef maður er opinn með hlutina og einlægur, 
þá getur enginn sett út á neitt.“

Batinn hægur en þokast í rétta átt
Bjartur segir bataferlið ganga hægt en vel. „Ég 
held að tíminn þurfi að leiða þetta í ljós og maður 
verður bara að hvíla sig.” Hann segist hafa verið 
kominn á ákveðinn yfirsnúning hjá Einherja sem 
lýsti sér eins og fíkn sem var erfitt að hætta. 
„Þetta var svona vinnufíkn og þó að maður sé 
heima hjá sér getur maður alveg fært þetta yfir 
í eitthvað annað. Ég náði kannski aldrei að slappa 
neitt rosalega mikið af í sumar, ég færði þetta 
bara yfir í að vinna í garðinum eða eitthvað álíka. 
Ég á erfitt með að vera kyrr og hef litla eirð í mér, 
það eru atriðin sem ég er að reyna að vinna úr 
og þarf að ná að hemja.“ 

Í dag reynir Bjartur að hlúa vel að andlegri 
heilsu. „Ég er mjög passasamur að bæta ekki 
á mig of mörgum verkefnum og er ekki ennþá 
orðinn virkur í stjórn Einherja að fullu.” Hann segir 
formannsstarfið vera krefjandi á þann hátt að 
hlutirnir séu oft í lausu lofti. „Verkefnin eru hér 
og þar og þú ert einhvern veginn alltaf í vinnunni. 
Það getur verið mjög lýjandi og dregið úr manni 
mikla orku.“

 „Maður á ekki að þurfa að ganga svona langt 
til þess að fara að endurskoða hlutina.“

Jafnvægið milli þess að harka af sér og 
hlusta á sínar tilfinningar
 „Þetta getur ekki komið fyrir mig,“ telur Bjartur 
vera mjög týpíska hugsun þegar kemur að kulnun. 
Hann segir sinn helsta lærdóm í gegnum ferlið 
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vera þann að þetta gerist ekki skyndilega heldur 
byggist upp með tímanum og svo lendi maður á 
vegg að lokum. „Ég var farinn að finna að mér leið 
ekki vel, ég var taugatrekktur og úttaugaður en 
ég hélt alltaf áfram. Maður á ekki að þurfa að 
ganga svona langt til þess að fara að endurskoða 
hlutina.“

Bjartur segist vissulega hafa orðið fyrir 
áhrifum þess viðhorfs í samfélaginu sem leggur 
stöðugt áherslu á vinnusemi og dugnað. „Svo 
er ég náttúrulega svolítið alinn þannig upp hjá 
góðum pabba sem lagði mikla áherslu á að maður 
harkaði af sér og það ætti bara að berjast svolítið 
í gegnum mótlætið.” Bjartur segir það viðhorf gott 
og gilt en stundum sé gott að staldra aðeins við 
og hvíla sig. „Ég held að það vanti svolítið í fólk og 
hugsa að það hefðu margir gott af því.“

Bjartur telur það mikilvægt fyrir ungt 
íþróttafólk að reyna að finna jafnvægið milli þess 
að harka af sér og hlusta á sínar tilfinningar. 
„Vertu alltaf að endurskoða. Ef þú finnur að þú ert 
að verða rosalega þreyttur eða þreytt andlega, 
prófaðu að horfa á þetta utan frá. Ef þú þarft 
að taka þér frí þá tekurðu þér bara frí. Þetta 
skiptir náttúrulega engu máli í stóra samhenginu. 
Kannski er nóg að taka viku frí, mánuð eða eitt 
sumar en það getur skipt sköpum í að klára sig 
ekki alveg.“

Náttúrufegurð, ferðalög og friður
Sem barn dreymdi Bjart um að verða 
atvinnumaður í fótbolta en sér ekki eftir því að 
hafa ekki elt þann draum. „Ég held að ég hafi ekki 
haft nógu gaman af því að einblína bara á fótbolta, 
það er svo margt annað skemmtilegt í boði.” 
Bjartur hefur mikinn áhuga á því að ferðast og 
stefnir á að gera meira af því í framtíðinni. Hann 
á einnig land og hús norður í Þingeyjarsýslu þar 
sem afi hans ólst upp. „Þar finnst mér gott að vera 

yfir sumartímann og njóta náttúrufegurðarinnar 
í friði og ró. Mér finnst gott að hafa svigrúm til 
þess að geta farið í ferðalög innanlands og þurfa 
ekki alltaf að vera að pæla í því að mæta á æfingu. 
Það er eitthvað sem fótboltamenn sem hætta að 
spila fótbolta þekkja vel. Svo finnst mér voðalega 
gaman að brasa í einhverju heima við og stússast 
í húsinu.“ Bjartur er ekki viss um hvort hann muni 
spila með liðinu næsta sumar, enda mikilvægt að 
taka einn dag í einu í bataferlinu. „Það er of mikið 
að hugsa um það núna, það verður bara að koma 
í ljós þegar nær dregur en auðvitað langar mig 
það. Núna finnst mér ég vera of andlega þreyttur.“ 

Þrátt fyrir óvissu með framhaldið á Bjartur 
margar góðar minningar með Einherja en 
hápunktinn segir hann vera sumarið 2015. „Þá 
voru margir uppaldir Einherjamenn í liðinu en mér 
þykir mjög vænt um þetta sumar og þann hóp 
sem ég spilaði með. Þetta voru strákar sem ég 
var búinn að alast upp með og spila með í yngri 
flokkum, ásamt eldri strákum sem ég leit upp til,“ 
segir Bjartur. „Við enduðum í þriðja eða fjórða sæti 
þriðju deildar en varðandi skemmtanagildið þá var 
þetta með eftirminnilegustu sumrum sem ég hef 
spilað.“ Hvað varðar frekari framtíðarplön virðist 
Bjartur taka lífinu með rósemi og opnum huga. 
„Það verður bara að koma í ljós hvaða tækifæri 
gefast og hvaða spil ég fæ á hendi,“ segir Bjartur 
að lokum.

AFL Starfsgreinafélag .
www.asa.is

Við óskum ykkur
gleðilegra jóla

og farsældar á komandi ári.
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Austfirsku fjöllin hafa vakað í þúsund ár. Ef þú rýnir inn í bergið sérðu glitra á blóð, svita og tár heimamanna, fjallageita sem hafa hlaupið 
eftir ám yfir hálsa og upp á tinda. Þetta austfirska sport hefur í gegnum aldirnar ekki alltaf verið jafn mikils metið, en nú er öldin önnur. 
Fjallahlaup, mislöng og -erfið hlaup um stíga og móa eru nú móðins sem aldrei fyrr.

Vinsældir utanvegahlaupa hafa raunar sést undanfarin ár í flottum hlaupum eystra þar sem Dyrfjalla- og Barðsneshlaupin hafa lokkað 
til sín fjöldann allan af flottum hlaupurum.

Fyrir nokkrum vikum fór frækinn hópur hlaupara sem margir hverjir slitu skóm á austfirskum grjótnibbum, s.s. Neskaupsstaðarbræðurnir 
Þorbergur Ingi og Halldór Hermann, enn austar, eða alla leið til Chiang Maí í Taílandi.

Í Chiang Maí fór fram heimsmeistaramót í utanvegahlaupum. Þrátt fyrir mikinn hita (sem hógværir Héraðsbúar vilja sjálfsagt meina að 
sé eins og á meðal sumardegi á þeirra heimaslóðum) og krefjandi aðstæður þá stóðu hlaupararnir sig vel og voru landi og þjóð til sóma. 

Frjálsíþróttir eiga sér ótal andlit. Hvort sem það eru léttstígir stökkvarar eins og Vilhjálmur heitinn Einarsson, kraftmiklir kastarar 
eins og kúluvarparinn Hreinn Halldórsson og sleggjukastarinn efnilegi Birna Jóna Sverrisdóttir, eða framangreindar fjallageitur. 

Við hjá FRÍ gerum ekki upp á milli barnanna okkar, heldur gleðjumst yfir því að í frjálsum geti allir fundið grein við sitt hæfi.
Þó alltaf megi gera betur þá hafa aðstæður fyrir austan, jafnt innan húss sem utan, batnað undanfarin ár. Vilhjálmsvöllur hefur 

skipað mikilvægan sess í mótahaldi. En þó völlurinn sé glæsilegur og góður þá gerir völlur einn og sér lítið án fólksins. Sem betur fer 
er nú sem fyrr hörku öflugt fólk á félagssvæði UÍA, sem hefur staðið fyrir og stjórnað flottum frjálsíþróttaviðburðum, landsmótum og 
meistaramótum jafnt sem Sumarhátíð. 

Þátttaka barna- og unglinga í hlaupum, köstum og stökkum í frjálsum er fæði fyrir allt lífið, það veit ég af eigin reynslu. En hvort sem 
grunnurinn er góður, úr frjálsum eða öðrum íþróttum, eða ekki þá getur enginn hlaupist undan þeirri ábyrgð að eigin skrokki verður að 
sinna alla ævi. Þá er engin íþrótt aðgengilegri en ganga og hlaup því þar þarf ekki annað en fætur og áhuga.

Þó falleg austfirsk fjöll, stígar og vellir hafi ekki annað fyrir stafni en að vaka áfram næstu þúsund árin, þá er óþarfi að þau húki ein 
öllum stundum. Stöndum upp og stikum af stað, eitt skref í dag og tvö á morgun, okkar vegna, áfram út lífið.

Með íþróttakveðju,
Freyr Ólafsson, 

formaður FRÍ.

Pistill frá Frey Ólafssyni,
formanni FRÍ

Við tengjum þig 
við þína nánustu

Með ábyrgð að leiðarljósi tryggjum við íbúum Austurlands 
örugg samskipti við ættingja og vini allt árið um kring.

Gleðilega hátíð og farsælt komandi ár.
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„Völlurinn kostaði 3,2 milljónir 
svo þau voru mjög dugleg. Þetta 
er algjörlega völlurinn þeirra.”

„Það voru krakkarnir sem söfnuðu flöskum hérna 
í litla sveitarfélaginu okkar í tvö ár. Völlurinn 
kostaði 3.,2 milljónir svo þau voru mjög dugleg. 
Þetta er algjörlega völlurinn þeirra,” segir Þórdís 
Sigurðardóttir, formaður Ungmennafélagsins 
Neista á Djúpavogi. Íþróttastarfið á Djúpavogi 
er bæði fjölbreytt og öflugt en nýlega bættust 
í flóruna bæði körfubolta- og frisbígolfvöllur. 
Viðhorfið til íþróttaiðkunar og lýðheilsu er 
jákvætt og ríkir sterk samstaða í samfélaginu. 

Samstaða og sjálfboðavinna
Hugmyndin um að koma upp körfuboltavelli í 
bænum kviknaði árið 2019 hjá aðilum í stjórn 
Neista sem þá þekktu til Sport-court vallanna 
sem hafa sprottið upp víða hérlendis undanfarin 
ár. „Við vorum spennt fyrir þessari hugmynd en 
völlurinn var dýr svo við ákváðum í samstarfi 
við foreldra að fara í fjáröflun og safna flöskum 
og dósum upp í kostnaðinn,” rifjar Þórdís upp. 
Völlurinn var pantaður í maí 2020 en skilaði sér 
ekki fyrr en í lok ágúst ári seinna. Hindranirnar 
voru ýmsar og setti kórónuveiran meðal annars 
strik í reikninginn.  „Vöruafgreiðsla var hæg frá 
útlöndum og völlurinn lenti á flakk. Við gátum 
heldur ekki farið eins reglulega að safna og 
tókum á það ráð að hirða flöskupokana úti á 
götu í stað þess að banka á dyr. Við vorum ekki 
með talningarvél svo allt var handtalið og sett 
í endurvinnslu.“ Verkið hafðist þó að lokum. Á 
þessum tíma sameinaðist Djúpavogshreppur 
Múlaþingi sem tók við boltanum og steypti 
plötu. Allt annað var unnið í sjálfboðavinnu af 
heimamönnum og Þórdís segir börn og fullorðna 
á Djúpavogi sýna mikinn stuðning þegar á þarf að 
halda. „Það er ekki formlega búið að vígja völlinn. 
Það vantar ennþá girðingu í kringum hann en 
hann er kominn upp og það voru foreldrar sem 
hjálpuðu til við það.“ 

Markmiðið að auka fjölbreytni
Völlurinn er staðsettur í Blánni á Djúpavogi, 
ásamt hoppubelg og Neistavellinum. Þórdís 
segir þessa nýjung hafa haft jákvæð áhrif á 
samfélagið en hugsunin hafi meðal annars verið 
að koma upp skemmtilegu útivistarsvæði fyrir 
fólk á staðnum og gefa gestum tækifæri á að 
stoppa og teygja úr sér. Auk þess var markmiðið 
að auka fjölbreytni í íþróttastarfi og í haust 
hófust körfuboltaæfingar sem hafa verið vel 
sóttar. „Við bjóðum einnig upp á fótboltaæfingar 
og frjálsar íþróttir og erum að gæla við það að 
fá sundþjálfara eftir áramót.“ Það hefur gengið 

ágætlega að finna þjálfara í gegnum árin en 
Þórdís segir það fara mikið eftir íþróttagreinum. 
„Við erum mjög heppin með þjálfara eins og 
er. Ricardas Kanisauskas er íþróttakennari og 
þjálfar knattspyrnu. Hjörtur Ívan Sigbjörnsson 
er framkvæmdastjóri Neista í 40% stöðu og 
samhliða því þjálfar hann frjálsar og körfubolta.“

„Það eru einstaklingar sem gætu stundað 
hvaða íþrótt sem er og myndu standa sig 
ótrúlega vel. Það er eitthvað í genunum.“

Áhugasöm og dugleg ungmenni 
Áhuginn á íþróttum er töluverður og Neisti 
á marga efnilega íþróttamenn. „Börnin eru 
ofboðslega dugleg að mæta á æfingar og eru 
virk í alls konar íþróttum. Það eru einstaklingar 
sem gætu stundað hvaða íþrótt sem er og 
myndu standa sig ótrúlega vel. Það er eitthvað 
í genunum,“ bætir Þórdís glaðlega við. Fótboltinn 
er vinsælasta íþróttagreinin á Djúpavogi en 
Neisti og Sindri á Hornafirði hafa unnið í blómlegu 
samstarfi við að halda úti fótboltaliðum í yngri 
flokkunum. „Það hefur gengið rosalega vel og 
byggir mikið á stuðningi foreldra. Í sumar voru 
sjö leikmenn frá Djúpavogi á móti sjö leikmönnum 
frá Hornafirði sem sameinuðust í lið í þriðja 
flokki karla.“

Samstarf við kirkju og grunnskóla
Neisti býður upp á æfingar allt árið um kring, bæði 
fyrir grunnskóla- og leikskólanemendur. „Við erum 
í samstarfi við bæði kirkjuna og grunnskólann. 
Einu sinni í mánuði býðst krökkunum að fara í 
íþróttaskólann og þeir sem vilja geta haldið áfram 
og farið í sunnudagaskólann.“ Samstarfið milli 
Djúpavogsskóla og Neista er einnig gott og felst 
meðal annars í því að æfingar eru í samfellu við 
skólann. „Þegar skóladegi lýkur hjá krökkunum 
fara þau beint á æfingar. Þannig ná yngstu 
krakkarnir úr sveitunum að mæta á æfingar 
áður en skólabíllinn fer.“ Ungmennafélagið er 
duglegt að nýta sér aðstöðuna sem er í boði 

á svæðinu en undir það falla íþróttahúsið, 
sparkvöllurinn og íþróttasvæðið í Blánni. Í vor 
var settur upp frisbígolfvöllur í Þórarinshrauni 
sem samanstendur af alls níu körfum. Þórdís 
segist sjálf vera búin að fara nokkrum sinnum og 
hafði gaman af. „Þetta er ógeðslega skemmtilegt 
og vinsælt meðal heimafólks. Þarna eru tré og 
klettar allt um kring og svæðið er miklu stærra 
en ég gerði mér grein fyrir.“

„Það er alltaf gaman að láta gott af sér leiða 
og vinna að verkefnum sem tengjast íþróttum 
og lýðheilsu á staðnum.“ 

Draumar um frekari eflingu íþrótta og 
lýðheilsu
Það er óhætt að segja að velgengni 
körfuboltavallarins hafi kveikt neista til frekari 
framkvæmda. „Það kom hugmynd frá krökkunum 
að fara af stað með aðra fjáröflun til að setja 
upp hjóla- og brettarampa í Blánni.“ Þórdís segir 
vel hægt að skoða það að taka höndum saman 
og hefja nýja söfnun. Hjólarampar eru þó ekki 
eini draumurinn því einnig hefur komið upp sú 
hugdetta að setja upp strandblakvöll og leggja 
göngustíg sem myndi ramma inn Blánna. „Þetta 
yrði hringur þar sem væri hægt að labba nánast 
alveg niður að sjó og til baka. Á veturna þegar 
Borgargarðsvatn frystir væri hægt að fara á 
skauta og á gönguskíði þegar snjóar. Það er 
nefnilega svolítill gönguskíðaáhugi að byrja meðal 
íbúa.“ Svæðið liggur í lægð og yrði gönguleiðin því 
bæði skjólsæl og falleg. „Þetta eru allt hugmyndir 
sem okkur langar að láta rætast um skemmtilegt 
útivistarsvæði fyrir Djúpavogsbúa og gesti. Þó 
að Neisti sé mest starfandi fyrir börnin þá er 
svæðið fyrir alla og er nýtt af öllum.“ Þórdís 
hefur starfað í fimm ár í stjórn Neista og líkar 
vel. „Þetta er mjög gefandi og skemmtilegt. 
Það er alltaf gaman að láta gott af sér leiða og 
vinna að verkefnum sem tengjast íþróttum og 
lýðheilsu á staðnum.“ 

Fjölbreytt og öflugt íþróttastarf á Djúpavogi

Söfnuðu 3,2 milljónum fyrir körfuboltavelli 

Unnið við körfuboltavöllinn á Djúpavogi.



20    Snæfell

Pistill frá Sigurbjörgu Fjölnisdóttur,
formanni FSÍ

Fimleikasamband Íslands (FSÍ) var stofnað árið 1968. Það er eitt af sérsamböndum innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ). 
Árið 2021 var FSÍ þriðja stærsta sérsamband ÍSÍ, á eftir Knattspyrnusambandi Íslands og Golfsambandi Íslands, með rúmlega 14.000 
iðkendur. Að auki eru fimleikar með mikla sérstöðu þar sem þeir eru vinsælasta íþrótt landsins fyrir stúlkur 17 ára og yngri. Fimleikar 
eru vaxandi íþróttagrein á Íslandi og er nú boðið upp á fimleika í 29 félögum um allt land. Þeir eru gríðarlega fjölbreytt íþrótt og hér á 
landi er boðið upp á æfingar í áhaldafimleikum karla og kvenna, hópfimleikum og fimleikum fyrir alla, en undir hið síðastnefnda flokkast 
fullorðinsfimleikar, parkour, krílahópar og fimleikar fyrir fatlaða sem fjölmörg félög bjóða upp á æfingar í. 

Það er ekkert skrýtið að fimleikar séu jafn vinsælir og raun ber vitni. Þeir reyna á styrk, þol, jafnvægi, liðleika og samhæfingu og hafa 
þar af leiðandi ótal góða kosti fyrir iðkandann. Einnig er hægt að horfa á fimleika sem góðan grunn fyrir aðrar íþróttir vegna þeirra 
fjölmörgu kosta sem iðkandi nýtur af þeim. Það þekkist vel að yngri iðkendur æfi fimleika samhliða annarri íþróttagrein til að bæta sína 
frammistöðu. Þegar iðkandi æfir fimleika reynir það á gríðarlega mikla líkamsvitund sem er grunnur til að geta stjórnað líkamanum 
þegar verið er að snúa honum á hvolf, eins og í heljarstökki, og á hlið, eins og í skrúfum. Góður fimleikaiðkandi getur stjórnað líkamanum 
fullkomlega meðan verið er að framkvæma margföld heljarstökk með nokkrum skrúfum. Slík þekking á eigin líkama kemur ekki af sjálfu 
sér heldur með miklum æfingum undir stjórn þrautreyndra þjálfara.

Íþróttafélagið Höttur á Egilsstöðum hefur verið með starfandi fimleikadeild undir sínum merkjum frá árinu 1986 en árið 2007 hófst 
félagið handa við að þjálfa hópfimleika, sem það gerir enn. Hefur félagið verið öflugt hópfimleikafélag og tekið þátt í fjölmörgum keppnum 
á landsvísu í gegnum árin. Félagið býður einnig upp á fimleika fyrir þá iðkendur sem vilja æfa íþróttina án þess að þurfa að keppa í henni. 
Helgina 19. - 20. nóvember var haldið haustmót í íþróttahúsinu á Egilsstöðum fyrir elstu hópana, 3. 2. og 1. flokk ásamt meistaraflokki, 
og var keppt í bæði hópfimleikum sem og stökkfimi, sem er grein undir hópfimleikum. Í hópfimleikum er keppt í hópi þar sem allt að 15 
geta tekið þátt á hverju áhaldi. Keppt er á þremur áhöldum: dansi, dýnu og trampólíni og er ávallt mikið fjör, gleði, liðsheild og kraftur á 
mótunum. Sýndu keppendur Hattar mjög góða frammistöðu þar sem teflt var fram þremur liðum og vann lið Hattar gullverðlaun í stökkfimi.
Fimleikadeild Hattar getur stært sig af glæsilegum nýjum fimleikasal sem tekinn var í notkun haustið 2020 og er svo sannarlega til 
þess fallinn að stórbæta aðstöðu fimleikafólks á Austfjörðum og getur fimleikadeild Hattar nú tekið á móti og þjálfað upp fimleikafólk 
framtíðarinnar í þessari fyrirmyndaraðstöðu.

Áfram íslenskir fimleikar,
Sigurbjörg Fjölnisdóttir,

formaður Fimleikasambands Íslands.
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RARIK ohf   |   www.rarik.is

Starfsfólk RARIK óskar viðskiptavinum, samstarfsfólki og landsmönnum öllum gleðilegra 
jóla og gæfuríks nýs árs. Við hlökkum til að verða samferða ykkur á orkuneti framtíðarinnar. 
Gleðilega hátíð.

Gleðilega rafmagnaða hátíð
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Einn stærsti vaxtarbroddur Hreinsitækni felst í því að þjónusta 
sveitarfélög og stærri fyrirtæki með fóðrun á lögnum. Á þessu sviði er 
fyrirtækið fremst á meðal jafningja, þá sérstaklega í stærri 
fráveitulögnum. Lagnafóðrun er einkum notuð í stórar fráveitulagnir 
undir götunum, við fóðrun á ræsum ofl.

Í stað þess að loka götum og fara í flókna gröfuvinnu með tilheyrandi 
raski er lögnin hreinsuð og mynduð. Eftir það er gerð nákvæm úttekt 
á sverleika og lengd lagnarinnar og í framhaldi pantaður fíbersokkur frá 
framleiðanda í Svíþjóð. Þessi fíbersokkur er síðan blásinn út í lögnina 
og hann að lokum hertur með ljósalest með útfjólubláum ljósum.

Í samanburði við hefðbundnari aðferðir er lagnafóðrun oftar en ekki 
ódýrari kostur en að grafa upp eldri lögn og koma nýrri fyrir með 
tilheyrandi raski. Kostirnir eru mjög afgerandi og því velja sífellt fleiri 
aðilar þessa nútímalegu og þægilegu lausn. Verkkaupi losnar ekki aðeins 
við umfangsmikið jarðrask heldur er lagnafóðrun margfalt fljótlegri 

Lagnafóðrun – ekkert rask og margföld ending

aðgerð, enda getur Hreinsitækni á einum degi fóðrað 80 metra lögn 
sem tæki mun lengri tíma að fullklára með hefðbundnum aðferðum. 
Framleiðandi fíbersokksins ábyrgist að minnsta kosti 50 ára endingu á 
efninu.

Hreinsun- og myndun fráveitulagna ofl.
Á þessu sviði hafa orðið miklar tækniframfarir á undanförnum árum 
og Hreinsitækni státar af fullkomnustu holræsabílum og rotþróarbílum
sem völ er á. Fyrirtækið hefur upp á að bjóða holræsabíla í 
lagnahreinsun, til að tæma fitugildrur, brunna, hreinsa stífluð niðurföll 
ofl. Þá er félagið með sérútbúinn bíl til að fræsa rætur úr lögnum ofl. 
Fyrirtækið hefur tvo bíla til umráða sem geta sinnt hreinsunum í frosti, 
sem er erfiðleikum bundið fyrir hinn hefðbundna holræsabíl. Einnig 
býður Hreinsitækni upp á nýjan og öflugan myndavélabíl sem getur 
meðal annars myndað lögnina í 360 gráðum, hallamælt hana, mælt 
sverleika hennar og farið úr stofnlögn inn í hliðarlögn til að mynda 
hana ofl.

410 4000Landsbankinn landsbankinn.is

Gleðilega hátíð



Þegar hátíð gengur í garð er nauðsynlegt að gera vel við sig og sína  
 — og jólaúrvalið hjá Kjörís er sérstaklega hátíðlegt í ár. 
Hafðu það sætt og gott um jólin með Kjörís.
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Sendum viðskiptavinum okkar  
og Austfirðingum öllum bestu 

með þökk fyrir samstarfið  
á árinu sem er að líða. 

hátíðarkveðjur
gj
al
la
rh
or
n.
is

 

Egilsbraut 25, 740 Neskaupstaður
470-1100  |  sparaust.is
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Auður Vala Gunnarsdóttir 

Byrjaði 13 ára
Auður Vala Gunnarsdóttir er fædd 
1971 og ólst upp á Egilsstöðum. 
Þegar hún var 13 ára gömul byrjaði 
hún að æfa fimleika og dans hjá 
Hólmfríði Jóhannsdóttir og Unnari 
Vilhjálmssyni. Frá aldamótum hefur 
hún svo sannarlega látið til sín taka 
í íþróttalífinu á Egilsstöðum. Hún er 
handhafi hvatningarverðlauna UÍA, 
Hermannsbikarsins eftir langvarandi 
starf í þágu fimleikadeildar Hattar á 
Egilsstöðum.
 

„Ég bara datt inn í fimleikana hjá Hóffu og dansinn 
í rauninni líka. Við æfðum á litlum dýnum og það 
var bara til eitt trampólín í húsinu, aðbúnaðurinn 
var ekki mikill en það var gaman hjá okkur á 
æfingum og áhugi mikill.“ Auður Vala hélt áfram 
að iðka fimleika í grunnskóla og menntaskóla. 
Hún var komin vel inn í starfið á þessum tíma 
og þrátt fyrir ungan aldur hafði hún öðlast mikla 
reynslu á sviði íþróttanna. 

Þegar hún var 18 ára gömul tók hún 
ásamt öðrum stelpum innan deildarinnar við 
fimleikadeildinni þegar Hólmfríður Jóhannsdóttir 
varð ólétt. „Þá byrjaði ég líka að kenna leikfimi 
fyrir konuhóp sem Hóffa hafði verið að kenna.“ 

 Haustið eftir að Auður Vala kláraði 
stúdentspróf frá Menntaskólanum á 
Egilsstöðum flutti hún á Höfn í Hornafirði og 
byrjaði strax að kenna í framhaldsskólanum og 
barnaskólanum Nesjum og þjálfaði fimleika og 
hóptíma samhliða kennslunni þar. Þrátt fyrir 
ungan aldur kenndi Auður Vala heilsufarsgreinar 
á við líffæra- og lífeðlisfræði og þjálffræði, með 
ekkert nema stúdentsprófið og þjálfarareynslu 
til nokkurra ára undir beltinu. „Ég var eiginlega 
að kenna krökkum sem voru jafngömul mér. En 
þetta var mjög lærdómsríkt og mér leið vel á 
Höfn, ég kunni vel við mig þar, bæði í fimleikunum 
og í kennslunni.“ Eftir veturinn á Höfn flutti Auður 
Vala svo til Reykjavíkur þar sem hún kenndi 
þolfimi og var með hóptíma í líkamsræktarstöð. 

 Eftir einn vetur í Reykjavík fór Auður Vala í 
íþróttakennaraskólann á Laugarvatni haustið 
1993. „Þegar ég var á Laugarvatni var ég að 
kenna fimleika á Selfossi með námi, ásamt því 
að kenna hóptíma í heilsuræktarstöðinni Styrk. 
Við vorum nokkur sem vorum alltaf að fara á 
Selfoss samhliða náminu á Laugarvatni, sum 
sem þjálfarar og einhverjir voru ennþá að iðka 
sína íþrótt þá og gerðu það á Selfossi.“ Á þeim 
tíma var fimleikadeildin á Selfossi í örum vexti. 
„Fimleikadeildin á Selfossi var betur tækjum 
búin og byrjuð að keppa á FSÍ mótum, sem 
fimleikadeildin heima var ekki byrjuð að gera.“ 

 Hún kláraði íþróttakennaraskólann vorið 
1995. Þá var áhuginn kominn á heilsurækt sem 
hún hefur starfað við frá menntaskólaaldri. „Ég 

rak heilsuræktarstöð á Selfossi í eitt ár eftir 
útskrift frá Laugarvatni og fór svo að vinna í 
heilsuræktarstöð í Noregi í tvö ár þar sem ég 
vann meðal annars mikið með sjúkraþjálfurum, 
sem var dýrmæt reynsla og þekking sem ég 
öðlaðist á þeim tíma.“ Hún bjó í Noregi allt fram 
til 1998 þegar hún sneri aftur til Íslands. 

 
Vildi gefa til baka 
Um aldamótin 2000 flutti Auður Vala aftur til 
Egilsstaða. Þá kom hún nánast óvænt aftur inn í 
fimleikastarfið. „Þegar ég kem aftur í Egilsstaði 
þá vantaði þjálfara í fimleikadeildina og ég var 
beðin að koma inn og taka við starfi þjálfara, 
sem varð síðan að yfirþjálfara og þaðan yfir í 
að sinna framkvæmdastjórastörfum líka. Ég 
var alltaf búin að hugsa um að ef ég myndi flytja 
heim aftur þá myndi ég vilja gefa eitthvað til baka 
í samfélagið eins og samfélagið gaf mér þegar 

ég var að alast upp. Ég hefði alveg eins getað 
farið í frjálsar eða einhverjar aðrar greinar, en 
fimleikarnir stóðu mér næst. Svo vatt þetta bara 
upp á sig, en ég átti ekki von á að fimleikar yrðu 
ein af mínum aðalatvinnugreinum. En þegar ég 
tek eitthvað að mér, þá fer ég alla leið og hef 
alltaf gert það.“ 

 Fyrstu árin eftir aldamót stækkaði 
fimleikadeild Hattar mjög ört. Eftir nokkur ár í 
uppbyggingu hafði deildin unnið algert þrekvirki 
og var orðin stærsta deildin innan Hattar. Getan 
hjá iðkendum varð alltaf meiri og meiri og þrátt 
fyrir takmarkaða aðstöðu, eins og að þurfa 
að stilla upp fimleikaáhöldum í íþróttasalnum 
fyrir hverja einustu æfingu, náði fimleikadeild 
Hattar mjög góðum árangri og landaði 
Íslandsmeistaratitlum í hinum ýmsu flokkum í 
mörg ár. „Andinn var bara svo geggjaður. Það 
var alltaf gaman á æfingum og þessir krakkar 

Auður Vala Gunnarsdóttir
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þurftu virkilega að hafa fyrir því að æfa fimleika, 
byggðu upp salinn með okkur fyrir æfingar og svo 
hjálpuðu þau við frágang á kvöldin.“ 

 Aðspurð hvað stendur upp úr eftir um 20 
ára feril talar Auður Vala um gífurlegan dugnað 
og metnað iðkenda, þjálfara og foreldra. 
„Dugnaðurinn í öllum iðkendum og stjórnum og 
foreldrum. Að hafa fengið að fylgja svona mörgum 
iðkendum og sjá þau blómstra í íþróttagreininni 
er dýrmætt, sem og að hafa fengið að miðla minni 
þekkingu áfram og sjá árangur. Og ekki er hægt 
að neita því að það að eiga fólk í landsliðum og 
fá að fylgjast með þeim keppa fyrir Íslands hönd 
er ógleymanlegt.“ 

 
Ekki dans á rósum 
Þrátt fyrir mikla gleði og hamingju þá koma 
líka lægðir. „Ég ætla ekkert að fela það að öll 
þessi uppbygging áhalda og krefjandi móttökur 
í erfiðri aðstöðu tóku góðan toll af manni, og þá 
fyrst og fremst líkamlega, sem og öðrum sem 
unnu við deildina á þessum árum. En með allt 
þetta frábæra fólk í kringum mig þá er gleðin 
mun sterkari. Árið 2019 veiktist ég og varð 
að taka mér tímabundið hlé frá störfum hjá 
fimleikadeildinni. Ég kom inn aftur en ekki af þeim 
krafti sem hef gert hingað til, en síðasta eina og 
hálfa árið hef ég ekki getað þjálfað.“  

 
Ný aðstaða lykilatriði 
Auður Vala er þakklát samstarfinu við Hött 
gegnum árin, sérstaklega með tilliti til nýrrar 
aðstöðu. 

„Í kringum 2006 var fyrsta nefndin sett saman 
til að ræða nýja aðstöðu fyrir fimleikana og hafa 
þær verið nokkrar í gegnum tíðina. Það var svo 
2016 sem Davíð Þór, þáverandi formaður Hattar, 
átti samtal við sveitarstjórann um nýja aðstöðu 
fyrir fimleikana. Höttur er mjög virkt félag með 
marga iðkendur í mörgum greinum. Lausnin sem 
við sáum við húsnæðisvandanum var sá að ef 
fimleikarnir fengu aðstöðu þá myndaðist rými 
fyrir aðrar greinar.“ 2019 var skóflustunga tekin 
– eftir mikinn undirbúning og vinnu öflugs hóps 
sem kom að uppbyggingu nýrrar aðstöðu fyrir 
fimleika á Austurlandi. 

 Í september 2020 var tekið í notkun nýtt 
fimleikahús á Egilsstöðum.  

„Þetta er fyrsta flokks aðstaða og hefur 
gjörbreytt fimleikalandslagi á Austurlandi. Það var 
alltaf mitt markmið að það yrði byggt fimleikahús. 
Fimleikar hafa sterka hefð á Egilsstöðum og 
hafa verið stundaðir samfellt síðan 1984. Það 
var mér líka mikilvægt að fá fimleikaaðstöðu til 
að auðvelda öðrum þjálfurum sem kæmu á eftir 
mér vinnu sína, svo þeir þyrftu ekki að standa 
í því sem ég og aðrir þjálfarar höfum þurft að 
leggja á okkur í gegnum árin. Þjálfarar eiga ekki 
að þurfa að vinna við svo erfiðar vinnuaðstæður. 
Fimleikahúsið hefur gert svo mikið bæði fyrir 
þjálfara og iðkendur, sem fá þarna aðstöðu sem 
fer mun betur með líkama þeirra og gefur þeim 
tækifæri til að vaxa í íþróttinni með allan réttan 
öryggisbúnað.“

 

Nýjar áherslur 
Núna rekur Auður Vala fyrirtækið Blábjörg 
Resort á Borgarfirði. Þar rekur hún hótel og 
veitingastað auk þess sem hún kennir hóptíma 
í Zumba. „Mig langar að byrja aftur að þjálfa en 
tíminn á eftir að leiða það í ljós. Ég er að glíma 
við þráláta verki eftir veikindi mín sem ég þarf 
að lifa með og sem fimleikaþjálfari getur það 
haft hamlandi áhrif. 

Fimleikastarfið dafnar og við hafa tekið flottir 
þjálfarar sem eru uppaldir af fimleikadeildinni. 
Framtíðin er björt og ég er stolt af fimleikadeildinni 
og öllum þeim einstaklingum sem hafa komið að 
uppbyggingu og starfi hennar í gegnum tíðina.   

Ég vil nota þetta tilefni og hvetja alla foreldra til 
að taka þátt í íþróttastarfi á Austurlandi. Styðjið 
við börnin ykkar og deildirnar með því að taka 
þátt og vera virk – ykkar kraftur og þátttaka 
skiptir höfuðmáli.“

Láttu fagfólkið færa bókhaldið á meðan þú
einbeitir þér að því sem skiptir máli. 

Við tökum að okkur færslu bókhalds, gerð ársreikninga  
og skattframtala fyrir einstaklinga, einstaklinga með  
rekstur og fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum. 

Hafðu samband við starfsfólk okkar á skrifstofum 
KPMG á Austurlandi í síma 545 6000 eða með 
tölvupósti á kpmg@kpmg.is 

Komdu með 
bókhaldið til KPMG

__
kpmg.is
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Starfsfólk Húsasmiðjunnar og Blómavals 
óskar Austfirðingum öllum gleðilegra 

jóla og farsældar á komandi ári.

 Sími 525 3360 - www.husa.is

Gleðileg jól!

Gleðileg jól 
og farsælt komandi ár

www.heradsprent.is       Héraðsprent prentsmiðja

Við óskum Austfirðingum 
gleðilegra jóla

Búlandstindur ehf
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Alhliða bókhalds- 
uppgjörs- og skattaþjónusta

Skrifstofuþjónusta Austurlands
Borgar�rði eystra s. 895 9972 - bjossialla@skrifa.is 

Egilsstöðum s. 471 1177 - sigrun@skrifa.is 
Seyðis�rði 472 1212 - eyglo@skrifa.is 

Fjarðabyggð 474 1123 - sigurbjorg@skrifa.is 
Djúpavogi 478 1161 - asdis@skrifa.is

www.skrifa.is 

Við óskum 
Austfirðingum

gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.
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Haraldur Gústafsson er búsettur á 
Egilsstöðum og hefur æft bogfimi 
frá árinu 2013. Snæfell hafði 
samband við þennan hæfileikaríka 
íþróttamann og spurði hann 
spjörunum úr. En fyrst verður 
fjallað um afrek hans á árinu.

Frábær árangur á árinu
Haraldur vann báða Íslandsmeistaratitlana 
í bogfimi árið 2021, bæði innandyra og 
utandyra í Ólympískum sveigboga. Hann vann 
einnig báða Íslandsmeistaratitlana í 50+ 
(öldunga), sem og öll önnur mót í sveigboga 
sem hann keppti í innanlands á árinu. Í innandyra 
heimsbikarmótaröð heimssambandsins 
(World Archery Indoor World Series – IWS 
2021-2022) var Haraldur um tíma efstur á 
heimslista mótaraðarinnar og við lok ársins 
2021 var hann meðal efstu 10 í mótaröðinni. 
Þegar öllum mótum sem tengd voru við 
heimsbikarmótaröðina var lokið í febrúar 2022 
endaði Haraldur í 22 sæti af fleiri en 600 manns 
sem tóku þátt í hans keppnisgrein um allan heim. 

Árið 2020 fór Haraldur að taka fram úr öðrum 
bogfimimönnum innanlands og hefur unnið flesta 
Íslandsmeistaratitla í sveigboga síðan 2020. 
Titillinn sem Haraldur vann innandyra í nóvember 
2021 var þriðji Íslandsmeistaratitill hans í röð. 

Fjölbreyttur íþróttabakgrunnur
Haraldur er fæddur og uppalinn í Reykjavík, 
nánar tiltekið Breiðholti, og síðan flutti hann í 
Laugarnes þar sem hann bjó til 15 ára aldurs 
þegar hann flutti með foreldrum sínum vestur á 
Patreksfjörð. Síðan flutti hann til Egilsstaða fyrir 
rúmum 28 árum síðan og er ennþá búsettur þar. 
Íþróttabakgrunnur Haraldar er fjölbreyttur. „Ég 
æfði karate hjá Karatefélagi Reykjavíkur í einhver 
ár. Byrjaði um 8 ára aldur og var í því þangað til 
ég var rúmlega 14 ára gamall. En ég stundaði 
aldrei keppni í karate fyrir utan beltaprófin, 
ég hafði enga löngun í það. Síðan prófaði ég 
júdó en það var ekki fyrir mig. Það var svo ein 
önnur bardagaíþrótt sem ég prófaði í 1 ár sem 
heitir kimewasa. Í þeirri íþrótt er mikil áhersla 
lögð á jafnvægi og líkamsstjórn og að yfirbuga 
andstæðinginn án þess að slasa hann, hvort 
sem það er með höggum eða glímutökum.“ 20 

ára gamall fór Haraldur síðan að hjóla mikið. „Ég 
hjólaði mikið í 10 ár en svo einhverra hluta vegna 
hætti maður að gefa sér tíma í það.“ 

Frumkvöðull í bogfimi á Austurlandi
„Ég var búinn að hafa áhuga á bogfimi lengi en 
ég fann aldrei út hvernig maður kæmist í að 
læra þetta. Ég var búsettur á Patreksfirði á 
þessum tíma og þá var Íþróttafélag fatlaðra í 
Reykjavík eini staðurinn sem ég vissi um sem 
var með bogfimi,“ segir Haraldur spurður út 
í byrjunina á bogfimiferli sínum. Áhuginn á 
íþróttinni minnkaði ekki eftir að hann flutti til 
Egilsstaða. „Þetta byrjaði hérna fyrir austan 
með samtölum við samstarfsmenn í álveri Alcoa 
á Reyðarfirði, við vorum nokkur þar sem fórum 
að tala um að það væri gaman að geta stundað 
bogfimi á Austurlandi. Þarna var Bogfimisetrið í 
Reykjavík glænýtt og mig langaði að gera þetta 
hér.“ Haraldur hafði þá samband við Skotfélag 
Austurlands (SKAUST) og þeir voru tilbúnir 
að taka þátt í þessu ævintýri og settu upp 
bogfimideild innan sinna raða. Því næst var leitað 
til bogfiminefndar ÍSÍ og Bogfimisetursins og sett 
upp námskeið með tveimur kennurum, þeim Jóni 

Íþróttamaður UÍA 2022:

Haraldur Gústafsson
bogfimimaður úr Skotfélagi Austurlands (SKAUST)
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Eiríkssyni og Lárusi Jóni Guðmundssyni. „Þeir 
komu svo hingað austur með fullt af búnaði og 
héldu námskeið í sláturhúsbragganum í febrúar 
2013.“ Eftir þetta keypti Haraldur sér boga 
og tilheyrandi búnað og hefur stundað bogfimi 
af fullum krafti síðan. Haraldur lenti síðan í 
því að veikjast og eru það veikindi sem hann 
glímir ennþá við í dag, en hann segir bogfimina 
hafa hjálpað til við endurhæfinguna fyrstu 2-3 
árin, bæði líkamlega og andlega. Haraldur er 
einnig þjálfari og hefur verið frumkvöðull í því 
að breiða íþróttina út á Austurlandi og kynna 
hana fyrir áhugasömum þó að það hafi oft klipið 
af æfingatíma hans. Nokkrir aðilar sem Haraldur 
hefur þjálfað hafa unnið Íslandsmeistaratitla, 
slegið Íslandsmet, keppt í landsliðsverkefnum og 
komist í úrslit á EM með íslenskum landsliðum. 
SKAUST er meðal virkustu aðildarfélaga 
Bogfimisambands Íslands í þátttöku á mótum, 
að stóru leyti vegna Haraldar.

Hvernig er aðstaðan til bogfimiðiðkunar 
á Egilsstöðum?
„Við erum með aðstöðu í íþróttahúsinu á 
Egilsstöðum eða fjölnotahúsinu í Fellabæ á 
veturna sem er frábært og svo fáum við að vera 
á gamla íþróttavellinum á Eiðum á sumrin sem er 
fínt svæði. En það er 10 mínútna akstur á æfingu 
sem er ekkert mál fyrir þá sem hafa bílpróf 
en meira mál fyrir yngri iðkendur.“ Haraldur 
talar fallega um Múlaþing og að þau hafi styrkt 
iðkendur vel með aðgengi að aðstöðu. Hann er 
einnig þakklátur fyrir þá jákvæðni og stuðning 
sem þau finna frá bæði Múlaþingi og UÍA. Harald 
langar að hafa útiaðstöðu nær bænum og þeim 
hefur boðist að halda námskeið og æfingar á 
æfingagrasvellinum fyrir ofan Vilhjálmsvöll, en 
það svæði hentar illa út af umferð gangandi 
fólks. „Bogfimi er skotíþrótt og það þarf að fara 
varlega og því fer það ekki alveg saman, því 
miður,“ segir Haraldur. En hann segir að hann 

og félagsmenn hans í SKAUST séu þakklát fyrir 
þá aðstöðu og þá hjálp sem þau hafa fengið í 
gegnum tíðina.

Fókus, kyrrð og einbeiting það sem 
heillar
Aðspurður um hvað það sé við bogfimina sem 
honum finnist skemmtilegast segir Haraldur að 
það hvernig hann nái fókus, kyrrð og einbeitingu 
meðan hann er að skjóta heilli hann rosalega. 
„Þetta er næstum eins og hugleiðsla, svo 
er þetta frekar róleg íþrótt þrátt fyrir alla 
spennuna og æsinginn sem fylgir keppnum. Síðan 
get ég sagt að líkamlega tilfinningin sem kemur 
þegar skot heppnast fullkomlega er kannski smá 
ávanabindandi.“ 

Á Íslandsmet og hefur verið valinn í 
landslið Íslands í bogfimi
Haraldur er svo sannarlega afreksmaður í sinni 
íþrótt og það sést á þeim árangri sem hann 
hefur náð í íþróttinni. Hann hefur meðal annars 
sett Íslandsmet í sinni grein. Aðspurður um það 
hvernig honum hafi liðið að setja Íslandsmet 
sagði Haraldur hógvær: „Ég var nú ekkert að 
hugsa um það á þeim tíma, en það er vissulega Haraldur einbeittur með bogann.

„Þetta er 
næstum eins og 
hugleiðsla, svo er 
þetta frekar róleg 
íþrótt þrátt fyrir 

alla spennuna og 
æsinginn sem 

fylgir keppnum.“
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góð tilfinning og ég bíð spenntur eftir að einhver 
slái það.“. Hann hefur einnig verið valinn í landslið 
Íslands en í bogfimi er það þannig að það er 
íþróttastjóri bogfimisambandsins sem velur í A 
og B landslið. Það val miðast meðal annars við 
getustig keppanda, þáttöku í þeim verkefnum 
og mótum sem standa til boða og hversu vel 
einstaklingurinn spilar með öðrum því þetta er 
ekki bara einstaklingsíþrótt þó að margir geri 
sér ekki grein fyrir því. En keppandi þarf síðan 
að láta vita að hann bjóði sig fram til þátttöku og 
það er svo íþróttastjóri sem tekur lokaákvörðun 

um hvaða aðilar hljóti þann heiður að verða valdir 
í landslið Íslands. Aðspurður um stærsta afrek 
ársins minnist Haraldur á að fara á EM innandyra 
í Lasko í Slóveníu og svo EM utandyra í Munich. 
Í Munich keppti Haraldur í útsláttarkeppni við 
ólympíufara og náði að stela af honum stigi. „Hann 
sló mig samt út í viðureigninni en ég náði að 
velgja honum aðeins sem ég tel nokkuð gott.“ 
Haraldur er líka mjög stoltur af því að hafa unnið 
bronsverðlaun í liðakeppni á smáþjóðaleikum í San 
Marinó árið 2017. „Það var hrikalega skemmtileg 
reynsla, spennandi keppni og svakalega gaman að 

standa á verðlaunapalli erlendis á meðan íslenski 
fáninn var dreginn að húni og þjóðsöngurinn 
hljómaði. Það fyllir mann stolti að hafa tekið 
þátt í því og að hafa náð þessum árangri. Þetta 
er líklega það sem ég er stoltastur af á mínum 
bogfimiferli.“

„Orðlaus og smá mjúkur í hnjánum“ þegar 
hann var kjörinn íþróttamaður UÍA
„Ég fékk skilaboð um að það væri ágætt ef ég 
myndi mæta á ársþingið hjá UÍA, en ég hef aldrei 
verið beðinn að mæta á svona áður ef ég er ekki 
sjálfur að sinna einhverju hlutverki. Mig grunaði 
því að það væri kannski einhver umfjöllun um mig 
eða einhver viðurkenning á starfinu og því mætti 
ég spenntur á þingið. Þegar það rann svo upp fyrir 
mér að þetta væri vegna íþróttamanns ársins og 
að þetta væri ekki grín varð ég eiginlega orðlaus 
og smá mjúkur í hnjánum. Ég er mjög þakklátur 
fyrir þessi verðlaun og stoltur af þessum heiðri, 
þetta er ekki slæmur félagsskapur sem maður 
er kominn í.“ 
En hvaða ráð gefur Haraldur ungum iðkendum 
sem langar að ná langt í bogfimi? „Aðalmálið er 
að æfa grunninn vel, ná forminu réttu og hafa 
síðan sjálfsagann til að halda áfram að æfa sig 
og byggja á grunninum. Það er mikilvægt að halda 
áfram og gefast ekki upp, sérstaklega þegar illa 
gengur, og lykilatriði að muna að þetta á líka 
að vera gaman“. Eftir því sem best er vitað er 
þetta í fyrsta sinn sem íþróttamaður ársins hjá 
íþróttahéraði er úr bogfimiíþróttum.

Halldór Bjarki.
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Brynja Líf Júlíusdóttir
1. Hvenær ertu fædd?
a. 7. október 2007.

2. Hvaða íþróttagrein iðkar þú?
a. Körfubolta.

3. Íþróttafélag?
a. Höttur.

4. Hver er þín fyrsta
minning af íþróttaiðkun?
a. Líklegast þegar ég var lítil og 
fékk að fylgjast með mömmu þegar hún 
var að þjálfa og æfði mig á meðan.

5. Hvenær byrjaðir þú að æfa 
íþróttina sem þú stundar í dag?
a. Mamma var þannig séð komin 
með körfuboltann til mín strax þegar ég 
fæddist.

6. Hver er þín helsta fyrirmynd 
þegar kemur að íþróttum?
a. Fyrirmyndin mín í íþróttum 
hefur alveg frá upphafi verið afi minn, 
Eyjólfur Skúlason.

7. Hvað borðar þú á keppnisdegi?
a. Ég fæ mér oftast eitthvað létt 
eins og banana, prótein pönnukökur, 
smoothie eða eitthvað svoleiðis og svo 
bara mikið vatn.

8. Hvað er skemmtilegast við að 
stunda íþróttina þína?
a. Það er mjög margt en það 
skemmtilegasta er örugglega vináttan 
og tengslin sem hafa myndast í gegnum 
árin.

9. Hvað hefur þú lært af íþróttinni 
þinni?
a. Hef lært margt og mikið af 
íþróttinni en það helsta er bara að leggja 
sig 100% fram ef þú vilt bæta þig og ná 
árangri. 

10. Af hvaða afreki ertu stoltust?
a. Að vera valin í U-15 
unglingalandsliðið í sumar. 

11. Hverju eða hverjum viltu þakka 
árangurinn?
a. Ég á ótrúlega foreldra sem 
gera allt til þess að ég geti náð langt 
í því sem ég hef áhuga á og verð alltaf 
langmest þakklát fyrir þau, en ég verð 
samt eiginlega að segja að ég sjálf hafi 
nú líka átt stóran part í árangrinum 
mínum.

12. Hvaða markmið hefur þú í 
framtíðinni?
a. Stóra markmiðið fyrir 
framtíðina er að verða atvinnukona í 
körfubolta. 

13. Hvernig nýtist afreks-
styrkurinn úr Spretti þér?
a. Ég nýti afreksstyrkinn til að 
borga allan ferðakostnað fyrir komandi 
keppnisferðalög og allt sem tengist 
þeim.

Jóhanna Lilja Jónsdóttir
1. Hvenær ertu fædd?
a. 29. júlí 2004.

2. Hvaða íþróttagrein iðkar þú?
a. Alpagreinar.

3. Íþróttafélag?
a. Skíðafélagið í Stafdal og 
Skíðafélag Fjarðabyggðar.

4. Hver er þín fyrsta minning af 
íþróttaiðkun?
a. Þegar ég var 4½ árs að skíða 
í Austurríki í fjölskylduferð og brunaði 
fram úr pabba.

5. Hvenær byrjaðir þú að æfa 
íþróttina sem þú stundar í dag?
a. Ég byrjaði að æfa 5 ára með 
þjálfara en ég steig fyrst á skíði 1½ 
árs.

6. Hver er þín helsta fyrirmynd 
þegar kemur að íþróttum?
a. Sigga Baxter og Katrín Tanja 
Davíðsdóttir.

7. Hvað borðar þú á keppnisdegi?
a. Ég reyni að borða mikið á 
morgnana, oftast jógúrtskál með múslí 
og ristað brauð með banana. Meðan 
á keppni stendur fæ ég mér oftast 
samloku með áleggi, epli og hnetustykki. 
Eftir keppni fæ ég mat á hótelinu sem 
við gistum á eða ef ég er heima að keppa 
borða ég stórt salat og snarl um kvöldið 
sem gæti verið sætindi eða annað epli, 
fer bara eftir skapinu.

8. Hvað er skemmtilegast við að 
stunda íþróttina þína?
a. Hraðinn, það er ekkert 
skemmtilegra að fara hratt bæði í 

brautum og utanbrautar ef lítið er um 
almenning í brekkunum.

9. Hvað hefur þú lært af íþróttinni 
þinni?
a. Ég hef lært gefast að gefast 
aldrei upp. Þótt veðrið, færið, brautin 
eða skíðunin sé ömurleg þá skiptir það 
ekki máli. Bara halda haus og muna að 
hver beygja fer í bankann.

10. Af hvaða afreki ertu stoltust?
a. 18. apríl 2022 átti ég minn 
besta dag til þessa. Ég átti tvær 
þrusugóðar og ákveðnar ferðir sem 
skiluðu mér 12. sæti og 83.68 FIS-
punktum (ekki mínir bestu samt). 
Þennan dag small allt saman og ég var 
að skíða mjög vel, þessi árangur skilaði 
mér einnig sæti í landsliði alpagreina.

11. Hverju eða hverjum viltu þakka 
árangurinn?
a. Ég vil þakka foreldrum mínum 
fyrir endalausan stuðning, þjálfurum 
mínum og liðsfélögum.
12. Hvaða markmið hefur þú í 
framtíðinni?
a. Draumurinn er að komast á 
Ólympíuleika, en í vetur er markmið mitt 
að komast á HM í Frakklandi.

13. Hvernig nýtist afreksstyrkurinn 
úr Spretti þér?
a. Það er ekkert djók hvað 
æfingagjöld, ferðakostnaður, uppihald 
og búnaður safnast saman. Það mun 
líklegast kosta 5-6 milljónir yfir veturinn 
22-23 og því mun styrkurinn nýtast vel.

Spurningar til þega afreksstyrkja 2022
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Brynja Líf á vellinum

Jóhanna Lilja brunar niður brekkuna

Afrekssjóður
UÍA og Alcoa

SPRETTUR
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Launafl ehf. vill óska öllum 
starfsmönnum og viðskiptavinum 

sínum gleðilegra jóla og farsæls 
komandi árs með þökk fyrir góð 

samskipti og samstarf á árinu 
sem er að líða.

Gleðileg jól
og farsæld á komandi ári.

Jólakveðja, 

Hlaupagarpurinn Mari Järsk 

sigraði í Bak garð s keppni 

Náttúru hlaupa í maí þegar 

hún hljóp 288 kíló metra á um 

43 klukku stundum. Meðan 

á hlaupinu stóð borðaði hún 

eingöngu Eldstafi frá Goða, 

enda ótrúlega bragðgóð og 

orkumikil fæða.

Bragðgóður 

orkugjafi
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Kæru Austfirðingar 

Það var sérlega ánægjulegt að fá boð um að 
rita nokkur orð í Snæfell, enda Austurland 
mér sérlega kært. Ekki get ég þó státað mig 
af skráðum afrekum í ungmennafélagsmótum 
á Austurlandi en Urriðavatnssundið hef ég 
klárað sem fullorðin gelgja og sem barn og 
unglingur lék ég mér í íþróttum á Fáskrúðsfirði 
og Höfn er ég sótti frændfólk heim. Ég þekki 
því aðeins samstöðuna og ungmenna- og 
íþróttafélagsandann sem á sér djúpar rætur 
víða. 

Yngri og fjölbreyttari iðkendur 
Golfklúbbar á Austurlandi eru nú sjö 
talsins ef Höfn er með í talningu Austur- og 
Suðausturlands. Við erum stolt af þeim tæplegu 
450 Austfirðingum sem skráðir eru í golfklúbba. 
Ætla má að mun fleiri spili golf þrátt fyrir að vera 
ekki skráðir meðlimir í golfklúbbi á svæðinu og 
ferðamenn nýta sér golfvellina í mun meira mæli 
til afþreyingar. Helsta breytingin á íþróttinni 
undanfarna tvo áratugi er kannski sú að konur 
hafa tekið meiri þátt og er hlutfall kvenna á 
landsvísu 33% og stefnt að 40% hlutfalli fyrir 
árið 2027. Mikill kvennakraftur hefur myndast 
á Austurlandi sem og víðar og er hlutfall kvenna 
í golfi á Austurlandi 19%. Meðalaldur kvenna í 
golfi er 53 ára og karla 47 ára. Meðalforgjöf 
kvenna er 38.5 og karla 28.6. Þróunin er sú að 
meðalaldur kylfinga er að lækka og sífellt yngra 
fólk sækir í að æfa eða spila golf. Fegurðin við 
golfið er sú að allir aldurshópar geta leikið saman 
í golfi, óháð aldri og getu. Þannig höfum við á 
Íslandi byggt upp einstaka almenningsíþrótt þar 
sem allir leika á sínum forsendum.

Tækifæri í heilsársuppbyggingu
Í dag er Ísland á topp 10 lista í Evrópu yfir hlutfall 
18 ára og yngri sem skráðir eru í golfklúbba. 
Hér á landi eru 15% skráðra kylfinga börn og 
unglingar og á Austurlandi er hlutfall barna og 
unglinga um 8%. Við stefnum á að golfhreyfingin 
á Íslandi verði með 20% hlutfall barna og 
unglinga fyrir árið 2027. 

Og staðreyndin er sú að golf á Íslandi er 
orðin heilsársíþrótt. Þannig hafa fjölmargir 
golfklúbbar komið sér upp veglegri inniaðstöðu 
með golfhermum. Þar getur fólk nýtt tæknina 
til að stunda íþróttina og koma saman yfir 
vetrarmánuðina. Þarna liggur mikið tækifæri 
og ekki síður tækifæri til að ná til yngra fólksins. 
Er nú komið dæmi þess að grunnskóli á Íslandi 
býður golf sem valfag og golfið er þannig orðið 
hluti af námsframboðinu. Einnig eru nokkur dæmi 
þess að framhaldsskólar bjóði golf sem valkost á 
afreksbraut fyrir íþróttafólk. Slíkt samstarf er 
til mikillar fyrirmyndar, enda golf á Íslandi næst 

fjölmennasta íþróttagreinin og enn tækifæri 
í augsýn. 

Heilsueflandi samfélög og golf eiga 
samleið
Heilsueflandi samfélög eru í meira mæli að taka 
höndum saman við golfklúbba hérlendis og það 
er óskandi að enn fleiri sveitarfélög sjái frekari 
tækifæri til uppbyggingar í okkar góðu íþrótt. 
Rannsóknir frá R&A Golf and Health 2016 til 
2020 sýna að golf hefur m.a. áhrif á um 40 
sjúkdóma á borð við hjartaáföll, heilablóðföll, 
sykursýki og brjósta- og ristilkrabbamein og þar 
að auki margvísleg góð áhrif á blóðrásarkerfið, 
öndunarfærin og almenna líkamsheilsu. Fleiri 
rannsóknir hafa sýnt fram á að golfið lengi líf 
fólks og fjölmargir þættir benda til þess að heilsa 
fólks og heilbrigði jarðarinnar haldist í hendur. 
Þannig höfum við lagt áherslu á að tvinna saman 
þann samhljóm sem er á milli heimsmarkmiða 
Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og 
áhrifaþátta heilbrigðis. 

Golfíþróttin er því sannarlega mikilvægur 
þáttur í að bæta lýðheilsu almennings og höfum 
við reynt að kynna það hvernig golfið styður 
við almennt heilsufar í samfélagi, líkamlegt og 
andlegt. Þjónusta golfklúbba við eldri kylfinga á 
Íslandi er einnig sífellt að aukast og samstarf 
eldri borgara og golfklúbba er í sífelldri þróun, 
enda umhverfið oft einstakt og gott að nýta 
náttúruna við klúbbhúsin til heilsueflingar eða 
samveru innanhúss. 

Sjáumst á golfdögum á Austurlandi
Við sjáumst vonandi á golfvellinum næsta sumar 
er Golfsamband Íslands heldur Golfdaginn á 
Austurlandi. Sá dagur er ætlaður sem skemmtileg 
kynning á golfíþróttinni undir handleiðslu PGA 
kennara og er þetta samstarfsverkefni GSÍ, 
KPMG, PGA, R&A og golfklúbba á Austurlandi.

Að lokum vil ég nota tækifærið og óska UÍA 
til hamingju með sérlega veglegt rit.  

Hulda Bjarnadóttir, 
forseti Golfsambands Íslands.

Pistill frá Huldu Bjarnadóttur,
forseta Golfsambands Íslands
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Ungmennafélag Íslands óskar 
öllum á sambandssvæði UÍA 
gleðilegra jóla og farsællar 

hreyfingar með öðrum á nýju ári. 

Hlökkum til að sjá þig og þína taka þátt í 
viðburðum og hreyfingu á nýju ári.

Með jóla- og nýárskveðju  
frá UMFÍ.

UMFI.IS

GLEÐILEG 
JÓL FRÁ 
UMFÍ
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Gleðilega hátíð
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Það er eðlilegt að spyrja spurningar 
eins og þessarar endrum og eins. 
Enda mikilvægt í öllum samfélögum 
að rýna í það sem við gerum. Af 
hverju erum við annars að þessu, 
að mæta á völlinn og á æfingar í 
misgóðu æfingahúsnæði, í kulda og 
trekki og vinna í sjoppunni á leikjum 
barna okkar, vina og leggja eitt og 
annað á okkur fyrir félagið sem við 
styðjum? Af því að það er gaman 
og það gerir okkur gott.

 
Þátttaka í skipulögðu starfi íþróttafélaga 
gerir gagn. Við sem foreldrar, stuðningsfólk, 
sjálfboðaliðar liða og félaga erum bakhjarlar 
að öllu því starfi sem íþróttafélögin og 
annað skipulagt félags- og tómstundastarf 
byggir á. Á sama tíma og við styðjum félagið 
þá hjálpum við öðrum og bætum samfélagið 
um leið. 

Við hjá UMFÍ og íþróttahreyfingin 
fylgjumst grannt með stöðu mála og 
líðan iðkenda í skipulögðu íþrótta- og 
tómstundastarfi. Við notum til þess gögn úr 
samstarfsverkefni UMFÍ og ÍSÍ, niðurstöður 
úr spurningalistum sem lagðir eru fyrir 
nemendur í 8. -til 10. bekk grunnskóla. 
Niðurstöðurnar eru birtar í Ánægjuvoginni, 
sem sýnir okkur árangurinn af skipulögðu 
íþrótta- og æskulýðsstarfi. 

Niðurstöðurnar sýna svart á hvítu kosti 
skipulags starfs. 

Iðkendum líður betur
Síðasta könnun Ánægjuvogarinnar var 
gerð vorið 2022. Niðurstöðurnar sýna 
að börnum og ungmennum líkar vel við 
íþróttafélög sín og þjálfara. Þar á meðal á 
sambandssvæði UÍA. Þeim finnst mörgum 
gaman á æfingum, sem er ánægjulegt. En 
íþróttir hafa góð áhrif og aldrei of sjaldan 
sem hamrað er á því, að nemendur sem 

stunda íþróttir í skipulögðu starfi eru 
almennt sátt við lífið og tilveruna en 
þeir sem standa utan við íþróttastarfið. 
Tölurnar og munurinn er sláandi. 

Iðkendum íþróttafélaga líður almennt 
vel. Þeir sofa betur en aðrir og telja heilsu 
sína betri en þeirra sem ekki stunda 
reglulegar íþróttir í skipulögðu starfi. 
Jákvæðir iðkendur sem hafa heilbrigt líferni 
að leiðarljósi eru ólíklegri en aðrir til að 
leiðast út í óæskilega hegðun. Hinir byrja 
að drekka fyrr og sofa verr og meiri líkur á 
að þeir leiðist út í áhættuhegðun. 

Niðurstöðurnar staðfesta því öðru 
fremur forvarnargildi og mikilvægi skipulags 
íþrótta- og æskulýðsstarfs á Íslandi.

Það sem skiptir ekki síður máli er að 
sjálfsmynd einstaklinga í skipulögðu íþrótta- 
og æskulýðsstarfi er sterkari en annarra. 
Iðkendur standa einfaldlega traustum 
fótum og geta ákveðið að halda ekki lengra 
– jafnvel stöðvað aðra – þegar óæskileg 
leið stendur til boða. 

Þetta er lykilatriði til framtíðar og 

samfélaginu til góða.
Upplýsingarnar sem hér hafa verið 

nefndar ríma við niðurstöður Embættis 
landlæknis og birtast í Lýðheilsuvísum 
embættisins. Þar kemur m.a. fram að 
Austfirðingar eru almennt hamingjusamir. 
Eftirtektarvert er reyndar að ungmenni 
í 10. bekk grunnskóla eru töluvert 
hamingjusamari en jafnaldrar þeirra á 
landinu og telja andlega heilsu sína góða. 
Færri eru kvíðafullir, fólk sefur vel, færri 
drekka gosdrykki en í öðrum landshlutum, 
áhættudrykkja framhaldsskólanema er 
minni og færri hafa notað ólögleg vímuefni. 
Það eru afar góðar fréttir. Á hinn bóginn 
hefur notkun níkótínpúða aukist talsvert 
og er hún á Austurlandi nokkuð meiri en 
annars staðar. (26,3% á Austurlandi en 
22,8% á landinu öllu).

Fáum alla með
Eins og áður segir sýna niðurstöður 
Ánægjuvogarinnar glöggt forvarnargildi 
skipulags íþróttastarfs. Í samræmi við það 
þarf að ná betur til barna, ungmenna og 
annars fólks sem af einhverjum ástæðum 
tekur ekki þátt í skipulögðu starfi eða upplifir 
sig ekki sem hluta af menginu. Gögnin úr 
Ánægjuvoginni sýna að hlutfallslega fleiri 
strákar en stelpur taka þátt í íþróttastarfi. 
Stúlkur og kynsegin gera það síður. Börn 
og ungmenni af erlendu bergi brotið og fólk 
með fatlanir sömuleiðis.

Ýmsir falla af ýmsum ástæðum utan 
hópsins. Við þurfum því að snerta við öðrum 
og hjálpast að til að finna leiðir til að opna 
dyr íþróttafélaga sem flestum. Það getur 
kallað á að fólk þarf að hugsa hlutina upp 
á nýtt til að uppfylla mismunandi þarfir 
iðkenda svo sem flestir geti tekið þátt og 
verið með í starfinu. 

Gerum gott starf betra og styðjum 
íþróttafélagið okkar.

Gerir íþróttafélagið mitt gagn?
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Gönguklúbbur Seyðisfjarðar 20 ára
Í nóvember á þessu ári var haldin 
20 ára afmælishátíð Gönguklúbbs 
Seyðisfjarðar, en hann var stofnaður 
skömmu eftir aldamótin 2000. Í 
gegnum árin hefur margt gengið 
á og verið í nógu að snúast fyrir 
klúbbfélaga. Mörg verkefni hafa litið 
dagsins ljós og hefur klúbburinn frá 
upphafi stuðlað að heilsueflingu á 
Seyðisfirði. Auk þess hefur hann sinnt 
margvíslegum öðrum verkefnum, bæði 
innan Seyðisfjarðar og utan.

Saga
Gönguklúbbur Seyðisfjarðar var stofnaður 
vorið 2002. Undirbúningsstofnfundur hafði 
verið haldinn haustið 2001 en lög klúbbsins 
voru staðfest vorið 2002 og þá gat starfsemi 
hafist. Gunnar Sverrisson var kosinn formaður 
og gegnir hann því starfi enn. Stofnfélagar 
klúbbsins voru um 40 talsins og hófust 
samstundis handa við félagsstarfið. 

Fyrsta skipulagða gönguferð klúbbsins var 
um haustið sama ár þegar hann stóð fyrir 
fjölskyldugöngu á Bjólf í Seyðisfirði. Snemma 
mótaðist stefna og tilgangur í klúbbnum 
sem þróaðist áfram með áhugasemi og vilja 
félagsmanna. Klúbburinn einsetti sér að vinna 
í uppbyggingu gönguleiða, dreifa upplýsingum 
um leiðir, örnefni og sögu gönguleiða og stuðla 
að skipulögðum gönguferðum fyrir félagsmenn. 
Í dag er fjöldinn allur af gönguleiðum í Seyðisfirði 
sem meðlimir gönguklúbbsins eru búnir að stika. 
Auk þess hafa verið settar brýr yfir flestar ár 
og stærstu læki ásamt því að mýrarbrýr voru 
smíðaðar og settar á blaut svæði gönguleiða. 
Klúbburinn hefur einnig merkt fossa á 
gönguleiðum og komið upp gestabókahirslum 
á margar af þessum gönguleiðum.
Helstu verkefni
Verkefnið Fjallagarpur Seyðisfjarðar var 
sett af stað 2007. Þá kom gönguklúbburinn 
gestabókahirslum upp á sjö fjallatoppa í 
Seyðisfirði. Verkefnið gengur út á það að 
einstaklingar ganga á alla fjallstoppana og hljóta 
þar með nafnbótina „Fjallagarpur Seyðisfjarðar“. 
Tindarnir sem þarf að ganga á til að hljóta 
viðurkenninguna eru: Sandhólatindur (1154 
m), Bjólfur (1085 m), Nóntindur (1065 m), 
Hádegistindur (1125 m), Strandartindur (1010 
m), Snjófjallstindur (1028) og Bægsli (938). 

Frá árinu 2007 hafa 22 einstaklingar afrekað 
þetta, en ennþá fleiri byrjað en ekki klárað. 
Fyrsti einstaklingurinn sem tókst að klára þetta 
verkefni náði á síðasta tindinn í ágúst 2007. Af 
fjallagörpunum tuttugu og tveimur hafa þrír bætt 
um betur og gengið á alla fjallstoppana á innan 
við tuttugu og fjórum klukkustundum. Þeir sem 
afreka það hljóta nafnbótina Ofurfjallagarpur 
Seyðisfjarðar. Viðtökurnar sem verkefnið fékk 
voru mjög góðar og þrátt fyrir erfiðar aðstæður 
yfir vetrartímann hefur fólk, bæði félagsfólk og 
aðkomufólk, spreytt sig við þessa áskorun öll 
sumur frá upphafi verkefnisins árið 2007. 

Klúbburinn stendur á hverju ári fyrir 
gönguferðum þar sem burðarpóstarnir hafa 
verið gönguferðir í Seyðisfirði. Jónsmessugöngur 
og Sumarsólstöðugöngur eru þar algengastar 
en einnig hefur klúbburinn skipulagt gönguferðir 
utan Seyðisfjarðar. Þar má helst nefna gönguferð 
á Hvannadalshnjúk og Kverkfjöll, auk gönguferða 
á Snæfell, í Vöðlavík og í Kringilsárrana. Vinnu- 
og viðhaldsferðir, fjölskylduferðir, göngumessur 
og æfingagöngur má einnig nefna sem dæmi 
um þær ferðir sem klúbburinn hefur skipulagt.

Árið 2004 átti sér stað merkur fornleifafundur 
á Vestdalsheiði í Seyðisfirði, en þar fundust alls 
konar munir, perlur og skartgripir í um 700 metra 
hæð. Eftir þennan merka fornleifafund lagðist 
Gönguklúbbur Seyðisfjarðar í áframhaldandi 
vinnu til að varðveita þessa merku sögu. Haldinn 
var fræðslufundur á vegum klúbbsins og verið 
í samskiptum við Fornleifanefnd ríkisins um að 
gera meira úr þessum merka fundi. Enn er því 
verki ólokið.

Til viðbótar við gönguferðnar hefur klúbburinn 
verið iðinn við kolann. Dæmi um önnur verkefni 
eru að aðstoða Ferðafélag Fljótsdalshéraðs við 
byggingu skála á Klyppstað í Loðmundarfirði, 
undirbúningsnámskeið fyrir gönguferðir, 
uppsetning upplýsingapósta víðsvegar um 
Seyðisfjörð og myndasýningar um hitt og þetta 
tengt starfsemi klúbbsins. Annað verkefni var 
uppsetning minningarskjaldar um Bjarna-
Dísu á vörðu í Stafdal, í samstarfi við Kristínu 
Steinsdóttur rithöfund. 

Brýr
Allt frá stofnun Gönguklúbbs Seyðisfjarðar 
hefur klúbburinn sett brýr yfir ár og stærri 
læki á gönguleiðum við Seyðisfjörð. Klúbburinn 

hefur í heildina komið upp níu brúm yfir ár í 
Seyðisfirði, sex timburbrúm og þremur stálbrúm. 
Timburbrýrnar standa flestar nærri byggð og 
auðvelda yfirferð áa á styttri gönguleiðum í 
firðinum. Gönguklúbburinn hefur sinnt viðhaldi 
á þessum brúm, borið á þær vörn og málað, sem 
og skipt um brúarbotna og styrkt undirstöður 
þegar náttúran hefur látið til sín taka. Árið 
2007 reisti klúbburinn sína fyrstu stálbrú, tólf 
metra langa brú yfir Vestdalsá í norðanverðum 
Seyðisfirði. Brúin var vígð á Jónsmessu 2007 
við mikla athöfn. Um hundrað manns gerðu sér 
leið í Vestdal á Jónsmessu og voru viðstaddir 
þegar hún var tekin í notkun. Síðastliðin tvö ár 
hafa risið tvær stálbrýr til viðbótar. Önnur þeirra 
er sex metra löng göngubrú yfir Hjálmá sem var 
sett upp 2021. Hin er níu og hálfs metra brú 
yfir Selsstaðaá sem var sett niður í samstarfi 
við Landhelgisgæsluna sem hífði brúna upp í 
Kolstaðadal í norðanverðum Seyðisfirði. Þar 
tóku meðlimir Gönguklúbbsins við og festu brúna 
við undirstöðurnar. Þetta er stórt verkefni 
fyrir lítinn áhugamannaklúbb og fór langur tími 
í undirbúning, smíði og uppsetningu og eru 
félagsmenn mjög sáttir við árangurinn.

Með brúarsmíðum og viðhaldi á brúm 
hefur klúbbnum tekist að minnka slysahættu 
á gönguleiðum og einnig gert Seyðisfjörð að 
aðlaðandi göngusvæði fyrir heimamenn sem 
og aðkomufólk. Ásamt viðhaldi á gönguleiðum 
í Seyðisfirði hefur klúbburinn tekið þátt í 
ýmsu sameiginlegu starfi með Ferðafélagi 
Fljótsdalshéraðs, m.a. breytingu á brúnni yfir 
Fjarðará í Loðmundarfirði þar sem skipt var um 
brúargólf til að auðvelda aðgengi ef slys ættu 
sér stað á svæðinu.

 
Niðurlag greinar
Frá stofnun Gönguklúbbs Seyðisfjarðar hefur 
starfið verið virkt, margvísleg verkefni verið 
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unnin og markmiðum klúbbsins ætíð fylgt eftir. Verkefnavinna hefur 
gengið vel og tilgangi klúbbsins hefur að mörgu leyti verið náð.

UÍA óskar Gönguklúbbi Seyðisfjarðar til hamingju með áfangann 
og gott starf síðustu tuttugu árin.

Jólakveðja
Um leið og við þökkum samstarfsaðilum og 
viðskiptavinum okkar samstarfið á árinu sem er 
að líða, sendum við landsmönnum öllum okkar 
bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár.

Kaupvangi 3A, Egilsstöðum
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Síðustu misseri hefur mikil vinna 
farið í byggingu nýs íþróttahúss 
á Reyðarfirði og stefnt er að 
því að taka það í notkun í árslok 
2022. Haraldur L. Haraldsson, 
upplýsingafulltrúi Fjarðabyggðar, 
svaraði nokkrum spurningum 
Snæfells um nýja íþróttahúsið. 

Fyrir þremur árum, eða árið 2019, var Rafveita 
Reyðarfjarðar seld til RARIK. Í söluferli 
Rafveitunnar var ákveðið að hagnaðurinn af 
sölu veitunnar myndi renna til uppbyggingar 
á Reyðarfirði og í kjölfar sölunnar var síðan 
ákveðið í samráði við íbúa á Reyðarfirði að 
andvirði sölunnar, sem nam 400 milljónum 
króna, yrði notað til að reisa nýtt íþróttahús 
í bænum. Er þetta einnig ástæðan fyrir því að 
íþróttahúsið var reist á Reyðarfirði, en ekki í 
öðrum byggðakjarna í Fjarðabyggð. 

Undirbúningsvinnan
Aðspurður um hvort þarfagreining hafi verið 
framkvæmd áður en íþróttahúsið var hannað 
segir Haraldur að ekki hafi verið gerð sérstök 
þarfagreining vegna hússins. Við undirbúning 
þess hafi í staðinn verið settur saman 
starfshópur, þar sem kjörnir fulltrúar áttu 
sæti ásamt fulltrúum Ungmennafélagsins Vals 
á Reyðarfirði og íbúasamtaka Reyðarfjarðar. 
Starfshópurinn vann með þær hugmyndir sem 
komið höfðu fram á íbúafundi þann 3. mars 2020 
um uppbyggingu íþróttahúss á Reyðarfirði og 
úrlausnir sem féllu að skipulagi lóða og nýtingu 
þeirra. Þannig hafi verið séð til þess að nýting 
íþróttahússins yrði sem mest og að það myndi 
þjóna íbúum Reyðarfjarðar vel. 

Staðsetningin í hjarta bæjarins
Staðsetning íþróttahússins er afar hentug en það 
er miðsvæðis í bænum. Haraldur segir einmitt 
ástæðuna fyrir staðsetningu hússins fyrst og 
fremst vera nálægðina við Fjarðabyggðarhöllina 
og Grunnskóla Reyðarfjarðar. „Það er ótvíræður 
kostur að byggja upp íþróttamannvirki í grennd 
við grunnskóla og leikskóla,“ nefnir hann. Til 
að gera lesendum grein fyrir staðsetningu 
nýja íþróttahússins má nefna að það er 
aðeins í nokkurra mínútna göngufjarlægð frá 
grunnskólanum og Fjarðabyggðarhöllinni og er 
tengt við gamla íþróttahúsið. Með byggingu nýja 
íþróttahússins háttar því þannig til á Reyðarfirði 
að öll íþrótta- og skólamannvirki hafa nú verið 
reist á sama svæðinu í hjarta bæjarins. 

Byggingin sjálf á lokametrunum
Þegar kemur að sjálfri byggingunni var byrjað 
að reisa grindina að húsinu í maí 2021 en fyrir 
það fór fram undirbúningsvinna á svæðinu. 
Síðan grindin var reist hefur mikið verið unnið 

að byggingunni en því miður hafa framkvæmdir 
tafist af ýmsum ástæðum. Núna er bygging 
hússins þó á lokametrunum og stefnt er að því 
að taka húsið í notkun í árslok 2022. 

Töluvert fjölbreyttari flóra íþrótta 
framundan
Haraldur segir að íþróttahúsið muni hafa mikil 
og jákvæð áhrif á íþróttalíf á Reyðarfirði, sem og 
í Fjarðabyggð allri. „Það að fá íþróttahús í fullri 
stærð gerir íþróttafélögum á svæðinu kleift 
að bjóða upp á mun fjölbreyttari flóru íþrótta 
en hingað til hefur verið mögulegt. Byggingin 
verður að auki eina fullgilda íþróttahúsið fyrir 
allar inniboltaíþróttir í Fjarðabyggð og mögulega 
á Austurlandi öllu,“ segir Haraldur. Með nýja 
íþróttahúsinu verður hægt að bjóða upp á mun 
fjölbreyttari möguleika er viðkemur inniíþróttum 
og aðstaða til iðkunar á alls kyns íþróttum batnar 
því til muna. 

Mun nýtast öllum vel
Í nýja íþróttahúsinu mun starfsemi af 
margvíslegu tagi fara fram. Að sjálfsögðu er þar 
skóla- og íþróttastarf ofarlega á baugi og getur 
almenningur einnig leigt húsið undir almenna 
íþróttaþátttöku utan hefðbundins skólastarfs. 
Haraldur nefnir að húsið muni „nýtast grunn- 
og leikskólum, íþróttafélögum og auðvitað 
öllum almenningi eins og önnur slík mannvirki í 
Fjarðabyggð“. Íþróttahúsið er opið öllum íbúum 
og gestum Fjarðabyggðar enda er það jafnframt 
hugsað fyrir íbúa annarra byggðarkjarna, 
ekki eingöngu íbúa Reyðarfjarðar. Samstarf 
íþróttafélaga í Fjarðabyggð er sífellt að aukast 
og þeim fjölgar sem sækja íþróttaæfingar þvert 
á sveitarfélagið. „Nýtt íþróttahús á Reyðarfirði 
mun þess vegna auðvitað nýtast vel fyrir alla 
íbúa sveitarfélagsins,“ segir Haraldur. 

Hvað með gamla íþróttahúsið? 
Eins og áður var nefnt er nýja íþróttahúsið tengt 
við það gamla. En hvað verður gert við gamla 
íþróttahúsið þegar hið nýja er tekið í notkun? 
Það er enn að miklu leyti óákveðið. Hluti gamla 
hússins verður áfram í notkun, þar sem húsin eru 
tengd og einnig tengd við Fjarðabyggðarhöllina 
með tengibyggingu. Auk þess er líkamsræktin á 
Reyðarfirði staðsett á efri hæð gamla hússins, 
svo það verður ennþá notað. Ekki hefur verið 
tekin endanleg ákvörðun um hvað gert verður 
við íþróttasalinn sjálfan en vinna við að skoða 
það mun fara af stað þegar byggingu nýja 
íþróttahússins verður að fullu lokið. 

Aðstaða til íþróttaiðkunar er víða góð
„Góð íþróttamannvirki eru gulls ígildi fyrir 
samfélag eins og okkar – sama hvar þau eru 
staðsett,“ segir Haraldur. Fjarðabyggð býr vel og 
aðstaða til margs konar íþróttaiðkunar er víða 
góð. Það skiptir því ekki öllu máli nákvæmlega 
hvar íþróttamannvirki eru staðsett, svo lengi 
sem góð samskipti og samvinna er á milli 
þéttbýliskjarna. Á undanförnum árum hefur 
talsvert verið fjárfest í íþróttamannvirkjum og 
með aukinni samvinnu íþróttafélaga hefur nýting 
þessara mannvirkja aukist til muna. Haraldur 
segir það vera von Fjarðabyggðar að þessi 
samvinna muni aukast enn frekar á komandi 
árum.

Nýja íþróttahúsið á Reyðarfirði
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Við óskum lesendum Snæfells

gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári 

www.svn.is
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ALLA LEIÐ
440 1000      n1.is

Við elskum 
aðventuna

N1 aðstoðar þig alla leið
Á N1 Egilsstöðum er undirbúningur jólanna kominn  
á fulla ferð. Kíktu endilega við ef bíllinn þarf jóladekur,  
Stekkjastaur og félaga vantar aðstoð eða þú ert að  
leita að góðri jólagjöf.

Við tökum vel á móti þér!  

25%
afsláttur
fyrir N1 korthafa

af völdum 
Icewear vörum

í desember.

Verð frá 
199 kr.


