Áfangaskýrsla starfshóp Vestmannaeyjabæjar um íþróttamál

Inngangur
Öflugt íþróttastarf hefur einkennt Vestmannaeyjar og er aðstaða til íþróttaiðkunar til fyrirmyndar og
með því besta sem þekkist í rúmlega 4.000 manna sveitarfélagi. Íbúar eru ánægðir með þá
íþróttaaðstöðu sem Vestamannaeyjar hafa upp á að bjóða eins og kemur fram í íbúakönnunum Gallups
síðustu ár.
Fjölskyldu- og tómstundaráð og Bæjarstjórn samþykktu íþróttastefnu Vestmannaeyjabæjar í
desember 2010 og voru markmið við þá stefnu að auka gæði íþróttastarfs og koma á markvissri
uppbyggingu íþróttafélaganna með það að markmið að efla starf þeirra. Á þeirri stefnu ákvað
Fjölskyldu- og tómstundaráð að stofna starfshóp til að ræða framtíðarsýn í uppbyggingu, rekstri og
skipulagi íþróttamála í Vestmannaeyjum. Meginverkefni þessa starfshóps sem hér skilar tillögum
sínum var að gera drög að forgangsröðun uppbyggingu íþróttamála í Vestmannaeyjum næstu 10 árin
út frá fjárhagslegu svigrúmi bæjarins og fjárþörf verkefna ásamt því að skilgreina eða mynda ramma
um það hvernig aðkoma Vestmannaeyjabæjar ætti að vera við aðstoð við rekstur íþróttafélaga. Í vinnu
sinni horfði starfshópurinn til fjölbreytni og gæði núverandi íþróttamannvirkja, nýtingu þeirra, fjölda
iðkenda, skólastarfs, ferðaþjónustu og almennings.
Skipun og markmið hópsins
Á 1545. fundi Bæjarstjórnar Vestmannaeyja var staðfestur vilji fjölskyldu- og tómstundaráðs frá 25.
mars 2019 að stofna starfshóp, með aðkomu ÍBV Héraðssambands, til að ræða framtíðarsýn í
uppbyggingu, rekstri og skipulagi íþróttamála í Vestmannaeyjum. Lagt var til að sú vinna eigi við um
íþróttamál almennt, rekstur og framtíðarskipan þeirra til lengri tíma. Fjölskyldu- og tómstundaráð lagði
til að í starfshópnum sitji tveir fulltrúar meirihlutans, fulltrúi minnihlutans, einn fulltrúi ÍBV
Héraðssambands, framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs og framkvæmdastjóri umhverfis- og
framkvæmdasviðs. Fulltrúi frá meirihluta var ætlað að stýra hópnum.
Hópurinn var svo skipaður þannig að í honum sátu:
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Styrmir Sigurðsson – Fulltrúi H lista og stjórnandi hópsins
Hrefna Jónsdóttir – Fulltrúi H lista
Ingólfur Jóhannesson – Fulltrúi D lista
Björn Matthíasson – Fulltrúi ÍBV
Ólafur Snorrason – Framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs
Jón Pétursson – framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs

Áður en hópurinn tók til starfa varð sú breyting að Elís Jónsson kom inn fyrir Styrmi Sigurðsson og tók
Elís jafnframt við stjórn hópsins. Að auki var Erna Georgsdóttir æskulýðs-tómstunda- og íþróttafulltrúi
bæjarins fenginn með í vinnuna.
Tilgangur starfshópsins var að koma með framtíðarsýn hvað varðar rekstur, uppbyggingu og skipulag
í íþróttamálum til næstu 10 ára. Markmið starfshópsins var að leggja fram fyrir fjölskyldu- og
tómstundaráð tillögur um forgangsröðun verkefna, tímasetja þau og kostnaðarmeta. Það er svo
hlutverk fjölskyldu- og tómstundaráðs í framhaldinu að vinna með niðurstöður og leggja fyrir
bæjarstjórn tillögu um framtíðarsýn í íþróttamálum til lengri tíma. Mælst var til til starfshópurinn verði
tilbúinn með niðurstöður í október 2019.

Vestmannaeyjabær og aðkoma hans að íþróttamálum
Aðkoma Vestmannaeyjabæjar að íþróttamálum hefur verið fyrst og fremst í formi þess að koma upp
og reka aðstöðu fyrir íþróttafélög (íþróttamannvirki) og veita rekstrar- og afreksmannastyrki. Samstarf
bæjarins er fyrst og fremst við aðildarfélög ÍBV héraðssamband og rekstrarstyrki við stærstu
aðildarfélögin sem eru ÍBV-íþróttafélag og Golfklúbb Vestmannaeyja. Árið 2019 var framlag
Vestmannaeyjabæjar til íþróttamála um um 390 milljón (þar af tæpar 210 milljón í rekstur
Íþróttamiðstöðvarinnar) og árið 2020 var framlagiðum 460 milljónir (þar af um 237 milljónir í rekstur
Íþróttamiðstöðvarinnar). Áherslan hefur fyrst og fremst verið á stuðning við íþróttastarf barna og
ungmenna en þó einnig við afreksmannaíþróttir og almenna heilsueflingu.
Íþróttabandalag Vestmannaeyja (ÍBV héraðssamband)
ÍBV héraðssamband var formlega stofna í maí 1945 og eins og nafnið ber með sér upphaflega stofnað
sem bandalag margra íþróttafélaga. Nokkur aðildarfélög eru að ÍBV héraðssambandi en sveifla hefur
verið í virkni þeirra í gegnum árin. Þau félög sem eru virk í dag eru ÍBV íþróttafélag, Körfuknattleiksfélag
ÍBV, Sundfélag ÍBV, Golfklúbbur Vestmannaeyja, Fimleikafélagið Rán, Badmintonfélag Vestmannaeyja,
Blakfélag ÍBV, Íþróttafélagið Ægir og Knattspyrnufélagið Framherjar Smástund.
Vestmannaeyjabær greiðir skv. samstarfssamningi tvo styrki til ÍBV héraðssambands sem félagið
greiðir síðan út til aðildarfélaga skv. fyrirfram samþykktum reglum. Annars vegar eru rekstrarstyrkur
að upphæð 3,7 milljón (2019) og hins vegar afreksmannastyrkur að upphæð 3.150.000 kr. (2019). ÍBV
héraðssamband hefur búið til reglugerðir um þessa sjóði sem þau kalla Barna- og unglingasjóður ÍBV
og Íþróttasjóður ÍBV. Stjórn ÍBV héraðssamband metur og úthlutar styrkjum úr fyrri sjóðnum skv.
reglum um skiptingu tekna frá Íslenskum getraunum. Úr Íþróttasjóði ÍBV metur stjórn og úthlutar
styrkjum úr sjóðum skv. vinnureglum sjóðsins.
Íþróttastefna Vestmannaeyjabæjar
Fjölskyldu- og tómstundaráð og Bæjarstjórn samþykktu íþróttastefnu Vestmannaeyjabæjar í
desember 2010. Meginmarkmið þeirrar stefnu er; „Heilbrigð sál í hraustum líkama“. Tíndar eru til
fimm megináherslur: 1. Aukin þátttaka bæjarbúa, ekki síst barna og unglina, í íþróttum sem og
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reglulegri hreyfingu, 2. Ná virkri tengingu milli forvarna og þátttöku í íþróttum, 3. Áhersla á heilbrigðan
lífstíl, virðingu, umhyggju, samstöðu og samkennd, 4. Efla skilning einstaklingsins á umhverfi sínu og
tengja það íþróttastarfi og 5. Vestmannaeyjabær vill taka þátt í að styðja við afreksíþróttir og byggja
upp afreksfólk m.a. í þeim tilgangi að skapa fyrirmyndir einstaklinga öðrum til hvatningar. Í framhaldi
af íþróttastefnu Vestmannaeyjabæjar voru þau aðildarfélög ÍBV héraðssambands sem ekki höfðu
mótað íþróttastefnu hvött til að vinna sína stefnumótunarvinnu og um leið hvött til að stýra forsendum
og áherslum í sömu átt og fram kemur í stefnunni. Markmiðið var að auka gæði íþróttastarfs og koma
á markvissri uppbyggingu íþróttafélaganna með það að markmið að efla starf þeirra.
Fólksfjöldi og áhrif á íþróttastarfið
Samanburður á aldurssamsetningu sýnir að töluverðar breytingar eru að verða á aldurssamsetningu
íbúa. Mikil fjölgun er í elstu aldurshópunum og gera þarf ráð fyrir að þessi hópur stækki enn frekar. Í
Vestmannaeyjum er áberandi, eins og víða á landsbyggðinni, að íbúum 25-45 ára hefur fækkað
hlutfallslega sem aftur gerir að það fækkar í yngstu aldurshópunum. Fjöldi barna í árgangi sveiflast
mikið og rokkar hann frá því að vera undir 40 börnum í árgangi í um tæplega 60 í árgangi. Síðustu tveir
árgangar eru undir 40 börn. Fækkun barna leiðir af sér færri börn sem æfa íþróttir og erfiðara verður
að halda úti hópaíþróttir. Samkvæmt svörum aðildarfélaga ÍBV héraðssamband er um 1502
einstaklingar sem stunda íþróttir hjá þeim, 983 yngri en 18 ára og 519 eldri. Samkvæmt því eru tæplega
35% sem stunda íþróttir með aðildarfélögum ÍBV héraðssambands og af þeim einungis rúmlega 15%
eldri en 19 ára. Miðað við fjölda yngri barna sem stunda íþróttir með umræddum félögum má ætla að
verið sé að margtelja einstaklinga því börn á aldrinum 0 – 18 ára eru einungis 897 börn. Með þessu má
áætla að fjöldi þeirra sem stunda íþróttir hjá aðildarfélögum ÍBV íþróttafélags séu minni en 35% eða
undir 30%.

1 Höllin, 2 Hásteinsvöllur, 3 Týsheimilið, 4 Týsvöllur, 5 Þórsheimili, 6 Þórsvöllur, 7 Golfvöllur, 8 Íþróttamiðstöð, 9 Sundsvæði
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Íþróttamannavirki í Vestmannaeyjum
Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja er eitt mest nýtta þjónustustofnun bæjarins. Þar fer fram skólaíþróttir
barna, handbolti, fótbolti, körfubolti, fimleikar, badminton o.fl. Í Íþróttamiðstöðinni eru m.a. þrír
fjölnota íþróttasalir, aðstaða fyrir fimleika iðkendur, fundarsalur, þreksalur og sundlaug. Útisvæðið
með heitum pottum, vaðlaug fyrir börn og rennibrautum. Hálft knattspyrnuhús með gervigrasi er
einnig vel nýtt til knattspyrnuæfinga sem og til hreyfinga fyrir eldra fólk. Í húsinu er aðstaða til æfinga
fyrir frjálsar en hefur verið lítið nýtt. Átján holu golfvöllur er í Eyjum sem vel er nýttur á sumrin bæði
fyrir áhugamenn sem til keppni. Haldin eru þar stærri mót á vegum GSÍ. Fjórir grasvellir eru til
knattspyrnu. Tvö húsnæði eru með minni íþróttasölum og búningsaðstöðu. Annað þeirra er
Þórsheimilið sem áður var nýtt fyrir frístundaheimili fyrir börn en nýtist orðið í dag nær eingöngu sem
húsnæði fyrir tjaldaðstöðu. Lítill æfingarsalur er í kjallara hússins sem nýst hefur fyrir karateæfingar. Í
Týsheimilinu eru sturtu og búningaherbergi sem nýtast við Hásteinsvöllinn, þrekaðstaða fyrir ÍBV
íþróttafélag, sem og lítill æfingarsalur sem nýtist til hreyfinga og æfinga s.s. fyrir Íþróttafélagið Ægi
(boccia æfingar). Í Týsheimilinu eru búningsaðstaða, félagsaðstaða, þreksalur, lítill íþróttasalur, stór
fundarsalur og skrifstofur ÍBV íþróttafélags. Aðgengi að íþróttasal hefur verið takmarkaður og er
salurinn einungis nýttur í afmarkaða starfsemi. Húsnæðið kallar orðið á töluvert viðhald. Uppbyggingog viðhald íþróttamannvirkja í Vestmannaeyjum

Þau íþróttamannvirki sem aðildarfélög ÍBV héraðssambands notast við eru nær eingöngu í eigu
Vestmannaeyjabæjar. Undantekningar er golfvöllurinn og golfskáli Golfklúbbs Vestmannaeyja og
stúkan við Hásteinsvöllinn sem er í eigu ÍBV íþróttafélags. Íþróttamiðstöðin er stærsta mannvirkið og
mest nýtt. Húsnæðið hefur krafist mikils viðhalds bæði hvað varðar húsnæðið sjálft, búningsklefa, gólf
íþróttasala, fimleikagryfju og sundlaugina. Að auki hefur þurft að endurnýja ýmis tæki s.s. stiga og
tímatafla og ýmis áhöld. Rekstrarkostnaður ÍM eru um 300 milljónir á ári án tekna. Knattspyrnuhúsið
er að mestu nýtt fyrir knattspyrnuæfingar en nýtist einnig fyrir göngu fyrir bæjarbúa og þá helst eldri
borgara. Húsnæðið þarfnast lítils viðhalds en skipt var um gervigras fyrir nokkrum árum.
Rekstrarkostnaður af húsnæðinu eru um 30 milljónir á ári. Íþróttavellirnir eru fjórir og eingöngu nýttir
fyrir knattspyrnu. Varamannaskýli var sett upp við Týsvöllinn og girt í kringum Hásteinsvöllinn.
Rekstrarkostnaður við íþróttavellina eru um 15,5 milljónir á ári. Rekstrarkostnaður af húsnæði
Týsheimilisins er um 30 milljónir.
Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja
Erfitt er að áætla nákvæmlega fjölda einstaklinga sem nýta sér þjónustu Íþróttamiðstöðvar
Vestmannaeyja (ÍM). Ekki liggur fyrir nákvæmar tölur um hversu margir æfa með íþróttafélögum í ÍM
á dag í hverri viku. Vitað er að um um 6150 æfa í sölunum í viku en ekki hversu margir einstaklingar
því sumir æfa oftar en einu sinni í viku. Að auki eru um 520 grunnskólabörn að stunda leikfimi þrisvar
sinnum í viku. Að auki eru þeir sem mæta í sund. Varðandi sundið er mesta nýtingin á sumrin frá júní
fram í lok ágúst. Nokkuð jöfn notkun er á sundlauginni aðra mánuði nema í nóvember og aðallega í
desember minnkar nýtingin. Helstu topparnir í aðsókn í sund á degi hverjum er frá kl. 13 til kl. 17 en
tíminn frá 9 – 10 og frá 11 – 12 er einnig vel nýttur. Aðrir tíma eru nýttir í sundkennslu grunnskólabarna.

Gagnasöfnun og afmörkun
Starfshópurinn hóf vinnu sína í 5. júní 2019 og hefur átt alls 21 fundi, vinna hefur hins vegar legið niðri
vegna Covid-19 en einungis 2 fundir hafa verið haldnir frá 9. mars 2020 þegar lítið var eftir að vinnu
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hópsins. Til að fá fram sem bestu mynd á stöðu íþróttamála var ákveðið að útbúa rafræna könnun til
allra aðildarfélaga ÍBV Héraðssambands með spurningum er vörðuðu verkefni hópsins. Spurningarnar
voru sendar út rafrænt í júlí og fengu aðilar frest til að svara spurningunum fram til 29. ágúst 2019.
Tímafresturinn var síðan framlengdur til 22. október 2019 vegna drátta á skilum frá einstaka félögum.
Dagana 12. – 19. nóvember 2019 var fundað með hverju og einu félagi, farið yfir svör þeirra og kallað
eftir fleiri atriðum sem nefndarmenn og fulltrúar félaganna töldu skipta máli. Í desember og janúar
2020 var unnið úr þeim svörum sem komu fram í könnunni og viðtölum við félögin. Í janúar og febrúar
2020 var farið áfram í úrvinnslu á samantekt, drög að skýrslu, mat á hugmyndum og kostnaði.

Svörun aðildafélaga ÍBV héraðssambands
TBV
Að sögn forsvarmanna TBV eru um 40 manns virkir félagar og af þeim um 26 yngri en 18 ára. Engin
æfingargjöld eru og stendur félagið ágætlega fjárhagslega. Það fær tekjur í gegnum ÍBV
héraðssamband. TBV er drifið áfram af einstaklingum sem halda utan um starfið. Félagið nýtir
íþróttasali Íþróttamiðstöðvarinnar og er ánægt með þá aðstöðu og telur ekki þörf á breytingum.
KFS
Í KFS eru um 55 manns og af þeim eru um 20 undir 18 ára aldurinn. Engin æfingargjöld eru en tekjur
eru aðallega í gegnum getraunastarf, auglýsingar og fjáraflanir. Enginn launaður starfsmaður er hjá
KFS en virk stjórn og þjálfari. Töluverður kostnaður er við ferðalög í kringum keppnir og nokkur þörf á
að tryggja fjármagn til reksturs. Gott samstarf er ÍBV íþróttafélag. Stefna félagsins er að komast upp
um deild og vera skuldlaust félag. Samfélagslegt markmið KFS er að geta boðið ungum mönnum upp
á vettvang til að stunda fótbolta og um leið efla heilbrigt líferni og félagsfærni þeirra. Félagið nýtir
íþróttavelli Vestmannaeyjabæjar sem félagið segir til fyrirmyndar að mestu leiti. KFS telur helst þörf á
gervigrasvelli í fullri stærð til að getað spilað leiki utan sumartíma. Óska staðan að mati fulltrúa KFS er
stækkun knattspyrnuhallarinnar með fullum velli og varamannaskýli við Þórsvöllinn eða stúkuna. Eins
er nefnt að sett verði gervigras á Týs- eða Þórsvöllinn og betri búningsklefa í Týsheimilið eða stúkuna.
Varðandi þróun starfsemi og markmið félagsins þá er mat fulltrúa KFS að það verði óbreytt.
ÍBV körfubolti
Í körfuboltafélaginu eru að sögn forsvarsmanna þess um 37 manns og þar af 17 yngri en 18 ára. Engin
keppnisferð var farin á síðasta tímabili. Þriggja manna stjórn rekur félagið. Fjárhagsstaða félagsins er
góð enda reksturinn frekar lítill. Markmið félagsins er að auka við starfsemi félagsins en það mun kalla
á aukinn fjárhagslegan stuðning. Engin æfingargjöld eru. Fjármögnun félagsins er að mestu í gegnum
styrki sem sótt eru til fyrirtækja. Félagið nýtir íþróttasali Íþróttamiðstöðvarinnar til æfinga.
Forsvarsmenn félagsins telja það þurfa að koma upp betri körfum í Íþróttamiðstöðina. Þær eiga að
vera til en á eftir að setja upp. Félagið fjármagnaði að hluta uppsetningu á útivelli við Barnaskólann í
samstarfi við Vestmannaeyjabæ. Engin ákveðin framtíðarsýn er hjá félaginu.

Golfklúbbur Vestmannaeyja
Samtals 483 einstaklingar eru skráðir í GV og af þeim eru 124 börn yngri en 18 ára. Æfingargjöld fara
eftir aldri en klúbbgjald fyrir 18 – 69 ára er 80.000 kr. 70 ára og eldri greiða 50.400 kr. og fullorðnir í
námi greiða 56.000 kr. Klúbburinn er með 7 manna stjórn og daglegur rekstur er í höndum
framkvæmdastjóra. Starfsmenn yfir sumarið fara mest í um 12 stöðugildi en um 3 – 4 yfir veturinn. .
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Nýtingin á vellinum árið 2018 var um 12.000 hringir skráðir en boðsmót eru ekki skráð. Rekstur er
erfiður en klúbburinn lenti illa í hruninu með lánin sín og tekjur rétt duga fyrir gjöldum. Styrkurinn frá
Vestmannaeyjabæ hefur hjálpað klúbbnum mikið við að halda sjó í rekstri. Tækjabúnaður er
viðhaldsfrekur og þarfnast reglulegrar endurnýjunar. Rekstur og umhirða vallarins er í eðli sínu dýr en
golfvöllurinn er sagður vera einn af fimm bestu á landinu og fær fyrir vikið mikla athygli bæði hér á
landi og erlendis. Fyrir utan félagsgjöldin, framlag félagsmanna og mótsgjöld þá er önnur fjármögnun
í gegni styrki frá Vestmannaeyjabæ og fyrirtækjum. Gott samstarf er við ÍBV um umhirðu golfvallarins
og knattspyrnuvallanna og er unnið að því að endurnýja samstarfið. GV var fyrsta félagið í Eyjum til að
fá titilinn fyrirmyndarfélag ÍSÍ. Samstarf er við FÍV með íþróttaakademíu og eru þar um 5 – 7 aðilar frá
GV. Stefna klúbbsins er að fela enn frekar barna- og unglingastarf og markmiðið er að vera með
golfkennara í fullu starfi. Stefnan er að halda vel utan um afreksmannakylfinga og halda GV uppi í efstu
deild í sveitarkeppni GSÍ. Aðstaða klúbbsins er viðunandi eins og er með stórbættri aðstöðu á
æfingarsvæðinu sem og með golfhermi innanhúss. Eini vandinn með æfingasvæðið er að það er á
erfiðum stað. Það sem helst vantar í dag er búningaaðstaða en krafa er komin frá GSÍ um slíkt ásamt
vökvuna búnaði. Félagið er ánægt með samstarfið við Vestmannaeyjabæ og vonast til áframhaldandi
samstarfs.
Blakfélag ÍBV
Um 10 – 12 manns eru í Blakfélagi ÍBV og allir eldri en 18 ára. Æfingagjaldið er 15.000 kr. önnin fyrir þá
sem eru í Íslandsmótinu og 10.000 kr. fyrir aðra. Æft er í íþróttasal ÍM þrisvar sinnum í viku. Ánægja er
með æfingarastöðuna og tækjakost. Forsvarsmenn Blakfélagsins óska helst eftir strandblakvelli.
ÍBV íþróttafélag
ÍBV íþróttafélag er lang stærsta íþróttafélagið innan ÍBV héraðssamband og skiptist upp annars vegar
í handbolta og fótbolta. Innan fótboltans eru um 329 einstaklingar og þar af um 34 eldri en 18 ára. Í
handboltanum eru skráðir 274 einstaklingar og þar af 30 eldri en 18 ára. Hugsanlega eru meirihluta
einstaklingarnir bæði taldir í fótbolta og handbolta en margir stunda báðar íþróttirnar. Æfingargjöldin
eru háð aldri og eru frá 12.500 kr. fyrir 3 – 6 ára, 70.500 kr. fyrir 7 – 10 ára, 73.900 kr. fyrir 11- 12 ára,
77.300 kr. fyrir 13 – 16 ára. Innifalið í æfingargjöldum eru æfingar bæði í fótbolta og handbolta,
æfingartreyjur annað hvort ár og ÍBV greiðir ferðakostnað í öll mót með Herjólfi. Í ágúst 2019 voru um
70 einstaklingar á launaskrá en í mismunandi starfshlutföllum. Störfin eru á skrifstofu félagsins,
þjálfarar og leikmenn. Vandamál er bæði hjá fótbolta og handbolta með fjárhaginn. Yngri flokkastarfið
er vel fjármagnað og með góðum bakhjörlum. Erfiðara er með meistaraflokkana en félagið er engu að
síður skuldlaust. Félagið telur mikla þörf á fjárhagslegum stuðningi bæði frá einkaaðilum og
bæjarfélaginu til að geta rekið félagið og haldið út þeim metnaði sem það hefur. Félagið stendur fyrir
ýmsum gerðum fjáraflana og sífellt verið að leita nýrra leiða. Félagið er með nokkra stóra
heildarsamninga ásamt því að fá styrki ÍBV er fyrirmyndarfélag ÍSÍ og rekur íþróttaakademíu.
Handboltinn nýtir sér íþróttasali ÍM en fótboltinn íþróttavellina og knattspyrnuhúsið. Handboltinn
hefur þrekaðstöðu í ÍM og fótboltinn þrekaðstöðu í Týsheimilinu. Félagið nýtir Týsheimilið sem
félagsheimili og hefur skrifstofuaðstöðu í húsnæðinu endurgjaldslaust. Fótboltinn er nokkuð sáttur við
fjóra fótboltavellina í dag og ekki má fækka þeim. Búningsaðstaðan er vandamál en mun leysast með
nýrri búningsaðstöðu í stúkunni ásamt nýju félagsheimili. Fótboltinn segir líkamsræktaraðstöðuna vera
lélega. Óskastaðan er að byggður verði fullbúin knattspyrnuhöll með velli í fullri stærð. Einnig að skoða
uppsetningu á gervigrasvelli. Hásteinsvöllinn má gjarnan stækka. Handboltinn telur aðstöðu til
handbolta iðkunnar nokkuð góða með þremur stórum handboltavöllum og ágætis aðstöðu. Helst
vantar betri búningsaðstöðu ásamt félagsaðstöðu fyrir starfsfólk handboltans. Félagið ræðir reglulega
fækkun iðkenda og hvernig best er að bregðast við því. Reynt er að halda börnum sem lengst í
íþróttum. Metnaður er hjá félaginu að vera í fremstu röð í handbolta og fótbolta. Fámennið gerir
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hlutina erfiða en skapar einnig tækifæri. Starfsfólk og sjálfboðaliðar eru framúrskarandi. Gott samstarf
er við KFS og GV.
Sundfélag ÍBV
Um 40 einstaklingar yngri en 18 ára stunda æfingar hjá sundfélaginu. Það fer eftir aldri iðkenda hver
æfingargjöldin eru og greitt er fyrir hvora önn fyrir sig. Hópur 1 greiðir 40.500 kr. fyrir árið, hópur 2
greiðir 49.500 kr. fyrir árið, hópur 3 greiðir 49.500 kr. fyrir árið og hópur 5 greiðir 54.000 kr. fyrir árið.
Innifalið í æfingum er aðstaða til iðkunnar og æfingar. Æft er í sundlaug Íþróttamiðstöðvar. Félagið
hefur ekki yfir að ráða neitt sérstakt skipurit. Einn þjálfari og einn aðstoðarþjálfari eru í 30%
starfshlutfalli. Æfingagjöldin dekka starfsmannakostnaðinn. Keppnis- og æfingarferðir eru félaginu
dýrar. Stjórn félagsins hefur ekki sett á blað nein sérstök markmið fyrir félagið. Forsvarsmenn félagsins
telja aðbúnað félagsins til æfinga vera nokkuð góðan en vantar að löglega tímaklukku. Ekki má keppa
í lauginni þar sem það er salt í henni. Óskastaðan væri að fá löglega útisundlaug og aðgang að æfingasal
fyrir styrktaræfingar. Einnig er sjúkralaug til bóta sem myndi létta álagið á lauginni. Vantar aðstöðu
fyrir áhorfendur. Von er um að félagið stækki ef aðstaðan batnar.
Fimleikafélagið Rán
Um 189 börn stunda æfingar hjá Rán og flest undir 10 ára aldur. Fjöldi barna 2 – 9 ára eru um 93. Mikil
aukning hefur orðið í fjölda iðkenda. Æfingargjöldin eru mörg og fara eftir aldri og æfingartíma. Þau
eru frá 24.000 kr. fyrir yngstu börnin 2 -3 ára (íþróttaskóli) sem æfa í um 120 mínútur á viku og upp í
80.000 kr. fyrir þau elstu 12 – 15 ára sem æfa 450 mínútur á viku. (Íþróttaskóli (2-3 ára börn ) 15 klst=
24.000 kr., 4-5 ára börn 120 mín á viku = 45.000 kr., 6 ára 180 mín á viku = 56.000 kr., 7-8 ára kvk. 270
mín á viku = 64.000 kr, 7-10 ára kk. 180 mín á viku = 56.000 kr., 9-11 ára kvk 360 mín á viku = 71.000
kr., 11-13 ára kk. 360 mín á viku = 71.000 kr., 12-15 ára kvk. 450 mín á viku = 80.000 kr.). Félagið er
búið að vera í lægð síðast liðin ár og er nýbyrjað í uppbyggingu. Fimleikafélagið Rán skuldar ekki og
kostnaður vegna þátttöku í mótum hefur verið lítill. Lítið hefur verið um endurnýjun á áhöldum á
síðustu 10 árum. Kostnaður vegna þjálfara hefur aukist mikið á síðasta ári vegna hærri aldurs og
menntunar þjálfara auk fjölgunar þjálfara. Einnig var tekinn upp staða yfirþjálfara sem ekki hefur verið
áður. Hjá félaginu starfa 6 þjálfarar í um 1,4 stöðuhlutfalli. Lauslega reiknað án launatengdra gjalda er
kostnaður vegna launa og endurmenntunarnámskeiða um 4,5 milljón kr. Krafa frá FSÍ er að þjálfari
þurfi að vera með stig 1 og 2 ásamt A og B. Félagið fær styrki frá fyrirtækjum og smá frá
Vestmannaeyjabæ. Lítil samvinna er við önnur íþróttafélög í bænum og þá helst varðandi niðurröðun
á æfingartímum í Íþróttamiðstöðinni. Félagið er ekki með neina æskulýðs- og tómstundastefnu né
lýðheilsustefnu. Fulltrúar Ránar telja aðbúnað félagsins t.d. varðandi æfingaraðstöðu og tækjakost
vera miðlungs. Telja þeir þörf á fimleikahúsi til að auðvelda æfingar s.s. við tilfærslur á áhöldum og til
að fá æfingartíma sem hentar. Markmið Ránar er að auka iðkenda fjöldann og halda aðalþjálfara
félagsins sem er með mikla menntun. Markmiðið er að fjöldi iðkenda verði um 300 á aldrinum 2 – 17
ára. Núverandi æfingartímar í ÍM er ein af hindrunum. Markmiðið væri raunhæfara með tilkomu
fimleikahúss. Fulltrúar Ránar telur nokkuð viss um að frístundastyrkur sé að skila aukningu í iðkun hjá
þeim varðandi börn á grunnskólaaldri og 4 – 5 ára börn. Fulltrúar Ránar er ánægt með samstarfið við
forstöðumann ÍM en lítið hægt að segja um samstarfið við Vestmannaeyjabæ. Samstarfið varðandi
sumarfrístund gekk vel. Fulltrúar Ránar telur, að með fimleikahúsi í fullri stærð sem einnig væri hægt
að nýta í aðra starfsemi líkt og fimleikaskóla og fimleikaæfingar innan leikskólatíma fyrir börn á
leikskólaaldri og með leikfimi fyrir eldri borgara o.fl., sé hægt að fjölga iðkendum í 300 – 400.
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Íþróttafélagið Ægir
Iðkendur eru níu. Æfingargjöldin eru um 40.000 kr. á ári (9 mánuði) og innifalið er sund og Boccia. Hjá
félaginu er stjórn og þjálfarar. Alls eru 5 starfsmenn á launum í ótilgreindum starfshlutföllum Þjálfarar
fá greiddar þær æfingar sem þeir eru á og formaður stjórnar á föstum launum. Félagið stendur vel
fjárhagslega. Félagi telur fjárhagslegur stuðningur mikilvægur fyrir svona lítið félag. Félagið hefur verið
með litlar fjáraflanir en sótt styrki fyrir ákveðnum verkefnum s.s. keppnisferðir. Félagið er með fastar
styrktarlínur en að öðru leyti ekki fasta bakhjarla. Engar stefnur eða markmið eru hjá félaginu. Félagið
segir aðstöðu félagsins afar slæma en æft er í Týsheimilinu. Kvartað er yfir kulda á veturna og að ekki
sé þrifið. Aðgengi er gott fyrir hjólastóla og yfirleitt gott næði á æfingum. Hugur er á að sækja um
æfingartíma í ÍM en fulltrúar Ægis telja það vandmeðfarið fyrir Bocciaæfingar vegna truflana sem og
vegna klísturs á gólfum sem geta eyðilagt Boccia boltana sem eru dýrir. Samræma þarf einnig akstur
og æfingar. Óskastaða Ægis er að til væri lítill salur þar sem hæft væri að koma fyrir 2 – 3 bocciavöllum
þar sem ekki stangast á við aðrar æfingar. Týsheimilið er óska staður ef þar væri betri hiti og þrifið.
Raunhæft væri að æfa í sal 3 í ÍM og í raun skársti kosturinn ef Týsheimilið dytti út. Fækkun hefur verið
í iðkendafjölda og framtíðin ekki björt. Reynt er að höfða til yngri iðkendahópsins. Félagið er ánægt
með velvilja bæjarbúa til félagsins og mikil ánægja með að Vestmannaeyjabær væri tilbúið til að koma
til móts við Ægi og breyta akstursþjónustunni þannig að hún henti æfingum betur.

Óskir aðildafélaga ÍBV héraðssambands og mögulegur kostnaður
Ægir:
-

Helst tengt Týsheimilinu, kynding, þrif og aðbúnaður. (rekstur)
Merkja velli í Íþróttamiðstöð, sal 1 eða sal 3. Æfa á dúk en keppa á parketti, æfingarsett eyðileggjast í harpex.
(rekstur)

Fimleikafélagið RÁN:
-

Fimleikahús (fjárfesting)

Sundfélag ÍBV:
-

Lögleg tímatökuklukka (fjárf./rekstur)
Laga stungupalla (rekstur)
50m útisundlaug (fjárfesting)
Sjúkralaug (fjárfesting)
Áhorfendapallar (fjárfesting)

Golfklúbbur:
-

Endurnýjunaráætlun á tækjakosti. (samnýta með öðrum, samningur með kröfum/þjónustu)
Viðhaldslisti, m.a. þak, gluggar, stækka neðri hæð vegna búningsaðstöðu (rekstur/fjárfesting).
Vökvunarbúnaður á völl. (fjárfesting)
Golfhermir, Trackman (fjárfesting)

-

Ekkert

TBV:

Blakfélag ÍBV:
-

Strandblakvöllur, 3,5 milljón í Mývatnssveit. (fjárfesting)

ÍBV körfubolti:
-

Endurnýja körfur og laga í sal 1 (rekstur)
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KFS:
-

Gervigras á Týsvöllinn (fjárfesting)
Varamannaskýli á Þórsvöll (fjárfesting)
Stækka Herjólfshöllina, mögulega 500-700 milljónir. (fjárfesting)
Búningsaðstaða (rekstur/fjárfesting)
Laga girðingu í kringum Helgafellsvöll (rekstur)

ÍBV íþróttafélag:
-

Þurfa 4 grasvelli í fullri stærð og hálf knattspyrnuhús að lámarki.
Búningsaðstaða (fjárfesting)
Líkamsræktaraðstaða, sameiginleg (fjárfesting)
Stækka Herjólfshöllina, mögulega 500-700 milljónir. (fjárfesting)

-

Girða Hásteinsvöll (rekstur)
Gervigras (fjárfesting)
Félagsaðstaða (fjárfesting)
Flóðlýsing á Hásteinsvöll (fjárfesting)

Afmörkun verkefna:
Meginverkefni þessa starfshóps var að fara yfir þá þætti sem varða rekstur, uppbyggingu og skipulagi
í íþróttamálum til næstu 10 ára. Þar var á meðal verkefna að gera drög að forgangsröðun uppbyggingu
íþróttamannvirkja í Vestmannaeyjum út frá fjárhagslegu svigrúm bæjarins og fjárþörf verkefna. Í vinnu
sinni horfði starfshópurinn til fjölbreytni og gæða núverandi íþróttamannvirkja, nýtingu þeirra, fjölda
iðkenda, skólastarfs, ferðaþjónustu og almennings. Hópurinn lagði aðallega áherslu á nýframkvæmdir
frekar en viðhaldsverkefni eldri mannvirkja.

Forgangsröðun:
Til grundvallar forgangsröðun lögðu fulltrúar í vinnuhópnum upp með að velja atriði sem skiptu helst
máli fyrir bæjarfélagið í heild. Til hliðsjónar voru fimm atriði sem hópnum þótti mestu skipta hvað
varðar forgangsröðunina og lögðu upp með að raða þessum atriðum og gefa þeim stig og fóru þau
verkefni sem fengu flest stig í nánari greiningu og kostnaðarmat.
Þau atriði sem lagt var upp með voru á þá leið að í fyrsta lagi var lagt mat á hvort framkvæmd hafði í
för með sér rekstrarhagræðinu en ekki rekstraraukningu og að framkvæmdarkostnaður auk
rekstrarkostnað sé ásættanlegur fyrir stærð sveitafélagsins. Í öðru lagi voru metin áhrif uppbyggingar
á almenning, skólastarf og lýðheilsu í sveitarfélaginu. Í þriðja lagi var lagt mat á framkvæmdir með tilliti
til iðkendafjölda barna, þ.e. hversu margir iðkendur hjá félaginu eru á aldursbilinu 0-18 ára.
Í fjórða lagi voru metin samlegðaráhrif félaganna, þ.e. hvort uppbyggingin nýtist fleiri en einu félagi. Í
fimmta lagi var lagt mat á áhrif íþróttafélagsins og starfsemi þess á ferðaþjónustu.
Auk þeirra verkefna sem hlutu ekki nógu mörg stig og voru ekki kostnaðarmetin frekar voru verkefni
sem:
A.
Höfðu samleiðaráhrif með þeim verkefnum sem voru kostnaðarmetin
B.
Flokkast sem rekstrarverkefni
C.
Starfshópurinn sá ekki fram á að rúmist innan fjárheimilda innan þess tímabils sem honum
var úthlutað.
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Atriðin og vægi


15% -



25% Í öðru lagi voru metin áhrif uppbyggingar á almenning, skólastarf og
lýðheilsu í sveitarfélaginu
20% Í þriðja lagi var lagt mat á framkvæmdir með tilliti til iðkendafjölda
barna, þ.e. hversu margir iðkendur hjá félaginu eru á aldursbilinu 0-18 ára.
20% Í fjórða lagi voru metin samlegðaráhrif félaganna, þ.e. hvort
uppbyggingin nýtist fleiri en einu félagi
15% Í fimmta lagi var lagt mat á áhrif íþróttafélagsins og starfsemi þess á
ferðaþjónustu.
5% Kröfur sérsambands á aðbúnað, m.t.t. móta o.þ.h.






Í fyrsta lagi var lagt mat á hvort framkvæmd hafði í för með sér
rekstrarhagræðinu en ekki rekstraraukningu og að framkvæmdarkostnaður auk
rekstrarkostnað sé ásættanlegur fyrir stærð sveitafélagsins. Sparnaður fyrir heimili
þannig að ekki þurfi að ferðast uppá land.

Niðurstaða:
Þegar búið er að taka út verkefni sem eru hafin eða hafa samlegðaráhrif í öðrum verkum er kostnaður metin að lámarki
1.500.000.000 kr.

Félag
KFS/ÍBV
Rán
ÍBV - Hérðass.
Sundfélag ÍBV
ÍBV
Sundfélag ÍBV
Blakfélag
Golfklúbbur
Golfklúbbur
KFS
Golfklúbbur

Verkefni
Stækka fjölnota hús
Fimleikahús 800m2
Félagsheimili 900m2
Sjúkralaug
Flóðlýsing Hásteinsvelli
Áhorfendapallar
Strandblakvöllur
Viðhald á golfskála
Golfhermir
Laga girðingu við Helgafellsvöll
Vökvunarbúnaður

Fjárfesting
500.000.000 ISK
250.000.000 ISK
350.000.000 ISK
350.000.000 ISK
20.000.000 ISK
2.000.000 ISK
3.500.000 ISK
5.000.000 ISK
4.000.000 ISK
6.000.000 ISK
5.000.000 ISK
1.495.500.000 ISK

Lokaorð og frekari fyrirvarar
Með áfangaskýrslu þessari er starfshópurinn að reyna að ramma inn vinnu hópsins og draga saman
mynd af þeim óskum og þörfum sem aðildarfélög ÍBV Héraðssambands settu fram í sinni framtíðarsýn
til næstu tíu ára. Almennt hafa niðurstöður íbúakannana Gallups í gegnum árin sýnt fram á mikla
ánægju íbúa með þá aðstöðu sem sveitarfélagið veitir til íþróttaiðkunar. Sveitarfélagið
Vestmannaeyjar hefur verið ofarlega þegar hefur verið spurt útí aðstöðu til íþróttaiðkunnar og fyrir
árið 2019 var sveitarfélagið í efsta sæti af þeim sveitarfélögum sem tóku þátt í þessum könnunum.
Þessi skýrsla er ekki að skuldbinda Vestmannaeyjabæ á nokkurn hátt varðandi framlag til íþróttamála
heldur einungis innlegg í frekari umræðu. Skýrslan er unnin fyrir fjölskyldu- og tómstundaráðs til
frekari umfjöllunar sem og bæjarstjórn.
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Hafa ber í huga að gagnaöflun, viðtöl við aðildafélög og úrvinnsla fór fram fyrir Covid-19. Mögulega
hafa einhverjar breytingar orðið á forsendum félaga, einhverjum verkefnum lokið og mætti kalla eftir
viðbrögðum félaganna reglulega.
Mögulega þarf að skoða einnig fleiri þætti er varðar rekstrarstyrki til félaganna, s.s. eiganda aðstöðu,
auka greiðslu fyrir samstarf milli félaga, auka greiðslu fyrir félög sem halda úti æfingum fyrir aðila með
sérþarfir, fjölda viðurkenndra þjálfara og auka greiðslur fyrir barna- og unglingastarf.
Starfshópur leggur til að félög séu fyrirmyndarfélag innan ÍSI til að fá úthlutað fjármagni frá
Vestmannaeyjabæ.
Ekki má gleyma í allri upptalningunni það mikla og öfluga starf og vinnu sem hvert og eitt félag innan
ÍBV Héraðssambands og félagsmenn þeirra leggja fram. Í flestum tilfellum er um öflugt sjálfboðastarf
að ræða og einstaka launaðir starfsmenn sem er að baki þessu starfi. Oft eru skiptar skoðanir um
aðkomu sameiginlegs sjóðs sveitarfélagsins inn í rekstur íþróttafélaganna og þær skuldbindingar sem
félögin setja sér. Öflugt íþróttastarf og heilsueflandi markmið auk jákvæðrar og heilbrigðra fyrirmynda
skiptir þó miklu máli bæði hvað varðar börn og fullorðna. Slíkt starf hefur fyrirbyggjandi áhrif á heilsu
og þroska sem og jákvætt hugafar og samheldni samfélagsins. Verkefnið verður þó alltaf
samvinnuverkefni sem þarf að byggja á gagnkvæmu trausti, virðingu og ábyrgð.
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