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A
lþingi samþykkti 2. júní síðastliðinn þings-

ályktunartillögu um stofnun lýðháskóla á 

Íslandi. Í ályktuninni felst að mennta- og 

menningarmálaráðherra hefji vinnu við 

frumvarp um almenna löggjöf um lýðháskóla á 

Íslandi og leggi fram frumvarp um skólana á Alþingi 

eigi síðar en á vorþingi 2017. 

 Þingsályktunin var fyrst lögð fram í janúar 2015. 

Þar og aftur í nýju ályktuninni kom fram að markmiðið 

sé að lýðháskóli verði viðurkenndur valkostur í mennt-

un sem njóti stuðnings hins opinbera. Stefnt er á að 

við gerð frumvarpsins verði horft til þess fyrirkomu-

lags sem gildir um starfsemi lýðháskóla á Norður-

löndum. 

 Mörg hundruð lýðháskólar eru á Norðurlöndunum 

en aðeins einn nú um stundir á Íslandi. Lýðháskólar 

hafa verið reknir hér til skamms tíma annað slagið 

frá því að Guðmundur Hjaltason rak lýðháskóla á 

Akureyri og í Laufási við Eyjafjörð á árunum 1881–86 

en þeir hafa aldrei verið jafn langlífir og erlendis 

enda flestir reknir af einstaklingum og án traustra 

bakhjarla til langframa. 

 Hugmyndir hafa verið uppi um áratuga skeið innan 

UMFÍ og ungmennafélagshreyfingarinnar um að 

stofna lýðháskóla hér á landi. UMFÍ fjármagnaði að 

hluta íþróttaskóla í norrænum anda sem glímukóng-

urinn Sigurður Greipsson setti á laggirnar í Haukadal 

á Suðurlandi sumarið 1927 og rak til ársins 1969. Hug-

myndin gekk í endurnýjun lífdaga árið 2009 en þá 

viðraði Helga Guðrún Guðjónsdóttir, þá formaður 

UMFÍ, hana við þau Katrínu Jakobsdóttur, þá mennta- 

og menningarmálaráðherra, og Árna Pál Árnason, 

þáverandi félagsmálaráðherra. Vel var tekið í hug-

myndina á þeim tíma. Þingmenn Bjartrar framtíðar 

lögðu tillöguna, sem samþykkt var nú, upphaflega 

fram á Alþingi í janúar árið 2015 og var Brynhildur 

Pétursdóttir flutningsmaður hennar. 

 Sjá nánar um ályktunina: 

 Þingskjal 1482 – 17. mál. Nr. 41/145

H
áskólaráð Háskóla Íslands ákvað 

í febrúar árið 2016 að flytja grunn-

nám í íþrótta- og heilsufræði frá 

Laugarvatni til Reykjavíkur. Jón Atli 

Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, 

sagði í aðsendri grein í Fréttablaðinu 

ástæðuna fyrir flutningi námsins þá að 

aðsókn hafi minnkað í íþrótta- og heilsu-

fræði á Laugarvatni. Nemendur þyrftu 

að vera 120 í stað 40 í fullu námi svo 

námsbrautin stæði undir sér.  

 Haukur Valtýsson, formaður UMFÍ, 

segir að með fyrirhuguðum flutningi 

Íþróttakennaraskólans til Reykjavíkur 

sé tækifæri fyrir UMFÍ til að koma að 

stofnun lýðháskóla á Laugarvatni.

 „Ég tel þörf fyrir þessa tegund skóla 

fyrir íslensk ungmenni, sem hafa lokið 

stúdentsprófi og eru að velta framtíð-

inni fyrir sér, enda fá nemendur þeirra 

góðan undirbúning fyrir lífið,“ segir 

Lýðháskólar 
í hnotskurn
• Fjöldi lýðháskóla er á Norður-

 löndum. 

• Margir Íslendingar fara í lýðháskóla 

 á ári hverju, flestir til Danmerkur.

• Lýðháskólar eru afar mismunandi 

 enda með misjafnt námsframboð. 

• Lýðháskólar eru mjög mismunandi 

 eftir því hverjir standa að rekstri 

 þeirra. Ýmist eru skólarnir sjálfs-

 eignarstofnanir eða reknir af félaga-

 samtökum, sveitarfélögum eða 

 öðrum. Áherslan getur verið allt 

 frá listum og menningu til íþrótta, 

 lýðfræði, trúarlegrar fræðslu og 

 umhverfisverndar.

• Nemendur við lýðháskóla eru alla 

 jafna 18 ára eða eldri og stunda nám 

 við skólana í 4–12 mánuði. Sumir 

 skólar taka við yngri nemendum.

• Einn skóli er starfræktur hér á 

 landi á grundvelli hugmyndafræði 

 lýðháskólanna, LungA á Seyðisfirði.

Er lýðháskóli UMFÍ 
að verða að veruleika?

Formaður UMFÍ 
segir lýðháskóla 
eiga upp á pall-
borðið um þess-
ar mundir. 
Ekkert verði þó 
gert án sam-
starfs við hið 
opinbera. 

Lýðháskólar sérhæfa sig á ýmsum 

sviðum. Þeir sem fara á vegum 

UMFÍ eða fá styrk hjá UMFÍ til náms 

í lýðháskóla fara margir í íþrótta-

tengda skóla í Danmörku eða 

Noregi. Íþróttaaðstaða Íþrótta-

kennaraskólans á Laugarvatni er 

góð og kæmi sér án efa vel fyrir 

lýðháskóla (sjá mynd til vinstri).

Haukur. Dóttir hans fór í lýðháskólann Odder Højskole í 

nágrenni Árósa í Danmörku og líkaði það mjög vel. 

 Haukur segir lýðháskóla eiga upp á pallborðið hér á landi nú 

um stundir, ekki síst ef teknar verða upp meiri fjöldatakmarkan-

ir í háskólana eins og er gert á Norðurlöndunum. „Ef það verð-

ur að veruleika er lýðháskóli góður kostur fyrir þá sem vilja læra 

eitthvað annað en boðið er upp á í háskóla og vilja einnig fá 

tíma til að átta sig á hvað viðkomandi 

vilji læra í háskóla. Margir innan og utan 

UMFÍ hafa farið í erlenda lýðháskóla og 

segjast búa að því í lífinu. Kannski þarf 

stúdentspróf ekki að vera skilyrði fyrir 

námi í slíkum skóla.“

H
aukur sér fyrir sér að í lýðhá-

skóla á Laugarvatni verði t.d. 

boðið upp á sérhæft nám sem 

tengist ferðamennsku, íþrótta- og úti-

vistartengt nám og leiðtogahæfileikar 

ungs fólks verði efldir. „UMFÍ hefur bak-

grunn í lýðháskólum og við getum leit-

að leiðsagnar og samvinnu hjá systur-

samtökum okkar í Danmörku þar sem 

mikil þekking er á slíkum skólum. Miklir 

möguleikar felast því í stofnun lýðhá-

skóla á Laugarvatni ef hið opinbera er 

tilbúið til að vinna með okkur að því og 

mikilvægt er að vinna þetta allt með og 

í sátt við menntamálayfirvöld í landinu, 

Ég legg áherslu á það, “ segir Haukur 

Valtýsson. 

Lýðháskóli á Laugarvatni
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Þ
að eru liðin tíu ár síðan ég tók þátt 

í mínu síðasta Unglingalandsmóti. 

Ég verð að viðurkenna, að ég hef 

átt dálítið erfitt með að kyngja því 

hvað langur tími er síðan þetta var. En tím-

inn hefur hreinlega flogið áfram. 

 Þar sem þetta langur tími er liðinn síðan 

ég keppti á síðasta móti – án þess að ég 

hafi tekið neitt sérstaklega eftir því – þá er 

við hæfi að bera saman Unglingalands-

mótið þá og nú. Mótin hafa tekið vaxtar-

kipp á ekki lengri tíma en áratug. Unglinga-

landsmótin eru ekki lengur litlu saklausu 

mótin eins og á árum áður. Nú eru þátt-

takendur næstum tvö þúsund og móts-

gestir vel á annan tug þúsunda! Ástæðan 

fyrir þessari sprengingu er meðal annars 

sú að keppnisgreinum hefur fjölgað og 

því fleiri sem taka þátt í mótinu.

 Af þessari ástæðu velti ég því fyrir hvort 

Unglingalandsmótið er ennþá mót. 

Gaman að keppa í íþróttum
Það má alveg færa rök fyrir því að þótt 

þetta sé orðinn það stór viðburður eins 

og raunin er, þá megi alveg kalla þetta 

íþróttamót í stað hátíðar. Leiðarljós þeirra 

sem fara á mótið á hverju ári er nefnilega 

að hafa gaman af því að keppa í íþróttum. 

Auðvitað koma margir á Unglingalands-

mót með það fyrir augum að sigra í sinni 

grein. Flestir – þar á meðal gerði ég það 

– taka þátt í mótinu til að hitta önnur ung-

menni á sínum aldri, eignast nýja vini og 

hafa gaman af bæði íþróttum og afþrey-

ingunni sem í boði er á mótinu á heilbrigð-

an hátt.   

Keppt í tölvuleikjum
Eins og ég kom að áður er Unglingalands-

mótið farið að laða að sér ungmenni og 

þátttakendur sem fram til þessa hafa ekki 

keppt á mótum – jafnvel ekki tekið nema 

að litlu leyti þátt í íþróttum. Á síðasta 

Unglingalandsmóti á Akureyri kepptu 

krakkar í tölvuleiknum FIFA og er það dæmi 

um nýbreytni sem gekk upp og tókst vel. 

Íþróttakeppni snýst nefnilega um það að 

vera með, taka þátt. 

 Það er einmitt vegna þessarar þróunar 

sem ég tel Unglingalandsmót UMFÍ vera 

að mjakast frá því að vera íþróttamót í að 

verða að íþróttahátíð þar sem þátttakend-

ur reyna sig í alls konar íþróttum, þar sem 

heilbrigði er gert hátt undir höfði og lýð-

heilsan er í fyrirrúmi. 

Keppt í mörgum greinum
Ég mun mæta á Unglingalandsmót UMFÍ 

í Borgarnesi. Í raun get ég ekki beðið eftir 

því að sjá ungmennin etja kappi í alls kyns 

greinum, ekki bara einni heldur tveimur, 

þremur og jafnvel fjórum, hlaupandi á 

milli mótsstaða með stressaða foreldra 

á eftir sér, sligaða af íþróttadótinu – stund-

um eru báðir foreldrarnir með eða annað 

ef systkini keppa og þau hafa þurft að 

skipta liði. Þetta er kannski erfitt yfir dag-

Unglingalandsmót UMFÍ:
Er það íþróttamót eða íþróttahátíð?

inn. En um kvöldið, þegar allir hafa keppt 

og fengið verðlaun, farið í sund og sturtu 

er farið á kvöldskemmtun og dansað fram 

eftir kvöldi. Þá hverfur stressið og þreytan 

á braut.

 Fyrir mér verður Unglingalandsmót 

UMFÍ alltaf það skemmtilegasta. Þar er 

fjörið og mesta skemmtunin. Sjáumst 

hress í Borgarnesi! 

Björn Grétar Baldursson, 

stjórnarmaður UMFÍ

Leiðari Skinfaxa:
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Íslenskt alla leið
„Ég hélt bara áfram og setti mér það markmið að 
bæta mig á hverjum degi. Þá fór boltinn að rúlla.”
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Skinfaxi 3. tbl. 2016

Ritstjóri: Jón Aðalsteinn Bergsveinsson

Ábyrgðarmaður: Haukur Valtýsson, 

formaður UMFÍ

Ljósmyndir: Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, 

Einar Skúlason, Vilhelm Gunnarsson, Gunnar 

Gunnarsson o.fl.

Umbrot og hönnun: Indígó

Prentun: Ísafoldarprentsmiðja

Prófarkalestur: Helgi Magnússon

Auglýsingar: Miðlun ehf. og Gunnar Bender

Ritnefnd: 

Gunnar Gunnarsson formaður, Örn Guðnason, 

Birgir Örn Sigurðsson, Jón Páll Hreinsson og 

Vigdís Diljá Óskarsdóttir.

Skrifstofa UMFÍ/Skinfaxa: 

Þjónustumiðstöð UMFÍ

Sigtúni 42, 105 Reykjavík 

Sími: 568-2929

Netfang: umfi@umfi.is

Heimasíða: www.umfi.is

Starfsfólk UMFÍ: 

Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri 

Helgi Gunnarsson, fjármálastjóri 

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, kynningar-

fulltrúi og ritstjóri Skinfaxa

Ómar Bragi Stefánsson, landsfulltrúi og 

framkvæmdastjóri Landsmóta

(með aðsetur á Sauðárkróki)

Sabína Steinunn Halldórsdóttir, landsfulltrúi 

og verkefnastjóri

Ragnheiður Sigurðardóttir, landsfulltrúi og 

verkefnastjóri

Guðbirna Kristín Þórðardóttir, ritari.

Stjórn UMFÍ:

Haukur Valtýsson, formaður 

Örn Guðnason, varaformaður

Hrönn Jónsdóttir, ritari

Helga Jóhannesdóttir, gjaldkeri

Ragnheiður Högnadóttir, meðstjórnandi

Gunnar Gunnarsson, meðstjórnandi

Björn Grétar Baldursson, meðstjórnandi

Varastjórn UMFÍ:

Þorgeir Örn Tryggvason

Kristinn Óskar Grétuson

Sigurður Óskar Jónsson

Guðmundur Sigurbergsson

Forsíðumynd:

Barbára Sól Gísladóttir Hlíðdal er hress 15 ára 

fótboltastelpa á Selfossi. Gunnar Gunnarson 

tók myndina sem prýðir forsíðu Skinfaxa að 

þessu sinni af Barbáru þegar hún keppti á 

Unglingalandsmóti UMFÍ á síðasta ári. 

Rætt er við hana um mótið á blaðsíðu 61 í 

Skinfaxa.

„Hátíðin okkar gekk mjög vel enda rættist úr veður-

spánni,“ sagði Erla Gunnlaugsdóttir, starfsmaður UÍA, 

um Sumarhátíð UÍA og Síldarvinnslunnar í Fljótsdals-

héraði en hún var haldin dagana 8.–10. júlí sl. Hátíðin 

hefur verið haldin árlega aðra vikuna í júlí síðan árið 

1975 og var þetta 41. árið sem hún var haldin.

 Þátttakendur á sumarhátíðinni voru í kringum 

150 sem var mjög gott enda lofaði veðurspáin ekki 

góðu. Sunnudaginn 10. júlí brast á með sól og blíðu 

og 13 gráðu hita.

 Á meðal skemmtilegheitanna á Sumarhátíðinni 

þetta árið voru ritlistarsmiðjur á fyrsta mótsdegi og 

Landsbankapúttmót barna, unglinga og eldri borg-

ara. Þá var haldin kökuskreytingarkeppni og var þar 

slegið met enda 25 sem skelltu sér í kökuskreytingar. 

Auk þessa var keppt í fjallahjólreiðum, bogfimi, cross-

fit, ljóðaupplestri, sundi, knattspyrnu, frisbí, frjálsum 

og mörgum fleiri greinum.

 Athygli vakti kraftur í félagsmönnum Ungmenna-

félagsins Neista á Djúpavogi sem fjölmenntu á hátíð-

ina. Þaðan komu 50 þátttakendur sem meðal annars 

leigðu sér stórt hús undir fjöldann.

Sólin lék við gesti Sumarhátíðar UÍA

N
æsta Unglingalandsmót UMFÍ verð-

ur haldið á Fljótsdalshéraði um 

verslunarmannahelgina 2017. 

Mótið var síðast haldið á Héraði árið 2011 

en verður nú haldið á ný, og sem fyrr 

undir nafni Ungmenna- og íþróttasam-

bands Austurlands (UÍA) í samstarfi 

við sveitarfélagið Fljótdalshérað. 

 Unglingalandsmót UMFÍ var fyrst haldið á 

Dalvík árið 1992 og því verður mótið á Héraði 25 

ára afmælismóti.

                 Við bætist að þetta verður tuttugasta árlega

                    mótið, en Unglingalandsmótin voru

                      haldin á tveggja ára fresti fyrstu árin. 

                        Unglingalandsmót UMFÍ eru vímulaus

                         íþrótta- og fjölskylduhátíð sem haldin

                             er árlega og ætíð um verslunar-

                                 mannahelgina. 

                            Mótið er öllum opið á aldrinum 

                    11–18 ára. Allir geta tekið þátt, óháð 

hvort viðkomandi sé í einhverju íþróttafélagi 

eða ekki.  

Unglingalandsmót UMFÍ 2017



Nú er boltinn farinn að rúlla á N1 og þú getur samstundis 
byrjað að safna stimplum. Fyrir hvern stimpil færðu 
skemmtilega stimpilgjöf. 

Þegar Vegabréfið er fullstimplað skilarðu því inn á næstu 
N1 stöð og gætir átt von á glæsilegum vinningi. Stærsti
vinningurinn er fjölskylduferð í sólina á Tenerife.

Hluti af ferðasumrinu
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Allir vinnustaðir 
ættu að hafa 

lýðheilsufulltrúa

Viðtal við Unu Maríu Óskarsdóttur, verkefnisstjóra ráðherranefndar um lýðheilsu:

Er neyslustýring í lýðheilsumálum lands-

manna skref í rétta átt? Það telur Birgir

Jakobsson landlæknir. Í síðasta tölublaði 

Skinfaxa (2. tbl. 2016) gagnrýndi hann 

stjórnvöld fyrir stefnuleysi í lýðheilsumál-

um. Þau þyrftu að sýna meiri ábyrgð og 

beina bæði mataræði og áfengisdrykkju 

landsmanna á réttar brautir. Landlæknir 

tók sem dæmi sykurskattinn sem var lagð-

ur á sykraðar vörur vorið 2013 en afnum-

inn í lok árs 2014 og frumvarp nokkurra 

þingmanna bæði úr stjórnarflokkum og 

stjórnarandstöðu sem miðar að því að 

auka aðgengi landsmanna að áfengi. 

Þetta sagði hann dæmi um stefnuleysi í 

lýðheilsumálum og sölu áfengis í búðum 

áhættusama og dýra tilraun. Ef skref yrði 

stigið í þá átt yrði ekki aftur snúið og 

hugsanlega yrðu forvarnaaðgerðir síðustu 

ára orðnar að engu.

Lýðheilsa er eins og jafnréttismál
Una María Óskarsdóttir er uppeldis-, 

menntunar- og lýðheilsufræðingur og 

verkefnisstjóri ráðherranefndar um lýð-

heilsu. Hún er sammála landlækni að 

flestu leyti en tekur ekki undir orð hans 

um stefnuleysi stjórnvalda. 

 „Það tekur alltaf tíma að þróa málin 

áfram en sérfræðingar í lýðheilsu hafa um 

skeið lagt mikla áherslu á að heilsa verði 

liður í allri stefnumótun hins opinbera, 

þannig að ákvarðanir séu metnar með 

hliðsjón af því hvaða áhrif þær hafa á 

heilsu,“ segir hún.  „Það ætti auðvitað að 

vera framtíðin að allar ríkisstofnanir og 

vinnustaðir setji sér lýðheilsustefnu og að 

lýðheilsufræðingar eða aðrir með sam-

bærilega menntun hefðu yfirumsjón með 

þeim málum líkt og gert er með jafnréttis-

málin og lög mæla fyrir um. Lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla gætu 

því á ákveðinn hátt verið fyrirmynd að lög-

um um lýðheilsu hér á landi. Bætt lýðheilsa 

þarf að vera samstarfsmál. Stjórnvöld, 

almenningur, frjáls félagasamtök og sér-

fræðingar um heilsu þurfa að taka hönd-

um saman og bæta lýðheilsu allra lands-

manna.“

Stofnuðu ráðherranefnd um 
lýðheilsu
Una María segir ríkisstjórnina hafa frá upp-

hafi stjórnarsamstarfsins sett bætta lýð-

heilsu og forvarnastarf í forgang. Það megi 

sjá á málefnasamningi flokkanna. Í sam-

ræmi við það hafi forsætisráðherra sett á 

laggirnar ráðherranefnd um lýðheilsu. Í 

nefndinni sitja forsætisráðherra, heilbrigðis-

ráðherra, félags- og húsnæðismálaráð-

herra og mennta- og menningarmálaráð-

herra. Velferðarráðherra skipaði svo sam-

ráðsvettvang fulltrúa hagsmunaaðila og 

sérfræðinga, lýðheilsunefnd, sem ásamt 

sérstakri verkefnisstjórn vann drög að 

lýðheilsustefnu og aðgerðaáætlun sem 

velferðarráðherra og Inga Dóra Sigfús-

dóttir, formaður nefndarinnar, munu 

leggja fram í ráðherranefndinni. Aðgerðir 

stefnunnar eru margar hverjar þegar 

komnar í framkvæmd. Embætti landlækn-

is, sem er undirstofnun velferðarráðuneyt-

isins, hefur um skeið unnið að heilsuefl-

andi samfélagi, heilsueflandi leikskólum, 

grunnskólum og framhaldsskólum. Land-

læknisembættið kynnti fyrr í sumar lýð-

heilsuvísa fyrir hvert heilbrigðisumdæmi 

á Íslandi.

 „Lýðheilsuvísarnir eru safn mælikvarða 

sem gefa vísbendingar um heilsu og líðan 

þjóðarinnar og áhrifaþætti þeirra. Þeir eru 

mikilvægt tæki til að bæta lýðheilsu á 

Íslandi. Í verkefnunum um heilsueflandi 

skóla og samfélög er bæði tekið á matar-

æði og áfengisdrykkju. Sveitarfélög og 

skólar vilja auðvitað kappkosta að boðið 

sé upp á hollt fæði í skólum og vilja 

sporna gegn áfengisdrykkju í samfélag-

inu,“ segir Una María.

 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) 

hefur sýnt fyrirkomulaginu sérstakan 

áhuga þar sem það þykir einstakt í mál-

efnum lýðheilsu hér á landi að fjórir ráð-

herrar sitji við lýðheilsuborðið. 

Stjórnvöld grípi til aðgerða
Una María segir að rannsóknir á áhrifum 

sykurskattsins hafi bent til að dregið hafi 

úr sykurneyslu á því um eina og hálfa ári 

sem hann var lagður á sykraðar vörur. 

Aðgerðir lýðheilsustefnunnar geri þó ekki 

ráð fyrir sköttum á óhollustu og því verði 

„Það yrði bæði dýrt fyrir skattborgara 

og mesta afturför í lýðheilsumálum 

á Íslandi ef leyft yrði að selja áfengi 

í matvöruverslunum.“

Þetta segir Una María Óskarsdóttir, 

verkefnisstjóri ráðherranefndar um 

lýðheilsu. Hún telur frumvarp

þingmanna um áfengissölu í búðum 

hafa dagað uppi og vonar að það 

verði ekki að veruleika. 
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að beita öðrum aðferðum og ná til fólks, 

svo sem með fræðslu. 

 „Á nýliðinni alþjóðlegri ráðstefnu í Hörp-

unni, Foodloose, lagði breski læknirinn dr. 

Aseem Malholtra sérstaka áherslu á að 

stjórnvöld yrðu að taka ábyrgð á vaxandi 

offituvanda þjóða heims. Hann sagði að 

einn liður í þeim aðgerðum sem stjórnvöld 

yrðu að grípa til væri að leggja sykurskatt 

á sykurvörur. Hann sagði líka að setja yrði 

markmið um að minnka sykur í matvælum 

um 40% og transfitu um 15% fyrir árið 

2020. Þá mælti hann með því að banna 

auglýsingar sykurdrykkja, sælgætis og þess

sem kallað er ruslfæði sem ætlað er að hafa 

áhrif á börn og unglinga og banna seljend-

um slíkrar vöru að auglýsa hana í tengsl-

um við íþróttir,“ segir Una María og bætir 

við að ráðstefnan hafi verið mjög fræð-

andi. 

 Hún heldur áfram: „Það er mjög mikil-

vægt að stjórnvöld nái til fólks með að það 

leggi áherslu á heilsusamlegt fæði. Það kom 

t.d. fram að langvinnir líffstílssjúkdómar; 

offita, sykursýki, hjarta- og æðasjúkdómar, 

háþrýstingur, krabbamein og vitglöp eru 

allt sjúkdómar sem eru sterklega tengdir 

við sömu undirliggjandi efnaskiptabrengl-

unina, svokallað insúlínviðnám. Sú tilgáta 

var sett fram að offita væri afleiðing af við-

varandi auknu magni insúlíns í blóði sem 

aftur réðist að stóru leyti af magni trefja-

snauðra, fínunnina og auðmeltra kolvetna 

í fæðunni á borð við sykur og hveiti. Magn 

slíkra kolvetna í mat hafði áhrif á heilsu og 

sjúkdóma – frekar en fjöldi hitaeininga. 

Það er með öðrum orðum ekki nóg að 

hreyfa sig, heldur er það fæðan sem fólk 

velur sem hefur þarna mikil áhrif,“ segir Una 

María og bendir á að fitusöfnun er stýrt 

af hormóninu insúlíni sem líkaminn fram-

leiðir fyrst og fremst við inntöku kolvetna. 

Margir þeirra sem eru of þungir þurfi að 

framleiða meira insúlín til að geta nýtt kol-

vetni sem orkugjafa, insúlín í blóði þeirra 

hækkar og hjá þessum einstaklingum hef-

ur lifrin tilhneigingu til að breyta sykri í fitu. 

Þessir einstaklingar hafa því aukið insúlín-

viðnám sem setur þá í töluvert aukna 

áhættu á að þróa með sér alvarlega lífs-

stílssjúkdóma. Á ráðstefnunni kom líka 

fram að lágkolvetnamataræði og aukin 

neysla „góðrar“ fitun væri ákveðið svar við 

þessum vanda. Fólk þyrfti líka mismun-

andi fæði og þar hefði fjölskyldusaga 

einnig áhrif,“ segir hún.

En hvað með áfengið?
Landlæknir sagði í áðurnefndu viðtali við 

Skinfaxa að forvarnir hefðu skilað árangri í 

baráttunni við Bakkus fram til þessa. Hætt 

sé við því að mikið starf fari í súginn verði 

leyft að selja áfengi í matvöruverslunum. 

– Hvað segir Una María við því? 

 „Já, þetta er kórrétt hjá landlækni,“ segir 

hún. „Allar rannsóknir sýna að aukið að-

gengi að áfengi hefur þau áhrif að drykkja 

eykst, svo að ekki sé talað um áhrifin sem 

áfengi í matvöruverslunum getur haft á að 

börn og unglingar byrji fyrr að neyta þess. 

Þeim sem eiga erfitt með að halda sig frá 

áfengi finnst örugglega ekki þægilegt að 

áfengið sé á boðstólum við hliðina á 

mjólkinni. Það er líka staðreynd að það 

eru meiri líkur á því að maður borði kex 

sem boðið er upp á á fundum eða í vinn-

unni ef það liggur fyrir framan nefið á 

manni. Svo það er auðvitað mun hollara 

ef maður hefur ávextina fyrir framan sig 

því að þá borðar maður þá. Prófið þetta 

bara.“

Vonandi samþykkir þetta enginn
– En gerum nú ráð fyrir því að þingheimur 

gefi grænt ljós á frumvarp um sölu á 

áfengi í matvöruverslunum. Verður þá 

ráðist í nýtt og öflugra forvarnaátak? 

 „Ég get ekki svarað þessari spurningu og 

vona að þingmenn samþykki ekki svona 

tillögu,“ svarar Una María og telur að frum-

varpið hafi dagað uppi.  „Mér var sagt að 

fyrsti flutningsmaður frumvarpsins hafi 

sagt það vera hugsjónamál, en ekkert for-

gangsmál. Enda held ég líka að fólk á 

Alþingi skilji að ef það yrði samþykkt yrði 

það mesta afturför í lýðheilsu sem um 

getur á Íslandi og of dýrt fyrir skattborgar-

ana. Flest ríki heims eru líka farin að herða 

áfengislöggjöf sína vegna þess mikla lýð-

heilsuskaða sem áfengið veldur,“ segir hún 

og viðurkennir að hún sjái fyrir sér að UMFÍ, 

með sitt sterka og breiða útbreiðslustarf, 

geti tekið sér stöðu í þessari vinnu og unn-

ið með stjórnvöldum og almenningi að 

heilsueflandi samfélagi.
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Ungmennasamband 
Borgarfjarðar 
er mótshaldari 19. Ungl-

ingalandsmóts UMFÍ 

2016. Aðildarfélög UMSB 

eru nítján talsins og eiga 

mörg þeirra rætur að rekja 

allt aftur til upphafsára 

ungmennafélagshreyfingarinnar.

 Í stjórn UMSB sitja ellefu manns. Sam-

bandsstjóri er Sólrún Halla Bjarnadóttir en 

framkvæmdastjóri er Pálmi Blængsson. 

Skrifstofa UMSB er að Skallagrímsgötu 7a 

í Borgarnesi. 

Aðildarfélög UMSB
Nítján íþróttafélög eru með aðild að UMSB. 

Félögin eru misvirk í netvæddum nútíma-

heimi. Það sama gildir þó ekki um starf-

semi félaganna en mörg ungmennafélaga 

í Borgarfirði halda fast í upphaflegt starf 

sitt og gildi hreyfingarinnar. Í samræmi við 

Aðildarfélög Ungmennasam-
bands Borgarfjarðar (UMSB)

Dansíþróttafélag Borgarfjarðar, Borgar-
nesi / Frjálsíþróttafélag Borgarfjarðar, 
Borgarnesi / Golfklúbbur Borgarness / 
Golfklúbbur Húsafells / Hestamanna-
félagið Faxi / Golfklúbburinn Glanni, 
Bifröst / Golfkúbburinn Skrifla, Reykholtsdal / 
Skotfélag Vesturlands, Borgarnesi / Hestamanna-
félagið Skuggi, Borgarnesi / Ungmennafélagið 
Björn Hítdælakappi / Ungmennafélagið Íslend-
ingur / Ungmennafélagið Dagrenning / Ungmenna-
félagið Egill Skallagrímsson / Ungmennafélagið 
Skallagrímur / Ungmenna- og 
íþróttafélag Hvalfjarðarsveitar / 
Ungmennafélag Stafholts-
tungna, Þverárhlíðar- og 
Norðurárdalshrepps / Ung-
mennafélag Reykdæla, Reyk-
holti / MSB, Mótorsportfélag 
Borgarfjarðar, Borgarnesi / 
Dansíþróttafélag Borgarbyggðar.

það hafa Umf. Reykdæla og Umf. Lund-

dælinga haldið þorrablót og gamlársfagn-

aði, sett upp leikrit annað slagið og staðið 

fyrir ýmsum uppákomum í kringum tylli-

daga, s.s. á þjóðhátíðardaginn, 17. júní.

Unglingalandsmótsnefnd 
UMFÍ 2016
Sólrún Halla Bjarnadóttir, formaður, Kristín 

Gunnarsdóttir, ritari, Sigurður Guðmunds-

son, gjaldkeri, Páll Brynjarsson, keppnis-

stjóri, Hrafnhildur Tryggvadóttir, tjald-

búðastjóri, Kristján Finnur Kristjánsson, 

öryggisstjóri, Ingunn Jóhannesdóttir, 

svæðisstjóri, Hrönn Jónsdóttir, afþreyingar-

stjóri, Halldóra Gísladóttir, þjónustu- og 

veitingastjóri, Agnes Guðmundsdóttir, 

starfsmannastjóri.

Framkvæmdastjóri mótsins er Ómar Bragi 

Stefánsson og verkefnastjóri Eva Hlín 

Alfreðsdóttir. Ingólfur Sigfússon hefur 

umsjón með skráningarkerfi mótsins.

„Unglingalandsmót UMFÍ í Borgarnesi leggst rosa-

lega vel í okkur. Við höfum unnið vel á öllum víg-

stöðvum og dreift verkefnum á fleiri hendur,“ segir 

Sólrún Halla Bjarnadóttir, formaður Unglingalands-

mótsnefndar 2016 og sambandsstjóri Ungmenna-

sambands Borgarfjarðar. 

 Sólrún tók við formennsku í landsmótsnefndinni 

með tiltölulega skömmum fyrirvara um mitt sumar.

Hún segir það ekki hafa komið að sök, enda búi 

Borgnesingar yfir góðri reynslu af því að halda 

landsmót í gegnum tíðina, síðast árið 2010. 

 „Það hjálpar til að búa að reynslunni, sem við 

nýtum okkur til að sjá hvað var gert vel og hvað 

megi gera betur en fyrir sex árum,“ segir hún. 

 Sólrún segir ganga vel að finna sjálfboðaliða á 

alla pósta. „Þeir eru lykillinn að starfinu okkar og 

því að UMSB geti haldið svona stórt mót, án þeirra 

myndi þetta aldrei ganga upp,“ segir hún og bætir 

við að flestir íbúar Borgarbyggðar séu að verða 

tilbúnir fyrir mótið. 

 „Nú er mikilvægt að vinna saman og virkja sam-

stöðuna,“ segir Sólrún. 

Virkjum samstöðuna í Borgarbyggð

Unglingalandsmót UMFÍ Borgarnesi

Sólrún Halla Bjarnadóttir.



 SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands 11

Á
R

N
A

S
Y

N
IR

Einstakt bragð sem þú verður að prófa!
Síríus súkkulaði hefur fylgt íslensku þjóðinni í gegnum súrt og sætt - og auðvitað sérstaklega 
sætt - síðan 1933. Þannig hafa Íslendingar notið Síríus súkkulaðis lengur en þeir hafa notið 
sjálfstæðis og gripið til þess við hátíðleg tilefni jafnt og hversdagsleg. Síríus súkkulaði hefur 

því átt þátt í að sameina ólíkar kynslóðir og skapa ljúfar minningar sem lifa með þjóðinni.

Síríus Pralín súkkulaði er einstaklega ljúf viðbót við Síríus súkkulaði línuna. Þegar létt og 
lungamjúkt súkkulaðið blandast gómsætri myntu fyllingu verður til einstök bragðupplifun 

sem þú munt njóta í hverjum einasta bita. Því Síríus súkkulaði er svo gott.

... svo gott
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Borgarbyggð býður gesti á 
Unglingalandsmóti UMFÍ 2016 
velkomna til Borgarness

Unglingalandsmótið hefur fyrir löngu áunnið 
sér sess sem skemmtileg, fjölbreytt og minnis-
verð fjölskylduskemmtun. 

Í Borgarnesi eru góðar aðstæður til að halda 
svo fjölmenna og fjölbreytta samkomu sem 
Unglingalandsmótið er. Meginhluti keppninn-
ar fer fram á glæsilegu íþróttasvæði bæjarins. 
Þar er að finna sundlaug, körfuknattleikssal, 
frjálsíþróttavöll og knattspyrnuvöll. 

Í Borgarnesi eru miklir möguleikar til afþrey-
ingar fyrir alla fjölskylduna. Bjössaróló hentar 
yngstu kynslóðinni og hefur ákveðna sérstöðu 
meðal leikvalla í landinu. Með ströndinni í 
Neðri bænum í Borgarnesi hefur verið byggður 
upp göngustígurinn „Söguhringurinn“ sem 
leiðir áhugasama með ströndinni og meðfram 
eldri hluta bæjarins með fínu útsýni bæði til 
hafsins og bæjarins. Bjössaróló, Englendinga-
vík og Vesturnes tengjast hringnum. 

Skallagrímsgarður er frábær gróðurvin í hjarta 
bæjarins. Hann er að stofni til frá árinu 1932 
en á seinni árum hefur verið unnið eftir nýlegri 
áætlun um skipulag hans.

Sífellt vaxandi ferðamannastraumur hefur haft 
sín áhrif á mannlífið í Borgarnesi. Hann hefur 
t.d. leitt af sér að sífellt fjölbreyttari þjónusta 
hefur byggst upp í bænum á liðnum árum. 
Nú er t.d. að finna í Borgarnesi fjölda veitinga-
staða sem bjóða gestum upp á fjölbreytta en 
frábæra þjónustu.

Velkomin á  
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Unglingalandsmót
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Fótbolti
Skallagrímsvöllur / Föstud. kl. 08:00, 

laugard. kl. 08:00 og sunnud. kl.08:00.

Frjálsíþróttir
Skallagrímsvöllur / Föstud. kl. 13:30, 

laugard. kl. 12:30 og sunnud. kl:12:30.

Glíma
Skallagrímsgarður / Sunnud. kl. 13:00.

Golf
Golfvöllur Hamars / Fimmtud. kl. 08:00, 

föstud. kl. 07:45.

Hestaíþróttir
Hestasvæði Skugga / Föstud. kl. 10:00 

og  laugard. kl. 10:00.

Körfubolti
Íþróttahús / Fimmtud. kl. 12:00, föstud. 

kl. 08:00, laugard. kl. 08:00 og sunnud. 

kl. 08:00.

Mótocross
Mótocross-svæði Akranesi / Laugard. 

kl. 11:00.

Ólympískar lyftingar
Hjálmaklettur / Laugard. kl. 09:00.

Skák
Brákarhlíð / Laugard. kl. 16:00.

Stafsetning
Brákarhlíð / Laugard. kl. 10:30.

Sund
Sundlaug / Laugard. kl. 09:00 og 

sunnud. kl. 09:00.

Upplestur
Brákarhlíð / Laugard. kl. 13:00.

Fjallahjólreiðar
Hvanneyri / Föstud. kl. 10:00.

Skotfimi
Brákarey / Laugard. kl. 10:00.

Hressandi götufótbolti frá Danmörku
Götufótbolti er skemmtilegur leikur sem spilaður er á litlum afmörkuðum 

velli. Leikurinn gengur út á leikni og trix með bolta þar sem einstaklingar 

reyna að koma bolta fram hjá andstæðingi í mark. Hægt er að leika leikinn 

áfram, aftur á bak og til hliðar. Hver leikur er um 3 mínútur  og sigrar sá sem 

kemur boltanum oftast í markið. 

 Á Unglingalandsmótið í Borgarnesi koma þeir Peter Kristoffer Licht 

og Omid Karbalaie Hosseinkani frá Danmörku og munu þeir sýna listir 

í götufótbolta. Báðir koma þeir frá Copenhagen Panna House sem eru 

samtök fyrir götufótbolta. Peter og Omid eru miklir meistarar og hafa þeir 

tvisvar unnið EM (4:4) og HM ( 3:3 ) tvisvar. 

 Hægt verður að fylgjast með, fá kynningu og spreyta sig í götufótbolta 

með þeim Peter og Omid bæði á laugardegi og sunnudegi mótshelgarinn-

ar, kl. 11:00–14:00 og kl. 15:00–17:00, báða dagana. 

KEPPNI OG KEPPNISDAGSKRÁ
(Dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar).
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Fimmtudagur 28. júlí

08:00–14:00 Golf Golfvöllur Hamars

12:00–21:00 Körfubolti Íþróttahús

Föstudagur 29. júlí

08:00–14:00 Golf Golfvöllur Hamars

08:00–20:00 Körfubolti Íþróttahús

08:00–18:00 Fótbolti Skallagrímsvöllur

10:00–12:30 Fjallahjólreiðar Hvanneyri

10:00–15:00 Hestaíþróttir (forkeppni) Hestasvæði Skugga

13:30–18:00 Frjálsíþróttir  Skallagrímsvöllur

Laugardagur 30. júlí

08:00–20:00 Körfubolti Íþróttahús

08:00–18:00 Fótbolti Skallagrímsvöllur

09:00– 13:00 Sund Sundlaug

09:00–18:00 Ólympískar lyftingar  Hjálmaklettur

 (viktun kl. 9, keppni kl.11)   

10:00–14:00 Hestaíþróttir (úrslit) Hestasvæði Skugga

10:00–15:00 Skotfimi Skotæfingasvæði Brákarey

10:30–12:00 Stafsetning  Brákarhlíð

11:00–16:30 Mótocross Mótocross-svæði Akranesi

12:30–19:00 Frjálsíþróttir Skallagrímsvöllur

13:00–14:30 Upplestur Brákarhlíð

16:00–18:30 Skák Brákarhlíð

Sunnudagur 31. júlí

08:00–16:30 Körfubolti Íþróttahús

08:00–18:00 Fótbolti Skallagrímsvöllur

09:00–13:00 Sund Sundlaugin 

12:30–18:00 Frjálsíþróttir Skallagrímsvöllur

13:00–16:00  Glíma  Skallagrímsgarður

19. Unglingalandsmót UMFÍ

Aðal samstarfsaðilar 
Unglingalandsmóts UMFÍ 2016

Frá setningarathöfn Unglingalandsmótsins á Akureyri 2015.
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Sunnudagur 31. júlí

Sunnudagur 31. júlí

09:00–18:00 Hoppukastalar og leiktæki Skallagrímsgarður 

09:00–18:00 Frisbígolf Íþróttamiðstöð

10:00 Fjallahlaup upp á Hafnarfjall       Hjálmaklettur

10:00 Fjallganga upp á Hafnarfjall   Hjálmaklettur 

10:00–12:00 Leiklist fyrir 4.–6. bekk Hjálmaklettur

10:00–12:00 Sprelligosaklúbbur Leikskólinn Klettaborg

10:00–11:00 Fótboltamót, stúlkur 8–10 ára**

11:00–12:00 Fótboltamót, stúlkur 5–7 ára** 

11:00–13:00 Andlitsmálun UMSB-hús

11:00–14:00 Kynning/leiðsögn á götufótbolta  Fyrir framan íþróttahús

12:00–18:00 Kynning á pílukasti Félagsmiðstöðin Óðal

12:00–18:00 Markaður Englendingavík

13:00–15:00 Leiklist fyrir 7.–10. bekk Hjálmaklettur

13:00–15:00 Sumarfjör fyrir 1.– 4. bekk Grunnskólinn Borgarnesi

16:00–18:00 Minute to win it, keppni fyrir alla Skallagrímsgarður 

15:00–17:00 Kynning/leiðsögn á götufótbolta  Fyrir framan íþróttahús

18:00–22:00 Hoppukastalar Tjaldsvæði 

21:00–24:00 Kvöldvaka og flugeldasýning Tjaldsvæði 

 (Amabadama/Dikta/dj Raven)

Fimmtudagur 28. júlí

09:00–18:00 Frisbígolf Íþróttamiðstöð

12:00–18:00 Hoppukastalar og leiktæki Skallagrímsgarður 

13:00–15:00 Sumarfjör fyrir 1.– 4. bekk Grunnskólinn Borgarnesi

16:00 Bíó, teiknimynd sýnd Félagsmiðstöðin Óðal 

18:00–22:00 Hoppukastalar Tjaldsvæði 

22:00–23:45 Kvöldvaka (Emmsje Gauti/  Tjaldsvæði 

 Úlfur Úlfur/Bára Sara/dj Sveppz)

Föstudagur 29. júlí

09:00–18:00 Hoppukastalar og leiktæki Skallagrímsgarður 

09:00–18:00 Frisbígolf Íþróttamiðstöðin

10:00–12:00 Sprelligosaklúbbur*  Leikskólinn Klettaborg. 

10:00–12:00 Leiklist fyrir 4.– 6. bekk Hjálmaklettur

11:00–13:00 Andlitsmálun UMSB-hús

13:00–15:00 Sumarfjör fyrir 1.– 4. bekk Grunnskólinn Borgarnesi

13:00–15:00 Leiklist fyrir 7.–10. bekk Hjálmaklettur

16:00–17:00 Víkingasögur Skallagrímsgarður

17:00 Karokí fyrir alla Skallagrímsgarður

18:00–22:00 Hoppukastalar Tjaldsvæði 

18:30 Fjölskyldujóga Skallagrímsgarður  

20:00–21:00 Mótssetning Skallagrímsvöllur 

 (Jón Jónsson, Bára Sara)

21:30–22:30 Leiksýning um svartagaldur Landnámssetur, söguloft

22:00–23:45 Kvöldvaka Tjaldstæði 

 (Hildur/Jón Jónsson/dj Sveppz)

Laugardagur 30. júlí

09:00–18:00 Hoppukastalar og fótboltapool Skallagrímsgarður

09:00–18:00 Frisbígolf Íþróttamiðstöð

10:00–11:00 Fótboltamót, drengir  8–10 ára** 

10:00–12:00 Leiklist fyrir 4.– 6. bekk Hjálmaklettur

10:00–12:00 Sprelligosaklúbbur* Leikskólinn Klettaborg

10:00 Gönguferð um Borgarnes   Landnámssetur

11:00–12:00 Fótboltamót, drengir 5–7 ára**

11:00–13:00 Andlitsmálun UMSB-hús

11:00–14:00 Kynning/leiðsögn á götufótbolta  Fyrir framan íþróttahús

12:00–18:00 Kynning á pílukasti Félagsmiðstöðin Óðal

12:00–18:00 Markaður Englendingavík

13:00–14:00 Sundleikar fyrir 10 ára og yngri Sundlaug

13:00–15:00 Kynning á skotfimi Skotæf.svæði Brákarey

14:00–16:00 Sumarfjör fyrir 1.– 4. bekk     Grunnskólinn Borgarnesi

15:00 Karokí fyrir alla Skallagrímsgarður

16:00  Kennsla í sirkustrixum Skallagrímsgarður

15:00–17:00 Kynning/leiðsögn á götufótbolta  Fyrir framan íþróttahús

18:00–22:00 Hoppukastalar Tjaldsvæði 

21:00–23:30 Kvöldvaka Tjaldsvæði 

 (Frikki Dór/Glowie/Ingó/dj Raven)

AFÞREYINGARDAGSKRÁ
(Dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar).

** Fótboltamót 10 ára og yngri: Staðsetning auglýst síðar.

Frisbígolf: Kominn er flottur frisbívöllur í Borgarnes sem tilvalið er að nýta 

sér yfir helgina. Í íþróttahúsinu er hægt að fá frisbídisk til að nota, borgaðar 

eru 1000 krónur í tryggingargjald og þær síðan endurgreiddar þegar diskn-

um er skilað heilum til baka. 

Leiklist: Halldóra Guðjónsdóttir býður upp á leiklistarnámskeið þar sem 

markmið námskeiðsins er að hafa gaman og að allir taki virkan þátt. Þar 

verður æfður spuni, framkoma, samvinna og leiktækni. Námskeiðið verður 

haldið í Hjálmakletti, skráning fer fram á staðnum. 

* Sprelligosaklúbbur fyrir 6 ára og yngri: Þessi klúbbur er fyrir krakka á 

leikskólaaldri. Jóhanna María, starfsmaður á leikjanámskeiði hjá Borgar-

byggð, hefur umsjón og verður ýmislegt brallað saman þessa daga. 4 ára 

og yngri skulu koma í fylgd með foreldrum.  

Víkingasögur: Geir Konráð nær svo sannarlega vel til krakkanna. Þau 

verða ekki svikin af að mæta og hlusta á sögurnar hans í Skallagrímsgarði 

klukkan 16:00 á föstudeginum. Hann ætlar einnig að bjóða sama dag 

landsmótsgestum frítt á leiksýninguna sína sem haldin er á söguloftinu í 

Landnámssetrinu. Sýningin er á auðveldri ensku og er ætluð fyrir 10 ára og 

eldri, mjög skemmtileg sýning sem við mælum með að þið sjáið. 

Karókí fyrir alla: Allir eru velkomnir að mæta í Skallagrímsgarðinn og taka 

eitt lag. Skráning verður á staðnum. 

Kynning á pílukasti: Íslenska pílukastssambandið verður með kynningu 

á íþrótt sinni á laugardag og sunnudag kl. 12:00–18:00. Boðið verður upp á 

smærri keppnir og alls konar uppákomur. Við mælum með að þið kíkið upp 

í félagsmiðstöðina Óðal og prófið þessa skemmtilegu íþrótt. 

Markaður í Englendingavík: Flóa-, mat- og handverksmarkaður verður 

haldinn á laugardag og sunnudag í Englendingavíkinni. Þar verður keppt í 

sultugerð og boðið upp á tónlist og fjölbreytta skemmtun fyrir börn og 

fullorðna. 

Fjallahlaup og fjallganga upp á Hafnarfjall: Stefán og Geirlaug fara 

með sitthvorn hópinn upp á Hafnarfjall á sunnudeginum kl. 10:00. Veljið 

þann hóp sem hentar ykkur þegar þið hittist í Hjálmakletti. 

Götufótbolti: Á Unglingalandsmótinu verður boðið upp á „götufótbolta“ 

þar sem leikni og trix skipta öllu máli. Til að sýna og kenna þetta koma tveir 

ungir strákar frá Danmörku, þeir Peter Kristoffer Licht og Omid Karbalaie 

Hosseinkani. Þeir koma báðir frá „Copenhagen Panna House“ sem er eins

konar samtök fyrir götufótboltann. Þeir verða með kynningu og leiðsögn á 

laugardag og sunnudag kl. 11–14 og 15–17, báða dagana.

Sumarfjör fyrir 1.– 4. bekk: Sumarfjör er leikjanámskeið sem starfrækt 

er í Borgarbyggð. Þessa helgi verður boðið upp á skemmtilega afþreyingu 

fyrir 1.–4. bekk. Mæting er í Grunnskóla Borgarness. Skráning á staðnum. 
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19. Unglingalandsmót UMFÍ

KVÖLDVÖKUR KVÖLDVÖKUR 
TOG ÝMISLEGT 
TSKEMMTILEGT



18 SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

    
    
         

Velkomin í sund! 

Sund og sól í Borgarbyggð

Sundlaugin í Borgarnesi
Sími 433 7140
Opið virka daga    kl.   6.30 – 22.00
Laugardaga og sunnudaga     kl.   9.00 – 18.00

Sundlaugin Kleppjárnsreykjum
Sími 433 7325
Opið alla daga    kl.   13.00 – 18.00

Opið til 16. ágúst

Sundlaugin á Varmalandi
Sími 437 1401
Opið alla daga    kl.   9.00 – 18.00

Opið til 16. ágúst
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Fjölmargir lands- og heimsþekktir íþróttamenn hafa keppt á Unglingalandsmótum UMFÍ 
frá fyrsta mótinu á Dalvík árið 1992. Hér er aðeins brot af flottri sögu landsmótanna.

Stjörnur á 
Unglingalandsmóti

Vala sló í gegn á 
alþjóðlegu móti 
á Bíldudal

S
tangarstökkvarinn Vala Flosadóttir 

lét sig ekki vanta á Unglingalands-

mót UMFÍ í Vesturbyggð um versl-

unarmannahelgina árið 2000. Vala hafði 

þá ári fyrr orðið Evrópumeistari í stangar-

stökki 22 ára og yngri árið 1999, með 4,3 

metra stökki. Vala keppti reyndar ekki á 

sjálfu mótinu enda orðin 22 ára. Vala er 

hins vegar uppalin á Bíldudal, æfði þar flest 

sem í boði var á íþróttavellinum og þótti 

efnilegur stökkvari. Það var því viðeigandi 

að efna til alþjóðlegs móts í stangarstökki 

á sama tíma og Unglingalandsmótið fór 

Göngum um Ísland
  FRÍTT

EINTAK

Kast Guesthouse
Lýsudal - 356 Snæfellsbæwww.kastguesthouse.is
kast@kastguesthouse.is

GSM: 693 4769
Sími:  421 5252

Notarlegt gistihús
 á Snæfellsnesi

282 stuttar gönguleiðir fyrir alla fj ölskylduna

Fjölskyldan á fj allið– 10 fj allgönguleiðir

FÁÐU ÞÉR FRÍTT EINTAK

fram. Þar keppti Vala í fyrsta sinn í heimabyggð við Þóreyju 

Eddu Elísdóttur og þrjá aðra heimsþekkta erlenda keppendur.

 Í bókinni Vormenn Íslands, sem fjallar um sögu UMFÍ í 100 

ár, segir að Vala hafi leikið á als oddi á mótinu og áhorfendur 

hafi þyrpst að henni, Vala hafi gefið eiginhandaráritanir á báða 

bóga og það blási ungum krökkum kapp í kinn að fara að æfa 

íþróttir, jafnvel stangarstökk. Slíkur var áhuginn á keppninni 

í stangarstökki að allir Bílddælingar fylgdust með keppninni 

og mátti sjá í sjoppuglugga skilti sem á stóð: „Lokað vegna 

stangarstökkskeppni.“ 

 Um mánuði eftir alþjóðlega mótið á Unglingalandsmóti 

UMFÍ fór Vala yfir 4,5 metra á Ólympíuleikunum í Sidney í 

Ástralíu og tryggði sér bronsverðlaun.

Aníta fékk tækifæri til að 
ferðast um landið

F
rjálsíþróttakonan frábæra, Aníta Hinriksdóttir, hefur 

keppt á nokkrum Unglingalandsmótum UMFÍ. Í viðtali 

við Skinfaxa árið 2014 sagðist hún alltaf hafa notið sín á 

Unglingalandsmótunum og henni hefði þótt gaman að taka 

þátt í þeim. 

 „Unglingalandsmót UMFÍ eru frábær hvert sem litið er, góð 

og jákvæð reynsla. Á mótunum hefur ég kynnst mörgum 

krökkum og tekið þátt í greinum sem ég er ekki vön að keppa 

í. Það hefur verið mjög gaman og góð stemning. Krakkar og 

unglingar eiga að nota þetta tækifæri, að keppa við jafnaldra 

sína í góðu umhverfi. Þátttakan í mótunum hefur líka gefið 

manni tækifæri til að ferðast um landið.“
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U
ngmennasamband Borgar-

fjarðar, skammstafað UMSB, 

samanstendur af 19 aðildar-

félögum í Borgarbyggð. Að-

dragandann að stofnun sambandsins má 

rekja til þess þegar hópur ungra manna 

kom saman á bændanámskeiði sem haldið 

var á Hvanneyri í upphafi árs 1912. Menn 

þessir höfðu verið leiðandi í ungmenna-

félögum í Borgarfirði. Ungmennafélags-

hreyfingin var eldheit á þessum árum enda 

aðeins sex ár liðin frá stofnun Ungmenna-

félags Íslands sem regnhlífarsamtaka yfir 

ungmennafélög landsins. 

Syntu í Hvítá
Fram kom í yfirliti Guðmundar Sigurðs-

sonar um sögu UMSB, sem hann flutti í 

tilefni af 90 ára afmælishátíð UMSB árið 

2002, að félagsmenn hafi ekki tvínónað 

við hlutina og hafi starfið strax einkennst 

af íþróttamótum. Fyrsta mótið var haldið 

skammt frá Hvítá í ágúst 1913 þar sem 

bæði stúlkur og drengir syntu í Hvítá auk 

þess sem keppt var í glímu og bæði 500 m 

og 100 m hlaupum. Tveimur árum síðar 

var svo haldið íþróttanámskeið á vegum 

UMSB og stóð það í hálfan mánuð. Eftir 

því sem á leið fjölgaði greinum á íþrótta-

mótum UMSB, á borð við knattspyrnu og 

víðavangshlaup. Handbolti kvenna bætt-

ist svo við árið 1939. 

 Kjörorð UMFÍ hefur frá fyrsta degi verið 

Ræktun lýðs og lands. Í samræmi við það 

gekkst UMSB fyrir stofnun Skógræktarfé-

lags Borgarfjarðar árið 1938, sendi frá sér 

jákvæða ályktun um virkjun Andakílsár-

fossa og gaf út blaðið Vor sem kom út 

árin 1927–1933. Vonir stóðu til að ráðast í 

útgáfu á ársriti í tímaritsformi. Blaðið kom 

aðeins einu sinni út, árið 1939. 

Landsmótin í Borgarfirði
Borgarfjörðurinn er rótgróinn staður Lands-

móta UMFÍ. Þar hafa þrjú Landsmót UMFÍ 

verið haldin á vegum UMSB, reyndar eitt 

þeirra á Akranesi. Unglingalandsmótið, sem 

fram fer nú um verslunarmannahelgina í 

Borgarnesi, verður annað Unglingalands-

mótið sem UMSB heldur þar. 

 Fyrsta Landsmótið var haldið á Hvann-

eyri í skugga heimsstyrjaldarinnar síðari, 

árið 1943. Í tengslum við mótið var byggð 

25 metra útisundlaug. Veggir voru hlaðnir 

úr sniddu en tréþil í endum hennar enda 

var laugin köld. Íþróttavöllur var líka byggð-

ur upp skammt frá Hvítá, sem gegnir stóru 

hlutverki í sögu UMSB, eins og reyndar 

Borgarfjarðar. Staðurinn nefnist Fit, sem er 

slétt jörð og því ákjósanleg til íþróttaiðk-

unar. Landsmenn tóku strax vel í Lands-

mótin og voru mótsgestir á fjórða þús-

undið þetta kalda sumar árið 1943. 

 Næst héldu Borgfirðingar Landsmót 

UMFÍ árið 1975. Þetta var 15. Landsmót 

UMFÍ og var það haldið á Akranesi í sam-

vinnu við Umf. Skipaskaga. Þrátt fyrir glæsi-

legt og gott mót brást gestafjöldinn og 

varð taprekstur af því UMSB erfiður ljár í 

þúfu. 

 Næsta Landsmót mót var svo haldið í 

bæjarfélaginu árið 1997. Eins og tíðkast 

skila Landsmót UMFÍ sér í bættri íþrótta-

aðstöðu. Því var að skipta í Borgarnesi 

þetta árið og var byggður bæði fullkom-

inn frjálsíþróttavöllur og útisundlaug. Það 

er gaman frá því að segja að á Lands-

mótinu var keppt í knattspyrnu á íþrótta-

vellinum Fit, sem var gerður fyrir fyrsta 

Landsmót í umsjón UMSB, árið 1943. 

Tvö flott Unglingalandsmót
Síðasta stórmót á vegum UMFÍ og UMSB í 

Borgarfirði var svo Unglingalandsmótið 

sem haldið var í Borgarnesi um verslunar-

mannahelgina árið 2010. Þetta var 13. 

Unglingalandsmót UMFÍ. Keppendur 

voru 1.650 en mótsgestir voru um 13.000 

talsins. Mótið var gríðarleg lyftistöng fyrir 

bæjarfélagið enda sýnir sagan að lands-

mótin hafa skilað sér í mikilli uppbygg-

ingu íþróttamannvirkja, íbúum til mikils 

gagns.

Saga UMSB og Landsmóta UMFÍ
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www.skessuhorn.is

Reykjavík
N1 - Ártúnsbrekku
N1 - Bíldshöfða

Borgarnes
Olís - Brúartorgi
N1 - Borgarnesi
Nettó - Hyrnutorgi
Grillhúsið – Brúartorgi
Bónus - Digranesgötu

Borgarfjörður
Samkaup Strax - Bifröst

Hönnubúð - Reykholti
Baulan - Stafholtstungum

Akranes
Bónus - Smiðjuvöllum
Olís Nesti - Esjubraut
Skútan - Þjóðbraut
10-11 - v/ Skagabraut
Krónan - Dalbraut 1
Eymundsson - Dalbraut 1
Olís - Suðurgötu
Verslun Einars Ólafssonar - 
Skagabraut

Samkaup Strax - Garðagrund

Snæfellsnes 
Olíuverslun Íslands - 
Stykkishólmi
Bónus - Stykkishólmi
N1 - Grundarfirði
ÓK - Ólafsvík
Kassinn - Ólafsvík
N1 - Hellissandi

Dalir
Samkaup Strax - Búðardal

ALLT UM 
VESTURLAND

Þú getur keypt Skessuhorn á eftirtöldum lausasölustöðum:

Áskriftarsími: 433 5500
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BORGARNES
Tengsl Borgarness við Egils sögu eru órjúf-

anleg enda ber íþróttafélag bæjarins nafn-

ið Skallagrímur. Höfuðpersóna Eglu kem-

ur víða við í örnefnum bæjarins. Í skrúð-

garðinum Skallagrímsgarði er minnis-

merki sem sýnir Egil flytja lík Böðvars son-

ar síns sem drukknaði í Hvítárósum. Vest-

an við Borgarnes er Brákarey sem kennd 

er við Þorgerði brák, ambátt á Borg, sem 

ól Egil Skalla-Grímsson upp fyrstu árin. 

 Gaman er að nýta tækifærið og kynna 

sér Egils sögu ef fólk á ferð um Borgarnes. 

Það er hægt að gera í Landnámssetri 

Íslands sem er skammt frá Brákarey og þar 

er hægt að kynnast Eglu og landnáms-

sögunni í nútímaútfærslu.

BJÖSSARÓLÓ
Bjössaróló er skemmtilegur heimatilbúinn 

leikvöllur, gerður af Birni Guðmundssyni, 

trésmíðameistara í Borgarnesi, sem fædd-

ur var árið 1911. Björn var nýtinn og mót-

fallinn því að fólk henti nýtanlegum hlut-

um. Í samræmi við þetta viðhorf smíðaði 

hann öll leiktækin á Bjössaróló úr hlutum 

sem hafði verið hent eða nýttust öðrum 

ekki lengur.  Björn hóf smíði leikvallarins 

árið 1979. Inngangurinn að Bjössaróló er 

krókóttur. Þetta gerði Björn af ráðnum 

hug því að það taldi hann kenna börn-

unum að flýta sér ekki um of í lífinu. Björn 

hélt Bjössaróló sjálfur við fram yfir áttrætt. 

Hann lést árið 1997.

EINKUNNIR 

Norðan Borgarness er fólkvangurinn 

Einkunnir. Nafnið er fornt og kemur fyrir í 

Egils sögu. Svæðið hentar vel til útivistar, 

þar eru skemmtilegar gönguleiðir og afar 

fjölbreytt fuglalíf. Einkunnir henta vel til 

lautarferða en munum að ganga vel um.

SAFNAHÚS 
BORGARFJARÐAR 
Í Safnahúsi Borgarfjarðar í Borgarnesi er 

að finna mjög áhugaverðar sýningar. Sýn-

ingin Börn í 100 ár er myndræn sögusýn-

ing um Ísland á 20. öld, séð frá sjónarhóli 

barna. Þetta er sérhönnuð sýning fyrir börn 

en hentar fullorðnum einnig afar vel. Ævin-

týri fuglanna er einstaklega falleg sýning á 

merku safni uppstoppaðra íslenskra fugla.

Sundlaugin 
Borgarnesi
Íþróttamiðstöðin í Borgarnesi er í miðjum 

bænum. Þar er glæsileg aðstaða til íþrótta-

iðkana. Sundlaugin er vinsælust hjá þeim 

sem heimsækja bæinn enda er hún með 

þeim flottari á landsbyggðinni, með úti- 

og innisundlaug, vatnsrennibrautum, heit-

um pottum, vaðlaug, eimbaði og góðri sól-

baðsaðstöðu.

Borgarfjörður er 
stútfullur af sögum
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Við tökum vel á móti mótsgestum í Borgarnesi
sem og öðrum gestum Lyfju í sumar og fögnum
20 ára afmæli í verslunum okkar um allt land. 

Við fylgjum þér hringinn

Lyfja.is

Heilsuhraustir
unglingar

Opið í Borgarnesi
10-18 virka daga
10-16 laugardaga
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Borgarfjörður
Borgarfjarðarhérað er rómað fyrir náttúru-

fegurð og mikla fjölbreytni í náttúrunni og 

þar er aðgengilegt að njóta fossa, fjalla, 

hrauns og skóga, heitra hvera og jökla. Þar 

eru fjölbreyttir útivistarmöguleikar. Sagan 

drýpur af hverju strái og Reykholt er mið-

punktur sögusviðsins.

Reykholt 
Reykholt í Borgarfirði er einn sögufrægasti 

staður landsins. Þar er eitt elsta mannvirki 

á Íslandi, Snorralaug. Snorrastofa var reist 

til minningar um Snorra Sturluson og ein-

stæð verk hans. Stofnunin vinnur að rann-

sóknum í miðaldafræðum og sögu Borgar-

fjarðar og miðlar þekkingu með sýningum, 

ýmsum viðburðum, ráðstefnuhaldi og 

bókaútgáfu. Einnig er þar safnbúð með 

íslensku handverki, listmunum og bókum 

um sagnfræði og bókmenntir.

Húsafell
Náttúran við Húsafell einkennist af víð-

feðmum og gróskumiklum skógi sem 

teygir sig upp eftir hlíðum fjallanna og inn 

með giljum sem setja svip sinn á landslagið. 

Undan skóginum birtist svo hraunið með 

tærum uppsprettulindum og lækjum. Yfir 

fögrum fjallahring gnæfa tignarlegir jöklar, 

Ok, Langjökull og Eiríksjökull, og frá þeim 

falla hvítfyssandi jökulár. Í Húsafelli er 

skemmtileg sundlaug og gott tjaldsvæði. 

Þar er einnig að finna veitingastað, verslun

 og hótel.

Hvanneyri
Hvanneyri er höfuðstaður íslensks landbún-

aðar. Bændaskóli var stofnaður að Hvann-

eyri 1889 þannig að margir íslenskir bænd-

ur hafa sterkar taugar til staðarins. Land-

búnaðarsafn Íslands, sem sýnir bútækni 

fyrri tíma, er á staðnum og einnig Ullarselið 

sem er handverksverslun með hágæða 

íslenskt handverk.

Hvalfjörður 
Í seinni heimstyrjöldinni, á árunum 1940–

1945, var flotastöð Bandamanna innst í 

Hvalfirði þar sem Hvalstöðin er nú. Þar var 

skipalægi og viðkomustaður skipalesta á 

leið milli Bandaríkjanna og Rússlands og 

oft og tíðum var fjörðurinn fullur af skipum. 

Bækistöðvar voru reistar í landi Litlasands 

og Miðsands. Enn má sjá minjar frá stríðs-

árunum og eru þar meðal annars braggar 

sem hafa verið gerðir upp.

 Að aka um Hvalfjörð í góðu veðri er 

alveg einstakt og gaman að gefa sér góð-

an tíma.

Glymur 
Hæsti foss Íslands, tæpir 200 m, er innst í 

Hvalfirði. Gangan að Glym tekur um þrjá 

tíma og er leiðin skemmtileg en frekar 

brött á köflum. Ef fólk hefur ekki fengið 

nægju sína þegar komið er upp er hægt 

að halda áfram að Hvalvatni sem er 160 m 

djúpt.
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Láttu okkur prenta

skýrslurnar fyrir þig

Fjölritunar- og 
útgáfuþjónustan

Hágæðaprentun í vönduðum 
stafrænum prentvélum 

Innbinding að þínum óskum

Kveldúlfsgötu 23 - Borgarnesi
sími 437 2360 / 893 2361
Netfang: olgeirhelgi@islandia.is

Í upphafi 20. aldar átti Ísland ekki eigin 

fána, enda ekki sjálfstætt ríki. Sjálfstæði 

landsins og sérstakur fáni voru frá upp-

hafi baráttumál ungmennafélaga og 

beittu frumkvöðlar Ungmennafélags 

Akureyrar, Jóhannes Jósefsson og félag-

ar, sér fyrir skoðanakönnun um land allt 

vorið 1907 um það hvernig fáninn ætti 

að vera. Blár fáni með hvítum krossi 

hlaut yfirgnæfandi fylgi og var hann 

nefndur Hvítbláinn. Fáninn var talinn 

tákna bláma himins og fjalla og hrein-

leika íslenskra jökla. Einar Benediktsson 

skáld orti kvæði til fánans og sagði: 

 Rís þú, unga Íslands merki,

 upp með þúsund radda brag.

 Tengdu oss í einu verki

 anda, kraft og hjartalag.

 Rís þú, Íslands stóri, sterki

 stofn, með nýjan frægðardag.

 

 Skín þú fáni eynni yfir,

 eins og mjöll í fjallahlíð.

 Fangamarkið fast þú skrifir

 fólks í hjartað ár og síð.

 Munist hvar sem landinn lifir

 litir þínir alla tíð.

Árið 1915 eignuðust Íslendingar sinn 

þrílita þjóðfána að tillögu fánanefndar 

sem konungur hafði skipað. Varð Hvít-

bláinn þá sjálfkrafa fáni UMFÍ og þar 

með allra ungmennafélaga sem höfðu 

tekið við hann ástfóstri.

Hvítblái fáninn
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Smiðjuvellir 32, Akranesi
Sími 431 5090 -  Fax 431 5091

www.apvest.is

ð
Sími 431

Opnunartímar:

Virka daga 9–18

Laugardaga 10–14

Sunnudaga  12–14

Útbúum
sjúkrakassa

fyrir fyrirtæki, heimili 
og bíla

Bifreiðaþjónusta Harðar, Borgarbraut 55

Bjarg Gistiheimili, Bjargi

Blómasetrið – Kaffi Kyrrð, Skúlagötu 13

Dagleið ehf., Árbergi

Efnagreining ehf., Ásvegi 4

Englendingavík, Skúlagötu 17

Ferðaþjónustan Hraunsnef, Hraunsnefi

Ferðaþjónustan Staðarhúsum

Framköllunarþjónustan, Brúartorgi 4

Garðyrkjustöðin Skrúður, Skrúð

Garðyrkjustöðin Sólbyrgi

Geitasetrið Háafelli

Glitnir ehf. rafvélaverkstæði og verslun,

 Brákarbraut 7

Gróðrarstöðin Þórgautsstöðum, 

 Þorgautsstöðum II

Gunnar Örn Guðmundsson dýralæknir, 

 Hvanneyri

Handavinnuhúsið, Hyrnutorgi, 

 Borgarbraut 58–60

Hársnyrting Dagnýjar, Kvíaholti 27 

Hársnyrtistofan Hár Center ehf., 

 Borgarbraut 61

Hársnyrtistofan Solo, Hyrnutorgi, 

 Borgarbraut 58–60

Háskólinn á Bifröst

Hespuhúsið, Andakílsárvirkjun

Hótel Bifröst, Bifröst

Hvannnes, Sólbakka 3

Hönnubúð, Reykholti

JGR umboðs- og heildverslun, 

 Sólbakka 6

Jörvi , Hvanneyri

Kaffi Brák , Brákarbraut 11

Kristý, Hyrnutorgi, Borgarbraut 58–60

Landbúnaðarsafn Íslands, Hvanneyri

Landnámssetur Íslands, 

 Brákarbraut 13–15

Laugaland, garðyrkjustöð, Laugalandi

Leðurverkstæðið Hlöðutúni

Loftorka í Borgarnesi ehf., Engjaási 2

Nýhönnun, Indriðastöðum

Pétur Oddsson, smiður, Varmalandi

Reynir Árnason, pípari, Ásum

Rita og Páll í Grenigerði

Samyrkjubúið Lundi, Lundarreykjadal

Sjúkranuddstofa Ebbu, Borgarbraut 3

Sjúkraþjálfun Halldóru, Hyrnutorgi, 

Borgarbraut 58–60

Skiltagerðin Borgarnesi ehf., 

 Borgarbraut 25

Tannlæknastofa Borgarness, 

 Skallagrímsgötu 1

Traktorsverk, Norðtungu 1

Tækniborg , Borgarbraut 61

Vélaleiga Þorsteins Guðmundssonar,

 Fróðastöðum

Gangi ykkur 
vel á Unglinga-
landsmótinu 
í Borgarnesi

ÖLL ALMENN VERKTAKASTARFSEMI

Eiríkur J. Ingólfsson ehf.

S
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Er kagginn kominn 
með skoðun?
Keyrum örugg og látum skoða 
bílinn þar sem reynslan er mest!

Sími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is - örugg bifreiðaskoðun um allt land

Það er metnaður okkar hjá 
Frumherja að veita góða þjónustu 

og hagstæð kjör á skoðunum.

17
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D
ýri Kristjánsson var margfaldur Íslandsmeistari í fimleikum 

þegar hann fór utan til Bandaríkjanna í nám rétt eftir 

aldamótin 2000. Hann lagði mikið á sig en mælir með 

því að krakkar fari erlendis í nám. Dýri hafði áhuga á

fimleikum en lærði hagfræði til að framfleyta fjölskyldunni í

framtíðinni. Erfiðið skilaði honum draumastarfi sem tengist 

áhugamálinu. Dýri er hagfræðingur á vinnutíma en sjálfur 

Íþróttaálfurinn þess utan. Hvernig gerðist þetta?

 „Ég fæddist í Bandaríkjunum og bjó þar fyrstu 

fimm ár ævi minnar. Það var eitthvað við 

Bandaríkin sem togaði mig til sín og mig 

langaði alltaf aftur út. Þess vegna fór ég á 

stúfana eftir stúdentspróf. Ég taldi líka erfitt 

að æfa fimleika hér heima samhliða 

háskólanámi,“ segir Dýri Kristjánsson. 

 Þetta var árið 1999, á tímum 

upphringimótalda og talsvert 

erfiðara þá en nú að nálgast 

upplýsingar enda hvorki búið að 

finna upp YouTube né Facebook. 

Dýri kíkti við á Fulbrightstofnuninni 

við Laugaveg. Þar fékk hann hnausþykka 

bók sem minnti á símaskrá með upplýsingum um háskóla í 

Bandaríkjunum. Hann fletti upp þeim skólum sem buðu 

upp á fimleika. En svo var að hafa samband sem var 

töluvert flóknara en nú. 

 „Ég skrifaði fimmtán háskólum bréf, tók sjálfan mig 

upp á vídeó, lét færa upptökuna yfir á VHS-spólur og 

síðan yfir á bandaríska kerfið á einhverju verkstæði úti 

í bæ. Síðan fékk ég reyndar svör frá nokkrum í 

tölvupósti,“ segir hann og ákvað að kíkja á skólana. 

Eini útlendingurinn
Dýri fékk flugmiða að gjöf frá foreldrum 

sínum eftir stúdentspróf, til að skoða 

skólana úti. Þá nýtti hann sumarið 

2000 og ferðaðist á milli fjögurra 

skóla í 30 stiga hita.

 Háskólinn í Minnesota 

varð fyrir valinu enda sá 

Dýri þar góð tækifæri 

til að ná langt í fimleik-

um. Í liði skólans voru 

tveir bandarískir lands-

liðsmenn í fimleikum 

og var Dýri fyrsti útlend-

ingurinn til að komast í það. 

Hann þurfti því að leggja 

hart að sér þrátt fyrir að 

hafa æft með íþróttafélaginu 

                                       Gerplu og sem slíkur unnið margfalda Íslandsmeistara-

                                             titla, bæði í áhaldafimleikum og hópfimleikum 

                                                  auk þess að keppa á stærstu mótum heims, þar á 

                                                    meðal Evrópu- og  Norðurlandamótum.

                                                      Dýri hóf háskólanámið árið 2001. Erfiðið skilaði 

                                                        honum fljótlega fimleikastyrk og hann varð

                                                            fyrsti Íslendingurinn til að komast í háskóla-

                                                                nám í Bandaríkjunum á slíkum styrk. 

                                                                Styrknum hélt hann fram til loka námsins 

                                                                   árið 2005 en þá var hann líka orðinn 

                                                                          fyrirliði fimleikaliðsins.

                                                                     Gott að fara einn 
                                                                           til útlanda
                                                                                                     Dýri mælir með því að 

                                                                                                         ungt fólk fari í nám til 

                                                                                                        annarra landa á meðan

                                                                                                        það hefur tækifæri til 

                                                                                                    þess, áður en lífið verður 

                                                                                                of flókið.  „Þótt námsdvölin

                                                               hafi verið mér mjög erfið á köflum þá gaf 

                                                               hún mér mjög mikið. Ég lærði auðvitað 

                                                             hagfræði, stóð mig vel í skóla og fimleikum 

                                                             og náði mér í gráðu. En það sem ég lærði á 

                                                             sjálfan mig og lífið er alveg  ómetanlegt. 

                                                              Ekki er hægt að setja verðmiða á það. Það er

                                                                   skoðun mín að ungt fólk, sem hefur tækifæri

                                                                       til þess, eigi að skelli sér í nám erlendis.“

                                                                 Erfiði skilar árangri
                                                                                 Þrátt fyrir að hafa lagt á sig ómælt

                                                                                  erfiði úti í Bandaríkjunum, bæði 

                                                                                  líkamlegt og andlegt, þá leit Dýri 

                                                                             ekki á fimleikana sem framtíðarstarf. 

                                                                           Annað átti hins vegar eftir að koma í ljós.

                                                                             „Ég var alltaf í fimleikum út af áhuga 

á                                                                           á íþróttinni og taldi óvíst að ég gæti 

                                                                                framfleytt fjölskyldunni á fimleik-

                                                                                  um. En ég var jákvæður gagnvart 

                                                                                   öllu og var með opinn huga eftir 

                                                                                  námið í Bandaríkjunum. Fljótlega 

                                                                                eftir að ég kom heim fékk ég starf 

                                                                                við að leika áhættuatriði Magnúsar

                                                                                 Schevings í Latabæjarþáttunum. 

                                                                                 Það vatt upp á sig og nú er ég 

                                                                                 leyfishafi fyrir Latabæjarskemmt-

                                                                                anir á Íslandi um helgar og eftir 

                                                                                vinnu en sjóðsstjóri í jakkafötum

                                                                                  á vinnutíma,“ segir Dýri Kristjánsson,

                                                                               hagfræðingur og Íþróttaálfur. 

Hélt að hann gæti aldrei 
brauðfætt fjölskylduna 
með fimleikum

Íþróttaálfurinn er alltaf að leika sér. Það er því heppilegt að leikvöllur er rétt við húsgaflinn hjá Dýra 
og fjölskyldu hans. Stílistinn Lana Björk, dóttir Dýra, valdi fötin á hann af kostgæfni áður en hann steig 

upp á vegasaltið og sýndi hvað hann getur þótt hann sé ekki í fötum Íþróttaálfsins.
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ENN MEIRI LÚXUS
Nýjasti meðlimur Lúxus–fjölskyldunnar er ljúffengur íspinni með 
seigri saltkaramellu sem við þróuðum í samstarfi við Norðursalt.
Bjóðum hann hjartanlega velkominn!
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N
jarðvíkingurinn Arnór Ingvi Traustason sló í gegn á 

EM í knattspyrnu í Frakklandi. Hann var varamaður í 

liðinu á sínum fyrsta leik á stórmóti. Hann kom inn 

á þegar tíu mínútur voru eftir af leik Íslands gegn 

Austurríki í lokaleik F-riðils á Stade de France. Leikurinn var 

1-1 þegar Arnór kom inn á. Innkoman var reyndar ekkert til 

að hrópa húrra fyrir. Hann var nýkominn á völlinn þegar hann 

féll kylliflatur í eigin vítateig og þurfti aðhlynningar við. En fall 

er fararheill. Arnór stóð á fætur og eftir stórkostlegt upphlaup 

skoraði hann sigurmark Íslands á lokasekúndunni.

Rauða spjaldið á Unglingalandsmóti
Arnór tók tvívegis þátt í Unglingalandsmóti UMFÍ. 

Það var fyrst í körfubolta á Sauðárkróki árið 

2009 en svo í fótbolta í Borgarnesi árið 2010. 

Liðið í Borgarnesi hét Red Card (ísl. Rauða 

spjaldið) og sigraði með yfirburðum í flokki 

17–18 ára drengja í knattspyrnu. 

 Arnór segir þátttökuna á mótinu í Borg-

arnesi lifa í minningunni. „Þetta var mjög 

gaman. Vinahópurinn var þéttur og við 

þekktum marga sem fóru á mótið. Ég ætl-

aði upphaflega ekki með og var búinn að 

plana annað. En allir vinirnir voru að fara á 

landsmótið og því ákvað ég að slá til og fara 

með hópnum. Þetta var mjög skemmtilegt, 

bæði að spila fótbolta og hafa það kósý á 

kvöldvökunum,“ segir Arnór en vinirnir halda enn hópinn. Ekki 

eru þeir þó margir sem spila knattspyrnu, aðeins hann og 

Daníel Gylfason, sem spilar með Keflavík.

Landsliðsmaður fór með vinum 
á Unglingalandsmót UMFÍ

Margt í boði fyrir ungt fólk
Arnór segir margt í boði fyrir ungt fólk víða um land um verslun-

armannahelgina en mælir svo sannarlega með Unglinga- 

landsmóti UMFÍ. „Þar er svo margt í boði að auðvelt er að finna 

eitthvað á sínu áhugasviði og bara taka þátt í stað þess að 

ætla sér að vinna allt saman. Það er bara svo gaman að vera 

í hópi fólks sem iðkar íþrótt sína og skemmtir sér. Þetta var 

góð ákvörðun hjá okkur vinunum að fara á mótið í Borgarnesi. 

Okkur fannst rosalega gaman. Ég mæli með þessu fyrir unga 

krakka að kíkja á Unglingalandsmót, allavega að prófa það.“

Hvernig fannst 
Arnóri á EM? 
 

„Þetta var rosalega skemmtilegt. 

Þótt ég sé ungur [innskot: Arnór er 

23 ára] þá var gaman að komast inn 

í landsliðið rétt fyrir Evrópumót og 

njóta þess að fá að vera með þess-

um strákum. Ég beið pollrólegur eftir 

mínu tækifæri og vildi reyna að nýta 

hverja einustu mínútu. Því að upp-

lifa allt í kringum þetta mun ég 

aldrei gleyma. Þótt maður sé þarna 

til að spila fótbolta þá er allt í kring-

um mótið sem var gaman að upplifa.“

Lið Arnórs – Red Card:
Arnór Ingvi Traustason, Óskar Örn 
Óskarsson. Daníel Gylfason, Lukasz 
Malesa og Eyþór Ingi Einarsson.

Arnór Ingi Traustason, landsliðsmaður og leikmaður Rapid Wien 
í Austurríki.

Sigur-garðar sf.
Garðaþjónusta í yfir 25 ár

sími 892-7663 & 435 1435 • sindri@vesturland.is

LIT ehf. 
Ingi Tryggvason hrl.
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Hannes Þór Halldórsson
Fæddur 27. apríl 1984.

Hannes lék með Leikni 

í Reykjavík 2002–2004, 

Aftureldingu 2005–2006 

(aðildarfélag UMSK/UMFÍ), 

Stjörnunni (aðildarfélag 

UMSK/UMFÍ) 2006–2007, 

Fram 2007–2010 og KR 

2011–2013. Hann fór til 

Brann í Noregi að láni 2012. 2014–2015 lék hann 

með Sandnes Ulf í Noregi, 2015 með NEC Noregi 

og frá 2016 með Bodø/Glimt í Noregi (að láni).

                                       Birkir Már Sævarsson 
                                       Fæddur 11. nóvember 1984.

                                        Birkir Már lék með Val 2003–

                                       2008. Hann þjálfaði kvenna-

                                       lið BÍ/Bolungarvíkur (aðild-

                                  arfélag HSV/UMFÍ) sem lék í 

                                          A-riðli 1. deildar 2007. 

                                       Hann hélt til Noregs 2008 og 

                                     lék með Brann til 2014. 2015 

                                fór hann til Hammarby í Svíþjóð.

 

Jóhann Berg Guðmundsson
Fæddur  27. október 1990.

Jóhann Berg lék með 

Breiðabliki (aðildarfélag 

UMSK/UMFÍ) 1997–2006. 

Hann fór til Chelsea í Eng-

landi 2006 en lék með Fulham 

2006–2007. 2007–2009 lék hann 

með Breiðabliki (aðildarfélag 

UMSK/UMFÍ). 2009–2014 lék hann 

með AZ Alkmaar í  Hollandi og frá 2014 

með Charlton Athletic í Englandi.

                                      Kolbeinn Sigþórsson
                                      Fæddur 14. mars 1990.

                                        Kolbeinn lék með Víkingi 

                                      Reykjavík 1996–2006 og 

                                      HK (aðildarfélag UMSK/

                                 UMFÍ) 2006–2007. Hann hélt 

                  svo til Hollands þar sem hann lék með 

                   AZ Alkmar 2007–2011. 2011–2015 lék 

                hann með Ajax í Hollandi og 2015 einnig  

           með Jong Ajax. Frá 2015 hefur hann leikið 

með  Nantes í Frakklandi.

 

Svona tengjast leikmenn og þjálfarar 
karlalandsliðsins í knattspyrnu 
íþróttafélögum innan UMFÍ

E
llefu af 23 liðsmönnum karlalandsliðsins í knattspyrnu, sem spilaði á EM í knattspyrnu í Frakk-

landi í sumar, hafa tengst ungmennafélagshreyfingunni með einum eða öðrum hætti. Flestir 

hafa þeir einhvern tíma á ferlinum spilað ýmist með Breiðabliki, HK eða Stjörnunni, sem öll eru 

aðildarfélög Ungmennafélags Kjalarnesþings (UMSK). Heimir Hallgrímsson, aðstoðarþjálfari landsliðs-

ins, þjálfaði kvennalið Hattar, sem er aðildarfélag Ungmenna- og íþróttasambands Austurlands (UÍA). 

Auk þess lék hann sjálfur með Hetti eitt tímabil og tvö með Augnabliki, sem er aðildarfélag UMSK. 

Hér kíkjum við yfir feril landsliðsins og tenginguna við sambandsaðila og aðildarfélög UMFÍ.

Gylfi Þór Sigurðsson
Fæddur 9. september 1989.

Gylfi Þór lék með FH 2002–

2003 og Breiðabliki 

(aðildarfélag UMSK/UMFÍ) 

2003–2005. Hann lék með 

Reading í Englandi 2005–2010. 

Fór að láni til Shrewsbury Town í Eng-

landi 2008 og Crew Alexandria í Eng-

landi 2009. Hann lék með 1899 Hoffen-

heim í Þýskalandi 2010–2012 en fór að láni til 

Swansea City í Englandi 2012. 2012–2014 lék hann 

með Tottenham Hotspur í Englandi og frá 2014 

hefur hann verið hjá Swansea City á Englandi.

                                               Jón Daði Böðvarsson
                                              Fæddur 25. maí 1992.

                                              Jón Daði lék með Selfossi 

                                                (aðildarfélag HSK/UMFÍ) 

                                              2008–2012. 2011 fór hann 

                                      hálft ár að láni til Ârhus U19 í 

                          Danmörku. 2013–2015 lék hann 

                          með Víkingi í Noregi. Frá 2016 hefur 

                       hann leikið með FC Kaiserslautern í        

                Þýskalandi.

Ingvar Jónsson
Fæddur 18. október 1989.

Ingvar lék með Njarðvík 

(aðildarfélag UMFÍ) 

2006–2010 og Stjörnunni 

(aðildarfélag UMSK/UMFÍ) 

2011–2014. 2015–2016 

lék hann með Start í Noregi 

en var að láni hjá Sandnes Ulf 

í Noregi 2015. Frá 2016 hefur 

hann leikið með Sandefjord í Noregi.

                                              Sverrir Ingi Ingason
                                             Fæddur 5. ágúst 1983.

                                              Sverrir Ingi lék með 

                                                Breiðabliki (aðildarfélag 

                                              UMSK/UMFÍ) 2011–2013 

                                          en var að láni með Augna-

                                             bliki (aðildarfélag UMSK/

                                            UMFÍ) 2011. Hann lék með 

                                          Víkingi í Noregi 2014–2015 

                                       og síðan með Lokeren í 

                                   Belgíu frá 2015.

 

                                           Heimir Hallgrímsson (Þ)
                                           Fæddur 10. júní 1967.

                                             Heimir lék með ÍBV 1986–

                                            1992, Hetti (aðildarfélag 

                                              UÍA/UMFÍ) 1993, ÍBV 

                                         1994–1995, Smástund 

                                   (aðildarfélag UMSK/UMFÍ) 

                                         1996–1997 og KFS 1998–

                                        2007.Heimir þjálfaði kvenna-

                                        lið Hattar (aðildarfélag 

                                     UÍA/UMFÍ) 1993 og kvenna- 

og karlalið ÍBV 1999–2011. 2011–2016 hefur hann 

verið aðstoðarlandsliðsþjálfari karlalandsliðs 

Íslands. 

Alfreð Finnbogason
Fæddur 1. febrúar 1989.

Alfreð lék með Grindavík 

(aðildarfélag UMFÍ) 1995–

1999. Árin 1999–2001 lék 

hann með Hutchinson Vale í 

Skotlandi en með Fjölni 

(aðildarfélag UMFÍ) 2002–

2005 og 2005-2010 Breiða-

bliki (aðildarfélag UMSK/

UMFÍ) 2005–2010. 2007 var 

hann að láni hjá Augnabliki 

(aðildarfélag UMSK/UMFÍ). 

2011–2012 lék hann með Lokeren í Belgíu og 

2012 með Helsingborg í Svíþjóð að láni. 2012–

2014 lék Alfreð með Heerenveen í Hollandi og 

2014 með Real Sociedad á Spáni. 2015–2016 var 

hann að láni hjá Olympiacos í Grikklandi. 2016 

gekk hann svo til liðs við Augsburg í Þýskalandi.

 

Rúnar Már Sigurjónsson
Fæddur 18. júní 1990.

Rúnar Már lék með Tinda-

stóli (aðildarfélag UMSS/

UMFÍ) 2005–2006, Ými 

(aðildarfélag UMSK/UMFÍ) 

2008 og HK (aðildarfélag 

UMSK/UMFÍ) 2008–2009. 

Hann lék með Val 2010–2013. 

2013 fór hann til PEC Zwolle í 

Holland að láni. 2013–2016 lék 

hann með GIF Sundsvall í Svíþjóð 

og með Grasshopper Club Zürich í Sviss 2016.

                                           Arnór Ingvi Traustason 
                                          Fæddur 30. apríl 1993.

                                           Arnór Tryggvi lék með 

                                             Keflavík (aðildarfélag 

                                          UMFÍ) 2010–2014. Hann 

                                     fór að láni til Sandnes Ulf í 

                            Noregi 2012. 2014–2016 lék hann 

                          með IFK Norrköping í Svíþjóð og 

                         frá 2016 með Rapid Wien í Austurríki.
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Kostar lítið meira en að 
koma sér af stað
Í inngangi í fyrstu göngu-

bókinni segir Björn Bjarn-

dal Jónsson, þáverandi 

formaður UMFÍ: „Í tæp-

lega eina öld hefur ung-

mennafélagshreyfingin á 

Íslandi unnið að ræktun 

lýðs og lands. Og áfram 

skal haldið. Ein leið sem 

fær okkur til að hugsa 

um landið okkar og nátt-

úru er að fara út að ganga. 

Við verðum bergnumin af stórbrotinni nátt-

úru landsins og kunnum betur að meta hana 

og förum ósjálfrátt að huga að umhverfinu.“

 Hann segir ennfremur: „Með því að njóta 

náttúrunnar á göngu fáum við heilsubót í 

kaupbæti og náum að byggja upp líkamleg-

an sem andlegan styrk. Það sem gerir göngu 

að betri heilsurækt en flest annað er að hún 

kostar lítið meira en að koma sér af stað.“

Þægilegur göngutúr 
um landið okkar
Í fyrstu göngubókinni 

var einnig ávarp frá Jóni 

Kristjánssyni, þáverandi 

heilbrigðis- og trygg-

ingamálaráðherra. 

Hann segir m.a.:  „Við 

höfum í okkar daglega 

umhverfi fjölbreytta 

möguleika til hreyfingar 

sem eru vannýttir. Við 

verðum að halda vöku 

okkar og nýta okkur 

þá möguleika sem við höfum til reglubund-

innar hreyfingar, okkur til heilsubótar.

 Ganga hentar sérlega vel í þessu skyni 

fyrir alla fjölskylduna og hvet ég því ykkur, 

Íslendingar góðir, til að hafa það hugfast á 

ferð um landið jafnt sem heima og fá ykkur 

þægilegan göngutúr um landið okkar.“

UMFÍ hefur á hverju ári, allt frá 2002, 

gefið út litla göngubók þar 

sem finna má stuttar gönguleiðir víðs vegar 

um landið. Í fyrstu göngubókinni voru 144 

gönguleiðir. Árið eftir fjölgaði þeim í 238, árið 

2004 voru þær 265 og ári síðar 288. Árið 2008 

voru þær 289 og 2009 alls 290. Síðustu ár hafa 

þær verið 280 talsins. Í fyrstu göngubókinni 

segir að til að vera með í verkefninu þurfi 

leiðin að vera „fjölskylduvæn“, vel merkt, þ.e. 

stikuð eða stígur, um 0,5–2 klst. ganga og 

að helst þurfi að vera til kort eða bæklingur 

um hana. 

 Frá 2002 til 2008 var eitt Íslandskort í bók-

inni þar sem allar gönguleiðirnar voru merkt-

ar inn með póstnúmerum. Í bókinni, sem kom 

út 2009, var landinu skipt upp í 12 landshluta-

kort. Þau voru Reykjavík, Suðvesturland, Vest-

urland, Vestfirðir, Norðvesturland, Norður-

land, Norðausturland, Austurland, Suðaustur-

land 1, Suðausturland 2 og Suðurland. Árið 

2013 var hætt að auðkenna gönguleiðirnar 

eftir póstnúmerum. Þess í stað fengu þær 

tvo bókstafi sem gáfu til kynna landshluta 

og á eftir kom númer leiðarinnar.

Verkefnið Göngum um Ísland
Ungmennafélag Íslands og heilbrigðisráðuneytið ákváðu 

árið 2002 að fara af stað með sérstakt átak til þess að 

fá fólk til að ganga reglulega sér til heilsubótar. Hug-

myndin með verkefninu, sem fékk nafnið Göngum um 
Ísland, var einnig að fá ferðafólk til að staldra örlítið við 

á ferðum sínum um landið og fara í stuttar gönguferðir. 

Sérstök verkefnisstjórn var skipuð og þjónustumiðstöð 

UMFÍ á Egilsstöðum falið að sjá um verkefnið. Helgi M. 

Arngrímsson var ráðinn starfsmaður Göngum um Ísland. 

Sá hann um undirbúning og kom verkefninu af stað.

Björn Bjarndal 
Jónsson, fv. for-
maður UMFÍ.

Jón Kristjánsson, 
fv. heilbrigðis- og 
tryggingamála-
ráðherra.

Almenningsíþróttaverkefni UMFÍ

Örn Guðnason tók 
saman.
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Einstaklega 
skemmtilegt verkefni
Í inngangi að göngu-

bókinni 2003 segir Helgi 

M. Arngrímsson m.a.: 

„Þetta hefur verið ein-

staklega skemmtilegt 

verkefni því alls staðar 

eru góðar viðtökur, hvort 

sem er hjá þeim sem 

„eiga“ leiðirnar eða hjá 

þeim sem hafa nýtt sér 

leiðabókina. Við öflun 

upplýsinga hafði ég sam-

band við fjölda fólks hjá ferðaþjónustunni, 

sveitarfélögunum og hjá ungmennafélags-

hreyfingunni. Ég fékk ábendingar um veru-

legan fjölda áhugaverðra leiða.“

Áhugaverð fjöll fyrir 
alla fjölskylduna
Í inngangi að göngu-

bókinni 2002 segir Ásdís

Helga Bjarnadóttir, for-

maður umhverfisnefndar 

UMFÍ: „Árið 2002 hefur 

verið tileinkað fjöllum, 

myndun þeirra, sögu 

og dulúð. Umhverfis-

nefnd UMFÍ og héraðs-

samböndin vilja því 

bjóða þér á fjöllin í 

sumar. Hér á eftir eru tilgreind áhugaverð 

fjöll sem í nær öllum tilvikum eru auðveld 

uppgöngu fyrir göngufæra fjölskyldumeð-

limi. Þann 22. júní verður farið með gesta-

bækur á þessi fjöll sem allir eru beðnir að 

rita nafn sitt og heimilisfang í. Gestabæk-

urnar verða í póstkössum sem Íslandspóst-

Helgi M. Arngríms-
son (1951–2008), 
verkefnisstjóri.

Fjölskyldan á fjallið

Fjölskyldan á fjallið hefur frá upphafi 

verið hluti af gönguverkefni UMFÍ. 

Að því stóðu Umhverfisnefnd UMFÍ og 

héraðssamböndin. Í fyrstu göngubókinni 

tilnefndu 18 sambandsaðilar UMFÍ samtals 

21 áhugavert fjall. Árið eftir voru 20 sam-

bandsaðilar sem tilnefndu samtals 22 fjöll. 

Árið 2004 tilnefndi 21 sambandsaðili sam-

tals 24 fjöll. Lögð var áhersla á að þau væru 

auðveld uppgöngu fyrir göngufæra fjöl-

skyldumeðlimi, eins og sagði í göngubók-

inni. Farið var með póstkassa og gestabók á 

fjöllin þar sem allir voru beðnir að rita nafn 

sitt og heimilisfang í. Um haustið voru svo 

dregnir út vinningshafar og nöfn þeirra birt 

á heimasíðu UMFÍ. Heimasíðunni ganga.is 

var einnig komið upp þar sem finna mátti 

frekari upplýsingar um gönguleiðirnar. 

 Í upphafi voru gönguleiðirnar tengdar 

póstnúmerum. Til dæmis voru fimm 

gönguleiðir tengdar póstnúmeri 356. 

Gönguleið 356-a hét Frambúðir, 356-b Eftir 

Sölvahamri, 356-c Neðstagata – Helluhraun, 

356-d Rauðfeldargjá í Botnsfjalli og 356-e 

Bárðarlaug.

Ásdís Helga Bjarna-
dóttir formaður, 
umhverfisnefndar.

ur lánar. Bækurnar verða sóttar í lok ágúst 

og dregnir út vinningshafar. Nöfn þeirra 

verða birt á heimasíðunni www.umfi.is.“

Tengjumst náttúrunni 
beint og milliliðalaust
Í Göngubókinni 2004 er 

ávarp frá Sigríði Önnu 

Þórðardóttur umhverfis-

ráðherra. Þar segir hún 

m.a.: „Náttúra Íslands er 

einstæð að fegurð og 

fjölbreytileika. Fugla-

söngurinn, mosinn, 

lækirnir, kjarrið, melarnir, 

hraunið, hverirnir, fjöllin, 

jöklarnir, óbyggðirnar, 

kyrrðin. Allt er þetta greypt djúpt í vitund 

Íslendinga og fátt, ef nokkuð, jafnast á við að 

ferðast um og njóta þessara gæða landsins. 

Engin leið er betri til þess en að ferðast um 

landið á tveimur jafnfljótum. Með göngu-

ferðum tengjumst við náttúru landsins beint 

og milliliðalaust.“

Feta í fótspor 
forfeðranna og ganga
Jónína Bjartmarz um-

hverfisráðherra segir í 

ávarpi í göngubókinni 

2006: „Besta leiðin til að 

endurvekja, kynnast og 

varðveita fornar leiðir er 

að feta í fótspor forfeðr-

anna og ganga. Fátt er 

betra en að ferðast um 

landið á tveimur jafn-

fljótum. Þannig tengj-

umst við náttúru landsins 

beint og milliliðalaust.“

Sigríður Anna 
Þórðardóttir, fv. 
umhverfisráðherra.

Jónína Bjartmarz, 
fv. umhverfisráð-
herra.
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Óþrjótandi tækifæri til 
útivistar
Þórunn Sveinbjarnar-

dóttir umhverfisráð-

herra fjallaði um útivist 

í nýjum þjóðgarði í 

ávarpi í göngubókinni 

2007. Þar segir hún m.a.: 

„Vatnajökulsþjóðgarður 

skapar óþrjótandi tæki-

færi til útivistar fyrir 

almenning, ekki síst 

göngufólk. Svæði þjóð-

garðsins er einstakt. Jarð-

eldar, jökulís, vatn og vindar mynda stórbrot-

ið og heillandi landslag með ægifögru víðerni 

hrauna, sanda, fjalla og jökla. Hin einstaka 

náttúra þjóðgarðsins býður upp á möguleika 

á uppbyggingu á fjölbreyttu kerfi göngustíga, 

auk þess að lagfæra þá sem fyrir eru. Göngu-

leiðir Vatnajökulsþjóðgarðs verða engu líkar. 

Þær liggja til að mynda þvert yfir land frá 

strönd til strandar, umhverfis jökulinn, upp á 

hann og yfir og einnig úr byggð að jöklinum.“

Þægilegur göngutúr 
um landið okkar
Í ávarpi í göngubókinni 

2008 segir Kristján L. 

Möller samgönguráð-

herra: „Þegar við leggj-

um land undir fót verð-

ur alltaf eitthvað nýtt á 

vegi okkar. Við undirbú-

um okkur, skipuleggjum 

gönguferð og leggjum 

af stað full tilhlökkunar. 

Förum um nýjar slóðir 

eða kynnumst betur gömlum götum. Mark-

miðið þarf ekki að vera annað en það að vera 

úti í náttúrunni og síðan getur ýmislegt siglt 

í kjölfarið, nýjar slóðir, nýtt fólk, ný samskipti. 

Þess vegna tek ég heilshugar undir kjörorð 

Ungmennafélags Íslands um að rækta lýð og 

land því þannig komumst við í best samband 

við náttúruna og náungann. Hvet ég sjálfan 

mig og ykkur, lesendur góðir, til að ganga 

bæði vel og mikið um landið hvar og hvenær 

sem við komum því við. Það eru góðar og 

hollar samgöngur.“

Forréttindi sem við 
eigum að nýta og njóta
Helga Guðrún Guðjóns-

dóttir, formaður UMFÍ, 

segir í inngangi að göngu-

bókinni 2009: „Að ganga 

úti í íslenskri náttúru eru 

forréttindi sem við eigum 

að nýta og njóta. Að 

ganga með fjölskyldu og 

vinum eru einnig forrétt-

indi sem við eigum að 

meta. Það eina sem við 

þurfum að gera er að taka fram gönguskóna 

og ganga af stað. Einfaldari og ódýrari leið er 

ekki til ef við viljum næra líkama og sál.“

HHF: Lómafell (2002–2006), 

Geirseyrarmúli, Patreksfirði 

(2010, 2012, 2014–2015), 

Tungufell (2011–2014), 

Bíldudalsfjall (2013–2014)

HSB: Ekkjuskarð (2003–2010), 

Upsir (2011)

HSH: Drápuhlíðarfjall í Helga-

fellssveit (2002, 2011–2012), 

Eldborg í Kolbeinsstaðahreppi 

(2003), 

Búðaklettur – Staðarsveit (2004), 

Klakkur í Eyrarsveit (2006), 

Hreggnasi (2007–2010), 

Eyrarfjall (2007–2012)

HSK: Búrfell í Grímsnesi 

(2002, 2013), 

Hekla (2002), 

Ingólfsfjall (2003), 

Þríhyrningur (2003), 

Vörðufell í Árnessýslu (2004), 

Stóri-Dímon (2004, 2013), 

Skálafell á Hellisheiði (2005), 

Bláhnúkur við Landmannalaugar 

(2005), 

Gullkista í Laugardal (2006), 

Skarðsfjall í Landsveit (2006), 

Langholtsfjall (2007), 

Þórólfsfell Fljótshlíðarafrétti (2007), 

Valafell á Landmannaafrétti (2008), 

Litli-Meitill (2008), 

Mosfell í Grímsnesi (2009), 

Hvolsfjall við Hvolsvöll (2009), 

Miðfell Hrunamannahreppi (2010), 

Bjólfell á Rangárvöllum (2010), 

Gíslholtsfjall (2011), 

Bjarnafell í Ölfusi (2011), 

Vatnsfell á Holtamannaafrétti 

(2012), 

Skarðsmýrarfjall (2012), 

Fagrafell (2014), 

Dalafell í Ölfusi (2014), 

Arnarfell við Þingvallavatn (2015), 

Vatnsdalsfjall (2015)

HSS: Tindur á Heiðabæjarheiði 

(2002), 

Kálfanesborgir (2003–2006), 

Reykjaneshyrna (2011–2012), 

Bæjarfell við Drangsnes (2013–15)

HSV: Mýrafell í Dýrafirði (2002–04),

Miðfell Seljalandsdal (2002–2004), 

Kaldbakur í Dýrafirði (2005–2010), 

Sauratindar við Ísafjarðardjúp 

(2005–2010), 

Þjófaskarð milli Ísafjarðar og 

Hnífsdals (2011–2012), 

Miðfell, Seljalandsdal (2015)

HSÞ: Hvítafell (2002), 

Nykurtjörn (2003–2004), 

Hverfjall Mývatnssveit (2005–2010) 

Óttar í Þistilfirði (2008–2010), 

Skollahnjúkur í Aðaldal (2011), 

Sandfell í Öxarfirði (2011), 

Hálshnúkur í Fnjóskadal (2012), 

Viðarfell við Þistilfjörð (2012), 

Kollufjall við Kópasker (2013), 

Vindbelgjarfjall (2013), 

Gunnólfsvíkurfjall (2014), 

Eyjan í Ásbyrgi (2014), 

Húsavíkurfjall (2015), 

Snartastaðanúpur (2015)

UFA: Súlur (2002, 2011, 2013), 

Þingmannavegur yfir Vaðlaheiði 

(2003–2010)

UÍA: Goðatindur (2002–2003), 

Múlakollur – Skriðdal (2004), 

Kollumúli við Hellisheiði (2004), 

Svartfell Borgarfirði eystri 

(2005–2010), 

Grænafell á Reyðarfirði (2011), 

Sandfell (2012), 

Lolli í Norðfirði (2013–2014), 

Laugarfell í Fljótsdal (2015)

USÚ: Ketillaugarfjall (2003–2010, 

2012–2013), 

Haukafell (2011–2013)

UMFG: Þorbjörn (2002–2006, 

2011–2012, 2014–2015), 

Hagafell (2011)

UMFÓ: Eldfell (2009),

UMSB: Hestfjall í Andakíl 

(2002–2003, 2015), 

Varmalækjarmúli (2004–05, 2010), 

Hraunsnefsöxl í Norðurárdal 

(2006–2007), 

Þyrill (2008–2010), 

Strútur við Kalmanstungu (2011), 

Foxufell við Hítarvatn (2012), 

Snóksfjall/Snókur í Skarðsheiði 

(2013), 

Hafnarfjall (2014)

UMSE: Staðarhnjúkur (2002–04), 

Böggvistaðafjall (2005–2012)

UMSK: Reykjaborg (2002–2004), 

Vífilsfell (2005–2009), 

Úlfarsfell (2010–2015)

UMSS: Mælifellshnjúkur 

(2002–2010),

Molduxi (2011–2013)

UDN: Kollar við botn Hvamms-

fjarðar (2002–2004, 2010–2011), 

Tungustapi Sælingsdal (2005–13), 

Vaðlafjöll (2012–2013)

UNÞ: Eyjan í Ásbyrgi (2002–2004), 

Óttar í Þistilfirði (2005–2007)

USVH: Rauðkollur, Víðidal (2002), 

Þrælsfell (2002–2010, 2012–2013), 

Káraborg (2011)

USAH: Spákonufellsborg 

(2004–2006, 2010), 

Spákonufellshöfði (2011–2013), 

Spákonufell (2015)

USVS: Hjörleifshöfði (2002–2013), 

Reynisfjall (2010–2015)

Keflavík: Keilir (2011–2015)

USK: Guðfinnuþúfa á Akrafjalli 

(2012–2015)

UMFF: Esja (2014–2015)

Þórunn Sveinbjarn-
ardóttir, fv. um-
hverfisráðherra.

Kristján L. Möller,
fv. samgönguráð-
herra.

Helga Guðrún 
Guðjónsdóttir, fv. 
formaður UMFÍ.

Fjölskyldan á fjallið:

Fjöll sem hafa verið tilnefnd
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U
ngmenni á Norðurlöndunum 

sofa í 8–10 tíma en íslensk 

aðeins í 6–7. Afleiðingar af 

stuttum svefni eru neikvæðar. 

Vaka Rögnvaldsdóttir segir mikilvægt að 

foreldrar séu fyrirmyndir þegar kemur að 

svefnvenjum barna sinna.

 Íslensk ungmenni fara seint að sofa og 

hvílast í aðeins sex tíma tíma á virkum dög-

um og rúma sjö um helgar í stað þeirra 

átta sem mælt er með. Börn og ungmenni 

ná því sum hver ekki ráðlögðum svefni. 

Þessi stutti svefn veldur því að börn og 

ungmenni hér á landi eru hugsanlega 

vansvefta. Erlendar rannsóknir hafa fund-

ið tengsl lítils svefns við offitu og ofþyngd, 

minnkaða hreyfingu og sjúkdóma því 

tengdu sem og tengsl við depurð, slakan 

námsárangur og brottfall úr skóla meðal 

unglinga.

Hvað er til ráða?

„Einfaldasta og ódýrasta lausnin er að for-

eldrar taki ábyrgð á háttatíma barna sinna. 

En þau verða líka að vera fyrirmyndir og 

huga að eigin svefnvenjum. Það getur 

skilað miklum árangri,“ segir Vaka Rögn-

valdsdóttir, doktorsnemi og aðjúnkt í 

íþrótta- og heilsufræðum á Menntavís-

indasviði Háskóla Íslands. Hún vinnur að 

hluta af viðamikilli rannsókn á heilsu barna 

og unglinga sem hófst árið 2006 og stóð 

til ársins 2008. Gert er ráð fyrir að núver-

andi rannsókn standi yfir með hléum í allt 

að 15–20 ár. Erlingur Jóhannsson, prófess-

or í íþrótta- og heilsufræði við Háskóla 

Íslands, hefur umsjón með rannsókninni 

allri en að henni koma doktorsnemar og 

meistaranemar eins og Vaka sem taka að 

sér að svara spurningum sem snúa að lífs-

stíl barna og ungmenna.

 Rannsóknin er framhald rannsóknarinn-

ar Lífsstíll 7 og 9 ára barna sem var í gangi 

2006 og 2008 og voru þar skoðuð um 300 

börn. Í rannsókninni nú voru lífsvenjur 

barna í 10. bekk skoðaðar og mældar. 

Börnin verða mæld aftur þegar þau verða 

17 ára. Niðurstöður úr mælingunum eru 

unnar í samvinnu við National Institute of 

Health í Bandaríkjunum. 

Ráð Vöku til foreldra
Börn og unglingar eiga ekki að hafa sjónvarp, síma og spjaldtölvur nálægt 

sér þegar þau eru komin upp í rúm. Með tölvuaðgangi geta þau haft aðgang 

að alls konar efni sem seinkar svefni þeirra og birta frá tækjum getur haft 

truflandi áhrif á  svefn og syfju. Farsælasta leiðin til bæta gæð i svefnsins er 

því að hafa tækin ekki í herbergjunum á nóttunni.

Vont að sofa lítið
Verkefni Vöku nú snýr að svefni og heilsu 

ungmennanna. Nýleg tækni er notuð við 

mælingar á svefni þeirra, með svokölluð-

um hreyfirita sem líkist helst hreyfi- og 

heilsuúrum sem eru nú á markaði, og 

viðfangsefnin báru allan sólarhringinn. 

Ungmennin sváfu  með mælana á sér í 

stað þess að fara á rannsóknarstofu til að 

tengjast svefnritum. Við þetta fengust mun 

nákvæmari upplýsingar við eðlilegar að-

stæður en nokkru sinni fyrr. Vaka bendir á 

að vissulega hafi verið gerðar rannsóknir á 

svefni barna og unglinga í gegnum tíðina. 

„Við eigum upplýsingar um það hvenær 

þau fóru að sofa samkvæmt foreldrum 

barna eða þeirra eigin hugmyndum um 

svefntíma sinn. En hreyfiritarnir eru mun 

nákvæmari.  Niðurstöðurnar er mjög ná-

kvæmar enda nema ritarnir hreyfingu og 

við sjáum hvenær líkami þeirra er kominn 

í svefnástand. „Við erum sérstaklega 

spennt fyrir niðurstöðunum sem mælarn-

ir gefa okkur enda getum við með betri 

Foreldrar segi
börnum að
fara fyrr að sofa

Hreyfiritinn, sem 
ungmennin not-
uðu, er frá fyrirtæk-
inu Actigraph. Úrið 
hefur engan skjá 
en safnar gögnum 
um hreyfingu.
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Vaka Rögnvaldsdóttir 
segir foreldra 
verða að vera 

fyrirmynd

Nokkur atriði 
um rannsóknina
• Árið 2015 tóku nemendur í 

 sex skólum þátt í rannsókninni 

 – það er um 10% unglinga á 

 þessum aldri.

• Nemendur í 10. bekk grunn-

 skóla sofa á skóladögum 

 í 6,2 klst. Ráðlagður svefn 

 er 8 klst.

• Um helgar sofa ungmennin 

 í 7,3 klst.

• Aðeins um 8% 15 ára drengja 

 fá nægan svefn og 

 13% stúlkna. 

• Þrek unglinga hefur minnkað 

 um 8–10% frá árinu 2003.

• Unglingar hafa þyngst 

 um 4 kg á sama tíma.

hætti en áður tengt svefnrannsóknirnar 

við mælingar á þreki, hreyfingu, holdafari 

og almennri líðan.“ 

Hvernig er heilsa barnanna?

„Við erum ekki komin það langt að geta 

alhæft hver heilsan er. En við teljum okkur 

komin með vísbendingar. Næsta verkefni 

okkar verður að skoða þessa þætti saman,“ 

segir Vaka. 

Líkamsklukka unglinga 
breytist 
Að sögn Vöku sýna niðurstöður klínískra 

erlendra rannsókna að á unglingsaldri eiga 

sér breytingar stað í líkama barna sem veld-

ur því að þau syfjar seinna og því þurfa 

þau að sofa lengur fram eftir morgni. 

Grípa má til einfaldra ráða til að vega upp 

á móti þessu, að sögn Vöku. Hún bendir á 

að skólastarf í Laugarnesskóla hefur hafist 

kl. 8:30 á morgnana og eru aðstandendur 

skólans, nemendur og foreldrar mjög 

ánægð með það fyrirkomulag. Síðastliðið 

haust ákvað svo skólastjórn Laugalækjar-

skóla að ósk nemenda og foreldra við skól-

ann að gera þetta líka. „Börnunum finnst 

þetta frábært,“ segir Vaka sem á börn í 

báðum skólum. „Það munar kannski ekki 

miklu að byrja 15 mínútum seinna en áður. 

En það getur gert gæfumun fyrir börnin. 

Sérstaklega yfir dimmasta tíma ársins.“ 

 Sumir hafa mælt með því að breyta 

klukkunni hér á landi eins og í öðrum lönd-

um. En hvað segir Vaka við því?

 „Það er góð spurning, sem má vera 

opin enda myndi slík breyting hafa marg-

vísleg áhrif á samfélagið í heild. Það er mun 

stærra mál og annars eðlis. Við getum t.d. 

ekki verið viss um að unglingar færu fyrr 

að sofa þó að klukkunni væri breytt,“ 

svarar Vaka Rögnvaldsdóttir.
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Reynt að komast yfir 
hindranir að Laugum.

A
nna Margrét Tómasdóttir, for-

stöðumaður Ungmenna- og 

tómstundabúðanna, segir eftir-

spurnina hafa aukist ár frá ári en 

nú séu bókanir svipaðar og í fyrra. Undir 

lok júní hafði hún þegar bókað 1.600 ung-

menni í búðirnar, sem geta tekið við 2.000 

manns. Allt síðasta tímabil voru 1.900 ung-

menni í 9. bekk grunnskóla að Laugum í 

Sælingsdal og geta 90 ungmenni verið viku 

í senn. Ungmennin koma flest að vestan og 

sunnan, allt til Hafnar í Hornafirði, en færri 

úr skólum fyrir austan og norðan. Skólar í 

Þingeyjarsýslu og Skagaströnd eru undan-

tekning en skólastjórnendur þar hafa sótt 

í að fá viku að Laugum í Sælingsdal. 

 Ungmenna- og tómstundabúðirnar að 

Laugum eru ætlaðar nemendum 9. bekkj-

ar grunnskóla og geta þeir komið þangað 

yfir veturinn, frá 1. september til loka maí 

ár hvert. Yfir sumartímann reka Icelandair 

Edduhótel að Laugum. 

Tækjalausir 
krakkar
Ungmennum, sem koma 

á Laugar, er óheimilt að 

hafa með sér snjallsíma, 

spjaldtölvur og önnur 

nettengjanleg tól og tæki. 

Anna Margrét segir starfs-

fólk Lauga taka strangt á 

þessu banni. Það hafi líka 

skilað árangri. 

 „Foreldrarnir skilja það vel að við bönn-

um tækin, þau eru orðin að vandamáli því 

að börnin ræðast nánast ekkert við í ferð-

inni hingað nema í gegnum þau og eru 

svo alltaf í símunum sínum,“ segir Anna 

Margrét og bendir á að fyrst í stað hafi 

stöku ungmenni ekkert botnað í banninu. 

Flestir skilji það nú orðið að þau verði að 

skilja tækin eftir heima. Þá séu foreldrarnir 

líka þakklátir fyrir að börn þeirra fái frí frá 

þeim og upplifi að kúpla sig út úr dagsins 

önn og prófa eitthvað nýtt og óhefðbundið. 

 „Við erum með krakkana í stífri dagskrá 

sem byggist á hópefli. Við erum líka mikið 

með þau úti í gönguferðum og útileikjum, 

kynnum þeim íslenska þjóðtrú og prófum 

ýmislegt sem ungmennin hafa ekki reynt 

áður. Þar kynnast þau styrkleikum sínum 

og veikleikum og læra að vinna með þá 

auk þess að kynnast hvert öðru betur. Við 

Alltaf fullt í ungmenna-
búðunum í Sælingsdal

Viðtal við Önnu Margréti Tómasdóttur, forstöðumann að Laugum í Sælingsdal

Fullt er í ungmenna- og tómstunda-

búðunum að Laugum í Sælingsdal 

fram í miðjan nóvember og búið að 

bóka meira í maí á næsta ári en nokkru 

sinni fyrr. Eins og fyrri ár eru eyður frá 

miðjum nóvember og inn í janúar. 

erum líka með tómstunda-

herbergi, opið er í sundlaug-

inni og íþróttasalnum og 

ungmennin fá alveg tíma 

til að velja hvað þau gera,“ 

segir Anna Margrét.

Margir vilja 
snúa aftur

Það eru ýmist skólastjórnendur 

eða foreldrar ungmenna í 9. bekk 

grunnskóla sem eiga frumkvæðið að því 

að bóka viku að Laugum í Sælingsdal. 

Anna Margrét segir foreldra og krakkana 

sjálfa vera stærsta þrýstihópinn ásamt 

þeim skólastjórnendum og kennurum 

sem hafi sjálfir farið í ungmennabúðir.  

 „Nokkrir skólastjórnendur hafa ákveðið 

að ferð í Ungmennabúðirnar sé hluti af 

skólastarfinu og tilkynna kennara og bekkn-

um fyrirfram að þau fari á Laugar,“ segir 

hún. „Ef einhverjir foreldrar ráða ekki við 

ferðina af fjárhagslegum ástæðum er leyst 

úr því. Í öðrum skólum halda foreldrar ung-

menna fund um málið í september og 

hefja fjáröflun. Síðan panta þeir viku hjá 

okkur. En það er aðeins gert með samþykki 

skólastjórnanda,“ segir Anna Margrét og 

bendir á að sumir skólastjórnendur sjái dvöl 

að Laugum sem tækifæri til að hrista bekk-

inn saman og efla tengsl ungmennanna.

Hópnum er þjappað 
saman í Ungmenna-
búðunum að Laugum.
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Sveitarstjórn Dalabyggðar vinnur að sölu á Laugum í Sæl-

ingsdal og er gert ráð fyrir henni í fjárhagsáætlun sveitar-

félagsins fyrir árin 2016–2019. Söluandvirðið á að renna til 

uppbyggingar íþróttamannvirkja við Auðarskóla í Búðardal. 

Anna Margrét Tómasdóttir, forstöðumaður Ungmenna- og 

tómstundabúðanna að Laugum, segist hafa áhyggjur enda 

hætt við að starfseminni verði hætt.  „Gangi salan eftir er hætt 

við að börnin fái færri tækifæri en nú til að bæta sig og 

þroskast,“ segir hún. 

 Sveinn Pálsson sveitarstjóri segir að stefnt hafi verið að 

sölunni um árabil. Undirbúningurinn hefur staðið í nokkur 

ár eða allt frá því Dalabyggð keypti húseignir að Laugum af 

ríkinu árið 2013. Meðal annars er verið að gera deiliskipulag 

fyrir svæðið og er það langt komið. Samkvæmt deiliskipu-

laginu er gert ráð fyrir möguleikum á að stækka hótelið og 

fjölga herbergjum. 

 Laugar hafa enn ekki verið auglýstar en það verður vænt-

anlega gert á næstu mánuðum.

 Ástæðuna fyrir sölunni segir Sveinn þá að á Laugum er 

íþróttaaðstaða grunnskólabarna í Búðar-

dal og sé hún of langt í burtu frá grunn-

skólanum auk þess sem tekjur sveitar-

félagsins af rekstri Lauga duga ekki fyrir 

viðhaldskostnaði fasteigna. 

 UMFÍ er með leigusamning við Dala-

byggð um rekstur Ungmenna- og tóm-

stundabúðanna að Laugum til ársins 

2019. Sveinn segir samninginn hagstæð-

an fyrir UMFÍ enda hafi þeir fyrir þann 

tíma verið gerðir til eins árs. Ekki stendur 

til að rifta samningum við UMFÍ.

 Sveinn segir enn nokkuð í að Laugar í 

Sælingsdal verði seldar og áhyggjur af 

því að Ungmennabúðirnar hætti óþarfar.

 „Við höfum bæði reiknað með því að 

þetta muni taka tíma auk þess sem við 

ætlum ekki að selja hverjum sem er,“ 

segir hann. „Það er mikill vilji til að halda 

starfsemi Ungmennabúðanna áfram 

enda er starfsemin mikilvæg og Dala-

mönnum þykir vænt um hana. Gangi 

sala eftir vonum við að eina breytingin 

varðandi ungmennabúiðrnar verði sú að 

UMFÍ þurfi að vinna með öðrum leigu-

sala en okkur,“ segir hann.

 Sveinn vill ekkert segja til um hvaða 

verðs sveitarstjórnin horfi til. „Við feng-

um tvö tilboð fyrir 2–3 árum í Laugar. 

Annað þeirra var upp á 200 milljónir 

króna. Því var hafnað.“ 

Ásókn í að vinna 
á Laugum

Útlendingar sækjast eftir því að 

vinna í ungmenna- og tóm-

stundabúðunum á Laugum í Sæl-

ingsdal. Laus störf hafa ekki verið 

auglýst þar fyrir næsta vetur. Samt 

hafa sjö sótt um og réð Anna 

Margrét þrjá til starfa sem munu 

vinna með þeim fimm sem vinna 

þar alla jafna. Tveir umsækjenda 

unnu á Laugum í hitteðfyrra og 

störfuðu síðasta vetur á skíðahóteli í 

Austurríki. Þaðan vilja þau losna og 

koma aftur í Sælingsdal. Anna hefur 

ekki lent í öðru eins. „Ég hef oft eytt 

sumrinu í að leita að fólki og það hef-

ur verið erfitt að fá fólk að sunnan til 

að koma vestur og vinna hér. Svona 

spyrst út á meðal fólks og nú eru flott-

ir krakkar að sækja um hjá okkur, fólk 

menntað í ferðamálafræðum og 

tómstunda- og íþróttafræðum.“ 

Stefnt að sölu Lauga í Sælingsdal
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Gerum nú allar vikur 
að Hreyfiviku!

Hreyfivika UMFÍ fór fram í fimmta 

sinn dagana 23.–29. maí sl. 

Vikan er hluti af evrópskri lýð-

heilsuherferð sem hefur það 

markmið að fá hundrað milljónir fleiri 

Evrópubúa til að hreyfa sig reglulega fyrir 

árið 2020. Jafnframt er það markmið verk-

efnisins að kynna kosti þess að taka reglu-

legan þátt í hreyfingu og íþróttum. UMFÍ 

tekur verkefnið sem langhlaup og hvetur 

alla til að finna sína uppáhaldshreyfingu 

og stunda hana reglulega eða að minnsta 

kosti í 30 mínútur á hverjum degi.

 Í ár gekk Hreyfivika UMFÍ frábærlega vel. 

Ísland komst á topp tíu-lista í Evrópu yfir 

fjölda viðburða þar sem um 480 viðburðir 

fóru fram víðs vegar um land. Fyrir öllum 

þessum viðburðum stóðu um 150 boð-

berar hreyfingar og 42 þúsund einstak-

lingar í um 55 bæjarfélögum. 

 UMFÍ þakkar öllum þeim sem tóku þátt 

í Hreyfiviku UMFÍ í ár. Sérstakar þakkir fá 

boðberar hreyfingar sem stóðu sig frábær-

lega. Án boðbera Hreyfiviku UMFÍ myndi 

vikan seint verða að veruleika. 

 Þó svo að Hreyfiviku UMFÍ sé lokið í ár 

hvetur UMFÍ alla einstaklinga til þess að 

halda áfram að breiða út boðskap mikil-

vægi hreyfingar og gera allar vikur að 

hreyfivikum. 

Hreyfivika UMFÍ
2012–2016

2012
25 boðberar
30 viðburðir

500 þátttakendur
10 bæjarfélög

2014
90 boðberar

250 viðburðir
20.000 þátttakendur

45 bæjarfélög

2016
150 boðberar
480 viðburðir

42.000 þátttakendur
55 bæjarfélög
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H
reyfivika UMFÍ var sett í 

hádeginu mánudaginn 23. 

maí í garði þjónustumið-

stöðvar UMFÍ. Fjölmiðla- 

og Hraðfréttamaðurinn Gunnar Sig-

urðarson var kynnir á setningunni. 

Þangað var boðið bæjarstjórum sveit-

arfélaga á höfuðborgarsvæðinu og 

fulltrúum íþróttahreyfinga ásamt fleir-

um til að keppa í stígvélakasti við 

hressa krakka úr 5. H. í Háaleitisskóla 

í Reykjavík. Stórgóð stemning var við 

setninguna og fengu allir sem vildu að 

spreyta sig í stígvélakastinu í garðin-

um sem prýddur var appelsínugulum 

blöðrum og borðum.

 Lengsta kastið átti Jóhannes 

Stefánsson, aðstoðarmaður Illuga 

Gunnarssonar menntamálaráðherra. 

Elsti þátttakandinn var Hjörtur Þór-

arinsson, varaformaður FÁÍA og fyrr-

verandi framkvæmdastjóri Samtaka 

sunnlenskra sveitarfélaga. Hann varð 

89 ára fyrr á árinu.
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E
inn liður í Hreyfiviku UMFÍ er sund-

keppni á milli sveitarfélaga. Hug-

mynd keppninnar er komin frá 

Fjallabyggð árið 2015 þar sem keppni 

átti að fara fram á milli Siglufjarðar og 

Ólafsfjarðar. Forstöðumaður íþrótta-

mannvirkja í Fjallabyggð laumaði hug-

myndinni að landsfulltrúa UMFÍ og úr 

varð að 28 sveitarfélög skráðu sig til leiks 

árið 2015 og 35 sveitarfélög árið 2016. 

 Mikil stemning, stuð og samhugur 

myndaðist í mörgum sveitarfélögum á 

meðan keppninni stóð. Fólk kepptist við 

að fara í sund og synda metra fyrir sitt 

sveitarfélag, sumir fóru tvisvar sinnum 

á dag, margir bættu við sig metrum og 

syntu lengra og oftar en þeir eru vanir.

 Sundkeppni sveitarfélaga var geysi-

spennandi frá fyrsta degi og var hart bar-

ist um toppsætið. Mörg sveitarfélög 

Úrslitin í sundkeppni sveitarfélaga 
 1. Rangárþing ytra  Hella  487 m (á hvern íbúa)

 2. Hrísey   413 m (á hvern íbúa)

 3. Rangárþing eystra Hvolsvöllur 268 m (á hvern íbúa)

 4. Húnaþing  Hvammstangi 184 m (á hvern íbúa)

 5. Blönduós  166 m (á hvern íbúa)

 6. Dalvíkurbyggð  158 m (á hvern íbúa)

 7. Fjallabyggð  119 m (á hvern íbúa)

 8. Fjarðabyggð  Eskifjörður 116 m (á hvern íbúa)

 9. Stykkishólmur  115 m (á hvern íbúa)

 10. Ölfus Þorlákshöfn   95 m (á hvern íbúa)

Sundkeppni
sveitarfélaga

2015
28 sveitarfélög
3.900 km syntir

4.000 sundferðir

2016
35 sveitarfélög
4.030 km syntir

6.000 sundferðir

náðu því suma daga en stöldruðu 

stutt við. 

 Samanlagt syntu þátttakendur í 

sundkeppni sveitarfélaganna 4.024.356 

metra sem er álíka langt og frá Íslandi 

til Möltu! Þegar yfir lauk reyndist 

Rangárþing ytra hafa varið titilinn frá 

því í fyrra. Þegar niðurstöður í keppn-

inni lágu fyrir höfðu íbúar Hellu synt 

samtals 487 metra á hvern íbúa eða 

samanlagða 401.200 kílómetra. Það 

var 89 kílómetrum meira en í fyrra.

 Góðum árangri Hellu er ekki síst að 

þakka Þórhalli J. Svavarssyni, forstöðu-

manni íþróttamannvirkja á Hellu. 

Hann hvatti ekki aðeins sveitunga 

sína til að fara í sund og skrá ferðir 

sínar heldur synti hann sjálfur í laug-

inni, þar af fimm kílómetra einn dag-

inn. 

Mikill spenningur fyrir sundkeppninni

LEIGJUM ÚT OG ÞJÓNUSTUM VATNSSALERNILEIGJUM ÚT OG ÞJÓNUSTUM VATNSSALERNI
á íþróttamót og hverskyns mannamá íþróttamót og hverskyns mannamótót

Borgarflöt 15 :: 550 Sauðárkrókur
Sími: 891 9181 :: Fax: 453 5778 
Netfang: okgam@simnet.is
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á Selfossi og á Stokkseyri

Gjaldskrá
Fullorðnir (18–66 ára)
Einstakt skipti: 900 kr.
10 skipta kort: 3.800 kr.
30 skipta kort: 7.900 kr.
Árskort: 27.500 kr.

FRÍTT fyrir öll börn 
að 10 ára aldri

Börn (10–18 ára)
Stakt skipti: 150 kr.
10 skipti: 1.200 kr.
30 skipti: 3.400 kr.

67 ára og eldri fá frían aðgang gegn 
framvísun skilríkja. Öryrkjar fá frían aðgang 
en verða að framvísa korti til staðfestingar.

Tilboð
handklæði, 

sundföt 

og sund 

1.500 kr.

Tryggvagata  15, Selfossi 

Sími: 480 1960

OPNUNARTÍMI:
Virka daga frá 06:30 til 21:30

Helgar 09:00 til 19:00

Sundhöll
Selfoss

Stjörnusteinum 1a,    Stokkseyri 
Sími: 480 3260

OPNUNARTÍMI:
Vetraropnun: miðjan ágúst–31. maí 
Mánudaga–föstudaga 16:30 til 20:30
Laugardaga 10:00 til 15:00
Sunnudaga lokað

Sumaropnun: 1. júní–miðjan ágúst
Mánudaga–föstudaga 13:00 til 21:00
Laugardaga–sunnudaga 10:00 til 17:00

   Sundlaug Stokkseyrar

Komdu í sund
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Bente Wold segir stuttar 

vinnustofur gagnast 

þjálfurum í yngri flokkum. 

Hvatning þeirra, foreldra og 

jafnaldra getur stuðlað að því 

að börn æfi íþróttir lengur.

S
kipulagt íþróttastarf hefur jákvæð 

áhrif á börn og ungmenni. Mæl-

ingar benda til að iðkunin bæti 

samhæfni og samvinnu krakkanna 

síðar meir á ævinni og auki lífsánægju 

þeirra. Til viðbótar eru vísbendingar um 

að skipulagt íþróttastarf og mikil hreyfing 

því tengdu geti dregið úr hættunni á ýms-

um sjúkdómum iðkenda, svo sem æða-

sjúkdómum. Þetta segir Bente Wold, pró-

fessor við háskólann í Bergen í Noregi. 

Wold og fleiri hafa líka komist að því, í um-

fangsmikilli rannsókn á íþróttastarfi barna 

og ungmenna, að þjálfarar geta skipt sköp-

um sem fyrirmyndir eigi að takast að 

hvetja börn til íþróttaiðkunar. Hvatning 

og stuðningur foreldra og jafnaldra skiptir 

líka sköpum.

 Wold er sérfræðingur á sviði félagslegs 

ferlis í þróun heilbrigðis og lífstíls, jákvæðri 

sálfræði og frístunda- og tómstundastarfi 

ásamt líðan unglinga. Hún hélt erindi um 

rannsóknina í Háskóla Íslands í sumar. 

Vísbendingar eru um að rúmlega 20% 

barna í Evrópu eigi við offituvanda að etja. 

Búist er við að þeim eigi eftir að fjölga. 

Aukin hreyfing barna er talin geta nýst í 

glímunni við offituvandann. Vandamálið 

er hins vegar að halda börnum í íþróttum 

enda bendir margt til að þau hætti mörg 

eftir 15 ára aldur.

 Wold og þeir sérfræðingar sem komið 

hafa að rannsókn á skipulögðu íþrótta-

starfi barna og ungmenna hafa sett saman 

vinnustofur fyrir þjálfara. Þar fá þeir kennslu 

í því að hvetja börnin til íþróttaiðkunar. 

Leitast er við að hafa vinnustofurnar stutt-

ar og tvískiptar í þrjár klukkustundir í senn 

þar sem skerpt er á þjálfarastarfinu. Vinnu-

stofurnar eru ódýr lausn, taka stuttan tíma 

en skila miklum árangri, að sögn Wold. 

Næsta skref í verkefninu er að virkja for-

eldra svo að fleiri börn finni afþreyingu í 

íþróttum.

Hvatning 
er gulls ígildi

Verkefnið, sem Wold vinnur við, nefnist PAPA-verkefnið. 

Þetta er samevrópskt verkefni en markmið þess er að kort-

leggja íþróttaiðkun barna og finna leiðir til að fjölga börn-

um í íþróttum. Verkefnið hófst árið 2011 og stendur enn 

yfir. Að verkefninu koma um 60 sérfræðingar víða í Evrópu. 

Kastljósinu var beint að knattspyrnuæfingum 10–14 ára 

barna í Bretlandi, Noregi, Spáni, Frakklandi og Grikklandi 

og þjálfurum þeirra. Tekin hafa verið um 8.000 viðtöl við 

börnin og 1.159 þjálfarar hafa fengið sérstaka þjálfun í 

vinnustofum PAPA-sérfræðinga. Ástæðan fyrir því að knatt-

spyrna varð fyrir valinu er sú að margir krakkar æfa fót-

bolta og þurfa æfingarnar litla yfirbyggingu. Nánar um 

rannsóknina má lesa á: http://www.projectpapa.org/ 

Fjölga þarf börnum og ungmennum í skipulögðu íþrótta-
starfi. Það skilar árangri síðar á ævinni, að mati Bente Wold. 

Nokkur atriði sem 
hafa komið fram 
í PAPA-verkefninu
• Börn í Noregi byrja að æfa knatt-

 spyrnu um 6 ára aldur

• Þau börn sem byrja ung að æfa 

 halda því áfram. 

• Eftir 15 ára aldur hætta margir í 

 íþróttum. 

• Mjög fáar stúlkur æfa fótbolta á 

 Spáni. 

• Í Noregi eru þær 41% reglulegra 

 iðkenda og 13,9% í Bretlandi. Hlut-

 fallið er lægra í öðrum löndum sem 

 eru til skoðunar í PAPA-verkefninu.

• Í Noregi taka foreldrar stundum 

 að sér hlutverk þjálfara. Þetta heyrir 

 til undantekninga í Frakklandi. 

• Þjálfarar í knattspyrnu barna og 

 ungmenna eru í 90% tilvika karl-

 menn. 

• Fram að 13 ára aldri hafa börnin 

 gaman af fótboltanum og spila 

 hann að jafnaði ekki til að fara með 

 sigur af hólmi heldur til að njóta 

 leiksins. Eftir 13 ára aldur bætist 

 keppnisskapið og sigurviljinn við. 

• Þjálfarar í Frakklandi og Spáni vilja 

 fremur ala upp afreksfólk en þjálf-

 arar í öðrum löndum. 
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Á 
vorfundinum voru tveir gestir 

með erindi. Það voru þeir 

Sævar Kristinsson, sérfræð-

ingur hjá KPMG, sem flutti 

erindi um framtíð íþróttamála, og Fjalar 
Sigurðarson, markaðsstjóri Nýsköpunar-

miðstöðvar Íslands, en hann flutti einkar 

áhugavert erindi um mikilvægi upplýsinga-

gjafar frá ýmsum hliðum.

 Haukur Valtýsson, formaður UMFÍ, setti 

vorfundinn og bauð gesti velkomna. Auk 

erinda þeirra Sævars og Fjalars ræddi 

Auður Inga Þorsteinsdóttir, fram-

kvæmdastjóri UMFÍ, um stefnumótun 

ungmennafélagshreyfingarinnar. Sú vinna 

hefur staðið yfir í nokkur misseri og er hún 

langt komin. Þá gerði Sabína Steinunn 
Halldórsdóttir, landsfulltrúi UMFÍ, grein 

fyrir Hreyfivikunni, sem var vikuna á eftir 

vorfundinum. Ómar Bragi Stefánsson, 

framkvæmdastjóri landsmóta UMFÍ, fór 

yfir næstu landsmót og nefndi sérstaklega 

næsta Landsmót UMFÍ sem haldið verður á 

Sauðárkróki 2018. Mótið verður geysistórt 

enda bætist við það Unglingalandsmót 

þess árs. Gert er ráð fyrir miklum fjölda 

þátttakenda og verða ýmsar nýjungar í 

boði.

Framtíð íþrótta 
og meiri samvinna 
rædd á vorfundi 
UMFÍ

Vorfundur UMFÍ var haldinn laugardaginn 
21. maí í húsakynnum þjónustumiðstöðvar 
UMFÍ í Sigtúni í Reykjavík. Á fundinn mættu 
framkvæmdastjórar og formenn sambands-
aðila UMFÍ auk stjórnar. 
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Tækni hefur rutt sér til rúms í íþróttum og eru tækninýjungar hvers 

konar orðnar nauðsynlegur hluti af daglegu lífi fólks, enda nýtast þær 

til heilsueflingar. Sævar benti á að margir hafi tileinkað sér svokallaða 

klæðanlega tækni. Hluti af þeim flokki er snjallúr og ýmsir heilsumælar, 

sem auk þess að geta sýnt hvað tímanum líður halda utan um ýmsar heilsu-

tengdar upplýsingar notanda, svo sem hreyfingu, svefntíma og mataræði. 

Einhver gerir eitthvað 
spennandi 
Fjalar Sigurðarson er reynslubolti í fjölmiðlun. Hann var 

einn stjórnenda spjallþáttarins Dagsljóss í Ríkissjónvarp-

inu fyrir aldamót og hefur unnið sem fjölmiðlaráðgjafi og sér-

fræðingur í almannatengslum. Fjalar sagði í erindi sínu hægt 

að tala hátt og mikið. Árangurinn af því getur látið á sér 

standa enda hróp í eyðimörkinni tilgangslaus. Mun betra sé 

að móta boðskiptin og stefnu þeirra, s.s. ákveðið mál þarf að 

vera í brennidepli, við hvern eigi að tala og hvers vegna. 

Síðast en ekki síst skiptir máli fyrir þann sem vill koma máli 

sínu á framfæri að hann nái til markhópsins sem hann vill 

tala við. 

 Fjalar kom auk þess með margar gagnlegar ábendingar 

fyrir UMFÍ sem getur bætt sýnileika ungmennafélagshreyf-

ingarinnar og hjálpað henni að ná eyrum og augum fólks.

Grasrótarstarf er lykillinn 
að framtíð UMFÍ
Vinna við stefnumótun UMFÍ hefur staðið yfir síðastliðið ár og er stutt í að henni 

ljúki. Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri UMFÍ, hefur leitt vinnu við 

stefnumótunina í samstarfi við stýrihóp, sambandsaðila og starfsfólk. Auður Inga 

lagði sérstaka áherslu á að grasrótarstarf UMFÍ sé lykillinn að árangri í framtíðinni og 

því þurfi að styrkja það til muna. 

 Í stefnumótunarvinnunni er rammað inn að UMFÍ eigi að efla þátttöku fólks á öll-

um aldri í íþróttum. Það er gert með bættri þjónustu við sambandsaðila og aðildar-

félög, koma eigi á skipulögðum heimsóknum og bæta þjónustuna við grasrótina. 

 Samvinna og samskipti eru lykilhugtök í stefnumótun UMFÍ. Í samræmi við það 

eigi UMFÍ að hafa frumkvæði að aukinni samvinnu og samskiptum við íþróttahreyf-

inguna og samtök í æskulýðs- og lýðheilsustarfi, koma eigi á aukinni samvinnu við 

háskólasamfélagið og stjórnvöld, efla tengslanetið við sambandsaðila UMFÍ og kalla 

eftir markvissari samvinnu við erlendu systurfélögin DGI og ISCA. 

 Samkvæmt þeirri framtíðarsýn sem Auður Inga kynnti er leitast við að UMFÍ verði 

leiðandi afl í þjóðfélaginu og vaxandi fjöldahreyfing sem leggur áherslu á að skipta 

máli fyrir einstakl-

inga og samfélag. 

Með það fyrir aug-

um verður lögð sér-

stök áhersla á að 

ná til allra hópa 

samfélagsins, ung-

menna, eldri 

borgara og ekki 

síst jaðarhópa 

með fræðslu og 

forvarnir að leiðar-

ljósi. 

Netleikjamót orðin risastór og vöxturinn gríðarlegur

Talsverðar breytingar hafa orðið á íþróttaiðkun fólks, að sögn Sævars 

Kristinssonar hjá KPMG. Ýmsar íþróttir sem áður voru á jaðrinum, svo 

sem snjóbretta- og hjólabrettaiðkun, eru nú hluti af almennum íþróttum. 

Mótin þar sem keppt er í þessum 

greinum eru orðin stór og afar 

vel sótt víða um heim.

 Framtíðarfræði eru sérsvið 

Sævars. Hann lagði áherslu á 

að þótt þar sé fjallað um ýmis-

legt, sem hljómi undarlega í 

dag, þurfi það ekki allt að 

rætast. Hlutverk framtíðar-

fræða sé miklu frekar að rýna 

í strauma og stefnur og bæta 

ákvarðanatöku í nútíð til að 

vera búinn undir framtíðina. 

 Dæmi um jaðaríþrótt, sem hefur verið að ryðja sér til rúms, er netleikir. 

Sævar sagði marga keppa í netleikjum, mótin væru orðin stór og vöxtur-

inn gríðarlegur. Hann benti á að árið 2014 hafi 32 milljónir manna fylgst 

með úrslitaleiknum á heimsmeistaramótinu í tölvuleiknum Counter 

Strike. Þá hafi 101.000 manns mætt á lokamót League of Legends í Dallas 

 Sævar fór líka inn á ansi fjarlægar brautir í vangaveltum sínum, benti 

meðal annars á að framfarir í erfðafræði og líftækni gefi til kynna að nota 

megi genabreytandi lyf til að hraða bata eftir meiðsli og bæta frammistöðu 

íþróttafólks til muna. Verði það raunin muni íþróttafólk geta átt við gena-

samsetningu sína til að bæta frammistöðu í íþróttum. 

Íþróttir í dag eru orðnar tæknivæddar

Sævar Kristinsson, 
sérfræðingur hjá KPMG. 2008 2013 2018
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í Bandaríkjunum árið 2015. Netleikir eiga enn mikið inni og tímaspursmál 

hvenær þeir verði hluti af almennri íþróttaiðkun, að mati Sævars. 

 Hann fór yfir lýðheilsu og sagði að fólk legði áherslu á næringu og matar-

æði, hreyfingu, útivist, líðan og geðrækt. Þá skiptu lífsgæði fólks mun meira 

máli en áður. 

Meðaltími á dag í tölvu-
leikjaspilun per mann í 
Bandaríkjunum. 
(Áætlað 2018).

Fjalar Sigurðarson, markaðsstjóri 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.

Auður Inga Þorsteinsdótti, 
framkvæmdastjóri UMFÍ.
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STÆRRI OG HLJÓÐLÁTARI VÉLAR

ÞAÐ LIGGUR Í LOFTINU

Nýju vélarnar eru stærri, hljóðlátari og taka fleiri í sæti 
en eldri vélar félagsins. Farþegar njóta þess að fá meira 
rými í þægilegra flugi og áhöfnin hefur meira svigrúm til 
að bjóða enn betri þjónustu með fleiri og umhverfisvænni 
flugsætum um borð. 

Taktu flugið – styttu ferðalagið og lengdu faðmlagið
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Stærri vélar Þægilegra ferðalag

Fleiri sæti Hljóðlátari vélar

Aukið rými Umhverfisvænni flugsamgöngur
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TIL ÞJÓNUSTU REIÐUBÚIN

Tómas Tjörvi Ómarsson hlaðmaður

Eyrún B. Jóhannsdóttir flugfreyja

Þórunn Tryggvadóttir flugmaður

Þorgils Rafn Þorgilsson flugvirki

FLUGFELAG.IS
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L
andsmót UMFÍ 50+ var haldið 

dagana 10.–12. júní sl. á Ísafirði. 

Þetta var í fyrsta sinn sem mótið 

var haldið fyrir vestan. Gestir 

mótsins voru sammála um að vel hafi tek-

ist í alla staði og sannaðist á Ísafirði að þeg-

ar boðið er upp á gott mót lætur fólk vega-

lengdirnar ekki trufla sig. Til leiks voru 

skráðir tæplega 300 manns sem var í takti 

við væntingar. 

„Allir eru ánægðir með mótið. Heimafólk hér í bænum hefur

lýst yfir rosalegri ánægju með það og það heyrði líka í ánægð-

um mótsgestum. Við erum í skýjunum yfir hlýjum orðum gest-

anna,“ segir Gísli Halldór Halldórsson, bæjarstjóri á Ísafirði. 

 Gísli segir Landsmót gera miklar kröfur um mannskap, 

meiri en aðrir viðburðir, svo sem bæjarhátíð, húsbílamót og 

annað. Fólk í sveitarfélaginu búi orðið yfir mikilli reynslu af 

öðrum íþróttaviðburðum og hafi því íbúarnir lagst á eitt með 

það fyrir augum að gera Landsmót UMFÍ 50+ að skemmti-

legum viðburði. Miðað við viðbrögð bæði bæjarbúa og þátt-

takenda hafi það tekist. 

 Gísli verður fimmtugur í haust. Það veitti honum rétt til 

þátttöku á Landmótinu. Gísli tók þátt í bogfimi en gekk illa. 

Ástæðuna segir hann þá að hann hafi ekkert æft sig. Sagan 

mun ekki endurtaka sig á næsta landmóti. „Ég naut mín 

mjög vel á mótinu þótt ég hafi ekki tekið þátt af fullum krafti. 

En ég kem tilbúinn til næstu keppni og verð búinn að æfa 

mig í bogfiminni,“ segir Gísli. 

Brakandi blíða 
á Ísafirði

 Mótið hófst með keppni í boccia í 

íþróttahúsinu á Ísafirði. Boccia er með 

vinsælustu greinunum á Landsmóti 50+ 

ásamt pútti. Sem fyrr var þátttakan góð. 

Sömu sögu var að segja af púttkeppninni 

sem var fjölmenn og völlurinn erfiðari 

en en búist var við. Af þeim sökum tók 

keppni lengri tíma en áætlað var. 

 Veðurguðirnir drógu flestar litapallett-

ur sínar upp úr pússi sínu og buðu upp á 

ágætisveður á fyrsta mótsdegi, skúrir á 

laugardeginum, en skínandi sól á loka-

degi mótsins. Það skipti auðvitað höfuð-

máli enda fer stígvélakastið, ein af vinsælli 

greinum mótsins, fram utan dyra. 

 Skemmtikvöld voru haldin tvö kvöld í 

röð á Ísafirði en þetta var fyrsta skiptið sem 

slíkt hefur verið gert. Á fyrra kvöldinu á 

föstudeginum var brugðið á ýmsa leiki 

ásamt því að keppa í dansi. Sama kvöldið 

spiluðu þeir Villi Valli og Baldur Geir-

mundsson, sem margir þekkja betur sem 

BG í BG og Ingibjörgu, undir dansi og öðru 

tralli. Á laugardagskvöldinu var svo boðið 

upp á gómsætt fiskihlaðborð ásamt því 

sem Baldur tróð upp öðru sinni, nú með 

BG-flokknum og Margréti. Mikil stemning 

var fyrir skemmtikvöldinu á laugardegin-

um og komust mun færri að en vildu.

Heyrir ekkert nema ánægjuraddir
Gísli Halldór Halldórs-
son ætlar að æfa sig 
fyrir næsta Landsmót.
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Svipmyndir 
af mótshelginni
Hér á opnunni má sjá nokkrar myndir 

sem teknar voru á mótinu á Ísafirði. 

Fleiri myndir má sjá á samfélags- og 

myndavefjum UMFÍ. Myndir eru líka 

á Instagram-síðu UMFÍ, Facebook og 

Flickr. Þú finnur hlekkina á miklu fleiri 

myndir frá mótinu á www.umfi.is. 
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Eftirtaldir aðilar 
styðja starfsemi 
Ungmennafélags Íslands:

Reykjavík
Gjögur hf. ,Kringlunni 7
Ásbjörn Ólafsson ehf., 
 Köllunarklettsvegi 6
Henson Sports Europe á Íslandi ehf.,
 Brautarholti 24
T.ark Arkitektar ehf., Brautarholti 6
Gáski ehf., Bolholti 8
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Landssamband lögreglumanna,
 Grettisgötu 89
Suzuki-bílar hf., Skeifunni 17
Ennemm ehf., Grensásvegi 11
Aðalvík ehf., Ármúla 15
Bókhaldsstofa Haraldar slf., Síðumúla 29
Fastus ehf., Síðumúla 16
Lögmannafélag Íslands, Álftamýri 9
Bílasmiðurinn hf., Bíldshöfða 16
Orka ehf., Stórhöfða 37
Landsnet hf., Gylfaflöt 9

Kópavogur
Rafmiðlun hf., Ögurhvarfi 8

Garðabær
Raftækniþjónusta Trausta ehf.,
 Lyngási 14
Garðabær, Garðatorgi 7

Hafnarfjörður
Hagtak hf., Fjarðargötu 13–15

Reykjanesbær
DMM Lausnir ehf., Hafnargötu 91
Verslunarmannafélag Suðurnesja,
 Vatnsnesvegi 14
Verkalýð- og sjómannafélag Keflavíkur,
 Krossmóa 4

Mosfellsbær
Nonni litli ehf., Þverholti 8
Höfðakaffi ehf., Stórakrika 10

Akranes
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar, 
 Smiðjuvöllum 15
Straumnes ehf. rafverktakar,
 Krókatúni 22–24

Borgarnes
Kaupfélag Borgfirðinga, Egilsholti 1
Matstofan ehf., Brákarbraut 3
Samtök sveitarfélaga  Vesturlands,
 Bjarnarbraut 8
Eyja- og Miklaholtshreppur, Hofsstöðum

Grundarfjörður
Ragnar og Ásgeir ehf., Sólvöllum 7

Ísafjörður
Sjúkraþálfun Vestfjarða ehf., Eyrargötu 2
Ævintýradalurinn ehf., Heydal

Patreksfjörður
Oddi hf., Eyrargötu 1

Tálknafjörður
Þórsberg ehf., Strandgötu 25

Blönduós
Stéttarfélagið Samstaða, Þverbraut 1

Sauðárkrókur
Vinnuvélar Guðmundar og Skúla sf.,
 Borgarröst 4
K-Tak ehf., Borgartúni 1
Tannlækningastofa Páls Ragnars ehf.,
 Sæmundargötu 3a

Hvernig var heilsa 
landsmótsgesta 
á Ísafirði?

S
tærsti hluti landsmótsmanna/

kvenna sem mætti í heilsufarsmæl-

inguna voru á aldrinum 71–80 ára 

og kom það á óvart hversu margir voru 

á aldrinum 81–90 ára. Konur voru líka í 

meirihluta þáttakenda sem létu kanna 

heilsufar sitt. 

Blóðþrýstingurinn of hár
Of margir reyndust með of háan blóð-

þrýsting. Fram kemur í niðurstöðum 

heilsufarsmælingar Ástu, að mælingin sé 

vart marktæk enda sumir, sem hafi farið 

í mælinguna, verið að koma úr keppni 

og ekki náð að slaka nægilega vel á fyrir 

mælinguna. 

 Fram kom í heilsufarsmælingunni að 

margir þátttakenda voru á blóðþrýstings-

lyfjum en sumir gleymdu að taka lyfin sín 

daginn sem þeir létu mæla blóðþrýsting-

inn. Þó voru líka margir sem voru á lyfjum 

en höfðu ekki farið í blóðþrýstingsmæl-

ingu í langan tíma.

 Blóðsykursmælingar voru ekki fastandi. 

Ef blóðsykur reyndist of hár var rætt sér-

staklega við þá sem voru á lyfjum við sykur-

sýki um matarræði og hreyfingu. 

 Þá reyndist kólesteról þátttakenda of 

hátt í of mörgum tilvikum. Fram kom í 

mælingunni að margir mótsgesta voru 

á kólesteróllækkandi lyfjum og reyndust 

flestir af þeim vera með kólesteról innan 

marka. Margir höfðu aldrei mælst með 

hátt kólesteról áður og var þeim bent á að 

leita til heilsugæslunnar í sínum heimabæ 

til að fá nákvæmari mælingar. 

Heilsufarsmæling
Fólk er skikkað til að fara með bílinn í skoðun á 

hverju ári. Öðru máli gegnir um heilsu fólks. Gott er 

að temja sér að fara reglulega í heilsufarsmælingu.

Þátttakendum og mótsgestum á Landsmóti UMFÍ 50+ á Ísafirði gafst 

kostur á fleiru en að reyna við sig í pútti, ringó og pönnukökubakstri. 

Þeim gafst nefnilega líka kostur á að kanna heilsufar sitt. Ásta Tryggva-

dóttir, hjúkrunarfræðingur við heilsugæsluna á Ísafirði, sá um heilsu-

farsmælingar í íþróttahúsi bæjarins. Margt áhugavert kom þar í ljós.

Ásta Tryggvadóttir hjúkrunarfræðingur 
(t.h.)við heilsufarsmælingar á Landsmóti 
UMFÍ 50+ Ísafirði.
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tók inn mikið af vatni og var hálftíma að 

fleyta mér áfram 400 metra í 50 metra laug,“ 

segir Gunnar en hann stakk sér í fyrsta sinn 

í laugina á Landsmótinu á Ísafirði. „Ég hafði 

aldrei stungið mér fyrr og ætlaði að spyrna 

mér frá bakkanum. Þegar á hólminn var 

komið fannst mér það svo aulalegt að þarna 

stakk ég mér með hinum. Það gekk vel.“

 Gunnar gerði meira en að keppa ein-

göngu í sundi. Hann var líka einn þriggja 

karla í þríþraut. Sund er ein greinanna og 

lenti hann í þriðja sæti að loknu fimm kíló-

metra hlaupi.

Og hvernig finnst þér að synda? 

„Þetta er orðið eitt af því skemmtilegasta 

sem ég geri,“ segir Gunnar. Hann keppti í 

fyrsta sinn á Landsmóti UMFÍ 50+ og eys 

það lofi. „Þetta er meiriháttar gaman. Ég 

er að hitta hér menn sem ég keppti við í 

körfubolta áður fyrr og hef ekki séð í 40 ár. 

Það er rosalega gaman!“ 

Þessi maður var 
ósyndur fyrir 
fjórum árum!

Í
þróttaferill Gunnars er langur. Hann 

var mikið á hreyfingu á sínum yngri 

árum, hóf ferilinn í körfubolta með 

Njarðvík og varð Íslandsmeistari í júdó um 

þrítugt. Hann varð margfaldur Íslands-

meistari í „old boys“-flokki í körfu. Grein-

arnar, sem Gunnar hefur prófað, eru fjöl-

margar auk þess sem hann hefur tekið 

þátt í ýmsum áhættuíþróttum og reynt 

m.a. fyrir sér í sviffallhlífarstökki fram af 

1000 metra hárri klettabrún í Slóveníu. 

Gunnar hefur hlaupið og hjólað mikið en 

sjaldnar synt. 

 Gunnar var reyndar ósyndur þar til hann 

ákvað að taka þátt í þríþraut fyrir fjórum 

árum, þá 67 ára gamall. 

Af hverju kunnir þú ekki að synda?

„Ég veit það ekki, en ætli það hafi ekki 

verið þrjóska, eitthvað sem ég beit í mig. 

Ég bókstaflega hataði sund. En stelpan mín 

keppti oft í sundi og ég dæmdi í sundi. Það 

var einmitt stelpan sem fékk mig til að fara 

í þríþrautina og boðaði mig í sundkennslu 

í Keflavíkurlaug. Það var algjört helvíti, ég 

Það vakti athygli við afhendingu verðlauna í sundi í miðbæ Ísafjarðar þegar 

Ingimundur Ingimundarson frá Ungmennasambandi Borgarfjarðar stóð á 

verðlaunapalli og hrópaði upp yfir sig: „Þessi maður var ósyndur fyrir fjórum 

árum!“ Þar átti Ingimundur við Gunnar Örn Guðmundsson frá Njarðvík, 

sem lenti í öðru sæti í 100 metra skriðsundi í aldursflokki 70–74 ára, einni 

af þeim fjórum sundgreinum sem hann keppti í. 

Gunnar Örn með verð-
launapening í miðjunni.

Gunnar Örn ásamt Ingimundi.

Landsmót UMFÍ 50+ á Ísafirði:

Minnismerki 
um mótið
Hefð er fyrir því að formaður UMFÍ 

afhendi fulltrúa þess bæjarfélags 

sem heldur landsmót minnismerki um 

mótið. Á árum áður voru bautasteinar 

með áföstum skildi settir upp í bæjar-

félög-um í tengslum við framkvæmd 

móta. Síðustu ár hafa minningarskildir 

komið í stað steina. Á landsmótinu á 

Ísafirði afhenti Haukur Valtýsson, for-

maður UMFÍ, Nanný Örnu Guðmunds-

dóttur, forseta bæjarstjórnar Ísafjarðar-

bæjar, skjöldinn sem þakklætisvott um 

mótið.
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Framlag sjálfboðaliðans 
er ómetanlegt
Sjálfboðaliðar og óeigingjarnt hugsjónastarf þeirra er mikilvægur liður í 

skipulagningu og rekstri landsmóta UMFÍ. Á Landsmóti UMFÍ 50+ á Ísa-

firði voru um hundrað sjálfboðaliðar af báðum kynjum og allt frá barns-

aldri og yfir miðjan aldur og sinntu þeir dómgæslu, mældu lengdir, sinntu 

tímagæslu og skráðu niður allt sem þurfti á að halda fyrir gott mót. 

Bakgrunnur sjálfboðaliða var ýmis konar og aðeins 3–4 voru íþróttafræði-

menntaðir. Margir sjálfboðaliða vinna á leik- eða grunnskólum í Ísafjarðar-

bæ. Það er sérgreinastjóra á landsmótum að halda utan um sjálfboðaliða 

í sinni grein og skipuleggja starf þeirra. Sjálfboðaliðarnir vinna mislengi. 

Sumir unnu alla landsmótshelgina en aðrir skemur. 

K
aritas segir það hafa verið tilvilj-

un, hún hafi hitt Sigríði Láru 

Gunnlaugsdóttur, framkvæmda-

stjóra HSV á Ísafirði, í verslun og 

hún spurt sig hvort það væri ekki rétt mun-

að að hún væri íþróttafræðingur. „Það var 

rétt munað hjá henni og þá spurði hún 

hvort ég væri til í að hjálpa til á Landsmót-

inu og taka að mér dómgæslu. Ég tók vel 

í það enda hjálpaði það mér að rifja upp 

námið og reglurnar úr skólanum,“ segir 

Karitas, sem er deildarstjóri á leikskóla í 

Bolungarvík og kennir þar börnum íþróttir.

 Karitas segir sjálfboðaliðastarf hafa verið 

lið í íþróttafræðináminu og hafi hún verið 

sem slíkur á grunnskólamóti árið 2009. Hún 

hafði ekki áður verið sjálfboðaliði á móti 

UMFÍ. Karitas segist ólíklegt að hún hefði 

gerst sjálfboðaliði, hvað þá tekið að sér 

dómgæslu, nema af því að hún hafi haft 

reynsluna. „Ég efast um að ég hefði sagt já 

nema af því að ég hafði reynslu,“ segir hún 

og bendir á að sjálfboðaliðar verði að halda 

sér við, líði of langur tími á milli sjálfboða-

liðastarfa sé hætt við að þekkingin sem 

þeir afli sér tapist. 

 Karítas segir fleiri kosti við sjálfboðaliða-

starf á móti í líkingu við Landsmót UMFÍ 

50+ en galla. „Það var gaman að sjá og 

hitta þessar gömlu kempur sem voru á 

mótinu og sækja í reynslubanka þeirra. 

Þegar við sjálfboðaliðarnir vorum sem 

dæmi að að velta fyrir okkur hvernig ætti 

að mæla í langstökki tók einn þátttakandi 

í 80+ flokknum til sinna ráða. Hann reynd-

ist vera með landsdómararéttindi og var 

okkur innan handar,“ segir hún.

 Karítas segir helsta gallann við keppni í 

frjálsum sem hún dæmdi í þá að umferð-

irnar hafi verið of margar. Það hafi teygt 

keppnina á langinn. Í stað fjögurra um-

ferða hefðu þrjár dugað. 

Bakgrunnur sjálfboðaliðans
Karitas hefur spilað knattspyrnu frá barnsaldri. Hún 

gekk til liðs við Keflavík árið 2007 og spilaði í sex ár með 

liðinu í meistaraflokki en frá árinu 2013 með BÍ/Bol-

ungarvík og hefur verið valin leikmaður liðsins. 

Af hverju varð Karitas sjálfboðaliði?
Knattspyrnukonan og Bolvíkingurinn Karítas Sigurlaug 
Ingimarsdóttir var ein þeirra sjálfboðaliða sem voru að 

störfum alla landsmótshelgina á Ísafirði.
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OMEGA 3 LIÐAMÍN HYAL-JOINT®

Kipptu liðunum í lag með Omega 3 liðamíni

Omega 3 liðamín vinnur gegn stífum liðum 
og viðheldur heilbrigði þeirra.

Liðamín inniheldur Hyal-Joint sem einnig má 
finna í liðvökva, seigfljótandi vökva sem 

smyr og viðheldur mýkt í liðamótum.
Það hjálpar líkamanum einnig að fyrirbyggja 
stirða liði, sem getur skipt höfuðmáli í þjálfun 

og líkamsrækt.

SKJÓTARI EN SKUGGINN

www.lidamin.is
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Sagnagarður Landgræðslunnar

Saga landgræðslu í máli og myndum.
Fróðleg og lifandi fræðsla um gróðursögu,

landeyðingu og endurheimt landgæða á Íslandi.

Upplýsingar um opnunartíma í síma 488-3000 og á land.is 
Landgræðsla ríkisins

VERIÐ VELKOMIN!

Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar 
um Vatnajökulsþjóðgarð
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Eftirtaldir aðilar 
styðja starfsemi 
Ungmennafélags Íslands:

Akureyri
Hnjúkar ehf., Kaupvangi, Mýrarvegi
Raftákn ehf., Glerárgötu 34
Baugsbót ehf., Frostagötu 1b

Grenivík
Brattás ehf., Ægissíðu 11

Húsavík
Jarðverk ehf., Birkimel

Egilsstaðir
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.,
 Miðvangi 2–4
Héraðsprent ehf., Miðvangi 1

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Reyðarfjörður
Stjórnendafél. Austurlands, Austurvegi 20

Höfn í Hornafirði
Sveitarfélagið Hornafjörður, Hafnarbr. 27

Selfoss
Búnaðarsamb. Suðurlands, Austurvegi 1

Hveragerði
Hveragerðiskirkja, Hverahlíð

Laugarvatn
Menntaskólinn að Laugarvatni

Flúðir
Flúðasveppir, Garðastíg 8

Hvolsvöllur
Héraðsbókasafn Rangæinga,
 Vallarbraut 16

Kirkjubæjarklaustur
Skaftárhreppur, Klausturvegi 10
Hótel Laki ehf., Efri-Vík

isnic
Internet á Íslandi hf.



 SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands 61

Velkomin í 
Hveragerði 2017

S
jöunda Landsmót UMFÍ 50+ verður 

haldið í Hveragerði árið 2017. Hver-

gerðingar hyggjast halda mótið 

samhliða bæjarhátíðinni Blóm í bæ. 

 Ef að líkum lætur verður margt skemmti-

legt um að vera í Hveragerði þá daga. 

Eins og nafnið á mótinu bendir til þá er 

mótið fyrir þá sem eru 50 ára og eldri. 

 Íþróttakeppni skipar stærstan sess á 

mótinu en jafnframt eru fjölmargir við-

burðir sem skreyta dagskrána. Lögð er 

áhersla á að þátttakendur hafi gaman af 

og skemmti sér saman á mótinu. 

 Héraðssambandið Skarphéðinn (HSK) 

hélt síðast 7. Landsmót UMFÍ í Hvera-

gerði árið 1949 eða fyrir 67 árum. Lands-

mót UMFÍ 50+ hefur ekki áður verið hald-

ið á sambandssvæði HSK. 

Kirkjubæjarklaustur
– Verið hjartanlega velkomin

Íþróttamiðstöð, sundlaug, upplýsinga-
miðstöð og sýningar.

Vatnsverk
Guðjón og Árni ehf.

pípulagnaþjónusta

Sími 437 1235

Egilsgötu 17, Borgarnesi

Barbára Sól:

Kynnist mörg-
um á Unglinga-
landsmóti
„Mér finnst geðveikt gaman á Ung-

lingalandsmóti. Ég ætla núna að 

keppa í fótbolta og einhverju öðru 

skemmtilegu, kannski frjálsum. Það 

er úr svo mörgu að velja og nóg að 

gera,“ segir Barbára Sól Gísladóttir 

Hlíðdal á Selfossi. Hún er fædd árið 

2001 og fimmtán ára. Hún hefur farið 

á Unglingalandsmót UMFÍ frá því hún 

hafði aldur til eða frá ellefu ára aldri. 

Barbára fer með allri fjölskyldunni á 

Unglingalandsmótið og gista þau 

alltaf á tjaldssvæði mótanna. 

Keppti í fótbolta og frjálsum 
á ULM á Akureyri
Barbára Sól æfir knattspyrnu með 

þriðja flokki kvenna hjá Ungmenna-

félagi Selfoss en hefur líka keppt í 

frjálsum. Á síðasta Unglingalands-

móti keppti hún meðal annars í 100 

m og 800 m hlaupi 14 ára stúlkna.

Nokkrar vinkonur saman
Barbára þekkir marga á Selfossi sem 

ætla á Unglingalandsmót UMFÍ í 

Borgarnesi og ætla þær nokkrar vin-

konur að fara saman. Hún hefur þó 

farið í blandað lið stúlkna í fótbolta 

á Unglingalandsmóti. Þær þekktust 

ekkert áður. Það var samt skemmti-

legt. „Ég kynntist stelpunum og held 

enn sambandi við nokkrar þeirra,“ 

segir hún. 

Allir geta tekið þátt
Unglingalands-

mót UMFÍ í 

Borgarnesi hefst 

fimmtudaginn 

28. júlí og stend-

ur til sunnu-

dagsins 31. júlí. 

Unglingalandsmótið 

er vímuefnalaust íþrótta- og fjöl-

skylduhátíð og geta öll börn og ung-

menni tekið þátt í keppni hvort sem 

þau eru skráð í íþróttafélag eða ekki. 



Útlendingar og ungt fólk

Launafólk almennt

Fyrirtækin

Samfélagið allt

- hlunnfarin um laun, starfskjör og aðbúnað

- grafið undan þeim réttindum og árangri 
sem náðst hefur á vinnumarkaði

- grafið undan samkeppnistöðu þeirra 
sem hafa hlutina í lagi

- grafið undan heilbrigðis-, velferðar- 
og menntakerfinu

Það tapa allir
á undirboðum á vinnumarkaði

og svartri atvinnustarfsemi

Stéttarfélag Vesturlands – Sæunnargötu 2a – 310 Borgarnesi Sími 430 0430

stettvest@stettvest.is   – www.stettvest.is
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 Reyktur og grafinn Eðallax 
fyrir hátíðarstundir
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Ál er draumaefni leikmynda-

smiða sem þurfa að leysa hin 

undarlegustu hönnunarvanda-

mál í störfum sínum. Tré fyrir 

Lilla klifurmús breytist í hús 

Ömmu músar með einu hand-

taki og missterkir leikarar líta 

mun betur út með létt sverð úr 

áli en stáli – og eru auk þess síð-

ur líklegir til að fara sér að voða. 

Við framleiðum létt og sterkt
hágæðaál sem kemur við sögu
á hverjum degi um allan heim.

Ál leikur 
stórt hlutverk

nordural.is


