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Ávarp formanns
Íþróttafélagsins
Vestra
KÆRA VESTRAFÓLK
Síðasti aðalfundur félagsins var haldinn 4. júní
2020, sem var mun seinna en lög félagsins gera
ráð fyrir, en samkomubann vegna Covid-19 hafði
komið í veg fyrir fundarhöld fram að því. Á þessum
aðalfundi varð sú breyting á stjórn að Hjalti
Karlsson lét af störfum sem formaður og Guðfinna
Hreiðarsdóttir tók við formennsku. Þá gekk Sigurður
Jón Hreinsson úr stjórn og Hlynur Reynisson kom í
hans stað. Á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund var
Hjalti Karlsson var kjörinn varaformaður, Sólrún
Geirsdóttir var kjörin ritari, Guðni Guðnason sem
fyrr gjaldkeri. Aðalstjórn fundaði níu sinnum á árinu,
þar af voru þrír fjarfundir. Tveir formannafundir
voru haldnir um haustið, annar þeirra í fjarfundi. Í
þessari starfsskýrslu verður einungis tæpt á helstu
viðfangsefnum stjórnar og vísast að öðru leyti í
fundargerðir aðalstjórnar á heimasíðu félagsins.

Guðfinna Hreiðarsdóttir.

barna og fullorðinna, innan- eða utandyra, með
eða án snertingar, óheimilar. Þá var m.a. keppni í
úrvaldsdeild karla í knattspyrnu hætt en mótið hafði
dregist á langinn vegna sóttvarnaaðgerða á árinu.
Þann 18. nóvember var heimilt að hefja æfingar að
nýju með ströngum skilyrðum og frá 13. janúar á
þessu ári voru íþróttaæfingar barna og fullorðinna
heimilar með og án snertingar innan- og utandyra
og íþróttakeppnir barna og fullorðinna heimilar án
áhorfenda. Seinnipartinn í mars var öllu skellt í lás
aftur fram í miðjan apríl.

COVID-19 OG ÁHRIF ÞESS Á STARFSEMI
FÉLAGSINS
Á aðalfundinum í júní voru menn bjartsýnir á að við
værum komin yfir það versta hvað Covid-19 varðaði
og þaðan í frá lægi leiðin upp á við. Lítið vissum við
þá. Á Íslandi var íþróttastarf með eðlilegum hætti
framan af ári 2020 en seinni part febrúar fóru
fyrstu tilfellin af Covid-19 að greinast á Íslandi og
hafði það fljótlega áhrif á hefðbundið íþróttastarf.
Þann 20. mars féll allt íþróttastarf niður og fór ekki
af stað aftur fyrr en upp úr miðjum maí. Þrátt fyrir
samkomutakmarkanir var sumarstarfið með nokkuð
eðlilegum hætti þó ýmsar hömlur væru vegna
sóttvarna þar til í lok júlí. Þá voru sóttvarnaaðgerðir
hertar að nýju með tilheyrandi takmörkunum á
starfsemi íþróttafélaga. Aðgerðir voru svo enn hertar
7. október og mótahaldi í öllum aldursflokkum frestað
til 19. október en þá komu tilmæli frá sóttvarnarlækni
um að allt íþróttastarf yrði stöðvað og frá 31. október
voru allar íþróttir, þar með talið æfingar og keppni
Íþróttafélagið Vestri

Íslandsmótum í blaki og körfuknattleik var hætt vorið
2020 en um sumarið stefndi allt í að hægt yrði að halda
Íslandsmót komandi veturs að uppfylltum skilyrðum
um sóttvarnir þannig að forráðamenn deildanna
fóru að undirbúa tímabilið og semja við leikmenn,
þjálfara og aðra starfsmenn. Meistaraflokkur karla
hjá körfuknattleiksdeild Vestra hafði spilað einn leik í
1. deild þegar sóttvarnaraðgerðir voru hertar að nýju
og mótið var stöðvað. Næsti leikur hjá þeim fór fram
15. janúar 2021. Meistaraflokkur kvenna í körfu náði
tveimur leikjum um haustið og þriðji leikurinn var
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2020 fékk Vestri 3,2 m.kr. í styrk vegna almennra
aðgerða sem dreifðist á deildir félagsins skv. sömu
útreikningum og lottótekjurnar. Jafnframt var
hægt að sækja um sértækan styrk vegna taps eða
tekjufalls vegna viðburða sem hætt var við fyrri
hluta árs vegna Covid-19 og fékk blakdeildin 360
þús kr. úr þeim sjóði. Ekki hefur enn verið auglýstur
sértækur styrkur vegna tekjufalls á seinni hluta
ársins en hins vegar var aftur núna í vor úthlutað
styrk vegna almennar aðgerða og fékk Vestri þá 3,4
m.kr. Í janúar á þessu ári var jafnframt opnað fyrir
umsóknir vegna endurgreiðslu á launakostnaði
og verktakagreiðslum hjá íþróttafélögum og
öðrum samböndum sem starfa innan Íþrótta- og
Ólympíusambands Íslands og þurftu að fella niður
starfsemi tímabundið, að hluta eða öllu leyti, vegna
opinberra sóttvarnarráðstafana á tímabilinu 1.
október 2020 til og með 30. júní 2021.

svo 16. janúar. Hjá blakdeildinni náði meistaraflokkur
karla að spila einn leik í efstu deild í upphafi hausts
og síðan ekkert fyrr en í 31. janúar 2021. Strangar
sóttvarnareglur voru í gildi á undirbúningstímabili
knattspyrnudeildarinnar vorið 2020 en reglur
rýmkaðar þegar leið að sumri og keppni heimiluð
með ströngum skilyrðum um sóttvarnir. Hafði
keppnistímabilinu þá þegar seinkað talsvert og
var ekki lokið þegar allt íþróttastarf var stöðvað 31.
október. Átti meistaraflokkur karla þá eftir tvo leiki.
Hjólreiðadeildin glímdi, eins og aðrir, við ýmsar
takmarkanir vegna Covid-19. Mót heima og heiman
féllu niður en engu að síður skiluðu sér í hús fyrstu
Íslands- og bikarmeistaratitlar hjólreiðadeildar
Vestra og það er augljóslega mikill sóknarhugur í
þessu ungliða Vestra. Covid-19 hafði mikil áhrif á
yngri flokka starf allra deilda og lá alveg niðri svo
vikum skipti. Þegar æfingar og mót voru heimiluð þá
var það með ströngum skilyrðum og margir stærri
íþróttaviðburðir ætlaðir börnum féllu niður. Um
starfsemi deilda félagsins er að öðru leyti er vísað í
starfsskýrslur þeirra fyrir árið 2020.

SKULDIR VEGNA LEIGUÍBÚÐA
Ýmis mál komu inn á borð aðalstjórnar Vestra
á síðasta starfsári og hafa sum hver teygt sig
yfir á núverandi starfsár. Ber þar fyrst að nefna
húsaleigumálið svokallaða en seinnipartinn í ágúst
2020 kom erindi frá HSV þar sem greint var frá
því að Vestri skuldaði 1.094.533 kr. í húsaleigu fyrir
árið 2019 eftir að búið var að draga lottótekjurnar
frá. Þann 5. febrúar á þessu ári sendi Vestri erindi
á Héraðssamband Vestfirðinga og bæjarráð
Ísafjarðarbæjar þar sem óskað var eftir því að leitað
yrði leiða til að afskrifa þessa húsaleiguskuld í ljósi
erfiðra aðstæðna íþróttafélaga vegna Covid-19. Í

Fjárhagsleg áhrif vegna Covid-19 hafa verið
umtalsverð. Verulegur samdráttur varð í tekjum en
móti breyttist rekstrarkostnaðurinn lítið. Félögin
sátu uppi með launakostnað, húsnæðiskostnað
o.fl. þar sem aðgerðir sóttvarnayfirvalda tóku
nánast alltaf til skamms tíma í einu. Alltaf voru vonir
bundnar við að hægt yrði að halda mótum áfram
en reyndin varð sú að oftast lengdist tíminn sem
aðgerðirnar giltu og óvissa var um framhaldið. Ríkið
hefur stutt við íþróttahreyfinguna með því að leggja
til fjármuni til að mæta áhrifum Covid-19. Vorið
Íþróttafélagið Vestri
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framhaldinu var haldinn fundur með stjórnum HSV
og Vestra þar sem fram kom að húsaleiguskuld
Vestra fyrir árið 2020 væri 3.261.305 kr. eftir að að
búið var að draga lottótekjur frá. Jafnframt kom
fram að HSV væri búið að greiða Ísafjarðarbæ alla
húsaleigu fyrir 2019 og 2020 þannig að ekki væri
hægt að óska eftir að skuldin yrði felld niður eða
lækkuð hjá Ísafjarðarbæ þar sem þegar væri búið
að greiða hana. Húsaleiguskuld Vestra var því
samtals 4.355.838 kr. vegna áranna 2019 og 2020.
Það verður að segjast eins og er að það kom stjórn
Vestra nokkuð í opna skjöldu þessi mikla hækkun
á milli ára, ekki síst í ljósi þess að tekjur félagsins
af lottó og getraunum hækkuðu úr 3.284.565 kr.
árið 2019 í 4.407.074 kr. árið 2020 eða 1.122.509
kr. á milli ára. Undanfarin ár hafa lottótekjur að
mestu staðið undir húsnæðiskostnaði en skýringin
á þessari miklu hækkun á milli ára er fyrst og
fremst sú að sveitarfélagið leggur færri íbúðir fram
sem styrk til íþróttafélaganna og þar af leiðandi
þurfa þau að leigja fleiri íbúðir á fullu verði sem
hækkar meðalleiguverð umtalsvert auk almennrar
hækkunar á leiguverði. Í ljósi þessa var sent erindi
til bæjarráðs Ísafjarðarbæjar þar sem óskað var eftir
því að sveitarfélagið kæmi til móts við Vestra með
lækkun á leiguverði árið 2021 sem næmi upphæð
skuldarinnar. Fengust þau svör að Ísafjarðarbær
legði nú þegar fimm íbúðir til HSV samkvæmt
samningi og bæjarráð sæi ekki að svigrúm væri til
að veita styrk vegna leiguíbúða umfram gildandi
samning. Ljóst er að það verður strembið fyrir deildir
Vestra að greiða þessa skuld jafnhliða húsaleigu fyrir
árið 2021.

Íþróttafélagið Vestri

NEFND UM FRAMTÍÐARSKIPULAG Á
TORFNESI
Þann 21. október fékk Vestri sent erindi frá HSV þar
sem kom fram að Ísafjarðarbær væri búinn að setja
af stað nefnd til þess að fara yfir framtíðaskipulag
fyrir Torfnessvæðið. Óskað var eftir hugmyndum og
tillögum frá íþróttafélögum fyrir 1. nóvember 2020.
Fór þetta inn á samráðsvettvangi Vestra á Facebook
og komu fram nokkrar tillögur en þátttakan hefði
mátt vera meiri. Vestri sendi inn fjölbreyttar og góðar
tillögur og hefur ekkert heyrst frá þeirri nefnd síðan. Í
þessari vinnu var tækifærið notað til að benda enn og
aftur á nauðsyn þess að bæta aðstöðu í anddyri og
opnu rými íþróttahússins á Torfnesi á Ísafirði sem og
að betrumbæta búningsaðstöðuna í íþróttahúsinu
á Torfnesi. Þar eru nú þrír búningsklefar en þyrftu
að vera fjórir. Í tillögunum var einnig bent á að
körfuboltavöllurinn á Torfnesi væri ónýtur og þyrfti
að koma upp nýjum velli og jafnframt finna nýja
staðsetningu fyrir hann þar sem hann lendir inn
á vallarsvæði Torfnesvallar og urðu af því nokkur
vandræði um sumarið þar sem girðing sem sett var
upp til bráðabirgða sl. vor við norðurenda vallarins lá
þvert yfir körfuboltavöllinn og kom í veg fyrir eðlilega
notkun á honum. Í ljósi þessa og til að koma í veg fyrir
að sagan endurtæki sig að ári, var strax um haustið
sent inn erindi þar sem hvatt var til þess að lögð yrðu
drög að því að leysa þetta mál fyrir næsta sumar og
skilst mér að hafi verið gert.

VALLARHÚSIÐ
Eitt þeirra mála sem aðalstjórn hefur haft á sinni
5
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könnu síðustu ár er efri hæðin í Vallarhúsinu
á Torfnesi þar sem fyrirhugað er að útbúa
almennilega félagsaðstöðu fyrir Vestra. Það var
gerður uppbyggingarsamningur við Ísafjarðarbæ
um endurbætur á húsnæðinu sem fól í sér vilyrði
um styrk að upphæð 1,83 m.kr. Það var farið í
framkvæmdir árið 2019 þar sem rafmagnsmál voru
m.a. tekin í gegn en ekkert gerðist hins vegar árið
2020. Stefnt er að því að koma þarna upp eldhúsi og
salerni sem er kostnaðarsöm framkvæmd og óljóst
hvernig verður fjármögnuð.

ÍÞRÓTTASKÓLINN
Um miðjan október barst yfirlýsing frá
körfuknattleiksdeildinni þar sem tilkynnt var
að deildin segði sig frá íþróttaskóla HSV. Voru
ástæðurnar fyrst og fremst þær að illa gengi að fá
þjálfara til að sinna þessu verkefni, lítill áhugi væri hjá
iðkendum og almennar efasemdir um fyrirkomulag
hans og hverju hann skilaði. Íþróttaskólinn hefur
verið til umræðu á formannafundum HSV og ljóst
að skiptar skoðanir eru á starfsemi hans. Hvað sem
fólki finnst þá er mikilvægt að taka umræðu um
íþróttaskólann þar sem farið verður yfir starfsemina,
hvort þau markmið hafi náðst sem lagt var af stað
með í upphafi, hver árangurinn er og hvert á að stefna
til framtíðar. Það má geta þess að meðal tillagna á
komandi ársþingi HSV er tillaga um að skipaður
verið starfshópur til að fjalla um framtíðarskipulag
íþróttaskóla HSV.

FÉLAGSGJÖLD OG GETRAUNALEIKUR
Á síðasta aðalfundi var ákveðið að árlegt félagsgjald
yrði 2.000. kr. Á skrá voru um 800 félagar en alls
greiddu eitthvað í kringum 330 manns félagsgjaldið
sem var nú innheimt í fyrsta sinn. Fáeinir skráðu sig úr
félaginu og færri en búast hefði mátt við. Til viðbótar
eru smá tekjur af getraunaleik Vestra sem hefur
gengið vel og um að gera að fá fleiri til að þátt. Þetta
eru vel þegnar tekjur sem nýtast til að standa straum
af sameiginlegum kostnaði, s.s. bókhaldskostnaði
og rekstri á heimasíðu.

KNATTSPYRNUHÚSIÐ
Á aðalfundum Vestra hefur verið hefð fyrir því að
formaður greini frá því hvernig mál standa varðandi

Íþróttafélagið Vestri
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fyrirhugað knattspyrnuhús enda stórt og mikið
hagmunamál fyrir alla íþróttahreyfinguna. Er hér
gripið niður í skýrslu stjórnar frá síðasta aðalfundi:
„Formaður hugðist flytja nákvæmlega sama pistil
og á síðasta aðalfundi um þetta málefni þar sem fátt
verulega markvert hafði gerst síðasta ár. Pistillinn
var svohljóðandi: Eitt mikilvægasta hagsmunamál
íþróttahreyfingarinnar í Ísafjarðarbæ er og hefur
verið bætt aðstaða knattspyrnumanna. Um nokkurt
skeið hefur verið stefnt að byggingu knattspyrnuhúss
sem mun gjörbreyta aðstöðu knattspyrnumanna til
hins betra. [...] Um hið væntanlega hús væri hægt
að fjalla um í löngu máli og sýnist sitt hverjum.
Hvernig hús, hvaða stærð, hæð þess, staðsetning
og kostnaður. Ekki er ástæða til að fjölyrða um það
hér, heldur fagna því að nú hyllir í að löngu tímabær
uppbygging hefjist á Torfnesi. Þannig hljóðaði pistill
síðasta árs. Nú ber svo hinsvegar við, að hreyfing
virðist komin á málið, þó ekkert sé naglfast. Í gær
[3. júní 2020] fól bæjarráð bæjarstjóra að skrifa
undir viljayfirlýsingu við fyrirtæki um byggingu
knattspyrnuhúss. Því ber sannarlega að fagna sem
stórum áfanga í langri sögu. Um það hvort nú sé
virkilega rétti tíminn til slíkra framkvæmda segi ég
aðeins, að furðulegt nokk virðist stundum aldrei
vera rétti tíminn til tiltekinna framkvæmda. Hvað
sem tíminn leiðir í ljós kýs ég að treysta kjörnum
bæjarfulltrúum bæði fyrir fjárhag og framkvæmdum
Ísafjarðarbæjar.“ Þannig hljóðaði pistill fyrrverandi
formanns á síðasta aðalfundi og það er skemmst
frá því að segja að ekkert hefur gerst í þessu máli og
ekki að sjá að knattspyrnuhúsið rísi á næstunni.

Íþróttafélagið Vestri

AÐ LOKUM
Covid-árið 2020 skráði sig á spjöld sögunnar með
afgerandi hætti og fyrirfram hefðu fáir trúað því að
hægt yrði að setja heilu þjóðfélögin í „lockdown“.
Íslendingar hafa sloppið betur en margar aðrar
þjóðir en hafa engu að síður þurft að aðlaga
lifnaðarhætti sína að ströngum skilyrðum um
sóttvarnir og þeim takmörkum sem sett hafa verið á
mannleg samskipti. Eðlilega hefur íþróttahreyfingin
haft áhyggjur af því að missa tengslin við fólkið sitt
en sem betur fer sýnist mér það ekki vera raunin,
fólkið okkar er þarna enn, líkt og grasið sem kemur
grænt undan snjónum á vorin. Það sem er hins vegar
áhyggjuefni er framtíð sjálfboðaliðastarfs og það
hefur ekkert með Covid að gera. Almennt eru menn
á því að sífellt verði erfiðara að fá fólk til að taka
þátt í félagsstarfi og jafnvel vandkvæðum bundið
að fá foreldra iðkenda til að leggja sitt af mörkum
til að hægt sé að halda úti íþróttastarfi fyrir börn,
sem verður ekki gert nema með sjálfboðavinnu. Ég
ætla að ljúka þessari yfirferð á því að þakka öllum
styrktaraðilum og stuðningsmönnum Vestra fyrir
standa með og styðja félagið sitt í gegnum brimsjói
síðasta starfsárs. Umfram allt ber þó að þakka og
hrósa forráðamönnum deildanna fyrir ótrúlega elju,
útsjónarsemi og þá gríðarlega vinnu sem menn hafa
lagt á sig til að hægt væri að halda uppi íþróttastarfi
við krefjandi og fordæmalausar aðstæður.
Áfram Vestri!
Fyrir hönd aðalstjórnar Vestra
Guðfinna Hreiðarsdóttir
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HJÓLREIÐADEILD
VESTRA

HJÓLREIÐADEILD

Skýrsla stjórnar

Á síðasta aðalfundi hjólreiðadeildar Vestra
voru eftirtalin kjörin í stjórn: Heiða Jónsdóttir
formaður, Kristján Jónsson gjaldkeri og Viðar
Kristinsson ritari voru kosnir í aðalstjórn, Nanný
Arna Guðmundsdóttir og Elvar Ari Hagalínsson
voru kosin varamenn. Þeir sem gengu úr stjórn voru
Þórdís Sif Sigurðardóttir formaður og Georg Haney
varamaður.

takmarkana. Um 100 manns voru skráðir á mótið og
munum við koma sterk á þessu ári.

KEPPNIR
Hjólreiðadeild var með öfluga liðsmenn innanborðs
sem skiluðu félaginu Íslands- og bikarmeistaratitlum.
María Ögn hóf keppni fyrir hönd Vestra árið 2020.
María Ögn tryggði hjólreiðadeild Vestra sinn
fyrsta Íslandsmeistaratitil á Íslandsmeistaramóti
í Cyclocross. María sigraði Morgunblaðsmótið
og Íslandsmótið í XCO sem skilaði Vestri öðrum
Íslandsmeistaratitli. Hafsteinn Ægir Geirsson,eða
Haffi sæti keppti undir merkjum Vestra í sumar.
Hann sá að mestu um að halda Vestri í efstu sætum
í hörðustu hjólakeppnum landsins. Hafsteinn
gerði sér lítið fyrir að verða Íslandsmeistari í
götuhjólreiðum og bikarmeistari í fjallahjólreiðum.

Snjóþungur vetur gerði það að verkum að
hjólatímabilið byrjaði heldur seint en þrátt fyrir
það var töluverð fjölgun á ungum sem öldnum
félagsmönnum.
Samkomutakmarkanir
gerðu
uppbyggingu á félagsstarfinu erfitt fyrir þar sem
flókið var að skipuleggja æfingar og samhjól á
þessum tíma.

FÉLAGSSTARF
Stjórn lagði mikla áherslu á uppbyggingu félagsstarfs.
Haldin voru sumarnámskeið í samstarfi við HSV og
götuhjólanámskeiði fyrir fullorðna. Samhjól voru
haldin fyrir, götuhjólreiðar, fjallahjólara, malarhjólara
og smærri hjólara. Viðar Kristinsson, Snorri Einarsson
og Anna María Daníelsdóttir báru hitann og þungan
af námskeiðum og samhjólum síðasta sumar. Stjórn
þakkar þeim fyrir gott og gjöfult starf.

Mörg mót voru felld niður þetta sumar vegna
samkomutakmarkana en Vestrafólk fjölmennti í
Kia Gull-hringinn í byrjun júlí og átti Vestri fimm
þátttakendur sem stóðu sig virkilega vel.

MÓTAHALD
Hjólreiðadeild hélt vel heppnað Ungdurómót fyrir
börn og unglinga. Mótið var merkilega vel sótt þrátt
fyrir Covid og veðurofsa dagana fyrir mót. Ungduró
mótið var mikil innspýting fyrir hjólasamfélagið,
aukinn kraftur fór í uppbyggingu á hjólaleiðum
og áhugi barna og unglinga fyrir hjólreiðum jóks í
bænum. Að mati stjórnar hjólreiðadeildar Vestra
liggja mikil tækifæri í því að standa enn betur að
þessu móti í framtíðinni.
Enduró Ísafjörður var blásið af vegna samkomu
Íþróttafélagið Vestri

María Ögn í XC braut Ísfirðinga.
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Embla Kleópatra Atladóttir.

Grétar Smári Samúelsson.

EFNILEGASTA HJÓLAFÓLK VESTRA

þar sem afnotaréttur af lóðinni er ekki frágenginn né
uppbyggingar samningurinn frá Ísafjarðarbæ. Það
er spurning hvað verður um þessa uppbyggingu þar
sem Ísafjarðarbær hefur tekið ákvörðun um að veita
ekki uppbyggingarsamninga til íþróttafélaga 2021.

Embla Kleópatra Atladóttir og Grétar Smári
Samúelsson voru kosin efnilegasta hjólreiðafólk
Vestra
Embla Kleópatra Atladóttir er 15 ára hjólari sem
hefur vaxið í sportinu síðastliðin tvö ár. Hún hjólar
allar leiðir sem eru í boði hér á svæðinu og lætur
sig hafa það að hjóla með gamlingjum því hér eru
fáir unglingar sem eru að stunda hjólareiðar. Einnig
hefur hún hjólað víða fyrir sunnan. Hún hefur tekið
þátt í uppbyggingu brauta á svæðinu og keppt í
mótum hér á svæðinu. Embla tók þátt í Ungduró
móti Vestra þar sem keppendur af öllu landinu komu
og tóku þátt. Embla varð 2 í kvennaflokki.

Hjólreiðadeild Vestra fékk 4,5 mkr. merikinga
styrk frá Uppbyggingarsjóð ferðamannastaða. Í
styrknum fólst að koma upp kort af leiðum, merkja
á upphaf og enda leiða, stika leiðir og koma upp
hættumerkingum á leiðum. Vinnan er komin vel
á veg en er ekki búin. Sótt var um framlengingu á
verkefninu og verður það klárað sumarið 2021. Settir
voru niður 11 upphafs- og lokastaurar, hannaðar
merkingar á staurana með aðstoð Safe travel, settar
voru niður stikur í leiðir og listaðir upp gps-punktar
af hættulegum stöðum sem þarfnast merkinga.
Smíðuð voru fjögur upplýsingaskilti, eitt er búið að
setja niður uppi á heiði, annað er við Grænagarð.
Heiða Jónsdóttir, Kristján Jónsson og Sigurður A.
Jónsson sáu alfarið um þessa vinnu í sumar og vil ég
þakka þeim kærlega fyrir samstarfið.

Grétar Smári Samúelsson er efnilegur á hjólinu
samhliða stífum gönguskíðaæfingum. Hann hefur
verið duglegur að hvetja vini sína til að hjóla upp
skíðaveginn og hjóla niður tæknilegri leiðir. Þessar
æfingar skiluðu honum 4. sæti í sínum flokk á
Ungdruómóti Vestra.

Mikil uppbygging var á svæðinu síðasta sumar. Var
tekin ákvörðun að færa uppbygginguna neðar enda
eru mikil tækifæri í stígagerð nær byggð. Leiðirnar
sem urðu til í sumar eru Ungdúró, Heimreiðin, Harris
og Biden.

UPPBYGGING AÐSTÖÐU
Hjólreiðadeild Vestra fékk styrk frá uppbyggingarsjóði
Ísafjarðarbæjar fyrir hjólapumpubraut á lóð við
bæjarins við Grænagarð. Stjórn lagði mikla vinnu
og orku í að fá formlegan afnotarétt af lóðinni frá
bænum sem hefur ekki skilað sér. Stjórn er komin
með drög að teikningu af hjólapumpubraut frá
Velosolution en hefur ekki farið í að rýna hana frekar

Íþróttafélagið Vestri

Fyrir hönd stjórnar hrd. Vestra
Heiða Jónsdóttir, formaður
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KÖRFUKNATTLEIKSDEILD

Skýrsla stjórnar

MEISTARAFLOKKUR KARLA 2020-21

Á síðasta aðalfundi KKD. Vestra voru eftirtalin kjörin
í stjórn. Ingólfur Þorleifsson var kjörinn formaður.
Ingi Björn Guðnason, og Harpa Guðmundsdóttir
sem aðalmenn til tveggja ára. Fyrir voru til eins
árs þær Birna Lárusdóttir og Helga Salóme
Ingimarsdóttir. Til vara voru kjörnir Baldur Smári
Einarsson, Jóhann Bæring Gunnarsson og Stígur
Berg Sophusson.

Leikmannahópur meistaraflokks taldi að jafnaði 1012 leikmenn. Liðið æfði eins og áður á Torfnesi og í
Bolungavík.
Pétur Már Sigurðsson er þjálfari liðsins og Ingibjörg
Elín Magnúsdóttir sá um styrktarþjálfun á tímabilinu.
Það má með sanni segja að tímabilið hafi verið
viðburðaríkt, aðallega vegna sóttvarnaraðgerða.
þurft hefur að gera hlé á því þrisvar sinnum með
æfinga og keppnisbanni. Það er ekki auðvellt fyrir
leikmenn að þurfa að taka þrjú undirbúningstímabil
á einum vetri. En leikmenn hafa staðið sig með sóma
í þessum aðstæðum.

Á fyrsta fundi skipti stjórn með sér verkum og var
Harpa kjörin gjaldkeri og Ingi Björn ritari. Aðalstjórn
fundaði eftir þörfum á tímabilinu. Mál voru einnig
unnin í gegnum samfélagsmiðla og tölvupósta líkt
og undanfarin ár. Stjórn skipulagði fjáraflanir og hélt
utan um rekstur meistaraflokks karla.

Nú þegar þetta er skrifað hefur liðið lokið keppni í 1.
deild karla. Liðiðendaði í fjórða sæti og tryggði sér
heimaleikjarétt, vann 9 leiki og tapaði 7. Framundan
er úrslitakeppni 1. deildar karla þar sem liðið mætir
Fjölni úr Grafarvogi.

Nánast allt tímabilið hefur verið litað af
sóttvarnaraðgerðum. Þrisvar hefur þurft að gera
hlé á allri starfsemi deildarinnar með öllum þeim
óþægindum sem það hefur í för með sér. Lítið hefur
verið hægt að fara í okkar helstu fjáraflanir á árinu og
hefur pappírssala nánast alveg farið fram á facebook.
Það hefur gengið ágætlega. Stærsta fjáröflun
deildarinnar Körfuboltabúðir Vestra fellur niður
annað árið í röð vegna Covid 19. Stjórn búðanna
ákvað eftir yfirlegu að ekki væri forsvaranlegt að
leggja í undirbúning í því óvissuástandi sem uppi er.
Sú ákvörðun var erfið og hefur mikil áhrif á tekjuöflun
bæði aðalstjórnar og BUR.

Bikarkeppni KKÍ var blásin af eftir síðasta
keppnisbann og verður hugsanlega leikin í haust.
Eftirtaldir eru í meistaraflokkshópnum á
tímabilinu 2020-21.
→ Blessed Parilla, bakvörður
→ Friðrik Heiðar Vignisson, framherji
→ Arnar Smári Bjarnason, bakvörður
→ Hilmir Hallgrímsson, bakvörður á
venslasamningi frá Stjörnunni.
→ Hugi Hallgrímsson, framherji á venslasamningi
frá Stjörnunni.
→ Þorleifur Hallbjörn Ingólfsson, bakvörður
→ James Parilla, bakvörður
→ Arnaldur Grímsson, framherji
→ Marko Dimitrovic, framherji/miðherji
→ Ken-Jah Bosley, bakvörður
→ Gabriel Adersteg, framherji
→ Nemanja Knezevic, miðherji

Helstu fjáraflanir ársins voru líkt og áður vinna
vegna samstarfssamnings Ísafjarðarbæjar við HSV
vegna 17. júní hátíðarhalda og flugeldahreinsun.
Klósettpappírsala. Vinna við árshátíð Ísafjarðarbæjar
og fleiri smærri fjáraflanir.
Fulltrúi stjórnar mætti á formannafundi á vegum
KKÍ á tímabilinu. Þeir voru nokkrir á meðan allt
íþróttastarf var stopp. Í mars var svo ársþing KKÍ
haldið rafrænt og átti Vestri þar 5 fulltrúa.

Íþróttafélagið Vestri
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Hilmir Hallgrímsson.

Leikmönnum og þjálfurum eru færðar þakkir fyrir
þeirra framlag á árinu.

Torfnesi og í Bolungavík.
Eftirtaldar eru í leikmannahópi mfl kvenna á
tímabilinu.
→ Sara Emily Newman, bakvörður
→ Stefanía Silfá Sigurðardóttir, bakvörður
→ Gréta Hjaltadóttir, bakvörður
→ Dagbjört Ósk Jóhannsdóttir, bakvörður
→ Hera Magnea Kristjánsdóttir, miðherji
→ Snæfríður Lilly Árnadóttir, framherji
→ Katla María Magdalena Sæmundsdóttir,
bakvörður
→ Ivana Yordanova, bakvörður
→ Linda Marín Kristjánsdóttir, bakvörður
→ Sædís Mjöll Steinþórsdóttir, bakvörður
→ Sigrún Camilla Halldórsdóttir, bakvörður
→ Olivia Janelle Crawford, bakvörður
→ Arna Hrönn Ámundadóttir, bakvörður á
venslasamningi frá Skallagrím
→ Helena Haraldsdóttir, miðherji á
venslasamningi frá KR
→ Heiður Hallgrímsdóttir, framherji á
venslasamningi frá Haukum

MEISTARAFLOKKUR KVENNA 2020-2021
Á þessu tímabili var aftur teflt fram meistaraflokki
kvenna eftir nokkurra ára hlé.
Pétur Már Sigurðsson er þjálfari liðsins og Ingibjörg
Elín Magnúsdóttir sá um styrktarþjálfun á tímabilinu.
Liðið er samansett af uppöldum heimastúlkum og
einum atvinnumanni frá Ameriku. Einnig fengum við
þrjár stelpur á vanslasamningi til að styrkja hópinn.
Það hefur verið gaman að sjá stelpurnar vaxa jafnt
og þétt á tímabilinu. Sú reynsla sem þær eru að fá í
vetur mun án vafa skila sér á næstu árum. Liðið átti
að spila þrefalda umferð í 1. deild kvenna. En vegna
langs æfinga og keppnisbanns í haust var ein umferð
tekin af. Þar fór einn sigurleikur af liðinu sem hafði
unnið Tindastól á útivelli. Annar sigurleikurinn kom
svo á heimavelli gegn Hamri-Þór. Liðið hefur leikið
15 leiki, unnið 1 og tapað 15. Liðið hefur á köflum sýnt
að þrátt fyrir ungan aldur leikmanna á það á fullt
erindi í deildarkeppni í meistaraflokki.
Þá er ljóst að þær fá það erfiða verkefni að leika
við deildarmeistara Njarðvíkur í fyrstu umferð
úrslitakeppni 1. deildar.

Leikmönnum og þjálfurum eru færðar þakkir fyrir
þeirra framlag á árinu.

Leikmannahópurinn er 12-15 leikmenn. Æft var á
Íþróttafélagið Vestri
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Linda Marín Kristjánsdóttir.

AÐ LOKUM

og öfluga aðila sem koma að því að halda hjólunum
gangandi. Öllum stuðningsmönnum eru sömuleiðis
færðar þakkir fyrir stuðninginn. Svo vil ég þakka
öllum þeim sem komið hafa að starfinu á síðasta
starfsári og hafa ekki fengið þakkir nú þegar fyrir
þeirra ómetanlega framlag.

Eins og fram hefur komið hefur þetta ár verið ansi
krefjandi á margan hátt. Að halda úti íþróttaliðum í
þessu covid ástandi er ekki auðvellt eða skemmtilegt
verkefni. Ég verð þó að segja að allir sem að þessu
koma hafa tekið þessu með ótrúlegu jafnaðargeði.
Núna þegar sér fyrir endan á þessu þá er ekkert annað
en að setja þetta í reynslubankann. Framundan
eru úrslitakeppnir hjá báðum meistaraflokkum og
verður gaman að sjá hvernig þar tekst til.

Fyrir hönd stjórnar kkd Vestra
Ingólfur Þorleifsson, formaður

Það er ljóst að svona starfsemi eins og okkar gengur
ekki án sjálfboðaliðanns. Undanfarin ár er eins og
fólk sé í minna mæli að gefa sig að sjálfboðastörfum.
Það á því miður líka við um starfið okkar. Það er margt
sem við þurfum að keppa við í nútíma samfélagi. Ég
vill hvetja fólk til að taka þátt í starfi deildarinnar,
hvetja börnin sín áfram og stuðla að því að þau vaxi
og dafni í starfinu. Það er marg sannað að launin eru
gríðarleg þegar upp er staðið.
Að lokum vil ég þakka okkar styrktaraðilum fyrir
þeirra framlag. Við erum heppin að eiga marga góða
Íþróttafélagið Vestri
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Yngri flokkar
kkd. Vestra

Stjórn Barna- og unglingaráðs kkd. Vestra (BUR)
tók breytingum í lok síðasta starfsárs. Helsta
breytingin var sú að Birna Lárusdóttir formaður
ráðsins yfirgaf BUR og hélt á önnur mið. Það má
með sanni segja að Birna hafi skilið eftir sig stórt
skarð. Birnu eru færðar innilegar þakkir fyrir hennar
ómetanlega starf í þágu barna- og unglingastarfs
kkd. Vestra, og áður KFÍ.

einhverra æfingahópa, en mjög fáir iðkendur eru
þó hjá þeim. Það samtal datt þó allt uppfyrir vegna
Covid-19 og samkomutakmarkana og æfingabanns
sem tóku gildi á miðju tímabili.
Eftirfarandi æfingahópar voru í vetur:
→ Krílakarfan (f. 2015-2016), þjálfari var Dagbjört
Jóhannsdóttir og æfðu þau einu sinni í viku.
→ 1.-2. bekkur drengir (f. 2013-2014), þjálfari var
Krzyzstof Duda og æfðu þeir tvisvar sinnum í
viku.
→ 1.-2. bekkur stúlkur (f. 2013-2014), þjálfari var
Krzyzstof Duda og æfðu þær tvisvar sinnum í
viku.
→ 3.-4. bekkur stúlkur (f. 2011-2012), þjálfari var
Ivana Yordanova og æfðu þær tvisvar sinnum í
viku.
→ 3.-4. bekkur drengir (f. 2011-2012), þjálfari var
Egill Fjölnisson og æfðu þeir tvisvar sinnum í
viku.
→ Minnibolti drengja (f. 2009-2010), þjálfari var
Gabriel Adersteg og æfðu þeir þrisvar sinnum
í viku. Friðrik Heiðar Vignisson kom inn sem
aðstoðarþjálfari í þennan hóp.
→ Minnibolti stúlkna (f. 2009-2010), þjálfari
var Gunnlaugur Gunnlaugsson og æfðu
þær þrisvar sinnum í viku. Katla Magdalena
Sæmundsdóttir var aðstoðarþjálfari hópsins.
→ 7. flokkur stúlkna (f. 2008), þjálfari var
Gunnlaugur Gunnlaugsson og æfðu þær
fjórum sinnum í viku. Katla Magdalena
Sæmundsdóttir var aðstoðarþjálfari hópsins.
→ 7. – 8. flokkur drengja (f. 2007-2008), þjálfari
var Nemanja Knezevic og æfðu þeir fjórum
sinnum í viku.
→ 8. – 10. flokkur stúlkna (f. 2005-2007), þjálfari
var Olivia Crawford og æfðu þær fjórum
sinnum í viku.
→ 9. – 10. flokkur drengja (f. 2005-2006), þjálfari
var Gabriel Adersteg og æfðu þeir fjórum
sinnum í viku.

Stjórn BUR fyrir líðandi tímabil skipuðu Þórir
Guðmundsson, formaður, Guðfinna Hreiðarsdóttir,
gjaldkeri, Pálína Jóhansdóttir, ritari, Heiðrún
Tryggvadóttir, Halldór Karl Valsson, Dagný
Finnbjörnsdóttir, Kristinn Ísak Arnarsson, Arna
Ýr Kristinsdóttir, Hörður Snorrason, Lilja Debóra
Ólafsdóttir og Ester Sturludóttir. Lilja og Ester þurftu
að segja sig frá störfum BUR vegna persónulegra
ástæðna á miðju tímabili. Lína Tryggvadóttir,
Magdalena Margrét Sigurðardóttir og Hjördís Ósk
Harðardóttir komu inn í BUR á miðju tímabili.
Fyrir liggur að enn meiri breytingar munu verða á
stjórn BUR þar sem undirritaður hefur sagt af sér
sem formaður vegna persónulegra anna.

ÆFINGAHÓPAR YNGRI FLOKKA KKD.
VESTRA
Tímabilið hófst með bjartsýnina að leiðarljósi. Við
vorum með 10 æfingahópa skráða til leiks í byrjun
og um áramót bættist Krílakarfan við. Mjög mikil
aukning hefur verið á æfingum í vetur. Það hefur
verið stígandi í nær öllum hópunum okkar og þá
sérstaklega hjá stúlkunum, sem eru frábær tíðindi.
Til gamans má geta þess að í byrjun tímabils var
haldinn foreldrafundur í 9. – 10. flokki drengja þar
sem rætt var hvort senda ætti lið til keppni þar sem
iðkendur voru mjög fáir. Ákveðið var að senda lið til
keppni og í dag eru 12 drengir í þeim hópi. Samtal
hófst einnig við forsvarsmenn íþróttarfélagsins
Harðar á Patreksfirði um mögulega sameiningu
Íþróttafélagið Vestri
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9. - 10. flokkur drengja.

Minnibolti eldri stúlkna (5.-6. bekkur)

Sex hópar fóru til keppni á Íslandsmóti. Fyrirkomulag
þess var mjög skrýtið vegna Covid-19 og óvissu í
margar vikur um hvenær tímabilið gæti hafist aftur
eftir æfingabann og hertar samkomutakmarkanir.
Helgina 19. – 20. september héldum við fjölliðamót
í 9. flokki stúlkna í Bolungarvík. Á laugardeginum
greindust yfir 80 manns með Covid-19 á landinu og
þurftum við því skyndilega að vísa öllum áhorfendum
úr húsinu vegna áhorfendabanns. Það bann var
svo við líði allt þar til í lok tímabilsins. Við fengum
úthlutað fjölliðamóti í flokki minnibolta stúlkna. 32
lið voru skráð til keppni og átti mótið að fara fram í
lok september. Mótið var blásið af fimmtudaginn 24.
september vegna mikilla Covid-19 samfélagssmita.
Við höfðum lagt gríðarlega vinnu í skipulag mótsins
og mótað skipulag til að mótið gæti farið fram þrátt
fyrir miklar kvaðir frá KKÍ vegna Covid-19. Við vorum
sammála þeirri niðurstöðu að skynsamlegast var að
blása mótið af.

M.a. var óheimilt að blanda æfingahópum saman
og gerði það að verkum að ekki var hægt að halda
innanfélagsmót. Það horfir til betri tíma og mun það
fyrsta vera haldið 17. maí n.k.
Eins og má sjá á því sem hefur þegar komið fram
er augljóst að Covid-19, með öllum meðfylgjandi
leiðindum, hefur haft gríðarleg áhrif á keppni og
æfingar. Í raun er það magnað að allir hópar hjá
okkur hafi stækkað, fyrir utan yngstu tvo hópana í
grunnskóla, en þeir hafa staðið í stað.

ÍÞRÓTTASKÓLI HSV
Aðkoma kkd. Vestra að íþróttaskóla HSV var nánast
engin á síðasta starfsári. Okkur reyndist mjög erfitt
að fá þjálfara til að þjálfa æfingar í skólanum. Okkar
skoðun hefur verið sú að grunnhugmyndafræði
skólans sé mjög jákvæð og góð. Við sendum
yfirlýsingu til stjórnar HSV og framkvæmdastjóra
þess efnis að við ákváðum að slíta samtarfi við
íþróttaskóla HSV. Ástæðan var sú að okkur hefur
þótt mikið vanta upp á gæði skólans og starfsemi
hans. Ekkert hefur verið unnið eftir stefnu eða
markmiðum, þó að meginmarkmið skólans sé að
allir fái að kynnast öllum íþróttum. Við kölluðum eftir
endurskoðun á starfsemi skólans og vonum að tillaga
sem liggur fyrir ársþingi HSV um skipan starfshóps
til að fjalla um framtíð skólans, verði samþykkt. Það
er öllum til hagsbóta að gera skólann markvissan
þannig að hann virki. Einnig þarf að meta hvort þessi
hugmyndafræði sé raunverulega að virka. Það er

Við héldum einnig fjölliðamót í 7. - 8. flokki drengja
og var það spilað á Torfnesi á Ísafirði. Við höfðum
fengið fleiri mótum úthlutað í öðrum flokkum en
vegna mjög sérstaks tíma sem við lifum á var þeim
aflýst vegna æfinga- og keppnisbanns sem sett var
á.
Ekkert mót var haldið fyrir iðkendur í fyrstu fjórum
bekkjum grunnskólans. Stærsta móti þessa
aldurshóps, Nettó-mótinu, var blásið af vegna
Covid-19 ásamt öllu öðru sem hafði verið planað.
Miklar takmarkanir voru á löngu tímabili í vetur.
Íþróttafélagið Vestri
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8.-10. flokkur stúlkna.

Krílakarfa.

okkar mat að með því fyrirkomulagi sem er í dag sé
hann ekki að virka. Þó vil ég taka fram að ég hef heyrt
að mikil breyting hafi orðið á skólanum á þessu ári,
til hins betra. Meira agastjórnun og verið að vinna
eftir áætlun. Við munum koma aftur inn í samstarfið
ef við teljum að starfsemi skólans skili tilætluðum
árangri.

svæðisins. Það hefur sýnt sig á tímum Covid-19
hversu mikilvægt er að hafa góða aðstöðu utandyra
til iðkunar á körfubolta.
Covid-19
Eðlilega hafði Covid-19 mjög mikil áhrif á starfsemi
kkd. Vestra eins og áður hefur komið fram. Sökum
þess hefur innanfélagsmót ekki enn verið haldið.
Flestir hópar hafa fengið mun minna af leikjum/
keppnum á Íslandsmótum og bikarkeppnum en
gert var ráð fyrir í upphafi tímabils. Það er mín von að
staðan muni breytast fyrir næsta ár og að við getum
starfað óáreitt. Það er óyggjandi staðreynd að þetta
ástand hefur haft gríðarlega mikil áhrif á iðkendur
okkar. Mjög mikilvægt er að iðkendur fái fljótlega
aftur að kynnast óáreittu starfi og keppni.

ÆFINGAAÐSTAÐA
Yngri flokkar kkd. Vestra hafa æft í þremur
íþróttahúsum. Torfnesi á Ísafirði, Austurvegi á
Ísafirði og í Bolungarvík. Vilji var til að hefja einhverjar
æfingar á Þingeyri en vegna Covid-19 duttu öll
þannig plön upp fyrir. Vilji er til að endurskoða
það fyrir næsta tímabil. Einnig er hægt að stunda
æfingar á Suðureyri og Flateyri og sjáum við fyrir
okkur að gera það að einhverju leiti á næstu árum.
Mikil endurnýjun hefur átt sér stað í íþróttahúsinu á
Þingeyri og sjáum við fyrir okkur að geta haldið mót
í því húsi.

FJÁRAFLANIR OG STYRKIR
BUR hefur undanfarin ár mannað sjoppu á
heimaleikjum meistaraflokks. S.l. tímabil var sérstakt
og var áhorfendabann í gildi nánast allt tímabilið
þegar mátti keppa. Þegar áhorfendabannið var
tekið af þá hefur veitingasala verið óheimil svo engar
tekjur hafa komið inn til BUR úr þessari fjáröflun.

Aðstaða til körfuboltaiðkunar utandyra er til
skammar, annars staðar en í Bolungarvík. Mjög brýnt
er að við leggjum áherslu á að nýr körfuboltavöllur
verði gerður á Ísafirði, en völlurinn við Torfnes er úr
sér genginn og vart nothæfur. Einnig er hann fyrir
fótboltavellinum þar sem nýjar reglur kveða á um að
loka þurfi svæði í kringum völlinn og þarf því alltaf
að loka körfuboltavellinum á meðan fótboltaleikir
eru. Einnig er mjög mikilvægt að bæta aðstöðu til
körfuboltaiðkunar utandyra í minni byggðarkjörnum
Íþróttafélagið Vestri

Farið var í sölu á grænmeti. Sú sala lukkaðist vel
og fengu þeir iðkendur sem tóku þátt pening í
ferðasjóð sinn. Einnig voru seld egg sem gaf mjög
góða raun. Sama fyrirkomulag var með þá fjáröflun.
Aðrar fjáraflanir sem runnu í ferðsjóð komust
ekki í framkvæmd, þá aðallega vegna Covid-19.
17

Ársskýrsla 2020

KÖRFUKNATTLEIKSDEILD

7. flokkur stúlkna.

7.- 8. flokkur drengja.

Ferðasjóður ÍSÍ kom einnig með framlag í ferðasjóð
iðkendanna. BUR niðurgreiddi hverja ferð um
5.000 kr fyrir hvern iðkanda. Það framlag lækkaði úr
6.000 kr frá árinu áður, vegna bágrar fjárhagsstöðu.

AÐ LOKUM
Þá er erfiðu rekstrartímabili að ljúka. Þrátt fyrir
ástandið og allar þær takmarkanir sem voru tel ég að
við höfum unnið vel úr stöðunni sem kom oft upp.
Við fundum lausnir við vandamálunum og kunnum
þjálfurum okkar bestu þakkir fyrir þeirra framlag til
að láta þetta allt ganga upp, sem var ekki einfalt.
Það er vert að taka það fram að öll sú vinna var
undir styrkri leiðsögn Dagnýjar Finnbjörnsdóttur,
starfsmanns BUR, sem leysti vel úr þeim aðstæðum
sem upp komu.

Körfuboltabúðir Vestra voru ekki á dagskrá á síðasta
ári líkt og stóð til. Vegna samkomutakmarkana og
ástandsins í þjóðfélaginu var þeim fyrst frestað frá
júní fram í ágúst en í lok júlí voru þær blásnar af vegna
hertra samkomutakmarkana. Körfuboltabúðirnar
hafa verið langstærsta fjáröflun deildarinnar s.l. ár
og var því stórt skarð höggvið í rekstur deildarinnar.
Stjórn BUR gerði ýmislegt til að auka tekjur sínar
og reyna þannig að koma í veg fyrir að hækka þyrfti
æfingagjöld. Við seldum andlitsgrímur frá HENSON
sem voru merktar Vestra. Það gerðum við í samstarfi
við aðalstjórn kkd. Vestra. Salan gekk mjög vel og
seldust yfir 600 grímur. Við seldum einnig náttföt,
kósýbuxur og hettupeysur frá Henson sem voru
merktar Vestra. Hettupeysurnar voru einnig merktar
körfubolti til aðgreiningar frá öðrum deildum Vestra.
Við seldum einnig kaffi og rafhlöður sem rann beint
inn í rekstur BUR.

Það er ástæða til að horfa björtum augum fram á
veginn. Þrátt fyrir að búið sé að taka ákvörðun um að
körfuboltabúðir Vestra verði ekki haldnar þetta árið
er mín trú að ástandið í samfélaginu sé að færast í
betra horf og muni næsta leiktímabil vera fullt af
keppni og gleði.

Við höfum reglulega sótt víða um styrki. Íþróttasjóður
og styrktarsjóður UMFÍ eru sjóðir sem við höfum
reglulega fengið úthlutað úr. Við fengum styrk frá
3x Technology til búnaðarkaupa. Einnig fengum
við styrk frá Orkubúi Vestfjarða til búnaðarkaupa.
Við fengum styrki úr ýmsum öðrum áttum. Við
erum gríðarlega þakklát fyrir þann stuðning sem við
höfum fundið fyrir.

Fyrir hönd barna- og unglingaráðs kkd. Vestra
Þórir Guðmundsson, formaður

Íþróttafélagið Vestri

Fyrir hönd barna- og unglingaráðs vill ég þakka öllum
iðkendum, þjálfurum, foreldrum og styrktaraðilum
innilega fyrir samstarfið á því tímabili sem er að líða
og vona ég að við getum haldið áfram með frábært
starf á næsta tímabili.
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Skýrsla stjórnar
meistaraflokksráðs

Í stjórn voru:
→ Samúel Samúelsson formaður
→ Hafþór Halldórsson varaform.
→ Ívar Pétursson gjaldkeri
→ Júlíus Ólafsson ritari
→ Veigar Guðbjörnsson meðstjórnandi
→ Jón Hálfdán Pétursson meðstjórnandi

einnig skráð til leiks í Mjólkurbikarinn og var slegið
út í annarri umferð af Þrótti R.

OKTÓBER 2020 – DESEMBER 2020:
Bjarni Jóhannsson lét af störfum sem þjálfari liðsins.
Heiðar Birnir Thorleifsson var ráðinn þjálfari mfl.kk
í nóvember. Hluti liðsins æfir fyrir vestan þar sem
að Heiðar Birnir sér um æfingarnar en leikmenn
hópsins sem eru staðsettir í Reykjavík æfa með
öðrum félögum.

Stjórnin fundaði 4x í mánuði yfir veturinn, alla
þriðjudaga. En svo fjölgaði fundum í 4-6x í
mánuði yfir sumarið. Félagið keppti í fimmta
sinn undir merkjum Vestra í keppni á vegum KSÍ,
félagið lék í Lengjudeildinni tímabilið 2020.
Tímabilið einkenndist af miklum frestununum á
Íslandsmótinu vegna Covid-19.

Leikmannahópur m.fl.kk Vestra 2020:
→ Brenton Muhammad (1990)
→ Daniel Osafo-Badu (1987)
→ Daníel Agnar Ásgeirsson (1997)
→ Elmar Atli Garðarsson (1997)
→ Friðrik Þórir Hjaltason (1998)
→ Gabríel Hrannar Eyjólfsson (1999)
→ Gunnar Jónas Hauksson (1999)
→ Hammed Obafemi Lawal (1996)
→ Ignacio Gil Echevarria (1993)
→ Isaac Freitas Da Silva (1989)
→ Ivo Öjhage (1993)
→ Milos Ivankovic (1988)
→ Pétur Bjarnason (1997)
→ Rafael Jose Navarro Mendez (1996)
→ Ricardo Duran Barba (1989)
→ Robert Blakala (1994)
→ Sergine Modou Fall (1993)
→ Sigurður Grétar Benónýsson (1996)
→ Viðar Þór Sigurðsson (1996)
→ Viktor Júlíusson (1998)
→ Vladimir Tufegdzic (1991)
→ Zoran Plazonic (1989)

NÓVEMBER 2019 - FEBRÚAR 2020
Bjarni Jóhannsson að byrja sitt þriðja tímabil sem
þjálfari m.fl kk. Æfingar fóru fram á Ísafirði og
Bolungarvík, en einnig æfði hluti af liðinu í Reykjavík
hjá öðrum félögum. Félagið tók þátt í B-deild
Fótbolta.net-mótsins og spilaði fjóra leiki, eitt
jafntefli og þrjú töp. Heiðir Birnir Thorleifsson var
ráðinn sem aðstoðarþjálfari til loka tímabils.

FEBRÚAR 2020 - APRÍL 2020
Liðið hóf keppni í Lengjubikarnum og spilaði fjóra
leiki, vann tvo leiki og tapaði tveimur leikjum. Ekki
voru spilaðir æfingaleikir né var farið í æfingaferð til
Spánar vegna Covid-19.

MAÍ 2020 – SEPTEMBER 2020
Liðið spilaði 20 leiki í Lengjudeildinni, vann 8 leiki,
gerði 5 jafntefli og tapaði 7 leikjum. Liðið endaði í
7.sæti Lengjudeildarinnar og tryggði sér þar með
áframhaldandi veru í Lengjudeildinni. Liðið var
Íþróttafélagið Vestri
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Skýrsla stjórnar
barna- og
unglingaráðs
Í stjórn sátu Tinna Hrund Hlynsdóttir Hafberg
formaður, Aníta Ólafsdóttir gjaldkeri, Jenný
Hólmsteinsdóttir ritari, Kristján Kristjánsson og
Guðbjartur Jónsson.

Knattspyrnuskóli Vestra var ekki vegna Covid en
vonumst við til að hann fari á fullt þegar við eru laus
við þessa veiru og samkomutakmörkunum verður
aflétt enn meira.

Árið 2020 var nokkuð óhefðbundið ár, eins og hjá
flestum. Fljótlega á árinu fóru að berast upplýsingar
um frestun móta víðsvegar um landið og að lokum
tóku við Covid takmarkanir og æfingar fóru í
pásu. Þegar fór að vora, sáum við fram á aðeins
bjartari tíma og fóru krakkarnir okkar á sín helstu
sumarmót, Orkumót, TM mót, N1 mót, Króksmót
og Íslandsmót. Í júlí buðum við, í fyrsta skipti, upp á
leikja- og fótboltaskóla fyrir yngstu krakkana okkar
og var vel mætt. Þar var leikja og knattspyrnuþjálfun
í 3klst á dag, fimm daga vikunar í hálfan mánuð
og tókst vel til. Við sóttum um styrk hjá HSV til að
halda slíkt námskeið aftur í sumar og fengum við
velyrði fyrir því. Sumarið gekk vel og fengum við
ágætis Covid”frí” ef svo má að orði komast. Haustið
byrjaði hægt og fljótlega fórum við aftur í ýmsar
takmarkanir vegna veirunnar og að lokum varð aftur
úr æfinga”pása” vegna Covid. Þegar leikar hófust
aftur, seinni part árs, eftir Covid takmarkanir sáum
við sérlega óvænta, en jákvæða fjölgun iðkenda.
Þessa fjölgun sjáum við nánast í öllum flokkum og
má sem dæma nefna 30% fjölgun í 3. fl. kvenna.
Þjálfarahópurinn okkar samanstendur af frábærum
hóp reynslumikilla þjálfara og erum við virkilega vel
stödd í þeim málum. Hér erum við með góðan kjarna
sem hefur þjálfað lengi hjá félaginu, sem og annar
staðar og fyrir það ber að þakka.

Fjárhagur barna og unglingastarfs hefur verið í
jafnvægi undanfarin ár og engin breyting var árið
2020. Þjálfarakostnaður hefur hækkað ár frá ári með
hækkandi launum og betri þjónustu. Æfingargjöld
er heldur minni en árið á undan og er það vegna þess
að ekki var rukkað fyrir æfingagjöld í covid stoppum.
Stjórn barna og unglingaráðs vill þakka öllum
iðkendum, foreldrum, tengiliðum, þjálfurum,
styrktaraðilum og öðrum velunnurum fyrir árið. Við
vonumst eftir áframhaldandi góðu samstarfi.

STARF YNGRI FLOKKA Á ÁRINU 2020
8. flokkur drengja og stúlkna
8. flokkur er fyrir bæði kyn og er æft tvisvar í viku allt
árið um kring á Ísafirði, einu sinni í viku í Bolungarvík
á veturnar en tvisvar á sumrin. Þjálfari um veturinn
var Halldór Jónbjörnsson, en um sumarið Kristján
Daði Finnbjörnsson.
Ekkert var um mótahald hjá 8. flokki á síðasta tímabili
vegna Covid-19
7. flokkur drengja
7. flokkur drengja æfði tvisvar í viku um veturinn og
4 sinnum í viku um sumarið. Þjálfari flokksins var Jón
Hálfdán Pétursson.
Ekkert var um mótahald hjá 7.flokki drengja yfir
veturinn vegna Covid-19. Um sumarið fór flokkurinn
á Norðurálsmótið á Akranesi, en önnur mót fóru ekki
fram vegna Covid-19

Áframhald varð á samstarfi Vestra og Harðar í 2.fl og
mfl. Harðar. Verkefnið gengur ágætlega en helstu
vandamál snúa að of fáum iðkendum til að halda úti
báðum flokkum. Er það verkefni félaganna að leita
betri leiða til að halda þessu gangandi. Einnig mætti
vera betri tenging á milli 2.fl, mfl. Harðar og mfl.
Vestra og er það ósk okkar að mfl. Vestra stígi meira
inn í þetta verkefni.
Íþróttafélagið Vestri

7. flokkur stúlkna
7. flokkur stúlkna æfði tvisvar í viku um veturinn og
4 sinnum í viku um sumarið. Þjálfari flokksins var
Atli Freyr Rúnarsson. Flokkurinn fór á Símamótið
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4. flokkur drengja
4. flokkur drengja æfði 3-4 sinnum í viku yfir veturinn
og 4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari flokksins var Daniel
Osafu-Badu.
Um veturinn tók flokkurinn þátt í Stefnumóti KA.
Um sumarið tók flokkurinn þátt í REY-Cup og C-riðli
Íslandsmótsins.

í Kópavogi en öðrum mótum var aflýst vegna
Covid-19.
6. flokkur drengja
6. flokkur drengja æfði 2-3 í viku um veturinn og
4 sinnum í viku um sumarið. Þjálfari flokksins var
Daniel Osafu-Badu.
Flokkurinn fór ekki á mót um veturinn vegna
Covid-19, en um sumarið var farið á Orkumótið í
Vestmannaeyjum. Öðrum sumarmótum var aflýst.

4. flokkur stúlkna
4. flokkur stúlkna æfði 3-4 sinnum í viku yfir veturinn
og 4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari flokksins var Sigþór
Snorrason.
Um veturinn tók liðið þátt í Stefnumóti KA. Um
sumarið tók flokkurinn þátt í REY-Cup.

6. flokkur stúlkna
6. flokkur stúlkna æfði 2-3 í viku um veturinn og 4
sinnum í viku um sumarið. Þjálfari flokksins var Atli
Freyr Rúnarsson.
Flokkurinn fór á GeoSilica-mótið í Reykjanesbæ,
Steinullarmótið á Sauðárkróki og Símamótið í
Kópavogi. Öðru mótahaldi var aflýst.

3. flokkur stúlkna
3. flokkur stúlkna æfði 3-4 sinnum í viku yfir veturinn
og 4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari flokksins var Jón
Hálfdán Pétursson
Flokkurinn tók þátt í Stefnumóti KA um veturinn. Um
sumarið tók flokkurinn þátt í B-riðli Íslandsmótsins
og REY-Cup.

5. flokkur drengja
5. flokkur drengja æfði 3-4 í viku um veturinn og
4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari flokksins var Jónas
Leifur Sigursteinsson.
Flokkurinn fór á Njarðvíkurmótið í janúar, og um
sumarið var hann á Íslandsmóti og á N1-mótið á
Akureyri.

2. flokkur drengja
2. flokkur drengja æfði með meistaraflokk Vestra og
Harðar yfir veturinn og æfði svo 2-3 yfir sumarið með
meistaraflokki Vestra og meistaraflokki Harðar Um
sumarið spiluðu strákarnir í meistaraflokki Harðar og
í C-deild Íslandsmótsins.
Þjálfari flokksins var Jónas Leifur Sigursteinsson og
Kristján Daði Finnbjörnsson

5. flokkur stúlkna
5. flokkur stúlkna æfði 3-4 í viku yfir veturinn og 4
sinnum yfir sumarið. Þjálfari flokksins var Atli Freyr
Rúnarsson.
Flokkurinn fór á TM-mótið í Eyjum og Símamótið í
Kópavogi

Íþróttafélagið Vestri

Fyrir hönd barna- og unglingaráðs
knattspyrnudeildar Vestra
Tinna Hrund Hlynsdóttir Hafberg
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Skýrsla stjórnar

Árið 2020 var trúlega enn eitt metárið hjá Blakdeild
Vestra. Mikið var um að vera í yngri flokka starfi
félagsins og hjá meistaraflokkum félagsins voru
áskoranirnar stærri en nokkru sinni. Áskoranir vegna
heimsfaraldurs Covid19, voru einnig verulegar og
af alveg nýrri gerð.

búinn að gera sig kunnuglegann í félagsskapnum.
Juan Escalano Rojas, leikmaður Mizuno-liðs Vestra,
tók við keflinu og hefur skilað mjög góðu starfi
þetta tímabilið. Vegna fjölgunar í fjölskyldunni
kom Juan reyndar frekar seint til starfa, seinni hluta
september, en fram að því leysti Hafsteinn Már hann
af í þjálfuninni.

Er því við hæfi að halda í þann góða sið að segja
síðasta ár hafa verði það besta í sögu deildarinnar
hingað til.

Vilji er til þess hjá núverandi stjórn að endurnýja
samninginn við Juan og halda með því áfram á þeirri
braut sem deildin hefur verið á.

IÐKENDUR

MEISTARAFLOKKAR

Á síðasta ári urðu óverulegar breitingar á starfsemi
félagsins og iðkendafjöldi í heildina nokkuð svipaður
og árin á undan. Það verður þó að taka það fram í
þessu samhengi að A-lið kvenna hvarf svotil alveg,
þegar flest allir leikmenn liðsins héldu á brott í
frekara nám.

A-kvennalið Vestra, sem keppti í 1.deild á síðasta
tímabili, gerði sér lítið fyrir og lauk Íslandsmótinu
veturinn 2019-20 í öðru sæti. Að öllu eðlilegu
hefði liðið því keppt í úrslitakeppni deildarinnar, en
Covid sá svo um að úr því varð ekki. Reyndar náði
liðið ekki að klára að spila alla deildarleikina áður
en þjóðfélaginu var skellt í lás, en það átti eftir einn
heimaleik sem þó hefði ekki getað haft áhrif á stöðu
liðsins í deildinni. Eins og áður sagði hvarf þetta lið
svo til alveg, þegar nánast allir leikmenn þess héldu
á braut í nám.

Í vetur hefur blakdeildin haldið úti æfingum, á
Suðureyri, Ísafirði og í Bolungarvík, sem er sama og
veturinn á undan.
Stærstur hluti iðkenda, ungir sem aldnir, hafa verið
hluti af okkar hóp í allnokkur ár og er sérstaklega
ánægjulegt að sjá krakkana okkar yngja upp og efla
meistaraflokksliðin.

B-kvennaliðið Vestra keppti í 5. Deild, sem er
næst neðsta deild Íslandsmóts kvenna. Það lið
samanstendur af reynslumiklum blökurum. Þessi
deild er spiluð í túnneringum og eru þá þrjár yfir
tímabilið. Fyrrnefnt Covid kom í veg fyrir síðasta
mótið, sem átti að fara fram á Ísafirði. Tímabilinu
lauk því eftir aðeins 9ju leiki og voru þá okkar konur í
7 sæti af 10 í deildinni.

ÞJÁLFARAMÁL
Um miðjan janúar 2016 kom Tihomir okkar
Paunovski, Tiho, til starfa, meðan klúbburinn
okkar hét ennþá Blakfélagið Skellur. Undir hans
handleiðslu komst á síðasta tímabili B-lið kvenna
í toppbaráttuna í 1.deild og karlaliðið spilaði í
úrvalsdeild. Auk þess sem árangur yngri flokka var
með miklum ágætum. Engu að síður skildu leiðir
síðasta sumar, þegar ákveðið var að tími væri kominn
á breytingar.

Ekkert varð svo af mótahaldi í deildinni í haust, vegna
Covid og reyndar fór þessi vetur þannig að engir
leikir voru spilaðir í neðri deildum Íslandsmótsins í
blaki.

Í haust tók því til starfa nýr þjálfari, sem var reyndar
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BLAKDEILD

Úr leik mfl. karla.

Á síðasta tímabili spilaði karlaliðið í fyrsta skipti
í úrvalsdeildinni í blaki, Mizuno-deildinni.
Leikmannahópurinn er trúlega einn sá minnsti í
deildinni, en í grunninn er hópurinn 8 leikmenn
þetta tímabilið, þar af eru fjórir þeirra spánverjar sem
við lokkuðum til okkar. Heildar hópurinn er samt
töluvert stærri og stór hópur ungra stráka eru farnir
að máta sig við Mizunoliðið.

Karlahópurinn er hinsvegar einhvað farinn að
þynnast þar sem einhver feimni er í mönnum
að mæta á æfingar með úrvalsdeildarliði og
nauðsynlegt er að finna einhverja leið út úr þeirri
þróun.

YNGRI FLOKKAR
Það má alveg segja að Covid hafi farið sérstaklega ílla
með yngri iðkendur og yngri-flokkamótin. Á árinu
2020 sendi Vestri bara yngriflokkalið á eitt blakmót.
Það var bikarmót sem haldið var í Kópavogi helgina
8-9 febrúar. Fá Vestra fóru 7 leikmenn úr 4. Flokki og
gekk þeim ágætlega, unnu nokkra leiki og töpuðu
nokkrum. Allt starf U-landsliðana var í lágmarki og
ekkert frá að segja. Því miður.

Covid hafði einnig áhrif á karlaliðið, þar sem ekki
náðist að klára alla leikina sem settir voru í deildinni.
Vestri lauk sínu fyrsta ári í úrvalsdeild í neðsta
sæti, en náði þó þeim árangri að vinna tvo leiki og í
heildina 14 hrinum á móti 40 hrinum töpuðum. Þess
má jafnframt geta að einn leikmaður úr Vestra komst
í lið ársins í Mizuno, Mateus Klóska.
Nýtt tímabil hófst svo um mánaðarmótin sept-okt
hjá liðinu með nýjum þjálfara. Tímabilið hófst með
látum hjá okkar mönnum, þegar liðið tók á móti
ríkjandi meisturum og lagði þá 3-1 Allt stendi því
í áhugavert tímabil. Það fór svo reyndar þannig
að þetta var eini leikurinn sem Vestra liðin í blaki
spiluðu í haust, en ný bylgja Covid skellti öllu í lás
enn og aftur.

FJÁRHAGUR OG FJÁRAFLANIR
Fjárhagur félagsins hefur í aðalatriðum verið
ásættanlegur undanfarin ár en hefur verið
nokkuð sveiflukenndur. Árið 2019 var til að
mynda erfitt fjárhagslega en síðasta ár slapp
reksturinn réttu megin við núllið. Ferðakostnaður
keppnisliða er vaxandi viðfangsefni auk hækkandi
húsnæðiskostnaðar vegna innfluttra leikmanna.
Áfram þarf að efla tekjustofna félagsins á komandi
misserum og er mjög mikilvægt að ná fleiri
styrktarsamningum við fyrirtæki til að auðvelda
reksturinn.

ÖLDUNGAFLOKKAR
Af öldungablaki eru litlar fréttir, en öldungamóti
BLI, sem vera átti í Vestmanneyjum í maí 2020 var
aflýst vegna Covid. Konurnar hafa engu að síður
staðið áfram vaktina með æfingum í kvennaliðinu.
Íþróttafélagið Vestri
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Fjáraflanir hafa til þessa verið nokkuð hefðbundnar,
en vissulega hefur verið erfiðara að ganga í hús hjá
íbúum, vegna sóttvarna. Selt hefur verið kjöt og
fiskur svo einhvað sé nefnt. Þá hefur félagið tekið
þátt í fjöruhreinsun í Skutulsfirði og einnig hreinsun
á Eyrinni í Skutulsfirði.

Ég vill þakka félagsmönnum fyrir undarlegt en
jafnframt ágætt ár 2020 og horfi bjartsýnn fram
á nýjar áskoranir á þessu ári. Ég trúi því að besta
tímabil í sögu félagsskaparins sé rétt handan við
hornið.

Vegna Covid féllu hinsvegar út nokkuð mikilvægar
fjáraflanir, en þannig hefur td gæsla í kringum Aldrei,
oft skilað ágætum tekjum. Einnig féllu út mót sem
halda átti hérna fyrir vestan, sem hafa skipt okkur
talsverðu máli rekstrarlega.

Fyrir hönd stjórnar bd. Vestra
Sigurður Hreinsson, formaður

STRANDBLAK
Frá því að framkvæmdum lauk við strandblakvöllinn
í Tungudal, hefur verið hægur stígandi í iðkun
strandblaks í Skutulsfirði.
Fram að þessu hefur ekki verið skipulagt starf
í kringum strandblakið en engu að síður hafa
félagsmenn nýtt sér sandinn og mætt á stöku
stigamót í Íslandsmótaröðinni. Líkur eru á að félagið
haldi úti einhverri starfsemi á völlunum í sumar, en
áhugi er hjá tveimur af spænsku leikmönnunum
okkar á að vera á landinu í sumar.
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GILDI OG STEFNUR
VESTRA

GILDI
VESTRA

Hlutverk Vestra

Hlutverk félagsins er að skapa umhverfi sem hvetur félagsmenn til að ná markmiðum
sínum og skara fram úr í leik og starfi.
Stjórnendur og aðstandendur Vestra íþróttafélags eru þess meðvitaðir að jafnhliða keppni og sigrum, þá
er íþróttastarf uppeldisstarf. Þar eru iðkendum kennd gildi félagsins og þau viðhorf sem samfélagið vill
halda á lofti. Félagið hefur sett sér gildi sem endurspegla það sem við viljum standa fyrir. Þau ungmenni
sem eru í góðu líkamlegu formi, með sterka félagsfærni og gott hugarfar eru líkleg til að ná árangri í
hverju sem þau taka sér fyrir hendur innan sem utan íþróttavallar.

VIRÐING

Við berum virðingu fyrir félagi okkar, iðkendum, samherjum og mótherjum.

GLEÐI

Við viljum leggja áherslu á að gleði endurspegli starf félagsins. Skemmtilegur félagsskapur og
jákvæð hvatning eru lykilatriði í starfi Vestra.

METNAÐUR

Við höfum metnað fyrir framgangi félagsins og stefnum að því að gera Vestra að öflugu og
heilbrigðu félagi. Við höfum metnað fyrir afrekum allra iðkenda í öllum deildum félagsins.

GLEÐI

VIRÐING
METNAÐUR

GILDI VESTRA
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SIÐAREGLUR
VESTRA

Hlutverk siðareglna (code of ethics) er að veita þeim sem koma að íþróttum almennar
leiðbeiningar og vera þeim hvatning. Þær eru hluti af þeim anda sem á að vera
ríkjandi í félaginu og þurfa að njóta almenns stuðnings meðal félagsmanna. Þær eru
ekki tæmandi, heldur leiðbeinandi og hvetjandi. Aðhaldið felst í almennu viðhorfi til
boðskapar reglnanna.
Foreldri/forráðamaður, hafðu ávallt hugfast að:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Barnið þitt er í íþróttum vegna eigin ánægju en ekki til að gleðja þig.
Hvetja barnið þitt til þátttöku í íþróttum, ekki þvinga það.
Hvetja barnið þitt til að fara eftir og virða reglur íþróttanna og að leysa deilur án
fjandskapar eða ofbeldis.
Styðja og hvetja öll börn og ungmenni – ekki bara þín eigin.
Vera jákvæður, bæði þegar vel gengur og þegar illa gengur.
Gera aldrei grín að barni eða hrópa að því ef það gerir mistök.
Ekki reyna að hafa áhrif á störf þjálfara meðan á leik eða keppni stendur.
Líta á dómarann sem leiðbeinanda barna, ekki gagnrýna ákvarðanir hans.
Börn læra mest af því að framkvæma. Lærðu að meta góða frammistöðu allra
barna í hópnum.
Læra að meta þátttöku sjálfboðaliða hjá félaginu því án þeirra hefði barn þitt
ekki möguleika á að stunda æfingar og keppni með félaginu.
Virða rétt hvers barns, óháð kyni, kynstofni eða trúarbrögðum.

Stjórnarmaður/starfsmaður:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stattu vörð um anda og gildi félagsins og sjáðu um að hvort tveggja lifi áfram
meðal félagsmanna
Komdu fram við alla félagsmenn sem jafningja, óháð kyni, trúarbrögðum,
stjórnmálaskoðunum, litarhætti og kynhneigð.
Hafðu lýðræðisleg vinnubrögð í heiðri.
Haltu félagsmönnum vel upplýstum og gerðu félagsmenn að þátttakendum í
ákvarðanatöku eins og hægt er.
Vertu ávallt til fyrirmyndar varðandi hegðun og framkomu, bæði innan félags og
utan.
Taktu alvarlega þá ábyrgð sem þú hefur gagnvart félaginu og iðkendum.
Hafðu ávallt í huga að í félaginu er verið að byggja upp fólk.
Hafðu hagkvæmni og löghlýðni í heiðri við rekstur félagsins.
Öll samskipti við iðkanda á samfélagsmiðlum skulu fara fram í hópsamtölum/
hópsíðum.
Ekki er æskilegt að vera vinur iðkanda, sem er yngri en 18 ára á samfélagsmiðlum.
Aldrei eiga í samskiptum við iðkanda með kynferðislegum undirtóni, eða vísa í
eitthvað slíkt.
Notfærðu aldrei stöðu þína hjá félaginu til eigin framdráttar á kostnað félagsins.

SIÐAREGLUR VESTRA
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Stuðningsmaður:
1.

Mundu að mikilvægast er að hvetja þitt lið áfram og hrósa þegar vel er gert.
Stuðningsmenn eiga að hvetja og hrósa.
2. Forðastu niðrandi ummæli í garð andstæðinga og samherja, jafnt
stuðningsmanna sem og leikmanna og þjálfara.
3. Forðastu neikvæða hegðun á kappleikjum, svo sem ölvun og ólæti. Mundu
að þú ert mikilvæg fyrirmynd félagsmanna og slæm hegðun þín getur skaðað
ímynd félagsins alls.
4. Berðu virðingu fyrir störfum dómara og þjálfara liðsins.
5. Hlutverk stuðningsmanna er félaginu mjög mikilvægt og því ber
stuðningsmanni að standa ávallt vörð um gildi félagsins utan vallar sem innan.

Iðkandi (yngri) - Þú ættir að:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gera alltaf þitt besta.
Virða alltaf reglur og venjur varðandi heiðarleika (Fair Play) í íþróttum.
Taka þátt í íþróttum á eigin forsendum en ekki vegna þess að foreldrar þínir eða
þjálfari vilja það.
Sýna öllum iðkendum virðingu, jafnt samherjum sem mótherjum.
Þræta ekki eða deila við dómarann.
Sýna öðrum virðingu og vera heiðarlegur og opinn gagnvart þjálfara og
forystufólki félagsins, sem ber ábyrgð á þér við æfingar og keppni.
Forðast neikvætt tal eða niðurlægjandi köll um samherja, mótherja, dómara,
þjálfara eða starfsmenn félagsins.
Koma fram við aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig.
Vera ávallt stundvís á æfingar og keppnir.

Iðkandi (eldri) - Þú ættir að:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gera alltaf þitt besta.
Sýna ávallt öðrum virðingu, jafnt í meðbyr sem mótbyr.
Virða alltaf reglur og venjur varðandi heiðarleika (Fair play) í íþróttum.
Hafa heilbrigði alltaf að leiðarljósi og forðast að taka áhættu varðandi heilsu
þína.
Virða alltaf ákvarðanir dómara og annara starfsmanna leiksins.
Bera virðingu fyrir hæfileikum og getu annarra óháð kyni, kynþætti,
stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum og kynhneigð.
Forðast neikvæð ummæli eða skammir.
Vera heiðarlegur og opinn í samvinnu við þjálfara og aðra sem styðja þig.
Taka sjálfur höfuðábyrgð á framförum þínum og þroska.
Vera ávallt til fyrirmyndar varðandi framkomu, jafnt utan vallar sem innan, og
hafa hugfast að þú ert fyrirmynd yngri iðkenda.
Samþykkja aldrei eða sýna ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði.
Forðast náin persónuleg samskipti við þjálfara þinn.
Neyta aldrei ólöglegra lyfja til að bæta árangur þinn.
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Íþróttafélagið Vestri

-2

30

Ársskýrsla 2020

Þjálfari:
1.
2.
3.

Meðhöndlaðu alla iðkendur á einstaklingsgrunni og á þeirra eigin forsendum.
Styrktu jákvæða hegðun og framkomu.
Sjáðu til þess að þjálfun og keppni sé við hæfi iðkenda með tilliti til aldurs,
reynslu og hæfileika.
4. Haltu á lofti heiðarleika (Fair Play) innan íþróttarinnar.
5. Viðurkenndu og sýndu virðingu þeim ákvörðunum sem dómarar taka.
6. Fáðu iðkendur til að vera með í ákvörðunum sem tengjast þeim og kenndu
þeim að bera ábyrgð á eigin hegðun og framförum í íþróttinni.
7. Vertu réttlátur, umhyggjusamur og heiðarlegur gagnvart iðkendum þínum.
8. Viðhafðu jákvæða gagnrýni og forðastu neikvæða gagnrýni.
9. Settu ávallt á oddinn heilsu og heilbrigði iðkenda þinna og varastu að setja þá í
aðstöðu sem ógnað gæti heilbrigði þeirra.
10. Sýndu athygli og umhyggju þeim iðkendum sem orðið hafa fyrir meiðslum.
11. Leitaðu samstarfs við aðra þjálfara og sérfræðinga þegar þess þarf.
12. Viðurkenndu rétt iðkandans til þess að leita ráða frá öðrum þjálfurum.
13. Samþykktu aldrei ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði.
14. Beittu (iðkanda) aldrei kynferðislegu, líkamlegu eða andlegu áreiti.
15. Taktu aldrei að þér akstur iðkenda, hvorki á leiki né æfingar, nema með leyfi
foreldra.
16. Sinntu iðkendum á æfingum en þess utan skaltu halda þig í faglegri fjarlægð.
Forðastu samskipti gegnum síma og Internetið nema til boðunar æfinga og
upplýsingagjafar.
17. Náið líkamlegt samband við iðkanda er ekki leyfilegt.
18. Ekki er æskilegt að vera vinur iðkanda sem er yngri en 18 ára á
samfélagsmiðlum.
19. Öll samskipti við iðkanda á samfélagsmiðlum skulu fara fram í hópsamtölum/
hópsíðum. Hverskyns einstaklings samtöl milli iðkenda og þjálfara á
samfélagsmiðlum eru ekki æskileg.
20. Aldrei eiga í samskiptum við iðkanda með kynferðislegum undirtóni eða vísa í
eitthvað slíkt.
21. Ekki vera með niðrandi athugasemdir um iðkanda, svo sem um holdafar,
kynþátt, kynhneigð, trúarskoðanir eða stjórnmálaskoðanir iðkanda.
22. Talaðu alltaf gegn notkun ólöglegra lyfja.
23. Talaðu ávallt gegn neyslu áfengis og tóbaks.
24. Komdu eins fram við alla iðkendur, óháð kyni, kynþætti, stjórnmálaskoðunum,
trúarbrögðum og kynhneigð.
25. Notfærðu þér aldrei aðstöðu þína sem þjálfari til að uppfylla eigin áhuga á
kostnað iðkandans.
26. Hafðu ávallt í huga að þú ert að byggja upp fólk, bæði líkamlega og andlega.
27. Vertu meðvitaður um hlutverk þitt sem fyrirmyndar, bæði utan vallar og innan.
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FORVARNARSTEFNA
HSV

Mikilvægt er að Héraðssamband Vestfirðinga stuðli að því að forvarnarstefna sé til og
virk innan íþróttafélaga sambandsins. Neysla vímuefna og íþróttir fara ekki saman og
hefur skaðleg áhrif á árangur í íþróttum. Sýnt hefur verið fram á það í rannsóknum á
börnum og unglingum að þeim ungmennum sem eru virk í íþróttastarfi reiði betur af í
daglegu lífi, standi sig betur í námi og neyta síður vímuefna.
Héraðssambandið leitast eftir að hafa skýra afstöðu gegn neyslu vímuefna í tengslum við íþróttir og starf
íþróttafélaganna. Héraðssambandið hvetur íþróttafélög innan sambandsins að taka upp forvarnarstefnu
gegn neyslu vímuefna. Þegar átt er við vímuefni er átt við neyslu áfengis, tóbaks og annarra vímugjafa
sem og neyslu hormónalyfja sem ekki eru tekin í lækningalegum tilgangi eftir tilvísun læknis.
Til að ná árangri í framkvæmd á þessu hefur Héraðssambandið sett sér markmið.

Markmið:
Hvert og eitt félag skilgreini sitt fræðslu og forvarnastarf. Félögin eru sjálf ábyrg fyrir framkvæmd
stefnunnar. Mikilvægt er að íþróttahreyfingin sé trúverðug í fræðslu- og forvarnarstarfi. Áfengis- og eða
tóbaksneysla á ekki að eiga sér stað í tengslum við íþróttastarf, s.s.:
■
■
■
■

Áfengissala í tengslum við íþróttakeppni.
Áfengisneysla í lokahófum þar sem börn og unglingar eru á.
Reykingar og munntóbaksneysla á íþróttasvæðum.
Áfengisauglýsingar á eða við íþróttasvæði.

Íþróttafélög þurfa að skapa aðstæður svo öll börn og unglingar geti stundað íþróttir. Íþróttafélög setji
sér reglur og/eða marki sér stefnu í forvarnarmálum samkvæmt stefnu ÍSÍ. Félög og deildir fræði börn og
unglinga um skaðsemi vímuefna auk þess sem þau fræði sína ungu iðkendur um lyfjamál og bendi þeim
á þær hættur sem geta fylgt lyfjanotkun.

FORVARNARSTEFNA HSV
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FYRIRMYNDIR
HJÁ VESTRA

Vestri leggur mikla áherslu á að þjálfarar og aðrir þeir sem starfa með félaginu séu
iðkendum ávallt til fyrimyndar.
Ég er fyrirmynd!
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■

Ég er stundvís. Ég gef mér tíma til að undirbúa æfingar, sækja bolta og önnur tæki
fyrir iðkendur, ég kem upplýsingum til iðkenda og foreldra til skila á réttum tíma.
Ég er Vestramaður, ég er klæddur Vestramerktum fatnaði á æfingum, mótum og
öðrum uppákomum á vegum Vestra s.s. foreldrafundum.
Ég kem fram af kurteisi við iðkendur, foreldra, mótherja og dómara á æfingum, í
leikjum, á mótum og á fundum.
Ég gæti orða minna og forðast niðrandi ummæli og ég gæti fordómaleysis í garð
iðkenda, foreldra og mótherja.
Ég tala ávallt tala vel um félagið og allar deildir þess en kem ábendingum um það
sem betur má fara á framfæri til réttra aðila.
Ef þjálfari verður var við einelti í garð iðkenda af hálfu annarra iðkenda,foreldra
eða annarra þjálfara ber honum að skerast í leikinn og koma málinu til réttra aðila,
barna og unglingaráðs deildarinnar eða íþróttafulltrúa
Ég hrósa, hvet og efli einstaklinginn, og kenni iðkendum að taka mótlæti og
gagnrýni á uppbyggilegan hátt og með engum hætti brýt ég einstaklinginn niður
og dreg úr sjálfstrausti hans.
Þjálfari skal í samráði við deildir leitast við að kynna sér nýjungar í þjálfun og efla og
styrkja sig sem þjálfara.
Ég neyti aldrei, tóbaks, áfengis né annarra vímuefna á leikjum, í mótum eða þar
sem barnungir iðkendur Vestra eru.
Ég er ein sterkasta fyrirmynd sem ungir krakkar hafa. Ég er til fyrirmyndar.

FYRIRMYNDIR HJÁ VESTRA
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JAFNRÉTTIS
STEFNA
VESTRA

Það er stefna íþróttafélagsins Vestra að allir eigi jafnan rétt til þátttöku í íþróttum hjá
félaginu og fordómar, einelti og hvers kyns ójafnrétti innan félagsins er ekki liðið.
Allir einstaklingar innan Vestra skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika
sína óháð kynferði, kynþætti, kynhneigðar, aldurs, trúarbrögðum, skoðunum, þjóðerni, litarhætti,
uppruna, efnahag, fötlunar eða stöðu að öðru leyti. Félagið leggur áherslu á gagnkvæma virðingu í öllu
starfi. Niðurlægjandi framkoma svo sem einelti, ofbeldi, kynferðisleg áreitni, illt umtal og ósæmilegar
vígsluathafnir er ekki liðin innan félagsins.

Til að stuðla að jafnrétti innan félagsins leggur Vestri áherslu á:
■
■

■
■

■
■
■
■

■

Að jafnréttissjónarmiða sé gætt í hvívetna í starfi félagsins og að hvers kyns
kynja- eða kynþáttamismunum verði ekki liðinn.
Að veita báðum kynjum jöfn tækifæri til æfinga. Ekki er gerður greinarmunur á
drengja- og stúlknaflokkum við útdeilingu æfingatíma og skulu bæði kyn njóta
sömu eða sambærilegrar aðstöðu og aðbúnaðar við æfingar.
Að allir iðkendur eiga rétt á góðum þjálfara sem hæfir getu þeirra og aldri.
Nauðsynlegt er að hafa vel menntaða og hæfa þjálfara í öllum flokkum.
Að gerðar séu sömu ráðningarkröfur til þjálfara drengja- og stúlknaflokka.
Leitast sé eftir því að hafa sem jafnasta kynjaskiptingu þjálfara og
aðstoðarþjálfara hjá félaginu.
Að þjálfarar njóti sömu launa, óháð kyni, fyrir sömu eða sambærileg störf.
Að umfjöllun um bæði kynin og íþróttagreinar sé sem jöfnust á vefsíðum
félagsins og í öllu efni sem félagið lætur frá sér fara.
Að þess sé gætt við skipan í stjórn, ráð og nefndir að hlutfall kynjanna sé sem
jafnast.
Mikilvægi þess að öllum líði vel í leik og starfi innan félagsins og sá
grundvallarréttur að fá að vera óáreittur sé virtur. Einelti innan félagsins er ekki
liðið en lögð áhersla á jákvæð samskipti þar sem hver og einn er ábyrgur fyrir
orðum sínum og gjörðum.
Að iðkendur, félagsmenn og starfsmenn hafi ekki uppi orð eða athafnir
sem líta má á sem fordóma gagnvart öðrum (s.s. vegna kynferðis, kynþáttar,
kynhneigðar, trúarbragða, þjóðernis eða efnahags), hvort sem um ræðir
einstaklinga eða hópa innan eða utan félagsins.

Jafnréttisstefna íþróttafélagsins Vestra nær til iðkenda, þjálfara,
stjórna og starfsfólks. Stefnan gildir í allri starfsemi félagsins. Hún
er endurskoðuð og lagfærð ef þurfa þykir. Stjórn Vestra væntir þess
að allir félagsmenn, ungir sem aldnir leggi sitt að mörkum til að
jafnréttisstefna félagsins nái fram að ganga.

JAFNRÉTTISSTEFNA VESTRA
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