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Ný stjórn  

Ný stjórn UMF Samherja var kosin á aðalfundi félagsins 19. apríl 2022 og skipti hún með sér 

eftirfarandi verkum:  

Formaður – Karl Jónsson 

Ritari – Dagný Linda Kristjánsdóttir 

Gjaldkeri – Elín Helga Kolbeinsdóttir 

Meðstjórnandi – Svanhildur Ósk Ketilsdóttir 

Meðstjórnandi – Ágúst Örn Víðisson 

Varamaður – Rósa Margrét Húnadóttir 

Elín Helga baðst lausnar frá stjórnarstörfum af persónulegum ástæðum í nóvember 2022 og 

samþykkti stjórn að Karl og Ágúst færu með fjármál félagsins fram að næsta aðalfundi. Ágúst hefur 

séð um launagreiðslur og Karl um annað.  

Starfsemi UMF Samherja var með nokkuð hefðbundnu sniði árið 2022. Stóra verkefnið var að 

endurræsa starfið eftir Covid-faraldurinn og halda áfram að byggja upp fjárhag félagsins eftir að 

tekjur þess af Handverkshátíð féllu niður. Félagið hefur um árabil séð um veitingasölu á 

Handverkshátíð og fengið umtalsverðar tekjur af henni með mikilli vinnu sjálfboðaliða félagsins. 

Vegna niðurfellingar hátíðarinnar í þrjú ár var fjárhagur félagsins kominn á hættustig en með aðstoð 

sveitarfélagsins og nýjum samningi við það ásamt fjárstyrkjum, tókst að koma fjárhagnum í lag og í 

dag stendur félagið býsna vel. 

 

Fjöldi íþróttagreina 

Á síðasta ári bauð félagið upp á æfingar og námskeið í eftirfarandi greinum: 

Bandý fullorðinna 

Badminton 

Kvennablak 

Borðtennis, fyrir alla aldurshópa í sveitarfélaginu 

Dans 

Fótbolti 

Frjálsar 

Körfubolti 

Skák, fyrir alla aldurshópa í sveitarfélaginu 

Þrek fyrir unglinga og fullorðna 

Að auki var boðið upp á leikjaskóla fyrir leikskólabörn og sundnámskeið fyrir 1. bekkinga.  

Þátttakan var mjög góð og algengt að börn stunduðu æfingar í 3-4 greinum. Lykillinn að vel 

heppnuðu starfi í fjölgreinafélagi eins og UMS Samherjar eru, er að geta nýtt tímana á milli kl. 14 og 

16 fyrir íþróttaiðkun barna í 1. – 4. bekk. Með því tekst að ljúka skóla og íþróttaiðkun þessa 

aldurshóps innan hins hefðbundna skóladags.  



Skortur á þjálfurum sem getur nýtt þessa tíma er að sama skapi ein helsta ógnunin við starfið, en því 

miður eru þeir ekki á hverju strái. Við höfum þó verið heppin hingað til.  

   

Úr leikjaskóla UMF Samherja 

Búningamál 

Á síðasta ári gerði félagið gangskör í búningamálum. Fyrir var engin stefna í þessum málaflokki og 

vandræði sköpuðust oft við að finna gamla búninga á keppnislið okkar. Það var því ákveðið að ganga 

til samninga við Jakosport á Íslandi sem selur íþróttafatnað frá Jako. Einn helsti kosturinn við þetta 

samstarf er að á vefsíðu fyrirtækisins er vefverslun þar sem foreldrar / forráðamenn og iðkendur 

geta nálgast merktan fatnað eftir þörfum. Ekki er bara um keppnisbúninga að ræða heldur líka 

ýmsan annan merktan fatnað.  

Meistaraflokkur karla í knattspyrnu 

Karlalið í knattspyrnu hefur um árabil verið starfrækt undir merkjum UMF Samherja og hefur liðið 

tekið þátt í Íslandsmótinu. Heimavöllur liðsins og æfingasvæði er á grasvellinum í Hrafnagilshverfi en 

umsjón með starfseminni hefur verið hjá sérstöku meistaraflokksráði sem leitt er af Ágústi Erni 

Víðissyni sem unnið hefur gríðarlega mikið og vel að starfsemi liðsins í mörg ár. Á síðasta aðalfundi 

var í fyrsta skiptið gerður sérstakur samningur milli stjórnar og meistaraflokksráðs þar sem ákveðnar 

línur voru dregnar varðandi aðskilnað í rekstri þó félagið muni alltaf og undir öllum kringumstæðum 

bera endanlega ábyrgð á fjármálum liðsins. Fyrir aðalfundi núna liggja fyrir ný samningsdrög vegna 

samstarfsins næsta árið.  

 

Meistaraflokkur Samherja sem vann B-deild Kjarnafæðismótsins í janúar 

 

 



Útikörfuboltavöllur 

Vinna hófst við gerð útikörfuboltavallar við Hrafnagilsskóla vorið 2022. Naut félagið þar starfskrafta 

bænda og verktaka í sveitarfélaginu sem komu með tæki og mannafla. Jarðvinnan er að mestu búin, 

eftir er að fletta malbiki af plani sem völlurinn fer inn á, setja hitalagnir og malbika áður en völlurinn 

sjálfur verður lagður. Stefnt er að því að klára völlinn í sumar og að íbúar sveitarfélagsins fái þar með 

nýjan vettvang til að stunda hreyfingu og efla lýðheilsu sína.  

Völlurinn er fjármagnaður úr sjóðum UMF Samherja sem félagið á hjá sveitarfélaginu eftir sölu þess á 

hlut sínum í félagsheimilum sveitarinnar. Samskip veitti félaginu myndarlegan styrk við flutning 

vallarins frá framleiðanda á Spáni.  

Án aðkomu sjálfboðaliða er þetta verkefni ekki gerlegt og vill stjórn félagsins þakka öllum þeim sem 

lögðu hönd á plóg og vonast eftir góðu samstarfi við sjálfboðaliða í sumar.  

 

      

Myndir frá framkvæmdum við útikörfuboltavöllinn. Þeir Sverrir Már Jóhannesson og Baldur Helgi Benjamínsson spá í spilin.  

Fyrsti Íslandsmótsleikurinn í körfubolta 

Fyrsti Íslandsmótsleikurinn í körfubolta sem haldinn hefur verið í Eyjafjarðarsveit fór fram í október 

2022 á fjölliðamóti 8. flokks drengja sem haldið var í íþróttamiðstöðinni í Hrafnagilshverfi. Leikurinn 

sem var gegn Fjölni úr Grafarvogi, tapaðist að vísu 28-38, en með honum var íþróttasaga 

Eyjafjarðarsveitar rækilega uppfærð. Til gamans má geta þess að tveir af sveitarinnar helstu 

körfuboltastjörnum, þeir Óðinn Ásgeirsson og Guðmundur Ævar Oddsson dæmdu leikinn og gerðu 

það með sóma.  

       

8. flokkslið Samherja sem lék fyrsta Íslandsmótsleikinn í körfubolta í Eyjafjarðarsveit ásamt þeim Guðmundi Ævari og Óðni dómurum.  

 

 



Unglingalandsmót UMFÍ 

Samherjar sendu fríða sveit keppenda og aðstandenda á Unglingalandsmót UMFÍ sem haldið var á 

Selfossi um verslunarmannahelgina. Keppendur voru í borðtennis, kökuskreytingum, körfubolta, 

frjálsum og stafsetningu svo eitthvað sé nefnt. Þetta var í fyrsta skiptið sem félagið heldur 

sérstaklega utan um keppnishóp á unglingalandsmót og var það mat þeirra sem fóru að þetta ætti að 

verða verkefni sem farið er í á hverju einasta ári.  

Til að efla og auka áhugann á ULM fékk félagið styrk frá UMSE til að kynna mótið enn frekar fyrir 

sínum félögum. Það er því stefnt á að farið verði með góðan hóp til nágranna okkar á Sauðárkróki í 

sumar.  

      

Hluti hópsins sem fór á ULM á Selfossi. Þórarinn Karl og Haukur Skúli kepptu í stafsetningu og stóðu sig vel.  

Samstarf við Tennis- og badmintonfélag Siglufjarðar 

Efnt var til samstarfs við TBS á Siglufirði í badminton á síðasta ári og fékk félagið fjárstyrk frá UMSE 

fyrir það verkefni. Þjálfari á vegum TBS kom og hélt námskeið í íþróttahúsinu í Hrafnagilshverfi og 

krakkar frá Samherjum tóku þátt í móti á Siglufirði. Úr varð að okkar krakkar æfa einu sinni í viku á 

Siglufirði og sjá foreldrar alfarið um akstur barnanna á æfingarnar.  

Stefnt er að öðru námskeiði hér í sveit á vorönn 2023.  

Hér fyrir neðan eru myndir frá badmintonmótinu á Siglufirði þar sem Samherjar áttu marga 

keppendur. 

       

Fjáraflanir 

Félagið efndi til happdrættis á síðasta ári sem var vel heppnað. Þá tók félagið þátt í blómasölu UMSE 

sem er skemmtilegt og félagseflandi verkefni og fáum við alltaf góðar móttökur hjá sveitungum 

okkar. Þá var leitað til fyrirtækja í sveitarfélaginu með styrki og voru viðtökur góðar.  

 



Bjartur lífsstíll 

Ungmennafélagið tók þátt í vinnu samstarfshóps um hreyfiúrræði eldri borgara í anda verkefnisins 

Bjartur lífsstíll sem er sameiginlegt verkefni ÍSÍ og Landssambands eldri borgara. Í samráðshópnum 

voru einnig fulltrúar sveitarfélagsins og félags eldri borgara í Eyjafjarðarsveit. Ungmennafélagið lýsti 

yfir vilja sínum til að koma að heilsueflingu eldri borgara í sveitinni og mun málið verða unnið áfram 

á þessu ári. Það felast mikil tækifæri í því fyrir alla aðila að koma á þessu samstarfi þar sem eldri 

borgarar ákveða hvað þau vilja gera, sveitarfélagið leggur til tíma og ungmennafélagið útvegar 

þjálfara, sér um skráningar og aðra umsýslu. Í kjölfarið á þessari vinnu opnaði ungmennafélagið 

æfingar í skák og borðtennis fyrir eldri borgara Eyjafjarðarsveitar.  

Samherjakrumminn 

Stjórn félagsins ákvað að láta hanna lukkudýr fyrir félagið og fyrir valinu varð hrafninn, eða 

krumminn. Leitað var til Jóhanns Waage sem getið hefur sér gott orð fyrir hönnum á slíkum 

lukkudýrum og var stjórn félagsins mjög ánægð með útkomuna. Var Jóhann fenginn til að útbúa 

lukkudýr fyrir hverja þeirra íþróttagreina sem félagið stendur fyrir auk þess að settur var saman einn 

almennur krummi og þjálfarakrummi. Þessu er ætlað að lífga upp á framsetningu kynningarefnis 

félagsins. 

 

 

Afreksfólk 

Þrátt fyrir að það sé ekki meginstef ungmennafélagsins að ala upp afreksíþróttafólk verður ekki hjá 

því komist að af og til komi upp einstaklingar og lið sem gera það gott og er það virkilega ánægjulegt 

þegar það gerist og skreytir starfið okkar. Þannig voru eftirtaldir íþróttamenn úr UMF Samherjum 

tilnefndir í vali á Íþróttamanni UMSE fyrir árið 2022: 

Ólafur Ingi Sigurðsson – Bandý 

Trausti Freyr Sigurðsson - Frisbígolf 

Þá voru eftirtaldir einstaklingar heiðraðir sérstaklega fyrir góðan árangur á síðasta ári og /eða val í 

úrvalshópa eða landsliðsúrtök: 

Alexander Þór Arnarsson: Í unglingalandsliðsvali í borðtennis.  

Katrín Björk Andradóttir: Íslandsmeistari 12 ára í hástökki, Unglingalandsmótsmeistari 12 ára í 

hástökki. 

 
Valdir í landslið Íslands bandý: 



• Andri Már Mikaelsson 
• Auðunn Arnarsson 
• Friðrik Örn Ásgeirsson 
• Guðlaugur Sveinn Hrafnsson 
• Gunnar Aðalgeir Arason 
• Ólafur Ingi Sigurðsson 
• Pétur Elvar Sigurðsson 
• Trausti Freyr Sigurðsson 
 
Til viðbótar þessu má geta þess að nokkrir krakkar úr körfuboltastarfi UMF Samherja voru valin í 
úrvalsbúðir KKÍ sem er forstig landsliðsprógramms sambandsins.  
 

    
 
Alexander t.v. og Katrín Björk t.h. ásamt Sigurðu Eiríkssyni formanni UMSE og Bandýlíð Samherja.  

 

Lokaorð 
Í aðdraganda þessa aðalfundar hefur stjórnarfólk gengið á milli fólks í samfélaginu og hvatt það til að 

bjóða sig fram í stjórn. Því miður hafa heimtur orðið litlar. En allir vilja hafa félagið, allir eru sáttir við 

starfsemi þess, en enginn hefur tíma akkúrat núna. Þrátt fyrir góða stöðu félagsins bæði fjárhagslega 

og íþróttalega finnur fólk ekki til þeirrar ábyrgðar að vilja starfa innan félagsins og halda því 

gangandi. Það er grafalvarlegt mál. Það er samfélagsverkefni að halda úti íþróttafélagi, sérstaklega á 

þeim grunni sem Samherjar hafa verið reistir á og félagið verið starfrækt á í meira en 25 ár. Að gefa 

öllum börnum í samfélaginu kost á því að stunda eins margar íþróttagreinar og hægt er fyrir eins lág 

æfingagjöld og kostur er. Fyrir það er félagið þekkt á landsvísu og mörg félög horfa til okkar þegar 

gott íþróttastarf er skilgreint.  

 

Það er gríðarlega góð þátttaka í starfi ungmennafélagsins. Alls eru 160 iðkendur, þar af 110 á 

leikskóla- og grunnskólaaldri. Við getum ekki látið þá staðreynd að erfitt sé að fá fólk til starfa fyrir 

félagið, verða örlagavaldinn í starfi þessara barna. Hugsum um forvarnargildi íþróttaiðkunar barna, 

hugsum um félagslegan þroska og hugsum um starf þar sem enginn upplifir óþarfa pressu og 

vanlíðan gagnvart kröfu um árangur. Fyrir allt þetta stendur Ungmennafélagið Samherjar og við 

þurfum að standa vörð um starfsemi félagsins til framtíðar.  

 
F.h. stjórnar UMF Samherja 
Karl Jónsson formaður 


