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Skýrsla stjórnar Blakdeildar Sindra 2019 
Á síðasta aðalfundi blakdeildar var stjórnin endurkjörinn einróma. Stjórnin er 
þannig skipuð að Páll Róbert Matthiasson er formaður, Jóhanna Björg 
Jóhannsdóttir er ritari og sér um yngri flokka starfið og Valgeir Steinarsson er 
gjaldkeri og aðgerða stjóri. Þjálfari er Aida Gonzales Vicente. 

Á árinu var starfsemi blakdeildar með hefðbundnu sniði. Æft var tvisvar 
sinnum í viku og voru æfinga  í 6 flokkum, 3. 4. 5. og 6. flokki barna 
ásamt  meistaraflokkum  kvenna og karla. Virkir iðkendur voru tæplega 60 á árinu 
og er það aukning frá síðasta ári.  

Vor önn 2019. 
Sindri tók þátt í Íslandsmóti í Janúar þar sem   Kvennaliðið fór í Kópavoginn  og 
Karlarnir spiluðu á Álftanesi. Þessu var svo öfugt farið í Mars þegar næsta mót var. 
Bæði liðin stóðu sig vel að venju. Bæði Karla og Kvennalið öldunga blakara tóku 
þátt í Öldungamótinu sem haldið var í Keflavík og áttu marga stórleiki, innan vallar 
og utan. 3 fl. og 4 fl. fóru á Íslandsmót yngri flokka í Mosó í byrjun Maí og stóð 
sig  frábærlega og allir skemmtu sér vel. 

Í sumar var haldið unglingalandsmót UMFÍ og við sáum um strandblaks keppnina. 
Þar kepptu 98 lið og voru spilaðir 196 leikir á 2 dögum. Þetta gekk allt upp og 
fengum við frábæra aðstoð, bæði frá fólki úr blakdeildinni en líka frá fólki sem 
hafði enga reynslu að blaki en stóð sig með glæsibrag. Vil ég þakka öllum þeim sem 
lögðu hönd á plóg. 

Haust 2019.  
Meistaraflokkar karla og kvenna tóku þátt Íslandsmótinu í október og spiluðu 
Konurnar í Laugardalshöll og Karlarnir í Fagralundi. Bæði liðin stóðu sig 
frábærlega. 4 fl. og 5 fl. fóru svo á Íslandsmót sem haldið var á Seyðisfirði í október. 
Lentu þau í ævintýrum á leiðinni vegna veðurs en komust á leiðarenda fyrir fyrsta 
leik.  

Starf deildarinnar hefur gengið ágætlega. Helstu ógnanir í starfinu er 
lítil  endurnýjun í eldri hópum, sem hefur gert það að verkum í vetur að við 
sameinum stundum æfingar karla og kvenna. Freka erfitt er að fá foreldra til að 
koma með í ferðir hjá yngri flokkunum og oftast eru sömu einstaklingarnir sem 
láta til leiðast þegar allt um þrýtur. Það er nauðsynlegt að foreldrar taki þátt í 
tómstundum sinna barna og ekki hægt að ætlast til að þeir sem eru í stjórn á 
hverjum tíma þurfi bæði að skipuleggja tómstundir og fara með í ferðir sem 
fararstjórar eða bílstjórar. 

Ég vil að lokum þakka félögum mínum í stjórn Blakdeildar fyrir samstarfið, þeim 
Valla, Jóhönnu og Gunnhildi sem er sérlegur aðstoðarmaður og einnig vil ég þakka 
henni Aidu fyrir hennar starf. 
 
Páll Róbert Matthíasson 
formaður 
  

Formaður:___________________________________________ 

Gjaldkeri:____________________________________________ 

Ritari:________________________________________________ 

Aðrir í stjórn:________________________________________ 

                       _________________________________________ 
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Rekstrarreikningur ársins 2019  
 Rekstrartekjur Skýr.      2019      2018  

 Framlög og styrkir      

 Landsbankastyrkur......................  80.000 kr.  80.000 kr.  
 Hótelstyrkur................................  70.000 kr.  70.000 kr.  
 Olísstyrkur...................................  75.000 kr.  75.000 kr.  
 Ferðasjóður ÍSÍ............................  373.921 kr.  272.760 kr.  
 Lottótekjur..................................  245.987 kr.  210.263 kr.  
 Samtals  844.908 kr.   708.023 kr.  
 Æfingagjöld         
 Æfingagjöld eldri.........................  472.700 kr.  457.720 kr.  
 Æfingagjöld yngri........................  682.965 kr.  514.740 kr.  
 Samtals  1.155.665 kr.   972.460 kr.  
 Aðrar tekjur      

 Öldungur.....................................  385.000 kr.  329.000 kr.  
 ULM Sjoppa.................................  166.666 kr.  0 kr.  
 Ferðakostnaður eldri...................  25.500 kr.  0 kr.  
 Tekjur af mótum..........................  206.000 kr.  200.785 kr.  
 Bensínpeningur............................  0 kr.  105.000 kr.  
 Samtals  783.166 kr.   634.785 kr.  

 Rekstrartekjur Alls  2.783.739 kr.   2.315.268 kr.  

       

 Rekstrargjöld      

 Laun............................................  432.000 kr.  649.212 kr.  
 Launatengd gjöld........................  88.750 kr.  355.153 kr.  
 Húsaleiga....................................  710.000 kr.  330.000 kr.  
 Ferðakostnaður þjálfara.............  109.127 kr.  0 kr.  
 Eldsneytiskostnaður...................  49.530 kr.  64.725 kr.  
 Gisting........................................  0 kr.  154.300 kr.  
 Félagsgjald BLÍ............................  234.000 kr.  205.000 kr.  
 Verðlaunagr...............................  0 kr.  4.797 kr.  
 Þátttökugjald í Öldungi..............  393.156 kr.  472.035 kr.  
 Þátttökugjald í yngri flokkum.....  435.000 kr.  291.977 kr.  
 Búningar.....................................  0 kr.  127.492 kr.  
 Kostnaður v. Nora......................  7.867 kr.  0 kr.  
 Önnur gjöld................................  120.930 kr.  31.052 kr.  
 Samtals rekstrargjöld  2.580.360 kr.   2.685.743 kr.  

 Rekstarhagnaður (-tap)  203.379 kr.   -370.475 kr.  
       

 Fjármagnsliðir      

 Vaxtatekjur................................  4.137 kr.  7.540 kr.  
 Vaxtagjöld..................................  0 kr.  5.084 kr.  
 Fjármagnsskattur.......................  266 kr.  0 kr.  
 Samtals  3.871 kr.   2.456 kr.  

 Hagnaður (-tap) ársins  207.250 kr.   -368.019 kr.  
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Efnahagsreikningur ársins 2019  
  Skýr. 2019  2018  

 Eignir      

       

 Fastafjármunir      

 Aðrar eignir................................  0 kr.  0 kr.  
 Samtals  0 kr.   0 kr.  

       

 Veltufjármunir      

 Kröfur vegna búninga....................  0 kr.  71.500 kr.  
 Ógreidd æfingagjöld......................  0 kr.  35.000 kr.  
 Æfingagjöld Nora...........................  0 kr.  129.735 kr.  
 Innistæður á bankareikningum.....  941.782 kr.  498.297 kr.  
 Samtals  941.782 kr.   734.532 kr.  

       

 Eignir samtals  941.782 kr.   734.532 kr.  

       

 Eigið fé og skuldir      

       

 Skammtímaskuldir      

 Aðrar skammtímaskuldir..............  0 kr.  0 kr.  
 Samtals  0 kr.   0 kr.  
       

 Eigið fé      

 Eigið fé í upphafi árs....................  734.532 kr.  1.102.551 kr.  
 Rekstrarhalli/afgangur.................  207.250 kr.  -368.019 kr.  
 Eigið fé í lok árs  941.782 kr.   734.532 kr.  

       

       

 Eigið fé og skuldir samtals  941.782 kr.   734.532 kr.  

       
 


