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Skýrsla stjórnar Blakdeildar Sindra 2021 
 
Í byrjun árs var ný stjórn skipuð í Blakdeildinni og við tóku Jóhanna Björg, sem 
formaður, Lilja Rós sem gjaldkeri og Hanna Björg sem fulltrúi yngri keppanda 
Blakdeildarinnar og ritari. Við þökkum fráfallandi stjórn fyrir vel unnin störf á 
liðnum árum. 
 
Eins og gefur að skilja þá var 2021 heldur óeðlilegt ár, en sökum Covid 19, var lítið 
um formlega fundi hjá stjórninni og meira um óformlegt fundahald, sem haldið var 
í gegnum netið. Fyrsta verk nýrrar stjórnar var að huga að nýjum þjálfara fyrir 
deildina, og kláraði Aida G. Vicente (Aida) tímabilið fyrir sumarfrí. Þurftum við þó 
að ljúka því eitthvað fyrr sökum hertrar sóttvarnaaðgerða stjórnvalda. Við 
þökkum Aidu fyrir virkilega góð störf sem þjálfari og óskum henni velfarnaðar í 
náinni framtíð. 
Eftir sumarfrí, þá fengum við inn nýja þjálfara til liðs við okkur. Að þessu sinni var 
ákveðið að fá Theódór Óskar Þorvaldsson (Teddi) til þess að taka við karla 
flokknum okkar og svo fengum við Cristina Ferreira (Cristina) sem þjálfara í 
kvennaflokki ásamt því að sjá um þjálfun yngri flokka deildarinnar. Viljum við 
þakka Körfuknattsdeild. Sindra fyrir hana, en hún er eiginkona þjálfara þeirra, 
Israel Martín Concepción. 
Yngriflokkar Blakdeildarinnar sendu lið á Íslandsmót U16 og var þetta 
fjölmennasti hópur sem við höfum farið með á mót með yngriflokka. Mótið var 
haldið  í október og var mótshaldari Afturelding. Þátttakendur stóðu sig mjög vel 
á mótinu og var bæting þeirra frá síðasta móti veruleg.  
Kvennaflokkurinn tók þátt í Austurlandsriðlinum, sem var sárabót BLÍ, vegna 
Íslandsmótsins sem féll niður vegna Covid. Þeim gekk mjög vel á því móti og 
enduðu í Toppsæti mótsins. Einnig fengum við 2 heimaleiki og vakti það mikla 
lukku stjórnar hvað komu margir áhorfendur ásamt því að sjá spilara frá yngri 
flokkum sem voru í hópi áhorfenda að hvetja af fullum krafti. Æfingar hafa gengið 
mjög vel og mætingin er virkilega góð í bæði karla og kvenna flokki. Er að meðaltali 
12-16 spilarar á æfingum hjá hvoru liði. Einnig gengur það þokkalega að halda inni 
spilurunum í „unglingahóp“ yngrideildar en gengur þó mun brösulegra að fá yngri 
spilarana á æfingar. Það gæti þó breyst með tímanum þegar við hættum að hafa 
Covid hangandi yfir okkur. 
 
Ég vil þakka meðstjórnendum fyrir frábært ár þrátt fyrir krefjandi aðstæður og 
hlakka til komandi árs. 
 
 
_______________________________________    
Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, Formaður  
 
_______________________________________    
Lilja Rós Aðalsteinsdóttir, Gjaldkeri 
 
_______________________________________    
Hanna Björg Sævarsdóttir, Ritari 
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Rekstrarreikningur ársins 2021 
  Skýr. 2021  2020  

 Rekstrartekjur      

 Framlög og styrkir      

 Fyrirtækjastyrkir.........................  225.000 kr.  225.000 kr.  
 Barna og unglingastyrkur.............  332.402 kr.  420.296 kr.  
 Afreksstyrkur..............................  256.250 kr.  126.582 kr.  
 Ferðasjóður ÍSÍ...........................  105.581 kr.  486.181 kr.  
 Lottótekjur.................................  431.322 kr.  291.156 kr.  
 Samtals  1.350.555 kr.   1.549.215 kr.  
 Æfingagjöld         
 Æfingagjöld eldri.........................  576.000 kr.  318.150 kr.  
 Æfingagjöld yngri........................  455.116 kr.  716.460 kr.  
 Samtals  1.031.116 kr.   1.034.610 kr.  
 Aðrar tekjur      

 Landsmót...................................  0 kr.  650.000 kr.  
 Innheimtur ferðakost..................  18.000 kr.  0 kr.  
 Endurg. Þátttökgjöld...................  59.500 kr.  0 kr.  
 Ríkisstyrkur Covid.......................  823.581 kr.  100.000 kr.  
 Samtals  901.081 kr.   750.000 kr.  

 Rekstrartekjur Alls  3.282.752 kr.   3.333.825 kr.  

       

 Rekstrargjöld      

 Laun og launtgj...........................  1.513.681 kr.  957.480 kr.  
 Húsaleiga...................................  0 kr.  380.000 kr.  
 Ferðakostnaður þjálfara..............  0 kr.  12.981 kr.  
 Ferðakostnaður .........................  102.755 kr.  31.515 kr.  
 Félagsgjald BLÍ............................  0 kr.  85.780 kr.  
 Verðlaunagr...............................  0 kr.  9.120 kr.  
 Þátttökugjald í yngri flokkum........  0 kr.  18.000 kr.  
 Önnur gjöld................................  178.599 kr.  131.464 kr.  
 Samtals rekstrargjöld  1.795.035 kr.   1.626.340 kr.  
       

 Rekstarhagnaður (-tap)  1.487.717 kr.   1.707.485 kr.  

       

 Fjármagnsliðir      

 Vaxtatekjur................................  1.940 kr.  1.541 kr.  
 Vaxtagjöld..................................  810 kr.  7.424 kr.  
 Fjármagnsskattur........................  427 kr.  0 kr.  
 Samtals  703 kr.   -5.883 kr.  
          

 Hagnaður (-tap) ársins  1.488.420 kr.   1.701.602 kr.  
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Efnahagsreikningur ársins 2021  
  Skýr. 2021  2020  

 Eignir      

       

 Fastafjármunir      

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

       

 Veltufjármunir      

 Ógreidd æfingagjöld....................  0 kr.  0 kr.  
 Innistæður á bankareikningum.....  4.131.804 kr.  2.643.384 kr.  
 Samtals  4.131.804 kr.   2.643.384 kr.  

       

 Eignir samtals  4.131.804 kr.   2.643.384 kr.  

       

 Eigið fé og skuldir      

       

 Skammtímaskuldir      

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

 Eigið fé      

 Eigið fé í upphafi árs....................  2.643.384 kr.  941.782 kr.  
 Rekstrarhalli/afgangur.................  1.488.420 kr.  1.701.602 kr.  
 Eigið fé í lok árs  4.131.804 kr.   2.643.384 kr.  

       

       

 Eigið fé og skuldir samtals  4.131.804 kr.   2.643.384 kr.  

       
 


