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Árið 2021 byrjaði vel hjá Fimleikadeild Sindra og voru iðkendur, þjálfarar og stjórnarmeðlimir 
tilbúnir fyrir komandi önn. Kórónuveiran setti þó strik í reikninginn enn og aftur og ekki var hægt að 
halda hina árlegu fimleikasýningu sem haldin er ár hvert í janúar vegna gildandi samkomutakmarkana. 
Á vorönn bauð fimleikadeildin upp á 15% afslátt af æfingargjöldum til að koma til móts við foreldra 
vegna niðurfellingar á æfingum undanfarnar annir.       
 Einar Smári tilkynnti okkur í upphafi árs að hann myndi láta af störfum sem yfirþjálfari 
fimleikadeildarinnar en lét hann af störfum í maí sl. Þökkum við honum kærlega fyrir samstarfið 
undanfarin ár og hans framlag til deildarinnar. Farið var á fullt að auglýsa eftir nýjum yfirþjálfara, bæði 
hérlendis og erlendis. Okkur barst svo í framhaldinu umsókn um starfið frá þjálfara í Svíþjóð en þurfti 
viðkomandi frá að hverfa vegna veikinda. Hefur deildin því verið starfandi án yfirþjálfara frá því í 
september. Hefur deildin óskað eftir aðstoð frá bæði FSÍ og framkvæmdarstjóra Sindra við að finna 
yfirþjálfara. Hafa aðrir þjálfarar deildarinnar því unnið undir miklu álagi en hafa svo sannarlega skilað 
af sér frábæru starfi. Án þeirra gætum við ekki haldið deildinni gangandi. Þörfin fyrir yfirþjálfara er 
mikil og vonumst við til að geta ráðið í stöðuna sem fyrst.      
 Þrátt fyrir að Covid hafi haft töluvert hamlandi áhrif á starfsemi íþróttafélaga var það þó með 
minna hætti en árið áður þar sem hægt var að halda úti æfingum að mestu leyti. Starfið náði að rétta 
sig töluvert af og iðkendum fór fjölgandi. Sveitarfélagið veitt okkur styrk til áhaldakaupa að upphæð 
200.000 kr. þann 12. mars og þökkum við kærlega fyrir stuðninginn sem kemur sér vel í þeim 
áhaldakaupum sem framundan eru. Farið var í æfingaferð til Egilsstaða 13. - 14. mars sem vakti mikla 
lukku og gaman að sjá bætta aðstöðu hjá Hetti. Helgina 19. – 20. mars var deildin með danshelgi í 
íþróttahúsinu á Höfn sem lukkaðist vel en fengum við dansþjálfara frá Gerplu til okkar sem voru 
virkilega ánægðir með hópana okkar. Á uppstigningardag var strákunum okkar í 3. – 6. bekk boðið á 
vinamót hjá Hetti á Egilsstöðum sem heppnaðist vel og var orðið kærkomið að komast á mót eftir langt 
hlé en deildin hafð ekki fari á mót síðan 2019 vegna Covid. Í maí voru úrtökuæfingar fyrir landsliðið í 
hópfimleikum og átti Fimleikadeild Sindra einn fulltrúa þar sem var Friðrik Björn Friðriksson. Við 
enduðum veturinn 2020-2021 með smá lokahófi þann 21. maí sem haldið var í Heklu, þar sem 
fimleikamaður Sindra 2021 var krýndur en var það Sóley Guðmundsdóttir sem hlaut titilinn enda vel 
að honum komin. Boðið var iðkendum og þjálfurum upp á pizzu og svala. 
 Haustönn hófst í september af fullum krafti og tókst okkur að halda úti nokkuð hefðbundnu 
starfi fyrir utan það að komast ekki á mót. Fundað var með þjálfurum í upphafi annar til að leggja 
línurnar fyrir komandi vetur. Í byrjun október buðum við þjálfurunum okkar út að borða í Pakkhúsinu 
og áttum með þeim góða samveru sem var kærkomið. Farið var í æfingarferð til Keflavíkur í október 
og var mæting einstaklega góð og heppnaðist ferðin vel í alla staði. Við breyttum aðeins fyrirkomulagi 
á tímunum hjá leikskólahópum þar sem aðstaðan er orðin of lítil fyrir allan þann fjölda sem stundar 
leikskólafimleika. Skiptum við iðkendum niður í fleiri hópa sem létti aðeins á starfseminni en þrengir 
þó enn töluvert að okkur. Foreldrar voru mjög ánægðir með þessar breytingar. Deildin hefur hug á því 
að færa leikskólafimleikana alfarið yfir í  íþróttahúsið á Höfn haustið 2022 til að komast í betri aðstöðu 
og stærra rými. Um 60 iðkendur stunda leikskólafimleika og þurfa foreldrar yngstu þriggja árganganna 
að fylgja börnum sínum í tíma og er því fjöldinn mikill sem sækir Mánagarð á laugardögum. Eftir að 
gryfjan var sett upp í salnum hefur gólfplássið minnkað töluvert og er því aðstaðan orðin of lítil fyrir 
alla okkar starfsemi. 



 Hjá fimleikadeildinni störfuðu 16 þjálfarar á vorönn en 12 á haustönn. Eins og venjulega leggur 
fimleikadeildin ríka áherslu á menntun þjálfara og hefur það að markmiði að byggja upp öflugt 
þjálfarteymi sem styrkist mikið með hverju námskeiðinu. Hafa þjálfarar félagsins m.a. sótt námskeið 
á vegum FSÍ og ÍSÍ. Ekki var fjárfest í áhöldum á árinu 2021 en stefnt er að því á árinu 2022 að 
endurnýja töluvert áhöld sem notuð er í leikskólafimleikum og er sú vinna langt á veg komin. Auk þess 
verður fjárfest í fleiri áhöldum sem notuð eru á þrekæfingum iðkenda.  
 Þegar upp er staðið hefur starfið gengið nokkuð vel og iðkendum hefur fjölgað hægt og rólega 
sem við settum okkur að markmiði fyrir árið. Sóttvörnum er fylgt vel eftir í Mánagarði og húsvörður 
séð um að halda aðstöðunni hreinni. Þær breytingar urðu í stjórn fimleikadeildarinnar að Guðbjörg 
hætti á vormánuðum og þökkum við henni kærlega fyrir samstarfið og störf hennar fyrir deildina. Árdís 
Erna Halldórsdóttir óskaði auk þess eftir leyfi frá stjórnarstörfum í haust en kom aftur inn nú á nýju 
ári. Að lokum vill stjórn Fimleikadeildarinnar þakka öllum þeim sem lagt hafa deildinni lið með einum 
eða öðrum hætti. 
 
 
 
Fyrir hönd stjórnar Fimleikadeildar Sindra 
Ingibjörg Guðmundsdóttir 
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Rekstrarreikningur ársins 2021 
  Skýr.        2021       2020  

 Rekstrartekjur      

 Tekjur og styrkir      

 Barna- og unglinga styrkur..........................  958.755 kr.  1.167.639 kr.  
 Lottótekjur...............................................  944.337 kr.  805.806 kr.  
 Covid 19 styrkir.........................................  878.616 kr.  100.000 kr.  
 Fræðslusjóður UMFÍ..................................  215.500 kr.  0 kr.  
 Styrkur fyrir búnaðarkaupum......................  200.000 kr.  300.000 kr.  
 Fyrirtækjastyrkir........................................  225.000 kr.  225.000 kr.  
 Ferðasjóður ÍSÍ..........................................  0 kr.  778.494 kr.  
 Afreksstyrkur 17-25 ára..............................  0 kr.  85.443 kr.  
 Landsmót.................................................  0 kr.  650.000 kr.  
 Fræðslu og tómstundanefnd.......................  0 kr.  100.000 kr.  
 Samtals  3.422.208 kr.   4.212.382 kr.  
 Æfingagjöld      

 Æfingagjöld ..............................................  6.239.523 kr.  6.457.606 kr.  
 Samtals  6.239.523 kr.   6.457.606 kr.  
 Tekjur af sýningum/mótum      

 Mót og Æfingaferð....................................  332.000 kr.  0 kr.  
 Haustsýning..............................................  0 kr.  0 kr.  
 Samtals  332.000 kr.   0 kr.  
 Aðrar tekjur      

 Annað...................................................... 1. 20.000 kr.  1.003.939 kr.  
 Samtals  20.000 kr.   1.003.939 kr.  
       

          
 Samtals Rekstrartekjur  10.013.731 kr.   11.673.927 kr.  

       

 Rekstrargjöld      

 Laun og verktakagr....................................  7.100.871 kr.  6.446.674 kr.  
 Áhöld og tæki............................................  0 kr.  1.081.001 kr.  
 Þjónustu- & leyfisgjöld FSÍ..........................  372.250 kr.  342.698 kr.  
 Þjónustugjöld vegna fyrra árs......................  317.000 kr.  0 kr.  
 Námskeið þjálfara.....................................  272.000 kr.  107.000 kr.  
 Kostnaður v. Móta og æfingaferðar............  308.105 kr.  0 kr.  
 Þjálfarakostn. V. Æfingabúðir erlendis.........  0 kr.  45.000 kr.  
 Flutningur á áhöldum.................................  0 kr.  61.726 kr.  
 Önnur gjöld............................................... 2. 457.298 kr.   826.012 kr.  
 Samtals  8.827.524 kr.  8.910.111 kr.  
          
 Samtals rekstrargjöld  8.827.524 kr.   8.910.111 kr.  

       



 Rekstarhagnaður (-tap)  1.186.207 kr.   2.763.816 kr.  

       

 Fjármagnsliðir      

 Vaxtatekjur...............................................  4.732 kr.  4.730 kr.  
 Vaxtagjöld................................................  0 kr.  769 kr.  
 Fjármagnsskattur.......................................  1.041 kr.   466 kr.  
 Samtals  3.691 kr.  3.495 kr.  
          

 Hagnaður (-tap) ársins  1.189.898 kr.   2.767.311 kr.  
       

Efnahagsreikningur ársins 2021 

       

 Eignir      

 Varanlegir rekstrarfjármunir      

 Áhöld og tæki í upphafi árs......................... 3. 11.855.007 kr.  11.512.212 kr.  
 Fjárfesting á árinu......................................  0 kr.  342.795 kr.  
 Samtals  11.855.007 kr.   11.855.007 kr.  

       

 Veltufjármunir      

 Kröfur ......................................................  0 kr.  0 kr.  
 Ógreidd æfingagjöld 31.12.........................  0 kr.  0 kr.  
 Innistæður á bankareikningum....................  8.395.279 kr.  7.205.381 kr.  
 Samtals  8.395.279 kr.   7.205.381 kr.  

       

 Eignir samtals  20.250.286 kr.   19.060.388 kr.  

       

 Eigið fé og skuldir      

 Skammtímaskuldir      

 Launatengd gjöld v. Desember....................  0 kr.  0 kr.  
 Aðrar skuldir.............................................  0 kr.  0 kr.  
 Samtals  0 kr.   0 kr.  
       

 Eigið fé      

 Eigið fé í upphafi árs..................................  19.060.388 kr.  16.293.077 kr.  
 Rekstrarhalli/afgangur...............................  1.189.898 kr.  2.767.311 kr.  
 Endurmat á áhöldum.................................  0 kr.  0 kr.  
 Eigið fé í lok árs  20.250.286 kr.   19.060.388 kr.  

       

 Eigið fé og skuldir samtals  20.250.286 kr.   19.060.388 kr.  



 

Skýringar ársins 2021      

       
1. Aðrar tekjur  2021  2020  

 Endurgr. Ollerup Þjálfarar..................  0 kr.  163.800 kr.  
 Endurgr. Leiga..................................  0 kr.  120.000 kr.  
 KND. v Fimleikasýningar 17. júní.........  0 kr.  85.000 kr.  
 Annað.............................................  20.000 kr.  635.139 kr.  
  Samtals: 20.000 kr.  1.003.939 kr.  
       
2. Önnur gjöld  2021  2020  

 Veitingar, hópefli..............................  198.344 kr.  36.252 kr.  
 Jólagjafir þjálfara.............................  60.000 kr.  100.130 kr.  
 Tryggingar........................................  49.027 kr.  0 kr.  
 Þjálfarafatnaður...............................  39.900 kr.  0 kr.  
 Ferðakostnaður v. Námsk. Þjálfara.....  27.700 kr.  0 kr.  
 Sjúkravörur......................................  14.666 kr.  0 kr.  
 Kostnaður v. Sýninga/móta...............  0 kr.  5.460 kr.  
 Húsaleiga.........................................  0 kr.  382.500 kr.  
 Nýr dans..........................................  0 kr.  300.000 kr.  
 Annað.............................................  67.661 kr.  1.670 kr.  
  Samtals: 457.298 kr.  826.012 kr.  
       
3. Eignalisti (Verðmat)  Kostn.verð  Kaupár  

 Lóð og ketilbjöllur.............................  135.000 kr.  2020  
 Redskaber Softkile............................  600.000 kr.  2020  
 Stökkdýna........................................  2.500.000 kr.  2018  
 3x Litlar loftdýnur (800 þús. hver).......  2.400.000 kr.  2018  
 Lendingardýna .................................  850.000 kr.  2018  
 Mjúk skáhallandi dýna ......................  500.000 kr.  2017  
 Trampolín : 450 þús..........................  450.000 kr.  2016  
 Stökkhestur : 450 þús........................  450.000 kr.  2016  
 9x Dansrenningar (280 þús. hver).......  2.520.000 kr.  2016  
 Loftdýna..........................................  1.500.000 kr.  2015  
 Hlauparenningur :.............................  300.000 kr.  2015  
 3x Hlaupakubbar (500 þús. hver)........  1.500.000 kr.  2015  
 2x Stökkbretti (100 þús. hver)............  200.000 kr.  2015  
 Stórt trampólín................................  1.500.000 kr.  2014  
 Stór hlussa.......................................  1.000.000 kr.  2014  
 Lítil hlussa........................................  500.000 kr.  2014  
  Samtals: 16.170.000 kr.    

       

       



       

 Eignalisti       

 4x mini trampolín  2x stökkdýna    

 1x stórt trampolín  1x loftdýna    

 1x stór mjúk dýna (hlussa)  
3x litlar 
loftdýnur    

 1x miðlungs mjúk dýna (hlussa)  
8x 
hlaupakubbar    

 1x lítil mjúk dýna (hlussa)  3x dýnur    

 2x lendingardýna  
9x 2*14 
dansrenningar   

 2x stökkbretti  
8X 2*12 
dansrenningar    

 2x stökkhestur  1x skáhallandi mjúk dýna (hlussa)  
 1x hlauparenningur      
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