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Skýrsla stjórnar Frjálsíþróttadeildar 2021 

Í stjórn frjálsíþróttadeildar Sindra er Berglind Steinþórsdóttir formaður, Ingólfur 
Baldvinsson gjaldkeri og Jónína Kristín Ágústsdóttir ritari. 

Æfingar hafa gengið vel síðan við fengum nýjan þjálfara, Mariano Ferreyra. Æfingar hafa 
verið 3x í viku, bæði í Bárunni og í íþróttahúsinu. Æfingarnar eru á frjálsíþróttavellinum 
frá vori að hausti. Það er gaman að sjá hversu stór hópurinn er sem æfir frjálsar, það 
skiptir miklu máli að vera með góðan þjálfara. Við höfum farið úr því að vera með 5-7 
iðkendur og vorum með 27 iðkendur síðastliðið ár á aldrinum 6-15 ára.  

Sindraleikarnir voru haldnir þann 7.júlí og á þá mættu um 50 börn sem tóku þátt í hinum 
ýmsu greinum.  

Á Egilsstöðum var haldin Sumarhátíð UÍA og í fyrsta skipti í mörg ár fóru keppendur og 
þjálfari á seinni daginn þar sem keppt var í frjálsum. Okkar keppendum gekk vel og gaman 
að sjá þennan flotta hóp sem vonandi á eftir að stækka og fara á enn fleiri mót saman. Eftir 
gífurlega gott gengi á Sumarhátíð UÍA var stefnan svo tekin á Unglingalandsmótið á 
Selfossi, en það var blásið af eins og svo margir aðrir fjölmennir viðburðir síðastliðin 
misseri. 

Í haust fórum við í samstarf með Helgu Árnadóttur sem stofnaði Hlaupahóp Hornafjarðar 
og eru 43 iðkendur skráðir í hlaupahópinn sem æfir 3x í viku undir stjórn Helgu, þetta eru 
æfingar fyrir byrjendur jafnt sem lengra komna.  1x í mánuði eru haldin hlaup þar sem 
frjálsíþróttadeildin aðstoðar við tímatöku og annað skipulag sem tengist þeim. 
Hlaupahópurinn fer stækkandi, búið er að auglýsa byrjendanámskeið sem hefst í mars og 
er stefnan tekin á ýmsa hlaupatengda viðburði sem eru fram undan. 

 

 Stjórn frjálsíþróttadeildar Sindra  
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Rekstrarreikningur ársins 2021 
  Skýr. 2021  2020  

 Rekstrartekjur      

 Framlög og styrkir      

 Æfingagjöld.................................  1.556.700 kr.  299.994 kr.  
 Lottó..........................................  388.571 kr.  224.987 kr.  
 Barna og unglingastyrkur..............  289.511 kr.  171.352 kr.  
 Fyrirtækjastyrkir..........................  80.000 kr.  80.000 kr.  
 Covid Styrkur...............................  42.195 kr.  100.000 kr.  
 Styrkur frá UMFÍ..........................  0 kr.  157.500 kr.  
 Landsmót UMFÍ...........................  0 kr.  650.000 kr.  
 Aðrar tekjur.................................  0 kr.  0 kr.  
 Samtals  2.356.977 kr.   1.683.833 kr.  
          

 Rekstrartekjur Alls  2.356.977 kr.   1.683.833 kr.  

       

 Rekstrargjöld      

 Laun og verktakagr......................  1.373.288 kr.  457.394 kr.  
 Húsaleiga....................................  520.000 kr.  233.386 kr.  
 Ferðakostnaður...........................  129.460 kr.  0 kr.  
 Þjónustugjald FRÍ.........................  22.000 kr.  70.223 kr.  
 Áhöld og tæki..............................  19.015 kr.  67.659 kr.  
 Annað.........................................  21.483 kr.  0 kr.  
 Samtals rekstrargjöld  2.085.246 kr.   828.662 kr.  
       

 Rekstarhagnaður (-tap)  271.731 kr.   855.171 kr.  

       

 Fjármagnsliðir      

 Vaxtatekjur.................................  1.437 kr.  1.849 kr.  
 Vaxtagjöld..................................  0 kr.  0 kr.  
 Fjármagnsskattur.........................  223 kr.  235 kr.  
 Samtals  1.214 kr.   1.614 kr.  
       

 Hagnaður (-tap) ársins  272.945 kr.   856.785 kr.  
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Efnahagsreikningur ársins 2021  
  Skýr. 2021  2020  

 Eignir      

 Fastafjármunir      

 Áhöld og tæki..............................  0 kr.  0 kr.  
 Samtals  0 kr.   0 kr.  

       

 Veltufjármunir      

 Innistæður á bankareikningum......  2.112.897 kr.  1.839.952 kr.  
 Samtals  2.112.897 kr.   1.839.952 kr.  

       

 Eignir samtals  2.112.897 kr.   1.839.952 kr.  

       

 Eigið fé og skuldir      

 Skammtímaskuldir      

 Launatengd gjöld v. Des...............  0 kr.  0 kr.  
 Samtals  0 kr.   0 kr.  
       

 Eigið fé      

 Eigið fé í upphafi árs.....................  1.839.952 kr.  983.167 kr.  
 Rekstrarhalli/afgangur.................  272.945 kr.  856.785 kr.  
 Eigið fé í lok árs  2.112.897 kr.   1.839.952 kr.  

       

 Eigið fé og skuldir samtals  2.112.897 kr.   1.839.952 kr.  

       
 

Formaður:  ____________________________________________________ 

Gjaldkeri:   ____________________________________________________ 

Ritari:    ____________________________________________________ 

Aðrir í stjórn:  ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 


