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Ársskýrsla Körfuknattleiksdeildar Sindra 2021 
Stjórn 2021 
Stjórn körfuknattleiksdeildar árið 2021 skipuðu Elías Tjörvi Halldórsson formaður, Ottó Marwin 
Gunnarsson gjaldkeri, Þorgrímur Tjörvi Halldórsson ritari ásamt þeim Björgvini Erlendssyni, 
Skúla Ingibergi Þórarinssyni og Guðrúnu Ósk Gunnarsdóttur sem meðstjórnendum. 

Meistaraflokkur karla 
Starf meistaraflokkks karla var óvenjulegt sökum kórónuverirufaraldurs eins og árið 2020. 
Tímabilið einkenndist af þéttu leikplani sökum stöðvunar á keppni í október haustið áður. 
Fyrirkomulag á keppni var því með aðeins breyttu sniði um vorið. Aftur þurfti að fresta keppni á 
íslandsmótinu í lok mars en það stóð stutt yfir og hófst keppni aftur í lok apríl. Sindri endaði 
tímabilið í þriðja sæti deildarinnar, sem var besti árangur liðsins til þess, komst í úrslitakeppni 
1. Deildar en datt því miður út í fyrstu umferð. 
Keppni í Vís bikarnum var frestað fram á haust en Sindri datt út í 8-liða úrslitum gegn 
úrvalsdeildarliði ÍR á heimavelli.  
Pedro Garcia Rosado þjálfari sagði upp störfum í lok tímabilsins til þess að róa á önnur mið, en 
um mitt sumar var reynsluboltinn Israel Martín Concepción ráðinn til starfa sem þjálfari 
meistaraflokks karla og að auki sem yfirþjálfari yngri flokka. Israel Martín er öllum íslenskum 
körfuknattleiksunnendum þekktur, en hann kom fyrst til Íslands árið 2014 og hefur áður þjálfað 
lið Tindastóls og Hauka í Dominos deild karla.  
Israel hefur komið mjög sterkur inn í starf deildarinnar og hefur meistaraflokkur karla alla burði 
til þess að komast aftur í úrslitakeppni 1. deildar. Liðið samanstendur sem áður af sterkum hópi 
aðkomumanna og góðum kjarna heimamanna.  
Tímabilið 2021 – 2022 hefur verið áskorun vegna fyrrnefnds faraldurs þó að ekki hafi þurft að 
stöðva keppni á íslandsmótinu. Takmarkanir á áhorfendafjölda á leikjum hafa gert róðurinn 
erfiðari en allt horfir nú til bjartari vegar og vonast er eftir því að faraldinum sé að ljúka.  

Yngri flokkar  
Fráfarandi formaður Hjálmar Jens Sigurðsson tók til starfa sem formaður yngri flokka og hefur 
hann leitt það starf með miklum krafti. Starf yngri flokka hefur eflst milli ára. Fjöldi iðkenda hefur 
aukist og góð mæting og ástundun hefur verið hjá flestum flokkum.  
9. Flokkur komst í úrslitakeppni á vordögum og voru Sindramennirnir Birgir Leó Halldórsson og 
Erlendur Björgvinsson valdir í æfingahóp fyrir U15 landslið drengja. Keppni hjá öllum flokkum 
um haustið fór fram með tiltölulega eðlilegum hætti þótt að þurft hafi að blása einstaka mót af 
vegna smita. Nettómót Austurlands í körfuknattleik var haldið í Icelagoon Höllinni í byrjun 
nóvember en þar mættu um 100 börn úr 1.-6. Bekk á austurlandi til kepppni. Markmiðið með 
mótinu er að styrkja körfuboltastarf á Suðaustur og Austurlandi og gefa börnum færi á að keppa 
við sína jafnaldra og kenna grunnatriðin í keppni. Skemmst er frá því að segja að mótið 
heppnaðist með ágætum og frábært að sjá hvað krakkarnir skemmtu sér vel. Mjög jákvæð 
stemning var í kringum mótið, foreldrar gengu í hin ýmsu störf með bros á vör og leikmenn 
meistaraflokks Sindra sáu um dómgæslu.  Það er því ljóst að körfuboltaframtíðin er björt og mikið 
um sóknarfæri. 

Meistaraflokkur kvenna og annað starf 
Starf meistaraflokks kvenna hefur aðeins dalað á milli ára en hafa þær þó haldið úti æfingum. Um 
8-10 konur eru í hópnum en ljóst er að gera má betur þar og vonumst við til að hægt verða að 
efla starfið í framtíðinni. 
Bumban heldur sínum sessi sem einn af máttarstólpum deildarinnar. Æfingar eru vel sóttar og 
alvanalegt að um 15 manns séu á æfingum og hópurinn mun stærri sem lætur sjá sig reglulega. 
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Fjármál og stuðningur 
Rekstur deildarinnar hefur áfram haldið að vaxa og á sama tíma að vera góð áskorun sérstaklega 
í árferði kórónufaraldursins. Aðal kostnaðarliðurinn sem fyrr hefur verið meistaraflokkur karla. 
Körfuknattleiksdeild hefur leitað ýmissa leiða til þess að fjármagna starfið og má þar helst nefna 
árlega sölu á síld, þorrabökkum, bolludagsbollum og sumarsnúðum fyrirliðans. Þessi vinna hefur 
aukið sýnileika deildarinnar í samfélaginu, vakið gott umtal og hefur deildin fundið góðan 
meðbyr í kjölfarið. 
 
Stjórnin vill þakka allan þann góða stuðning og velvilja sem okkur hefur verið sýndur bæði í formi 
fjárhagsstuðnings, vinnuframlags, annars konar stuðnings og þeim fjölmörgu sjálfboðaliðum sem 
hafa komið að starfinu.  

F.h. Körfuknattleiksdeildar Sindra         

Elías Tjörvi Halldórsson 
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Rekstrarreikningur ársins 2021        

  Skýr. 2021  2020  

 Rekstrartekjur      

 Framlög og styrkir      

 Styrkir   8.151.960 kr.  6.702.598 kr.  
 Lottótekjur  858.834 kr.  629.354 kr.  
 Aðrir styrkir 1. 1.898.011 kr.   1.677.105 kr.  
 Samtals  10.908.805 kr.  9.009.057 kr.  
 Æfingagjöld      

 Æfingagjöld  3.140.002 kr.   2.440.721 kr.  
 Samtals  3.140.002 kr.  2.440.721 kr.  
 Fjáraflanir      

 Tekjur af mótum  342.423 kr.  650.000 kr.  
 Aðrar fjáraflanir 2. 7.555.944 kr.  6.852.275 kr.  
 Samtals  7.898.367 kr.   7.502.275 kr.  
 Aðrar tekjur      

 Aðgangseyrir og sjoppa  576.884 kr.  503.037 kr.  
 Ferðasjóður ÍSÍ  453.094 kr.  0 kr.  
 Ýmislegt  1.817 kr.  486 kr.  
 Samtals  1.031.795 kr.   503.523 kr.  
       

 Rekstrartekjur Alls  22.978.969 kr.   19.455.576 kr.  

       

 Rekstrargjöld      

 Laun og verktakagreiðslur 3. 8.860.553 kr.  7.802.187 kr.  
 Launatengd gjöld  1.343.114 kr.  1.276.498 kr.  
 Verktakagreiðslur  0 kr.  410.000 kr.  
 Ferðakostnaður erlendis  1.893.933 kr.  1.179.187 kr.  
 Ferðakostnaður innanlands  1.859.708 kr.  1.218.428 kr.  
 Þjónustugjöld KKÍ  1.236.999 kr.  1.562.340 kr.  
 Búningar  151.310 kr.  98.236 kr.  
 Leiga og aðbúnaður húsnæðis  2.406.381 kr.  1.155.500 kr.  
 Dómarakostnaður  1.012.728 kr.  529.500 kr.  
 Innkaup sjoppa  235.491 kr.  0 kr.  
 Meistaraflokkur karla  3.317.816 kr.  1.337.611 kr.  
 Meistaraflokkur kvenna  0 kr.  32.470 kr.  
 Umboðslaun  504.747 kr.  880.641 kr.  
 Þátttökugjöld í mótum  58.000 kr.  49.000 kr.  
 Ýmislegt Yngra starf  491.739 kr.  0 kr.  
 Kostnaður vegna fjáraflana  2.623.424 kr.  1.354.679 kr.  
 Tæki og búnaður  59.600 kr.  243.014 kr.  
 Önnur gjöld  255.172 kr.   392.639 kr.  
 Samtals   26.310.715 kr.  19.521.930 kr.  
       

 Rekstrargjöld Alls  26.310.715 kr.   19.521.930 kr.  
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 Rekstarhagnaður (-tap)  -3.331.746 kr.   -66.354 kr.  

       

 Fjármagnsliðir      

 Vaxtatekjur  1.817 kr.  8 kr.  
 Vaxtagjöld  41.005 kr.  18.618 kr.  
 Fjármagnsskattur  296 kr.  86 kr.  
 Samtals   -39.484 kr.   -18.696 kr.  
       

 Fjármagnsliðir Alls  -39.484 kr.  -18.696 kr.  
       

 Hagnaður (-tap) ársins  -3.371.230 kr.   -85.050 kr.  

       
 

Efnahagsreikningur ársins 2021 
       

 Eignir      

 Fastafjármunir      

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

       

 Veltufjármunir      

 Innistæður á bankareikningum 4. 97.014 kr.  1.564.411 kr.  
 Aðrar peningalegar eignir  150.000 kr.  0 kr.  
 Samtals  247.014 kr.   1.564.411 kr.  

         

 Eignir samtals  247.014 kr.   1.564.411 kr.  

       

 Eigið fé og skuldir      

 Skammtímaskuldir      

 Aðalstjórn frá 2020  1.250.000 kr.  1.250.000 kr.  
 Aðrar skammtímaskuldir 5. 2.053.833 kr.  0 kr.  
 Samtals  3.303.833 kr.   1.250.000 kr.  
       

 Eigið fé      

 Eigið fé í upphafi árs  314.411 kr.  508.542 kr.  
 Leiðrétt eigið fé  0 kr.  -109.081 kr.  
 Rekstrarhalli/afgangur  -3.371.230 kr.  -85.050 kr.  
 Eigið fé í lok árs  -3.056.819 kr.   314.411 kr.  

       

         

 Eigið fé og skuldir samtals  247.014 kr.   1.564.411 kr.  
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Skýringar ársins 2021   
1. Aðrir styrkir  2021 

 VMST styrkir v/ covid  1.898.011 kr. 

 Samtals: 1.898.011 kr. 
    

2. Fjáraflanir  2021 

 Síld  1.731.493 kr. 

 Þorramatur  728.856 kr. 

 Snúðar  557.074 kr. 

 Humarhátíð  753.115 kr. 

 Landanir  852.600 kr. 

 Páskar  238.156 kr. 

 Annað  2.104.544 kr. 

 Dósir  590.106 kr. 

 Samtals: 7.555.944 kr. 
    

3. Laun og verktakagreiðslur  2021 

 Laun og verktakagreiðslur  4.371.829 kr. 

 Laun leikmanna  1.716.488 kr. 

 Laun þjálfara  2.128.110 kr. 

 Laun Yngri flokka þjálfara  644.106 kr. 

 Samtals: 8.860.533 kr. 
    

4. Innistæður á bankareikningum 31.12  2021 

 0172-26-62421  73.110 kr. 

 0133-26-3900  23.883 kr. 

 0169-05-400700  21 kr. 

 Samtals: 97.014 kr. 
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5. Aðrar skammtímaskuldir (Aðalstjórn)   

  Gjalddagi           Upphæð  

 Cabin   

 KARFA 4.9.2021 37.500 kr. 

 KARFA 24.9.2021 15.000 kr. 

 KARFA 16.12.2021 22.500 kr. 

 Kaffihornið   

 KARFA 10.2.2021 73.654 kr. 

 KARFA 2020 7.207 kr. 

 KARFA 16.12.2021 24.000 kr. 

 Vísareikningur   

 Pedro Yfirvigt  7.350 kr. 

 Vísa flug Karfa 4.10.2021 159.250 kr. 

 Vísa flug Karfa 3.8.2021 13.850 kr. 

 Vísa flug Karfa (Israel) 2.9.2021 27.700 kr. 

 Vísa flug Karfa 2.10.2021 41.550 kr. 

 Vísa flug Karfa 2.11.2021 55.400 kr. 

 Olísreikningur   

 KARFA 25.4.2021 47.275 kr. 

 KARFA 25.5.2021 27.643 kr. 

 KARFA 25.6.2021 54.038 kr. 

 KARFA 25.9.2021 11.838 kr. 

 KARFA 25.10.2021 90.783 kr. 

 KARFA 25.11.2021 113.188 kr. 

 KARFA 25.12.2021 90.918 kr. 

 Launatengd gjöld   

 Mars  158.992 kr. 

 Apríl  200.349 kr. 

 Maí  174.482 kr. 

 Ágúst  51.916 kr. 

 September  51.916 kr. 

 Október  101.587 kr. 

 Nóvember  101.587 kr. 

 Aðalstjórn   

 Vörukaup Ölgerðin  36.072 kr. 

 Flutningur 15.7.2021 83.725 kr. 

 Hekla  65.000 kr. 

 Samkaup   

 Apríl 17.5.2021 60.687 kr. 

 September 17.10.2021 36.526 kr. 

 Október 17.11.2021 10.355 kr. 

  Samtals 2.053.838 kr. 
 

Formaður:  _________________________________________ 

Gjaldkeri:   _________________________________________ 

Ritari:    _________________________________________ 


