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Skýrsla Aðalstjórnar Sindra 2022

Kæru félagar, árið 2022 var að mörgu leyti sérstakt og kostnaðarsamt ár fyrir 
félagið en fyrsta verk nýrrar stjórnar var að fara í framkvæmdastjóraskipti. 
Við vorum heppin með umsækjendur sem voru með reynslu héðan og þaðan 
og var Margrét okkar Kristinsdóttir ráðin sem nýr framkvæmdastjóri og hóf 
hún störf 1. júní 2022. Þökkum við fráfarandi framkvæmdastjóra Lárusi Pál 
Pálssyni fyrir hans störf fyrir félagið sem og Jóhanni Bergi Kiesel sem brúaði 
bilið milli skiptanna.

Ný stjórn hefur fundað stíft allt starfsárið og hefur megin þunginn verið á 
fjármál deilda og aðalstjórnar en ljóst var að sú síðarnefnda var nánast að 
verða ógjaldfær. Við sjáum þó til sólar og erum vongóð að eftir nokkra 
mánuði ættum við að vera komin fyrir horn. 
 
Starfið í félaginu hefur verið með miklum blóma og kappið mikið, rétt eins og 
undanfarin ár. Okkar stærstu deildir gerðu gott mót á árinu og fór 
meistaraflokkur karla í knattspyrnu upp um deild og var meistaraflokkur karla 
í körfubolta að narta í efstu deildina en tókst því miður ekki að fara upp að 
þessu sinni.  
Körfuknattleiksdeildin skipti upp bókhaldi og rekstri meistaraflokka og yngri 
flokka, jafnframt sem yngri flokkaráði var komið á sem var frábært skref og í 
takt við vöxt deildarinnar. Talandi um þessar tvær deildir þá hafa fjármálin 
verið krefjandi verkefni hjá þeim og ekki gengið sem skildi á þeim vettvangi á 
síðast liðnum árum. Í dag finnst mér við vera að stefna í rétta átt og höfum 
við í framkvæmdastjórn beitt því eina verkfæri sem við höfum til að vita 
hvernig hlutirnir ganga og eiga að ganga og í hvað stefnir en það er með því 
að fá rekstraráætlanir fra öllum deildum til að fylgjast með gangi mála líkt og 
lög félagsins gera ráð fyrir. 
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Samfélagið er að breytast og hafa ýmis erfið mál í takt við það komið upp á 
árinu sem reynt hafa á reglur og lög félagsins. Verkferlar og afstaða hafa verið 
mótaðar en einnig munum við leggja til breytingar á lögum félagsins sem 
einfaldar vinnuferla innan félagsins. Eitt af því er að á formannafundi var 
ákveðið að allir leikmenn afrekshópa okkar skulu skila inn sakavottorði þó svo 
ekki sé gerð slík krafa af hálfu Íþróttahreyfingarinnar.

Enn það eru fleiri deildir í félaginu og er rafíþróttadeildin komin aftur af stað og 
gaman er að sjá kraftinn og þann mikla vöxt og hafa þau verið að fá styrki til 
tækjakaupa frá hinu ýmsu fyrirtækjum og er ekkert að vanbúnaði að fara á fulla 
ferð og stefna á Íslandsmeistaratitil.
Badminton fer einnig vaxandi með fleiri iðkendur og eru nú að fara af stað með 
fjölskyldutímum og þannig að efla almenna lýðheilsu innan félagsins. Á það 
einnig við hjá Frjálsíþróttadeildinni er hlaupahópur Hornafjarðar er þar öflug 
eining. Þá hafa yngri iðkendur í frjálsum og sundi einnig verið að fjölga sér jafnt 
og þétt. 

Sama má segja um kvennablakið sem er á góðri siglingu en aðrir flokkar innan 
deildarinnar eiga á brattan að sækja sem og fimleikarnir sem eru enn án 
yfirþjálfara en erfitt hefur reynst að fá hæfa umsækjendur til starfsins. Þá eru 
fimleikarnir en með aðstöðu inn í Mánagarði en var sú ráðstöfun gerð til 
bráðabirgða og síðan eru liðin þó nokkur ár. 

Í lok árs kom svo út Saga Sindra eftir margra ára undirbúning og eðlilega var 
haldið uppá það með pomp og prakt í félagsheimili okkar, Heklu. Bókin er 
skrifuð frá stofnun félagsins 1934 og til 1966. Arnþór Gunnarsson ritaði söguna 
og bókaútgáfan Hólar sá um útgáfuna og var kostnaður við bókina hátt í 5 
milljónir en búið var að safna mestu fénu á undanförnum árum til að standa að 
kostnaði. Meðal annars var bókin seld í forsölu árið 1995 og var kaupendum 
afhent eintak með góðum viðtökum. 
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Bókin fær góða dóma og er það mikið stolt og gleði að gefa út svona rit til að 
halda uppi heiðri stofnendum félagsins og þeim frumkvöðlum sem stóðu að 
starfi félagsins á þessum árum. Verkefnið heldur áfram og er söfnun styrkja 
hafin til að byrja undirbúning á næstu bók.

Annað mikilvægt en þungt mál fyrir félagið eru bílarnir sem við starfrækjum. 
Þeir voru nýttir mikið á árinu ekki síður vegna aukinna ferða 
knattspyrnudeildarinnar vegna lengingar keppnistímabils KSÍ. Við eigum tvo 
bíla og hafa þeir verið að stríða okkur með því að bila aðeins of oft. 
Reksturinn á þessari þjónustu sem við bjóðum iðkendum okkar, kostaði okkur 
hátt í 2 milljónir á síðast liðnu ári og með því töldu eru bílaleigubílar sem 
félagið þurfti að leigja þegar okkar bílar voru bilaðar, en tekið skal fram að 
það upphæðin er án eldsneytis og afskrifta á bílunum.

Allt okkar starf þrífst á okkar frábæru sjálfboðaliðum og styrktaraðilum og 
langar okkur að þakka öllum þeim sem hafa lagt hönd á plóg, bæði stórir 
sem smáir. Afraksturinn sjáum við í börnunum og afreksfólkinu okkar en á 
síðasta ári eignuðumst við unglingalandsliðsfólk í bæði körfubolta og 
knattspyrnu og er það eitthvað sem við erum einkar stolt af.

Framtíðin er björt og ekki síst vegna þeirrar vinnu sem er í gangi innan 
félagins en einnig með þeirri endurskiplags vinnu sem á sér stað á öllum 
íþróttamannvirkjum sveitarfélagsins og er það von okkar að forgangsröðun 
verði gerð í samstarfi með okkur sem notum þessi mannvirki sem mest. 
Sveitarfélagið hefur staðið þétt við bakið á okkar félagi og er það von og trú 
okkar að það góða samstarf muni halda áfram og eflast ef eitthvað er. 

Fh. Aðalstjórnar UMF. Sindra.

Gísli Már Vilhjálmsson, formaður.
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Skýrsla Húsnæðisnefnd Sindra 2022

Kæru félagsmenn 

Það kemur alltaf betur í ljós hvað það er dýrmætt fyrir félagið okkar að eiga 
almennilegt félagsheimili eins og Heklu. Nýting á húsinu hefur verið vaxandi 
allt árið og var gistihlutinn ágætlega nýttur í byrjun árs en svo 100% undir 
lokin og eftirspurnin meiri en framboð. Þar fáum við tekjur til að reka húsið 
og safna smátt og smátt í varasjóð eða svokallaðan viðhaldssjóð.

Það hefur verið nefnt að þegar farið verður í framkvæmdir á 
íþróttamannvirkjum í Sveitarfélaginu sem tengjast okkar rekstri, að þá séum 
við tilbúin til umræðu að flytja félagsheimilið inn á það íþróttasvæði sem 
myndi ramma inn það mikla íþróttastarf sem á sér stað í sveitarfélaginu 
okkar. 

Með því að eiga okkar eigið húsnæði er einnig ákall á viðhald á ýmsum 
sviðum og eru verkefnin þar ýmis líkt og að stoppa leka sem hefur verið að 
hrjá okkur, það þarf að gera við þakkant, jafnvel koma upp hitaveituofnum, 
möguleikar á að breyta bílskúr í íbúð og svo margt fleira.

Við erum þakklát fyrir þennan máttarstólp sem húsið veitir okkur, við erum 
þakklát fyrir Heklu!

Fh. Húsnæðisnefndar

Gísli Már Vilhjálmsson
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Skýrsla Badmintondeildar Sindra 2022

Stjórn badminton deildarinnar hélst áfram óbreytt frá því kjöri sem var á 
stofnfundi félagsins 20.nóv 2021. 

Stjórnina skipa: 
Sigurborg Jóna Björnsdóttir, formaður. 
Hafrún Eiríksdóttir, gjaldkeri. 
Hjörvar Freyr Björnsson, ritari.  

Starfið hefur verið að komast á gott skrið eftir að hafa misst marga iðkendur út 
meðan Covid faraldurinn fór yfir. Virkir iðkendur eru í kringum 15 manns og 
nokkrir sem hafa mætt endrum og eins. Við höfum haft tíma í húsinu tvisvar í 
viku á vor og haust önn og hefur mæting verið góð í miðri viku en fáir verið að
nýta tímann á sunnudögum. Náðum við einnig að halda út starfi síðastliðið 
sumar og var mæting sæmileg í þá tíma.
Haldin voru tvö innandeildar mót á árinu, Páskamót og jólamót. Þátttaka var 
góð á báðum mótum.

Stefnan fyrir næsta ár er að heimsækja nágranna okkar á austurlandi og etja 
kappi við þau í badminton. 

Fyrir hönd stjórnar,

Sigurborg Jóna Björnsdóttir, formaður.
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Skýrsla Blakdeildar Sindra 2022

Yngri Flokkar
Blakdeildin sendi lið á mót í Neskaupstað í 3. flokki kvk. á vordögum. 
Stelpurnar sýndu miklar framfarir og voru unnir leikir fleiri en tapaðir. Við 
vorum með 2 drengi á sama aldri sem að fengu að spila með öðru liði til þess 
eins að fá að vera með og keppa. Aðildarfélag innan BLÍ hafa alltaf tekið vel í 
að taka inn í  lið sín til þess að gefa öllum tækifæri til þess að taka þátt. Ekki 
tókst að fara með yngri iðkendur á mót þar sem að þau voru mun færri.

Eftir sumarið missum við ansi marga krakka út hjá okkur úr yngri flokka 
starfinu, mörg hver fóru í skóla í öðrum landshlutum og voru þeir sem eftir 
stóðu teknir upp í mfl kvk. Gaman er að segja frá því að stór hluti þeirra krakka 
sem að fluttu  í burtu héldu áfram að æfa og spila með öðrum liðum líkt og 
Fylki, Ka og HK.

Yngri flokka starfið hefur haft á brattan að sækja enda erum við smábær 
með mikið framboð. Við breikkuðum aldursbilið á æfingum og prufuðum að 
setja inn námskeið fyrir yngstu iðkendur í 1-4 bekk. BLÍ kom hingað með 
svokallað skólablak sem var gríðarlega skemmtilegt að taka þátt í. Mikill fjöldi 
barna tók þátt og greinilega mikið um flotta og efnilega íþróttakrakka hér í 
bæ. Stjórnin vinnur nú að því að finna út hvernig við getum gert blakið 
sýnilegra og þar með aukið iðkendur á yngra stigi.

MFL KK 
Meistaraflokkur karla tók ekki þátt í Íslandsmóti þetta árið sökum manneklu. 
Þeir voru með þjálfara fram á vorið og mættu á öldungamót með sameinuðu 
liði Leiknis Fáskrúðsfirði. Starfið byrjaði mjög seint á haustönninni og ákveðið 
var að ráða ekki inn þjálfara þar sem að það var ekki að standa undir sér 
vegna dræmrar mætingar og óvissu um skuldbindingu iðkenda. 
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MFL KVK
Meistaraflokkur kvenna spila í 2. deild á Íslandsmóti. Liðið var efst í deildinni 
fyrir tournerningu 2 sem haldin var á Siglufirði. Allar vorum við í startholum í að 
mæta. Tveir leikmenn höfðu haft félagaskipti til okkar frá Huginn Seyðisfirði 
þar sem ekki var nægur mannskapur hjá þeim sem gaf kost á sér í þessa 
helgar tourneringu. Veðrið var þó ekki með okkur í liði þá helgina og var 
ákveðið að fara ekki þar sem vegir voru lokaðir og ekki hefði náðst á leikstað 
fyrir mótsbyrjun. Deildin var mjög ósáttar með að BLÍ hafi ekki gripið inn í og 
frestað leikjum þessar helgar vegna veðurs. Með því að mæta ekki datt liðið 
niður í neðri hluta deildarinnar. Þetta þýddi að í tourneringu 3 þurfti liðið að 
mæta og spila í neðri hluta sem og að berjast um sæti til að að halda okkur í 2. 
deildinni.  Liðið gerði það og héldu sér uppi.

Liðið tók einnig þátt í öldungamóti Á Akureyri og gekk það eins og í sögu og 
tókst liðinu að vinna sig upp um enn aðra deildina þar og er því  komið í 2. deild 
af 16/17 deildum og erum við einkar stolt af þeim árangri. 

Með haustinu hefur verið mikil endurnýjun í hópnum. Deildin ákvað að bjóða 
upp á byrjendablaks tíma sem var ekki að nýtast vel og var því ákveðið að taka 
nýja iðklendur beint inn á æfingar meistaraflokks kvenna. Hópurinn  stækkaði 
ört og eru orðin hátt í 20 manns á æfingum, og þá eigum við enn inni nokkrar 
af okkar gömlu góðu sem að hafa verið í smá pásu en fara vonandi að láta sjá 
sig aftur.

Fyrir hönd Blakdeildar Sindra,

Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, formaður.
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Skýrsla Fimleikadeildar Sindra 2022
Stjórn
Ingibjörg Guðmundsdóttir, formaður, Árdís Erla Halldórsdóttir, ritari og Fjóla 
Hrafnkesldóttir, gjaldkeri.

Covid
Covid herjaði á fimleikadeildina eins og aðra í ársbyrjun, og fór starfið því hægt 
af stað. Boðið var upp á æfingar eins og hægt var, en veiran og allt sem henni 
fylgir hefur virkilega haft áhrif á fimleikadeildina.  

Þjálfarar og þjálfarafatnaður
Eins og flestir vita þá hefur fimleikadeildin verið án yfirþjálfara síðan Einar Smári 
hætti vorið 2021, og erfiðlega hefur gengið að finna nýjan yfirþjálfara þrátt fyrir 
ítrekaðar auglýsingar. Staðan var þó ekki alslæm þar sem við vorum virkilega vel 
sett með almenna þjálfara á vorönninni í fyrra, en þá voru þeir 14 talsins. Við 
misstum síðan ansi marga frá okkur eftir sumarið, en þá höfðu nokkrir þjálfarar 
flutt burtu vegna náms eða snúið sér til annarra starfa. Var fjöldi þjálfara átta 
talsins á haustönninni. 

Við erum vel sett með þjálfarafatnað þar sem Jakó hefur séð um að útvega 
þjálfurunum okkar fatnað annað hvert ár, okkur að kostnaðarlausu. 

Iðkendur 
Á vorönn stunduðu 134 iðkendur fimleika hjá deildinni; 78 leikskólabörn og 56 börn 
úr grunnskóla. Á haustönn fór iðkendum aðeins fækkandi en þá voru 122 iðkendur 
skráðir í Sportabler; 69 leikskólabörn og 52 börn úr grunnskóla.

Húsnæði og aðstaða 
Aðstöðuleysið sem fimleikarnir hafa búið við síðustu ár hefur haft mikil áhrif á 
starf deildarinnar, og er það brýnt verkefni hjá okkur að íþróttin fái nýja og bætta 
aðstöðu fyrir sína starfsemi. Sem stendur eru margir mismunandi hagaðilar sem 
bera taugar til og gera tilkall til að nýta Mánagarð, og veldur þessi eilífa 
samkeppni um húsið álagi á alla aðila.                        
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Þar að auki stenst húsnæðið sem nú er æft í ekki kröfur til fimleikaiðkunar og 
er endurnýjun áhalda eilífðar verkefni sem þarf sífellt að huga að. Mikið 
brottfall hefur átt sér stað í iðkendahópi sem og þjálfarahópi. Nú ríður á að 
skapa stöðugleika fyrir fimleikana þar sem okkar stærsta markmið er að 
komast í stærra og betra húsnæði sem býður upp á viðunandi aðstöðu til 
fimleikaiðkunar og efla þar með starfsemi deildarinnar. Eru væntingar um að 
bætt aðstaða laði einnig að sér þjálfarateymi til framtíðar. 

Áhöld
Ekki var fjárfest í áhöldum á árinu 2022 en stefnt er að því á árinu 2023 að 
endurnýja áhöld sem notuð er í leikskólafimleikum ásamt áhöldum fyrir 
keppnishópa.

Sýningar
Vorsýning Fimleikadeildar Sindra var haldin í maí sl. og heppnaðist sýningin 
með eindæmum vel en þemað var Latibær. Lauk vorönninni í kjölfarið.

Mót
Ekki var farið á nein mót árið 2022, því miður. Það hefur þó til allrar lukku ræst 
úr því núna á nýju ári.

Eins og sést hefur fimleikadeildin staðið frammi fyrir ýmsum áskorunum 
undanfarin misseri, en við trúum að það sé að birta til. Fimleikaiðkun í æsku 
stendur með iðkendum fram á fullorðinsár, auk þess sem hún er góður grunnur 
fyrir aðrar íþróttir. Það er því til margs að vinna að hlúa eins vel og unnt er að 
iðkendahópnum okkar og þjálfurunum sem hafa haldið starfinu gangandi.        
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Að lokum vill stjórn Fimleikadeildar Sindra þakka öllum þeim sem komu að 
starfinu í fyrra með einum eða öðrum hætti. Einnig benda stjórnarmenn á 
að það er pláss fyrir nýja meðlimi í stjórnendahópinn, og viljum við 
endilega hvetja áhugasama til að taka þátt í að starfi deildarinnar.  

Fh. Fimleikadeild Sindra

Ingibjörg Guðmundsdóttir, formaður.
Árdís Erna Halldórsdóttir, ritari.
Fjóla Hrafnkelsdóttir, gjaldkeri.
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Skýrsla Frjálsíþróttadeildar Sindra 2022

Í stjórn frjálsíþróttadeildar Sindra eru: Berglind Steinþórsdóttir formaður, Ingólfur 
Baldvinsson gjaldkeri, Einar Sigurjónsson ritari og Helga Árnadóttir 
meðstjórnandi og tengiliður við Hlaupahóp Hornafjarðar. Breytingar verða á 
stjórninni í ár þar sem Berglind mun hætta sem formaður og erum við að 
auglýsa eftir aðila til að vera með í stjórn næstu tvö árin.

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 ánægjulegt að sjá hópinn stækka 
sem æfir frjálsar og vitum við vel að það skiptir öllu máli að vera með góðan 
þjálfara. 

Í frjálsíþróttadeildinni eru um 22 iðkendur á aldrinum 6-15 ára. Í hlaupahóp 
Hornafjarðar sem hóf samstarf við frjálsíþróttadeildina haustið 2021 eru 
reglulegar æfingar allt árið 3x í viku og hefur það samstarf gengið mjög vel. 
Iðkendur í hlaupahópnum hafa verið á bilinu 38-42 og þjálfari er Helga 
Árnadóttir.

Frjálsíþróttadeildin stóð fyrir Sindraleikunum og voru þeir haldnir á 
miðvikudeginum fyrir Humarhátíð þann 22. Júní. Það var virkilega góð þátttaka á 
þeim. Iðkendur í hlaupahóp Hornafjarðar tóku að sér hin ýmsu sjálfboðaliðastörf 
á vellinum svo allt myndi ganga vel fyrir sig. Rúmlega 50 börn mættu til keppni 
og voru allir leystir út með verðlaunapening og pylsuveislu.
Á fimmtudeginum fyrir Humarhátíð stóð frjálsíþróttadeildin og Hlaupahópur 
Hornafjarðar fyrir viðburðinum ,,Hlaupið fyrir Horn” þar sem þátttakendur hlupu 
um 10.km utanvegshlaup. Það er verið að undirbúa þennan viðburð og er stefnt á 
að endurtaka leikinn sumarið 2023 og þá eru tvær vegalengdir í boði, 10km hlaup 
og 21km.

Frjálsar 2022



Það voru ekki skipulagðar ferðar á frjálsíþróttamót þetta árið, slíkt hefur 
alltaf verið í höndum foreldra en mikilvægt er að stjórn frjálsíþrótta 
deildarinnar og þjálfarinn ræði þann möguleika við foreldra með góðum 
fyrirvara. Það var þó einhver hópur sem tók þátt á Unglingalandsmótinu 
sem fram fór á Selfossi síðasta sumar. Æfingar halda áfram með sama 
sniði, þær eru 3x í viku í íþróttahúsinu og Bárunni.

Hlaupahópurinn í samstarfi við frjálsíþróttadeildina stendur fyrir ýmsum 
viðburðum eins og vetrar hlaupaseríu sem er 5 km hlaup 1x í mánuði yfir 6 
mánaða tímabil, Kjóla-og kampavínshlaupið var í haust og þar var 
gífurlega góð þátttaka, farið var í hausthlaup inn í Hoffell og hlaupið um 
Geitafellsbjörg, jólaljósakakóhlaup var á sínum stað í desember, 3ja lóna 
jökulhlaup er vorhlaup sem verður árlegur viðburður hjá deildinni svo 
eitthvað sé nefnt. Einnig fór stór hópur hlaupara saman í Mýrdalshlaupið í 
maí 2022 og stefnir hópurinn á að endurtaka leikinn í ár en á nýjum stað.

Fh. Frjálsíþróttadeildar Sindra

Berglind Steinþórsdóttir, formaður.

Frjálsar 2022



Frjálsar 2022



Frjálsar 2022



Skýrsla Knattspyrnudeildar MFL. Sindra 2022

Síðasta keppnisár hófst í febrúar með lengjubikarnum hjá mfl kk. Lengjubikar
kvk hófst í byrjun mars sem og Íslandsmót 3.fl kk og kvk. Þar sem aðstaða til 
keppni í knattspyrnu er ekki til staðar svo snemma þá þurftum við að spila alla 
leiki á útivelli með tilheyrandi kostnaði við leigu á völlum, reddingu á dómurum 
að ótöldu ferðalagi sem mér telst til að hafi verið 9 heimaleikir, spilaðir á öðrum 
völlum. Íslandsmótið hófst svo í byrjun maí hjá flestum flokkum og síðustu leikir 
voru spilaðir í lok september. 

Við forum í samstarf með Mána og vorum þar með lið í 4.deild kk. Þrátt fyrir að 
staðan í deildinni væri ekki okkur í hag þá fengu ungir strákar að stíga sín fyrstu 
skref með meistara flokki og eru þeir núna að uppskera og æfa með 
meistaraflokki. Eldri kempur drógu einnig fram skóna og sýndu að þeir hafa 
engu gleymt, eða amk var keppnisskapið á sýnum stað rátt fyrir að fæturnir 
hreyfðust hægar en hugurinn vildi. 

Knattspyrnudeildin tók að sér að hafa veg og vanda af Humarhátíðinni. Meðal 
þess sem boðið var upp á var Humarsúpa út um allan bæ, fríir tónleikar með 
hornfirsku tónlistarfólki í íþróttahúsinu á föstudagskvöldinu, hoppukastalar, 
Bylgjulestin, þrír knattspyrnuleikir svo eitthvað sé nefnt. 
Humarhátíðarballið er okkar stærsta fjáröflun og loksins gátum við slegið upp 
balli. Hljómsveitin Parket sem hvert einasta mannsbarn í sýslunni þekkir (eða 
ætti amk að þekkja) rifu upp hljóðfærin eftir nokkurra ára hlé og spiluðu fyrir því 
albesta balli sem haldið var þetta sumarið.  

 
Knattspyrna MFL. 2022



Eins og venjulega þá skiptast á skin og skúrir á fótboltavellinum en það gladdi 
Sindrahjörtun þegar strákarnir okkar hófu bikarinn á loft að loknum síðasta leik 
sumarsins, komnir upp í aðra deild. Hjá stelpunum var spiluð einföld umferð og 
efri 6 liðin spiluðu svo innbyrðis og neðri 6 liðin líka. Það munaði ekki miklu á að 
okkar stelpur næðu í efri riðilinn en þar vantaði herslu muninn. Þær kepptu því í 
neðri deildinni og enduðu þar í þriðja sæti sem verður að teljast gott þar sem 
hluti af liðinu var farinn burt í skóla. 

Að lokum þá verð ég að minnast á aðstöðuna eða öllu heldur aðstöðuleysið til 
knattspyrnuiðkunar. Ef það rignir þá fer völlurinn á flot því hann drenar ekkert. 
Grasið er ónýtt og æfingasvæðið er það einnig. Vallarskúrinn (sem 
knattspyrnudeildin á sjálf) lekur og sjoppuskúrinn (sem við eigum líka) er orðinn 
þreyttur og lúinn og það þarf sérstaka lagni til þess að opna hann. Þar sem 
bæði völlurinn og æfingasvæðið eru ónýt og það þarf að útbúa nýtt þá sjáum 
við ekki annað en að það verði að leggja gervigras á völlinn. Keppnistímabilið 
er að lengjast hjá öllum flokkum og með því að leggja gervigras á völlinn þá 
getum við spilað okkar heimaleiki hér heima og losnað við þessi óþarfa 
ferðalög. 

Fyrir hönd stjórnar,

Arna Ósk Harðardóttir, formaður.
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Skýrsla Knattspyrnudeildar Yngri flokka Sindra 2022

Starfsemi og stjórn
Starfsemi yngriflokka var með hefðbundnu sniði á árinu 2022. Stjórnina skipuðu 
Ingólfur Reynisson sem er formaður, Eva Birgisdóttir gjaldkeri, Bergþóra 
Ágústsdóttir ritari og Guðrún Ása Jóhannsdóttir meðstjórnandi. 

Þjálfaramál 
Knattspyrnudeildin hefur verið mjög lánsöm með þjálfara, og hefur ríkt 
stöðugleiki í þjálfarmálum hjá yngriflokkum. Jóhann Bergur Kiesel er þjálfari í 
5.fl, 6.fl og 7.fl. kk og kvk,  Veselin Chilingirov (Vesko) er með 3.fl kk og kvk. og 4fl. 
kvk. Óli Stefán Flóventsson er með 4.fl kk. Einnig hefur Mate Paponja verið þeim 
til aðstoðar ásamt fleirum. Mariano kom inn á árinu sem styrktarþjálfari og 
hefur sú viðbót reynst virkilega vel. Það er vert að nefna að samstarfið á milli 
þjálfaranna er mjög gott og vinna þeir mikið í teymisvinnu. Helsta áskorunin 
varðandi þjálfaramál hefur verið að manna aðstoðarþjálfun fyrripart dags, en 
það lítur betur út núna. 

Iðkendur, æfingar og mót
Iðkendafjöldi er svipaður og fyrri ár. Staðan er þó sú að fjöldinn í sumum 
árgöngum er of lítill til að halda úti sér æfingum stúlkna- og drengja. Við slíkar 
aðstæður er ávallt reynt að finna lausn sem kemur iðkendum fyrir bestu, m.a. í 
samstarfi við önnur félög. Á síðasta ári ber helst að nefna samstarf okkar við 
Neista á Djúpavogi, sem hefur gert okkur kleift að halda úti keppnisliðum í 
mörgum flokkum. Þökkum við þeim kærlega fyrir gott samstarf sem heldur 
vonandi áfram um ókomin ár. 



Loksins voru haldnar keppnir án nokkurra covid takmarkana, sem var virkilega 
kærkomið. Allir flokkarnir tóku þátt í stórum mótum eins og Orku- og TM 
mótunum í Eyjum, Símamótinu og Reycup í höfuðborginni og N1 mótinu á 
Akureyri. Einnig tóku flokkarnir þátt í Íslandsmótum auk nokkurra smærri 
dagsmóta. Það var því líf og fjör eins og venjulega og þeyst um landið þvert 
og endilangt lungan úr árinu. Sem fyrr er samvinna á milli allra aðila mikilvæg 
í slíku starfi, og varðandi mótin þá er foreldrasamstarfið einn mikilvægasti 
hlekkurinn. 

Við hvetjum því alla foreldra að taka virkan þátt í starfi félagsins á þann hátt 
sem fólk getur og treystir sér til. Við í ráðinu þökkum fyrir árið, sérstaklega 
þeim fjölmörgu sem lögðu hönd á plóg við að halda starfinu góðu og gjöfulu.

Fh. Knattspyrnudeild yngri flokka

Ingólfur Reynisson, formaður.  
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Kraftlyftingardeild 2022

Skýrsla Kraftlyftingardeild Sindra 2022
 

Engin starfsemi var á vegum Kraftlyftingadeildar Sindra á árinu 2022. 
Deildin hefur legið í dvala síðan 2020 vegna Covid og takmarkaðri 
aðstöðu til lyftinga. Vegna leiðréttinga á æfingargjöldum er ársreikningi 
gert skil..



Skýrsla stjórnar Körfuknattleiksdeild Sindra 2022

Stjórn 2022 
Stjórn körfuknattleiksdeildar árið 2022 skipuðu Elías Tjörvi Halldórsson formaður, 
Janine Arens gjaldkeri og Þorgrímur Tjörvi Halldórsson ritari ásamt þeim 
Björgvini Erlendssyni, Skúla Ingibergi Þórarinssyni og Jakobi Guðlaugssyni sem 
meðstjórnendum. 

Ottó Marwin Gunnarsson, Guðrún Ósk Gunnarsdóttir og Jón Guðni Sigurðsson 
hættu í stjórn á árinu og komu þau Janine og Jakob inn í þeirra stað. 

Meistaraflokkur karla 
Starf meistaraflokks karla í byrjun árs var örlítið litað af kórónuveirufaraldri en 
samkomutakmarkanir voru á fyrstu leikjum ársins. Einnig var svolítið um það að 
leikjum væri frestað vegna smita. Takmarkanir voru þó fljótlega afnumdar og 
hægt var að taka á móti fullri stúku í Ice Lagoon höllinni. 
Sindri hélt áfram að skila góðum úrslitum í 1. deild á vordögum og endaði 
deildarkeppnina í þriðja sæti annað árið í röð. Liðið náði heimavallarrétti í 
úrslitakeppni en datt út í fyrstu umferð eftir tap gegn Álftanesi í oddaleik. Þrátt 
fyrir svekkjandi tap þá er þetta besti árangur liðsins hingað til.  
Liðið þetta tímabilið samanstóð sem áður af sterkum hópi aðkomumanna og 
góðum kjarna heimamanna. 
Detrek Browning leikmaður Sindra fékk svo viðurkenningu frá KKÍ sem 
mikilvægasti leikmaður 1. deildar þetta tímabilið. 
Undirbúningur fyrir tímabilið 2022-2023 hófst strax í byrjun sumars en Israel 
Martin hélt áfram störfum sem þjálfari meistaraflokks og yfirþjálfari yngri flokka. 
Við misstum nokkra heimamenn til annarra liða um sumarið en þeir sem eftir 
voru hafa heldur betur stigið upp. Einnig tókst okkur að ráða til okkar frábæran 
hóp aðkomumanna. Þrátt fyrir það hefur aðeins vantað upp á leikmannafjölda, 
en ungir og efnilegir drengir úr 9. flokki hafa hjálpað til við að ná í æfingahóp og 
fylla bekkinn. 

 
Karfa MFL. 2022



Liðinu hefur gengið prýðilega þar sem af er tímabils og þegar þessi skýrsla er 
skrifuð situr Sindri í þriðja sæti 1. deildar og hefur góða möguleika á því að 
tryggja sér sæti í úrslitakeppni þriðja árið í röð. 

Yngri flokkar  
Starf yngri flokka hélt áfram að vaxa og dafna á fyrri hluta árs 2022 en boðið 
var upp á æfingar fyrir krakka á öllum aldri. Hjálmar Jens Sigurðsson hélt utan 
um það starf með dyggum stuðningi foreldra.  
Iðkendafjöldi hélt áfram að aukast og ástundun og mæting var í flestum 
tilvikum mjög góð. 
Krakkarnir í 1. - 4. bekk kepptu á Nettómótinu í Reykjanesbæ í mars ásamt því 
að keppa á dagsmóti á vegum Hattar á Egilstöðum í lok maí þar sem 40 
krakkar frá Sindra mættu til leiks. 
Krakkarnir í 5. - 6. bekk mættu til leiks á á Íslandsmóti 10 og 11 ára ásamt því að 
mæta á ofantöld mót. Tvö lið voru send til keppni í báðum flokkum og stóðu 
þau sig með prýði. 11 ára liðið vann sig upp um styrkleikaflokk á tímabilinu og 10 
ára liðið var einni körfu frá því að vinna sig upp í sterkasta riðilinn af 10 
mögulegum. 
Það var töluverð aukning iðkenda í 7. - 10. Bekk á tímabilinu. Lið voru send til 
keppni á Íslandsmóti í 8. og 10. Flokki. 8 flokkur vann sig upp í C - riðil og endaði í 
þriðja sæti eftir síðasta mótið og 10. flokkur náði í undanúrslit 3. deildar. 
Fjöldi krakka frá Sindra tók þátt í Afreksbúðum KKÍ sem eru fyrir 5. - 7. bekk og 
er fyrsta stig í undirbúningi fyrir yngri landsliðin. Hilmar Jóhannsson og Smári 
Óliver Guðjónsson voru valdir í U-14 æfingahóp KKÍ. Þar að auki voru þeir Birgir 
Leó Halldórsson og Erlendur Björgvinsson valdir í 16 manna æfingahóp fyrir U16 
landsliðið og Birgir Leó að endingu valinn í 12 manna hóp U16 og keppti fyrir 
Íslands hönd á Norðurlandamóti yngri landsliða í lok júní. Að lokum var svo 
Tómas Orri Hjálmarsson valinn í æfingahóp fyrir U20 landsliðið. 

 
Karfa MFL. 2022



Meistaraflokkur kvenna og annað starf 
Starf meistaraflokks kvenna hefur breyst en einnig aðeins aukist milli ára. Ekkert 
lið er skráð til keppni en hópur kvenna hefur hist reglulega til æfinga svipað eins 
og með bumbubolta karla.  Æfingar voru lengi að fara aftur í gang eftir sumarfrí 
en nú eru um 18 konur sem mæta reglulega og æfa. Nú eru fastar æfingar á 
mánudögum og laugardögum, en mánudagsæfingar heldur betur sóttar. Ljóst 
er að hér má gera betur og bindum við vonir við að hægt verði að efla starfið í 
framtíðinni.  
Bumban heldur sínum sessi sem einn af máttarstólpum deildarinnar. Mæting 
hefur aðeins dvínað milli ára en æfingar eru ekki alveg eins vel sóttar.  Mæting 
hefur verið frá 6 – 12 manns á æfingu en hópurinn þó heldur stærri sem lætur 
sjá sig reglulega. Við vonumst til þess að hægt verið að efla þeirra starf á 
komandi ári. 

Fjármál og stuðningur
Rekstur deildarinnar hefur haldið áfram að vaxa og umsvif hennar aukist. Þetta 
ár var töluvert breytt frá fyrri árum þar sem að stofnuð var sérstök stjórn yngri
flokka en hún hefur séð alfarið um rekstur þeirra á haustönn.
Róðurinn var fremur þungur fyrstu mánuði ársins en stjórninni hefur tekist að 
taka til í fjármálum sínum, skera niður þar sem það hefur þurft og sótt á ný mið 
þegar kemur að fjáröflunum. Aðal kostnaðarliðurinn, sem fyrr, hefur verið 
meistaraflokkur karla.
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Körfuknattleiksdeild hefur leitað ýmissa fjölbreyttra leiða til þess að fjármagna 
starfið og má þar helst nefna árlega sölu á síld, þorrabökkum, bolludagsbollum 
og öðrum tilfallandi fjáröflunum. Þar að auki hófum við frábært samstarf með 
Kvennakór Hornafjarðar til þess að sjá um veitingasölu og dyravörslu á 
Sjómannaballi í júní. Í byrjun desember tókum við svo stórt skref í framtíðar 
fjáröflun deildarinnar þegar gerður var samningur við Endurvinnsluna um 
rekstur flöskumóttöku á Höfn.
Styrktaraðilar deildarinnar hafa tekið vel við sér eftir að kórónuveirufaraldrinum 
lauk og nokkuð bæst í hópinn. Nú gengur rekstur deildarinnar töluvert betur og 
hefur okkur tekist að greiða niður töluvert af skuldum við aðalstjórn samhliða 
rekstri deildarinnar.
  
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.  Án ykkar væri 
þetta ekki hægt. 
 

F.h. Körfuknattleiksdeildar Sindra    

Elías Tjörvi Halldórsson, formaður.

 
Karfa MFL. 2022



 
Karfa MFL. 2022



 
Karfa MFL. 2022



 
Karfa MFL. 2022



Skýrsla stjórnar Yngri flokka Körfuknattleiksdeild Sindra 2022

Skipun nýrrar stjórnar
Um miðjan ágúst óskaði framkvæmdarstjóri Umf. Sindra eftir fólki í stjórn 
yngriflokkaráðs Körfuknattleiksdeildar Sindra þar sem aðskilja átti rekstur 
yngriflokka og meistaraflokks. 

Fimm einstaklingar buðu sig fram og fljótlega var haldinn fundur þar sem 
mynduð var stjórn sem skipti með sér verkum og voru þau eftirfarandi: Jóhanna 
Íris Ingólfsdóttir, formaður, Sigrún Ólöf Björgvinsdóttir, ritari, Janine Arens, 
gjaldkeri, Finnur Smári Torfason, meðstjórnandi og Guðrún Erla Sumarrós 
Víðisdóttir, meðstjórnandi. Hjálmar Jens Sigurðsson var stjórninni innan handa 
við skipulagningu og utanumhald á skráningu í mót og leiki. Hann sá um starf 
yngriflokka áður en að skiptingunni kom og stjórnin því afar heppin með að hann 
skildi vera tilbúinn að aðstoða. Stjórnin skipaði einnig tengilið stjórnar fyrir hvern 
aldurshóp til þess að dreifa álaginu og til þess að hafa betri yfirsýn yfir hvern flokk 
fyrir sig. Stjórnin fundar einu sinni til tvisvar sinnum í mánuði og einnig eru haldnir 
mánaðarlegir fundir með þjálfurum. Þá koma stjórn og þjálfarar saman og ræða 
verkefni næsta mánaðar. Þannig eru allir vel upplýstir um starfið innan 
deildarinnar. Yngriflokkastjórn vinnur einnig með stjórn meistaraflokks að ýmsum 
verkefnum þegar auka hendur vantar, en fjármál yngriflokka og meistaraflokks 
eru alveg aðskilin. 
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Skipulagning á starfinu og ráðning þjálfara
Stjórnin hóf strax skipulagningu á starfi vetrarins. Þar sem yngriflokkar voru að 
byrja á byrjunarreit fjárhagslega var farið í að kortleggja starfið. Áætlun um 
iðkendafjölda var byggð á iðkendatölum fyrra tímabils. Ný stjórn lagði mikla 
áherslu á faglegt starf og var ákveðið að tveir þjálfarar yrðu á hverri æfingu. 
Israel Martin hélt áfram samkvæmt samningi sínum að sinna yfirþjálfun 
yngriflokkastarfs sem og þjálfun elsta hópsins eða 7.-10. bekkjar. Auðunn 
Hafdal var ráðinn aðstoðar þjálfari í sama hópi sem og hjá 3. – 4. bekk. Með 
honum kom Margrét Kristinsdóttir til bjargar með því að taka eina æfingu í 
viku. Leikmaður meistaraflokks Guillermo Sánchez var ráðinn sem aðalþjálfari 
3.-4. bekkjar og 5. – 6. bekkjar. Honum til aðstoðar var Oscar Alexander ráðinn 
sem einnig er leikmaður meistaraflokks. Stjórnin ákvað fljótt að bæta við 
styrktarþjálfun á æfingartíma elsta hópsins og var Guillermo fenginn til þess 
að sjá um hana. Kristján Örn Ebenezerson var ráðinn sem þjálfari 1.-2. bekkjar 
og var hann einnig fenginn til þess að sjá um leikskólaboltann. Honum til 
aðstoðar með 1. – 2. bekk var Kacper leikmaður í 9. flokki ráðinn og ásamt 
honum voru Hilmar Óli Jóhannsson og Maríus Máni Jónsson fengnir til þess að 
aðstoða í leikskólaboltanum. Í nóvember var leikmaður meistaraflokks, 
Rimantas Daunys ráðinn sem afleysingaþjálfari og tók hann tímabundið við 
hluta af æfingum Israels Martins hjá elsta hópi. Hann sinnir svo áfram þjálfun í 
þeim flokki þegar Auðunn Hafdal fer í fæðingarorlof.   

Israel, Guillermo, Kristján og Rimantas eru allir með háskólamenntun í 
íþróttafræðum og/eða þjálfaramenntun á hæsta stigi. Aðrir þjálfarar eru með 
þjálfaramenntun frá KKÍ eða ÍSÍ. Stefnt er að því að þeir yngstu sem eru að 
sinna sinni fystu aðstoðarþjálfun fári á slík námskeið þegar þau verða haldin 
næst. Allir í stjórninni voru sammála um að laun þjálfara skildu uppgefin til 
skatts og fá þjálfarar greitt samkvæmt kjarasamningum. 



Til þess að halda vel utan um útgjöld yngriflokkanna var sett upp skjal fyrir 
allt tímabilið með öllum leikjum yngriflokka sem og meistaraflokks. Þannig 
var hægt að sjá með auðveldum hætti hvenær þjálfarar væru í burtu og 
hvenær þyrfti að fá afleysingu, hversu mikill kostnaður myndi fara í ferðir og
gistingu þjálfara vegna móta o.s.fv.  Æfingargjöld voru svo ákveðin út frá 
launakostnaði þjálfara miða við áætlaðan iðkendafjölda og útgjöldum 
vegna leikja og ferða á móti styrkum vegna yngriflokkastarfs svo sem lottói 
og styrks frá sveitarfélaginu. Yngriflokkar fjárafla ekki að neinu leyti að 
undanskyldri sjoppu á heimaleikjum yngriflokka. 

Keppni yngriflokka
Keppni yngriflokka fór vel af stað á tímabilinu. 9. flokkur spilar leiki á 
íslandsmóti, 7. flokkur spilar einnig á íslandsmóti en í tourneringum. 5. og 6. 
bekkur tekur þátt í minniboltamóti og 3.-4. bekkur og 1.-2. bekkur fóru á 
Fjölnismótið sem áður hét Sambíómótið. Liðunum hefur gengið afar vel í 
sínum keppnum og hafa bæði þjálfarar og liðsmenn fengið hrós fyrir hversu 
miklum framförum þau hafa tekið. 

Körfuknattleiksdeildin hélt einnig mót hér heima sem styrkt var af Nettó. Þar 
mættu til leiks lið frá Sindra, Hetti, Hrafnkeli Freysgoða og Vík og Klaustri 
með börn á aldrinum 6 – 11 ára. Fleiri lið sýndu mótinu áhuga svo ljóst er að 
endurhugsa þarf framkvæmd mótsins svo allir komist fyrir. Veðrið var ekki 
upp á sitt besta og þurfti að seinka mótinu þar sem liðin að austan komust 
ekki fyrir áætlaðan tíma. Það fór þó allt vel og mótið þótti takast afar vel. 
Eftir mótið sýndu Vík og Klaustur áhuga á sameiginlegum æfingum og 
jafnvel leikjum milli eldri iðkenda. Ekki hefur orðið af samstarfinu ennþá, en 
vonast stjórnin til þess að vorönnin gefi færi á því. 
Fjölgun varð á iðkendum í byrjun nýs tímabils, en enn hallar á stúlkur í liðin og 
er það eitthvað sem stjórnin þarf að skoða nánar hvernig hægt sé að laga 
og efla. 
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Þrír drengir voru valdir í æfingahópa yngrilandsliða á milli jóla og nýárs og voru 
það þeir Hilmar Óli Jóhannsson, U15, Kacper Ksepko, U16 og Birgir Leo 
Halldórsson, U18.
 
Æfingabúðir milli jóla og nýárs.
Guillermo þjálfari óskaði eftir því við stjórnina í október að fá að halda 
æfingabúðir á milli jóla og nýárs. Stjórnin tók að sjálfsögðu vel í það verkefni. 
Um verkefni þjálfarans var að ræða og kom stjórnin ekki að skipulagningu 
búðanna nema eftir óskum þjálfarans. Búðirnar voru ekki styrktar af neinum og 
ekki haldnar í fjáröflunarskyni heldur engöngu vegna áhuga þjálfarans á auka 
æfingum milli hátíða. 38 börn voru skráð í búðirnar sem heppnuðust afar vel. 
Guillermo fékk með sér tvo aðra þjálfara, þá Israel Martin og Ty Stewart 
leikmann meistaraflokks. Hann hannaði einnig sjálfur logo sem sett var á boli 
sem innifaldir voru í verðinu á búðunum. Knattspyrnudeild Sindra var svo 
almennileg að lána tíma á milli jóla og nýárs sem þeir hafa haft fyrir 
æfingabúðir í knattspyrnu og þökkum við þeim kærlega fyrir. Guillermo og 
Israel eru svo að skipuleggja sumar æfingabúðir sem fara munu fram í byrjun 
júní 2023. 

Yngriflokkar halda ótrauðir áfram út tímabilið og er stjórnin farin að horfa til 
skipulagnirnar á næsta tímabili til dæmis varðandi ráðningu þjálfara.  Það 
hefur verið virkilega gaman að fylgjast með starfinu blómstra og sjá deildina 
stækka og eflast. Við hlökkum því til næstu verkefna og þökkum í leið þeim sem 
aðstoðað hafa við að gera starfið frábært. 

F.h. Yngri flokka Körfuknattleiksdeildar Sindra 

Jóhanna Íris Ingólfsdóttir, formaður.
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Skýrsla formanns Rafíþróttadeild Sindra 2022

Starfsemi rafíþróttadeildar hófst að nýju þann 1. Nóvember 2022 eftir að 
samkomutakmarkanir stjórnvalda tóku enda og starfsemin hafði verið 
undirbúin í nokkra mánuði með ráðningu þjálfara og skipulagningu starfsins. 
Æfingar voru haldnar í Vöruhúsinu frá þeim tíma og til loka ársins 2022. Æfingar 
eru enn haldnar í vöruhúsinu en nú standa yfir samningaviðræður um nýtt og 
betra húsnæði sem að verður eingöngu ætlað starfsemi rafíþróttadeildarinnar.
 
Fyrir sitja í stjórn : Hafsteinn Ísaksen – Formaður, Róbert Marwin Gunnarsson – 
Varaformaður og Ottó Marwin Gunnarsson gjaldkeri. Á seinnihluta ársins 
bættist Dagbjört G. Magnúsdóttir við sem meðstjórnandi og ritari.
Á árinu voru ráðnar fimm manneskjur í þjálfarastörf : Sölvi Ólafsson, yfirþjálfari. 
Að auki voru Lea Sól, Viktoría Rós, Haukur og Björgvin ráðin sem þjálfarar. 

Í desember var haldið þjálfaranámskeið og foreldrafyrirlestur í samstarfi við 
Rafíþróttasamband Íslands. Við leggjum mikið upp úr þjálfaramenntun og 
góðum starfsaðstæðum fyrir þjálfara auk þess að vinna eftir regluverki sem að 
skerpir getur þjálfara og ýtir undir samstöðu. Á komandi ári munum við halda 
áfram með þá stefnu og höfum því skráð deildina í Esports Coaching Academy. 
Eða ECA, sem er stofnun sem að muni hjálpa okkur að taka stefnu deildarinnar 
á næsta stig. Hugbúnaður ECA svipar til Sideline Sports fyrir aðrar íþróttir og 
þykir eitt fremsta þjálfunartól í heimi rafíþrótta. 
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Á árinu fengum við styrki frá eftirfarandi aðilum:
Verkfærni ehf,– 20.000kr, Beinlínis ehf, - 20.000kr og Hirðingjarnir styrktu 
okkur um 1.000.000kr, eyrnamerkt til tækjakaupa. Einnig styrkti Brynjúlfur 
Brynjólfsson deildina um prentun á auglýsingaefni. Að auki fengum við vilyrði 
fyrir styrk frá UMFÍ að upphæð 110.000kr. Fyrir styrkinn frá Hirðingjunum 
fjárfestum við í fimm öflugum leikjatölvum sem bættust við þær fimm sem að 
fyrir voru og voru keyptar í janúar 2022. Stefna okkar er að geta boðið upp á 
25stk tölvu/ leikjaver og tryggja því aðgengi allra iðkenda að íþróttinni óháð 
stétt eða stöðu.

Við lok árs voru 38 iðkendur í yngri flokkum rafíþróttadeildar og 8 iðkendur í 
meistaraflokki. Samtals eru því 46 iðkendur á öllum stigum við lok ársins 2022, 
sem er mikil aukning og fór fram úr okkar væntingum. Stefnan er nú að setja 
upp þjálfunarplan á öllum stigum skv stöðlum sem þekkjast hjá fremstu 
Rafíþróttadeildum í heimi og eru mörg verkefni sem fara af stað fljótlega.

Það getur talist ljóst að koma rafíþróttadeildar inn í starfsemi UMF Sindra 
hefur verið mikil lyftistöng fyrir starfið og þörf viðbót. Það hefur sýnt sig að 
starf deildarinnar er þarft og hefur verið mikil félagsleg stoð hjá þeim 
ungmennum sem að ekki hafa fundið sig í öðrum íþróttum. Við höfum unnið 
náið með Rafíþróttasambandi Íslands við uppbyggingu starfsins og við höfum 
við sett sem stefnu að vinna eftir góðum gildum sem einkenna eiga starfsemi 
ungmennastarfs og byggja á þeim grunni sem að Rafíþróttasamband Íslans 
setur. 

Fyrir hönd stjórnar Rafíþróttadeildar UMF Sindra.

Hafsteinn Ísaksen Hansson, formaður.
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Skýrsla Stjórnar Sunddeildar Sindra 2022

Deildin hóf aftur störf eftir gott jólafrí.
Þjálfari er Mariano Ferreyra og aðstoðarþjálfari var Heiðdís Elva fram að 
haustönn en þá komu Lea Sól og Ástrós.

Deildin var með æfingar hjá 1, 2 og 3-10 bekkur sem og Garpa sundið.
Æfingar voru vel sóttar. Því miður var ekkert innanfélagsmót þetta árið og 
ekki var farið heldur að keppa eða í æfingarbúðir með börnin.
 
Við héldum úti sumarsundæfingum fyrir skólabörnin og fannst þeim gaman 
að fá að synda í sól og sumarhitanum. Í sumar vorum við einnig með tvö 2ja
vikna forskólasund fyrir 4 og 5 ára börn og var það mjög vel sótt. 

Mikil eftirsjá er af Heiðdísi Elvu, hún var búin að vera hjá okkur í 4 ár sem 
aðstoðarmaður þjálfara og sjálf á sundæfingum alla daga vikurnar. 
Viljum við óska henni velfarnaðar á nýjum stað og vonum að Sindra hjartað 
slái alla daga, alltaf og vonum að hún komi aftur til okkar.

Fh. Sunddeild Sindra,

Erla Berglind Antonsdóttir, formaður. 
Jónína Björk, gjaldkeri
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