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Aðalstjórn kosin á aðalfundi 2020 

Rósa Dagný Benjamínsdóttir formaður 

Jóna Jónsdóttir gjaldkeri 

Elsa María Guðmundsdóttir ritari 

Kristín Sóley Björnsdóttir varamaður  

Elsa fór í frí frá stjórnarstöfum UFA og við tók  Jóna Finndís Jónsdóttir sem ritari. 

 

Skoðunarmaður reikninga er Guðmundur Víðir Gunnlaugsson. 

 

Árið 2020 var eins og allir vita mjög sérkennilegt, það einkenndist af samkomutakmörkunum 
vegna Covid-19 og hafði það umtalsverð áhrif á frjálsíþróttastarf UFA. Á vormánuðum féll mikið 
af æfingum niður enda var íþróttaiðkun í hópum ekki leyfð. Sumarmánuðir voru frjálsari en 
vormánuðir og takmarkanir á haustmánuðum ekki eins umfangsmiklar og að vori, hvað 
íþróttastarf varðar. Þjálfarar félagsins nýttu samfélagsmiðlar og hvöttu iðkendur og fjölskyldur 
þeirra óspart til að halda íþróttaiðkun áfram, ýmist með uppskriftum að hlaupaæfingum, 
kirkjutröppuhlaupi, hreyfibingóum eða zoom-æfingum í heimahúsum.  

 

Fjöldi skráðra iðkenda á árinu var nokkuð minni en fyrri ár og má það vafalítið rekja að nokkru 
leyti til þeirra óvissu að ekki var ljóst í byrjun tímabils hvort hægt yrði að halda uppi æfingum og 
keppni. Að jafnaði má segja að hjá félaginu æfir 55-60 manns frjálsar íþróttir, flestir yfir 
sumartímann, auk þess er langhlaupadeildin, UFA Eyrarskokk með mikinn fjölda iðkenda. 

 

Samstarf frjálsíþróttastarfsins og Eyrarskokks hefur verið farsælt. UFA Eyrarskokk stendur fyrir 
þremur almenningshlaupum ár hvert þar sem ágóði hlaupanna fer til styrktar frjálsíþróttastarfs 
UFA en iðkendur og foreldra aðstoða við hlaupahaldið. Auk þessa er áhugi á auknu samstarfi þar 
sem þeir frjálsíþróttaiðkendur sem áhuga hafa á að efla sig í millivegalengdum og/eða lengri 
hlaupum gætu tekið hlaupaæfingar með UFA Eyrarskokki. Hlauparar í UFA Eyrarskokki gætu á 
móti tekið þátt í völdum æfingum með meistaraflokknum. 

 

  
Keppendur 10 ára og yngri á innanfélagsmóti UFA, febrúar 2021 



Mót 

Um mitt ár 2020 kom beiðni frá Frjálsíþróttasambandi Íslands um að UFA tæki að sér að halda 
94. Meistaramót Íslands. Beiðnin kom með mjög stuttum fyrirvara. Við vorum við alls ekki viss 
um að taka þetta risastóra verkefni að okkur en þar sem margir lögðu hönd á plóg réðumst við í 
þetta verkefni. Mjög margir komu að þessu móti og víða var leitað í raðir eldri frjálsíþrótta 
manna og kvenna sem höfðu hér á árum árður stundað frjálsar íþróttir. Stjórn UFA kann öllum 
þeim 50 sjálfboðaliðum sem lögðu okkur lið bestu þakkir fyrir, án ykkar hefði þetta mót ekki 
orðið að veruleika.  Sérstakar þakkir fær Gunnar Sigurðsson í UMSS fyrir góða hjálp í kringum 
mótið, hann var mótsstjóri og UMSS lánaði okkur startblokkir og fleira. Frjálsíþróttavöllurinn 
okkar var færður í nýjan búning og ýmis atriði sem voru bætt fyrir þetta mót og kunnum við 
Akureyrarbæ og Þórsurum bestu þakkir fyrir gott samstarf. Samhliða Meistaramótinu hélt  
íþróttabandalag fatlaðra sitt íslandsmót og fengu þau að nota okkar búnað. Ásamt því að 
starfsfólk okkar aðstoðaði við framkvæmd á þeirra móti. Ungmennafélag Akureyrar fékk 
viðkenningu fyrir vel unnin störf á 94. Meistaramóti Íslands við vorum valinn hópur ársins af 
Frjálsíþróttasambandi Íslands. 

 

Önnur mót sem UFA hélt á árinu  voru Grunnskólamót UFA fyrir nemendur 4.-7. bekkja 
Akureyrarbæjar, Síðasta Sjallaballamót UFA (10 keppendur), Spretthlaup UFA (41 keppandi),  
UFA bætingamót (27 keppendur), SíðastaSumarSjallaballamót (15 keppendur) og Sumarlokamót 
UFA (17 keppendur). Öll þessi mót tókust með miklum ágætum mót en önnur þurfti því miður 
að fella niður. 

 

Iðkendur okkar fóru á mót eftir því sem möguleiki var á, þar má m.a. nefna að fjölmennt var á  
Meistaramót tiltekinna aldursflokka, Bikarkeppni 15 ára og yngri og Sumarleika HSÞ sem haldnir 
voru í sól og blíðu. Iðkendur stóðu sig mjög vel á þessum mótum, bættu sinn fyrri árangur og 
margir fengu verðlaun. Við erum verulega stolt af okkar iðkendum. 

 

 

Strákar, 11 ára og yngri á MÍ 11-14 ára, sumarið 2020 

 

 



Íslandsmeirstarar UFA voru  18 á árinu 2020

Aníta Lind Sverresdóttir 
Anna Sofia Rappich 
Ágúst Bergur Kárason 
Birnir Vagn Finnsson 
Brynjar Páll Jóhannsson 
Elena Soffía Ómarsdóttir 
Garðar Atli Gestsson 
Guðmundur Hólmar Jónsson 
Gunnar Atli Fríðuson 

Gunnar Eyjólfsson 
Hafdís Sigurðardóttir 
Róbert Mackay 
Sigríður Björg Einarsdóttir 
Sigrún Lóa Kristjánsdóttir 
Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir 
Sonja Sif Jóhannsdóttir 
Tóbías Þórarinn Matharel 
Unnar Vilhjálmsson 

 

Okkar iðkendur í landsliðshópi FRÍ eru Hafdís Sigurðardóttir og Gunnar Eyjólfsson. Í Úrvalshópi 
FRÍ eru Birnir Vagn Finnson, Sigurlaug Anna Sveinsdóttir, Andrea Björg Hlynsdóttir. 

 

Viðurkenningar UFA vegna ársins 2020 

Íþróttafólk UFA voru valin: Hafdís Sigurðardóttir og Birnir Vagn Finnsson 
Hvatningarverðlaun fengu: Sigurlaug Anna Sveinsdóttir, Róbert Mackay og Anna Sofia Rappich 
 

 
Sigurlaug Anna Sveinsdóttir, Anna Sofia Rappich og Róbert Mackay. 

 

Þjálfaramál 

Þjálfarar okkar er þeir gamalreyndu Unnar og Mummi. Einnig bættist við  

Ari Jósavinsson sem þjálfar hjá okkur á þriðjudögum og leggur áherslu á köst og stangarstökk. 

Unnar hefur eldri iðkendur sér til aðstoðar með yngri hópana. Aðstoðarþjálfarar eru Birnir, 
Katrín og Alexander. Stjórn UFA kann þjálfurum og aðstoðarfólki bestu þakkir fyrir vel unnin 
störf. 

 



 

Þjálfarar, aðstoðarþjálfarar og Ásgeir tímatökumaður 

 

Styrktaraðilar 

Styrktaraðilar félagsins eru Akureyrarbær, Íslensk Verðbréf, Norðlenska, Rafeyri, RUB23 og 
World Class. Kunnum við þeim bestu þakkir fyrir stuðninginn. 

 

Starf stjórnar 

Stjórnarfundir 2020 voru 16 talsins og flestir þeirra fóru fram sem fjarfundir í ljósi 
samkomutakmarkana. Kristín Sóley varamaður í stjórn hefur unnið mikið til þess að við verðum 
aftur fyrirmyndafélag ÍSÍ og mun hún fara yfir það hér á eftir. Afraksturinn er Handbók UFA sem 
innheldur miklar upplýsingar um félagið og þær reglur sem um starfsemi þess gilda. Handbókin 
verður brátt aðgengileg á heimasíðu UFA. 

 

Breytingar verða á stjórnarstafi UFA um þessar mundir ég Rósa mun láta af formennsku UFA en 
mun bjóða mig fram til stjórnarsetu næsta árið. Stjórnarkonur munu starfa áfram, en okkur 
vantar því karlmann til stjórnarstarfa. 

 

Fyrir hönd stjórnar UFA 

Rósa Dagný Benjamínsdóttir  

Formaður. 

 

 

 


