Ungmennafélag Akureyrar
2007
Ungmennafélag Akureyrar, UFA var stofnað 5. apríl 1988 og voru stofnfélagar
tæplega 60. Tilgangur félagsins er að efla frjálsar íþróttir á Akureyri, þroska
félagsanda og stuðla að heilbrigðu líferni.
Hér á eftir fer árskýrlsa félagsins fyrir starfsárið 2007.
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Fundarhöld
Aðalfundur UFA vegna ársins 2006 var haldinn 28. febrúar í kaffiteríu
Íþróttahallarinnar. Fundarstjóri var Kristján Þór Júlíusson. Fundarritari Rannveig
Oddsdóttir. Gestir fundarins voru Ómar Bragi Stefánsson UMFÍ, Sæmundur
Runólfsson UMFÍ, Kristinn Svanbergsson deildarstjóri íþróttadeildar Akureyrarbæjar,
Birgir Ari frá landsmótsnefnd í Kópavogi, Hringur Hreinsson UMFÍ, Árni Arnsteinsson
formaður UMSE, Viðar Sigurjónsson starfsmaður ÍSÍ á Akureyri og Ólafur Jónsson
formaður ÍRA.
Úr stjórn gengu, Gísli Pálsson og Kristín Konráðsdóttir. Ragnheiður Júlíusdóttir og
Kristinn Hreinsson komu inn í þeirra stað. Viðurkenningar voru veittar íþróttafólki
félagsins fyrir góðan árangur og ástundun og íþróttamaður UFA 2006, Bjartmar
Örnuson heiðraður. Á fundinum var einnig samþykkt að rukka félagsgjöld á 18 ára og
eldri 1000 kr. á ári.
Stjórnarfundir voru 26 á árinu. Formannafundir ÍBA voru sóttir, sambandsþing UMFÍ á
Þingvöllum, auk fjölmargra funda um vallarmál og uppbyggingu frjálsíþróttaaðstöðu í
bænum.
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Skýrsla stjórnar
Starfið gekk vel á árinu og verður að flestu leyti að teljast öflugt.
Hyllir nú undir bættar aðstæður til iðkunnar frjálsra íþrótta og er vallaruppbygging á
fulli skriði. Hafin er bygging 8 brauta fullbúins frjálsíþróttavallar á íþróttasvæði Þórs,
sunnan Hamars. Gert er ráð fyrir að völlurinn standist alla alþjóðlega staðla og stefnt
er að verklokum haustið 2008.
Með tilkomu þessa mannvirkis verður breytingin fyrir frjálsíþróttaiðkendur gífurleg.
Einnig styrkir tilkoma vallarins rekstur UFA verulega, því með tilkomu hans verður
komin boðleg aðstaða til móthalds hér heima. Einangrun á veggjum Bogans er í
gangi en hiti ekki enn komin á, vonir standa til að úr rætist innan skamms. Verður
þar einnig um mikla bót að ræða. Má því segja að nú hylli undir langþráða drauma
okkar frjálsíþróttaáhugamanna.
Heimasíðu UFA, ufa.is, var haldið úti sem fyrr. Í maí var síðunni breytt og flutt yfir til
Stefnu, síðan er tengt síðu ÍBA iba.is og birtast allar fréttir sem skráðar eru á síðuna
einnig á iba.is. Má þar fylgjast með því sem á döfinni er á hverjum tíma, sem og
árangri og helstu afrekum okkar íþróttafólks. Heimsóknir á síðuna eru yfir 313.000
þ.a. reikna má með 5-600.000 heimsóknum á ári. Frjálsíþróttafólk af öllu landinu
fylgjist með síðunni, auk þess sem fréttamiðlar á svæðinu miðla fréttum af henni.
Það er skoðun stjórnar UFA að æfingagjöldum hjá félaginu sé mjög í hóf stillt og þá
stuðst við samanburð við þátttökugjöld í öðrum íþróttagreinum. Æfingasókn iðkenda
var lengst af með ágætum. Ljóst er að margt af okkar helsta íþróttafólki tók miklum
framförum á árinu og eru okkar sterkustu einstaklingar komnir í fremstu röð á Íslandi í
sínum greinum.
Nýjir utanyfirgallar voru keyptir fyrir Landsmótið í Kópavogi og voru eldri krakkarnir
með í ráðum
Fjárhagur UFA verður að teljast nokkuð góður, þótt aðeins hafi hallað undan fæti, en
mikill tími og orka forystufólksins fer í að halda honum á réttum kili. Gefið var út
kosningablað, nú í tengslum við kosningar til alþingis og var blaðinu dreift á hvert
heimili í Eyjafirði. Gekk útgáfan vel og er hún stærsta einstaka fjáröflunarleið
félagsins. Við öflun auglýsinga í blaðið má glöggt finna þá velvild sem félagið nýtur í
bænum.
KEA kom inn sem bakhjarl í Akureyrarhlaupið og færum við þeim þakkir fyrir.
Ýmsar hefðbundnar fjáröflunarleiðir voru farnar. Má nefna sölu á pennum fyrir
Krabbameinsfélag Akureyrar. Kleinur voru bakaðar og seldar í dyragáttum og
klósettpappír var seldur vinum og velunnurum frjálsíþróttaiðkenda og sem fyrr skilaði
það drjúgu. Blóm voru seld fyrir páska, staðið í sölu á harðfiski og fleira af þessum
toga má tína til.
Mótahald er ein af þeim fjáröflunarleiðum sem gefur félögum af þessum toga tekjur.
Nær engir slíkir möguleikar eru til staðar í okkar félagi vegna aðstöðuleysis. Nú þykir
ekki ásættanlegt að keppa á öðrum brautum en lögðum gerviefnum og öll
innanhúsmót á vegum FRÍ fara nú orðið fram í nýrri og glæsilegri frjálsíþróttahöll í
Laugardalnum í Reykjavík. Boginn er þó besta innanhúsaðstaðan á Norðurlandi og
við að fá yl í húsið verður stigið gott skref í rétta átt.
Félagið tók þátt í fjölgreinafjöri á vegum Akureyrarbæjar, þar er börnum í vistun
gefinn kostur á að kynnast hinu ýmsu íþróttagreinum á vistunartíma.
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Send voru bréf til félagsmanna í byrjun vetrar þar sem þeir voru hvattir til að greiða
félagsgjald inn á reikning félagsins, viðbrögð voru lítil og þarf að huga betur að þeim
málum.

Helstu viðburðir og verkefni
Hér á eftir verður fjallað um helstu viðburði og verkefni UFA á árinu.
Langhlauparadeild og glímudeild eru gerð skil sér aftast í skýrslunni. Úrslit mótanna
má finna á heimasíðu FRÍ www.fri.is undir mótaforrit.
Stórmót ÍR
Stórmót ÍR-100 ára afmælismót var haldið í Laugardalshöllinni 20.-21. janúar. Tvö
Íslandsmet UFA manna. Bjarki Gíslason setti Íslandsmet í stangarstökki í 17-18 ára
flokki(drengja) 4,30 m og Bjartmar setti Íslandsmet í 800 m hlaupi í 19-20 ára flokki á
1.55,39 mín þar sem hann varð í 2. sæti. Keppendur okkar voru 24 og unnust 17
verðlaun.
Meistaramóti Íslands 15-22 ára.
Var haldið í Laugardalshöllinni 27.-28. janúar. 4 Íslandsmeistaratitlar unnust Bjartmar
varð Íslandsmeistari í 800 og 1500 m hlaupi ungkarla 19-22 ára, Elvar Örn í
langstökki sveina 15-16 ára og Bjarki í stangarstökki 17-18 ára drengja einnig unnust
3 silfur og 10 brons. UFA varð í 6. sæti í heildarstigakeppninni.
Meistaramót Íslands
MÍ aðalhluti í Laugardalshöllinni 10. -11. febrúar. Tíu keppendur frá okkur. Bjarki
tvöfaldur Íslandsmeistari í stangarstökk með stökki upp á 4,20 m og þrístökki með
13,52 m.
MÍ í fjölþrautum
MÍ í fjölþrautum í Laugardalshöllinni 17.-18. febrúar. Fjórir þátttakendur fóru frá okkur
á mótið. Bestum árangri náði Elvar Örn sem varð Íslandsmeistari í sveinaflokki með
4098 stig, en hann sigraði í 4 greinum af 7, Valgerður Þorsteinsdóttir náði bronsi í
kvennaflokki með 2850 stig,
Aðalfundur UFA
Um 60 manns sóttu aðalfund UFA sem haldinn var í Íþróttaöllinni 28. febrúar.
Kristjan Þór Júlíusson var fundarstjóri. Nánari umfjöllun um fundinn er annars staðar
í skýrslunni.
Meistaramóti 12-14 ára
Meistaramóti 12-14 ára var haldið í Laugardalshöllinni 3.-4. mars. 12 krakkar kepptu
á mótinu. Einn Íslandsmeistartitill vannst Andri Már Bragasoní 60m grindahlaupi í
flokki 13 ára pilta en hann hljóp á tímanum 10,24 sek, 6 silfur og 4 brons. UFA
hafnaði í 5. sæti í heildarstigakeppninni.
Metabætingamót Samherja
17.-18.mars kepptu 19 krakkar frá okkur á móti á Hrafnagili, sum hver voru að keppa
á sínu fyrsta móti. Uppskeran var mjög góð 10 gull, 9 silfur og 11 brons
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Æfinga- og keppnisferð á Laugum 31. mars-1.apríl hjá 14 ára og eldri.
Sjö keppendur kepptu á Héraðsmótinu og æfðu í íþróttahúsinu á Laugum.
Bikarkeppni Norðurlands 14. apríl í Boganum
Fjögur félög tóku þátt og voru keppendur alls 55. UFA vann stigakeppnina.
1. maí hlaup
Góð þátttaka var í 1. maí hlaupi UFA sem fram fór í blíðskaparveðri í dag.
Þátttakendur voru alls um 450, svipuð þátttaka og árið áður. Flestir hlupu 2 km, 29
hlupu 4 km og 41 hljóp 10 km. Enn og aftur var að það Valsárskóli sem landaði
bikarnum góða í skólakeppninni með 33% þáttöku nemenda fjórða árið í röð.
Kosningablað UFA
Kosningablað var gefið út í tilefni alþingiskosninga. Blaðið var hið vandaðasta og var
borið út í öll hús á Eyjafjarðarsvæðinu. Útgáfa blaðsins var ein aðal tekjulind
félagsins auk þess að kynna starfssemi félagsins.
Meistarmótið í fjölþrautum
Meistarmótið í fjölþrautum fór fram á Laugardalsvelli 26.-27. maí. Elvar Örn varð
Íslandsmeistari í tugþraut sveina (15-16 ára) með 5450 stig, Bjarki Gíslason varð
annar í tugþraut drengja (17-18 ára) með 6074 stig sem er árangur sem er yfir
lágmarkinu á Norðurlandamótið í fjölþrautum. Þorsteinn Helgi varð þriðji í drengja
þrautinni með 5311 stig. Hulda Margrét Hauksdóttir varð þriðja í sjöþraut meyja með
3093 stig, Valgerður varð þriðja í sjöþraut kvenna með 3590 stig.
Vormót UFA
Vormót UFA fór fram sunnudaginn 5. júní á Akureyrarvelli í miklum með eða
mótvindi. Keppendur voru rúmlega 112 flestir frá UFA en einnig frá UMSE, HSÞ,
UMSS og Eik. Margir voru að keppa í sínu fyrsta móti og höfðu gaman af.
Vormót ÍR
Fór fram á Laugardalsvelli 12. júní, UFA átti þrjá keppendur á mótinu, Bjartmar vann
800 m hlaupið.
Júnímót HSÞ
Haldið 8. júní á Laugum, 11 keppendur sem unnu 10 gull auk fleiri verðlauna.
Fimmtarþrautamót UMSS
Fór fram á Sauðárkróki 15. júní, 8 keppendur frá okkur. Bjarki sigraði í sínum flokki.
Vormót UMSE 19. og 21. júní
Fór fram á Dalvík, keppendur frá okkur voru 43 og unnu þeir til fjölda verðlauna.
Stórhátíð Gogga galvaska
Mót fyrir krakka 14 ára og yngri og haldið í Mosfellsbæ 22. -24.júní. Fimm iðkendur
frá UFA tóku þátt í mótinu, sigur vannst í tveimur greinum.
Landsmót UMFÍ
Fór fram í Kópavogi 5.-8. júlí. Keppendur í frjálsum voru 15 og 5 í skák.
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MÍ 12-14 ára
Var haldið í Borgarnesi 14.-15. júlí. Þrettán krakkar fóru með Unnari og tveimur
foreldrum. Andri Már Bragason varð Íslandsmeistari í flokki 13 ára pilta í tveimur
greinum; í 100m hlaupi á 13,89sek og í 80m grindahlaupi á 14,78sek.
Sumarleikar HSÞ
Fóru fram á Laugum 21. og 22. júlí. UFA sendi 39 keppendur á mótið, sem sópuðu
að sér verðlaunum, 34 gull, 19 silfur og 12 brons.
MÍ aðalhluti
Fór fram á Sauðárkróki 28.–29. júlí, 12 keppendur frá UFA, 1 silfur og 9. sæti í
stigakeppninni.
Unglingalandsmót
Fór fram á Höfn í Hornafirði 3.-5. ágúst. 18 keppendur frá UFA ásamt fjölskyldum
sínum sem stóðu sig með prýði, 8 landsmótsmeistarar auk annarra verðlauna.
Akureyrarmót
Var haldið 14., 16. og 21. ágúst með UMSE eins og í fyrra. Keppendur frá UFA
voru 75 á aldrinum 4-45 ára.
Norðurlandsleikar á Sauðárkróki
Fjórtán UFA krakkar tóku þátt í Norðurlandsleikunum á Sauðárkróki um helgina 18. 19. ágúst. Þau stóðu sig með sóma og sópuðu að sér verðlaunum.
MÍ 15-22 ára
Fór fram á Laugum í Reykjadal 25.-26. ágúst. UFA átti þar 15 keppendur og stóðu
þau sig með sóma. Íslandsmeistarar urðu Bjartmar Örnuson í 800 m hlaupi og Eygló
Ævarsdóttir í kúluvarpi bæði í flokki 19-22 ára. UFA varð í 6. sæti í stigakeppninni.
MÍ öldunga
Fór fram í Reykjavík 25.-26. ágúst. Sigurður Magnússon varð Íslandsmeistari í
langstökki, hástökki og stangarstökki í 45-49 ára flokki og vann stigakeppnina í þeim
flokki.
Haustfagnaður UFA
Um 150 iðkendur foreldrar og systkini lögðu leið sína í Kjarnaskóg fimmtudagskvöldið
30. ágúst í ágætis veðri. Áttum við þar góðar stundir í löggu og bófa, kubbaspili og
fleiri leikjum, milli leikja var svo boðið upp á pizzur frá Jóni Spretti.
Bikarkeppni 16 ára og yngri
Fór fram á Kópavogsvelli 8. sept, krakkarnir stóðu sig ágætlega en UFA var með
sameiginlegt lið með UMSE eins og venja er í Bikarnum. Elvar Örn sigraði í
langstökki
Akureyrarhlaup
Á vordögum undirrituðu UFA og KEA þriggja ára samstarfssamning vegna
Akureyrarhlaups. KEA mun verða aðalstyrktaraðili hlaupsins þessi þrjú ár og mun
hlaupið heita Akureyrarhlaup KEA. Markmið samstarfssamningsins er að efla umfang
hlaupsins og gera það að meiri og stærri viðburði á landsvísu.
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Mikil vinna var lögð í undirbúning hlaupsins, kynningu og auglýsingar og lagt upp úr
því að gera umgjörð hlaupsins íburðarmeiri, með lifandi stemningu á íþróttavellinum
og aðkeyptum skemmtikröftum. Hlaupið fór fram 15. september og tókst framkvæmd
þess í alla staði vel. Þátttakan hefði þó mátt vera betri miðað við þann kraft sem
settur var í kynningu og auglýsingastarf. Það var kalt á hlaupadag sem trúlega hefur
fælt einhverja frá því að vera með. Þátttakan var svipuð og árið á undan eða í
heildina 250 manns. Flestir voru þátttakendur í 10 km. eða rúmlega hundrað, 40
hlupu hálft maraþon og 70 tóku þátt í 3 og 5 km. skemmtiskokki. Auk þess tóku 27
manns þátt í þríþraut.
Bikarkeppni 2. deild
Sauðárkróki 16. september, sameiginkegt lið UFA og UMSE. Ekki tókst okkur að
komast upp í 1. deild. Karlaliðið sigraði en UMSS sigraði kvennakeppnina og
samanlagt. Aðstæður voru erfiðar kuldi, vindur og haglél á köflum.
Nóvembermót UFA
Fór fram í Boganum 10. og 11 nóvember. Mótið fór vel fram voru keppendur 110 frá
6 félögum.
Nóvembermóti HSÞ
20 keppendur frá UFA tóku þátt í Nóvembermóti HSÞ 18. nóv og stóðu sig mjög vel.
14 gull, 15 silfur og 12 brons voru uppskera dagsins.
Bætingamót UFA
Haldið í Boganum 20. desember. Keppendur voru 25 frá 4 félögum tóku þátt. Nokkrir
bættu sig og Baldur Ævar bætti Íslandsmetið í langstökki um 1 sm.
Jólamót UMSS
Haldið á Sauðárkróki 22. desember. Bjarki Gíslason var eini keppandinn frá UFA og
sigraði hann í sinni grein, stangarstökki.
Viðurkenningahóf Íþróttaráðs Akureyrar
Árlegt hóf Íþróttaráðs var haldið 28. desember í Íþróttahöllinni. Sex einstaklingar frá
UFA urðu Íslandsmeistarar á árinu og hlutu viðurkenningar frá ÍRA fyrir þann
glæsilega árangur.
Áramót Fjölnis
Haldið í Laugardalshöllinni 29. desember, 6 keppendur frá okkur tóku þátt. Bjartmar
sló Íslandsmet í 1000 m hlaupi í flokki 19-20 ára þegar hann hljóp á 2:37,23 mín.
Gamlárshlaup og ganga
Metþátttaka var í Gamlárshlaupi og göngu þetta árið. Um hundrað manns tóku þátt
og hlupu eða gengu 4 eða 10 km. Flestir voru þátttakendur í 10 km hlaupi en 61
hlaupari hljóp þá vegalengd, sem er tvöföldun frá síðasta ári -sem taldist þó gott ár. Í
4 km hlaupi voru þátttakendur 28 og 10 manns gengu 10 km. Árið var á heildina litið
gott ár í almenningshlaupum á Akureyri og greinilegt að æ fleiri hlaupa sér til ánægju
og heilsubótar.
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Þjálfarar
Unnar Vilhjálmsson og Gísli Sigurðsson störfuðu allt árið hjá félaginu og báru hitann
og þungann af þjálfuninni. Einnig unnu að þjálfuninni leiðbeinendurnir Valgerður
Þorsteinsdóttir, Inga Vala Gísladóttir, Íris Eva Hauksdóttir, Elvar Freyr Pálsson,
Bjartmar Örnuson, Heiðrún Dís Stefánsdóttir og Agnes Eva Þórarinsdóttir. Auk þeirra
hafa Birgitta Guðjónsdóttir og Sonja Sif Jóhannsdóttir tekið afleysingar. Er öllu þessu
fólki þökkuð vel unnin störf.

Úrvalshópur FRÍ
Í árslok höfðu eftirtaldir iðkendur náð árangri inn á úrvalshópinn.
Bjarki Gíslason
Bjartmar Örnuson
Erla Rán Friðriksdóttir
Elvar Örn Sigurðsson
Hulda Margrét Hauksdóttir

Landsmót UMFÍ á Akureyri í júlí 2009.
31. janúar fór fram fyrsti fundur nýskipaðrar Landsmótsnefndar, sem skipuð er
fulltrúum UFA, UMSE og UMFÍ. Nefndin hefur fundað reglulega síðan.
Þann 9. október fór fram formleg undirritun á samingi vegna Landsmótsins á Akureyri
9.-12. júlí 2009 milli Akureyrarbæjar og UFA og UMSE.

Landsliðsmál
Bjartmar Örnuson var valinn í A-Landsliðið til keppni í 800 m hlaupi á
Evrópubikarnum í Odense Danmörku 23.-24. júní. Í september keppti Bjartmar síðan
í 800 og 1500 m hlaupi á Norðurlandamóti 19 ára og yngri í Esbjerg í Danmörku.
Bjarki Gíslason keppti á Norðurlandamóti í fjölþrautum í Velje í Danmörku í lok júní
og í júlí keppti hann í stangarstökki á Ólympíuhátið Evrópuæskunnar sem haldin var í
Belgrad í Serbíu.
Drengirnir stóðu sig vel á þessum fyrstu mótum sínum á erlendri grund og eru nú
báðir komnir í landsliðshóp FRÍ.

Lokaorð
Hér að framan hefur verið hlaupið á því helsta sem borið hefur við hjá UFA á liðnu
ári, þótt eflaust hafi eitthvað gleymst sem heima hefði átt í þessari skýrslu.
Forysta félagsins hefur lengst af verið störfum hlaðin og oft viljað gera meira og betur
en hún hefur orkað. Þá er það mat stjórnar félagsins að flestir þættir í starfi UFA séu
í góðu horfi.
Ef litið er um öxl og horft yfir liðið ár má sjá að flestir iðkendur, sem lagt hafa stund á
íþróttina í einhverri alvöru hafa tekið miklum framförum. Í fyrsta sinn átti félagið
landsliðsmann í karlalandslipinu. Þó er það svo ef UFA ætlar að státa af að eiga
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keppnislið í fremstu röð í fullorðinsflokki, þarf meiri fjölda iðkenda í hópinn. Að því
ber að vinna.
Sumarið 2009 verður haldið Landsmót UMFÍ hér á Akureyri. Verður það án efa
langstærsti viðburður sem UFA hefur staðið að . Verður þetta mót jafnframt
afmælismót Landsmótanna, en árið 1909 var fyrsta landsmót UMFÍ haldið á
Oddeyrartúni. Nú hefur landsmótsnefnd verið skipuð níu valinkunnum einstaklingum
frá UMFÍ, UFA og UMSE. Undirbúningur mótsins gengur vel
Undirbúningur byggingar nýs frjálsíþróttavallar er í fullum gangi á félagssvæði
Íþróttafélagsins Þórs, sunnan félagsheimilisins Hamars. Rís þar fullkominn 8 brauta
völlur sem standast mun alla alþjóðlega staðla. Stefnt er að því að völlurinn verði
tilbúinn haustið 2008. Höfum við í félagi við UMSE sótt um MÍ 15-22 ára í lok ágúst í
trausti þess að það standist. Því er ljóst að þjálfun starfsfólks þarf að fara fram
fljótlega.
Einangrun veggja Bogans er að ljúka og er von okkar að von bráðar verði unnt að
hita húsið í að minnsta kosti 10 gráður í kaldari veðrum. Verður það stór bót fyrir
frjálsíþróttaiðkendur þótt ósk UFA gangi lengra og kjörhiti til iðkunnar frjálsra íþrótta
sé nokkru hærri.
Það eru því spennandi tímar framundan hjá Ungmennafélagi Akureyrar og öllum
frjálsíþróttaiðkendum hér í Eyjafirði.
Stjórn UFA færir öllum þeim sem með einum eða öðrum hætti hafa lagt félaginu lið á
liðnu ári þakkir sínar. Sérstakar þakkir færum við þjálfurum félagsins sem sýnt hafa
óvenjulegan dugnað og fórnfýsi í störfum fyrir félagið enda er UFA víða um land
öfundað af starfsmönnum sínum.
Fyrir hönd Ungmennafélags Akureyrar
Katrín G. Pálsdóttir
Rannveig Oddsdóttir
Svanhildur Karlsdóttir
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Íslandsmeistarar UFA í frjálsum íþróttum 2007
Andri Már Bragason 60 m grindahlaup 13 ára inni, 80 m grind og 100 m úti
Bjarki Gíslason
innanhúss

Þrístökk karla og stangarstökk 17-18 ára drengja og karla

Bjartmar Örnuson

800 m inni og úti og 1500 m hlaupi ungkarla 19-22 ára innanhúss

Eygló Ævarsdóttir

Kúluvarpi ungkvenna 19-22 ára utanhúss

Elvar Örn Sigurðsson Langstökki sveina 15-16 ára og sjöþraut innanhús og tugþraut
sveina
Sigurður Magnússon
utanhúss

Langstökki, hástökki og stangarstökki í 45-49 ára flokki

Bjarki Gíslason setti Íslandsmet í stangarstökki 17-18 ára þegar hann stökk 4,30 m,
Bjartmar Örnuson setti Íslandsmet í 800 m hlaupi innanhúss í 19-20 ára flokki þegar
hann hljóp á 1:55,39 mín og í 1000 m hlaupi innanhúss þegar hann hljóp á 2:37,23
mín

Starfsemi Langhlauparadeildar UFA
Starfsemi Langhlauparadeildarinnar var með svipuðu sniði og árin á undan og var
þungamiðjan í starfseminni reglulegar æfingar árið um kring og hlaupahald. Deildin
stóð fyrir æfingum þrjá daga vikunnar. Skipulag æfinga var sem fyrr í höndum
virkustu meðlima hverju sinni og hver og einn valdi hraða og vegalengd við sitt hæfi.
Á vormánuðum stóð deildin fyrir nokkurra vikna hlaupanámskeiði fyrir byrjendur. Það
var vel sótt og skilaði nokkrum nýjum hlaupurum á götur bæjarins.
Langhlauparadeildin aðstoðaði við undirbúning þeirra hlaupa sem UFA stóð fyrir á
árinu og stóð auk þess fyrir sólarlagshlaupi í byrjun júní, þar sem hlaupið var upp í
Hlíðarfjall og vetrarhlaupasyrpu sem samanstendur af sex hlaupum yfir
vetrarmánuðina. Vetrarhlaupin hafa náð góðri fótfestu og hefur þátttakendum fjölgað
frá ári til árs.
Langhlauparadeildin á sitt svæði á heimasíðu UFA. Þar er hægt að fylgjast með því
helsta sem er á döfinni í hlaupum á norðurlandi hverju sinni, lesa greinar um hlaup og
hlaupaferðir félagsmanna og ýmislegt annað sem tengist hlaupum.
Stjórn deildarinnar skipa:

Rannveig Oddsdóttir, formaður.
Valur Þór Hilmarsson, meðstjórnandi
Aðalbjörg Hafsteinsdóttir, meðstjórnandi
Þengill Ásgrímsson, varamaður
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Lög UFA
1. grein
Félagið heitir Ungmennafélag Akureyrar, skammstafað UFA. Heimili þess og varnarþing er á Akureyri.
2. grein
Tilgangur félagsins er:
að efla íþróttastarfsemi á Akureyri með aðaláherslu á iðkun frjálsra íþrótta.
að stuðla að þroskandi félagsstarfi.
að vinna að heilbrigðu líferni og gegn hvers konar notkun vímuefna.
3. grein
Aðalfund skal halda í febrúarmánuði ár hvert. Þá skal kjósa 7 menn í stjórn og 2 menn í varastjórn
sem stija fundi. Stjórnin velur sér formann en skiptir að öðru leyti með sér verkum. Endurkjör er heimilt.
4. grein
Aðalfund skal boða með minnst 5 daga fyrirvara. Aðalfundur er löglegur sé löglega til hans boðað. Þá
getur stjórn félagsins boðað til almenns félagsfundar ef þurfa þykir. Einnig er stjórninni skylt að boða til
almenns félagsfundar ef 15 félagar eða fleiri æskja þess og skulu þessir fundir boðaðir með minnst 5
daga fyrirvara.
5. grein
Árgjöld félagsmanna skal ákveða á aðalfundi. Reikningsár er frá áramótum til næstu áramóta.
6. grein
Félagar geta allir orðið ef meirihluti stjórnar samþykkir umsókn þeirra. Vísa má beiðni um inntöku til
endanlegrar ákvörðunar almenns félagsfundar. Iðkendur sem keppa fyrir UFA verða sjálfkrafa félagar.
Börn yngri en 12 ára hafa ekki atkvæðisrétt en hafa heimild til fundarsetu.
7. grein
Stjórn félagsins sér um allar framkvæmdir þess og skal hún leggja fram fjárhagsáætlun til umræðu og
samþykktar á aðalfundi og ber gjaldkera að haga greiðslum sínum sem mest eftir henni. Heimilt er að
starfrækja deildir innan félagsins til þess að sjá um ákveðna þætti starfseminnar, þær deildir hafa ekki
ráðstöfunarrétt á fjármálum félagsins nema með samþykki aðalstjórnar.
8. grein
Félögum er skylt að hlýða lögum félagsins og annast þau störf í þágu félagsins sem félagsfundur eða
stjórn félagsins felur þeim.
9. grein
Úrsögn úr félaginu skal tilkynna til stjórnar.
10. grein
Lögum þessum má aðeins breyta á lögmætum aðalfundi og þurfa tillögur um lagabreytingar að berast
til stjórnar félagsins með minnst 14 daga fyrirvara. Samþykki 2/3 hluta fundarmanna þarf til að
lagabreytingar öðlist gildi.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Dags 26. febrúar 2007.
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Efnahagsreikningur 31.12.2007
Eignir:
Handbært fé:
Hlr. 4288
Peningamarkaðsreikn.
Hlr. 7701 SparNor.
Bók 602909 Ísl.banki
Handbært fé samtals:
Kröfur:
Óinnheimtar kröfur
Kröfur samtals:
Birgðir:
Keppnisgallar .
Utanyfirgallar
WC pappír
Tölva og búnaður
Birgðir samtals:
Eignir samtals:
Skuldir og eigið fé
Skammtímaskuldir:
Ógeiddir reikningar
Ógreidd laun
Ógreidd launagjöld
Skammtímaskuldir
samtals:
Eigið fé
Óráðstafað eigið fé
Skuldir og eigið fé
samtals:

2007

2006

949.587
48.820
1.082.401
103.470
2.184.278

558.108
539.023
2.533.376
93.241
3.723.748

264.373
264.373

332.000
66.000

332.000
66.000

90.588
488.588
2.937.239

90.588
488.588
4.212.336

302.785
190.333
53.167

180.000
161.341
45.659

546.285

387.000

2.390.954

3.825.336

2.937.239

4.212.336
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Rekstrarreikningur 2007
Rekstrartekjur:
Framlög og styrkir

2007

2006

682.484
184.110
5.720.000
574.532
485.250

734.085
167.960
5.500.000
471.085
365.000

7.646.376

7.238.130

Tekjur af mótum og almenningshlaupum
Skráningargjöld
97.500
1. maí hlaup
413.110
Gamlárshlaup
179.500
Akureyrarhlaup
434.373
Hlaupadeild
39.100
Bogamót
153.500

258.200
234.502
45.000
563.821
21.070
65.000

1.317.083

1.187.593

1.780.350
170.220
120.725
72.000
2.232.000
908.500
170.500
106.337

1.665.970
322.623
276.668
204.821
71.400
2.122.265
1.390.500
166.000
1.079

5.560.632

6.221.326

14.524.091

14.647.049

UMFÍ Lottótekjur
Lottó frá ÍBA
Akureyrarbær mannvirkjaleigur
Akureyrarbær Afr.sjóður
Ýmsir styrkir

Aðrar tekjur
Æfingagjöld
Endurgr. ferðakostnaður
Endurgr. þjálfunarkostn.
Sala fyrir Krabbam.fél.
Sala fyrir Þroskahjálp
Styrkir í kosningablað
WC-pappír
Gallar og bolir
Aðrar tekjur

Rekstrartekjur samtals:
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Rekstrarreikningur 2007
Rekstrargjöld:
Yfirstjórn
Húsaleiga Hamri
Bókhald, ritföng, prentun
Handbækur, áskriftir, árgjöld
Þingfararkostnaður
Kostnaður vegna funda
Kostnaður vegna Internets
Ýmis kostnaður

2007
180.000
93.407
103.970
79.905

Laun og launatengd gjöld
Laun þjálfara
Launatengd gjöld

Íþróttaleg viðskipti
Ferðakostnaður innanlands
Ferðakostnaður utanlands
Kostn. v/Akureyrarhlaups
Kostn. v/1. maí og gamlárshl.
Kostn. v/þátttöku í mótum
Kostn. v/FRÍ Þátttöku
Kostnaður vegna þjálfunar
Námskeið-og menntunarkostn.
Verðlaun og viðurkenningar
Leiga á íþróttamannvirkjum
Áhaldakaup

26.344
1.023

2006
180.000
43.124
3.256
39.060
5.634
24.148
5.606

484.649

300.828

1.637.637
152.287

1.878.600
154.574

1.789.924

2.033.174

482.284

369.244
1.166.795
413.331
31.117
813.271
12.000
2.160.000

210.456
205.033
976.095
14.000
3.347.000
217.000
112.700
5.720.000
246.116

218.016
5.500.000
172.535

11.530.684 10.856.309

Kynning, fræðsla, útbreiðsla
Auglýsingar og prentun
Kostn. v/æfingafatnaðar
Gjafir
Uppskeruhátíð
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2007
1.141.869
658.170
32.450

2006
783.466
292.129
12.400

1.832.489

1.087.995

Kostnaður vegna fjáröflunar
WC pappír innkaup
Annar kostn v. fjáraflana

Önnur gjöld
Kostnaður vegna fjáröflunar
Afskrifaður búnaður
Afksrifaðar skuldir

Fjármagnsliðir
Þjónustugjöld
Fjármagnstekjuskattur
Vaxtagjöld (tekjur)

630.000

988.300

630.000

988.300

-180.000

97.500

-180.000

97.500

15.863
16.124
-161.260

16.871
18.610
-186.116

-129.273

-150.635

15.958.473 15.213.471
( 1.434.382 ) ( 566.422 )

Hagnaður (Tap)
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Fjárhagsáætlun UFA árið 2008

Rekstrartekjur:
Framlög og styrkir

Rekstrargjöld:
7.850.000

Yfirstjórn

380.000

Tekjur af mótum
og
almenningshlaupum

1.720.000

tengd gjöld

Aðrar tekjur

6.840.000

Íþróttaleg viðskipti

11.890.000

Kynning, fræðsla,
útbreiðsla

1.530.000

Kostnaður vegna
fjáröflunar

830.000

Fjármagnsliðir

-70.000

Samtals

Laun og launa-

16.410.000

Hagnaður (Tap)

1.840.000

16.400.000
10.000

16.410.000
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16.410.000

Ársskýrsla glímudeildar
Glímudeild Ungmennafélags Akureyrar var stofnuð í febrúar á síðasta ári eftir að
stjórn félagsins hafði af gæsku sinni veitt til þess tilskilin leyfi.
Glímuæfingar hófust strax undir stjórn Halldórs Óla og sendum við keppendur á
Grunnskólamót GLÍ og Íslandsmeistaramótið, en bæði mótin voru haldin sömu
helgina. Frá Glímudeild UFA fóru 4 keppendur; Reynir Dagur, Sveinbjörn, Þorlákur
og Hjalti komust 2 þeir síðastnefndu í úrslit á Íslandsmeistaramótinu og náði Hjalti
verðlaunasæti. Einn keppandi; Þorlákur Gunnarsson fór síðan á Landsmót
Ungmennafélags Íslands á Höfn í Hornafirði og náði 3. sæti í sínum aldursflokki.
Æfingar lágu niðri yfir sumartímann en hófust aftur í byrjun oktober. Nýir
þjálfarar Jóhanna Guðrún Magnúsdóttir frá K. R. og Silvía Ósk Sigurðardóttir frá H. S
Þ. tóku til starfa hjá deildinni í haust og er gott að geta notið krafta þeirra. Halldór Óli
hefur eftir sem áður yfirumsjón með þjálfunarmálum.
Æfingabúðir voru haldnar í Reykjahlíð í oktober í samstarfi við Mývetninga og
Reyðfirðinga. Tókust þær vel, en að ósekju hefði mátt vera meiri þátttaka frá UFA.
Nokkur tími hefur farið í að afla fés eins og kerlingin sagði, en Glímudeildin á
nú 30 belti og fyrirhuguð eru kaup á dýnum.

Jón Einar Haraldsson Lambi
Formaður
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