Starfsskýrsla Íþróttafélagsins Stefnis 2021
Stjórn Stefnis árið 2021
Á aðalfundi félagsins 31. mars 2021 var kosin ný stjórn og er hún
þannig skipuð: Svava Rán Valgeirsdóttir formaður, Svala Sigríður
Jónsdóttir ritari, Þorgerður Karlsdóttir gjaldkeri, Dominik Bochra og
Sara Hrund Signýjardóttir meðstjórnendur.
Íþróttastarf 2021
Á starfsárinu átti félagið 115 ára afmæli og var því vel fagnað. Formlegur stofnfundur félagsins
var 9. september 1906. Fyrstu fjórar fundargerðarbækurnar eru varðveittar á Skjalasafninu á
Ísafirði og er því öll saga félagsins skráð. Einnig gaf félagið lengi vel út blaðið Röðul sem var
í formi bókar sem gekk á milli húsa til lestrar. Í hana er ritaður ýmiss fróðleikur, smásögur,
frásagnir og leiðbeiningar um íþróttir. Á 100 ára afmæli félagsins var byrjað að vinna upp úr
bókunum og Röðli með það í huga að gefa út sögu félagsins, sú vinna hefur því miður tafist en
vonandi verður hægt að taka þráðinn upp aftur.
Það ber að hafa í huga að ekkert félag verður 115 ára nema að til staðar sé fólk sem er tilbúið
að starfa fyrir félagið í sjálfboðavinnu og vil ég nota tækifærið og þakka fyrir þeirra framlag.
En í íþróttafélagi þurfa líka að vera börn sem eru dugleg að vera með og taka þátt í starfinu og
þar erum við aldeilis heppin með flottu krakkana okkar í Súganda.
Í tilefni af 115 ára afmælinu vorum við með skemmtilegan ratleik fyrir börn og fullorðna.
Félagið gaf líka öllum leik- og grunnskólabörnum á Suðureyri húfur merktar félaginu. Einnig
var hægt að kaupa húfur og voru þónokkuð margir sem vildu eiga húfu merkta félaginu sínu.
Annað árið í röð hafði covid mikil áhrif á starf félagsins en allt íþróttastarf féll niður á landvísu
frá 25. mars til 15. apríl vegna aukningar á covid-19 smitum í samfélaginu. Meðal annars gátum
við ekki haldið öskudagsball fyrir krakkana eins og hefð hefur verið fyrir í langa tíð.
Sumarstarfið okkar var með nokkuð hefðbundnu sniði, haldið var Víðavangshlaup þann 17.
júní, boðið var uppá leikjanámskeið og stóð einnig til að bjóða upp á sundnámskeið, en því
miður gekk það ekki upp þar sem sundlaugin var lokuð vegna viðgerðar. Við vorum svo heppin
að fá Kolbrúnu Fjólu Arnarsdóttur íþróttakennara til að vera bæði með leikjanámskeiðið og
sundnámskeiðið. Vonandi verður framhald af samstarfi við Kolbrúnu næsta sumar. Skráning á
námskeiðin var mjög góð og krakkarnir sem tóku þátt í leikjanámskeiðinu voru mjög ánægð
með það.Það er von okkar að núna sé covid að mestu lokið og að það sé bjart fram undan í
íþróttastarfi hjá Stefni.

Námskeið á síðasta starfsári
Fjölskyldutími í íþróttahúsinu: Foreldrum og börnum var boðið upp á frjálsan tíma í
íþróttahúsinu einu sinni í viku.
Leikjanámskeið: Boðið var upp á skemmtilegt og fjölbreytt námskeið fyrir börn á aldrinum
7–14 ára. Kennari á námskeiðinu var Kolbrún Fjóla Arnarsdóttir íþróttakennari. Námskeiðið
var í 8 skipti frá 14. - 25. júní frá kl. 13:00 – 16:00. Eins og svo oft áður var þátttaka frábær á
námskeiðinu. Veitt var á bryggjunni, farið í leiki, fjöruferð, á Norðureyri, Raggagarður
heimsóttur, gönguferðir og fleira skemmtilegt. Krakkar úr vinnuskólanum voru til aðstoðar
ásamt foreldrum þegar þess þurfti. Við viljum við þakka Björgunarsveitinni Björg fyrir að
aðstoða okkur með að ferja okkur yfir á Norðureyri.
Íþróttaskóli HSV fyrir 1.- 7. bekk: Samstarf er á milli Íþróttaskóla HSV og Stefnis um
íþróttakennslu fyrir börn í 1.- 7. bekk. Á vorönn var boðið uppá íþróttaskólinn tvisvar sinnum
og voru aldursskiptar æfingar fyrir 1. - 4. bekk og 5. – 7. bekk. Þjálfari var Hrefna Ásgeirsdóttir.
Ekki tókst að fá þjálfara fyrir íþróttaskólann á haustönn fyrr en 1. desember en þá sá Nicole
Shering um þjálfun. Æfingar voru aldursskiptar eins og á vorönn en annar tíminn var hugsaður
fyrir grunnþjálfun en hinn fyrir boltaíþróttir.
Blak: Einu sinni í viku var boðið upp á blak fyrir krakka í 2. - 5. bekk og er það Juan sem
þjálfar. Krakkarnir sem eru að æfa blak hjá okkur býðst einnig að fara á æfingar á Ísafjörð einu
sinni í viku og hafa krakkar verið að fara líka á æfingar þar. Einnig má geta þess að Vestri
blakdeild er með æfingar hér á Suðureyri fyrir krakka í 6. – 10. bekk. Mjög gott samstarf er á
milli Stefnis og Blakdeildar Vestra.
Sundnámskeið: Skipulagt var sundnámskeið í júní hjá okkur og stóð til að Kolbrún Fjóla
Arnarsdóttir myndi kenna á námskeiðinu. Margir voru búnir að skrá sig á námskeiðið, en því
miður þá þurfti að fella niður námskeiðið þar sem sundlaugin var lokuð vegna viðgerðar.
Mót og uppákomur á vegum félagsins
Víðavangshlaup: Að venju stóð félagið fyrir víðavangshlaupi þann 17. júní. Nokkuð góð
þátttaka var í hlaupinu en alls tóku 27 þátt. Sverrir Bjarki Svavarsson vann hlaupið þetta árið
og Sara Hrund Signýjardóttir átti besta tímann hjá konum. Elsti þátttakandinn var Jóna Margrét
Valgeirsdóttir og yngsti þátttakandinn Rakel Lóa Atladóttir.
Heimsókn frá KSÍ: Við fengum skemmtilega heimsókn frá KSÍ í ágúst sem bar yfirskriftina
„Komdu í fótbolta“ en um var að ræða átaksverkefni félagsins til að auka áhuga krakka á minni

stöðum á fótbolta. Sigurjón Kristjánsson var með námskeiðið og voru krakkarnir mjög ánægðir
með það.
Jólablak: Haldið var jólablakmót fyrir þá krakka sem eru að æfa blak á Suðureyri. Hópnum
var skipt upp í eldri og yngri hóp. Boðið var uppá smákökur og mandarínur. Allir skemmtu sér
vel á mótinu.
Þátttaka á mótum
Blakmót á Þingeyri: Blak krökkum á Suðureyri var boðið uppá Mini - blakmót á Þingeyri en
með því var vetrarstarfinu slúttað. Boðið var upp á grillmat og þeir sem vildu gátu farið í sund
eftir mótið.
Blakmót í Mosfellsbæ: Í samstarfi við Vestra blakdeild tóku Stefniskrakkar þátt í blakmóti í
Mosfellsbæ. Krakkarnir stóðu sig mjög vel á mótinu og voru sínu félagi til sóma.
Fjáröflun:
Aðalfjáröflun félagsins er í formi dósa- og flöskusöfnunar. Á hverju ári eru farnar nokkrar
ferðir um þorpið til þess að safna dósum. Þess á milli getur fólk sjálft farið með flöskur og dósir
í skúrinn okkar við íþróttavöllinn. Fisherman hefur gefið okkur þær dósir og flöskur er til falla
hjá fyrirtækinu gegn því að við sjáum um að tæma dósakarið hjá þeim. Hefur það samstarf
gengið vel. Við viljum þakka þeim sem styðja félagið á þann hátt að gefa okkur flöskur og
dósir.
Áramóta- og vorhreinsun: Stefnir sér um hreinsun á rusli sem til fellur vegna flugelda um
áramótin. Einnig sér íþróttafélagið um hreinsun á rusli á Suðureyri á hverju vori. Alltaf er mjög
góð þátttaka í vorhreinsun og boðið er uppá grill eftir hreinsun. Greitt er fyrir þessa vinnu í
gegnum þjónustusamning Ísafjarðarbæjar við HSV.
Styrkir sem félagið veitti á árinu: Hægt er að sækja um styrki í dósasjóð Stefnis til að standa
straum af keppnisferðum, skiptir þá ekki máli hvort að viðkomandi sé að keppa með félaginu
eða öðru félagi. Hins vegar þarf viðkomandi barn og/eða foreldrar að hafa tekið þátt í
dósasöfnun með félaginu.
Svava Rán Valgeirsdóttir formaður Stefnis
Suðureyri 12.04.2022

