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Erindi er varðar framtíð og breytingar á uppbyggingu íþróttafélagsins 
Leiknir Reykjavík 

Til stjórnar ÍBR og ÍTR 

Með þessu bréfi vill íþróttafélagið Leiknir Reykjavík vekja athygli á breyttri þörf 
félagsins á aðstöðu vegna nýrra deilda hjá félaginu. Áherslubreyting hefur 
orðið í félaginu og vill félagið núna reyna höfða til iðkenda með annan áhuga 
heldur en fótbolta. 

Haustið 2020 stofnaði félagið blakdeild þetta starf hefur verið unnið í samstarfi 
við Pólska blaksambandinu á Íslandi. Eftir reynslu af fyrsta ári þá stóð félaginu 
til boða að vera með fullmótað lið í efstu deild í blaki en frá því var horfið 
vegna þess að félagið hefur engan völl fyrir heimaleiki. Þessi grein var valinn 
vegna þarfagreinar sem var unninn 2017. Gaman að segja frá því að blak er 
ein af þeim íþróttum í heiminum sem meira er stunduð af stelpum heldur en 
strákum. 

Leiktímabilið 2022-2023 mun Leiknir vera með körfubolta í samvinnu við 
Aþenu. Deildin innan Leiknis hefur verið stofnuð. Með þessu samstarfi þá er 
ljóst að tímar í Fellaskóla munu aldrei duga. Einnig sem að félagið mun byrja 
spila leiki í meistaraflokki kvenna og vantar þá heimavöll til að spila heimaleiki. 
Ljóst er fyrir unga iðkendur að mikilvægt er að geta horft til framtíðar og séð 
að félag bjóði uppá alla flokka, þar með talið meistaraflokk. 

Félagið vill einnig bjóða uppá badminton til að höfða til enn breiðara hóps fái 
það til þess aðstöðu. 

Það er ljóst að til þess að íþróttafélagið Leiknir Reykjavík geta þróast og 
höfðað til breiðara hóps iðkenda þá þarf félagið að fá meiri aðstöðu og 
húsnæði fyrir innanhúsíþróttir og sem uppfylla meiri kröfur. 

Félagið vill fá svör við því hver áform Reykjavíkurborgar eru með íþróttahúsið 
sem er næst íþróttafélaginu Leiknir í Austurbergi. Eru líkur að félagið fái 
íþróttahúsið í Austurbergi afhent til ráðstöfunar að fullu eða að félaginu verði 
tryggðir þeir tímar sem það þarf til áframhaldandi uppbyggingar og þróunar? 

Til upplýsinga þá eru meðfylgjandi tvær töflur sem sýna áætlaða tímaþörf í 
Austurbergi og Fellaskóla fyrir tímabilið 2022-2023. 

Þörf er á svörum svo hægt sé að undirbúa starf fyrir næsta árs. 

Reykjavík, 1 desember, 2021 

Með kveðju, 

Stefán Páll Magnússon, framkvæmdastjóri 

Leiknir Reykjavík  


