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AFREKSÍÞRÓTTAFÓLK

Ásdís Hjálmsdóttir, frjálsíþróttadeild Ármanns 
Bergrún Ósk Aðalsteinsdóttir, frjálsíþróttadeild ÍR 
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir, frjálsíþróttadeild ÍR 
Helena Sverrisdóttir, körfuknattleiksdeild Vals 
Íris Björk Símonardóttir, handknattleiksdeild Vals 
Margrét Lára Viðarsdóttir, knattspyrnudeild Vals 

Ármann – Íslands- og bikarmeistarar í sundknattleik 
ÍR – Íslandsmeistarar í keilu 
Júdófélag Reykjavíkur – Bikarmeistarar í júdó 
Keilufélag Reykjavíkur – Bikarmeistarar í keilu 
KR – Íslandsmeistarar í knattspyrnu karla 
KR – Íslandsmeistarar í körfuknattleik karla 
Skylmingafélag Reykjavíkur – Íslandsmeistarar í skylmingum 
TBR - Íslandsmeistarar í liðakeppni í badminton 
Valur - Íslandsmeistarar í knattspyrnu kvenna 
Valur – Íslands- og bikarmeistarar í handknattleik kvenna 
Valur – Íslands- og bikarmeistarar í körfuknattleik kvenna 
Víkingur – Bikarmeistarar karla í knattspyrnu 
Víkingur - Íslands- og bikarmeistarar í borðtennis 
Víkingur – Íslandsmeistarar í tennis 
Þórshamar - Íslandsmeistarar karla í kata í karate  

Arnar Davíð Jónsson, Keilufélagi Reykjavíkur 
Guðmundur Ágúst Kristjánsson, Golfklúbbi Reykjavíkur 
Júlían Jóhann Karl Jóhannsson, kraftlyftingadeild Ármanns 
Kári Árnason, knattspyrnudeild Víkings 
Óskar Örn Hauksson, knattspyrnudeild KR 
Snorri Einarsson, Skíðagöngufélaginu Ulli

Íþróttakarl Reykjavíkur 2019 var kraftlyftingamaðurinn Júlían 
Jóhann Karl Jóhannsson úr Ármanni. Júlían setti heimsmet í 
réttstöðulyftu og varð í þriðja sæti samanlagt á heimsmeistar-
mótinu ásamt því að setja Íslandsmet. Íþróttakona Reykjavíkur 
2019 var knattspyrnukonan Margrét Lára Viðarsdóttir úr Val. 
Margrét Lára varð Íslandsmeistari með Val 2019. Margrét Lára 
hefur skorað 255 mörk í 180 leijkum í meistaraflokki ásamt því 
að leika 124 landsleiki og skora í þeim 79 mörk, fleiri en 
nokkur önnur íslensk knattspyrnukona. 

Íþróttalið Reykjavíkur í kvennaflokki 2019 var lið Vals í 
körfuknattleik sem varð bæði Íslands- og bikarmeistari á árinu. 
Íþróttalið Reykjavíkur í karlaflokki 2019 var lið KR í 
körfuknattleik sem varð Íslandsmeistari á árinu.  

Tilnefnt íþróttafólk var: 

Íslands-, deildar- og bikarmeistarar 2019

Íþróttafólk Reykjavíkur 2019  

Íþróttalið Reykjavíkur 2019
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Birkir Már Sævarsson, knattspyrnudeild Vals 
Guðni Valur Guðnason, frjálsíþróttadeild ÍR
Júlían Jóhann Karl Jóhannsson, kraftlyftingardeild Ármanns
Snorri Einarsson, skíagöngudeild Ullurs

Ásdís Hjálmsdóttir Annerud, frjálsíþróttadeild Ármanns  
Bergrún Ósk Aðalsteinsdóttir, frjálsíþróttadeild ÍR 
Elín Metta Jensen, knattspyrnudeild Vals  
Kristrún Guðnadóttir, skíðagöngudeild Ullurs  

Valur – Íslandsmeistari karla í knattspyrnu  
Valur – deildarmeistari karla í handknattleik 
Valur – deildarmeistari kvenna í körfuknattleik  
Fram – bikarmeistari og deildarmeistari kvenna í handknattleik 
TBR – Íslandsmeistarar í liðakeppni í badminton  
Þórshamar – Íslandsmeistarar kvenna í kata í karate 
ÍR – bikarmeistarar karla í keilu  
KFR – bikarmeistarar kvenna í keilu 
Víkingur – Íslandsmeistari karla og kvenna í borðtennis  

Íþróttakarl Reykjavíkur 2020 var golfarinn Guðmundur Ágúst 
Kristjánsson úr GR. Guðmundur var með keppnisrétt á næst 
sterkustu atvinnumótaröð Evrópu, Challenge Tour, einnig 
endaði hann í 46. sæti á stigalistanum sem er næst besti 
árangur hjá íslenskum atvinnukylfingi á Áskorendamótaröð-
inni. Besti árangur hans var á Norður-Írlandi þar sem Guð-
mundur Ágúst endaði í 5. sæti. Guðmundur Ágúst fór hratt upp 
heimslistann á árinu. Íþróttakona Reykjavíkur 2020 var hand-
knattleikskonan Steinunn Björnsdóttir úr Fram.  Steinunn er 
fyrirliði bikar- og deildarmeistara Fram í handknattleik 2020. 
Steinunn hefur verið besti leikmaður Íslandsmótsins í hand-
bolta, eftir síðasta tímabil var hún valin besti varnar og línu-
maðurinn, sem og valin mikilvægasti leikmaðurinn.  

Íþróttalið Reykjavíkur 2020 eru íþróttafélögin í Reykjavík sem 
unnu þrekvirki að halda íþróttalífinu áfram gangandi á tímum 
Covid-19.

Tilnefnt íþróttafólk var: 

Íslands-, deildar- og bikarmeistarar 2020

Íþróttafólk Reykjavíkur 2020  

Íþróttalið Reykjavíkur 2020
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ÍÞRÓTTAFÓLK REYKJAVÍKUR
1979-2020

Lyftingar
Skíði
Knattspyrna
Handknattleikur
Sund
Júdó
Golf
Handknattleikur
Knattspyrna
Frjálsar íþróttir
Júdó
Júdó
Handknattleikur
Sund
Badminton
Borðtennis
Handknattleikur
Handknattleikur
Sund
Badminton
Knattspyrna
Sund
Sund
Knattspyrna
Dans
Sund
Golf
Sund
Badminton
Knattspyrna
Frjálsar íþróttir
Frjálsar íþróttir
Handknattleikur
Sund
Frjálsar íþróttir
Frjálsar íþróttir
Sund
Körfuknattleikur
Kraftlyftingar
Sund
Kraftlyftingar
Golf
Körfuknattleikur
Golf
Kraftlyftingar
Frjálsíþróttir
Kraftlyftingar
Knattspyrna
Golf
Handknattleikur

Ármann
Ármann
Fram
Víkingur
Ægir
Ármann
GR
Víkingur
Fram
ÍFR
Ármann
Ármann
Valur
Ösp
TBR
Víkingur
Fram
Valur
ÍFR
TBR
KR
ÍFR
ÍFR
KR
ÍR
ÍFR/Fjölnir
GR
Ægir
TBR
Valur
Ármann
Ármann
Valur
Fjölnir/Ösp
ÍR
Ármann
Ægir
KR
Ármann
Ægir
Ármann
GR
KR
GR
Ármann
ÍR
Ármann
Valur
GR
Fram

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Guðmundur Sigurðsson
Steinunn Sæmundsdóttir
Marteinn Geirsson
Páll Björgvinsson
Guðrún Fema Ágústsdóttir
Bjarni Friðriksson
Sigurður Pétursson
Guðmundur Guðmundsson
Pétur Ormslev 
Haukur Gunnarsson
Bjarni Friðriksson
Bjarni Friðriksson
Valdimar Grímsson
Sigrún Huld Hrafnsdóttir
Broddi Kristjánsson
Guðmundur Stephensen
Guðríður Guðjónsdóttir
Jón Kristjánsson
Kristín Rós Hákonardóttir
Broddi Kristjánsson
Þormóður Egilsson
Kristín Rós Hákonardóttir
Kristín Rós Hákonardóttir
Ásthildur Helgadóttir
Karen Björk Björgvinsdóttir
Kristín Rós Hákonardóttir
Ragnhildur Sigurðardóttir
Jakob Jóhann Sveinsson
Ragna Ingólfsdóttir
Katrín Jónsdóttir
Ásdís Hjálmsdóttir
Ásdís Hjálmsdóttir
Hrafnhildur Skúladóttir
Jón Margeir Sverrisson
Aníta Hinriksdóttir 
Helgi Sveinsson
Eygló Ósk Gústafsdóttir 
Martin Hermannsson
Júlían Jóhann Karl Jóhannsson
Eygló Ósk Gústafsdóttir
Júlían Jóhann Karl Jóhannsson
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir
Jón Arnór Stefánsson
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir
Júlían Jóhann Karl Jóhannsson
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir
Júlían Jóhann Karl Jóhannsson
Margrét Lára Viðarsdóttir
Guðmundur Ágúst Kristjánsson
Steinunn Björnsdóttir

ÁR NAFN FÉLAGGREIN
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Knattspyrna - karla
Handknattleikur - kvenna
Fimleikar - kvenna
Körfuknattleikur - karla
Handknattleikur-karla
Handknattleikur-kvenna
Körfuknattleikur - karla
Körfuknattleikur - kvenna

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020

KR
Valur
Ármann
KR
Valur
Fram
KR
Valur
Öll félögin í RVK

Þátttaka Reykvíkinga í Alþjóðaleikum ungmenna (International Children’s Games) hefur engin verið frá síðasta ársþingi.  Stjórn 
ÍBR tók ákvörðun um að senda ekki lið til Ufa í Rússlandi á sumarleika 2019 vegna þess hve marga flugleggi þurfti að taka til að 
komast á áfangastað sem þýddi mikinn kostnað.  Fyrr á árinu hafði verið farið á vetraleika í Lake Placid í New York fylki þannig að 
ekki þótti forsvaranlegt að leggja í svo mikinn kostnað til viðbótar.  Í staðinn var stefnan sett á sumarleika í Kecskemet í Ungverja-
landi 2020.  Þau áform urðu að engu þegar kórónaveirufaraldurinn tók öll völd.  Hætt var við leikana og einnig var hætt við 
vetrarleika Pyenonchang í Kóreu.  Ekki hefur verið hætt við sumarleika í Daegu í Kóreu næsta sumar en stjórn ÍBR hefur tekið 
ákvörðun um að senda ekki keppendur þangað vegna ástandsins í heiminum.

Alþjóðaleikar ungmenna

Ármann
Ármann
Fram
Víkingur
Ægir
Ármann
GR
Víkingur
Fram
ÍFR
Ármann
Ármann
Valur
Ösp
TBR
Víkingur
Fram
Valur
ÍFR
TBR
KR
ÍFR
ÍFR
KR
ÍR
ÍFR/Fjölnir
GR
Ægir
TBR
Valur
Ármann
Ármann
Valur
Fjölnir/Ösp
ÍR
Ármann
Ægir
KR
Ármann
Ægir
Ármann
GR
KR
GR
Ármann
ÍR
Ármann
Valur
GR
Fram

ÁR FÉLAG GREIN
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Grunnskólamót höfuðborga Norðurlanda var haldið í fyrsta 
skipti árið 1948 í Stokkhólmi. Síðan þá hefur mótið verið haldið 
ár hvert til skiptis í Kaupmannahöfn, Osló, Helsinki og Stokk-
hólmi fram til ársins 2011 en þá var það haldið í fyrsta sinn í 
Reykjavík. Markmið mótsins er að sameina skólaungmenni á 
Norðurlöndum í gegnum íþróttir og rækta þannig norrænan 
frændskap. Fyrir utan íþróttakeppnina sjálfa er lögð áhersla á 
að ungmennin kynnist hvert öðru sem og sögu landsins sem 
heimsótt er og venjum þess. 

Mótið er haldið í síðustu viku í maí ár hvert. Fyrir hverja 
höfuðborg keppa 41 nemandi, 14 ára og yngri: 15 drengir í 
knattspyrnu, 10 stúlkur í handknattleik, 8 stúlkur í frjálsum 
íþróttum og 8 drengir í frjálsum íþróttum. Auk þess fylgja 
keppendum fjórir þjálfara og tveir fararstjórar. Þjálfarar Reyk-
vísku keppendanna eru menntaðir íþróttakennarar og hefjast 
æfingar nokkrum mánuðum fyrir hvert mót. 

Undirbúningur allra þjálfara reykvísku liðanna hófst í janúar 
fyrir mótið í Stokkhólmi og úrtakið gekk vel og mikið af 
virkilega flottu upprennandi íþróttafólki úr að velja. Mótahaldið 
gekk vel og okkar krakkar stóðu sig vel á allan máta. Krökkun-
um gekk vel að keppa og yfir heildina litið var árangur mjög 
góður.  

Búið var að undirbúa mótahald í Reykjavík í lok maí 2020 en 
vegna COVID 19 varð ekkert af því. Unnið er að því ásamt 
hinum þjóðunum að finna út hvenær Reykjavík heldur næst 
mótið. 

Stokkhólmur 2019 

Reykjavík 2020 

ÍBR sér um undirbúning og þátttöku í samráði við ÍTR, grunn-
skóla borgarinnar, íþróttafélögin í Reykjavík og sérráðin. 

Grunnskólamót 
höfuðborga
norðulanda 
2019-2020



Ársskýrsla Íþróttabandalags Reykjavíkur 2019-2020

Styrkir vegna æfinga og keppni

Ferðastyrkir og styrkir til sérráða

STYRKIR

Aðildarfélög ÍBR eru um 70 talsins og þjónustar ÍBR þau varðandi ýmis málefni. Eitt af stærri málefnum okkar er æfingatímaút-
hlutun til íþróttafélaga í íþróttamannvirkjum Reykjavíkurborgar, íþróttasölum skóla og íþróttamannvirkjum félaga. Mannvirkin eru 
breytileg og spanna íþróttasali, sundlaugar, skautasvell og gervigrasvelli. 

Heildarúthlutun á styrkjum til æfinga, keppni og reksturs vegna áranna 2019–2020 nam 5.202 milljónir króna.  Þessi fjárhæð 
skiptist þannig (milljónum króna):

Styrkir vegna erlendra ferða á árunum 2019 og 2020 námu 16,5 milj.  Styrkir til reksturs sérráða námu 13,4 milj. á sama tímabili. 
Ferðasjóður íþróttafélaga sem ÍSÍ sér um úthlutun úr, gaf Reykjavíkurfélögunum 22,1 milj.á þessum tveimur árum. 

Mannvirki félaga
Mannvirki borgarinnar

Egilshöll
Laugardalshöll

683
682
694
452

697
776
740
478

2019

2019

2020

2020

Knattspyrnufélagið Afríkuliðið
Knattspyrnufélagið Berserkir
Knattspyrnufélagið Hlíðarendi
Skautafélag Reykjavíkur
Golfklúbbur Reykjavíkur
Vængir Júpiters
Glímufélagið Ármann
Íþróttafélag Reykjavíkur - ÍR
Íþróttafélagið Fylkir
Knattspyrnufélag Reykjavíkur - KR
Íþróttafélagið Leiknir
Knattspyrnufélagið Víkingur
Knattspyrnufélagið Fram
Knattspyrnufélagið Valur
Knattspyrnufélagið Þróttur
Ungmennafélagið Fjölnir

Íþróttafélagið Ösp
Íþróttafélag kvenna
Knattspyrnufélagið Berserkir
Knattspyrnufélagið Afríkuliðið
Bifreiðaíþróttaklúbbur Reykjavíkur
Knattspyrnufélagið Úlfarnir
Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík
Hjólreiðafélag Reykjavíkur
Golfklúbbur Reykjavíkur
Tennis- og badmintonfélag Reykjavíkur
Skotfélag Reykjavíkur
Vængir Júpiters
Knattspyrnufélagið Hlíðarendi
Glímufélagið Ármann
Íþróttafélagið Fylkir
Íþróttafélagið Leiknir
Knattspyrnufélagið Víkingur
Knattspyrnufélag Reykjavíkur
Knattspyrnufélagið Þróttur
Knattspyrnufélagið Valur
Knattspyrnufélagið Fram
Íþróttafélag Reykjavíkur
Ungmennafélagið Fjölnir

21.533
33.682
52.395
53.892
67.365
183.670
224.146
543.093
545.720
666.975
702.760
943.174
1.036.970
1.077.799
1.232.465
2.291.266

25.375
27.934
29.989
32.295
33.562
35.844
39.216
46.792
49.432
57.342
66.185
186.599
196.816
219.223
478.222
769.185
812.007
920.558
1.160.864
1.500.402
1.816.407
2.037.082
4.398.806

Samtals: 9.676.905 kr.

Samtals: 14.940.137 kr.
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Framkvæmdasjóður ÍBR stendur vel.  Inn í hann hefur runnið 
hagnaður af viðburðum ÍBR, hagnaður af rekstri húss ÍBR auk 
vaxtatekna.  Sjóðurinn veitir fé til Verkefnasjóðs og Afrekssjóðs ÍBR.

Framkvæmdasjóður ÍBR

Verkefnasjóður ÍBR

SJÓÐIR

Verkefnasjóður ÍBR er sjóður 
til styrktar útbreiðslu og 
átaksverkefnum í íþróttastarfi 
í Reykjavík. Úthlutun skal 
sérstaklega taka mið af stefnu 
ÍSÍ um íþróttir barna og 
unglinga, stefnu ÍBR og ÍTR 
og jöfnum möguleika allra til 
íþróttaiðkunar. Umsóknir 
skulu berast stjórn sjóðsins á 
þar til gerðum eyðublöðum. 
Alla jafna er úthlutað úr 
sjóðnum tvisvar á ári og er 
skilafrestur umsókna 15. 
mars og 15. september. 
Fjórum sinnum var úthlutað 
úr sjóðnum árin 2019-2020 
og voru styrkupphæðir á 
bilinu 20-250 þúsund krónur. 
Skila þarf stuttri skýringu og 

Vor 2019
Haust 2019

Vor 2020
Haust 2020

31 styrkir
28 styrkir
31 styrkir
48 styrkir

2.670.000 kr.
2.440.000 kr.
2.345.000 kr.
5.725.000 kr.

Samtals 2019-2020:  13.180.000 kr.

kvittunum fyrir að lágmarki 
styrk. Haustið 2020 var settur 
kraftur í úthlutun úr sjóðnum 
til að styðja við félögin vegna 
COVID-19 og var Verkefna-
sjóður sameinaður Afreks-
sjóði og úthlutunarupphæð 
því hærri þar sem minna 
fjármagn fór til afreksfólks. 
Áherslubreytingar í afreks-
sjóði og COVID-19 hafði þau 
áhrif að mun færri umsóknir 
voru en vanalega úr afreks-
sjóði og hlaut Verkefnasjóður 
góðs af því í þetta skiptið. Á 
meðal verkefna sem fengu 
stuðning voru þjálfaranám-
skeið og kynningar og 
átaksverkefni félaga og 
sérráða.

YFIRLIT YFIR ÚTHLUTUN 2019-2020
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Afrekssjóður ÍBR

Afrekssjóður ÍBR er sjóður til 
styrktar afreksíþróttastarfi í 
Reykjavík.  Umsóknir skulu 
berast skrifstofu ÍBR á þar til 
gerðum eyðublöðum ásamt 
fylgiskjölum. Alla jafna er 
úthlutað úr sjóðnum tvisvar 
sinnum á ári og er skilafrestur 
umsókna 15. mars og 15. 
september. Úthlutanir á árinu 
2019 námu 4.950.000 kr. og 

Vor 2019
Haust 2019

Vor 2020
Haust 2020

36 styrkir
19 styrkir
36 styrkir
8 styrkir

3.350.000 kr.
1.600.000 kr.
3.050.000 kr.
800.000 kr.

Samtals 2019-2020:  8.800.000 kr.

YFIRLIT YFIR ÚTHLUTUN 2019-2020
kr 3.850.000 á árinu 2020. 
Haustið 2020 var Afrekssjóð-
ur og Verkefnasjóði sam-
einaðir í Styrktarsjóð ÍBR. 
COVID 19 hafði þau áhrif að 
mun færri umsóknir voru en 
vanalega í Afrekssjóð það 
árið. Styrkhæf félög og 
íþróttafólk eru listuð hér að 
neðan. 
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Samstarfssamningur við 
Reykjavíkurborg 

Í byrjun árs 2020 gerðu Reykjavíkurborg og ÍBR f.h. aðildarfé-
laga sinna með sér samstarfsamning þar sem kveðið er á um 
samskiptamál, styrkveitingar, rekstur, framkvæmdir og önnur 
sameiginleg hagsmunamál.  Samningurinn byggir á grunni 
eldri samninga og gildir til ársloka 2022.

Ný aðildarfélög 

Knattspyrnufélagið Úlfarnir, Skylmingafélagið Væringjar, 
Gullfálkinn og Hjólabrettafélag Reykjavíkur fengu aðild að ÍBR 
á starfstímabilinu og eru þau boðin velkomin í bandalagið. 

Fyrirmyndarfélög 

Frá árinu 2003 hafa íþróttafélög og deildir í Reykjavík fengið 
gæðaviðurkenninguna Fyrirmyndarfélag ÍSÍ. Fjórum árum eftir 
að viðurkenning fæst þarf að endurnýja umsóknina og upp-
færa handbók, annars fellur hún úr gildi. Nú í byrjun árs 2021 
geta eftirfarandi félög/deildir kallað sig Fyrirmyndafélag ÍSÍ: 

Ármann
Fjölnir

Hnefaleikafélag Rvk 
KR

Skautafélag Reykjavíkur

allar deildir 
handbolti, karate, sund 
allar deildir
allar deildir
listhlaupadeild 

AÐILDARFÉLÖG

Á þingi ÍBR árið 2015 var samþykkt að félög skyldu skila 
ársreikningi með ákveðnum samræmdum hætti. Unnið var að 
því að útbúa þessa framsetningu með fulltrúum Deloitte. 
Í upphafi var aðeins  óskað eftir að hverfafélög og stærri 
íþróttafélög myndu skila ársreikningi á þessu formi. Kom í ljós 
að hér var komið mjög gott verkfæri við samræmda fjárhags-
lega rekstrarúttekt. 

Árið 2020 var fjölgað nokkuð íþróttafélögum sem skiluðu 
árskýrslu á þessu formi sem nýtist örugglega í framtíðinni. 

Samræmd framsetning ársreikninga 
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ÍBR úthlutar æfingatímum í 
18 skólasali til íþróttafélaga í 
Reykjavík. (Árbæjarskóli, 
Austurbæjarskóli, Ártúnsskóli, 
Álftam/Háaleitisskóli, Fella-
skóli, Hagaskóli, Hlíðaskóli, 
Ingunnarskóli, Kennó, 
Kléberg, Langholtsskóli, 
Laugarnesskóli, MS, Norð-
lingaskóli, Rimaskóli, Rétt-
arholtsskóli, Selásskóli og 
Sæmundarskóli.) 

Auk skólasala fer fram 
úthlutun æfinga- og keppn-
istíma til einstakra félaga í 
önnur stærri mannvirki eins 
og Laugardalshöllina, 
Egilshöllina, Knatthús í 
Breiðholti, Skautahöllina, 
íþróttahúsið við Háteigsveg, 
Laugardalslaug auk annarra 
sundlauga borgarinnar. 
Heildarúthlutun tekur einnig 
mið af notkun félaga í eigin 
mannvirkjum. Nokkur sérráð 
koma að niðurröðun tíma í 

Tímaúthlutun til aðildarfélaga 
ÍBR og sérsambanda

viðkomandi greinum s.s. í 
knattspyrnu, sundi og 
frjálsíþróttum. 
Að beiðni ÍBR sækja félögin 
um æfingaaðstöðu annars 
vegar fyrir vetrartímabilið og 
hins vegar fyrir sumartímabil-
ið. ÍBR aðstoðar félögin við að 
leysa óskir þeirra um auka 
æfingatíma, sérstaklega yfir 
vetrartímann þegar mikil 
starfsemi er í mannvirkjum 
félaganna og þau ná ekki að 
anna æfingum t.d. vegna 
mótahalds á sínum vegum. 
Einnig þarf að aðstoða félögin 
við að útvega aðra æfinga-
tíma þegar lokað er í Laugar-
dalshöll vegna viðburðahalds. 
Á vorin tekur við tímabil 
úthlutunar fyrir sumaræfingar 
nokkurra félaga í Laugardals-
höllina, íþróttahúsið við 
Háteigsveg og á Laugardals-
völlinn.  

Sérsamböndin óska einnig 

eftir æfingatímum til ÍBR fyrir 
sín landslið í ýmsum íþrótta-
mannvirkjum í Reykjavík. Í 
þeim tilvikum leitar ÍBR oft til 
sinna aðildarfélaga sem hafa 
brugðist jákvætt við og gefið 
eftir sína æfingatíma fyrir 
landsliðsæfingar. Á vegum 
sérsambandanna fara fram 
heimaleikir landsliða og 
mótahald, á það sérstaklega 
við um Laugardalshöllina, 
Skautahöllina og 
skautasvellið í Egilshöll. ÍBR 
hefur milligöngu um bókanir 
í þau mannvirki og oft á 
tíðum fáein ár fram í tímann.  

Bókunarkerfið FRI4 hefur 
fengið uppfærslu og heitir í 
dag FRI5. Bókunarkerfið er 
áfram notað fyrir bókanir í 
mannvirki í Reykjavík. Kerfið 
þjónar einnig hópum sem 
vilja leigja íþróttasali til lengri 
eða skemmri tíma. Bókunar-
kerfið stuðlar að einsleitari 

framsetningu gagna og 
samræmdu vinnulagi allra 
sem koma að bókun tíma í 
íþróttamannvirki í Reykjavík. 
Við úrvinnslu gagna er 
mögulegt að vinna með 
raungögn og niðurstöður eru 
í rauntíma. Að auki er mögu-
legt að fá yfirlit yfir skipulag 
starfsemi fram í tímann, taka 
út skýrslu ásamt fleiri gagn-
legum aðgerðum.  

Stendur þó enn til að starfs-
menn ÍBR heimsækji félögin 
og aðstoða þau við að skrá 
inn grunnupplýsingar. Allar 
grunnupplýsingar s.s. 
skipulag rýma og opnunar-
tíma rýma liggur fyrir er og 
ætti félagið að vera sjálfbært 
að skrá inn æfingar og aðra 
viðburði í rými sem þau nota.  

Mannvirkjakerfið er afar 
öflugt tæki sem aðildarfélög-
um ÍBR að kostnaðarlausu. 
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Aikikai Reykjavík
Bifreiðaíþróttaklúbbur Reykjavíkur
Borðtennisklúbburinn Örninn
Dansfélag Reykjavíkur 
Dansfélagið Bíldshöfði
Fenrir
Fisfélag Reykjavíkur
Frisbígolffélag Reykjavíkur
Glímufélag Reykjavíkur
Glímufélagið Ármann
Golfklúbbur Brautarholts
Golfklúbbur Reykjavíkur
Hafna- og mjúkboltafélag Reykjavíkur
Hestamannafélagið Fákur
Hjólabrettafélag Reykjavíkur
Hjólaskautafélagið
Hjólreiðafélag Reykjavíkur
Hjólreiðafélagið Tindur
Hnefaleikafélag Reykjavíkur
Hnefaleikafélagið Æsir
Háskóladansinn
Jaðar Íþróttafélag
Ju Jitsufélag Reykjavíkur
Júdofélag Reykjavíkur
Karatefélag Reykjavíkur
Karatefélagið Þórshamar
Kayakklúbburinn
Keilufélag Reykjavíkur
Kf. Breiðholt
Klifurfélag Reykjavíkur
Knattspyrnufélag Reykjavíkur
Knattspyrnufélag Vesturbæjar
Knattspyrnufélagið Afríkuliðið
Knattspyrnufélagið Berserkir
Knattspyrnufélagið Elliði
Knattspyrnufélagið Fram
Knattspyrnufélagið Gullfálkinn
Knattspyrnufélagið Hlíðarendi
Knattspyrnufélagið Úlfarnir
Knattspyrnufélagið Miðbær

62
0
0
133
172
0
1
20
37
1.909
5
0
163
344
0
0
24
4
313
65
0
1
39
88
102
154
0
19
1
455
2.826
6
0
0
1
1.678
0
5
0
0

148
84
0
248
255
0
428
74
208
390
72
3.424
127
1.152
0
0
178
286
298
301
210
47
138
243
61
75
491
128
64
899
478
112
80
54
107
965
0
95
0
53

68
10
0
245
289
0
47
16
30
1.109
15
1.151
94
832
0
0
61
83
160
112
122
3
70
51
46
72
100
51
0
517
1.153
0
0
0
0
944
0
0
0
20

142
74
0
136
138
0
382
78
215
1.190
62
2.273
196
664
0
0
141
207
451
254
88
45
107
280
117
157
391
96
65
837
2.151
118
80
54
108
1.699
0
100
0
33

210
84
0
381
427
0
429
94
245
2.299
77
3.424
290
1.496
0
0
202
290
611
366
210
48
177
331
163
229
491
147
65
1.354
3.304
118
80
54
108
2.643
0
100
0
53

Fjöldi og aldursskipting iðkenda innan hvers félags

Hér má sjá iðkendatölur í fjórum flokkum auk samtölu úr Felix sem skráðar voru árið 2020 en tilheyra árinu 2019.  
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0
0
1.462
1.648
1448
1
0
20
44
0
15
625
0
2
0
146
20
399
0
8
1.419
63
3.784
0
1
18
0
1.806
39
0
0
0
0
54
17
1.709
196
8
82

23.661

36
0
211
404
621
138
21
269
71
53
155
101
54
1.483
816
1.051
16
337
0
73
1.964
40
683
15
86
1.194
15
657
181
43
17
0
18
320
54
318
100
60
157

23.805

0
0
636
783
760
76
0
108
52
8
33
573
0
121
146
357
15
382
0
9
1.249
26
2.215
3
0
116
0
984
81
43
0
0
0
179
23
1.091
73
0
103

17.716

36
0
1.037
1.269
1.309
63
21
181
63
45
137
153
54
1.364
670
840
21
354
0
72
2.134
77
2.252
12
87
1.096
15
1.479
139
0
17
0
18
195
48
936
223
68
136

29.750

36
0
1.673
2.052
2.069
139
21
289
115
53
170
726
54
1.485
816
1.197
36
736
0
81
3.383
103
4.467
15
87
1.212
15
2.463
220
43
17
0
18
374
71
2.027
296
68
239

47.466

Knattspyrnufélagið Mídas
Knattspyrnufélagið Úlfarnir
Knattspyrnufélagið Valur
Knattspyrnufélagið Víkingur
Knattspyrnufélagið Þróttur
Kraftlyftingafélag Reykjavíkur
Kórdrengir
Lyftingafélag Reykjavíkur
Rathlaupafélagið Hekla
Rugbyfélag Reykjavíkur
Siglingafélag Reykjavíkur - Brokey
Skautafélag Reykjavíkur
Skautafélagið Björninn
Skotfélag Reykjavíkur
Skvassfélag Reykjavíkur
Skylmingafélag Reykjavíkur
Skíðagöngufélagið Ullur
Sundfélagið Ægir
Sundknattleiksfélag Reykjavíkur
Svifflugfélag Íslands - Reykjavík
Tennis- og badmintonfélag Reykjavíkur
Ungmennafélag Kjalnesinga
Ungmennafélagið Fjölnir
Ungtemplarafélagið Hrönn
Vængir Júpiters
Vélhjólaíþróttaklúbburinn
Íþróttafélag Breiðholts
Íþróttafélag Reykjavíkur
Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík
Íþróttafélag kvenna
Íþróttafélag stúdenta
Íþróttafélagið Styrmir
Íþróttafélagið Carl
Íþróttafélagið Drekinn
Íþróttafélagið Freyja
Íþróttafélagið Fylkir
Íþróttafélagið Leiknir
Íþróttafélagið Léttir
Íþróttafélagið Ösp

Hér má sjá iðkendatölur í fjórum flokkum auk samtölu úr Felix sem skráðar voru árið 2020 en tilheyra árinu 2019.  

FÉLAG 17 ÁRA OG YNGRI KONURKARLAR18 ÁRA OG ELDRI SAMTALS
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Hverfafélögin skulu fyrir 1. október ár hvert leggja fram áætlun 
fyrir ÍTR og ÍBR um íþróttastarf og áherslur á næstkomandi ári. Í 
áætluninni skulu koma fram markmið um starfsemina ásamt 
leiðum að þeim og helstu áherslur á næstkomandi ári. Í 
áætluninni skulu koma fram markmið um starfsemina ásamt 
leiðum að þeim og helstu áherslur á samingastímabilinu. 

Fundir með hverfafélögum

ÍBR á til afrit af áætlunum og skýrslum félaganna frá árinu 2007.

Formlegir fundir með bæði íþróttafulltrúum og framkvæmdastjórum hafa sökum Covid-19 verið færri á tímabilinu þar sem 
fjöldatakmarkanir hafa ekki leyft það.

1. Siðamál ÍBR
2. Dalurinn, fjölnota mannvirki í Laugardal
3. TUFF
4. Sóknarfæri íþróttafélaga
5. Kynning á Æskulýðsvettvanginum
6. Annað:
 - Íþróttafólk Reykjavíkur - athöfnin þann 19. des.
 - Þjónustusamningar við borgina
 - Rafíþróttir - styrkjamál
 - Frístundaakstur - fylgdin

Starfsmenn ÍBR heimsóttu flest hverfafélögin haustið 2020 en vegna samkomutakmarkana náðist ekki að fara í öll hverfafélögin 
og stærstu sérgreinafélögin. Verður það gert við fyrsta tækifæri.

Á þessum fundum var nýtt fræðsluefni um kynferðislegt ofbeldi og kynferðislega áreitni í íþróttum kynnt. Farið yfir siðareglur, 
forvarnir, viðbrögð og verkferla. Sérstaklega var farið í þær  leiðir sem félögin hafa til að tilkynna mál og fá aðstoð við ofbeldismál. 
Lagt er áherslu á að ef slík mál koma upp hjá félögum þá eiga þau ekki að leysa þau sjálf heldur leita aðstoðar hjá sérfræðingum, 
t.d. að hafa samband við ÍBR, Æskulýðsvettvanginn eða Samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðshreyfingarinnar. Tölvupóstur var 
sendur á öll aðildarfélög ÍBR til að kynna efnið. Einnig var farið yfir jafnréttisáætlanir, móttökuáætlun fyrir börn af erlendum 
uppruna og annað efni um fjölmenningu sem er að finna á heimasíðu ÍBR undir ibr.is/fjolmenning.

1. Markaðsmál - áskoranir í umhverfinu
2. Rafíþróttir - staðan og væntanleg innleiðing
3. Yfirþjálfaramál - starfshópur
4. Sjóðir ÍBR - tölfræði
5. Annað:
 - Rekstur boltadeilda - vinnuhópur
 - Starfsfólk í viðburði ÍBR - dæmi
 - Kynferðisleg ofbeldi - verkferlar
 - Fyrirmyndarfélög - hérað
 - Fjölmenningarfræðsla - TUFF
 - Frístundaakstur - fylgd

1. Kynningarstarf
2. Skráningar iðkenda
3. Aðferðir við innheimtu
4. Frístundarakstur
5. Leiðir til að lágmarka brottfall
6. Menntun þjálfara
7. Fjölbreytt þjálfun sbr. íþrþóttaskóli, fjölgreinaæfingar  

eða annað
8. Samstarf innan hverfis

Einnig skal gerð grein fyrir hvernig árangur verði metinn. 
Samvinna skal vera á milli íþróttafélaga, ÍBR og ÍTR um gerð 
slíkra áætlunar. ÍTR og ÍBR taka síðan á fundi með félögunum 
afstöðu til markmiða, mælikvarða og forgangsröðunar verkefna 
sem koma fram í tillögum íþróttafélaganna.

Í starfsáætlunum eru tilgrein helstu verkefni félagsins: 

Dagskrá þann 4. júní 2019 Dagskrá þann 11. desember 2019
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Heimsfaraldur kórónu-
veirunnar breiddist hratt út í 
byrjun árs 2020, fyrsta 
samkomubannið skall á þann 
15. mars á Íslandi. Faraldur-
inn hafði gífurleg áhrif um 
allan heim og litaði alla 
starfsemi ÍBR árið 2020. 
Aflýsa þurfti stærstu viðburð-
um ÍBR, Miðnætur-
hlaupi Suzuki og Reykjavíkur-
maraþon Íslandsbanka. 
Alþjóðaleikar ungmenna fóru 
ekki fram sem og Grunnskóla-
móti höfuðborga Norðurland-
anna sem við hjá ÍBR höfðum 
skipulagt hér í Reykjavík, 
þegar mótið nálgaðist þá var 
komið á ferðabann hjá 
flestum þátttökuþjóðunum. 

Röskun á starfi vegna COVID – 19

Útleiga á íþróttasölum minnk-
aði einnig töluvert þar sem 
íþróttahúsin voru lokuð 
stóran part úr árinu. Árið 
2020 rúllaði áfram með 
hverja óvissuna á fæt-
ur annarri. Sóttvarnarfulltrúar 
innan allra félaga skipaðir til 
að framfylgja settum sótt-
varnarreglum hvers félags 
ásamt því að vera tengiliður 
ef upp kæmi smit. 
  
ÍBR átti í góðu samstarfi með 
Almannavörnum, Reykja-
víkurborg og félögum í að 
finna lausnir á hinum ýmsum 
atriðum sem þurfti að huga 
að þegar kom að því að 
skipuleggja viðburði, halda 

íþróttahúsum opnum og 
halda íþróttastarfinu gang-
andi.   

Starfsfólk ÍBR vann hörðum 
höndum að bregðast við 
breytingum á sóttvarnarlög-
um hverju sinni og hugsa í 
lausnum til að vera tilbúin ef 
hægt yrði að framkvæma 
viðburðina með nýju sniði. 
Unnið var að breytingum á 
flæðisskipulagi út frá sótt-
varnarlögum og teiknaðar 
upp hólfaskiptingar í ýmsum 
myndum út frá fjöldatak-
mörkunum hverju sinni sem 
og rásmark og endamark 
færð til að stýra flæði þátttak-
enda um svæðin. Undirbún-

ingur fyrir viðburði ársins var 
langt kominn og margir 
hverjir tilbúnir til fram-
kvæmdar, en vegna fjöldatak-
markana var ekki hægt að 
halda hlaup í þeirri mynd 
sem lagt var upp með.

Það er óhætt að segja að 
þessar fordæmalausu 
aðstæður skildu eftir sig stórt 
fjárhagslegt skarð þar sem 
stórir tekjuþættir duttu út.   
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Á fundi borgarstjórnar 15. janúar 2019 var samþykkt að setja af 
stað vinnu í samvinnu ÍTR og ÍBR varðandi framtíðarstefnumót-
un í íþróttamálum í Reykjavík til árins 2030. Í erindisbréfi 
vegna vinnunnar voru tilgreind lykilmarkmið stefnumótunar-
innar sem voru að jafna aðstöðu til þátttöku, með áherslu á að 
jafna aðstöðumun, m.a.a með tilliti til kyns og efnahagslegrar 
stöðu barna, unglinga og eldri borgara, mikilvægi hreyfingar 
fyrir alla aldurshópa og um öflugt íþróttastarf um alla borg. 

Í stefnumótunarvinnunni var haft samráð við fjölda hagsmuna-
aðila, bæði með þátttöku í vinnufundum og með netkönnun. Í 
því samráði kom fram fjöldi góðra hugmynda og tillagna.  Í 

Stefna í íþróttamálum Reykjavíkur til 2030 

Í tilefni 75 ára afmæli Íþróttabandalags Reykjavíkur var búinn 
til söguvefur sem má finna á heimasíðu íbr.is. Sagnfræðingur-
inn Stefán Pálsonn tók saman tímaás um sögu íþróttanna í 
Reykjavík. Tímaásinn spannar tímabilið 1824 til 2019.  

Forsagan hefst á nítjándu öldinni þegar danskir kaupmenn og 
hálfdönsk yfirstétt stunduðu heldri manna greinar á borð við 
skylmingar, auk þess sem erlendar skipshafnir kynntu 
landsmönnum fyrir boltaíþróttum.  

Farið er yfir hvað gerðist á hverjum áratugi fyrir sig, fjallað er 
um íþróttalífið frá byrjun, farið er yfir íþrótagreinarnar, íþróttafé-
lögin, aðstöðurnar og mannvirkin sem risu.  

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu ÍBR, ibr.is.  

Saga íþrótta í Reykjavík

skýrslu eru niðurstöður úr stefnumótunarvinnunni settar fram, 
ásamt aðgerðaáætlun. Gert er ráð fyrir að aðgerðaáætlunin sé 
endurskoðuð reglulega á tímabili stefnunnar. 

Í stýrihópi verkefnisins voru: Pawel Bartoszek MÍT, formaður, 
Katrín Atladóttir MÍT, Hjálmar Sveinsson MÍT, Ingvar Sverrisson 
ÍBR, Guðrún Ósk Jakobsdóttir ÍBR. Með hópnum störfuðu: 
Ómar Einarsson ÍTR, Steinþór Einarsson ÍTR, Helga Björnsdóttir 
ÍTR, Frímann Ari Ferdinandsson ÍBR. Ráðgjafar í vinnunni voru 
Kristján Einarsson og Einar Þór Bjarnason frá Intellecta ehf. 
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Öll íþróttafélögin eru með tilboð fyrir eldri aldurshópa, þar sem ýmist aðalstjórn eða deildir félagana bjóða upp á ýmiskonar 
hreyfingu. Sum félögin eru í góðu samstarfi við aðila í nærumhverfi sínu. Fjölnir er í góðu samstarfi við Korpuúlfa, sem er félag 
aldraðra í Grafarholti. Boðið er upp á t.d. göngu í Egilshöll og fimleika. Víkingur er í samstarfi við ÍTR þar sem boðið er upp á 
leikfimi í Víkingsheimilinu. ÍR er með leikfimishóp, Fylkir er með fimleikahóp og söguhóp. Þróttur er með göngu-bolta, Ármann er 
með fimleikahóp og Fram er með leikfimi. KR og Valur eru í samstarfi við þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða. 
Verkefnin heita Kraftur í KR og Vítamín í Val. Sótt var um í Borgarsjóð og Lýðheilsusjóð til að styðja við þessi verkefni fyrir árið 
2021. Tillaga var send til ÍTR þess efnis að hvetja ÍTR/borgina til að tryggja fjármagn fyrir rekstrinum til frambúðar og skapa þann 
stöðuleika sem þarf fyrir íþróttafélögin til að geta þjónustað þennan hóp. 

Heilsuefling aldraðra 

Í lok árs 2008 skoruðu 
íþróttafulltrúar hverfafélag-
anna á borgaryfirvöld að 
styrkja félögin vegna s.k. 
frístundaaksturs. Aksturinn er 
hugsaður til þess að færa 
æfingar yngstu iðkenda fyrr á 
daginn og jafna hlut iðkenda 
gagnvart aðgengi að íþrótta-
mannvirkjum borgarinnar 

Frístundaakstur hverfafélaganna

auk þess sem að mannvirkin 
nýtast mun betur. Það liggur 
fyrir að stór hluti barna og 
unglinga tekur þátt í skipu-
lögðu íþróttastarfi og frí-
stundaaksturinn er mjög góð 
leið til að einfalda heildar-
skipulag hvers dags hjá 
fjölskyldum í borginni.  Minni 
umferð einkabíla og aukin 

viðvera í vinnu hlýtur að vera 
jákvætt fyrir samfélagið.  
Kostnaður við að halda 
þessum akstri úti er talsverður 
og hefur reynst félögunum 
þungur.  Styrkur borgarinnar 
til þessa verkefnis hefur verið 
20 milljónir króna frá árinu 
2017. Að undanförnu hefur 
barátta ÍBR gagnvart akstrin-

um snúist um tryggja það að 
félögin geti ráðið til sín 
starfsfólk til að hafa eftirlit 
með börnunum í vögnunum. 
Í flestum tilfellum eru börnin 
ein í vögnunum en það getur 
boðið upp á ýmsa óæskilega 
hegðun. 



Mikil vinna hefur verið lögð í 
siðamálin hjá ÍBR síðustu tvö 
ár. Mikilvægt er að öllum líði 
vel í leik og starfi og að sá 
grundvallarréttur, að fá að 
vera óáreittur, sé virtur. 

ÍBR gaf út bækling, ásamt 
verkferlum og leiðbeining-
um, sumarið 2020 sem hafði 
verið í vinnslu í rúmt ár. 
Bæklingurinn er unnin eftir 
norskri fyrirmynd en var 
aðlagaður að íslenskum 
aðstæðum og löggjöf. ÍBR bjó 
einnig til sérstakar siðareglur 
gegn kynferðislegri áreitni og 
kynferðislegu ofbeldi sem 
voru samþykktar af stjórn ÍBR 
í desember 2019.  

Faghópur ÍBR var settur á fót 
árið 2020. Í faghópnum eru 
sálfræðingur, félagsráðgjafi, 
lögfræðingur og kynja-
fræðingur. Faghópur ÍBR 
aðstoðar ÍBR við að vinna 
með þau ofbeldismál sem 
koma inn á borð til ÍBR. 
Einstaklingar úr Faghópi ÍBR 
geta meðal annars rætt við 
þolendur og foreldra, eða 
setið fundi með íþróttafé-
lögunum. Reynslan hefur 
sýnt að þegar strax er gripið 
inn í mál, þá leystast málin 
hraðar og farsællar. Þessi 
þjónusta er þolendum og 
íþróttafélögum ÍBR til staðar 
að kostnaðarlausu.  
Sérstakt skráningarblað fyrir 

Vinna ÍBR í ofbeldismálum  

íþróttafélögin var útbúið fyrir 
þau til að tilkynna mál svo 
ÍBR geti veitt íþróttafélögun-
um aðstoð og einnig svo ÍBR 
geti haldið utan um fjölda og 
eðli mála. Í lok 2020 var ÍBR 
með heimsóknir í Íþróttafé-
lögin í Reykjavík. Kynnt var 
allt efni, útskýrt hvernig 
félögin tilkynna mál og fá 
aðstoð.  

Á þessu tveggja ára tímabili 
hélt ÍBR fimm viðburði sem 
tengdust jafnrétti og ofbeldi í 
íþróttum.  

ÍBR hélt ráðstefnu 30. janúar 
2019 sem bar titilinn „Eru 
íþróttir leikvangur ofbeldis? 
Vinnum gegn því“. Ráðstefn-
an var í tengslum við Reykja-
víkurleikana og komu 
sérfræðingar frá nokkrum 
löndum og voru með erindi. Í 
kjölfar ráðstefnunnar var 
vinnustofa fyrir íþróttafélögin 
þann 31. janúar og síðan 
aftur þann 19. september 
2019.  

Í janúar 2020 hélt ÍBR 
ráðstefnu í tengslum við 

Reykjavíkurleikana sem bar 
titilinn „Jafnrétti barna og 
unglinga í íþróttum“. Á þeirri 
ráðstefnu var meðal annars 
fjallað um minnihlutahópa 
og jafnrétti í íþróttum.  
Til stóð að halda ráðstefnu 
þann 22. Október 2020 en 
henni var frestað til 4. janúar 
2021 vegna Covid-19. 
Ráðstefnan bar titilinn 
„Íþróttir eru fyrir alla“ og var 
ÍBR með erindi um ofbeldi í 
íþróttum á ráðstefnunni. 
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Starfshópur, sem skipaður er fulltrúum frá mannréttinda- og 
lýðræðisskrifstofu Reykjavíkur, ÍTR og ÍBR, skilaði árið 2019 af 
sér tillögum um fjölmenningarfræðslu fyrir sjálfboðaliða, 
þjálfara og annað starfsfólk í íþrótta- og tómstundastarfi í 
Reykjavík. Markmiðið er að stuðla að virkri þátttöku allra barna 
og unglinga í íþrótta- og tómstundastarfi, sérstaklega af 
erlendum uppruna. Einnig að auka menningarnæmni og 
meðvitund um fjölbreytileika samfélagsins þeirra sem starfa 
með börnum af erlendum uppruna.  

Hópurinn forgangsraðaði tillögum og vann móttökuáætlun 
fyrir starfsmenn íþróttafélaga til að auðvelda þeim að taka á 
móti börnum af erlendum uppruna. Einnig eru þar að finna 

Fjölmenning

Frá árinu 2016 hefur Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa tekið 
út jafnrétti í íþróttum hjá hverfafélögum borgarinnar. Árið 2016 
var gerð úttekt á KR, Þrótti og Fjölni, árið 2020 var gerð úttekt á 
Fylki, Val og Ármanni. Þau félög sem eftir eru eða Fram, ÍR og 
Víkingur verða tekin út árið 2021. Lögð er rík áherslu á að 
úttektin taki mið af jafnrétti í víðum skilningi, að hún sé 
leiðbeinandi og niðurstöðum fylgt eftir með tillögum að 
úrbótum. Meðal þess sem er kannað er jafnréttisáætlanir og 
siðareglur, hvort þær séu virkar. Aðgengi að jafnréttisáætlunum 
og siðareglum og hvort þær séu kynntar fyrir félagsfólki. 

Jafnréttismál

Kynjahlutfall iðkenda. Jafnrétti á meðal starfsfólks/þjálfara/
iðkenda/. Þátttaka hópa sem mannréttindastefnan nær til: 
konur/karlar, hinsegin fólk, fólk af erlendum uppruna og fatlað 
fólk. 

Starfsfólk mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu og starfsfólk á 
skrifstofu ÍBR er tilbúið að aðstoða aðildarfélög ÍBR t.d. við gerð 
stefnu og áætlana í jafnréttis- og mannréttindamálum og 
siðamálum.  

hugmyndir og leiðir til að stuðla að áframhaldandi þátttöku 
barna og ungmenna í starfinu. Kynningarefni um íþróttir í 
Reykjavík og starf aðildarfélaga ÍBR er í vinnslu sem á að nýtast, 
íþróttafélögum, skólum og þjónustumiðstöðvum. Inn á 
heimasíðu ÍBR, undir Fjölmenning eða hér https://www.ibr.is/
fjolmenning er móttökuáætlunin, fyrirlestrar um fjölmenningu, 
sem tilvalið er að nýta sem fræðsluefni fyrir starfsmenn og 
þjálfara og vísað í bæklinginn „Vertu með“ sem ÍSÍ og UMFÍ 
gáfu út um íslenskt íþróttastarf. Verið er að vinna að öðru efni 
til að styðja við starf íþróttafélagana í þessum málaflokki og er 
hugmyndin að með tímanum myndist verkfærakista sem 
aðildarfélög geti leitað í.  
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Tekjur frá Íslenskum getraunum og Getspá, fyrirtækjum 
íþróttahreyfingarinnar, eru mikilvægur þáttur í tekjuöflun 
íþróttafélaganna. 

Samkvæmt reglum Getrauna bera þeir mest úr býtum sem 
selja mest þ.e. þeir fiska sem róa. Áheit og sölulaun félaganna 
má sjá í töflunni hér að neðan.  Samkvæmt lögum um Getraun-
ir skal skipta milli héraðssambanda út svokölluðum 3% potti 
miðað við sölu aðildarfélaga þeirra. ÍBR fékk skv. þessari reglu 
22,0 millj. kr fyrir árin 2019 og 2020.  

Á tímabilinu 2019-2020 var úthlutaður tekjuafgangur af 
Íslenskri getspá (Lottó-hagnaður) 280,9 millj.kr. 

Þegar arði frá Íslenskri getspá er úthlutað skiptir miklu máli 
hvort héraðssambönd eru aðilar að bæði ÍSÍ og UMFÍ eða 
aðeins ÍSÍ.  Þeir sem eru aðilar að báðum samtökunum fá 
úthlutað lottóhagnaði frá báðum aðilum. Þrátt fyrir að ÍBR hafi 
nú fengið aðild að UMFÍ fær bandalagið ekki úthlutað lottó frá 
UMFÍ. Til að svo megi verða þurfa ÍSÍ og UMFÍ að komast að 
samkomulagi um sameiginlega skiptingu lottós.

Getraunir - Getspá

Áheit og sölulaun söluhæstu Reykjavíkurfélaganna í Ísl.getraunum voru:

Íþróttafélag fatlaðra
Knattspyrnufélagið Víkingur
Knattspyrnufélagið Fram
Knattspyrnufélagið Valur
Knattspyrnufélag Reykjavíkur
Íþróttafélag Reykjavíkur
Íþróttafélagið Fylkir
Ungmennafélagið Fjölnir

8.090.815
2.401.479
1.439.870
986.781
826.782
811.891
730.537
688.549

9.375.945
3.792.431
880.591
788.984
736.295
538.540
472.757
388.926

17.466.760
6.193.910
2.320.461
1.775.765
1.548.186
1.365.322
1.203.294
1.077.475

FÉLAG 2019 2020 SAMTALS
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Aikikai Reykjavík 
Glímufélagið Ármann
Bifreiðaíþróttaklúbbur Reykjavíkur
Siglingarfélag Reykjavíkur - Brokey 
Dansfélag Reykjavíkur
Dansfélagið Bíldshöfða
Drekinn-Wushu 
Hestamannafélagið Fákur 
Ungmennafélagið Fjölnir
Knattspyrnufélagið Fram
Frisbígolfklúbbur Reykjavíkur
Íþróttafélagið Fylkir
Golfklúbbur Reykjavíkur
Hafna- og mjúkboltafélag Reykjavíkur
Hjólreiðafélag Reykjavíkur 
Hnefaleikafélag Reykjavíkur
Hnefaleikafélagið Æsir 
Íþróttafélag Reykjavíkur
Íþróttafélag fatlaðra 
Íþróttafélagið Ösp 
Ju Jitsufélag Reykjavíkur
Júdófélag Reykjavíkur
Karatefélag Reykjavíkur
Keilufélag Reykjavíkur
Ungmennafélag Kjalnesinga 
Klifurfélag Reykjavíkur 
Knattspyrnufélag Reykjavíkur 
Íþróttafélagið Leiknir 
Rathlaupafélagið Hekla
Skautafélag Reykjavíkur
Skíðagöngufélagið Ullur 
Skotfélag Reykjavíkur
Skvassfélag Reykjavíkur
Skylmingafélag Reykjavíkur
Sundfélagið Ægir
Tennis- og badmintonfélag Reykjavíkur 
Knattspyrnufélagið Valur 
Vélhjólaíþróttaklúbburinn 
Knattspyrnufélagið Víkingur 
Karatefélagið Þórshamar 
Íþróttafélagið Þróttur

Yfirlit yfir skiptingu Lottótekna í þúsundum króna talið: 

398
13.787
300
345
692
344
410
947
16.015
8.226
326
11.111
780
821
411
664
587
11.691
3.133
3.133
370
448
501
349
403
865
11.142
970
365
3.041
369
300
300
667
1.211
2.386
8.705
360
8.913
459
7069

458
17.584
50
468
812
421
510
1.083
20.727
11.136
345
13.682
1.024
962
467
437
881
15.438
1.555
1.555
437
528
588
410
479
1.498
15.587
1.198
425
3.489
406
170
426
787
1.170
2.800
11.977
438
12.164
696
9.566

856
31.371
350
813
1.504
765
920
2.030
36.742
19.362
671
24.793
1.804
1.783
878
1.545
1.218
27.129
4.688
4.688
807
825
1.089
759
882
2.363
26.729
2.152
790
6.530
775
470
726
1.454
2.381
5.186
20.682
798
21.077
1.155
16.635

FÉLAG 2019 2020 SAMTALS
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Ekki var haldinn formannafundur árið 2020 vegna kórónaveirufaraldursins.  Búið var að leggja drög að fundi þegar faraldurinn 
skall á.  Þá var ákveðið að fresta til haustsins og leit vel út með það þangað til önnur bylgja smita skall á og samkomur í fram-
haldinu bannaðar.  Þar sem ekki voru nein aðkallandi mál á döfinni var ákveðið að sleppa frekar fundi en að halda fjarfund bara til 
að halda fund.  Allir á því að skemmtilegast er að hittast í eigin persónu á svona fundum. 

Formannafundur

Gígja Gunnarsdóttir 
Björn Björgvinsson 
Lilja Sigurðardóttir  

Lilja Sigurðardóttir   
Viggó H Viggósson til vara  

Ingvar Sverrisson  
Frímann Ari Ferdinandsson til vara  

Lilja Sigurðardóttir 

Rekstrarnefnd Skautahallar  

  
Stjórn Íslenskra Getrauna  

Áheyrnarfulltrúi í Menningar-, 
íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkur  

Framkvæmdastjórn ÍSÍ  

Fulltrúar ÍBR í stjórnum, ráðum og nefndum 

STJÓRNUN OG REKSTUR

Stýrihópur um stefnu í íþróttamálum gerði tillögu að forgangsröðun varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkja í borginni.  Borg-
arráð samþykkti á fundi sínum 31. ágúst 2020 að hafa þessa forgangsröðun til hliðsjónar við undirbúning 10 ára fjárfestingaráætl-
unar Reykjavíkurborgar.  Í kjölfarið hefur verið skipað í vinnuhópa fyrir fjölmörg uppbyggingarverkefni og hópunum gert að koma 
með tillögur að frekari útfærslu, samningum eða málsmeðferð varðandi verkefnin. 

Forgangsröðun mannvirkja

Í samræmi við þingsamþykkt frá þingi ÍBR 2017 hefur verið unnið að þróun hugmyndar um fjölnota íþróttahús í Laugaradal.  
Stjórn ÍBR hefur ekki haldið þessari hugmynd mjög hátt á lofti og gefið öðrum sviðið eftir. Í meginatriðum gengur hugmyndin út á 
að byggja stórt íþrótta- og viðburðahús þar sem dagleg notkun væri fyrir ýmsar íþróttir og starfsemi. Megin gólf hússins væri 
knattspyrnuvöllur í fullri stærð og væru dagleg not þess fyrir knattspyrnu, en auðvelt væri að skapa umgjörð fyrir landsleiki í t.d. 
handbolta og körfubolta, eða fyrir aðra viðburði.  Í hliðarrýmum væri aðstaða fyrir ýmsar íþróttagreinar. 

Stjórn ÍBR telur að fjölnota hús eins og því er lýst hér að ofan sé skynsamleg leið til að mæta þörfum ólíkra íþrótta á hagkvæman 
hátt út frá rekstrarlegum forsendum og nýtingarmöguleikum. 

Fjölnota íþróttahús í Laugardal
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Sérráð - sérgreinanefndir

Nú liggur fyrir að fara þarf í vinnu með ráðunum þar sem nýtt skipulag og eftir atvikum ný vinnubrögð eru innleidd.  Einnig eru 
nokkrar greinar enn með nefndir sem þarf að breyta í ráð til að uppfylla formsatriði gagnvart lögum ÍBR.

Badmintonráð Reykjavíkur
Borðtennisnefnd ÍBR 
Fimleikaráð Reykjavíkur
Frjálsíþróttaráð Reykjavíkur
Handknattleiksráð Reykjavíkur
Knattspyrnuráð Reykjavíkur
Skíðaráð Reykjavíkur
Sundráð Reykjavíkur
Tennisnefnd ÍBR

Sérgreinanefndir/sérráð innan ÍBR eru: 

Glímuráð Reykjavíkur
Júdóráð Reykjavíkur
Karatenefnd ÍBR
Keilunefnd ÍBR
Körfuknattleiksráð Reykjavíkur

Áfram var unnið með samþykkt þings ÍBR 2013 um úttekt á starfi sérráða.  Lögum ÍBR hefur nú verið breytt þannig að kröfur til 
sérráð eru ekki eins strangar og þær áður voru.  Unnið var að gerð samþykkta sem ný ráð geta notað og þau sem fyrir eru geta 
lagað sig að.  Grunnur hins nýja ramma fyrir ráðin er eftirfarandi: 

1. Sérráðin / Nefndin hafi ekki sjálfstæðan fjárhag heldur séu undir fjárhagslegri stjórn ÍBR. 
2. Tenging sérráða /nefndar við félög/deildir sé virk. 
3. ÍBR veiti ráðunum meiri aðstoð varðandi skipulag og framkvæmd verkefna þeirra. 

Sumarið 1954 var Halldór Pétursson listteiknari fenginn til 
að gera tillögur að merki fyrir ÍBR af tilefni 10 ára afmælis 
bandalagsins þann 31. ágúst. Jafnframt var merkið útfært 
sem heiðursmerki, gullstjarna ÍBR, er ákveðið var að taka upp 
heiðranir fyrir störf að íþróttamálum í Reykjavík. Stjarnan er 
fest í borða með íslenska í íslensku fánalitunum.  Hún er gerð 
úr silfri en á henni miðri er mynd Ingólfs Arnarsonar úr gulli. 
Gullmerki ÍBR, sem er barmnæla, var úthlutað í fyrsta skipti á 
45 ára afmæli ÍBR hinn 31. ágúst 1989. 

Gullstjörnu ÍBR má sæma þann, sem unnið hefur um 
langt árabil að stjórnar- eða skipulagsmálum reykvískra 

Úthlutun heiðursviðurkenninga ÍBR

Örn Ándrésson Eiríkur Þ. Einarsson
Gunnar Guðjónsson
Steinn Halldórsson

íþróttasamtaka í heild eða einstakra íþróttafélaga innan 
bandalagsins, af einstökum dugnaði og kostgæfni. Heiðurskjal 
skal fylgja viðurkenningunni og jafnframt gullmerki, hafi 
viðkomandi ekki hlotið það áður.

Gullmerki ÍBR má veita þeim, sem innt af hendi hafa 
langvarandi og mikil störf í þágu reykvískra samtaka eða 
íþróttafélaga innan ÍBR. Einnig reykvískum íþróttamönnum, 
sem vinna mikil afrek í alþjóðlegum íþróttamótum.
Hér að neðan má sjá hverjir hlutu viðurkenningu á árunum 
2019-2020. Tæmandi lista yfir þá aðila sem hlotið hafa 
gullstjörnu og gullmerki ÍBR er að finna á ibr.is

VIRK ÓVIRK

GULLSTJARNA ÍBR 2019 GULLMERKI ÍBR 2019



26

Rekstur Skautahallarinnar 
gekk samkvæmt áætlun á 
árinu 2019.  Eftir endurnýjun 
frystivéla og loftræstibúnaðar 
þ.m.t. loftþurkunarkerfis á 
árunum 2017 og 2018 
gerðum við væntingar til 
umtalsvert lægri orkukostnað-
ar.  Þær væntingar hafa ekki 

Skautahöllin í Laugardal

Eins og undanfarin ár hefur 
ÍBR séð um útleigu á æfinga-
tímum til almennings í 
íþróttamannvirkum skólanna 
í Reykjavík. Alls eru 13 skólar 
sem eru í útleigu og hóparnir 
eru 140 og eru því 
um 1.700 manns sem nýta 
þessa þjónustu. Tímabilið er 
frá 1. sept.- 30. apríl.  

Flestir hóparnir stunda 
knattspyrnu og eru þeir í 

Almenningstímar í íþróttahúsum grunnskóla Reykjavíkur

stærri sölunum en í þeim 
minni er körfubolti vin-
sælastur.  Einnig er stundað 
blak og leikfimi og margar 
aðrar íþróttagreinar.  

Samstarf okkar við ÍTR og 
skólana hefur gengið mjög 
vel og í þeim skólum sem 
íþróttafélögin nýta byrja þau 
klukkan 15:00 og ÍBR verið 
með útleigu frá klukkan 
19:00 eða 20:00 og erum til 

klukkan 22:00.  

Í stærri sölunum er nýtingin 
mun betri bæði fyrir íþróttafé-
lögin og almenning og er það 
von okkar að ekki verði 
byggðir fleiri litlir salir í 
framtíðinni.  

Frá því að COVID-19 byrjaði 
hér á landi hefur meira og 
minna verið lokað í Iþróttasöl-
um borgarinnar.   

Það er mikið rætt um almenn-
ingsíþróttir og að sem flestir 
geti haft aðgang að sölum 
borgarinnar á kvöldin til að 
hreyfa sig.  Það er von okkar 
að í framtíðinni verði nægt 
framboð tíma til almennings, 
fleiri komist í gott form og 
heilsa borgarbúa verði betri.  

staðist og er þörf á að skoða 
það nánar til að komast að því 
hvers vegna þetta er ekki að 
skila sér. 

Unnið hefur verið að frum-
hönnun á stækkun hallarinn-
ar, öðru svelli, afísæfingaað-
stöðu, æfingasal, 

félagsaðstöðu o.fl.  Eins er 
kominn tími á að endurnýja 
margt innanhúss og standa 
vonir til þess að hægt verði að 
fara í þessar framkvæmdir á 
næstu misserum. 

Örlítill hagnaður varð af 
rekstri bæði árin, en tekjur og 

gjöld drógust verulega saman 
á árinu 2020 vegna mikilla 
lokana sökum Covid.  Tekjur 
af almenningi/hópum 
drógust m.a. saman um 11 
milljónir, en á móti kom að 
ýmis gjöld s.s. launakostnað-
ur lækkaði verulega á árinu 
2020.
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Íþróttabandalag Reykjavíkur fékk aðild að Ungmennafélagi Íslands laugardaginn 
12.október 2019 ásamt Íþróttabandalagi Akureyrar og Íþróttabandalagi Akraness. 
Þetta var samþykkt á 51. sambandsþingi UMFÍ að Laugarbakka með nær öllum 
greiddum atkvæðum. ÍBR sótti fyrst um aðild að UMFÍ 17.október 1997 og því 
kærkomið að fá hana loks samþykkta. 

Aðild að Ungmennafélagi Íslands 

Að frumkvæði ÍBR voru haldin þrjú skyndihjálparnámskeið fyrir 
aðildafélög ÍBR í apríl 2019, í samstarfi við Rauða Krossinn. 
Námskeiðin voru félagsmönnum að kostnaðarlausu og voru í 
boði ÍBR. Alls mættu 59 manns frá 10 íþróttafélögum á nám-

skeiðin. Að loknu námskeiði fengu þátttakendur aðgang að 
rafrænu skírteini um að hafa lokið þessum áfanga. Vegna 
ástands í þjóðfélaginu og sóttvarna var ekki haldið skyndihjálp-
arnámskeið árið 2020. 

Námskeið - Skyndihjálp

Íþrótttabandalag Reykjavíkur 
fékk viðurkenningu frá ÍSÍ 
sem Fyrirmyndarhérað ÍSÍ 19. 
desember 2019. Viðurkenn-
ingin var veitt á sama tíma og 
tilkynnt var um val á Íþrótta-
fólki Reykjavíkur 2019. Það 
var Lárus Blöndal, forseti ÍSÍ, 
sem afhenti Ingvari Sverris-
syni, formanni ÍBR, viður-
kenninguna. ÍBR er fimmta 
íþróttahéraðið sem hlýtur 
þessa viðurkenningu frá ÍSÍ. 

Fyrirmyndarhérað ÍSÍ er 

ÍBR fyrirmyndahérað ÍSÍ 2019 

gæðaverkefni íþróttahreyf-
ingarinnar er snýr að íþrótta-
starfi og var samþykkt á 
Íþróttaþingi ÍSÍ árið 2015. 
Viðurkenning fæst að 
uppfylltum ákveðnum 
skilyrðum sem ÍSÍ setur og 
gildir til tveggja ára. Til að 
gerast Fyrirmyndarhérað þarf 
meðal annars að útbúa 
handbók um skipulag og 
starfsemi og má skoða 
handbók ÍBR með því að 
smella á hnappinn hér fyrir 
neðan. 
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VIÐBURÐIR Á VEGUM ÍBR

Árlega hefur ÍBR umsjón með fimm stórum íþróttaviðburðum: Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka í ágúst, Laugavegshlaup í júlí,  
Miðnæturhlaup Suzuki í júní, Norðurljósahlaup Orkusölunnar í febrúar og Reykjavíkurleikar í janúar. Vefsíða viðburða ÍBR er 
reykjaviksport.is og er þar hægt að komast inná vefi allra viðburða. Sjálfboðaliðar úr íþróttafélögunum í Reykjavík starfa við 
viðburðina í fjáröflun fyrir sitt félag. Framkvæmd þeirra viðburða sem haldnir voru gekk almennt vel fyrir sig. Þátttökumet voru 
slegin í mörgum þeirra árið 2019 en ýmislegt þarf að endurskoða á hverju ári í framkvæmd þeirra enda hefur umfangið vaxið 
mikið á undanförnum árum. Ekki fóru allir viðburðir fram 2020 vegna fjöldatakmarkanna. 

Íþróttabandalagið hefur undanfarin ár gefið út dagatal þar sem dagsetningar almenningsíþróttaviðburða ÍBR og annarra aðila eru 
kynntir fyrir árið. Tilgangur þessarar útgáfu er að hvetja almenning til hreyfingar. Dagatölin eru send á alla þátttakendur í viðburð-
um ÍBR og samstarfsaðila. Einnig eru margir vinnustaðir sem sækja eintök fyrir sitt starfsfólk. Vegna mikillar óvissu á síðasta ári var 
dagatalið ekki gefið út fyrir árið 2021. 

Á næstu síðum verður fjallað nánar um hvern viðburð fyrir sig árin 2019-2020.

Norðurljósahlaupið er um 
5km hlaupaupplifun um 
miðbæ Reykjavíkur og hluti af 
Vetrarhátíð Reykjavíkur-
borgar. Allir þátttakendur fá 
stemningspoka með upplýst-
um glaðningi líkt og gleraug-
um, glow stick og armbandi. 
Engin tímataka er í hlaupinu 
því það er ekki ,,keppni” sem 
slík, þetta er upplifun. 
Þátttakendur láta blikkandi 
ljósin vísa sér veginn á 
svokallaðar skemmtistöðvar 
sem með fjölbreytileika 
sínum leiðast í tónlist og 
lýsingu.  

Það var mikil stemning í 
hlaupinu og veður gott miðað 

Norðurljósahlaup Orkusölunnar 

við árstíma og varð í fyrsta 
skipti uppselt í hlaupið árið 
2020. Starfsmenn hlaupsins 
komu frá ÍR og Víkingi, um 40 
talsins. Allir þátttakendur 
byrjuðu og enduðu inní 
Listasafni Reykjavíkur, 
Hafnarhúsinu þar sem  DJ 
Dóra Júlía og dansarar hituðu 
upp ásamt ásamt Evu Ruzu 
við góðar undirtektir, konfettí-
sprengjur og ljósashow. Árið 
2020 var síðan í fyrsta skipti 
sem við vorum með tónlistar-
atriði fyrir hlaup og heppnað-
ist það vel og tók þá Jón 
Jónsson við keflinu af Evu 
Ruzu og sá um upphitun og 
tónlistarskemmtun fyrir 
þátttakendur. Þetta hlaup er 

svokölluð gleðisprengja fyrir 
alla aldurshópa sem snýst um 
heilbrigða líðan, skemmtun 

og að eyða undraverðu kvöldi 
með vinum og fjölskyldu.   
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Laugavegshlaupið er 55 km 
langt utanvega- og fjallahlaup 
þar sem farin er fjölbreytt og 
falleg leið frá Landmanna-
laugum til Þórsmerkur. Mikil 
eftirspurn er eftir því að taka 
þátt í Laugavegshlaupinu og 
hefur selst upp í hlaupið á 
skömmum tíma síðustu þrjú 
ár og þátttökumet slegin á 
hverju ári.  

Árið 2019 fór hlaupið fram í 
23.sinn, laugardaginn 13.júlí. 
551 hlauparar voru skráðir á 
ráslista, 196 konur og 355 
karlar. Íslenskir þátttakendur 
voru 63% en erlendir þátttak-
endur voru 37% frá 30 
mismunandi þjóðernum, 
flestir frá Bandaríkjunum, 
Bretlandi og Frakklandi. 
Árið 2020 fór hlaupið fram 
laugardaginn 18.júlí. 559 

Laugavegurinn - Laugavegur Ultra Maraþon

hlauparar voru skráðir á 
ráslista, 191 konur og 369 
karlar. Íslenskir þátttakendur 
voru 92% og erlendir þátttak-
endur voru 8%. Nokkur met 
voru slegin og setti Rannveig 
Oddsdóttir nýtt brautarmet 
þegar hún hljóp fyrst kvenna 
á 5 tímum. Höskuldur 
Kristvinsson lauk sínu 
tuttugasta hlaupi í ár og er 
fyrstur hlaupara til að ná 
þeim árangri. Allir hlauparar 
náðu tímatakmörkunum, sem 
hefur ekki gerst áður í 
hlaupinu.  

Mikil óvissa var um hvort 
hægt væri að halda hlaupið 
árið 2020 vegna Covid-19. 
Skipulag hlaupsins var breytt 
til að ná að halda 500 manna 
fjöldatakmörkunum sem voru 
í gildi á þessum tíma. Helstu 

breytingar voru þær að rútur 
fóru á mismunandi tímum frá 
Reykjavík, rássvæði stækkað, 
lengri tími var á milli ráshópa 
og rútur fóru fyrr frá Húsadal. 
Hugað var að sóttvörnum á 
öllum starfsstöðvum. Margir 
þátttakendur sem búa 
erlendis hættu við þátttöku 
og var opnað fyrir skráningu 
aftur í byrjun maí, sem hefur 
aldrei verið gert áður. Gott 
samstarf var við Almanna-
varnir og Embætti Landlæknis 
og var farið eftir öllum 
fyrirmælum til að uppfylla 
kröfur um sóttvarnir.  

Í viðhorfskönnun, frá árinu 
2019 og 2020, kom fram að 
100% þátttakenda myndu 
mæla með Laugavegshlaup-
inu við aðra hlaupara. 

Laugavegshlaupið er aðili að 
ITRA, International Trail 
Running Association.  

Samstarfsaðilar Laugavegs-
hlaupsins eru: Reykjavík 
Excursion, Adidas, 66°Norður, 
Suzuki, Margt smátt, Powear-
de, Garmin, Camelbak, 
Ferðafélag Íslands og 
Volcanohuts. 

Laugavegshlaupið fer fram 
laugardaginn 17. júlí árið 
2021 og 16. júlí 2022. 



Frá árinu 2009 hefur ÍBR og 
þrjár frjálsíþróttadeildir í 
Reykjavík staðið fyrir mótaröð 
undir nafninu Powerade 
sumarhlaupin í samstarfi við 
CCEP. Árið 2020 var gerður 
samningur við Ölgerðina og 
breytist nafn mótaraðarinnar 
því í Gatorade sumarhlaupin.  

Gatorade sumarhlaupin  

Miðnæturhlaup Suzuki hefur 
þær helstu hefðir að hlaupið 
er haldið að kvöldi til á 
Jónsmessu í Laugardalnum 
og þátttakendum er boðið í 
sund í Laugardalslaug að 
hlaupi loknu. Sú ákvörðun var 
tekin að halda hlaupið 
framvegis á fimmtudegi eins 
nálægt Jónsmessu og 
mögulegt er. Hægt er að velja 
um þrjár leiðir sem hafa 
upphaf og endi í Laugardaln-
um, 5 km hring í Laugardaln-
um, 10 km um Elliðaárdalinn 
og 21.1.km hálfmaraþon sem 
er krefjandi ferðalag um 
Elliðaárdalinn, að Rauðavatni, 
um Grafarholt og Grafarvog. 
Allar vegalengdir eru mældar 
eftir alþjóðlegum AIMS, eins 
og Reykjavíkurmaraþon 
Íslandsbanka og eru því allir 
tímar gildir í afrekaskrá.  

Miðnæturhlaupið var hluti af 
Powerade Sumarhlauparöð-
inni og var þriðja hlaupið af 
fimm sem giltu til stiga árið 

Miðnæturhlaup Suzuki

2019. Þátttökumet var sett í 
hlaupinu árið 2019 þar sem 
alls 3.015 hlauparar skráðu 
sig. Fjöldinn skiptist í 1.233 í 
5 km, 916 í 10 km og 708 í 
hálft maraþon. Erlendir gestir 
sem tóku þátt í hlaupinu voru 
um 1.217 talsins og því 40% 
af skráðum þátttakendum frá 
60 löndum. Erlendum 
þátttakendum fækkaði á milli 
ára á meðan þátttaka ís-
lendinga jókst.  Eitt brautar-
met var sett í kvöld en það var 
Andrea Kolbeinsdóttir sem 
setti það í 5 km hlaupi 
kvenna. Samanlagt voru 
starfsmenn    hlaupsins 168 
manns sem dekka 245 
stöðugildi við framkvæmd. 
Stærsti hluti starfsmanna 
hlaupsins eru iðkendur 
íþróttafélaga og í ár voru það 
hópar úr alls 12 deildum frá 9 
félögum sem störfuðu með 
okkur. Hluti starfsmanna frá 
íþróttafélögum er 96% af öllu 
starfsfólki hlaupsins. Félögin 
Ármann, DSÍ, Fylkir, ÍR, 

KR,Landssamband hjólreiða-
manna, Rugbyfélag Reykja-
víkur, Skautafélag Reykjavíkur 
og Öspin unnu með okkur að 
undirbúningi og framkvæmd 
hlaupsins. Ekkert hlaup fór 
fram árið 2020 en fer fram að 

öllu óbreyttu fimmtudaginn 
24. júní 2021. 

Í Gatorade sumarhlaupunum 
telja fimm hlaup: Víðavangs-
hlaup ÍR, Fjölnishlaup Olís, 
Ármannshlaupið, Miðnætur-
hlaup Suzuki og Reykjavíkur-
maraþon Íslandsbanka.  
Þátttakendur í þessum 
hlaupum geta safnað stigum 
þar sem ákveðin stig eru veitt 

fyrir þátttöku í hverju hlaupi 
og á hverju ári fá stigahæstu 
einstaklingarnir verðlaun. 
Árið 2020 voru sumarhlaupin 
með öðru sniði þar sem 
Covid-19 hafði mikil áhrif, þar 
sem þrjú hlaup af fimm gátu 
farið fram. Vegna fjöldatak-
markana í miðjum heimsfar-

aldri þá gátu Miðnæturhlaup 
Suzuki og Reykjavíkurmara-
þon Íslandsbanka ekki farið 
fram. 
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Reykjavíkurmaraþon (RMÍ) 
hefur verið starfrækt frá 1984 
en frá 2003 hefur ÍBR séð um 
framkvæmd þess. Hægt er að 
velja um fimm vegalengdir: 
Maraþon, hálfmaraþon, 10 
km hlaup og skemmtiskokk 
sem skiptist í tvær vegalengd-
ir 3 km hlaup og 600 m 
hlaup. RMÍ er einnig Íslands-
meistaramót í maraþonhlaupi 
karla og kvenna.  

Hlaupið var haldið í 36.sinn 
þann 24.ágúst 2019. Skráðir 
þátttakendur voru 14.676 og 
kynjahlutfall það sama og 
árið á undan, 53% konur og 
47% karlar. Þátttökumet var 
sett í 10 og 3 km hlaupinu 
þar sem 7207 hlauparar voru 
skráðir til leiks í 10 km og í 3 
km skemmtiskokki voru 
2.440 skráðir. Ný hlaupaleið 
var farin í maraþoninu þar 
sem 1.351 þátttakendur voru 
skráði, 2.916 í hálfu mara-
þoni og 762 í 600 m 
skemmtiskokki. Erlendir 
þátttakendur voru 2.987 árið 
2019, 17% fækkun frá 2018. 
Skráningarhátíðin var í 

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka

Áheitasöfnun / 
Hlaupastyrkur.is 

Laugardalshöll og samhliða 
henni var sýningin Fit and 
Run.  

RMÍ fór ekki fram árið 2020 
vegna Covid-19. Leitað var 
leiða til að halda hlaupið og 
nokkrar sviðsmyndir teiknað-
ar upp til að uppfylla kröfur 
Almannavarna um fjöldatak-
markanir og sóttvarnir. Í lok 
júlí máttu aðeins um 50 
manns koma saman í hverju 
sóttvarnarhólfi og ljóst að ekki 
var hægt að halda út hlaup-
inu miðað við þann fjölda. Var 
ákveðið að hvetja hlaupara til 
að „Hlaupa sína leið“ í 
heimabyggð og halda áfram 
að safna fyrir góðgerðarfélög-
in. Ákveðið var að hafa tvo 
viðburði til að halda áfram 
áheitasöfnuninni. Þeir voru 
Góðgerðarhlaup og Hlaupa-
brettaáskorun.  

Góðgerðarhlaup var haldið á 
hlaupadaginn, laugardaginn 
22. ágúst. Markmiðið var að 
vekja athygli á hlaupastyrk.is 
og fá Steinda, andlit nýju 
kynningarherferðar hlaupsins 

til að hlaupa 10 km brautina 
og fá þverskurð af þeim 
hlaupurum sem vanalega 
taka þátt til að hlaupa 1 km 
með Steinda og má nefna að 
forset Íslands og frú voru á 
meðal þátttakenda.  

Hlaupabrettaáskorun var 23. 
ágúst og var markmiðið að 
vekja athygli á góðgerðarfé-
lögum og hvetja þá hlaupara 
sem voru að safna fyrir 
félögin áfram. Báðir þessir 
viðburðir tókust vel og 
söfnuðust 72.658.607 kr. 
sem er frábær árangur miðað 
við að ekkert opinbert hlaup 
fór fram. 

RMÍ hefur verið meðlimur í 
AIMS, sem eru alþjóðleg 
samtök maraþonhlaupa, 
síðan 1987. Reykjavíkurmara-
þon Íslandsbanka fer fram 
laugardaginn 21.ágúst 2021 
og laugardaginn 20. ágúst 
2022. 

Samstarfsaðilar RMÍ eru 
Reykjavíkurborg, Íslands-
banki, Adidas, Suzuki, Avis, 

Áheitasöfnun RMÍ fer fram á 
vefnum hlaupastyrkur.is. 
Umsjón og framkvæmd 
áheitasöfnunarinnar er í 
höndum ÍBR en Íslandsbanki 
greiðir rekstrarkostnaðinn við 
vefinn og breytingar á útliti til 
samræmis við auglýsinga-
herferð bankans á hverju ári.  

Árið 2019 söfnuðust 
kr.167.483.404 til 181 
góðgerðafélaga sem var nýtt 
met og 6,7% meira en safnast 
hafði árið áður. Heildarupp-
hæð áheita sem hefur safnast 
í tengslum við RMÍ frá 
upphafi er rúmlega  1millj-
arður.  

ÍTR, Margt smátt, Gatorade, 
Garmin, 66°norður, Rabyd, 
Fulfil, Bændaferðir, Lóttó og 
Reykjavík Excursion.
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Vöxtur Reykjavíkurleika hefur 
verið mikill og mótið að festa 
sig í sessi sem einn stærsti 
íþróttaviðburður landsins. 
Mótshlutarnir hafa verið 
rúmlega 20 talsins auk þess 
sem ráðstefna og hátíðardag-
skrár hafa verið ómissandi 
hlutar af íþróttalífinu í 
Reykjavík. Heildarfjöldi 
keppenda hefur verið um 
2500 og af þeim um það bil 
1.000 erlendir gestir. 

Undirbúningsnefnd
Hver mótshluti á fulltrúa í 
undirbúningsnefnd RIG. 
Fundir undirbúningsnefndar 
eru fjölmennir og eru fjórir 
talsins. Sá fyrsti fer fram að 
vori en sá fundur virkar sem 
aðalfundur leikanna. Þar er 
m.a. kosið í framkvæmdaráð 
leikanna. Í umboði nefndar-
innar og stjórnar ÍBR starfar 
framkvæmdaráðið en það 
skipaði árin 2019-2020 þau 
Gústaf Adolf Hjaltason 
(forseti), Guðbjört Erlends-
dóttir, Jón Þór Ólason, 
Vilhelm Bernhöft, Albert 
Jakobsson, Reinhard Rein-
hardsson, Maríanna Ástmars-
dóttir og Kjartan Ásmunds-

Reykjavik International Games (RIG) - Reykjavíkurleikar

son. Snemma hausts er svo 
haldinn fundur þar sem að 
skipulag næsta árs er kynnt, 
þ.e. dagskrá, umgjörð og 
útsendingar. Á jólafundi er 
lögð lokahönd á skipulagið 
og einnig farið yfir þau 
framkvæmdarlegu atriði er 
mótshlutarnir undirgangast, 
sbr. handbók RIG. Í byrjun 
janúar er svo lokafundurinn 
þar sem að farið er yfir 
kynningarmálin og mótshlut-
um afhent ýmislegt, m.a. 
hálsbönd, starfsmannaboli, 
og kynningaefni. Fram-
kvæmdaráðið sér svo til þess 
að mótshlutar fylgi handbók 
leikanna, bæði áður en hver 
mótshluti hefst og á meðan á 
leikum stendur. 

Á undanförnum árum hefur 
framkvæmd mótshlutanna 
færst í meira mæli yfir til 
sérsambanda viðkomandi 
íþróttagreina. Í flestum 
tilfellum er því umsjón í 
höndum sérsambanda ÍSÍ 
enda þau vel til þess fallin að 
halda afreksíþróttamót með 
réttu tengslin erlendis og 
starfandi í umboði allra 
félaga. 

Samstarfsaðilar leikanna
Ekki væri hægt að halda 
leikana nema með dyggum 
stuðningi borgaryfirvalda auk 
helstu samstarfsaðila eins og 
Ölgerðin, Avis, Lottó, 66N, 
Rapyd, Kynnisferðir, Margt 
Smátt, Suzuki, Bændaferðir 
og Garmin. 

Í dag eru Reykjavíkurleikarnir 
viðburður þar sem að sífellt 
fleiri greinar flokkast sem 
sterkar á alþjóðavísu á meðan 
aðrar fá þann tíma sem þær 
þurfa til að komast á stall með 

þeim bestu. Með því að haga 
skipulagi rétt og styðja við þá 
þætti sem helst auka virðið þá 
ná leikarnir markmiðum 
sínum. Hvatakerfi RIG hefur 
reynst vel en það felur í sér 
niðurfelld þátttökugjöld til 
þeirra mótshluta sem fengu 
til landsins jafnsterka eða 
sterkari keppendur en þá 
íslensku. Hugmyndafræði RIG 
snýst um að vinna hlutina út 
frá þörfum hvers og eins 
mótshluta en þó innan þess 
ramma sem skilgreindur 
hefur verið í handbók RIG. 
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Það hefur til að mynda reynst 
farsælt að skilgreina aðkomu 
samstarfsaðila á mótsstöðum 
og hvernig staðið sé að 
verðlaunaafhendingum. Þá 
hefur framkvæmdaráð RIG 
fengið aukið vægi í eftirliti 
með mótshlutum. Róttækasta 
skrefið og á sama tíma það 
umdeildasta var samræmd 
aðgangsstýring þar sem að 

mótshlutum var gert að rukka 
aðgangseyri að lágmarki 
krónur 1000.- Það hefur 
reynst sumum vel sem aldrei 
hafa rukkað inn á sína 
viðburði á meðan aðrir hafa 
ekki viljað stíga það skref. 
Þrátt fyrir að það sé meirihluti 
með þessari aðgerð þá mun 
það taka tíma að fá alla til að 
fylgja þessu nákvæmlega 

eins og undirbúningsnefndin 
hefur samþykkt. Á næstu 
árum er stefnan sett á að 
mæta enn betur ólíkum 
þörfum mótshlutanna. Þeir 
mótshlutar sem stefna á 
erlenda þátttöku, óska eftir 
beinni útsendingu og vilja 
leggja mikið í sinn mótshluta 
flokkast sem aðalgreinar á 
meðan þeir sem vilja vera 

með og þurfa ekki aðstoð 
með flugmiða, bílaleigubíla 
og slíkt flokkast sem OFF 
VENUE. Að auki hefur ráð-
stefnan, hátíðardagskrá og 
Norðurljósahlaup Orku-
sölunnar flokkast sem hluti af 
„utandagskrárliðum.“ 
Allt frá stofnun Reykjavíkur-
leika (RIG) hefur stígandi 
mótahaldins verið stöðugur, 

Þróun lykilþátta
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sjá meðfylgjandi súlurit. 
Fjöldi erlendra þátttakenda 
hefur vaxið mikið og fjöldi 
útsendinga í bæði sjónvarpi 
og streymi hefur fjölgað jafnt 
og þétt á milli ára. Fjöldi 
mótshluta hefur tæplega 
þrefaldast frá stofnun enda 
áhugi sérsambanda ÍSÍ 
almennt séð mikill. Margir 
mótshlutanna hafa náð sér í 
vottun alþjóðasambandanna 
sem dregið hefur mjög marga 
sterka erlenda keppendur til 
landsins, m.a. verðlaunahafa 
á heimsmeistarmótum og 
Ólympíuleikum. Aukinni 
velgengni og stöðugum 
framgangi RIG hefur fylgt 
meiri áhugi almennings, 
fjölmiðla og annarra. Merki 
um aukinn áhuga og þar að 
leiðandi sýnileika RIG má sjá í 
því að fjöldi útsendinga RÚV 
fjölgaði úr einni árin 2008 og 
2009 í samtals ellefu talsins 
árið 2018. Snertingar 
auglýsinga á RÚV hafa 
samhliða auknum áhuga og 
fleiri útsendingummargfald-
ast.  

Áhugi að utan
Erlendar sjónvarpsstöðvar 
hafa lengi sýnt leikunum 
áhuga en það hefur þó ekki 
leitt til þess að sjónvarpsréttur 
hefur verið keyptur. Ingólfur 
Hannesson var fyrir leikana 
2019 fenginn til að taka út 
leikana og meta möguleik-
ana. Í framhaldi af þeirri 
úttekt var óskað eftir stuðn-
ingi Menntamálaráðneytis til 
að bæði samræma betur 
aðgerðir í kynningarmálum 

Ráðstefnur og 
hádegisverðarfundur árið 
2019 - 2020 
Viðburðirnir voru hluti af 
Reykjavíkurleikunum (RIG) og 
haldnir í samstarfi við ÍSÍ, 
UMFÍ og Háskólann í Reykja-
vík. 

Ráðstefnan árið 2019 bar 
yfirskriftina „Eru íþróttir 
leikvangur ofbeldis? – vinn-
um gegn því. Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið 
var einnig samstarfsaðili að 
þessari ráðstefnu. Ráðstefnan 
fór fram miðvikudaginn 30. 
janúar í Háskólanum í 
Reykjavík og voru vinnustofur 
um sama málefni fimmtu-
daginn 31. janúar í Íþrótta-
miðstöðinni í Laugardal. 
Ráðstefnan var mjög vel sótt 
og vakti mikla athygli utan og 
innan íþróttahreyfingarinnar 
og í fjölmiðlum.  

Fyrirlesarar voru Dr. Sandra 
Kirby prófessor Emerita í 
Háskólanum í Winnipeg í 
Kanada, Margrét Lilja Guð-
mundsdóttir, aðjúnkt við 
Tækni- og verkfræðideild 
Háskólans í Reykjavík, Salvör 
Nordal, umboðsmaður barna, 

Þorbjörg Jónsdóttir, hæsta-
réttarlögmaður, Hafdís I. 
Helgudóttir Hinriksdóttir, 
félagsfræðingur og með-
ferðaraðili hjá Fyrsta skrefinu, 
Dr. Colin Harris fyrrverandi 
atvinnumaður í fótbolta hjá 
Chelsea FC, Arnar Sveinn 

og stilla útsendingum þannig 
upp að áhorf og áhugi aukist. 
Þrátt fyrir að samanburður sé 
erfiður á milli ára er það mat 
framkvæmdaráðs að vel hafi 
tekist til og áhugi á að halda 
þeirri vinnu áfram. RÚV á 
miklar þakkir skyldar fyrir 
þeirra hlut í þeirri vinnu. 

Einnig er vert að þakka 
menntamálaráðherra og 
forsætisráðherra fyrir þeirra 
stuðning.

Umfjöllun um RIG á mbl.is 
hefur verið mikil en gott 
samstarf hefur verið þar um í 
mörg ár. 
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Geirsson, knattspyrnumaður 
hjá Val, Karen Leach, fyrrver-
andi sundkona frá Írlandi, Dr. 
Mike Hartill, kennari við Edge 
Hill háskólann í Englandi, 
Håvard Ovregård, ráðgjafi hjá 
norska Íþrótta- og Ólympíu-
sambandinu og íþróttasam-

band fatlaðra og Ragnhildur 
Skúladóttir, frá ÍSÍ. Einnig fóru 
fram pallborðsumræður þar 
sem athyglinni var beint að 
íþróttasamfélaginu hvað það 
getur gert betur og stjórnaði 
Edda Sif Pálsdóttir, íþróttaf-
réttakona, umræðum en 

Embla Kristínardóttir, leik-
maður í körfubolta, Guðrún 
Karítas Garðarsdóttir, móðir 
boccia leikmanns og Kolbrún 
Hrund Sigurgeirsdóttir, 
formaður knattspyrnudeildar 
og jafnréttisnefndar Fylkis 
voru viðmælendur. Ráðstefn-

ustýra var Anna Steinsen. 
Árið 2020 var ráðstefna um 
Jafnrétti barna og unglinga í 
íþróttum sem fór fram 
fimmtudaginn 23. janúar. 
Uppselt var á ráðstefnuna en 
henni var einnig streymt 
beint á Facebook síðum og 



36

YouTube rás Reykjavíkurleik-
anna, UMFÍ, ÍSÍ og HR. Um 
900 einstaklingar fylgdust 
með ráðstefnunni að hluta 
eða í heild sinni.  

Með erindi voru; Ástþór Jón 
Tryggvason, formaður 
Ungmennaráðs UMFÍ, Ágústa 
Edda Björnsdóttir, félags-
fræðingur og stundakennari 
við Íþróttafræðideild HR, 
Joanna Marcinkowska, 
sérfræðingur í málefnum 
innflytjenda hjá mann-

réttinda- og lýðræðisskrifstofu 
Reykjavíkurborgar. DR. Ingi 
Þór Einarsson, lektor við 
Íþróttafræðideild HR Salvör 
Nordal, umboðsmaður barna 
og Hugrún Vignisdóttir, 
sálfræðingur hjá skóla- og 
velferðarþjónustu Árnes-
þings. Kristján Halldórsson 
var ráðstefnustjóri. 

Hádegisverðarfundur um 
þátttöku barna af erlendum 
uppruna var haldinn fimmtu-
daginn 30. janúar 2019 í 

Íþróttamiðstöðinni. Solveig 
Straume, prófessor við 
Háskólann í Molde í Noregi 
var fyrirlesari á fundinum. 
Solveig hefur sérhæft sig í 
þátttöku barna af erlendum 
uppruna í íþróttastarfi í 
Noregi og fjallaði hún um 
verkefni sem hún hefur 
komið að til að auka þátttöku 
barna í Noregi. 

Undirbúningshóp fyrir 
ráðstefnur RIG skipa aðilar frá 
ÍBR, ÍSÍ, UMFÍ og Háskólanum 

í Reykjavík. Fyrirlestrar eru 
aðgengilegir á rig.is/rad-
stefna og hvetjum við 
aðildarfélög ÍBR að nýta sér 
það í sínu starfi.



Ársreikningar samstæðu 2020
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Áritun óháðs endurskoðanda
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Skýrsla stjórnar



Rekstrarreikningur ársins 2020
Rekstrarreikningur ársins 2020

Skýr 2020 2019

Rekstrartekjur 10

Framlög og styrkir borgarsjóðs............................................................. 944.648.595 932.401.459 
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ, Lottó og Getraunir............................................. 184.431.548 150.712.110 
Rekstrartekjur Skautahallar................................................................... 7 67.636.478 80.925.498 
Viðburðir............................................................................................... 8 99.796.459 185.349.380 
Aðrar tekjur og framlög......................................................................... 41.112.527 39.986.863 

Rekstrartekjur alls 1.337.625.607 1.389.375.310 

Rekstrargjöld 9

Úthlutaðir styrkir................................................................................... 897.260.446 858.164.614 
Úthlutaðar Lottótekjur........................................................................... 155.241.860 124.262.024 
Rekstrargjöld Skautahallar.................................................................... 7 66.384.140 75.537.496 
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður........................................................ 82.312.909 99.308.689 
Ýmis íþróttatengd starfsemi................................................................... 7.796.895 23.752.784 
Viðburðir............................................................................................... 8 118.125.211 165.714.490 
Húsnæðiskostnaður............................................................................... 14.475.305 10.245.915 
Afskriftir................................................................................................ 5 7.333.999 7.384.150 

Rekstrargjöld alls 1.348.930.765 1.364.370.162 

Hagnaður (tap) ársins fyrir fjármagnsliði  (11.305.158) 25.005.148 

Fjármagnsliðir 7

Vaxtatekjur............................................................................................ 1.906.059 7.151.851 
Fjármagnstekjuskattur...........................................................................  (405.993)  (1.554.069)

Fjármagnsliðir alls 1.500.066 5.597.782 

Hagnaður (tap) ársins  (9.805.092) 30.602.930 

Framlög vegna borgarmannvirkja og annara mannvirkja

Fjárveitingar borgarsjóðs vegna borgar- og annara mannvirkja............ 1.994.710.000 1.917.360.000 
Reiknuð afnot íþróttafélaga...................................................................  (1.994.710.000)  (1.917.360.000)

0 0 
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Efnahagsreikingar 31. desember 2020
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Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eignir  Skýr 2020 2019

Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir: 5

Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi ........................................................ 187.743.500 187.743.500 
Bifreiðar .................................................................................................. 2.104.031 2.492.263 
Búnaður, verkfæri og áhöld ..................................................................... 21.277.586 19.493.221 

Varanlegir rekstrarfjármunir alls 211.125.117 209.728.984 

Fastafjármunir samtals 211.125.117 209.728.984 

Veltufjármunir

Viðskiptakröfur  ....................................................................................... 79.095.351 82.972.151 
Fyrirframgreiddur kostnaður .................................................................... 5.046.069 2.033.080 
Handbært fé ............................................................................................. 3 230.236.057 224.962.290 

Veltufjármunir alls 314.377.477 309.967.521 

Eignir samtals 525.502.594 519.696.505 

Eigið fé og skuldir  Skýr 2020 2019

Eigið fé 6

Óráðstafað eigið fé .................................................................................. 457.912.172 467.717.264 
Eigið fé alls 457.912.172 467.717.264 

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir ...................................................................................... 46.021.634 49.652.017  
Fyrirfram innheimtar tekjur ..................................................................... 20.232.848 0  
Ýmsar skammtímaskuldir ........................................................................ 1.335.940 2.327.224  

Skammtímaskuldir alls 67.590.422 51.979.241 

Skuldir samtals 67.590.422 51.979.241 

Eigið fé og skuldir samtals 525.502.594 519.696.505 
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Sjóðstreymi ársins 2020

 Skýr 2020 2019
Rekstrarhreyfingar

Afkoma ársins  (9.805.092) 25.602.930 

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir ..................................................................................................... 5 7.333.999 7.384.150 

Hreint veltufé frá rekstri  (2.471.093) 32.987.080 

Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur ................................................ 863.811 5.150.888 

Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ............................................. 15.611.181  (1.474.527)

16.474.992 3.676.361 

Handbært fé frá rekstri 14.003.899 36.663.441 

Fjárfestingahreyfingar

Kaupverð eigna ........................................................................................... 5  (8.730.132)  (2.470.260)
 (8.730.132)  (2.470.260)

Breyting á handbæru fé 5.273.767 34.193.181 

Handbært fé í byrjun tímabils ..................................................................... 3 224.962.290 190.769.109 
Handbært fé í árslok 230.236.057 224.962.290 

7

Sjóðstreymi ársins 2020
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Skýringar

1.

2. Reikningsskilaaðferðir

Samstæðureikningurinn er gerður í samræmi við lög nr. 144/1994 um ársreikninga og reglugerð nr. 694/1996 um 
framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður eftir sömu aðferðum og 
fyrra ár og byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum. Samstæðureikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

Varanlegir rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum. Afskriftir eru reiknaðar 
sem ákveðinn hundraðshluti af bókfærðuverði eigna miðað við áætlaðan nýtingartíma þeirra þar til 10% 
niðurlagsverði er náð. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllumbeinum 
kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand.

Útistandandi kröfur eru tilgreindar á nafnverði. Framkvæmt var áhættumat á kröfum, ekki var talin leika vafi á 
innheimtanleika þeirra þannig að þær voru ekki færðar niður með óbeinni afskrift í lok ársins.

Viðskiptaskuldir

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði.

Viðskiptakröfur

Samstæða

Meðal markmiða samstæðureikningsskilanna er að birta einungis tekjur, gjöld og skuldir samstæðunnar út á við. Er 
því viðskiptum innan hennar eytt út við gerð reikningsskilanna.

Tekjur eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið í samræmi við lög um ársreikninga á Íslandi. Ekki er um neinar 
fyrirframgreiddar tekjur hjá bandalaginu.

Starfssemi

Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR) er heildarsamtök íþrótta- og ungmennafélaga í Reykjavík. ÍBR er aðili að ÍSÍ og 
UMFÍ, starfar samkvæmt lögum ÍSÍ og lögum UMFÍ. Hlutverk ÍBR er að gæta hagsmuna íþróttahreyfingarinnar í 
Reykjavík og vera málsvari hennar gagnvart opinberum aðilum auk ýmissa annara verkefna til hagsbóta fyrir 
íþróttahreyfinguna.

Mat og ákvarðanir

Við gerð reikningsskilanna þurfa stjórnendur að meta ýmis atriði og gefa sér forsendur um mat á eignum, skuldum, 
tekjum og gjöldum. Þó svo mat þetta sé samkvæmt bestu vitund stjórnenda getur raunverulegt mat þeirra liða sem 
þannigeru metnir reynst annað en niðurstaða samkvæmt matinu.

Í ársreikningnum eru styrkir frá Reykjavíkurborg tilgreindir að fullu óháð því hvort þeir hafi verið greiddir út til 
félaganna frá skrifstofu ÍBR eða beint frá Reykjavíkurborg. Þetta er gert til að á einum stað liggi fyrir upplýsingar 
um umfang stuðnings Reykjavíkurborgar við íþróttafélögin í borginni.

Samstæðureikningur ÍBR samanstendur af ársreikningi ÍBR, ÍBR Viðburða og Skautahallarinnar í Laugardal en 
þessar einingar eru reknar af og eru á ábyrgð ÍBR.
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Skýringar

3. 2020 2019

110.123.082 113.914.833 
120.112.975 111.047.457 
230.236.057 224.962.290 

4. Laun og launatengd gjöld

2020 2019
129.348.677 147.170.581 

31.247.217 34.795.671 
160.595.894 181.966.252 

5. Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir og endurmat ársins 2020 greinist þannig:

6.

Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum

Laun............................................................................................................
Launatengd gjöld........................................................................................

Eigið fé

Aðrar óbundnar innstæður..........................................................................
Innistæður Framkvæmdarsjóðs...................................................................

Varanlegir rekstrarfjármunir 

Handbært fé samanstendur af:

Handbært fé 

Áhöld Bifreiðar
og tæki og önnur tæki Fasteignir Samtals

19.493.221 2.492.263 187.743.500 209.728.984 
8.730.132 0 0 8.730.132 

28.223.353 2.492.263 187.743.500 218.459.116 

6.945.767 388.232 0 7.333.999 
6.945.767 388.232 0 7.333.999 

21.277.586 2.104.031 187.743.500 211.125.117 

Afskrift ársins............................................................
Afskrift samtals

Bókfært verð 

Bókfært verð 1.1.........................................................
Keypt á árinu..............................................................
Kostnaðarverð 31.12

2020 2019
Óráðst. eigið fé Óráðst. eigið fé 

467.717.264 437.114.334 
 (9.805.092) 30.602.930 

457.912.172 467.717.264 

Staða 1.1......................................................................................................................
Hagnaður ársins.........................................................................................................
Staða 31.12

9
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Ársreikningar Íþróttabandalags Reykjavíkur 2019-2020

Skýringar
7.

2020 2019

14.919.926 25.478.982 
52.716.552 55.446.516 
67.636.478 80.925.498 

 (26.599.878)  (31.219.821)
 (27.111.244)  (31.106.128)
 (12.673.018)  (13.211.547)

0  (576.586)
 (66.384.140)  (76.114.082)

3.811 444.323 

1.256.149 5.255.739 

8.

2020 2019

36.323.528 118.278.388 
56.425.068 47.792.443 

7.047.863 19.278.549 
99.796.459 185.349.380 

 (33.724.492)  (75.880.832)
 (64.500.000)  (66.070.000)
 (21.900.719)  (23.763.658)

 (120.125.211)  (165.714.490)

 (3.924.057)  (3.165.250)

109.414 1.162.931 
 (18.065)  (254.937)

 (24.161.460) 17.377.634 

0  (5.000.000)
 (24.161.460)  (12.377.634)

ÍBR sér um rekstur Skautahallarinnar í Laugardal samkvæmt samningi við Reykjavíkurborg.

Vaxtatekjur og verðbætur...........................................................................
Fjármagnstekjuskattur.................................................................................

Helstu niðurstöður í rekstri ÍBR Viðburða eru þessar:

Þátttökugjöld í viðburðum..........................................................................

Bein rekstrargjöld.......................................................................................

Hagnaður (tap) ársins

Hluti ÍBR skv. ákv. Stjórnar.......................................................................
Hluti RM skv. ákv. stjórnar, fluttur til næsta árs.........................................

Eigið fé ÍBR Viðburða í árslok 2020 nam 38,1 mkr. samanborið við 62,3 mkr. árið áður.

Þátttaka í launa og skrifstofukostnaði ÍBR.................................................

Afskriftir.....................................................................................................

Sameiginlegur rekstrarkostnaður................................................................

Samtals tekjur

Framlög styrktaraðila..................................................................................

Hagnaður (Tap) ársins

Samtals gjöld

ÍBR Viðburðir

Fjármagnsliðir.............................................................................................

Aðrar tekjur................................................................................................

Húsaleigutekjur...........................................................................................

Laun og launatengd gjöld...........................................................................

Samtals gjöld

Á árinu 2019 fluttist rekstur viðburða, annara en Reykjavíkurmaraþons, til ÍBR viðburða (áður 
Reykjavíkurmaraþon).

Seldur aðgangseyrir og þjónusta.................................................................

Samtals tekjur

Rekstur húsnæðis og svells.........................................................................
Sölu- og skrifstofukostnaður.......................................................................
Afskriftir.....................................................................................................

Skautahöllin

Rekstrartekjur og -gjöld Skautahallarinnar í Laugardal eru sýnd sérstaklega og greind frá öðrum rekstrartekjum og
gjöldum í ársreikningum, að afskriftum og fjármagnskostnaði undanskildum. Aðrir rekstrar og efnahagsliðir eru
færðir á meðal sambærilegra liða í ársreikningnum. Viðskipti milli aðila er eytt út við gerð ársreikningsins.

Rekstur skautahallarinnar í Laugardal sundurliðast þannig:

10
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Skýringar

9. 2020 2019

Rekstrargjöld greinast þannig:

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

107.171.929 121.195.984 
26.824.087 29.550.447 

 (64.500.000)  (66.070.000)
Samtals laun og launatengd gjöld 69.496.016 84.676.431 

1.696.146 1.140.127 
11.120.747 13.492.131 

Samtals skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 82.312.909 99.308.689 

Úthlutaðir styrkir

Félagahús og aðrar styrkveitingar
873.736.159 829.433.680 

2.840.000 13.610.933 
2.665.000 3.160.000 

10.378.870 6.175.000 
7.640.411 5.785.001 

897.260.440 858.164.614 

776.565.000 752.745.000 
740.305.000 712.768.000 
477.840.000 451.847.000 

1.994.710.000 1.917.360.000 

Ýmis íþróttatengd starfsemi

2.929.200 339.249 
984.564 3.828.409 

3.633.131 14.877.652 
250.000 4.707.474 

7.796.895 23.752.784 

Mannvirkja-, æfinga- og rekstrarstyrkir......................................................
Ferðastyrkir erlendis...................................................................................
Verkefnasjóður...........................................................................................
Afrekssjóður...............................................................................................

Útgáfustarfsemi og útbreiðsla.....................................................................
Fundir og þing............................................................................................

Húsaleigustyrkir mannvirkja Reykjavíkurborgar........................................
Húsaleigustyrkir í Egilshöll........................................................................
Húsaleigustyrkir í Laugardalshöll...............................................................

Styrkir vegna sérráða..................................................................................

Rekstrargjöld

Aðkeyptur akstur og rekstur bifreiðar.........................................................
Annar rekstrarkostnaður skrifstofu.............................................................

Vinnulaun...................................................................................................
Launatengd gjöld........................................................................................
Innheimt frá Reykjavíkurmaraþoni.............................................................

Erlend samskipti.........................................................................................
Verkefnastyrkir...........................................................................................
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Skýringar

10. 2020 2019

Rekstrartekjur greinast þannig:

Styrkir borgarsjóðs

867.590.000 834.923.250 
66.598.000 65.668.000 
10.460.595 31.810.209 

944.648.595 932.401.459 

Aðrir styrkir

16.934.670 15.293.630 
155.590.776 125.312.798 

11.906.102 10.105.682 
184.431.548 150.712.110 

Aðrar tekjur og framlög

5.636.700 7.062.150 
72.000.000 0 

 (72.000.000) 0 
500.000 0 

16.681.260 11.847.538 
18.294.567 6.577.175 

0 5.000.000 
41.112.527 30.486.863 

Leigutekjur....................................................................................................
Aðrar þjónustutekjur.....................................................................................
Hlutdeild í afkomu ÍBR viðburða.................................................................

Getraunir.......................................................................................................

Þjónustugjöld................................................................................................
Framlög vegna COVID-19...........................................................................
Greitt til félaga vegna COVID-19.................................................................
Framlag vegna verkefna................................................................................

Rekstrartekjur

Húsaleigu, æfinga- og rekstrarstyrkir, félagahús...........................................
Ferðastyrkir, styrkir til sérráða og reksturs skrifstofu ÍBR............................
Seld húsaleiga í skólasölum..........................................................................

Útbreiðslustyrkur ÍSÍ....................................................................................
Lottó.............................................................................................................
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