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1. Erindi frá UMSK 
2. Íþróttamaður Gróttu-breyting á reglugerð 
3. Yfirlit deilda 
4. Önnur mál 

 
  

Fundur settur af formanni og byrjaði hann  á að bjóða  fundarmenn velkomna og þá 
sérstaklega  Valdimar Gunnarsson framkvæmdarstjóra  UMSK .  Fundur haldinn heima hjá 
formanni Gróttu.      

 

 

 

1. Erindi frá UMSK 
Valdimar framkvæmdarstjóri UMSK var með fyrirlestur og kynnti starf UMSK  
Heimsækir öll aðildarfélög.  Í síðustu stefnumótun UMSK var ákveðið að starfa meira 
með aðildarfélögunum.  Bæta faglega þjónustu á skrifstofu og efla lýðheilsu. 50-25-75 
markmið Dana.  50% þátttaka, 25 þýðir að þetta verði komið 2025 og markmið að 75% 
þjóðarinnar æfi íþróttir.  Spurning um að UMSK setji sér einhversskonar svona 
markmið.  Mikil þyngdaraukning  og hreyfingarleysi hjá börnum í dag verðum að 
bregðast við.  Verðum að fara gera eitthvað í þessu.   
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Það er fækkun í Evrópu og Skandinavíu í skipulögðu íþróttastarfi.  Mikil aukning í 
hreyfingu í náttúrinni  td. hlaup, hjólreiðar ofl.  Hvernig getum við þjónustað þennan 
hóp? 
Rafíþróttir.  Hvað viljum við þar?  Taka inn eða ekki?  Umdeilt ÍSÍ og Ólympíusambandið 
á móti þessu.  Skipuð nefnd  hjá    UMSK sem er að vinna í þessu og munu vera með 
ráðstefnu eftir áramót og kynna þetta.  Íþróttaveisla 2020 verður haldin síðastu helgina 
í júní, lýðheilsuverkefni allskonar verkefni hefðbundið og óhefðbundið, 
fyrirtækjaboðhlaup ofl.  Veislan fer bara fram í Kópavogi Gerpla, HK og Breiðablik eru 
framkvæmdaraðilar. 

2. Íþróttamaður Gróttu-breyting á reglugerð 
Kári og Bragi komu með tillögu að breytingu á reglugerð að hafa íþróttakarl og 
íþróttakona ársins og líka í íþróttamaður æskunnar.  Samþykkt og tímarammi heldur 
sér, verðlaunin veitt á tímabilinu 15.des til 15.jan. 
Þjálfari  og sjálfboðaliði ársins verða líka valin. 
 

3. Yfirlit deilda 
-fimleikadeild 
Rúllar.  Strákafimleikar hafa ekki verið í forgangi hjá deildinni.  Deildin komin með 
flottan  strákaþjálfara en hann er að fara í heimsreisu og verið að vinna í því að fá 
afleysingu fyrir hann.  Laufey og Nanna  kepptu í Frakklandi.  Deildin var með sýningu 
fyrir foreldra barna  sem ekki keppa, komu mörg hundruð manns að horfa.  Deildin 
full og biðlistar í sumum flokkum.   
 
-handknattsleiksdeild 
Gengur eins og venjulega.  Skil á milli unglingaráðs og stjórnar, lítið samstarf þar á 
milli.  Vantar fólk til þess að vinna á leikjum og starfa fyrir deildina. 
 
-knattspyrnudeild 
Birgir sagði frá því að búið væri að semja við meginþorra leikmanna mst karla og 
myndi sú vinna halda áfram.  Verður væntanlega bætt við leikmönnum í febrúar 
2020.  Haldið áfram með sömu tilhögun og undanfarin ár engir leikmenn þiggja laun 
fyrir að spila.  Mst flokkur kvk þar er verið að vinna líka í leikmannamálum. 
Búið er að ná samkommulagi við KR um samstarf í 2 og 3 flokki kvk í knattspyrnu og 
reynt verður áfram að koma 4 flokk inní þetta samstarf. 
Viðræður við bæinn um aðstöðu fyrir Pepsi Max leikina á næsta ári eru komnar á fullt 
og verður stúkan stækkuð, settar upp girðingar til að loka völlin af og settir 
blaðamannagámar upp svo fátt eitt sé nefnt. 
 

4. Önnur mál 
-Almenningsdeild.  Skoða hvað hægt að gera.  Eldri borgar og leikskólaaldur?  Finna 
hóp til að skoða þetta.  Vanda okkur! 
-þarf að búa til vettfang fyrir fólk til að skrá sig til sjálfboðaliðsstarfa innan Gróttu. 
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 Fundi  slitið kl 19:00  

 

Áfram Grótta. 


