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Ávarp
formanns
Árið 2020 var viðburðaríkt hjá Gróttu. Hjá félaginu 
eru skráðir 1724 iðkendur, fjöldi félagsmanna er 2747 
og innan okkar raða starfa um 130 einstaklingar við 
hin ýmsu störf. 

Eins og oft áður hófst árið á útnefningu íþróttamanns 
og íþróttakonu ársins. Gerðar voru breytingar á 
kjörinu en í fyrsta sinn voru bæði stúlka og drengur 
valin íþróttamenn æskunnar. Sjálfboðaliðar ársins 
voru þrír talsins, einn frá hverri deild. Þorrablótið 
var haldið í lok janúar en það hefur fest sig í sessi 
sem afar eftirsóttur viðburður á Nesinu og um leið 
fjáröflun fyrir  starf Gróttu. 

Covid-19 faraldurinn hafði áhrif á Íþróttafélagið 
Gróttu líkt og aðra Íslendinga og heimsbyggðina 
alla. Starfsmenn, þjálfarar og sjálfboðaliðar Gróttu 
einbeittu sér að því að takast á við þau verkefni sem 
fylgdu þeim aðgerðum sem grípa þurfti til vegna 
kórónuveirufaraldursins. Flest þessara verka bættust 
við önnur verkefni sem ávallt þarf að sinna óháð því 
hvert ástandið í samfélaginu er.

Starfsmenn Gróttu unnu sleitulaust að smitvörnum 
og reyndu til hins ítrasta að tryggja velferð iðkenda. 
Þá unnu starfsmenn á skrifstofu langan dag við að 
miðla upplýsingum og tryggja að farið væri eftir 
leiðbeiningum yfirvalda í einu og öllu svo eitthvað 

sé nefnt. Þessa vinna skilaði sér í því að ekkert smit 
kom upp í starfi félagsins og unnt var að bjóða upp á 
æfingar í samræmi við tilmæli yfirvalda allt árið. 

Þjálfarar sýndu fádæma hugmyndaauðgi við gerð 
einstaklingsæfinga heimavið og sinntu þörfum 
iðkenda eftir bestu í gegnum rafræna miðla.

Sjálfboðaliðar fengust líka við margvísleg verkefni 
m.a. vegna þess að mót voru felld niður, önnuðust 
samskipti við mótshaldara og ferðþjónustuaðila 
vegna fyrirhugaðra ferða o.s.frv.  

Allt þetta fólk gekk í verkin án hiks og margir lögðu 
á sig ómælda vinnu langt umfram það sem ætlast 
má til af þeim. Eiga þessir aðilar allir hrós skilið fyrir 
sín störf. 

Það skipti sköpum fyrir starfsemi Gróttu að þrátt fyrir 
erfiðar aðstæður fann félagið fyrir miklum meðbyr hjá 
þeim sem að félaginu standa, sama hvort um var að 
ræða foreldra, iðkendur, styrktaraðila, bæjaryfirvöld 
eða stjórnvöld. 

Ársins 2020 verður minnst fyrir það að hafa verið 
einstakur tími þar sem við reyndum að halda fjarlægð 
hvort frá öðru en stóðum samt saman sem aldrei fyrr.
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Almennt um starf félagsins
Lög félagsins uppfærð
Aðalstjórn Gróttu með þátttöku fulltrúa deildanna 
lagði nokkra vinnu í að endurskoða lög félagsins. 
Meðal breytinga má nefna að heimild var sett um að 
samþátta aðalfund með aðalfundum deilda, skerpt 
var á ákvæðum um félagsaðild, uppstillingarnefnd 
sett á laggirnar, skerpt á hlutverki aðalstjórnar og 
framkvæmdastjóra og nýtt ákvæði sett inn í lögin 
um viðurlög.

Fagráð stofnað
Fagráð Gróttu tekur til umfjöllunar mál er varða 
beina og óbeina mismunun, kynbundna áreitni, 
kynferðislega áreitni, ofbeldi og einelti innan 
félagsins. Slík hegðun er litin alvarlegum augum og 
ekki liðin innan Gróttu. Lögð er áhersla á samheldni, 
traust og góðan starfsanda.

Í fagráði sitja: 
Erla Kristín Árnadóttir, lögmaður
Grímur Sigurðsson, lögmaður
Sjöfn Evertsdóttir, sálfræðingur

Varamenn eru:
Gunnlaug Thorlacius, félagsráðgjafi/fjölskyldufræðingur
Viðar Lúðvíksson, lögmaður

Þjónustukönnun
Í þriðja sinn var lögð fyrir þjónustukönnun fyrir félagið 
í heild sinni. Útkoman var í heild góð og foreldrar 
almennt mjög ánægðir með þá þjónustu sem börnin 
þeirra fá hjá félaginu. Sérstaklega var gleðiefni að 
ánægja með snyrtileika í íþróttamannvirkjunum 
var meiri en undangengin ár í kjölfar þess að 
framkvæmdum lauk. Að sjálfsögðu komu einnig 
fram ábendingar sem félagið og deildir þess fagna til 
að gera gott starf enn betra.

GróttaTV
Í kjölfar heimsfaraldurs jókst þörfin fyrir net-
útsendingar frá leikjum og viðburðum félagsins. 
Grótta festi kaup á ýmsum búnaði sem þörf var á til að 
gæði útsendinga væru eins góð og frekast var unnt. 
Öflugt teymi sjálfboðaliða sinnti útsendingunum og 

er það ætlun Gróttu að styrkja þetta starf enn frekar 
á komandi árum.

Hvatningarmyndbönd
Deildir félagsins stóðu sig gríðarlega vel í þeim 
æfingahléum sem okkur var gert að taka á 
árinu. Þegar þriðja bylgjan skall á í október hafði 
skrifstofa aðalstjórnar frumkvæði að því að 
hvatningarmyndböndum frá KVAN yrði streymt 
vikulega á miðlum félagsins. Þau Anna Lilja 
Björnsdóttir, Anna Steinsen og Jón Halldórsson 
fluttu athyglisverða fyrirlestra fyrir iðkendur um 
sjálfstraust, styrkleika, liðsheild og hugrekki sem 
mæltust vel fyrir.

Skönnun mynda
Eitt af verkefnum félagasamtaka eins og Gróttu er 
að varðveita sögu félagsins. Einn liður í þeirri vegferð 
hófst á árinu en þá hófumst við handa við að skanna 
myndir sem til eru í safni félagsin og varðveita á 
skýinu. Félagsmenn hafa ennfremur verið duglegir 
við að koma myndum til okkar úr einkasöfnum 
sínum til skönnunar. Vikulega hafa svo birst á 
samfélagsmiðlum gamlar myndir úr starfinu sem 
hafa vakið verðskuldaða athygli.
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Áfallaáætlun
Á árinu var útbúin áfallaáætlun fyrir Íþróttafélagið 
Gróttu sem tekur til iðkenda, starfsmanna, þjálfara 
og annarra sem koma að starfi félagsins.
Áfallaáætlunin hjálpar okkur að styðjast við þær 
aðgerðir sem gripið er til ef eitthvað kemur uppá 
í okkar starfi þegar ofangreindir aðilar lenda í 
óvæntum atburðum eins og alvarlegum slysum eða 
dauðsföllum.

Fréttabréf Grótttu
Mánaðarlega gefur Grótta út fréttabréf með helstu 
þáttum í starfi félagsins. Fréttabréfið er góð leið til 
þess að koma upplýsingum á framfæri um það góða 
starf sem fram fer innan raða Gróttu.

Sportabler
Íþróttafélagið Grótta samdi við hugbúnaðarfyrirtækið 
Sportabler um notkun á samskipta- og 
skipulagshugbúnaði fyrirtækisins. Samningurinn 
gildir til þriggja ára. Ánægja foreldra, þjálfara og 
iðkenda er mikil með forritið sem þjónustar félagið 
fra ýmsum hliðum t.a.m. varðandi samskipti milli 
foreldra, iðkenda og þjálfara og býður einnig upp á 
greiðslulausnir.

Samstarf Gróttu og Seltjarnarnesbæjar um 
sumarnámskeið
Á vormánuðum sömdu Seltjarnarnesbær og Grótta 
um samstarf um öll sumarnámskeið fyrir börn um 
ungmenni á Seltjarnarnesi. Samstarfið fólst í raun í 
því að Grótta hefði yfirumsjón með öllu sumarstarfi í 
bæjarfélaginu. Allar skráningar fóru í gegnum Gróttu 
og gátu foreldrar því skráð barnið sitt á einum stað. 
Flæði starfsmanna á milli námskeiða varð einfaldara 
og og því nýting starfsfólks betri. Sumarið 2021 mun 
Grótta áfram sjá um öll námskeið Seltjarnarnesbæjar.

Ráðning yfirstyrktarþjálfara
Íþróttafélagið Grótta gekk á liðnu ári frá ráðningu 
Þórs Sigurðssonar í nýtt starf; yfirstyrktarþjálfara 
Gróttu. Þór, sem er 43 ára gamall, kom til starfa 
hjá félaginu haustið 2017 og hefur síðan þá þjálfað 
elstu flokka karla- og kvennamegin í handbolta og 
fótbolta við afar góðan orðstír.

Með ráðningunni er stigið enn lengra skref í 
utanumhaldi um styrktarþjálfun félagsins en áður 
hefur verið gert. Þór hefur flutt aðstöðu sína sem 
hann hefur byggt upp í Krafstöðinni í styrktarsalinn 
okkar. Hann mun vinna að ákveðinni samfellu og 
samræmingu milli deilda varðandi styrktarþjálfun 
auk þess að sinna einkaþjálfun íþróttamanna og 
almennings í aðstöðu Gróttu.

Þór mun hafa yfirumsjón með tímaskipulagi í styrktar-
salnum í samráði við íþróttastjóra, framkvæmdastjóra 
og deildir félagsins. Grótta hefur undir forystu Þórs 
farið í samstarf um kennslu styrktarþjálfunar í valfagi 
í Valhúsaskóla frá síðastliðnu hausti.

Samningur Þórs við Gróttu tók gildi 1. ágúst sl. og 
gildir fyrst um sinn til tveggja ára.

Dósagámur
Ár árinu fór Grótta í farsælt samstarfið Skátana um 
endurvinnslu skilagjaldsskyldra drykkjareininga. 
Dósagámum var komið fyrir við íþróttamannvirkin og 
skipta Grænir skátar og Grótta með sér hagnaðinum 
af þeim dósum sem skilað er í gámana. Hagnaður 
af dósagámunum hleypur á nokkrum hundruðum 
þúsundum króna á ári sem skilar sér inn í barna- og 
unglingastarf félagsins.



Nýr þjónustusamningur við Seltjarnarnesbæ
Nýr 3ja ára samstarfssamningur milli Seltjarnar-
nesbæjar og Gróttu undirritaður í maí. Samtarfs-
samningurinn lýtur að því markmiði að tryggja öflugt 
og fjölbreytt íþróttastarf á Seltjarnarnesi. Um er að 
ræða 3ja ára samning sem gildir til 31. desember 
2022. 

Í samningnum kemur meðal annars fram að Grótta 
skuli hafa það að markmiði að bjóða börnum og 
unglingum skipulagt íþróttastarf undir leiðsögn 
menntaðra og hæfra leiðbeinanda þar sem 
forvarnargildi íþrótta er haft að leiðarljósi. Einnig 
að hlúa að keppnis- og afreksíþróttafólki þannig 
að það nái sem bestum árangri. Seltjarnarnesbær 
mun hafa það að markmiði að efla aðstöðu og 
treysta rekstrar- og starfsgrundvöll félagsins með 
beinum fjárframlögum og samningi um rekstur 
íþróttamannvirkja.

Farsæl öldrun
Farið var af stað með verkefnið Farsæl öldrum í 
upphafi árs. Þar tóku Grótta og félagsstarf eldri 
bæjarbúa höndum saman og buðu eldri borgurum 
upp á markvissa hreyfingu í íþróttamannvirkjunum. 
Það var Eva Katrín Friðgeirsdóttir íþróttafræðingur 
og yfirþjálfai hópfimleika sem sá um þjálfunina.

Mikill áhugi var meðal eldri bæjarbúa með 
námskeiðin og fylltist strax í fjóra hópa. Því miður 
skall heimsfaraldurinn á okkur nokkrum vikum seinna 
og því féll námskeiðið niður. 

Heimasíðan og lénið grotta.is
Á árinu 2020 var unnið að endurbótum á heimasíðu 
félagsins og opnaði ný og endurbætt heimasíða 
formlega um vorið. Þau miklu gleðitíðindi urðu í 
leiðinni að eftir áralangar tilraunir til að eignast lénið 
grotta.is báru samningaviðræður árangur. Félagið er 
því loks eigandi lénsins.



Mannauður

Bragi Björnsson  
Formaður aðalstjórnar  
Lögmaður
3 ár í stjórn Gróttu

Kári Garðarsson  
Framkvæmdastjóri  
B.Sc. íþróttafræði 
og MPA í opinberri 
stjórnsýslu 
19 ára starf fyrir Gróttu

Guðjón Rúnarsson  
Formaður 
fimleikadeildar  
Logmaður
4 ára starf fyrir Gróttu

Ragnar Rafnsson 
Gjaldkeri  
Löggiltur 
endurskoðandi
8 ára starf fyrir Gróttu

Kristín 
Finnbogadóttir 
Fjármálastjóri  
Stúdentspróf
20 ára starf hjá Gróttu

Pétur Blöndal 
Varamaður  
MBA frá HR  
4 ára starf fyrir Gróttu

Ísak Runólfsson 
Varamaður  
Matreiðslumaður 
3 ára starf fyrir Gróttu

Fanney Rúnarsdóttir 
Ritari  
Íþróttakennari 
1 ár í aðalstjórn Gróttu

Kristinn Þorvaldsson 
Meðstjórnandi  
B.Ed í kennslufræði og 
MPM í verkefnastjórnun 
5 ár í aðalstjórn Gróttu

Þröstur Þór 
Guðmundsson  
Varaformaður  
Lögmaður
3 ára starf fyrir Gróttu

Gunnlaugur Jónsson  
Íþróttastjóri  
Stjórnmálafræði
2 ára starf fyrir Gróttu

Birgir Tjörvi 
Pétursson  
Formaður 
knattspyrnudeildar  
Lögmaður
4 ára starf fyrir Gróttu

Aðalstjórn Gróttu

Starfsmenn á skrifstofu aðalstjórnar
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Elvar Grétarsson 
5 ára starf fyrir Gróttu

Valdimar Ólafsson 
11 ára starf fyrir Gróttu

Örlygur Ásgeirsson 
5 ára starf fyrir Gróttu

Reynir Hólm 
Jónsson  
2 ára starf fyrir Gróttu

Jóhanna Selma 
Sigurðardóttir  
5 ára starf fyrir Gróttu

Sólveig 
Herbertsdóttir  
5 ára starf fyrir Gróttu

Starfsmenn íþróttamannvirkja



Aðstaða
Áfram þarf að tryggja að aðstaða Gróttu til 
íþróttaiðkunar verði sem best verður á kosið. 
Næstu verkefni eru að klára að bæta aðstöðu 
knattspyrnumanna- og kvenna í vallarhúsi, t.a.m. 
með lausnum varðandi klefavandamál deildarinnar. 
Á síðastliðnu ári var gerð myndarleg bragarbót 
á aðstöðunni í samstarfi við Seltjarnarnesbæ. 
Búningsklefar meistaraflokkanna voru endurbættir 
frá grunni og eru nú með glæsilegustu búningsklefum 
landsins. Skipt var um flóðlýsingu og von er á nýjum 
LED-skjá á knattspyrnuvöllinn. Fimleikadeildin 
bíður einnig eftir LED-skjá í fimleikasalinn og 
bindur deildin vonir við að klárað verði að byggja 
áhorfendastúkuna í salnum. Handknattleiksdeild 
hefur lagt áherslu á að kominn sé tími á viðhald og 
endurbætur á litla salnum. Skipta þarf um gólfefni, 
endurhugsa stúkuna og breikka handboltavöllinn og 
skipta út loftræstikerfi. 

Viðurkenningar
Aðalstjórn ákvað á fundi sínum í desember 2020 
að gera breytingar á kjöri íþróttamanns æskunnar 
og sjálfboðaliða ársins. Ákveðið var að verðlauna 
íþróttamann og íþróttakonu æskunnar og að hver 
deild útnefni sjálfboðaliða ársins.

Íþróttamaður og -kona Gróttu
Kjöri íþróttamanns Gróttu árið 2020 var lýst  
með rafrænum hætti þann 14. janúar 2021. 
Tilnefnd voru:
 
Íþróttakona Gróttu
• Anna Lára Davíðsdóttir - handknattleiksdeild
• Nanna Guðmundsdóttir - fimleikadeild
• Tinna Brá Magnúsdóttir – knattspyrnudeild

Íþróttakona Gróttu árið 2020 er Tinna Brá 
Magnúsdóttir. Tinna Brá er fædd árið 2004 og 
var því enn gjaldgeng í 3. flokki í sumar. Þrátt fyrir 
ungan aldur lék Tinna alla leiki meistaraflokks, á 
fyrsta tímabili félagsins í Lengjudeild kvenna. Tinna 
sýndi miklar framfarir og stöðugleika í leik sínum og 
var einn besti leikmaður Gróttuliðsins. Liðið tryggði 
sæti sitt örugglega í deildinni eftir að hafa verið í 
toppbaráttu framan af sumri. Þá lék Tinna einnig 
með 3. flokki þar sem liðið fór alla leið í úrslitaleik 

um Íslandsmeistaratitilinn. Ennfremur spilaði Tinna 
með U17 ára landsliði Íslands á móti Írlandi í febrúar.  
Tinna er ein af efnilegustu knattspyrnukonum sem 
komið hafa upp í gegnum barna- og unglingastarf 
Gróttu. Tinna hefur einnig verið góð fyrirmynd fyrir 
yngri iðkendur félagsins og sinnt þjálfun í yngstu 
flokkunum.

Dugnaður Tinnu og metnaður hafa skilað henni í 
fremstu röð íslenskra markvarða en í upphafi ársins 
2021 komust Grótta og Fylkir að samkomulagi um 
félagaskipti hennar í Fylki sem endaði í 3. sæti í Pepsi 
Max-deildinni síðastliðið sumar. Grótta mun sakna 
Tinnu en hlakkar til að fylgjast með henni í deild 
þeirra bestu. 

Íþróttamaður Gróttu
• Hákon Rafn Valdimarsson - knattspyrnudeild
• Jóhann Reynir Gunnlaugsson – handknattleiksdeild

Íþróttamaður Gróttu árið 2020 er Hákon Rafn 
Valdimarsson. Hákon er fæddur árið 2001 og var 
því enn gjaldgengur í 2. flokki síðasta sumar. Hákon 
spilaði alla leiki meistaraflokks á fyrsta tímabili 
félagsins í efstu deild. Hákon er markvörður eins og 
flestir vita og það eru ekki margir markmenn sem eru 
orðnir aðalmarkmenn sinna liða svo ungir að árum 
í efstu deildum íslenskrar knattspyrnu. Tímabilið var 
gríðarleg áskorun fyrir leikmenn Gróttu og félagið 
í heild sinni en Hákon sýndi mikinn stöðugleika 
í leik sínum og var með bestu mönnum liðsins. 
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Frammistaða Hákons vakti athygli og var hann 
kallaður inn í U21 árs landslið Íslands sem tryggði sér 
sæti á lokakeppni EM síðastliðið haust. Erlend félög 
sýndu Gróttumanninum unga áhuga og ekki er loku 
fyrir það skotið að hann fari í atvinnumennsku áður 
en langt um líður.  

Hugarfar Hákons er til fyrirmyndar og eftirbreytni 
fyrir unga leikmenn Gróttu. Hann sýndi jákvætt 
viðhorf, æfði vel og er nú farinn að njóta ávaxta þess.

Íþróttamaður æskunnar
• Ari Pétur Eiríksson – handknattleiksdeild
• Gunnar Hrafn Pálsson – handknattleiksdeild
• Ragnar Björn Bragason – knattspyrnudeild

Íþróttamaður æskunnar hjá Gróttu árið 2020 var 
Ari Pétur Eiríksson, handknattleiksmaður. Ari Pétur, 
sem er fæddur árið 2002, er uppalinn hjá Gróttu og 
lék á síðasta keppnistímabili stærra hlutverk með 
meistaraflokki en hann hefur áður gert. Ari lék 12 
leiki í Grill-66 deild karla og skoraði í þeim leikjum 
22 mörk. Ari Pétur bætti sig mikið á árinu og stóð sig 
vel þrátt fyrir ungan aldur. Á sama tíma var Ari Pétur 
lykilmaður í 3.flokki félagsins.

Á núverandi tímabili hefur Ari Pétur verið í æfingahóp 
hjá meistaraflokki Gróttu sem leikur á nýjan leik í 
Olís-deild karla. Ari hefur æft og leikið fyrir flest yngri 
landslið Íslands og var nú síðast valinn í æfingarhóp 
hjá sínum árgangi.

Íþróttakona æskunnar
Freyja Hannesdóttir - fimleikadeild
Katrín Anna Ásmundsdóttir - handknattleiksdeild
Katrín Helga Sigurbergsdótir - handknattleiksdeild
Lovísa Davíðsdóttir Scheving - knattspyrnudeild
Ragnheiður Vala Höskuldsdóttir - fimleikadeild

Íþróttakona æskunnar hjá Gróttu árið 2020 var 
valinn Freyja Hannesdóttir, fimleikakona. Freyja er 
14 ára gömul og hefur æft fimleika frá 7  ára aldri. 
Hún er góð fyrirmynd annarra iðkenda. Freyja er 
mjög vinnusöm og dugleg fimleikastúlka sem mætir 
vel og leggur sig alla fram á æfingum. Hún hefur 
mikið keppnisskap og er virkilega góður liðsfélagi. 

Freyja er í úrvalshóp unglinga í áhaldafimleikum og 
æfði í vor fyrir Íslandsmót og keppti um landsliðssæti 
á NM og EM unglinga. Í vetur byrjaði hún að aðstoða 
við þjálfun yngri barna og hefur staðið sig vel í því 
hlutverki. 
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Árangur Freyju 2020 
Bikarmót FSÍ 2020: Freyja var í bikarliði Gróttu í 
frjálsum æfingum þar sem liðið náði 3. sæti. 

Þrepamót 1: Freyja varð í 1. sæti á stökki og tvíslá í 
1. þrepi.

Sjálfboðaliðar ársins
Útnefnd til verðlaunanna sjálfboðaliði ársins voru:

• Árni Pétursson, knattspyrnudeild
Árni sat í stjórn knattspyrnudeildar Gróttu um árabil 
og hefur lagt meira en flestir að mörkum í starfi 
félagsins, og eru þó ýmsir til kallaðir. Árni er alltaf 
reiðubúinn að leggja félaginu lið hvort sem málin 
kunna að vera stór eða smá. Á árinu sem 2020 var 
Árni algjör lykilmaður í endurbótum á búnings- og 
fundaraðstöðu í vallarhúsi knattspyrnudeildarinnar. 
Hann stóð bæði vaktina sjálfur og skipulagði 
og ráðlagði við framkvæmdirnar. Þá var Árni 
mikilvægur hlekkur við framkvæmd heimaleikja 
sumarsins og hafa eflaust flestir tekið eftir honum í 
öryggisfulltrúavestinu. 

• Bjarni Torfi Álfþórsson, handknattleiksdeild
Bjarni hefur alla tíð verið mikill áhuga-maður um 
íþróttir og útiveru, en hann hefur m.a. verið formaður 
Íþróttafélagsins Gróttu í tvígang. Bjarni hefur þjálfað 
unglinga bæði í knattspyrnu og handknattleik og 
auk þess farið margar ferðir sem farastjóri með 
íþróttahópa erlendis. Hann hefur sinnt störfum fyrir 
handknattleiksdeildina af miklum krafti undanfarin 
ár. Sem fulltrúi í bæjarstjórn Seltjarnarnes vann 
hann að framgangi félagsins og reyndist þar góður 
talsmaður þess.

• Jón Gunnar Þorsteinsson, fimleikadeild
Jón Gunnar hefur um árabil lagt mikið af mörkum 
í þágu fimleikadeildar Gróttu. Hann hefur verið 
óþreytandi við að aðstoða deildina við færslu 
fimleikaáhalda á milli staða í framkvæmdunum á 
árunum 2018-2019. Jón Gunnar hefur einnig unnið 
mikla vinnu við þau fimleikamót sem deildin hefur 
haldið. 
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Þjálfari ársins
Tilnefndir til verðlaunanna þjálfari ársins voru:

• Anna Sóley Jensdóttir – fimleikadeild
• Arnar Daði Arnarsson – handknattleiksdeild
• Björn Breiðfjörð Valdimarsson – knattspyrnudeild

Þjálfari ársins hjá Gróttu árið 2020 er Anna Sóley 
Jensdóttir, fimleikaþjálfari. Anna Sóley hefur starfað 
hjá fimleikadeildinni frá haustinu 2011. Hún byrjaði 
sem aðstoðarþjálfari og er í dag yfirþjálfari grunnhópa 
deildarinnar sem telur 15 hópa og um 250 iðkendur. 
Anna Sóley tók við starfi yfirþjálfara árið 2019 og 
hefur utanumhald og skipulag grunnhópastarfsins 
aldrei verið markvissara. Það hefur meðal annars sýnt 
sig í vel skipulögðu viðburðadagatali fyrir iðkendur 
og þjálfara, þemadögum, eftirfylgni með þjálfurum 
og góðri upplýsingagjöf til foreldra. 

Árið 2020 bauð upp á afar krefjandi aðstæður fyrir 
þjálfara vegna Covid. Fimleikasalurinn var lokaður 
í margar vikur og var það mikil áskorun að breyta 
fimleikakennslu í fimleikasal yfir á rafrænt form. 
Anna Sóley sá meðal annars til þess að iðkendur 
fengju metnaðarfullt heimaæfingaprógramm í formi 
myndbandsæfinga og áskoranna. 

Í fyrri Covid bylgju tók Anna Sóley þátt í að útbúa 
Gróttuþrepin fyrir fimleikadeildina en það eru 
æfingamarkmið fyrir stúlkur í áhaldafimleikum eftir 
aldri og getu. Viðmiðunum er skipt upp í sex stig, 
frá fimm ára iðkendum og upp í 6. bekk. Þetta gerir 
það að verkum að iðkendur fara í gegnum sömu 
æfingaþætti. 

Anna Sóley er afar skipulagður og metnaðarfullur 
þjálfari. Hún er góð fyrirmynd fyrir aðra þjálfara og 
vel að þessari útnefningukomin. 

Við kjör íþróttamanns Gróttu var þeim iðkendum 
sem kepptu í fyrsta sinn fyrir Íslands hönd á árinu 
2020 veittar viðurkenningar. Þau voru:

• Joanna Siarova, handknattleiksdeild
• Katrín Anna Ásmundsdóttir, handknattleiksdeild
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Heiðursmerki
Við afhendingu viðurkenninga til afreksfólks Gróttu 
þann 14. janúar 2021 voru einnig veitt heiðursmerki 
félagsins. Eftirtaldir einstaklingar hlutu heiðursmerki 
félagsins við það tilefni:

Bronsmerki Gróttu fengu:
Arnar Jón Agnarsson 
Ásta Sigvaldsdóttir 
Birgir Tjörvi Pétursson
Elín Smáradóttir 
Elsa Nielsen 
Eva Katrín Friðgeirsdóttir 

Halla Bachmann Ólafsdóttir 
Harpa Frímannsdóttir 
Harpa Guðfinnsdóttir
Hrafnhildur Sigurjónsdóttir 
Ingveldur Kristjánsdóttir 
Pétur Ívarsson

Arnar Jón Agnarsson 

Elsa Nielsen

Harpa Guðfinnsdóttir

Ásta Sigvaldadóttir

Eva Katrín Friðgeirsdóttir

Hrafnhildur Sigurjónsdóttir

Birgir Tjörvi Pétursson

Halla Bachmann Ólafsdóttir

Ingveldur Kristjánsdóttir

Elín Smáradóttir

Harpa Frímannsdóttir

Pétur Ívarsson
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Lokaorð
Á liðnu ári tókst Grótta á við ótrúlegar áskoranir. Í 
þeim ólgusjó sem fylgdi faraldrinum lögðust allir á 
árarna til að halda skútunni á floti. Með samstilltu 
átaki stjórna, starfsfólks, iðkenda og foreldra með 
dyggum stuðningi styrktaraðila og bæjaryfirvalda 
tókst að  sigla fleyinu í örugga höfn. Öllum þessum 
aðilum sem stóðu vaktina þegar á reyndi vill 
aðalstjórn Gróttu þakka. Án stuðnings þeirra hefði 
félagið ekki getað ýtt aftur úr vör á nýju ári. Nú þegar 

farið er að sjá til lands er Íþróttafélagið Grótta, þrátt 
fyrir mikla ágjöf, vel í stakk búið að sigla inn í sumarið 
og sækja inn á ný mið til að efla starf félagsins enn 
frekar. 

Að baki er krefjandi ár, framundan er spennandi ár, 
sem Grótta tekur fagnandi á móti.

F.h. aðalstjórnar Gróttu,
Bragi Björnsson, formaður

Silfurmerki Gróttu fengu:
Haraldur Eyvinds Þrastarson 
Lárus B. Lárusson 
Pétur Már Harðarson 

Gullmerki Gróttu fengu:
Kristín Finnbogadóttir 
Þór Sigurgeirsson 

Haraldur Eyvinds Þrastarson

Kristín Finnbogadóttir

Lárus B. Lárusson

Þór Sigurgeirsson

Pétur Már Harðarson
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Ávarp
formanns
Hvað stóð upp úr?
Lokanir vegna heimsfaraldurs lituðu starfsemi 
fimleikadeildar mjög á starfsárinu. Aldrei fyrr á 35 ára 
starfstíma deildarinnar hefur hún þurft að glíma við 
viðlíka áskorun. 

Hápunktur ársins var sannarlega er Grótta eignaðist 
Íslandsmeistara í áhaldafimleikum kvenna í fyrsta 
sinn í 15 ár þegar Nanna Guðmundsdóttir vann 
Íslandsmótið sem haldið var í mars 2021. Á sama 
móti varð Freyja Hannesdóttir Íslandsmeistari í 
unglingaflokki stúlkna sem er einnig frábært afrek. 
Grótta á því báða stærstu titla ársins í kvennaflokki. 
Þá vann lið Gróttu í 1. þrepi kvenna silfurverðlaun á 
bikarmóti FSÍ og brons í 2. þrepi.

Anna Sóley Jensdóttir var kjörin þjálfari ársins hjá 
Gróttu en hún er yfirþjálfari grunnhópa og mæddi 
mikið á henni við útfærslu heimaæfinga í Covid. 

Ofurhetjumót Gróttu helgina 5.-7. mars 2021 var 
mjög vel heppnað en alls kepptu um 400 iðkendur 
frá fjölmörgum félögum á mótinu. Þá hélt fimleika-
deild Gróttu bikarmót FSÍ í stökkfimi þann 27. febrúar 
2021.

Helstu styrkleikar?
Þau vandamál sem fylgdu lokunum á íþróttastarfi 
á árinu kristölluðu styrkleika og reynslu teymis 
starfsmanna Gróttu. Þessir skrýtnu tímar drógu líka 
fram þá miklu samheldni sem ríkir innan félagsins 
sem m.a. sýndi sig í því hversu þétt iðkendur og 

forráðamenn þeirra hafa staðið við bakið á félaginu 
allan tímann. Áhyggjur af brottfalli iðkenda vegna 
lokana reyndust því sem betur fer óþarfar.  

Helstu áskoranir?
Lokanir vegna heimsfaraldurs hafa reynt mjög á 
þanþol iðkenda sem og þjálfara deildarinnar. Þakka 
ber frábæru starfsfólki fimleikadeildar Gróttu fyrir 
að leysa eftir bestu getu úr þeirri stöðu sem lokanir 
leiddu af sér. Þannig var fimleikadeildin í fararbroddi 
að bjóða iðkendum upp á vandaðar heimaæfingar á 
lokunartímabili. Ein stærsta áskorun í íþróttastarfi hin 
síðari ár hefur verið að ná að virkja sjálfboðaliða til að 
aðstoða þegar mikið liggur við. Þeim sem hafa lagt 
hönd á plóg í þeim efnum á starfsárinu eru færðar 
bestu þakkir og deildin vonast til að sem flestir sjái 
sér fært að hjálpa til í framtíðinni, margar hendur 
vinna létt verk.

Helstu sóknarfæri?
Strákar eru einungis fimmtungur iðkenda hjá 
fimleikadeild Gróttu. Það eru tækifæri í að sækja frekar 
fram í þeim efnum. Fimleikadeildin ætlar þannig að 
standa fyrir nýjungum eins og parkournámskeiðum 
til að renna stoðum undir þá þróun. Þá geta falist 
í því möguleikar að bjóða í auknum mæli upp á 
æfingar fyrir iðkendur sem ekki hyggjast taka þátt í 
mótum en fyrsti vísir af því fór í gang á starfsárinu hjá 
unglingsstúlkun félagsins. Einnig á fimleikadeildin 
sóknarfæri í að standa fyrir fleiri mótum, m.a. á 
vegum FSÍ. 
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Almennt um deildina
Fimleikadeild Gróttu býður uppá stubbafimi fyrir 
yngstu börnin (2-4 ára). Við 5 ára aldur fara börn í 
almenna fimleika í grunnhópum þar sem haldið 
er áfram að kenna undirstöðuatriði íþróttarinnar. 
Frá 9 ára aldri geta börn síðan valið hvort þau fari 
í áhaldafimleika eða hópfimleika. Fimleikadeildin 
hefur einnig boðið upp á fullorðinsfimleika.

Iðkendur fimleikadeildar samanstanda af börnum 
og ungmennum frá sjö mismunandi grunnskólum 
úr tveimur sveitarfélögum þ.e. Seltjarnarnesi og 
Reykjavík auk fullorðinna iðkenda. 

Mannauður
Stjórn          Starfsaldur (ár)
fimleikadeildarinnar Titill Menntun                                hjá Gróttu
Guðjón Rúnarsson Formaður Fimleikadeildarinnar Lögfræðingur 4 
Jóhanna Sigmundsdóttir Varaformaður Kennarapróf 6
María Björg Magnúsdóttir  Gjaldkeri Kennarapróf 21
Ella Holt Meðstjórnandi Verslunarpróf 6 
Anna Dóra Ófeigsdóttir Meðstjórnandi Tækniteiknari 1 

Guðjón Rúnarsson

Ólöf Línberg
Kristjánsdóttir

Jóhanna 
Sigmundsdóttir

María Björg 
Magnúsdóttir

Elísabet Holt Anna Dóra Ófeigsdóttir

Starfsmenn           Starfsaldur (ár)
fimleikadeildarinnar Titill Menntun                              hjá Gróttu
Ólöf Línberg Kristjánsdóttir Framkvæmdastjóri Íþróttafræðingur  8
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Mannauður
Stjórn          Starfsaldur (ár)
fimleikadeildarinnar Titill Menntun                                hjá Gróttu
Guðjón Rúnarsson Formaður Fimleikadeildarinnar Lögfræðingur 4 
Jóhanna Sigmundsdóttir Varaformaður Kennarapróf 6
María Björg Magnúsdóttir  Gjaldkeri Kennarapróf 21
Ella Holt Meðstjórnandi Verslunarpróf 6 
Anna Dóra Ófeigsdóttir Meðstjórnandi Tækniteiknari 1 

        Starfsaldur (ár)
Þjálfarar Titill Menntun                                   hjá Gróttu

Berglind Pétursdóttir Þjálfari Sjúkraþjálfari 12
Gabriella Palkovics Belányiné Þjálfari Íþróttafræðingur og kennari 23
Vala Thoroddsen Þjálfari Líffræðingur 5
Sesselja Hannele Jarvela Yfirþjálfari áhaldafimleika Íþróttakennari 20
Axel Bragason  Þjálfari Sjúkraþjálfari 4

Ásdís Björk Pétursdóttir Þjálfari
 BA þýsku og viðskiptafræði. 

  ÍÁK einkaþjálfari frá Keili 17

Harpa Hlíf Bárðardóttir Þjálfari Hjúkrunarfræðingur 16
Jóna Guðbjörg Árnadóttir  Þjálfari Íþróttafræðingur 4
María Björg Magnúsdóttir Þjálfari Kennararóf  21 
Ólöf Línberg Kristjánsdóttir  Þjálfari Íþróttafræðingur  8
Sindri Steinn Davíðsson Diego Þjálfari Húsgagnasmiður 2

Ragnheiður Eva Kristinsdóttir Þjálfari
 Nemi í uppeldis 

  og menntunarfræði 4

Þórdís Björk Gísladóttir Þjálfari Íþróttafræðingur 2
Eva Katrín Friðgeirsdóttir Yfirþjálfari hópfimleika Íþróttafræðingur 8
Thelma Lind Jóhannsdóttir  Þjálfari  Nemi í einkaþjálfun í Keili  1
Laufey Helena Gísladóttir Þjálfari Íþróttafræðingur 2
Hrafnhildur Sigurjónsdóttir  Þjálfari  Nemi í einkaþjálfun í Keili 7
Anna Sóley Jensdóttir  Yfirþjálfari grunnhópa Nemi í sjúkraþjálfun 10
Rakel Róbertsdóttir Þjálfari Nemi í sjúkraþjálfun 2

Þóra Lucrezia Bettaglio Þjálfari
 Nemi í lífefna- og 

  sameindalíffræði  8

Bjarni Geir Halldórsson Þjálfari nemi í viðskiptafræði 8

Matthildur Óskarsdóttir Þjálfari
 Menntaskólapróf,

  ÍSÍ þjálfari l 9

Embla Sól Logadóttir  Þjálfari Menntaskólapróf  2
Nanna Guðmundsdóttir  Þjálfari Menntaskólanemi 7
Viktor Elí Tryggvason Þjálfari Menntaskólanemi  1
Júlía Sóley Gísladóttir  Þjálfari Menntaskólanemi 7
Snorri Bjarkarson Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi 2
Katrín Sigurðardóttir  Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi 3
Karólína Snót Georgsdóttir Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi 3
Hildur Arnaldsdóttir  Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi 3
Selma Katrín Ragnarsdóttir  Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi  2
Jóhanna Kolbrún Einarsdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 3
Selma Jóhannesdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 2
Fjóla Guðrún Viðarsdóttir Aðstoðarþjálfari Mennaskólanemi 2
Selma Jóhannesdóttir Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi  2
Helena Sólrún Oddsdóttir Holt Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi  2
Katrín Aradóttir Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi  2
Elín Lilja Sindradóttir Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi 2
Salka Sigmundsdóttir Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi  2
Bergdís Katla Birgisdóttir Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi 2
Arna Geirsdóttir Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi 2

Almennir þjálfarar eru 25 talsins og aðstoðarþjálfarar eru 32:
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Iðkendur
Iðkendur í fimleikadeildinni eru 639 talsins, 21% 
strákar og 79% stelpur. Deildin hefur einnig boðið 
upp á styrktarþjálfun fyrir unglingsstúlkur og 

fimleika fyrir fullorðna og þar hefur hvert námskeið 
verið með a.m.k. 16 fullorðna einstaklinga skráða. 
Þegar styrktarþjálfun og fullorðinsfimleikar eru 
teknir inn í heildartöluna eru iðkendur alls 663. 

Birna Kristín Einarsdóttir  Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi 2
Laufey Birna Jóhannsdóttir Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi  2
Sigurlína Sól Valþórsdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 2
Katla Helga Jónsdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 2
Hildur Jónsdóttir Norðfjörð Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 2
Brynhildur Glúmsdótitr Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 2
Iðunn Fjalldís Sveinsdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 2
Ragnheiður Vala Höskuldsdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 2
Sara Gunnlaugsdóttir  Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Agnes Sólbjört Helgadóttir  Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Margrét Lára Jónsdóttir  Aðstoðarþjálfari  Grunnskólanemi 1
Auður Ingvadóttir  Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Auður Guðjónsdóttir  Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Hrafnhildur Haraldsdóttir  Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Sigrún Edda Þórisdóttir  Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Katrín Katla Guðmundsdóttir  Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Freyja Hannesdóttir  Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
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             Fjöldi
Nafn/flokkur Tegund                 iðkenda Kyn  Fæðingarár
1. flokkur hópfimleikar  Hópfimleikar 16 kvk 2005+
2. flokkur hópfimleikar  Hópfimleikar 18 kvk 2006-2007
3. flokkur drengja hópfimleikar  Hópfimleikar 17 kk 2011-2007
3. flokkur stúlkna Ú Hópfimleikar  12  Kvk 2008-2009
3. flokkur stúlkna hópfimleikar Hópfimleikar 19 kvk 2008-2009 
4. flokkur stúlkna Ú Hópfimleikar 14 Kvk 2010-2011
4. flokkur hópfimleikar  Hópfimleikar 31 kvk 2010-2011
A1   Grunnhópar 41 kvk 2014
A2   Grunnhópar 16 kvk 2014
A3  Grunnhópar 50 kvk 2015
B1 Grunnhópar 15 kvk 2013
B2  Grunnhópar 15 kvk 2013
C1   Grunnhópar  11 kvk 2013
C2 Grunnhópar  11 Kvk 2013
C3 Grunnhópar  13 kvk 2014
C4 Grunnhópar  14 kvk 2014
D1  Grunnhópar 34 kvk 2012
E1  Framhaldshópur áhaldafimleikar 7 kvk 2009-2010
E2  Framhaldshópur áhaldafimleikar 12 kvk 2011
F1  Framhaldshópur áhaldafimleikar 11 kvk 2010-2011
F2  Framhaldshópur áhaldafimleikar 10 kvk 2012
L1  Framhaldshópur áhaldafimleikar 8 kvk 2008-2009
L2  Framhaldshópur áhaldafimleikar 11 kvk 2010-2011
L3  Framhaldshópur áhaldafimleikar 8 kvk 2008-2009
M1  Framhaldshópur áhaldafimleikar 4 kvk 2000-2006
M2 Framhaldshópur áhaldafimleikar 9 kvk 2005-2007
S1  Grunnhópar 8 kk 2011
S2 Grunnhópar 7 kk 2012
S3 Grunnhópar 9 kk 2013-2014
S4  Grunnhópar 12 kk 2013-2014
S5 Grunnhópar 20 kk 2015
2 ára stelpur Stubbafimi 16 kvk 2018
2 ára strákar Stubbafimi 19 kk 2018
3 ára stelpur Stubbafimi 41 kvk 2017
3 ára strákar Stubbafimi 22 kk 2017
4 ára stelpur Stubbafimi 38 kvk 2016
4 ára strákar Stubbafimi 25 kk 2016
FFA  Styrktarþjálfun 8 kvk 2004-2005
Fullorðinsfimleikar Fullorðinsfimleikar 14 kvk 1972-2002
Fullorðinsfimleikar Fullorðinsfimleikar 2 kk 1979-1988
  Samtals 663    
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Aðstaða
Nýr fimleikasalur Gróttu, sem vígður var haustið 
2019, hefur gjörbreytt aðstöðu fimleikadeildar á 
sama tíma og aðsókn að deildinni hefur aukist. 
Salurinn er nú þegar fullnýttur og rúmlega það á 
helstu álagstímum eftir skóla og fram yfir kvöldmat. 

Nýi salurinn er vel heppnaður fimleikasalur miðað 
við stærð og hentar vel sem æfingasalur. Hljóðvist 
og lýsing salarins hefur reynst vel sem og hljóðkerfi 
þegar um stærri viðburði hefur verið að ræða. 
Til framtíðar væri þó æskilegt að hægt væri að 
skerma betur af æfingasvæði áhaldafimleika og 
hópfimleika með þykkum niðurdraganlegum dúk 
eins og upphaflega var gert ráð fyrir til að draga úr 
hjóðmengun milli svæða.

Eins og komið hefur fram í ársskýrslu síðastliðinna 
tveggja ára þarf að koma öryggismálum í nýjum 
sal í fullkomið horf. Setja þarf dýnur á sláasvæði og 
á milli tvíslánna og áhaldafimleikagólfsins. Klæða 
þarf járnin sem  rárnar í gryfjunni standa á og koma 
fyrir gólffestingum á stökksvæðið til að hægt sé að 
festa nýja Gymnova keppnishestinn þegar hann er 
í notkun. Flest þessara atriða voru á áhaldalista fyrir 
nýja húsið. 

Einnig er ástæða til að setja hlemm yfir 
stökkgryfjuna til þess að hægt sé að byrja hlaup þar 
fyrir æfingar á stökki. Þar með væri mögulegt að 
halda mót í salnum fyrir iðkendur í erfiðustu þrepum 
fimleikastigans.

Þá á enn eftir að bæta við þremur stúkueiningum 
eins og upphaflega var gert ráð fyrir. Það sýndi sig 
á Ofurhetjumóti Gróttu 2019 að hluti áhorfenda 
þurfti, þegar fjölmennast var, að standa hvor sínu 
megin við stúkuna.

Búnaður í sal
Þótt fimleikadeild Gróttu hafi áskotnast aukinn 
tækjabúnaður með tilkomu nýja salarins er 
ýmislegt sem enn má bæta. Í vetur voru keypti nýir 
hlaupakubbar, stökkbretti og nýr dúkur á fiber en 
komið var gat á gamla dúkinn. Enn á eftir að skipta 
út gamalli tvíslá, kaupa þunnar dýnur (panel mats), 
bláa kubba, trampólín til að styðja við ört stækkandi 

hópfimleikadeild, mjúk bretti, öryggispúða fyrir 
aftan trampólín og skjái við áhöld. Þá er ástæða 
til að bæta við lágum móttökupalli yfir gryfju, 
„gervirá“, fleiri gólfrám, ketilbjöllum og stórum 
jógaboltum.

Árangur ársins

Reykjavík International Games 2019:
Grótta varð í 3. sæti í frjálsum æfingum 
kvenna (meistaraflokki). Í liðinu voru þær Freyja 
Hannesdóttir, Laufey Birna Jóhannsdóttir, Nanna 
Guðmundsdóttir, Saga Þórsdóttir og Sóley 
Guðmundsdóttir.

Grótta varð bikarmeistari í 2. þrepi. Í liðinu 
voru þær Agnes Sólbjört Helgadóttir, Ásdís 
Erna Indriðadóttir, Hildur Þurí Indriðadóttir, Ísól 
Aradóttir, Lovísa Anna Jóhannsdóttir,  Ragnhildur 
E. Gottskálksdóttir og Svanhildur Sunna 
Gunnarsdóttir. 

Þepamót 1 FSÍ 
1. þrep: Freyja Hannesdóttir varð í 1. sæti á stökki og 
tvíslá í 1. þrepi. Saga Þórsdóttir varð í 3. sæti á tvíslá. 
2. þrep 12 ára og yngri: Svanhildur Sunna 
Gunnarsdóttir varð í 3. sæti í fjölþraut og á tvíslá, slá 
og gólfi. Ásdís Erna Indriðadóttir varð í 1. sæti á slá. 
2. þrep 13 ára og eldri: Hildur Þurí Indriðadóttir 
varð í 2. sæti í fjölþraut og á gólfi og í 3. sæti á tvíslá. 
Ísól Aradóttir varð í 4. sæti í fjölþraut og 3. sæti á slá. 
Agnes Sólbjört Helgadóttir varð í 1. sæti á tvíslá. 
3. þrep 12 ára: Hrefna María varð í 3. sæti í fjölþraut 
og 2. sæti á tvíslá og slá. 
3. þrep 11 ára og yngri: Auður Anna varð í 1. sæti í 
fjölþraut og á stökki, tvíslá og gólfi.

Bikarmót í hópfimleikum 
1. Flokkur varð í 5. sæti í A deild 
GK deildarmeistaramót 
1. Flokkur varð í 5. Sæti í A deild. 

Vinamót í áhaldafimleikum:
Ofurhetjumót Gróttu fór fram í janúar. 75 
Gróttukrakkar á aldrinum 7-11 ára kepptu á mótinu í 
5.-7. þrepi. 
Möggumót Fimleikadeildar Keflavíkur var haldið í 
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maí. 25 Gróttustúlkur 7-11 ára kepptu á mótinu í 4. 
og 6. þrepi. 

Viðurkenningar
Anna Sóley Jensdóttir var valin þjálfari ársins 2020 
hjá Gróttu. 
Freyja Hannesdóttir var kjörin íþróttakona 
æskunnar. 
Ragnhildur E. Gottskálksdóttir og Katrín Katla 
Guðmundsdóttir fengu viðurkenningu undir 
flokknum efnilegt íþróttafólk á kjöri íþróttakonu- og 
manni Seltjarnarness. 
Agnes Sólbjört Helgadóttir, Ásdís Erna 
Indriðadóttir, Hildur Þurí Indriðadóttir, 
Ísól Aradóttir, Lovísa Anna Jóhannsdóttir,  
Ragnhildur E. Gottskálksdóttir og Svanhildur 
Sunna Gunnarsdóttir fengu viðurkenningu fyrir 
Bikarmeistaratitilinn í 2. þrepi fimleikastigans á kjöri 
íþróttakonu- og manni Seltjarnarness. 
Viðurkenningar sjálfboðaliða: Jón Gunnar 
Þorsteinsson. 
Bronsmerki:  Eva Katrín Friðgeirsdóttir, Hrafnhildur 
Sigurjónsdóttir. 

Lokaorð - stjórnin

Hvað er framundan?
Áframhaldandi uppbygging fimleikadeildar í 
stórbættri aðstöðu og halda ótrauð áfram því góða 
og faglega starfi sem deildin stendur fyrir.

Lærdómur ársins
Samheldnin hjá öllum sem að deildinni koma sem 
kom sterklega í ljós þegar heimsfaraldur dundi yfir. 
Þá sýndi Íslandsmeistaratitill kvenna sem skilaði sér 
í hús nú í vor það svo sannarlega hverju metnaður, 
ástundun og þrautseigja getur skilað.

Framtíðarsýn
Að fimleikadeild Gróttu verði áfram það akkeri sem 
deildin hefur verið í þroska og mótun barna og 
ungmenna sem kjósa að stunda fimleika. Að deildin 
verði aðdráttarafl fyrir alla þá sem hafa hug á því að 
styrkja jafnt líkamlegt atgervi og seiglu sem og að 
efla trú á eigin getu.

F.h stjórnar fimleikadeildar Gróttu,
Guðjón Rúnarsson, formaður
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Skýrsla 
handknattleiksdeildar
Gróttu

Eftir síðasta aðalfund Gróttu vorið 2020 var 
stjórn handknattleiksdeildar skipuð eftirfarandi 
einstaklingum: Lárus Gunnarsson, formaður, Erla 
Gísladóttir, gjaldkeri og meðstjórnendur Einar 
Rafn Ingimarsson, Inga Kristjánsdóttir, Sigurbergur 
Steinsson og Þórir Jökull Finnbogason. Að auki 
störfuðu Ásmundur Einarsson. Arndís María 
Erlingsdóttir, Kristín Sif Kristjánsadóttir, Páll 

Gíslason, Helga Charlotte Reynisdóttir, Hildur Ýr 
Hjálmarsdóttir, Sara Þórunn Óladóttir Houe og Hulda 
Björk Halldórsdóttir sem stjórnarmenn í barna- og 
unglingaráði. 

Í október sagði stjórn handknattleiksdeildarinnar af 
sér og hefur ný stjórn ekki verið mynduð síðan.

Hildur Ýr HjálmarsdóttirArndís María 
Erlingsdóttir

Erla Gísladóttir Ásmundur EinarssonLárus Gunnarsson

Sara Þórunn Óladóttir 
Houe

Kristín Sif Kristjánsdóttir

Inga Kristjánsdóttir

Hulda Björk 
Halldórsdóttir

Myndir vantar af:
Einari Rafni Ingimarssyni 
og Þóri Jökli Finnbogasyni

Páll Gíslason

Sigurbergur Steinsson

Helga Charlotte 
Reynisdóttir

Stjórn
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Iðkendur deildarinnar eru um 259 og er hlutfall 
drengja og stúlkna nokkuð jafnt. Hér verður farið yfir 
helstu verkefni meistaraflokka á árinu 2020 auk þess 
sem farið verður yfir starf yngri flokka deildarinnar.

Meistaraflokkar karla 
og kvenna 2020
Meistaraflokkar karla og kvenna léku í Grill 66 
deildunum, næstu efstu deild Íslandsmótsins. 
Karlaliðið var þar í fyrsta skipti í nokkur ár eftir 
fall úr efstu deild á meðan uppbyggingarstarf 
kvennamegin hélt áfram. Arnar Daði Arnarsson 
tók við meistaraflokki karla fyrir tímabilið af Einari 
Jónssyni og var Gunnar Andrésson aðstoðarmaður 
hans. Arnar Jón Agnarsson og Davíð Örn 
Hlöðversson héldu áfram með kvennaliðið og voru 
litlar breytingar á leikmannahópi þeirra. 

Til að gera langa sögu stutta þá vann meistaraflokkur 
karla sér þátttökurétt í efstu deild á vormánuðum 
eftir að aflýsa þurfti mótahaldi HSÍ sökum Covid-19. 
Karlaliðið sat í 3. sæti Grill-66 deildarinnar þegar 
mótinu var aflýst sem hefði þýtt að liðið myndi 
fara í umspil um sæti í efstu deild. Sökum þess að 
ekkert umspil gat farið fram ákvað HSÍ að Grótta 
færi upp um deild ásamt Þór en það voru tvö efstu 
lið deildarinnar á þeim tíma sem höfðu rétt á að fara 
upp. 

Á sama tíma varð það ljóst að kvennaliðið myndu 
leika áfram í Grill-66 deildinni á næsta tímabili 
en liðið sat í 4. sæti deildarinnar þegar mótinu var 
aflýst og hefði þar með verið á leið í umspil. Eins og 
karlamegin var ákveðið að efsta liðið af þeim liðum 
sem myndu fara í umspil myndi fá þátttökurétt í Olís-
deildinni á næsta tímabili. 

Miklar breytingar urðu á karlaliðinu fyrir tímabilið í 
Olís-deildinni á meðan kjarninn í kvennaliði félagsins 
hélt sér. Þó urðu einhverjar breytingar á liðinu eins 
og eðlilegt er. Gunnar Andrésson lét af störfum 
sem aðstoðarþjálfari og tók Maksim Akbachev við 
af honum en Maksim kom til félagsins frá Haukum. 
Að sama skapi urðu einnig breytingar á þjálfarateymi 
kvennaliðsins. Arnar Jón Agnarsson lét af störfum og 
tók Kári Garðarsson við liðinu. Davíð Örn Hlöðversson 

var ráðinn aðstoðarmaður Kára. Gunnari Andréssyni 
og Arnari Jóni Agnarssyni er þakkað fyrir sín störf í 
þágu félagsins í gegnum árin.

Kvennaliðið er sem stendur í 4. sæti Grill66-
deildarinnar þegar tveimur leikjum er ólokið. Liðið er 
í mikilli baráttu um laust sæti í efstu deild og sæti 
í umspili er tryggt.. Karlaliðið situr í 10. sæti Olís-
deildarinnar sem gefur öruggt sæti í efstu deild á 
nýju tímabili. Enn eru þó sjö umferðir óleiknar í efstu 
deild og erfitt að ráða í örlög liðsins. Segja má að 
markmið beggja liða hafi náðst á þessu tímabili eins 
og staðan er. Markmið karlaliðsins var að halda sæti 
sínu í deildinni en á sama tíma að byggja liðið upp 
til framtíðar með ungum og efnilegum leikmönnum. 
Kvennaliðið, sem er aðallega byggt upp á ungum 
og efnilegum stelpum sem hafa komið uppúr 
unglingastarfi Gróttu, setti sér það markmið að 
gera atlögu að sæti í efstu deild en að sama skapi 
að byggja ofan á þann grunn sem lagður hefur verið 
undanfarin ár.

Um deildina 
Árið 2020 fer í flestar sögubækur félaga hér á landi og 
er Grótta þar ekki undanskilin. Handknattleiksdeildin 
hefur tekist á við ýmsar áskorarnir á tímum 
heimsfaraldurs. Meistaraflokkarnir hafa oft þurft að 
aðlaga sig breyttum reglum og hafa áskoranirnar 
verið leikmönnum og þjálfurum krefjandi. 

Tímabilið sem nú stendur yfir hefur einkennst af 
æfingabönnum, heimaæfingum, keppnisbönnum, 
keppnisleyfi án áhorfenda og einnig keppnisleyfi 
með takmörkunum á áhorfendafjölda. Allt hefur 
þetta þó tekist vel og hafa bæði lið náð að aðlagast 
nýjum áskorunum hverju sinni. 
 
Rekstur deildarinnar byggir á sjálfboðaliðum og er 
deildin þakklát þeim hópi sem hefur hjálpað til við 
ýmis verk, þó aðallega sem tengjast heimaleikjum 
Gróttu. Það hefur tekist ágætlega að manna 
þau sjálfboðastörf sem manna þarf fyrir verkefni 
deildarinnar en eins og svo oft áður eru það yfirleitt 
of fáar, og oftast þær sömu, hendur sem vinna verkin. 
Það er þörf á fleiri höndum og það er gríðarlega 
mikilvægt fyrir handknattleiksdeildina að fjölga þeim 
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sjálfboðaliðahöndum sem koma að framkvæmd 
leikja og fleiri tilfallandi verkefna sem deildin tekst á 
við hverju sinni. Sá góði hópur sjálfboðaliða sem lagt 
hefur hönd á plóg síðustu ár er ómetanlegur og er 
deildinni gríðarlega mikilvægur.

Fráfarandi stjórn vann mikla vinnu síðasta sumar við 
að fjölga styrktaraðilum og gekk það betur en margur 
hafði þorað að trúa á erfiðum tímum í þjóðfélaginu. 
Deildin hefur haft fáa styrktaraðila undanfarin ár og 
unnið var að því að fjölga styrktaraðilunum. Nú er 
mikilvægt að halda vel undan um þá styrktaraðila sem 
styrkja deildina og bæta ofan á það. Seltjarnarnesbær 
er öflugasti styrktaraðili deildarinnar og færum við 
þeim bestu þakkir. Stærstu fjáraflanir síðustu ára 
hafa verið sameiginleg karlakvöld og þorrablót 
deilda. Ekkert varð af karlakvöldi síðasta haust og af 
þorrablóti í upphafi árs 2021. 

Auk þess er ljóst er að mikið tekjutap hefur hlotist 
vegna þeirra takmarkana sem sett hafa verið á 
íþróttafélög landsins hvað varðar áhorfendabönn á 
leikjum hér á landi.

Handknattleiksdeildin hefur metnað til að gefa 
ungum og uppöldum leikmönnum tækifæri og 
skaffa þeim fyrirtaksþjálfun og umgjörð en takmarka 
launagreiðslur eins og kostur er á móti.  Það sést 
bersýnilega á meðalaldri liðanna á þessu tímabili 
sem er ekki ýkja hár.

Að lokum viljum við þakka ÍTS, Seltjarnarnesbæ og 
styrktaraðilum fyrir öflugan stuðning við deildina. 
Starfsmönnum skrifstofu Gróttu og íþróttahússins, 
og öllum þeim sjálfboðaliðum sem lögðu okkur lið 
þökkum við ómetanlega hjálp. 

F.h. stjórnar handknattleiksdeildar Gróttu,
Ásmundur Einarsson,
meðstjórnandi
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Skýrsla barna- og unglingaráðs
handknattleiksdeildar Gróttu 2020

Grótta handbolti tímabilið 
2020-2021
Mikill kraftur hefur verið í starfi yngri flokka hand-
knattleiksdeildar Gróttu. Öflugt unglingaráð tók 
til starfa í upphafi tímabils og hefur verið frábær 
uppgangur í samvinnu þeirra við þjálfara deildarinnar 
að stækka deildina okkar. 

Grótta hóf samstarf með KR í 4-6. flokki í upphafi 
vetrar og mun það vafalaust styrkjast á komandi 
tímabilum. Í dag æfa um 300 iðkendur hjá hand-
knattleiksdeild og eru mikil tækifæri til fjölgunar á 
næstu árum. 

Árið 2020 var flókið og krefjandi fyrir þjálfara 
deildarinnar enda var starfsemin ítrekað stöðvuð 
vegna heimsfaraldursins. Beita þurfti ýmsum 
aðferðum til að koma upplýsingum til iðkenda. 
Heimaæfingar voru sendar út og myndböndum 
hlaðið upp á Youtube. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður  
var lítið sem ekkert um brottfall. 

Þjálfarar deildarinnar hafa staðið sig mjög vel og má 
nefna að 8. flokkar félagsins hafa stækkað mikið og 
eru með þeim stærstu á landinu. Miðað við síðasta 
8.flokks mót átti Grótta stærsta 8.flokk landsins.

7. flokkar félagsins eru í miklum vexti og verður 
spennandi að fylgjast með bæði strákunum og 
stelpunum á næstu árum. 

6.flokkar Gróttu hafa tekið miklum framförum í vetur 
og má hrósa þjálfurum þeirra flokka hvað vel hefur 
gengið að halda utan um hópana. 

Yngstu hóparnir hafa leikið á tveimur mótum í vetur 
og það er óhætt að segja að framtíðin sé björt. 

5. flokkar félagsins hafa tekið miklum framförum 
í vetur. Hóparnir eru kraftmiklir og hafa staðið sig 
frábærlega innan sem utan vallar. Innan þessaara 
hópa eru miklir hæfileikar og vert að fylgjast með 
þeim næstu ár. Þjálfarar þessa flokka hafa líka 
haldið frábærlega utan um þá og verið dugleg í 
heimaæfingum og passað að þau fái verðug verkefni 
við hæfi. 

4. flokkur og 3. flokkur hafa þurft að takast á við 
æfinga- og leikahlé en við sjáum fyrir endann á því 
og náum vonandi að klára alla leikina okkar. Þessir 
hópar hafa æft vel í vetur og eru þetta framtíðar 
leikmenn félagsins. 

Grótta hélt tvö mót í vetur, 8.flokks mót karla og 
kvenna sem leikið var á laugardegi og sunnudegi. 
Um 600 iðkendur mættu og var mikið um gleði 
þessa helgi. Við héldum líka 5.flokks mót, það var 
5.fl karla eldra ár þar sem 20 lið mættu og var það 
leikið frá föstudegi til sunnudags. Þessi mót væri 
ekki gerleg nema með frábærri hjálp sjálfboðaliða 
og þjálfara okkar. 

Unglingaráð handknattleiksdeildar langar líka að 
þakka fimleikadeildinni og fótboltadeildinni fyrir 
frábært samstarf, það má ekki gleyma að við erum 
félag og samstarf milli þessa deilda hefur verið 
framúrskarandi. Mikið hrós til þeirra. 

Að lokum þökkum við starfsmönnum skrifstofu 
Gróttu fyrir samstarfið.

Starf 3. til 8. flokks karla og kvenna
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     Starfsaldur (ár)
Flokkur Þjálfari Menntun                                                hjá Gróttu

   Þjálfaramenntun HSÍ 2. stig 
3. og 5. fl. kvenna Davíð Örn Hlöðversson B.ed kennaramenntun  16
   MS mannauðstjórnun  
3. fl. karla  Andri Þór Helgason  Stúdentspróf  1 
4. og 8. fl. kvenna  Maksim Akbachev Þjálfaramenntun HSÍ 3. stig  
og 4. fl. karla   B.Sc viðskiptafræði  1

4. fl. kvenna Arnar Daði Arnarsson  Stúdentspróf 
og 4 fl. karla   Þjálfaramenntun HSÍ 3. stig  

2

5. flokkur kvenna Elin Kara Celin  Háskólanemi 1 
5. og 6. fl. karla  Hannes Grimm  Grunnskólapróf 6 
5. og 8. fl. karla 
og 7. fl. kvenna Ari Pétur Eiríksson Menntaskólanemi  3

6. og 7. fl. kvenna Andrea Rut Eiríksdóttir Háskólanemi  6
6. fl. kvenna Patrekur Pétursson  Menntaskólanemi  3

6. fl. karla  Ágúst Emil Grétarsson  Menntaskólanemi  1
    Þjálfaramenntun HSÍ 3. stig 

7. og 8. fl. karla Hákon Hermannsson Bridde B.Sc íþróttafræði  1
   M.ed heilsuþjálfun  
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Ávarp
formanns
Óhætt er að fullyrða að knattspyrnudeild Gróttu hafi 
staðist þau álagspróf sem lögð voru fyrir á árinu 2020. 
Meistaraflokksliðin höfðu náð sögulegum árangri 
á árinu 2019 og undirbúningur fyrir nýjar áskoranir 
stóð hátt þegar farsóttin reið yfir. Samheldnin í 
félaginu réði úrslitum um að Grótta kom í reynd 
sterkari út úr kófinu heldur en hægt hefði verið að 
hugsa sér fyrirfram.

Lið meistaraflokks karla tók í fyrsta sinn þátt í Pepsi 
Max deildinni og var félaginu til sóma þótt ekki hafi 
tekist að halda sæti í deildinni. Ekki var vikið frá 
stefnu félagsins og liðið byggði á þeim grunni sem 
skilað hafði árangri árin á undan. Er það sannfæring 
okkar sem höfum lagt hönd á plóg í starfinu að 
Grótta muni njóta ávaxta þessa þegar fram í sæki. 
Þá skal ekki vanmeta þá þýðingu sem reynslan af 
þátttöku í efstu deild mun hafa fyrir starfið í deildinni 
til framtíðar.

Breytingar voru gerðar á umgjörð um heimaleiki af 
þessu tilefni. Vert er að nefna sérstaklega stórátak á 
Vivaldivellinum innanhúss sem utan, þ.m.t. stækkun 
áhorfendastúku, gerð áhorfendastæða, breytingu á 
búningsklefum meistaraflokka o.fl. En þá var Gróttu 
líka lærdómsríkt að takast á við þær kröfur sem gerðar 
eru til félaga í efstu deild. Auðvitað hafði farsóttin 
mikil áhrif á þátttöku í mótinu og framkvæmd leikja, 
en það rýrir ekki gildi þeirrar þekkingar sem varð 
til hjá fólkinu í félaginu á síðastliðnu ári. Við höfum 
einsett okkur að gæta vel að því sem lærðist og 
miðla til þeirra sem á eftir koma. Á það jafnt við um 

leikmenn, þjálfara, starfsmenn, stjórnarmenn og 
stuðningsmenn.

Lið meistaraflokks kvenna tókst sömuleiðis á hendur 
nýtt verkefni og lék í Lengjudeild kvenna, næstefstu 
deild, í fyrsta sinn. Framan af móti var Grótta spútniklið 
deildarinnar og blandaði sér í toppbaráttuna. Þótt 
dregið hafi af kornungu liði félagsins þegar leið á 
mótið náðust sett markmið og Gróttufólk hefur 
ástæðu til að vera stolt af liðinu og þjálfurum þess. 
Mikill vöxtur hefur verið í kvennafótbolta hjá Gróttu 
og framtíðin er sannarlega björt.

Það er ekki ósanngjarnt að halda því fram að 
farsóttin og afleiðingar hennar hafi reynt mest á börn 
og unglinga frá því hennar varð vart. Skerðingar og 
takmarkanir á möguleikum þeirrra til íþróttaiðkunar 
var áhyggjuefni, en við getum ekki annað en glaðst 
yfir því að brotfall varð ekki meira en áður og í reynd 
hverfandi. Okkar unga fólk var jákvætt, duglegt og 
hefur sýnt þrautseigju við erfiðar aðstæður. Þau, 
ásamt foreldrum þeirra og forráðamönnum, eiga 
sérstakt hrós skilið fyrir alla sína framgöngu og 
varðstöðuna sem þau stóðu um félagið.

Stjórn knattspyrnudeildar þakkar öllum þeim sem 
tóku þátt í starfinu á árinu 2020 fyrir ómetanlegar 
stundir. Nú fara senn nýir tímar í hönd og við horfum 
til þeirra björtum augum.

Sjáumst á vellinum í sumar!

Birgir Tjörvi Pétursson 
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Meistaraflokkur karla 
Meistaraflokkur karla hóf árið 2020 á því 
að taka þátt í Fótbolta.net mótinu og síðan 
var spilað í Lengjubikarnum. Í mars, þegar 
Grótta átti eftir einn leik í Lengjubikarnum, 
var keppni aflýst vegna Covid-19. 
Faraldurinn geisaði um heiminn og Ísland 
var ekki undanskilið.  Æfingaferð til Spánar 
aflýst, heimaæfingar tóku við og Pepsi 
Max-deildinni frestað þar til í júní. Það var 
ljóst að sumarið 2020 yrði ekki einungis 
eftirminnilegt vegna þeirrar sögulegu 
staðreyndar að þetta yrði fyrsta sinn í sögu 
félagsins sem Grótta spilaði í efstu deild. 

Æfingar hófust í maí á ný, fyrst í minni hópum án 
snertinga og svo fékk 2 metra reglan loksins að 
fjúka og menn gátu farið að spila almennilegan 
fótbolta. Þann 14. júní var komið að því, frumraun 
Gróttu í efstu deild og það á Kópavogsvelli gegn 
fyrrum þjálfurum liðsins. Seltirningar streymdu á 

völlinn, klæddir bláu og með gula trefla sem Pétur 
Ívars og Harpa Frímanns rokseldu á Rauða Ljóninu 
fyrr um daginn. Frumraunin fór svo að heimamenn 
báru sigur úr býtum, 3-0. Tæpri viku seinna var 
komið að fyrsta heimaleik drengjanna, gegn Val. 
Stjórnarmenn, starfsmenn og sjálfboðaliðar félagsins 
höfðu síðustu mánuði undirbúið glæsilega umgjörð 
sem var umtöluð af gestaliðum. Það dugði ekkert 
minna, þegar liðið var komið í efstu deild, en að gera 
þetta almennilega, bæði innan sem utan vallar. Sá 
leikur tapaðist einnig 3-0 en það þýddi ekkert annað 
en að setja hausinn upp og halda áfram að berjast. 
Nokkrum dögum síðar komust Gróttumenn áfram í 
Mjólkurbikarnum með 3-0 sigri á Hetti/Huginn en 
mörk Gróttu skoruðu þeir Axel Sigurðarson, Arnar 
Þór Helgason og Gabríel Hrannar Eyjólfsson. Einn 
af eftirminnilegustu leikjum sumarsins var þann 
4. júlí í sól og blíðu á Vivaldivellinum þegar HK 
menn heimsóttu Gróttu. Pétur Theódór Árrnason 
kom Gróttu yfir á 2. mínútu en það var fyrsta mark 
Gróttu í efstu deild. Axel Sigurðarson jók forystuna 
skömmu síðar en HK minnkaði muninn fyrir leikhlé. 
Staðan var 2-1 í hálfleik en HK tókst að jafna á 49. 
mínútu. Ástbjörn Þórðarson og Karl Friðleifur 
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Gunnarsson skoruðu báðir fyrir Gróttu með stuttu 
millibili þegar um hálftími var eftir af leiknum 
og heimamenn komnir í 4-2 við mikinn fögnuð 
áhorfenda. HK tókst hins vegar að jafna leikinn og 
niðurstaðan 4-4 jafntefli, eftir ótrúlega fjörugan leik. 
Nokkrum dögum síðar var nýliðaslagur milli Fjölnis 
og Gróttu þar sem Grótta vann örugglega 3-0 sigur, 
en markaskorarar Gróttu voru þeir Karl Friðleifur 
Gunnarsson, Halldór Kristján Baldursson og Pétur 
Theódór Árnason. Áhorfendabannn dundi á í lok júlí 
sem var ekki gott fyrir okkar menn, enda með eitt 
besta stuðningsmannalið landsins. Í byrjun ágúst 
var gert hlé á mótinu vegna veirunnar umræddu en 
um miðjan ágúst hélt keppni áfram, áhorfendalaus. 
Annar eftirminnilegur leikur hjá strákunum var þann 
24. september, þegar Grótta lék við nágranna sína 
í KR á Meistaravöllum. Fyrirliði Gróttu, Sigurvin 
Reynisson fékk mjög umdeilt rautt spjald á 38. 
mínútu og Gróttumenn því manni færri það sem eftir 
var. Í hálfleik var staðan 0-0 en á 55. mínútu gerðist 
Karl Friðleifur svo frægur að koma Gróttu yfir! KR 
jafnaði metin korteri síðar og leikurinn endaði 1-1. 

Fallegt stig sem var sótt í Vesturbæinn, þótt þau 
hefðu mátt vera þrjú. Grótta fékk því miður KR aldrei 
í heimsókn á Vivaldivöllinn því byrjaði þriðja Covid-
bylgjan og fótboltanum var slaufað þegar fjórir leikir 
voru eftir. Grótta endaði í næst síðasta sæti, með átta 
stig - einn sigur, fimm jafntefli og tólf töp.

Grótta spilar því í Lengjudeild karla árið 2021, áfram 
undir stjórn Ágústar Gylfasonar en Chris Brazell 
verður honum til aðstoðar í stað Guðmundar 
Steinarsson sem er þakkað fyrir störf sín fyrir félagið. 
Þrátt fyrir erfitt sumar þá var það einnig ótrúlega 
lærdómsríkt og skemmtilegt á köflum. Umgjörðin var 
upp á tíu og erfitt er að finna betri stuðningsmenn. 
Mikil stemning var á leikjum og má búast við því að 
hún verði enn betri í sumar, og sömuleiðis úrslitin.

Sökum Covid-19 var ekkert lokahóf haldið og því 
voru leikmenn ársins ekki valdir. Það má því búast 
við tvöfaldri gleði við lok næsta tímabils! 
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Meistaraflokkur kvenna 
Meistaraflokkur kvenna byrjaði árið á 
því að spila í Faxaflóamótinu þar sem 
stelpurnar enduðu í 3. sæti með tíu stig. 
Þær voru einungis búnar að spila einn leik 
í Lengjubikarnum þegar mótið var blásið af 
vegna Covid-19 í byrjun mars.  Æfingaferð 
til Hollands aflýst, heimaæfingar tóku 
við og Lengjudeildinni frestað þar til í 
júní. Það mátti ekki slá slöku við, enda 
stórt verkefni framundan, en sumarið 
2020 spilaði meistaraflokkur kvenna í 
fyrsta sinn í Lengjudeildinni eftir að hafa 
tryggt sér upp árið 2019. Þann 8. júní hóf 
Grótta leik í fyrsta sinn í þrjá mánuði, í 
Mjólkurbikar kvenna, þegar Víkingur R. kom 
á Vivaldivöllinn. Grótta komst snemma yfir 
með marki frá Maríu Lovísu Jónasdóttur 
og Signý Ylfa Sigurðardóttir jók forystuna 

á 11. mínútu með öðru marki. Áður en 
flautað var til hálfleiks tókst Víkingum þó 
að jafna leikinn. Í byrjun seinni hálfleiks 
bætti María Lovísa við sínu öðru marki og 
staðan orðin 3-2 heimakonum í vil. Á 60. 
mínútu fékk Emma Steinsen að líta sitt 
annað gula spjald og var vísað af velli, og 
Gróttukonur því einum færri það sem eftir 
var leiks. Í uppbótartíma tókst Víkingum 
að jafna og því var haldið í framlengingu, 
sem Víkingur R. vann örugglega. Þá var 
komið að Lengjudeildinni, en Gróttukonur 
byrjuðu mótið vel og voru taplausar í fyrstu 
fjórum leikjunum. Fyrsta tap liðsins var 
gegn Tindastól, sem enduðu á því að vinna 
deildina. Grótta vann þó næstu þrjá leiki 
á eftir, m.a. nýliðaslag á Húsavík, og mikill 
hugur var í liðinu. Gróttukonur voru í 3. sæti 
deildarinnar og vakti árangurinn athygli. 
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Eftir Covid-pásuna í ágúst áttu stelpurnar erfitt 
uppdráttar og hvert tapið rak annað. Þegar upp var 
staðið endaði Grótta í 6. sæti af tíu og má segja að 
sannarlega hafi skipst á skin og skúrir. Stelpurnar 
áttu einn leik eftir af mótinu þegar það var blásið af 
í október. Grótta endaði með 20 stig - fimm sigra, 
fimm jafntefli og sjö töp. Markahæsti leikmaður 
Gróttu var fyrirliðinn Tinna Bjarkar Jónsdóttir en hún 
skoraði sex mörk í 15 leikjum. Margir ungir leikmenn 
fengu stór tækifæri á vellinum í sumar sem er 
fagnaðarefni. 

Umgjörðin í kringum liðið var ótrúlega flott og má 
eflaust búast við því að hún verði enn betri að ári. 
Grótta spilar áfram í Lengjudeild kvenna næsta 
sumar, undir stjórn Magnúsar Arnar Helgasonar og 
Péturs Rögnvaldssonar. Það verður spennandi að sjá 
Gróttuliðið spila í Lengjudeildinni áfram, nú ekki sem 
nýliðar. 

Sökum Covid-19 var ekkert lokahóf haldið og því 
voru leikmenn ársins ekki valdir. Það má því búast 
við tvöfaldri gleði við lok næsta tímabils! 
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Yngri flokkar 
Það var nóg að gera hjá yngri flokkum 
Gróttu, líkt og síðustu ár, þrátt fyrir að 
heimsfaraldur hafi geisað yfir þá tókst að 
gera heilmikið. Yfir 300 iðkendur voru 
skráðir í 2-8. flokki karla og kvenna.

Það má þó segja að þetta hafi verið ansi eftirminnilegt 
ár hjá flestum, og þar eru ungir knattspyrnuiðkendur 
Gróttu ekki undanskildir. Í mars hófst æfingabann og 
þá þurftu þjálfarar að bretta upp ermar og finna nýjar 
leiðir til að halda áfram knattspyrnuþjálfun. Haldnar 
voru Zoom-æfingar og ófá æfingamyndbönd send 
út til iðkenda, ásamt því að meistaraflokksleikmenn 
kynntu ýmsar heimaæfingar á samfélagsmiðlum 
félagsins. Sumarið var að mestu eðlilegt fyrir börnin 
og sem betur fer hægt að fara á stórmótin eins og 
vanalega, sem eru hápunktur tímabilsins. Því miður 
þurfti að blása af útlandaferðir hjá 3. og 4. flokki 
en farið var á Rey Cup í staðinn. 8. flokkur karla og 
kvenna fóru á VÍS mót Þróttar í lok maí, 7. flokkur 
kvenna fór með fimm lið á Nettómót Keflavíkur og 
á Kristalsmót Gróttu í júní og 7. flokkur karla fór á 
Skagann með sjö lið á hið fræga Norðurálsmót. 5. 
flokkur kvenna fór síðan á Pæjumótið í Eyjum með 
fjögur lið þar sem Arnfríður Auður Arnarsdóttir var 
fulltrúi Gróttu í landsleiknum fræga og skoraði tvö 
mörk fyrir framan troðfulla stúku. Þess má geta að 
A-lið 5. flokks kvenna endaði í 4. sæti á bæði Pæju- 
og Símamótinu.

2. flokkur kvenna Gróttu/KR varð deildarmeistarari 
í B deild Íslandsmótsins en stelpurnar enduðu í 
1. sæti með 27 stig, eftir að hafa unnið níu leiki og 
tapað einungis tveimur. Grótta/KR leikur því í A deild 
næsta sumar.

3. flokkur Gróttu/KR fór alla leið í úrslitaleik 
Íslandsmótsins sem var spilaður fyrir framan troðfulla 
stúku á Vivaldivellinum í lok september.

Metaðsókn var í knattspyrnuskóla Gróttu og 
sumarnámskeið fyrir 4. og 5. flokk. 

Chris Brazell var ráðinn yfirþjálfari í desember 2019 
og á vordögum 2020 framlengdi hann samning sinn 
um tvö ár, en mikil ánægja hefur verið með störf hans. 
Björn Breiðfjörð Valdimarsson hefur verið honum til 
halds og trausts og hafa þeir stýrt þjálfarateyminu af 
myndarbrag. 

Á haustmánuðum 2020 var verkefnastjóri 
deildarinnar, Jórunn María, fengin til að hafa yfir-
umsjón með daglegu starfi hjá 7. og 8. flokki, 
Bjössi með 3-6. flokki og Chris með 2. flokki og 
meistaraflokki. Samstarfið hefur gengið mjög vel á 
þessum krefjandi tímum í samfélaginu.
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Mannauður
Stjórn
Alexander Jensen Hjálmarsson 
Arnar Rafn Birgisson
Birgir Tjörvi Pétursson 
Harpa Frímannsdóttir 
Harpa Guðfinnsdóttir

Pétur Ívarsson 
Rögnvaldur Dofri Pétursson 
Sölvi Snær Magnússon
Þorsteinn Ingason

Alexander Jensen 
Hjálmarsson

Pétur Ívarsson

Arnar Rafn Birgirsson

Rögnvaldur Dofri
Pétursson

Birgir Tjörvi Pétursson

Sölvi Snær Magnússon

Harpa Frimannsdóttir

Þorsteinn Ingason

Harpa Guðfinnsdóttir

Aðrir sjálfboðaliðar
Arna Sigurðardóttir
Axel Friðriksson
Ása Dröfn Óladóttir
Ásta Sigvaldadóttir
Ásgeir G. Bjarnason
Árni Pétursson
Bjartur Logi Finnsson
Bjarni Rögnvaldsson
Benedikt Bjarnason
Davíð Scheving
Erla Kristín Árnadóttir
Eyjólfur Garðarsson
Eva Ingimarsdóttir
Fjalar Sigurðarson
Franz Ploder
Geir Zoega 
Guðrún Una Valsdóttir

Guðjón S. Jónatansson
Gísli Birgisson
Hafdís Guðmundsdóttir
Hannes Viktor Birgisson
Halldór Eyjólfsson
Halla Bachmann Ólafsdóttir 
Haraldur Eyvinds Þrastarson
Helga Laufey Hafsteinsdóttir
Hildur Sif Hilmarsdóttir
Hjalti Sverrisson
Hrafnhildur Arna Nielsen
Ingólfur Þráinsson
Ísak Runólfsson
Jóhanna Selma 
Jóhannes Geir Benjamínsson
Karen Sif Magnúsdóttir
Karl Pétur Jónsson
Kári Indriðason

Kristín Huld Þorvaldsdóttir
Kristín Lára Ólafsdóttir
Knútur Rúnar Jónsson
Magnús Eyjólfsson
Margrét Kristín Jónsdóttir
Ragnheiður Pétursdóttir Melsted
Soffía Frímannsdóttir
Stefán Viðarsson
Steini Steina
Sigga Sigmarsdóttir
Laufey Kristjánsdóttir 
Leif-Holm Andersen
Olga Einarsdóttir
Þórir Hallgrímsson
Þór Sigurgeirsson
Þóra Kristín Jónsdóttir
Þórunn Marinósdóttir
Valdimar Páll Halldórsson
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Starfsmenn
Yfirþjálfari yngri flokka: Christopher Arthur Brazell
Aðstoðaryfirþjálfari: Björn Breiðfjörð Valdimarsson
Verkefnastjóri: Jórunn María Þorsteinsdóttir Bachmann

Christopher Arthur
Brazell

Björn Breiðfjörð
Valdimarsson

Jórunn María 
Þorsteinsdóttir Bachmann

Þjálfarar árið 2021

Meistaraflokkur karla  Menntun  

Aðalþjálfari:  Ágúst Þór Gylfason  UEFA-A 2 
Aðstoðarþjálfari:  Christopher Arthur Brazell  UEFA-A og BA gráða í alþjóðlegum  
  samskiptum og stjórnmálum 2
Styrktarþjálfari:  Þór Sigurðsson M.Sc. High Performance sport:  
  Strength and Conditioning og KSÍ III 4 
Sjúkraþjálfari:  Jón Birgir Kristjánsson M.Sc. í sjúkraþjálfun, 2
 

Meistaraflokkur kvenna  Menntun

Aðalþjálfari:  Magnús Örn Helgason UEFA-A og B.Sc. í íþróttafræði 13 
Aðalþjálfari:  Pétur Rögnvaldsson UEFA-B og B.Sc. í rekstrarverkfræði 7 
Styrktarþjálfari:  Þór Sigurðsson M.Sc. High Performance sport:  
  Strength and Conditioning og KSÍ III 4 
Markmannsþjálfari:  Gísli Þór Einarsson UEFA-B, BA gráða í sálfræði og kennari 2 
Sjúkraþjálfari:  Garðar Guðnason B.Sc. í sjúkraþjálfun 3 

Starfsaldur (ár)
hjá Gróttu

Starfsaldur (ár)
hjá Gróttu
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Starfsaldur (ár)
hjá Gróttu

Starfsaldur (ár)
hjá Gróttu

Flokkkur Þjálfari Menntun  

2. fl. karla Ágúst Þór Gylfason  UEFA-A 2 
2. fl. karla Christopher Arthur Brazell  UEFA-A og BA gráða í alþjóðlegum  2
2. fl. kvenna Aníta Lísa Svansdóttir UEFA-A og sálfræðinemi 2
3. fl. karla Arnar Þór Axelsson UEFA-B og stúdentspróf 7
3. fl. karla Pétur Már Harðarson, UEFA-B og B.Sc í íþróttafræði 
  og sálfræði 10
3. fl. kvenna Aníta Lísa Svansdóttir UEFA-A og sálfræðinemi 2
3. fl. kvenna Björn Breiðfjörð Valdimarsson UEFA-A, 10 ár og 26 ára.
4. fl. karla Christopher Arthur Brazell  UEFA-A og BA gráða í alþjóðlegum  2
4. fl. karla Pétur Rögnvaldsson UEFA-B og B.Sc. í rekstrarverkfræði 7 
4. fl. kvenna Björn Breiðfjörð Valdimarsson UEFA-A 10
5. fl. karla Björn Breiðfjörð Valdimarsson UEFA-A 10
5. fl. karla Axel Ingi Tynes KSÍ III, 7
5. fl. karla Arnþór Páll Hafsteinsson framhaldsskólanemi 3
5. fl. karla Óliver Dagur Thorlacius íþróttafræðinemi 1
5. fl. kvenna Pétur Már Harðarson UEFA-B og B.Sc. í íþróttafræði
  og sálfræði 10
5. fl. kvenna Axel Ingi Tynes KSÍ III 7
6. fl. karla  Gabríel Hrannar Eyjólfsson UEFA-B og íþróttafræðinemi 4
6. fl. karla Magnús Örn Helgason UEFA-A og B.Sc í íþróttafræði 13 
6. fl. karla  Ragnar Bragi Björnsson framhaldsskólanemi 1
6. fl. kvenna Arnar Þór Axelsson UEFA-B og stúdentspróf 7 
6. fl. kvenna  Sigrún Ösp Aðalgeirsdóttir kennaranemi 1
6. fl. kvenna  Emelía Óskarsdóttir grunnskólanemi 1 
6. fl. kvenna  Lilja Lív Margrétardóttir grunnskólanemi 1
7. fl. karla Gabríel Hrannar Eyjólfsson UEFA-B og íþróttafræðinemi 4
7. fl. karla Pétur Már Harðarson UEFA-B og B.Sc. í íþróttafræði
  og sálfræði 10
7. fl. karla Atli Hrafn Hannesson grunnskólanemi 1
7. fl. karla  Magnús Birnir Þórsson grunnskólanemi 1
7. fl. kvenna Jórunn María Þorsteinsdóttir 
 Bachmann KSÍ II og BA gráða í lögfræði 8
7. fl. kvenna  Margrét Rán Rúnarsdóttir KSÍ I og framhaldsskólanemi, 2
7. fl. kvenna  Lovísa Davíðsdóttir Scheving KSÍ I og framhaldsskólanemi 2 
7. fl. kvenna Rakel Lóa Brynjarsdóttir framhaldsskólanemi 1
8. fl. karla  Axel Ingi Tynes KSÍ III 7
8. fl. karla  Edda Steingrímsdóttir framhaldsskólanemi 2
8. fl. karla  María Lovísa Jónasdóttir KSÍ I og framhaldsskólanemi 2 
8. fl. kvenna Axel Ingi Tynes KSÍ III 7

Starfsaldur (ár)
hjá Gróttu
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Aðstaða

Knattspyrnudeildin hefur bækistöðvar sínar í vallarhúsinu og á gervigrasvellinum við Suðurströnd. Völlurinn 
hefur heitið Vivaldivöllurinn frá árinu 2015 en Seltirningurinn Jón von Tetzchner er eigandi Vivaldi. Nýtt ger-
vigras var lagt á völlinn árið 2016.

Grasvöllurinn á Valhúsahæð er nýttur yfir sumartímann. Þar er hægt að æfa þegar plássið á Vivaldivellinum er 
af skornum skammti eða þegar þjálfarar vilja undirbúa lið sín fyrir leiki og mót á grasi. Vallarhúsið, sem tekið 
var í rekstur árið 2009, er fyrir löngu sprungið. Þegar húsið var byggt var varla kvennafótbolti í Gróttu og 
umsvif deildarinnar mikið minni. Síðustu ár hafa klefavandamál verið mikil og þegar leikir eru á vellinum hafa 
yngri iðkendur ekki haft pláss til að skipta um föt. Í apríl 2020 hófust endurbætur á meistaraflokks klefum 
karla og kvenna og aðstaða þeirra því orðin virkilega góð, en þó er plássið fyrir aðra en meistaraflokka enn of 
lítið. Í fyrra vor var aðstaða þjálfara í vallarhúsinu einnig bætt en slíkt er afar mikilvægt þar sem margir þjálfarar 
hjá knattspyrnudeild Gróttu hafa þjálfun sem sitt aðalstarf. Einnig var áhorfendastúkan stækkuð sem var mikil 
bót fyrir þá góðu stemningu sem hefur myndast á leikjum. 

F.h. knattspyrnudeildar Gróttu,
Jórunn María Þorsteinsdóttir Bachmann
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Gull    
Ágúst Ingi Ágústsson 2017 aðalstjórn 
Axel Friðriksson 1987 hand og fót  
Ásgerður Halldórsdóttir 1987 handbolti 2014  heiðursfélagi
Bjarni Torfi Álfþórsson 2007 aðalstjórn  
Friðrik M. Friðriksson 2002 fótbolti  
Garðar Guðmundsson 1987  2002 heiðursfélagi
Grétar Vilmundarson (látinn)  hand og fót  
Guðrún Brynja Vilhjálmsdóttir 2002 fimleikar  
Gunnar Lúðvíksson 2002 aðalstjórn  
Jóhannes Geir Benjamínsson 2002 handbolti
Kristín Finnbogadóttir  2020 aðalstjórn  
Kristján Guðlaugsson 1997 handbolti  
Magnús Georgsson (látinn) 1987 aðalstjórn      
Magnús Margeirsson 2002 hand og fót  
Magnús Sigurðsson 2002 handbolti  
Rögnvaldur Dofri Pétursson 2018 fótbolti  
Sigurgeir Sigurðsson (látinn) 1987  2002 heiðursfélagi
Stefán Ágústsson 1987 aðalstjórn  
Stefán Örn Stefánsson 1997 hand og fót  
Þorsteinn J. Stefánsson 1997 handbolti 
Þór Sigurgeirsson  2020 handbolti og fótbolti   
    
Silfur  
Ágúst Ingi Ágútsson  2009 aðalstjórn  
Álfþór B. Jóhannsson  1997 aðalstjórn  
Andri Sigfússon  2015 handbolti  
Arnar Þorkelsson  2016 handbolti  
Arndís María Erlingsdóttir   2019 handbolti  
Árni Pétursson  2013 fótbolti  
Ásgeir Bjarnason  2016 handbolti  
Berglind Pétursdóttir  2018 fimleikar  
Bjarni Torfi Álfþórsson   aðalstjórn  
Daníel R. Ingólfsson  2002 aðalstjórn  
Davíð B. Gíslason  2014 handbolti  
Davíð Örn Hlöðversson   2019 handbolti  

Heiðursmerki Gróttu
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Davíð Scheving  2018 handbolti  
Egill Már Markússon   handbolti og fótbolti  
Elías Kristjánsson  2018 fótbolti  
Elías Leifsson   aðalstjórn  
Erla Gísladóttir  2010 handbolti  
Eyjólfur Garðarsson  2015 handbolti og fótbolti  
Franz Ploder   fótbolti  
Gaberiella Balany  2013 fimleikar  
Garðar Guðnason  2018 fótbolti  
Gestur Gauti Grétarsson   handbolti  
Gísli Birgisson   aðalstjórn  
Guðmundur Árni Sigfússon  2009 handbolti  
Guðmundur Hannesson  1997 fótbolti  
Guðmundur Marteinn Hannesson  2018 fótbolti  
Guðrún Brynja Vilhjálmsdóttir  1997 fimleikar  
Guðrún Ína Einarsdóttir  1997 fimleikar  
Gunnar Bjarnason  1997 fótbolti  
Gunnar Gíslason  2009 handbolti  
Halldór Eyjólfsson  2018 fótbolti  
Halldór Ingi Andrésson   handbolti  
Haraldur Eyvinds Þrastarsón  2020 aðalstjórn  
Harpa Hlíf Bárðardóttir  2013 fimleikar  
Hildigunnur Hilmarsdóttir   handbolti  
Hilmar Sigurðsson  2013 fótbolti  
Hjörtur Hjartarson   handbolti  
Hörður Lúðvíksson   handbolti og fótbolti  
Jenný Ólafsdóttir   fimleikar  
Jóhannes Geir Benjamínsson   handbolti  
Jón Sigurðsson  2013 fótbolti  
Kári Garðarsson  2015 handbolti  
Kristín Finnbogadóttir  2013 aðalstjórn  
Kristín Þórðardóttir  2018 handbolti  
Kristján Guðlaugsson   handbolti  
Lárus Brynjar Lárusson   2020 aðalstjórn  
Magnús Gunnarsson  2018 fótbolti  
Magnús Margeirsson   handbolti og fótbolti  
Magnús Örn Helgason  2018 fótbolti  
Magnús Sigurðsson   handbolti  
Magnús Sverrir Ólafsson  2018 handbolti  
Magrét Kristjánsdóttir  1997 handbolti  
Margrét Lilja Pálsdóttir   fimleikar  
Margrét Pétursdóttir   fimleikar  
María Björk Magnúsdóttir  2013 fimleikar  
Ólafur Finnbogason  2002 handbolti  
Olga Emilía Ágústsdóttir  2002 aðalstjórn  
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Páll Einarsson 2009 aðalstjórn  
Pétur Már Harðarson  2020 fótbolti  
Rögnvaldur Dofri Pétursson 1997 fótbolti  
Sara Finney Eggertsdóttir 2015 handbolti  
Sesselja Jarvela 2013 fimleikar  
Sigurður Már Hilmarsson 2013 fótbolti  
Sigurlaug Bjarnadóttir 1997 fótbolti  
Sölvi Snær Magnússon 2018 fótbolti  
Stefán Örn Stefánsson  handbolti og fótbolti  
Þór Ottesen  handbolti  
Þór Sigurgeirsson 1997 handbolti  
Þórir Jökull Finnbogason  2019 handbolti  
Þorsteinn J. Stefánsson  handbolti  
Þröstur Eyvinds 1997 fótbolti  
Þuríður Halldórsdóttir 1997 handbolti 

Brons  
Ágústa Edda Björnsdóttir 1997 fimleikar og handbolti   
Anna Björg Erlingsdóttir  2019 handbolti  
Anna Jónsdóttir 2014 fimleikar  
Anna Kristín Kristinsdóttir 1997 fimleikar  
Anna Kristrún Gunnarsdóttir 1997 fimleikar  
Anna Sóley Jónsdóttir 2017 fimleikar  
Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 2016 handbolti  
Arna Einarsdóttir 2019 fótbolti  
Arnar Jón Agnarsson  2020 handbolti  
Arnar Kormákur 2013 handbolti  
Arnar Kristinn Þorkelsson 2009 handbolti  
Arnar Rafn Birgisson   2019 fótbolti  
Arndís María Erlingsdóttir 2015 handbolti  
Árni Benedikt Árnason 2009 handbolti  
Árni Halldórsson  fótbolti  
Árni Pétursson 2009 fótbolti  
Ása Jónsdóttir 1997 fótbolti  
Ásdís Pétursdóttir 2016 fimleikar  
Ásgeir Bjarnason 2009 handbolti og fótbolti  
Ásta Birgisdóttir  handbolti  
Ásta Sigvaldsdóttir  2020 fótbolti  
Bernhard Petersen  fótbolti  
Birgir Bjarnason 2016 fótbolti  
Birgir Hákonarson 2011 fótbolti  
Birgir Tjörvi Pétursson  2020 fótbolti  
Birkir Sveinsson  fótbolti  
Bjarki Már Ólafsson 2017 fótbolti  
Bjarni Ármannsson 2019 fótbolti  
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Bjarni Torfi Álfþórsson  aðalstjórn  
Björn Bergmann 1997 handbolti  
Björn Valdimarsson 2017 fótbolti  
Davíð Benedikt Gíslason handbolti  
Davíð Örn Hlöðversson 2015 handbolti  
Davíð Scheving Birgisson 2013 handbolti  
Einar Óli Þorvarðarson 2014 handbolti og fótbolti  
Einar Rafn Ingimarsson  2019 handbolti  
Einar Þorgeirsson 2009 fótbolti  
Eiríkur Elís Þorláksson 2017 handbolti  
Elías Magnússon  fótbolti  
Elín Smáradóttir  2020 aðalstjórn  
Elizabeth Holt 2019 fimleikar  
Elsa Nielsen  2020 aðalstjórn  
Erla Gísladóttir 2007 handbolti  
Eva Björnsdóttir 1997 fimleikar  
Eva Katrín Friðgeirsdóttir  2020 fimleikar  
Eyjólfur Garðarsson 2011 handbolti og fótbolti  
Fanney Hauksdóttir 2018 fimleikar  
Fanney Magnúsdóttir 2017 fimleikar  
Felix Ragnarsson  handbolti  
Finnbogi Ólafsson  handbolti  
Finnur Ingi Stefánsson 2016 handbolti  
Franz Ploder  fótbolti  
Friðrik M. Friðriksson  fótbolti  
Friðrika Harðardóttir 2010 fimleikar  
Gabriella Belányi 2009 fimleikar  
Garðar Guðnason 2013 fótbolti  
Guðjón Kristinsson  fótbolti  
Guðjón Norðfjörð 2013 aðalstjórn  
Guðmundur Árni Sigfússon 1997 handbolti  
Guðmundur Hannesson  fótbolti  
Guðmundur Ingimundarson  handbolti  
Guðmundur Kristjánsson 2009 handbolti  
Guðmundur Stefán Maríusson 2010 handbolti og fótbolti  
Guðrún Edda Haraldsdóttir 2018 fimleikar  
Guðrún Ína Kristjánsdóttir  fimleikar og handbolti   
Guðrún Kaldal  aðalstjórn  
Gunnar Gíslason  handbolti  
Gunnar Guðmundsson  handbolti  
Hafdís Guðmundsdóttir 2013 fótbolti  
Halla Bachmann Ólafsdóttir  2020 fótbolti  
Halldór Árnason  fimleikar  
Halldór Eyjólfsson 2015 fótbolti  
Halldór Nellet 2009 aðalstjórn  
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Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir  2019 handbolti  
Hannes Birgisson 2017 handbolti  
Haraldur Eyvinds Þrastarsón 2014 aðalstjórn  
Harpa Frímannsdóttir  2020 fótbolti  
Harpa Guðfinnsdóttir  2020 fótbolti  
Harpa Hlíf Bárðardóttir  fimleikar  
Haukur Harðarson 2010 fótbolti  
Heiðar Guðjónsson  2019 fótbolti  
Helga Sverrisdóttir  2019 fótbolti  
Helgi Magnússon  2019 fótbolti  
Helgi Þórður Þórðarson 2009 aðalstjórn  
Hildur Sesselja Aðalsteinsdóttir 2013 fimleikar  
Hilmar Sigurðsson 2009 fótbolti  
Hjálmfríður Kristinsdótitr 2010 fótbolti  
Hjalti Ástbjartsson 2009 aðalstjórn  
Hrafn Jónsson 2014 fótbolti  
Hrafnhildur Sigurjónsdóttir  2020 fimleikar  
Ingimar Sigurðsson  fótbolti  
Ingveldur Kristjánsdóttir  2020 handbolti  
Íris Björk Símonardóttir 2016 handbolti  
Ísak Runólfsson     2019 fótbolti  
Jóhanna Sigmundsdóttir  2019 fimleikar  
Jón Jónsson  handbolti  
Jón Örvar Kristinsson  handbolti  
Jón Sigurðsson 2009 fótbolti  
Jón Sigurðsson  fótbolti  
Jón Stephenson von Tetzchner  2019 fótbolti  
Jórunn María Þorsteinsdóttir  2019 fótbolti  
Jórunn Þóra Sigurðardóttir 2009 fimleikar  
Kári Garðarsson 2009 handbolti  
Kári Indriðason 2009 handbolti  
Konstantin Antonov (Kostja) 2010 fimleikar  
Kristín Finnbogadóttir 2009 aðalstjórn  
Kristín Hannesdóttir 1997 fimleikar  
Kristín Jónsdóttir  fimleikar  
Kristín Þórðardóttir 2015 handbolti  
Kristinn Guðmundsson  fótbolti  
Lárus Brynjar Lárusson 2009 aðalstjórn  
Lárus Gunnarsson  2019 handbolti  
Laufey Ásta Guðmundsdóttir  2019 handbolti  
Lovísa Ásgeirsdóttir  2019 handbolti  
Magnús Margeirsson 1987 handbolti og fótbolti  
Magnús Örn Guðmundsson 2009 fótbolti  
Magnús Örn Helgason 2010 fótbolti  
Magnús Sverrir Ólafsson 2010 handbolti  
Margrét Aðalheiður Hauksdóttir 1997 fimleikar  
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Margrét Einarsdóttir  fimleikar  
Margrét Kristjánsdóttir  handbolti  
Margrét Sigurðardóttir  fótbolti  
María Björg Magnúsdóttir 2010 fimleikar  
Marinó G. Njálsson  handbolti  
Nanna Guðmundsdóttir 2018 fimleikar  
Ólafur Finnbogason 1997 handbolti  
Ólafur Garðarsson 1997 fótbolti  
Ólöf Línberg Kristjánsdóttir 2018 fimleikar  
Ómar Gunnarsson 1997 handbolti  
Óskar Hrafn Þorvaldsson  2019 fótbolti  
Pétur Már Halldórsson 2015 fótbolti  
Pétur Már Harðarson 2014 fótbolti  
Pétur Rögnvaldsson  2019 fótbolti  
Pjetur Sigurðsson  fótbolti  
Reynir Kjartansson  handbolti  
Rögnvaldur Dofri Pétursson 1997 fótbolti  
Rúnar Steinn Ragnarsson 2009 handbolti  
Saga Ómarsdóttir  2019 handbolti  
Sara Finney Eggertsdóttir 2009 fimleikar og handbolti   
Sesselja Järvelä 2010 fimleikar  
Sigfús Árni Guðmundsson 1997 handbolti  
Sigtryggur Albertsson  handbolti  
Sigurður Geirsson 1997 handbolti og fótbolti  
Sigurður Hilmarsson 2009 fótbolti  
Sigurður Örn Helgason 2009 fótbolti  
Sigurður Örn Jónsson 2018 fimleikar  
Sigurlaug Bjarnadóttir  fótbolti  
Sigurlaug Vilhelmsdóttir 2014 handbolti  
Skúli Júlíusson  handbolti og fótbolti  
Snorri Magnússon  handbolti  
Sólmundur Kristjánsson  fótbolti  
Stefán Smári Skúlason  handbolti  
Steinn Jónsson  fótbolti  
Svafar Magnússon  handbolti  
Sverrir Þór Sverrisson  handbolti  
Tinna Rut Traustadóttir  fimleikar  
Unnur Teits Halldórsdóttir 2011 aðalstjórn  
Valdimar Ólafsson  2019 fótbolti  
Vilhjálmur Ólason 2014 handbolti  
Þórir Jökull Finnbogason 2015 handbolti  
Þorkell Helgason  handbolti  
Þorsteinn Geirsson 2009 aðalstjórn  
Þorsteinn Guðjónsson 2009 aðalstjórn  
Þorsteinn J. Stefánsson  fótbolti  
Þorsteinn Þorsteinsson 2009 aðalstjórn  
Þröstur Eyvinds  fótbolti  
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Árið 2020
Íþróttamaður Gróttu: Hákon Rafn Valdimarsson
Íþróttakona Gróttu: Tinna Brá Magnúsdóttir
Íþróttamaður æskunnar: Ari Pétur Eiríksson
Íþróttakona æskunnar: Freyja Hannesdóttir
Þjálfari ársins: Anna Sóley Jensdóttir

Íþróttamaður Gróttu
2020  Hákon Rafn Valdimarsson knattspyrnumaður
2019  Pétur Theódór Árnason knattspyrnumaður
2018 Dagur Guðjónsson knattspyrnumaður
2017 Lovísa Thompson handknattleikskona
2016  Fanney Hauksdóttir kraftlyftingakona
2015  Meistaraflokkur kvenna í handbolta
2014  Fanney Hauksdóttir kraftlyftingakona
2013  Fanney Hauksdóttir kraftlyftingakona
2012  Aron Du Lee Teitsson kraftlyftingamaður
2011  Dominiqua Alma Belányi fimleikakona
2010  Dominiqua Alma Belányi fimleikakona
2009  Embla Jóhannesdóttir fimleikakona
2008  Finnur Ingi Stefánsson handknattleiksmaður
2007  Anna Úrsula Guðmundsdóttir handknattleikskona
2006  Sif Pálsdóttir fimleikakona
2005  Sif Pálsdóttir fimleikakona
2004  Anna Úrsula Guðmundsdóttir handknattleikskona
2003 Sif Pálsdóttir fimleikakona
2002  Sif Pálsdóttir fimleikakona
2001  Alexander Petterson handknattleiksmaður
2000  Enric Már Du Teitsson knattspyrnumaður
1999 Jóhanna Sigmundsdóttir fimleikakona
1998  Ágústa Edda Björnsdóttir handknattleikskona
1997  Davíð B. Gíslason handknattleiksmaður
1996  Harpa Hlíf Bárðardóttir fimleikakona
1995  Sigtryggur Albertsson handknattleiksmaður
1994  Arnaldur Schram knattspyrnumaður
1993  Eva Björnsdóttir fimleikakona

Íþróttafólk ársins
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1992  Ólafur Ármann Sveinsson handknattleiksmaður
1991  Laufey Sigvaldadottir handknattleikskona
1990  Stefán Arnarson handknattleiksmaður
1989  Elísabet Þorgeirsdóttir handknattleikskona
1988  Sigtryggur Albertsson handknattleiksmaður
1987  Berhard Petersen knattspyrnumaður
1986  Halldór Ingólfsson handknattleiksmaður

Íþróttakona Gróttu
2020 Tinna Brá Magnúsdóttir knattspyrnukona
2019 Nanna Guðmundsdóttir fimleikakona

Íþróttamaður æskunnar
2020 Ari Pétur Eiríksson handknattleiksmaður
2019  Orri Steinn Óskarsson knattspyrnumaður
2018  Laufey Birna Jóhannsdóttir fimleikakona
2017  Sóley Guðmundsdóttir fimleikakona
2016 Anna Katrín Stefánsdóttir handknattleikskona
2015  Lovísa Thompson handknattleikskona
2014  Nanna Guðmundsdóttir fimleikakona
2013  Pétur Steinn Þorsteinsson knattspyrnumaður
2012  Eva Björk Davíðsdóttir handknattleikskona
2011  Pétur Theodór Árnason knattspyrnumaður
2010  Ólafur Ægir Ólafsson handknattleiksmaður
2009 Viggó Kristjánsson knattspyrnumaður

Íþróttakona æskunnar
2020 Freyja Hannesdóttir fimleikakona

Þjálfari ársins
2020 Anna Sóley Jensdóttir
2019  Óskar Hrafn Þorvaldsson 

Sjálfboðaliði ársins
2020 Árni Pétursson, knattspyrnudeild
2020 Bjarni Torfi Álfþórsson, handknattleiksdeild
2020 Jón Gunnar Þorsteinsson, fimleikadeild 
2019  Eyjólfur Garðarsson, knattspyrnudeild
2019 Guðrún Edda Haraldsdóttir, fimleikadeild
2019 Benedikt Arnar Davíðsson, handknattleiksdeild
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Lög Íþóttafélagsins Gróttu
1. gr.
Nafn félags og varnarþing
Félagið heitir Íþróttafélagið Grótta. Lögheimili þess og varnarþing er á Seltjarnarnesi.

2. gr.
Tilgangur félags og grunngildi
Tilgangur Íþróttafélagsins Gróttu er að veita iðkendum á öllum aldri þjónustu og aðstöðu til að iðka og 
stunda íþróttir. Sérstök áhersla er lögð á íþrótta- og uppeldisstarf með börnum og unglingum til að stuðla að 
heilbrigðu líferni og félagsþroska.

3. gr.
Merki félags og búningur
Merki félagsins er blár fugl á gulum þríhyrndum grunni (litastaðall: pantone 286 blár og pantone 108 gulur) 
Heitið GRÓTTA er ritað fyrir ofan fuglinn. Við félagsmerkið er íþróttadeild heimilt að bæta nafni eða merki 
deildarinnar. Slíkt þarf þó að hljóta samþykki aðalstjórnar félagsins.

Allir keppnisbúningar félagsins og auglýsingar á þeim eru háðar samþykki aðalstjórnar. 

Aðalstjórn er heimilt að setja nánari reglur um útlit og gerð búninga.

4. gr.
Aðild að heildarsamtökum
Félagið er aðili að Íþróttasambandi Íslands (ÍSÍ) og sérsamböndum þess, Ungmennafélagi Íslands og 
Ungmennasambandi Kjalarnesþings og er háð lögum þeirra og ákvörðunum.

5. gr.
Félagar
Félagsaðild að Gróttu er opin fyrir alla, sem sjálfviljugir taka á sig þær skyldur sem félagsaðildinni fylgir, án 
tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungumáls, trúar, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernis, 
uppruna, eigna, ætternis, kynhneigðar eða annarra ástæðna. 

Allir félagar skulu hafa jafnan rétt til aðstöðu, æfinga, þjónustu félagsins og skal Grótta leitast við að mæta 
þörfum félaga eins og kostur er miðað við aðstæður og mannauður leyfir hverju sinni.  

Við kjör í stjórnir félagsins og skipanir í trúnaðarstörf skal leitast við að hafa sem jafnast hlutfall kynjanna. 

Félagar í Gróttu eru:
 • Allir iðkendur sem greiða æfingagjöld.
 • Foreldrar/forráðamenn iðkenda.
 • Þeir sem greiða félagsgjöld til félagsins.
 • Stjórnarmenn í aðalstjórn og deildum, sjálfboðaliðar í nefndum og ráðum:
 • Starfsmenn félagsins og þjálfarar í deildum þess.
 • Heiðursfélagar.
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Aðalstjórn ákveður félagsgjald árlega og samþykkir iðkendagjöld deilda.

Aðalstjórn skal halda félagaskrá á stafrænu formi.

Aðeins lögráða félagar geta haft atkvæðarétt í félaginu.

Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg. Hafi stjórnarmenn, sjálfboðaliðar, starfsmenn eða þjálfarar hætt störfum 
í þágu félagsins falla þeir af félagaskrá nema þeir greiði félagsgjald Aðalstjórn getur tekið félaga af félagaskrá 
vegna verulegra vanskila á greiðslu æfingagjalda eða félagsgjalda. Þá getur aðalstjórn víkið iðkanda úr starfi 
vegna verulegra vanskila á iðkendagjöldum. 

6. gr.
Reikningsár
Reikningsár félagsins skal vera almanaksárið.

7. gr.
Aðalfundur félagsins
Aðalfundur félagsins hefur æðsta vald í öllum málum þess og hefur einn vald til að breyta lögum þess.

Aðalfundur Gróttu skal haldinn eigi síðar en 1. maí ár hvert fyrir starfsárið næst á undan.

Aðalfund skal boða með minnst 14 daga fyrirvara. Tilkynning um hann skal þá birtast í miðlum félagsins. 
Jafnframt skal senda tilkynningu til starfandi deilda félagsins og til þess mælst að þær komi upplýsingum um 
fundinn áfram til félagsmanna og iðkenda.

Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað.

Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins skal senda aðalstjórn eigi síðar en 7 dögum fyrir aðalfund. 
Heimilt er þó að taka fyrir á aðalfundi tillögur til breytinga á samþykktum félagsins, sem síðar koma fram ef 
2/3 hluta atkvæðisbærra fundarmanna eru því samþykkir.

Rétt til setu á aðalfundi með tillögurétt og málfrelsi hafa allir félagar í félaginu.

Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa allir lögráða félagar í félaginu sbr. 5.gr. 

Kjörgengi til stjórnarstarfa og annarra trúnaðarstarfa fyrir félagið hafa allir lögráða félagar, sem uppfyllt hafa 
skyldur sínar við félagið. 

Á aðalfundi félagsins ræður einfaldur meirihluti úrslitum mála, nema þegar um er að ræða tillögur til 
félagsslita sem fer eftir ákvæðum 19. gr. og tillögur um breytingar á samþykktum félagsins sem eftir 
ákvæðum 20. gr.
Kosningar skulu vera skriflegar sé þess óskað. Séu atkvæði jöfn skal kosning endurtekin. Verði atkvæði þá enn 
jöfn skal hlutkesti ráða.
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8. gr.
Dagskrá aðalfundar
Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
 1. Formaður félagsins setur fundinn.
 2. Kosinn fundarstjóri
 3. Kosinn fundarritari
 4. Fundargerð síðasta aðalfundar lögð fram til samþykktar.
 5. Aðalstjórn gefur skýrslu um starfsemi og framkvæmdir á liðnu starfsári.
 6. Aðalstjórn gefur skýrslu um fjárhag félagsins og leggur fram endurskoðaða reikninga félagsins fyrir  
  liðið starfsár til samþykktar.
 7. Aðalstjórn leggur fram rekstraráætlun næsta starfsárs.
 8. Breytingar á samþykktum sbr. 20. gr.
 9. Kosning formanns.
 10. Kosning 4 stjórnarmanna.
 11. Kosning 2 varamanna í stjórn.
 12. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfélags. 
 13. Kosning  2 félagslegra skoðunarmanna.
 14. Kosning þriggja einstaklinga í uppstillinganefnd.
 15. Önnur mál.

Heimilt er að samþátta aðalfund félagsins með aðalfundum deilda félagsins á þann hátt að skýrsla 
aðalstjórnar og deilda sé flutt saman sem og reikningar aðalstjórnar og deilda. 

Kosning í aðalstjórn og stjórnir deilda skal þó fara fram í sitthvoru lagi sem og samþykktir reikninga.  
Ef aðalstjórn boðar ekki til lögboðins aðalfundar, skulu formenn deilda boða til aðalfundar innan tveggja 
mánaða.

9. gr.
Aukaaðalfundur félagsins, félagsfundur
Aukaaðalfund félagsins skal halda ef aðalstjórn telur þess þörf, eða ósk þar um berst frá a.m.k. 2 deildum 
félagsins. Aukaaðalfundur er lögmætur, ef til hans er boðað samkvæmt ákvæðum 7. greinar þessara laga. 
Aukaaðalfundur hefur sama vald og aðalfundur, nema lagabreytingar og stjórnarkosning getur ekki farið fram 
á aukaaðalfundi.

Aðalstjórn félagsins getur boðað til almenns félagsfundar telji aðalstjórn ástæðu til. Þá er aðalstjórn skylt að 
boða almennan félagsfund ef 30 félagsmenn eða fleiri krefjast þess. Fundarboð skal þá vera með sama hætti 
og til aðalfundar og skal tilefni fundarins tilgreint í fundarboði. Almennur félagsfundur er ályktunarbær um 
boðað fundarefni.

10. gr.
Aðalstjórn
Aðalstjórn Gróttu fer með æðsta vald í öllum málefnum félagsins og deilda þess milli aðalfunda. Aðalstjórn 
ber að efla félagið á allan hátt og gæta hagsmuna þess í hvívetna. 
Aðalstjórn Gróttu skal skipuð:
 • Formanni kosinn beinni kosningu á aðalfundi til tveggja ára.
 • Fjórum stjórnarmönnum sem kosnir eru beinni kosningu á aðalfundi, til tveggja ára. Skulu   
  kjörtímabil þeirra víxlast með þeim hætti að kosið er um tvö sæti í aðalstjórn árlega.
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 • Einum fulltrúa frá hverri deild félagsins tilnefndum af stjórn viðkomandi deildar til eins árs í senn. 
 • Þá skulu kosnir árlega tveir varamenn í stjórn til eins árs. 

Kosningar skulu vera skriflegar sé þess óskað. Séu atkvæði jöfn skal kosið að nýju, bundinni kosningu og fáist 
þá ekki úrslit skal varpa hlutkesti. Komi aðeins fram eitt framboð til stjórnarstarfs þá er sá sem tilgreindur er 
sjálfkjörinn. 

Þeir sem eiga sæti í stjórnum íþróttadeilda félagsins og starfsmenn Gróttu, þar með taldir þjálfarar og 
leikmenn félagsins, eru ekki kjörgengir í aðalstjórn Gróttu. Það sama á við um þá sem eru stjórnarmenn, 
starfsmenn og þjálfarar annarra íþróttafélaga. Ákvæði þessi eiga þó ekki við þá stjórnarmenn sem tilnefndir 
eru að deildum félagsins.

Stjórn skiptir með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Skipað skal í eftirtalin embætti:
 • Varaformaður
 • Gjaldkeri
 • Ritari
 • Meðstjórnandi

Tilnefning fulltrúa deilda.

Stjórnarmenn aðrir en tilnefndir fulltrúar deilda í aðalstjórn Gróttu skulu ekki gegna trúnaðarstörfum fyrir 
neina aðra einingu innan Gróttu. 

Fulltrúar aðalstjórnar hafa rétt til að sitja alla fundi félagsins og deilda þess. Hafa aðalstjórnarmenn málfrelsi 
og tillögurétt á fundum deilda félagsins.

Stjórnarmenn í aðalstjórn Gróttu skulu ekki taka þátt í afgreiðslu mála er varða verulega persónulega 
hagsmuni þeirra.

Aðalstjórn félagsins er forsvari þess gagnvart ÍSÍ, UMFÍ, UMSK, bæjarstjórn Seltjarnarness, öðrum opinberum 
yfirvöldum og aðalstjórn annarra íþróttafélaga. Aðalstjórn skipar alla trúnaðarmenn félagsins í nefndir og 
ráð innan íþróttahreyfingarinnar, sem félagið á aðild að. Skal aðalstjórninni heimilt að kalla félagsmenn sér 
til aðstoðar og skipa starfsnefndir til sérstakra verkefna ef þurfa þykir s.s. til uppbyggingar félagssvæðis og 
íþróttamannvirkja, fjáraflana o.s.frv.

Verkefni aðalstjórnar eru auk ofangreinds eru m.a. ýmis stærri fjáröflunarverkefni, skipting styrkja bæjarins, 
lottógreiðslna og getrauna auk yfirumsjónar félagatals Gróttu.

Aðalstjórn ber ábyrgð á fjárreiðum deilda, hún setur deildum reglur um fjárreiður og meðferð fjármuna og 
hefur eftirlit með starfsemi þeirra.

Lántökur deilda eru óheimilar nema með samþykki aðalstjórnar.

Leggja skal fjárhagsskuldbindingar s.s. samninga við styrktaraðila, leikmannasamninga og þjálfarasamninga 
deilda fyrir aðalstjórn til samþykktar.
Aðalstjórn hefur umráðarétt yfir öllum eigum félagsins og annast rekstur eigna þess.
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Kaup, sala og veðsetning fasteigna félagsins er bundin samþykkt aðalstjórnar.

Enga fullnaðaráætlun getur aðalstjórn gert nema með samþykki meirihluta aðalstjórnarmanna.

Aðalstjórn skal að jafnaði halda fundi mánaðarlega og skal halda um þá sérstök gerðarbók. Fundargerðir 
aðalstjórnar skulu birtar á miðlum félagsins.

Meirihluti stjórnar félagsins ritar firma þess. Stjórn félagsins er heimilt að veita prókúruumboð og eru allar 
fjárskuldbindingar félagsins og deilda þess háðar samþykki prókúruhafa. Óheimilt er að skuldbinda félagið 
eða deildir þess með persónulegum ábyrgðum einstaklinga. Allar meiriháttar eða óvenjulegar ráðstafanir 
gerðar í nafni Gróttu eða deilda þess skulu bornar undir aðalstjórn fyrirfram til samþykktar.

11. gr. 
Framkvæmdastjóri
Framkvæmdastjóri er ráðinn af aðalstjórn og starfar í umboði hennar.

Framkvæmdastjóri ræður allt annað starfsfólk. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur félagsins og skal 
í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem aðalstjórn hefur gefið. Hann hefur umsjón með gerð 
rekstraráætlana fyrir félagið og ber ábyrgð á framkvæmd þeirra. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana 
sem eru óvenjulegar eða mikils háttar. Slíkar ráðstafanir getur framkvæmdastjóri aðeins gert samkvæmt 
sérstakri heimild frá aðalstjórn, nema ekki sé unnt að bíða ákvarðana aðalstjórnar án verulegs tjóns fyrir 
starfsemi félagsins. Í slíkum tilvikum skal aðalstjórn tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina. Framkvæmdastjóri 
skal sjá um að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venjur og meðferð eigna félagsins sé með 
tryggilegum hætti. Aðalstjórn skal annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna 
félagsins.

Framkvæmdastjóri skal bera önnur verkefni sín og/eða launuð störf, sem ótengd eru félaginu, undir 
aðalstjórn félagsins til samþykktar.

12. gr
Deildir Gróttu
Aðalstjórn félagsins skal sjá um stofnun nýrrar deildar innan félagsins. Skal aðalstjórn leggja rökstudda beiðni 
um það fyrir aðalfund. Heimili aðalfundur stofnun nýrrar deildar með samþykki 2/3 hluta atkvæðisbærra 
fundarmanna, skal aðalstjórn sjá um að boða til stofnfundar, sem skal fara fram samkvæmt reglum um 
aðalfundi deilda, sbr. 14. grein.

Hver deild skal sjá um sig sjálf fjárhagslega. Bókhald deildar skal þó fært og varðveitt á skrifstofu félagsins.
Hver deild hefur tekjur af árgjöldum, íþróttakeppnum og þeim fjáröflunum, sem hún tekur sér fyrir hendur í 
samráði við aðalstjórn félagsins. Deildarstjóm íþróttadeildar skal leggja fram fjárhagsáætlun fyrir 10. október 
ár hvert fyrir starfsárið til aðalstjórnar.
Allar meiriháttar fjárhagslegar skuldbindingar deildar sem og alla leikmanna- og þjálfarasamninga ber að 
leggja fyrir aðalstjórn til samþykktar. 

Aðalstjórn hefur á hverjum tíma rétt til að skoða bókhald og fjárreiður deildar. Í því skyni getur aðalstjórn 
tilnefnt sérstakan trúnaðarmann til slíkra verka, sem getur komið með fyrirmæli um úrbætur ef þurfa þykir.
Afreksstarf og fjármögnun þess skal aðgreint sérstaklega í reikningum íþróttadeildar.
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Eignir hverrar deildar teljast sameign félagsins og verðlaunagripir og verðmæt skjöl skulu vera í vörslu 
aðalstjórnar.

Hætti deild störfum renna eignir hennar tímabundið í vörslu aðalstjórnar. Hefjist starfsemi hennar ekki að nýju 
innan tveggja ára, ber að sækja um stofnun deildarinnar að nýju til aðalstjórnar. Taki deildin ekki til starfa að 
nýju innan fimm ára, renna eignir hennar endanlega í vörslu aðalstjórnar félagsins.

13.gr.
Stjórnir deilda Gróttu
Hver íþróttadeild félagsins hefur stjórn sem kosin er á aðalfund deildarinnar og sjálfstæðan fjárhag. Stjórnir 
íþróttadeildanna ráða þjálfara og ákveða laun þeirra.

Stjórn hverrar íþróttadeildar skipa fimm, sjö eða níu stjórnarmenn: Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri 
og meðstjórnendur og skulu þeir kosnir á aðalfundi deildanna til tveggja ára, formaður sérstaklega, en annars 
skiptir stjórn sjálf með sér verkum. Heimilt er að kjósa tvo varamenn.

Deildarstjórnir fara með daglegan rekstur deilda milli aðalfunda þeirra og hafa ákvörðunarvald í málefnum 
deildarinnar. Deildarstjórn ber ábyrgð á því gagnvart aðalstjórn að rekstur deildar og fjárreiður séu í samræmi 
við lög og reglur félagsins og landslög. Stjórn deildar ber að efla hana á allan hátt og gæta hagsmuna hennar 
í hvívetna.

Stjórnir deildanna ráða faglærða þjálfara og ákveða laun þeirra. Við ráðningu þjálfara til yngri flokka skulu 
deildir hafa til hliðsjónar stefnuyfirlýsingu Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands um þjálfaramenntun. 
Ráðning skal staðfest af aðalstjórn.

14.gr.
Aðalfundir deilda
Fyrir 1. maí ár hvert skulu haldnir aðalfundir allra íþróttadeildanna.

Atkvæðisrétt á þeim fundi hafa allir lögráða félagar, enda hafa þeir greitt lögbundin gjöld. Allir félagsmenn 
hafa málfrelsi og tillögurétt á aõalfundum deildanna. Fundirnir skulu boðaðir opinberlega með minnst viku 
fyrirvara og eru lögmætir sé rétt til þeirra boðað. Jafnframt fundarboðum skal aðalstjórn tilkynnt um fundinn. 

Dagskrá aðalfundar deilda skal vera:
 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
 2. Deildarstjórn gefur skýrslu um starfsemi á liðnu ári.
 3. Deildarstjórn gefur skýrslu um fjármál deildarinnar og leggur fram endurskoðaða reikninga.
 4. Kosning deildarstjórnar
   a. Formaður
   b. Meðstjómendur
   c. Varamenn kosnir
  5. Önnur mál

Að loknum aðalfundi skal deildarstjórn tilkynna aðalstjórn skriflega hverjir kjörnir hafa verið í stjórn 
deildarinnar, heimilisföng, netföng og símanúmer. Einnig skal þá afhenda aðalstjórn skýrslu um starfsemi 
deildarinnar og endurskoðaða reikninga, hafi það ekki verið gert áður. Þessi gögn skulu hafa borist aðalstjórn 
eigi síðar en fjórtán dögum fyrir aðalfund félagsins.
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15.gr.
Vanræksla
Vanræki einhver deild að halda aðalfund á tilsettum tíma skal aðalstjórn félagsins boða til fundarins og sjá um 
framkvæmd hans.

16. gr.
Uppstillingarnefnd
Þriggja manna uppstillingarnefnd skal kosin á aðalfundi Gróttu og starfar hún milli aðalfunda.

Uppstillingarnefnd skal auglýsa eftir framboðum og tillögum um frambjóðendur til embætta sem kosið er 
til á aðalfundi félagsins minnst 14 dögum fyrir aðalfund. Fyrir þann tíma ber stjórnarmönnum, sem ekki gefa 
kost á sér til endurkjörs, að tilkynna uppstillingarnefnd um ákvörðun sína. Framboðum til aðalstjórnar skal 
skilað til uppstillingarnefndar eigi síðar en viku fyrir aðalfund.

Uppstillingarnefnd sannreynir kjörgengi framboða. Uppstillingarnefnd skal í störfum sínum leitast við að fá 
fulltrúa ólíkra hópa til trúnaðarstarfa fyrir félagið.

17. gr.
Viðurlög
Hafi félagi brotið samþykktir þess með framkomu sinni, hnekkt áliti félagsins eða unnið gegn markmiðum 
þess verulega, er aðalstjórn heimilt að veita viðkomandi skriflega áminningu eða víkja viðkomandi úr félaginu 
og/eða setja hann í æfinga og/eða keppnisbann. Að jafnaði skal viðkomandi gefin kostur á að bæta ráð sitt 
áður en honum er vikið úr félaginu. Skylt er aðalstjórn að boða hinn brotlega á sinn fund og gefa honum kost 
á að tala máli sínu. Ákvörðun aðalstjórnar skv. þessari grein má bera undir aðalfund félagsins.

18. gr.
Viðurkenning, heiðursmerki.
Aðalstjórn veitir viðurkenningu fyrir íþróttaárangur eða störf í þágu félagsins eða íþróttahreyfingarinnar 
samkvæmt sérstökum reglum sem samþykktar eru á aðalfundi félagsins. Þá kýs aðalstjórn heiðursfélaga.
 
19. gr.
Félagsslit
Félaginu má slíta að fengnu samþykki 4/5 þeirra sem atkvæði greiða á fundi sem boðað er til sérstaklega í 
þessu skyni. Skal fundarefnis getið í auglýsingu. Boðun fundarins skal vera í samræmi við ákvæði 1. mgr. 8. 
gr. Verði félagið lagt niður skulu eignir þess ganga til Seltjarnarneskaupstaðar til varðveislu og afhendist síðar 
félagi sem stofnað yrði með hliðstæðum markmiðum.

20. gr.
Breytingar á samþykktum
Samþykktum þessum mál ekki breyta nema á aðalfundi félagsins og þarf til þess samþykki 2/3 hluta 
atkvæðisbærra fundarmanna, sbr. 7. og 8. gr.
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Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins skulu tilkynntar með aðalfundarboðinu og skulu þær liggja 
frammi hjá aðalstjórn félagsins eigi skemur en 7 dögum fyrir aðalfund félagsins.

Samþykktir þessar öðlast þegar gildi og falla þar með úr gildi allar fyrri samþykktir og lög félagsins.

Þannig samþykkt á aðalfundi Gróttu 4. júní 2020.
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Ársreikningar 2020

Aðalstjórn

Fimleikadeild 

Handknattleiksdeild barna- og unglingaráð

Handknattleiksdeild meistaraflokkar

Knattspyrnudeild barna- og unglingaráð

Knattspyrnudeild meistaraflokkar



Aðalstjórn Gróttu

Ársreikningur 2020

http://www.grottasport.is/


1

2

3

4

5

6

Efnisyfirlit

Áritun stjórnar ................................................

Rekstrarreikningur ...........................................

Efnahagsreikningur ..........................................

Sjóðstreymi ....................................................

Skýringar .......................................................

Áritun félagskjörinn skoðunarmanna ..................

_____________________________________________

Ársreikningur 2020

_____________________________________________

Aðalstjórn Gróttu



Rögnvaldur Dofri Pétursson Bjarni Torfi Álfþórsson

Áritun félagskjörinna

skoðunarmanna

Við undirritaðir höfum skoðað ársreikning aðalstjórnar Gróttu fyrir árið 2020. Skoðun okkar

hefur ekkert leitt í ljós sem bendir til annars en að reikningsskilin gefi glögga mynd af afkomu

og sjóðstreymi á árinu 2020 og efnahag í lok ársins.

Seltjarnarnesi, 26. apríl 2021

Skoðunarmenn félagsins staðfesta hér með ársreikning aðalstjórnar fyrir árið 2020 með

undirritun sinni.

_____________________________________________

Ársreikningur 2020 1

_____________________________________________

Aðalstjórn Gróttu



Bragi Björnsson Þröstur Þór Guðmundsson

Ragnar Oddur Rafnsson Fanney Rúnarsdóttir

Kristinn Þorvaldsson

Aðalstjórn Íþróttafélagsins Gróttu staðfestir hér með ársskýrslu og ársreikning fyrir árið 2020

með undirritun sinni.

Seltjarnarnesi, 26. apríl 2021

Áritun stjórnar

_____________________________________________

Ársreikningur 2020 2

_____________________________________________

Aðalstjórn Gróttu



Rekstrartekjur Skýr. 2020 2019

Framlög og styrkir ............................................. 3 234.840.812 191.404.921

Aðrar tekjur ...................................................... 11.817.588 8.633.165

246.658.400 200.038.086

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld ................................... 4 74.454.665 67.667.965

Styrkir til deilda ................................................ 5 154.659.800 114.946.321

Áhöld, tæki og búnaður ...................................... 1.246.338 2.895.598

Rekstur mannvirkja ........................................... 6.381.795 4.537.886

Rekstur skrifstofu .............................................. 6 6.138.128 6.469.812

Annar kostnaður ............................................... 7 4.172.961 3.016.356

247.053.687 199.533.938

Rekstrarhagnaður (-tap)  (395.287) 504.148

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur ......................................................        5.084 17.095

Vaxtagjöld ........................................................ (4.815) (12.293)

       269 4.802

Hagnaður (tap) ársins        (395.018) 508.950

Rekstrarreikningur 2020

_____________________________________________

Ársreikningur 2020 3

_____________________________________________

Aðalstjórn Gróttu



Eignir
Skýr. 2020 2019

Veltufjármunir

Vörubirgðir .......................................................        2.783.271 2.783.271

Skammtímakröfur ............................................. 27.505.836 30.519.982

Handbært fé ..................................................... 10.839.584 1.565.386

Veltufjármunir samtals 41.128.691 34.868.639

Eignir samtals        41.128.691 34.868.639

Eigið fé og skuldir
Skýr. 2020 2019

Eigið fé

Óráðstafað eigið fé ............................................ 24.361.393 24.751.997

Eigið fé samtals 8 24.361.393 24.756.411

Skuldir

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ......... 16.767.298 10.112.228

Skammtímaskuldir samtals        16.767.298 10.112.228

Skuldir samtals        16.767.298 10.112.228

Eigið fé og skuldir samtals        41.128.691 34.868.639

Efnahagsreikningur 31/12 2020

_____________________________________________
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_____________________________________________

Aðalstjórn Gróttu



Handbært fé (til) frá rekstri Skýr. 2020 2019

 (395.018) 508.950

Hreint veltufé (til) frá rekstri (395.018) 508.950

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir ............................................................. 0 0
Skammtímakröfur ............................................. 3.014.146 (4.854.500)

Skammtímaskuldir ............................................ 6.655.070 4.227.975

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum 9.669.216 (626.525)

Handbært fé (til) frá rekstri 9.274.198 (117.575)

Fjármögnunarhreyfingar

Leiðrétting vegna fyrra árs ................................. 0 (504.536)

Fjármögnunarhreyfingar 0 (504.536)

 9.274.198 (622.111)

 1.565.386 2.187.497

 10.839.584 1.565.386

Sjóðstreymi 2020

Handbært fé í árslok ..............................................

Handbært fé í ársbyrjun .........................................

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ............................

Hagnaður (Tap) ársins ............................................

_____________________________________________

Ársreikningur 2020 5

_____________________________________________

Aðalstjórn Gróttu



Upplýsingar um félagið

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Matsaðferðir

Handbært fé 

Tekjur

Framlög og styrkir

Laun og launatengd gjöld4.

Ferðastyrkir ............................................................

Aðrir styrkir og tekjur .............................................. 1.587.500 2.040.000

234.840.812 191.404.921

Skýringar

Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning þegar þær falla til.

Stjórnendur þurfa að meta og taka sértækar ákvarðanir er varða mikilvæga liði

ársreikningsins og vegna eðlis síns eru háðir mati hverju sinni. Matsaðferðirnar eiga sér

stoð í góðri reikningsskilavenju. Raunveruleg verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir,

geta við sölu eða aðra ráðstöfun, reynst önnur en niðurstaða samkvæmt matinu.

Tekjur eru færðar þegar verulegar líkur eru á að fjárhagslegur ávinningur þeirra renni til

félagsins og þegar hægt er að meta þær með áreiðanlegum hætti.

1.

2.

Aðalstjórn Íþróttafélagsins Gróttu er hluti af Íþróttafélaginu Gróttu á Seltjarnarnesi.

Starfsstöð félagsins er staðsett við Suðurströnd 8 á Seltjarnarnesi.

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Hann er í íslenskum

krónum og byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum. Hann er gerður eftir sömu

reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis teljast bankainnstæður.

4.999.800

Launatengd gjöld .................................................... 15.055.611 14.241.645

74.454.665 67.667.965

3.
2020 2019

Húsaleigustyrkir ...................................................... 91.000.000 59.400.000

4.999.800

Rekstrarstyrkur ....................................................... 63.626.544 63.626.544

Lottó ..................................................................... 4.882.784 4.625.281

Rekstrarstyrkur mannvirkja ...................................... 62.360.952 56.713.296

ÍSÍ COVID 19 styrkur ............................................... 6.383.232 0

2020 2019

Laun ...................................................................... 59.399.054 53.426.320

_____________________________________________
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Aðalstjórn Gróttu



Skýringar

Styrkir til deilda

Rekstur skrifstofu

Annar kostnaður

Eigið fé

Eigið fé 31/12 .................................................................................

165.000 191.628

1.113.723 973.385

228.639

10.084.800 10.084.800

Afkoma ársins ................................................................................

59.400.000

6.

Handknattleiksdeild Gróttu ....................................... 16.167.600

Knattspyrnudeild Gróttu ........................................... 16.167.600 16.167.600

16.167.600

Annar skrifstofukostnaður ........................................

Pappír, prentun og ritföng ........................................ 426.135 380.023

Annar kostnaður .....................................................

Námskeið, fræðsla, fundir o.fl. .................................. 1.456.706 1.576.441

Íþróttamaður / -kona Gróttu ..................................... 262.570 235.634

Fundir stjórnar og þjálfara ........................................

Aðrir styrkir ............................................................ 11.357.016 3.501.040

154.659.800 114.946.321

5.

2020 2019

Húsaleigustyrkir ...................................................... 91.000.000

Þjónustugjöld kreditkorta og banka ...........................

Hátíðarsalur ........................................................... 1.899.268

7.

2020 2019

6.138.128 6.469.812

2.688.442

Auglýsingakostnaður ............................................... 102.334

189.825 207.291

24.756.411

8.

24.361.393

Óráðstaðfa 

eigið fé

(395.018)

Eigið fé 1/1 ....................................................................................

Ferðastyrkir ............................................................ 5.000.000 5.000.000

4.172.961 3.016.356

2.098.860 805.362

Tölvukostnaður ....................................................... 1.837.487 1.412.952

2020 2019

Sími ...................................................................... 759.181

Lottó ..................................................................... 4.882.784 4.625.281

786.371

Fimleikadeild Gróttu ................................................

_____________________________________________
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Aðalstjórn Gróttu



Fimleikadeild Gróttu

Ársreikningur 2020

http://www.grottasport.is/
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Efnisyfirlit

Áritun stjórnar ................................................

Rekstrarreikningur ...........................................

Efnahagsreikningur ..........................................

Sjóðstreymi ....................................................

Skýringar .......................................................

Áritun félagskjörinna skoðunarmanna ................

_____________________________________________

Ársreikningur 2020

_____________________________________________

Fimleikadeild Gróttu



Rögnvaldur Dofri Pétursson Bjarni Torfi Álfþórsson

Áritun félagskjörinna

skoðunarmanna

Við undirritaðir höfum skoðað ársreikning fimleikadeildar Gróttu fyrir árið 2020. Skoðun okkar

hefur ekkert leitt í ljós sem bendir til annars en að reikningsskilin gefi glögga mynd af afkomu

og sjóðstreymi á árinu 2020 og efnahag í lok ársins.

Seltjarnarnesi, 26. apríl 2021

Skoðunarmenn fimleikadeildar Gróttu staðfesta hér með ársreikning deildarinnar fyrir árið 2020

með undirritun sinni.

_____________________________________________
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_____________________________________________

Fimleikadeild Gróttu



Guðjón Rúnarsson María Björg Magnúsdóttir

Elísabet Holt Jóhanna Sigmundsdóttir

Anna Dóra Ófeigsdóttir

Stjórn fimleikadeildar Gróttu staðfestir hér með ársskýrslu og ársreikning deildarinnar fyrir árið

2020 með undirritun sinni.

Seltjarnarnesi, 26. apríl 2021

Áritun stjórnar

_____________________________________________
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_____________________________________________

Fimleikadeild Gróttu



Rekstrartekjur Skýr. 2020 2019

Framlög og styrkir ............................................. 3 48.680.686 21.648.808

Aðrar tekjur ...................................................... 4 74.405.317 61.901.407

123.086.003 83.550.215

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld ................................... 5 43.703.941 41.683.851

Verktakagreiðslur þjálfara .................................. 28.539.577 25.609.419

Aðrar verktakagreiðslur ...................................... 0 1.188.151

Styrkir til deilda (húsaleigustyrkir) ...................... 33.000.000 8.900.000

Áhöld, tæki og búnaður ...................................... 2.170.013 17.963

Þátttaka og kostnaður vegna móta ...................... 1.068.864 2.417.116

Annar kostnaður ............................................... 6 3.969.129 4.056.413

112.451.524 83.872.913

Rekstrarhagnaður (-tap)  10.634.479 (322.698)

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur ......................................................        7.289 34.212

Vaxtagjöld ........................................................ (42.298) (22.279)

       (35.009) 11.933

Hagnaður (tap) ársins        10.599.470 (310.765)

Rekstrarreikningur 2020

_____________________________________________
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_____________________________________________

Fimleikadeild Gróttu



Eignir
Skýr. 2020 2019

Veltufjármunir

Skammtímakröfur ............................................. 9.853.668 7.183.714

Handbært fé ..................................................... 4.146.245 252.181

Veltufjármunir samtals 13.999.913 7.435.895

Eignir samtals        13.999.913 7.435.895

Eigið fé og skuldir
Skýr. 2020 2019

Eigið fé

Óráðstafað eigið fé ............................................ 7 9.875.307 (724.163)

Eigið fé samtals 9.875.307 (724.163)

Skuldir

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ......... 4.124.606 8.160.058

Skammtímaskuldir samtals        4.124.606 8.160.058

Skuldir samtals        4.124.606 8.160.058

Eigið fé og skuldir samtals        13.999.913 7.435.895

Efnahagsreikningur 31/12 2020

_____________________________________________
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Fimleikadeild Gróttu



Handbært fé (til) frá rekstri Skýr. 2020 2019

 10.599.470 (310.765)

Hreint veltufé (til) frá rekstri 10.599.470 (310.765)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Skammtímakröfur ............................................. (2.669.954) (4.551.596)

Skammtímaskuldir ............................................ (4.035.452) 3.763.218

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum (6.705.406) (788.378)

Handbært fé (til) frá rekstri 3.894.064 (1.099.143)

 3.894.064 (1.099.143)

 252.181 1.351.324

 4.146.245 252.181

Sjóðstreymi 2020

Handbært fé í árslok ..............................................

Handbært fé í ársbyrjun .........................................

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ............................

Hagnaður (Tap) ársins ............................................

_____________________________________________
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Fimleikadeild Gróttu



Upplýsingar um félagið

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Matsaðferðir

Handbært fé 

Tekjur

Framlög og styrkir

Aðrar tekjur

Skýringar

Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning þegar þær falla til.

Stjórnendur þurfa að meta og taka sértækar ákvarðanir er varða mikilvæga liði

ársreikningsins og vegna eðlis síns eru háðir mati hverju sinni. Matsaðferðirnar eiga sér

stoð í góðri reikningsskilavenju. Raunveruleg verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir,

geta við sölu eða aðra ráðstöfun, reynst önnur en niðurstaða samkvæmt matinu.

Tekjur eru færðar þegar verulegar líkur eru á að fjárhagslegur ávinningur þeirra renni til

deildarinnar og þegar hægt er að meta þær með áreiðanlegum hætti.

1.

2.

Fimleikadeild Gróttu er hluti af Íþróttafélaginu Gróttu á Seltjarnarnesi. Starfsstöð

deildarinnar er staðsett við Suðurströnd 8 á Seltjarnarnesi. 

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Hann er í íslenskum

krónum og byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum. Hann er gerður eftir sömu

reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis teljast bankainnstæður.

58.319.357

Tekjur af mótum o.fl. ...............................................

Æfingagjöld ............................................................

Aðrir styrkir og tekjur ..............................................

74.405.317

3.
2020 2019

Húsaleigustyrkir ......................................................

48.680.686 21.648.808

33.000.000 8.900.000

4.
2020 2019

66.778.024

Rekstrarstyrkur ....................................................... 10.084.800 10.084.800

Ýmis fyrirtæki .........................................................

Námskeið og æfingabúðir ......................................... 5.107.585 0

99.700 0

5.496.186 2.664.008

2.519.708 3.582.050

61.901.407

_____________________________________________
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Fimleikadeild Gróttu



Skýringar

Laun og launatengd gjöld

Annar kostnaður

Eigið fé

Eigið fé 1/1 ....................................................................................

Afkoma ársins ................................................................................

Eigið fé 31/12 .................................................................................

(724.163)

Kynning, fræðsla og útbreiðsla ..................................

Gjöld til FSÍ ............................................................

6.

2020 2019

Rekstur skrifstofu .................................................... 79.792 72.500

7.

9.875.307

Óráðstafað 

eigið fé

10.599.470

Annar kostnaður ..................................................... 979.726 1.007.213

1.947.100

962.511 614.500

Launatengd gjöld .................................................... 7.692.655 7.573.495

41.683.851

34.110.356

43.703.941

3.969.129 4.056.413

2.362.200

5.

2020 2019

Laun ...................................................................... 36.011.286
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Handknattleiksdeild Gróttu - Yngri flokkar



Rögnvaldur Dofri Pétursson Bjarni Torfi Álfþórsson

Áritun félagskjörinna

skoðunarmanna

Við undirritaðir höfum skoðað ársreikning unglingaráðs handknattleiksdeildar Gróttu fyrir árið

2020. Skoðun okkar hefur ekkert leitt í ljós sem bendir til annars en að reikningsskilin gefi

glögga mynd af afkomu og sjóðstreymi á árinu 2020 og efnahag í lok ársins.

Seltjarnarnesi, 26. apríl 2021

Skoðunarmenn unglingaráðs handknattleiksdeildar Gróttu staðfesta hér með ársreikning

deildarinnar fyrir árið 2020 með undirritun sinni.

_____________________________________________

Ársreikningur 2020 1

_____________________________________________

Handknattleiksdeild Gróttu - Yngri flokkar



Ásmundur Einarsson Arndís María Erlingsdóttir

Kristín Sif Kristjánsdóttir Páll Gíslason

Helga Charlotte Reynisdóttir Hildur Ýr Hjálmarsdóttir

Sara Þórunn Óladóttir Houe Hulda Björk Halldórsdóttir

Stjórn unglingaráðs handknattleiksdeildar Gróttu staðfestir hér með ársskýrslu og ársreikning

deildarinnar fyrir árið 2020 með undirritun sinni.

Seltjarnarnesi, 26. apríl 2021

Áritun stjórnar

_____________________________________________

Ársreikningur 2020 2

_____________________________________________

Handknattleiksdeild Gróttu - Yngri flokkar



Rekstrartekjur Skýr. 2020 2019

Framlög og styrkir ............................................. 3 39.563.452 39.166.571

Aðrar tekjur ...................................................... 4 16.359.204 14.615.145

55.922.656 53.781.716

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld ................................... 5 0 0

Verktakagreiðslur .............................................. 19.014.132 14.681.350

Styrkir til deilda (húsaleigustyrkir) ...................... 19.500.000 19.912.069

Áhöld, tæki og búnaður ...................................... 2.445.197 1.878.045

Þátttaka og kostnaður vegna móta ...................... 5 13.692.836 13.598.057

Annar kostnaður ............................................... 1.572.238 879.675

56.224.403 50.949.196

Rekstrarhagnaður (-tap)  (301.747) 2.832.520

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur ......................................................        2.985 2.779

Vaxtagjöld ........................................................ (14.687) (1.392)

       (11.702) 1.387

Hagnaður (tap) ársins        (313.449) 2.833.907

Rekstrarreikningur 2020

_____________________________________________
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Handknattleiksdeild Gróttu - Yngri flokkar



Eignir
Skýr. 2020 2019

Veltufjármunir

Skammtímakröfur ............................................. 4.696.470 4.897.662

Handbært fé ..................................................... 1.031.363 1.645.540

Veltufjármunir samtals 5.727.833 6.543.202

Eignir samtals        5.727.833 6.543.202

Eigið fé og skuldir
Skýr. 2020 2019

Eigið fé

Óráðstafað eigið fé ............................................ 6 4.756.157 5.753.412

Eigið fé samtals 4.756.157 5.753.412

Skuldir

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ......... 971.676 789.790

Skammtímaskuldir samtals        971.676 789.790

Skuldir samtals        971.676 789.790

Eigið fé og skuldir samtals        5.727.833 6.543.202

Efnahagsreikningur 31/12 2020

_____________________________________________
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Handknattleiksdeild Gróttu - Yngri flokkar



Handbært fé frá rekstri Skýr. 2020 2019

 (313.449) 2.833.907

Hreint veltufé (til) frá rekstri (313.449) 2.833.907

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Skammtímakröfur ............................................. 201.192 (1.240.967)

Skammtímaskuldir ............................................ 181.886 (1.273.239)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum 383.078 (2.514.206)

Handbært fé frá rekstri 69.629 319.701

Fjármögnunarhreyfingar

Leiðrétting vegna fyrra árs ................................. (683.806) 0

Fjármögnunarhreyfingar (683.806) 0

 (614.177) 319.701

 1.645.540 1.325.839

 1.031.363 1.645.540

Sjóðstreymi 2020

Handbært fé í árslok ..............................................

Handbært fé í ársbyrjun .........................................

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ............................

Hagnaður ársins ....................................................

_____________________________________________
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Handknattleiksdeild Gróttu - Yngri flokkar



Upplýsingar um félagið

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Matsaðferðir

Handbært fé 

Tekjur

Framlög og styrkir

Aðrar tekjur

Lottó ..................................................................... 1.032.118 1.048.600

16.359.204 14.615.145

15.152.729 13.178.100

Tekjur af mótum o.fl. ...............................................

Sjálfsaflafé ............................................................. 12.289.500 10.620.606

1.

2.

Handknattleiksdeild Gróttu er hluti af Íþróttafélaginu Gróttu á Seltjarnarnesi. Starfsstöð

deildarinnar er staðsett við Suðurströnd 8 á Seltjarnarnesi. Þessi ársreikningur,

handknattleiksdeildar Gróttu, er ársreikningur unglingaráðs.

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Hann er í íslenskum

krónum og byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum. Hann er gerður eftir sömu

reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis teljast bankainnstæður.

3.
2020 2019

Húsaleigustyrkir ......................................................

409.834

1.206.475 1.437.045

Skýringar

Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning þegar þær falla til.

Stjórnendur þurfa að meta og taka sértækar ákvarðanir er varða mikilvæga liði

ársreikningsins og vegna eðlis síns eru háðir mati hverju sinni. Matsaðferðirnar eiga sér

stoð í góðri reikningsskilavenju. Raunveruleg verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir,

geta við sölu eða aðra ráðstöfun, reynst önnur en niðurstaða samkvæmt matinu.

Tekjur eru færðar þegar verulegar líkur eru á að fjárhagslegur ávinningur þeirra renni til

deildarinnar og þegar hægt er að meta þær með áreiðanlegum hætti.

Ferðastyrkir ............................................................

19.500.000 19.500.000

4.

Æfingagjöld ............................................................

1.570.000

Rekstrarstyrkur ....................................................... 5.742.000 5.742.000

590.000 685.365

39.563.452 39.166.571

2020 2019

Aðrir styrkir og tekjur ..............................................

_____________________________________________
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Handknattleiksdeild Gróttu - Yngri flokkar



Skýringar

Þátttaka og kostnaður vegna móta

Eigið fé

Námskeiðsgjöld ....................................................... 70.000 0

Leiðrétting frá fyrra ári ....................................................................

Afkoma ársins ................................................................................

Eigið fé 31/12 .................................................................................

2019

573.144

2020

Þátttökugjöld .......................................................... 599.390 1.548.906

Annar kostnaður ..................................................... 222.935

Ferðakostnaður, innanlands ......................................

13.692.836 13.598.057

5.

12.800.511 11.476.007

5.753.412

6.

4.756.157

Samtals

(313.449)

Eigið fé 1/1 ....................................................................................

(683.806)

_____________________________________________
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Handknattleiksdeild Gróttu - Yngri flokkar



Handknattleiksdeild Gróttu
Meistaraflokkar

Ársreikningur 2020
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Handknattleiksdeild Gróttu - Meistaraflokkar



Rögnvaldur Dofri Pétursson Bjarni Torfi Álfþórsson

Áritun félagskjörinna

skoðunarmanna

Við undirritaðir höfum skoðað ársreikning handknattleiksdeildar Gróttu fyrir árið 2020. Skoðun

okkar hefur ekkert leitt í ljós sem bendir til annars en að reikningsskilin gefi glögga mynd af

afkomu og sjóðstreymi á árinu 2020 og efnahag í lok ársins.

Seltjarnarnesi, 26. apríl 2021

Skoðunarmenn handknattleiksdeildar Gróttu staðfesta hér með ársreikning deildarinnar fyrir

árið 2020 með undirritun sinni.

_____________________________________________
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Handknattleiksdeild Gróttu - Meistaraflokkar



Kári Garðarsson Kristín Finnbogadóttir

Starfsstjórn handknattleiksdeildar Gróttu staðfestir hér með ársskýrslu og ársreikning

deildarinnar fyrir árið 2020 með undirritun sinni.

Seltjarnarnesi, 26. apríl 2021

Áritun stjórnar

_____________________________________________
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Handknattleiksdeild Gróttu - Meistaraflokkar



Rekstrartekjur Skýr. 2020 2019

Framlög og styrkir ............................................. 3 31.491.300 19.316.620

Tekjur af mótum ............................................... 2.645.539 3.036.775

Auglýsingatekjur ............................................... 8.408.679 6.832.500

Aðrar tekjur ...................................................... 1.417.487 3.723.726

43.963.005 32.909.621

Rekstrargjöld

Verktakagreiðslur .............................................. 12.602.950 15.348.000

Styrkir til deilda (húsaleigustyrkir) ...................... 14.800.000 6.800.000

Áhöld, tæki og búnaður ...................................... 1.733.887 1.810.965

Þátttaka og kostnaður vegna móta ...................... 4 4.836.250 6.550.691

Annar kostnaður ............................................... 5 6.254.671 3.122.341

40.227.758 33.631.997

Rekstrarhagnaður (-tap)  3.735.247 (722.376)

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur ......................................................        4.325 580

Vaxtagjöld ........................................................ (159.914) (188.835)

       (155.589) (188.255)

Hagnaður (tap) ársins        3.579.658 (910.631)

Rekstrarreikningur 2020

_____________________________________________
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Handknattleiksdeild Gróttu - Meistaraflokkar



Eignir
Skýr. 2020 2019

Veltufjármunir

Vörubirgðir .......................................................        10.540 10.540

Skammtímakröfur ............................................. 3.885.952 1.241.971

Handbært fé ..................................................... 64.417 119.698

Veltufjármunir samtals 3.960.909 1.372.209

Eignir samtals        3.960.909 1.372.209

Eigið fé og skuldir
Skýr. 2020 2019

Eigið fé

Uppsafnað eigið fé frá fyrra ári ............................ 6 (21.631.309) (23.963.375)

Eigið fé samtals (21.631.309) (23.963.375)

Skuldir

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ......... 25.592.218 25.335.584

Skammtímaskuldir samtals        25.592.218 25.335.584

Skuldir samtals        25.592.218 25.335.584

Eigið fé og skuldir samtals        3.960.909 1.372.209

Efnahagsreikningur 31/12 2020

_____________________________________________
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Handknattleiksdeild Gróttu - Meistaraflokkar



Handbært fé frá rekstri Skýr. 2020 2019

 3.579.658 (910.631)

Hreint veltufé (til) frá rekstri 3.579.658 (910.631)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Skammtímakröfur ............................................. (2.643.981) 2.016.254

Skammtímaskuldir ............................................ 256.634 (1.049.565)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum (2.387.347) 966.689

Handbært fé frá rekstri 1.192.311 56.058

Fjármögnunarhreyfingar

Leiðrétting vegna fyrra árs ................................. (1.247.592) 0

Fjármögnunarhreyfingar (1.247.592) 0

 (55.281) 56.058

 119.698 63.640

 64.417 119.698

Sjóðstreymi 2020

Handbært fé í árslok ..............................................

Handbært fé í ársbyrjun .........................................

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ............................

Hagnaður (Tap) ársins ............................................

_____________________________________________
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Handknattleiksdeild Gróttu - Meistaraflokkar



Upplýsingar um félagið

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Matsaðferðir

Handbært fé 

Tekjur

Framlög og styrkir

Þátttaka og kostnaður vegna móta

ÍSÍ, COVID styrkur .................................................. 2.010.115 10.425.600

2.590.284 3.290.805

2020

Kostnaður meistaraflokks kvenna .............................. 1.419.498 1.587.973

Annar kostnaður ..................................................... 826.468

2019

Kostnaður meistaraflokks karla .................................

1.671.913

31.491.300 29.742.220

Aðrir styrkir og tekjur ..............................................

6.800.000

348.700

Rekstrarstyrkur ....................................................... 10.425.600 10.425.600

3.953.851 1.742.320

Ferðastyrkir ............................................................ 301.734

Skýringar

Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning þegar þær falla til.

Stjórnendur þurfa að meta og taka sértækar ákvarðanir er varða mikilvæga liði

ársreikningsins og vegna eðlis síns eru háðir mati hverju sinni. Matsaðferðirnar eiga sér

stoð í góðri reikningsskilavenju. Raunveruleg verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir,

geta við sölu eða aðra ráðstöfun, reynst önnur en niðurstaða samkvæmt matinu.

Tekjur eru færðar þegar verulegar líkur eru á að fjárhagslegur ávinningur þeirra renni til

deildarinnar og þegar hægt er að meta þær með áreiðanlegum hætti.

1.

2.

Handknattleiksdeild Gróttu er hluti af Íþróttafélaginu Gróttu á Seltjarnarnesi. Starfsstöð

deildarinnar er staðsett við Suðurströnd 8 á Seltjarnarnesi. Þessi ársreikningur,

handknattleiksdeildar Gróttu, er ársreikningur meistaraflokka.

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Hann er í íslenskum

krónum og byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum. Hann er gerður eftir sömu

reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis teljast bankainnstæður.

4.

3.
2020 2019

Húsaleigustyrkir ...................................................... 14.800.000

4.836.250 6.550.691

_____________________________________________
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Handknattleiksdeild Gróttu - Meistaraflokkar



Skýringar

Annar kostnaður

Eigið fé

Eigið fé 1/1 ....................................................................................

Leiðrétting frá fyrra ári ....................................................................

Tap ársins ......................................................................................

Eigið fé 31/12 .................................................................................

0

132.533 393.869Kosnaður vegna skemmtana- og leikjahalds ...............

Annar kostnaður .....................................................

(1.247.592)

6.

(21.631.309)

Samtals

3.579.658

(23.963.375)

3.307.764 2.371.342

5.

2020 2019

Kostnaður vegna bifreiða .........................................

Félagaskipti og sala leikmanna ..................................

Húsaleiga ...............................................................

286.308

850.000

Rekstur skrifstofu .................................................... 312.442 0

6.254.671 3.122.341

726.268 70.822

925.664

_____________________________________________
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Handknattleiksdeild Gróttu - Meistaraflokkar



Knattspyrnudeild Gróttu
Barna- og unglingaráð

Ársreikningur 2020
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Knattspyrnudeild Gróttu - Barna- og unglingaráð





Sölvi Snær Magnússon Rögnvaldur Dofri Pétursson

Arnar Rafn Birgisson Harpa Frímannsdóttir

Pétur Ívarsson Alexander Jensen Hjálmarsson

Harpa Guðfinnsdóttir Þorsteinn Ingason

Stjórn knattspyrnudeildar Gróttu staðfestir hér með ársskýrslu og ársreikning barna og

unglingaráðs fyrir árið 2020 með undirritun sinni.

Seltjarnarnesi, 19. febrúar 2021

Áritun stjórnar

Birgir Tjörvi Pétursson

_____________________________________________

Ársreikningur 2020 3

_____________________________________________

Knattspyrnudeild Gróttu - Barna- og unglingaráð



Rekstrartekjur Skýr. 2020 2019

Framlög og styrkir ............................................. 3 46.115.191 39.327.732

Aðrar tekjur ...................................................... 4 26.255.715 22.643.757

72.370.906 61.971.489

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld ................................... 5 12.929.093 8.433.082

Verktakagreiðslur .............................................. 5 18.083.475 23.137.368

Styrkir til deilda (húsaleigustyrkir) ...................... 20.000.000 20.000.000

Áhöld, tæki og búnaður ...................................... 4.305.407 489.840

Þátttaka og kostnaður vegna móta ...................... 6 11.293.947 7.913.798

Annar kostnaður ............................................... 7 2.742.373 1.096.982

69.354.295 61.071.070

Rekstrarhagnaður  3.016.611 900.419

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur ......................................................        982 1.969

Vaxtagjöld ........................................................ (6.094) (14.387)

       (5.112) (12.418)

Hagnaður ársins        3.011.499 888.001

Rekstrarreikningur 2020

_____________________________________________
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Knattspyrnudeild Gróttu - Barna- og unglingaráð



Eignir
Skýr. 2020 2019

Fastafjármunir

Búningar .......................................................... 0 500.000

Fastafjármunir samtals 0 500.000

Veltufjármunir

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur ........................... 456.835 3.357.317

Krafa á aðalstjórn .............................................. 2.429.183 1.209.244

Handbært fé ..................................................... 4.095.948 595.430

Veltufjármunir samtals 6.981.966 5.161.991

Eignir samtals        6.981.966 5.661.991

Eigið fé og skuldir
Skýr. 2020 2019

Eigið fé

Óráðstafað eigið fé ............................................ 8 5.794.775 2.783.276

Eigið fé samtals 5.794.775 2.783.276

Skuldir

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ......... 896.500 1.876.350

Skuld við meistaraflokk ...................................... 0 745.255

Aðrar skammtímaskuldir .................................... 290.691 257.110

Skammtímaskuldir samtals        1.187.191 2.878.715

Skuldir samtals        1.187.191 2.878.715

Eigið fé og skuldir samtals        6.981.966 5.661.991

Efnahagsreikningur 31/12 2020

_____________________________________________
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Knattspyrnudeild Gróttu - Barna- og unglingaráð



Handbært fé frá rekstri Skýr. 2020 2019

 3.011.499 888.001

Hreint veltufé frá rekstri 3.011.499 888.001

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Skammtímakröfur ............................................. 2.900.482 (383.436)

Skammtímaskuldir ............................................ (1.691.524) (90.457)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum 1.708.958 (473.893)

Handbært fé frá rekstri 4.720.457 414.108

Fjármögnunarhreyfingar

Skammtímalán, breyting .................................... (1.219.939) (808.940)

Fjármögnunarhreyfingar (1.219.939) (808.940)

 3.500.518 (394.832)

 595.430 990.262

 4.095.948 595.430

Sjóðstreymi 2020

Handbært fé í árslok ..............................................

Handbært fé í ársbyrjun .........................................

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ............................

Hagnaður, (Tap) ársins ...........................................
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Upplýsingar um félagið

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Matsaðferðir

Handbært fé 

Tekjur

Framlög og styrkir

Styrktaraðilar ......................................................... 0 1.000.000

KSÍ styrkir .............................................................. 7.979.103

Sjálfsaflafé ............................................................. 6.245.448 4.619.760

Lottó ..................................................................... 1.331.094 1.318.240

Rekstrarstyrkur ....................................................... 5.742.000 5.742.000

2.201.575 2.714.432

46.115.191 39.327.732

Skýringar

Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning þegar þær falla til.

Stjórnendur þurfa að meta og taka sértækar ákvarðanir er varða mikilvæga liði

ársreikningsins og vegna eðlis síns eru háðir mati hverju sinni. Matsaðferðirnar eiga sér

stoð í góðri reikningsskilavenju. Raunveruleg verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir,

geta við sölu eða aðra ráðstöfun, reynst önnur en niðurstaða samkvæmt matinu.

Tekjur eru færðar þegar verulegar líkur eru á að fjárhagslegur ávinningur þeirra renni til

deildarinnar og þegar hægt er að meta þær með áreiðanlegum hætti.

Til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis teljast bankainnstæður.

Ferðastyrkir ............................................................ 2.615.971

1.

2.

Knattspyrnudeild Gróttu er hluti af Íþróttafélaginu Gróttu á Seltjarnarnesi. Starfsstöð

deildarinnar er staðsett við Suðurströnd 8 á Seltjarnarnesi. Þessi ársreikningur,

knattspyrnudeildar Gróttu, er ársreikningur allra yngriflokka hjá knattspyrnudeild Gróttu.

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Hann er í íslenskum

krónum og byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum. Hann er gerður eftir sömu

reikningsskilaaðferðum og árið áður.

3.
2020 2019

Húsaleigustyrkir ...................................................... 20.000.000 20.000.000

1.633.300

Aðrir styrkir ............................................................

2.300.000

_____________________________________________
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Skýringar

Aðrar tekjur

Laun og launatengd gjöld

Þátttaka og kostnaður vegna móta

Annar kostnaður

Eigið fé

Vátryggingar .......................................................... 53.139 29.388

2020 2019

Verktakar ............................................................... 18.083.475 23.137.368

18.083.475 23.137.368

552.000

2020 2019

Ferðakostnaður innanlands ....................................... 9.567.000 6.292.778

Eigið fé 1/1 ............................................................

Afkoma ársins .........................................................

2.783.276

6.978.391

Annar starfsmannakostnaður ....................................

Húsaleiga ............................................................... 2.280.000 670.000

162.500

Sumarskóli ............................................................. 3.030 3.472

400.000 0

12.929.093 8.433.082

707.000

3.011.499 3.011.499

5.794.775Eigið fé 31/12 ......................................................... 5.794.775

Annar kostnaður ..................................................... 1.019.947

47.980 0

Þátttökugjöld ..........................................................

Kynning og fræðsla ................................................. 105.000

Óráðstafað 

eigið fé

2.783.276

4.

2020

Samtals

2019

20.858.393

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

26.255.715 22.643.757

8.

23.057.918Æfingagjöld ............................................................

6.

5.

2020 2019

Laun ...................................................................... 10.364.568

1.069.020

7.

2020 2019

11.293.947 7.913.798

2.742.373 1.096.982

190.481 157.406

Annar kostnaður ..................................................... 46.964 0

Þjónustugjöld .........................................................

Íþróttaskóli og námsskeið ........................................ 3.149.817 1.785.364

Launatengd gjöld .................................................... 2.164.525 1.454.691

Rekstur skrifstofu .................................................... 63.759 74.216

_____________________________________________

Ársreikningur 2020 8

_____________________________________________

Knattspyrnudeild Gróttu - Barna- og unglingaráð



Knattspyrnudeild Gróttu
Meistaraflokkar

Ársreikningur 2020

http://www.grottasport.is/


2

3

4

5

6

7

Efnisyfirlit

Áritun stjórnar ................................................

Rekstrarreikningur ...........................................

Efnahagsreikningur ..........................................

Sjóðstreymi ....................................................

Skýringar .......................................................

Áritun endurskoðanda ......................................

_____________________________________________

Ársreikningur 2020

_____________________________________________

Knattspyrnudeild Gróttu - Meistaraflokkar kk og kvk





Sölvi Snær Magnússon Rögnvaldur Dofri Pétursson

Arnar Rafn Birgisson Harpa Frímannsdóttir

Pétur Ívarsson Alexander Jensen Hjálmarsson

Harpa Guðfinnsdóttir Þorsteinn Ingason

Stjórn knattspyrnudeildar Gróttu staðfestir hér með ársskýrslu og ársreikning meistaraflokka

fyrir árið 2020 með undirritun sinni.

Seltjarnarnesi, 19. febrúar 2021

Áritun stjórnar

Birgir Tjörvi Pétursson
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Rekstrartekjur Skýr. 2020 2019

Framlög og styrkir ............................................. 3 29.471.235 21.479.168

Tekjur af mótum ............................................... 20.506.469 5.019.075

Auglýsingatekjur ............................................... 4 22.857.654 12.610.453

Aðrar tekjur ...................................................... 17.874.379 1.472.672

90.709.737 40.581.368

Rekstrargjöld

Verktakagreiðslur .............................................. 25.248.150 19.890.934

Styrkir til deilda (húsaleigustyrkir) ...................... 5.500.000 5.500.000

Áhöld, tæki og búnaður ...................................... 7.075.690 5.373.479

Þátttaka og kostnaður vegna móta ...................... 5 18.279.968 8.154.435

Rekstur vallarhúss ............................................. 4.276.667 0

Annar kostnaður ............................................... 6 17.868.168 3.270.944

78.248.643 42.189.792

Rekstrarhagnaður (-tap)  12.461.094 (1.608.424)

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur ......................................................        8.744 5.615

Vaxtagjöld ........................................................ 0 (7.590)

       8.744 (1.975)

Hagnaður (tap) ársins        12.469.838 (1.610.399)

Rekstrarreikningur 2020

_____________________________________________
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Eignir
Skýr. 2020 2019

Fastafjármunir

Leikmenn ......................................................... 7 2.400.000 2.400.000

Fastafjármunir samtals 2.400.000 2.400.000

Veltufjármunir

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur ........................... 4.563.494 3.445.552

Krafa á barna- og unglingaráð ............................ 0 745.255

Skammtímakröfur ............................................. 126.543 39.994

Handbært fé ..................................................... 7.732.325 45.723

Veltufjármunir samtals 12.422.362 4.276.524

Eignir samtals        14.822.362 6.676.524

Eigið fé og skuldir
Skýr. 2020 2019

Eigið fé

Leikmenn ......................................................... 8 2.400.000 2.400.000

Óráðstafað eigið fé ............................................ 8 9.968.044 (2.501.794)

Eigið fé samtals 12.368.044 (101.794)

Skuldir

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ......... 1.099.500 2.569.980

Skuld við Aðalstjórn ........................................... 1.354.818 4.208.338

Skammtímaskuldir samtals        2.454.318 6.778.318

Skuldir samtals        2.454.318 6.778.318

Eigið fé og skuldir samtals        14.822.362 6.676.524

Efnahagsreikningur 31/12 2020

_____________________________________________
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Handbært fé (til) frá rekstri Skýr. 2020 2019

 12.469.838 (1.610.399)

Hreint veltufé (til) frá rekstri 12.469.838 (1.610.399)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur ........................... (459.236) (3.250.801)

Skammtímaskuldir ............................................ (1.470.480) 821.233

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum (1.929.716) (2.429.568)

Handbært fé (til) frá rekstri 10.540.122 (4.039.967)

Fjármögnunarhreyfingar

Skammtímalán, breyting .................................... (2.853.520) 1.931.392

Fjármögnunarhreyfingar (2.853.520) 1.931.392

 7.686.602 (2.108.575)

 45.723 2.154.298

 7.732.325 45.723

Sjóðstreymi 2020

Handbært fé í árslok ..............................................

Handbært fé í ársbyrjun .........................................

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ............................

Hagnaður, (Tap) ársins ...........................................

_____________________________________________

Ársreikningur 2020 6

_____________________________________________

Knattspyrnudeild Gróttu - Meistaraflokkar kk og kvk



Upplýsingar um félagið

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Matsaðferðir

Handbært fé 

Tekjur

Framlög og styrkir

Auglýsingatekjur

KSÍ styrkir .............................................................. 8.826.745 2.443.750

Rekstrarstyrkur ....................................................... 10.425.600

1.448.000

4.

2020 2019

8.356.718

Aðrar auglýsingatekjur .............................................

Aðrir styrkir ............................................................

22.857.654 12.610.453

18.555.550Skilti á íþróttavelli ...................................................

Skýringar

Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning þegar þær falla til.

Stjórnendur þurfa að meta og taka sértækar ákvarðanir er varða mikilvæga liði

ársreikningsins og vegna eðlis síns eru háðir mati hverju sinni. Matsaðferðirnar eiga sér

stoð í góðri reikningsskilavenju. Raunveruleg verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir,

geta við sölu eða aðra ráðstöfun, reynst önnur en niðurstaða samkvæmt matinu.

Tekjur eru færðar þegar verulegar líkur eru á að fjárhagslegur ávinningur þeirra renni til

deildarinnar og þegar hægt er að meta þær með áreiðanlegum hætti.

Til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis teljast bankainnstæður.

Ferðastyrkir ............................................................ 1.916.601

1.

2.

Knattspyrnudeild Gróttu er hluti af Íþróttafélaginu Gróttu á Seltjarnarnesi. Starfsstöð

deildarinnar er staðsett við Suðurströnd 8 á Seltjarnarnesi. Þessi ársreikningur,

knattspyrnudeildar Gróttu, er ársreikningur meistaraflokks karla og kvenna.

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Hann er í íslenskum

krónum og byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum. Hann er gerður eftir sömu

reikningsskilaaðferðum og árið áður.

3.
2020 2019

Húsaleigustyrkir ...................................................... 5.500.000 5.500.000

10.425.600

2.802.289 1.661.818

29.471.235 21.479.168

4.302.104 4.253.735

_____________________________________________
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Skýringar

Þátttaka og kostnaður vegna móta

Annar kostnaður

Leikmenn

Eigið fé

7.

Verðmæti leikmanna Knattspyrnudeildar Gróttu nam 2,4 mkr. í lok ársins. Leikmenn eru

eignfærðir samkvæmt mati eins og það er gefið út af Knattspyrnusambandi Íslands í lok

ársins. Breyting á mati ársins er færð í gegnum rekstrarreikning.

17.868.168 3.270.944

Uppeldisgjald  ......................................................... 151.575 0

1.111.108 545.760

Skrifstofukostnaður  ................................................ 236.967 13.101

Skiltagerð  ............................................................. 1.310.650 311.486

Skemmtanahald, þorrablót ....................................... 0 410.465

Vátryggingar ..........................................................

Endurskoðun ársreiknings ........................................

6.

2020

0

2019

18.279.968 8.154.435

Afreksstyrkir  .......................................................... 12.348.950 0

888.000

Prentun og útgáfa ................................................... 790.478 1.017.300

198.400

Félagaskipti og sala leikmanna .................................. 1.248.040

3.621.718

Félagsgjald ÍTF  ...................................................... 150.000 0

Samtals

8.

Sjúkrakostnaður ..................................................... 1.032.739

5.

Annar kostnaður ..................................................... 6.748.515

366.629

Annar kostnaður vegna leikmanna .............................

1.295.351

4.196.927 2.870.737

2020 2019

Ferðakostnaður innanlands ....................................... 6.301.787

Námsskeið og fundir ................................................ 322.000 84.832

12.469.838 0 12.469.838

(2.501.794)Eigið fé 1/1 .....................................

12.368.0449.968.044

Óráðstafað 

eigið fé

Afkoma ársins .................................

Eigið fé 31/12 ................................. 2.400.000

Leikmenn

(101.794)2.400.000
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