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Ávarp
formanns
Starfsárið 2021 hjá Gróttu markaðist mjög af áhrifum 
Covid faraldursins líkt og árið á undan. Segja má að 
í upphafi árs hafi seinni hálfleikurinn hafist í þeirri 
hörðu keppni sem baráttan við veiruna var. Í seinni 
hálfleik var blásið til sóknar eftir að félagið hafði þurft 
að spila nánast nauðvörn gegn hörðum sóknum 
veirunnar allan fyrri hálfleikinn þ.e. árið 2020. Stóðu 
leikar tæpt í hálfleik en hægt og bítandi náði félagið 
yfirhöndinni með öguðum og skemmtilegum 
sóknarleik í síðari hálfleik. Þrátt fyrir skyndisóknir og 
hraðaupphlaup veirunnar fór svo að félagið hafði 
nauman sigur og gat fagnað með flikk, flakki og 
heljarstökki í árslok.

Í leikslok er staðan því sú að Grótta er sigurvegari. 
Þannig er fjárhagsstaða aðalstjórnar og deilda 
viðunandi, þrátt fyrir erfiðleika vegna Covid. Skipti 
þar miklu að ríkið og bæjaryfirvöld komu nokkuð 
til móts við tekjutap félagsins. Þá greip félagið til 
harðra aðhaldsaðgerða og kostnaður var lækkaður 
alls staðar þar sem það var unnt. Það sem meiru máli 
skiptir þó var að brottfall iðkenda var hverfandi ólíkt 
því sem gerðist hjá fjölda íþróttafélaga á landinu. 
Þann árangur má þakka frábæru starfsfólki og 
þjálfurum Gróttu sem og sjálfboðaliðum félagsins 
sem sýndu ótrúlegt æðruleysi á þessum erfiðu 
tímum og tókust á við hinar ýmsu áskoranir með 
jafnargeði. Þá skipti miklu sá skilningur og þolinmæði 

sem foreldar iðkenda sýndu starfi félagsins á þessum 
erfiðu tímum. 

Í árslok voru skráðir 1569 iðkendur í Gróttu, fjöldi 
félagsmanna var 3257 og auk fastra starfsmanna, sem 
eru fjórir, störfuðu reglulega u.þ.b. 130 einstaklingar 
við þjálfun og önnur verkefni hjá aðalstjórn og 
þremur deildum félagsins. Þá kom að starfi félagsins 
fjöldi sjálfboðaliða en það er nær ómögulegt að vita 
með vissu hver fjöldi sjálfboðaliða er hverju sinni, 
en þeir hlaupa á mörgum tugum. Sjálfboðaliðar 
eru gríðarlega mikilvægir fyrir starfsemi Gróttu 
og þau eru ótalin ársverk í mönnun stjórna deilda, 
meistaraflokksráða, barna- og unglingaráða, 
vinnuhópa eða mönnun hinna margvíslegu viðburða 
sem eru haldnir reglulega á vegum félagsins og öll 
þau ótal verkefni sem til falla við slíkan rekstur. Ber 
að þakka sérstaklega þeim sem hafa sinnt þessum 
störfum og þannig gert félaginu kleift að sinna 
hlutverki sínu svo vel. 
 
Segja má að þau verkefni sem fylgdu þeim aðgerðum 
sem grípa þurfti til vegna kórónuveirufaraldsins síðast 
liðinn tvö ár hafa valdið því að mörg önnur verkefni 
sem voru á dagskrá aðalstjórnar töfðust eða fóru í 
bið. Það á þó ekki við um þau öll. Þannig tókst þrátt 
fyrir tímafreka baráttu við faraldurinn að ýta úr vör 
stafrænni byltingu fyrir Gróttu sem mun gjörbreyta 
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fjárumsýslu félagsins, bæta samskipti innan þess og 
virkni starfsfólks, tryggja vörslu gagna, samþætta 
upplýsingakerfi og vonandi auka og bæta þjónustu 
við iðkendur félagsins. Boðið var upp á aukna 
fræðslu til þjálfara og iðkenda með fjölbreyttum 
námskeiðum s.s. um sköpun góðrar liðsheildar, um 
jákvæða karlmennsku, samskipti við foreldra o.fl. Þá 
var unnið að endurnýjun viðurkenningar á Gróttu 
sem fyrirmyndarfélags ÍSÍ, hrint af stað átaki í að 
leita uppi myndir úr starfi félagsins og hafin vinna 
við að endurskoða þjónustusamnings félagsins við 
Seltjarnarnesbæ. Jafnframt var viðhaldi mannvirkja 
sinnt af krafti og áfram unnið að því að bæta aðstöðu 
iðkenda s.s. með kaupum á nýjum LED skjám á 
Vivaldi–vellinum og í fimleikasalnum. 

Nú þegar tímafrek og slítandi barátta við Covid 
veiruna er að baki bíða krefjandi verkefni fyrir Gróttu. 
Þar ber hæst tvennt, þ.e. fjölga þeim sem stunda 
íþróttir undir merkjum Gróttu og bæta aðstöðu 
iðkenda og þjálfara enn frekar. 

Grótta skilgreinir sig sem íþróttafélag Seltjarnarness 
og markmið þess er að þjóna sveitarfélaginu okkar 
og nærumhverfi á sem bestan hátt. Þrátt fyrir að 
iðkendur félagsins komi víða að er ljóst að ekki er 
grundvöllur fyrir því að fjölga sérgreinadeildum 
félagsins einfaldlega vegna þess að fjöldi 
hugsanlegra iðkenda er ekki nægur auk þess sem 
systrafélag okkar KR sinnir ýmsum íþróttagreinum af 
myndarbrag og iðkendur af Seltjarnarnesi geta sótt 
þjónustu þangað líkt og fimleikafólk í Vesturbænum 
sækir þjónustu til Gróttu. Hins vega ætti það að vera 
félaginu kappsmál að bjóða fleirum að iðka íþróttir 
undir merkjum Gróttu, sérstaklega fullorðnum og 
þeim hópum sem hafa ekki fundið sér stað innan 
skipulagðra félaga. Þannig liggur beinast við að 
félagið stofni almenna deild þar sem ýmsir hópar 
gætu átt skjól, s.s. trimmklúbbar, rafíþróttafólk, 
skákáhugamenn, kajakræðarar, gönguhópar, eldri 
borgarar, o.s.frv. Grótta gæti boðið þessum hópum 
margvíslega þjónustu og formgert starf þeirra en 
myndi í staðinn eignast öfluga félagsmenn sem 
myndu styrkja starf þess enn frekar. 

Með stækkun íþróttahúss Gróttu sem lauk á 
haustmánuðum 2018 batnaði aðstaða félagsins 
til muna. Munaði þar helst um að aðstaða 
fimleikadeildarinnar varð öll betri. Þrátt fyrir það er 
enn nokkuð verk óunnið s.s. enn á eftir að innrétta 
rými í og við anddyri hússins sem ætlunin er að 
nýta sem félagsrými með afþreyingu fyrir iðkendur 
og biðsvæði fyrir foreldra. Þá þarf einnig að bæta 
aðstöðu fyrir áhorfendur í fimleikasal svo eitthvað sé 
nefnt. Jafnframt liggur fyrir að ráðast þarf í stórátak 
til að bæta aðstöðuna til knattspyrnuiðkunar 
sem er óviðunandi fyrir þann fjölda iðkenda sem 
æfir hjá félaginu. Er þar mest aðkallandi að bæta 
búningaaðstöðu og starfsaðstöðu þjálfara. Til að auka 
fyrirsjáanleika og tryggja markvissa uppbyggingu 
og viðhald á mannvirkjum félagins hefur verið unnin 
þarfagreining og uppbyggingaráætlun sem kynnt 
verður bæjarfélaginu sumarið 2022. Sú vinna leiðir 
vonandi til þess að innan skamms muni Grótta geta 
státað að fyrirmyndar aðstöðu fyrir alla iðkendur sína. 

Það er því ljóst að ærin verkefni bíða aðalstjórnar 
og mikil vinna er fram undan við að koma Gróttu í 
fremstu röð þar sem félagið á heima. 

Almennt um starf félagsins

Samningar við Sessor
Grótta og Sessor hafa undirritað samning þess 
efnis að Sessor leiði félagið í gegnum stafrænar 
umbreytingar. Verkefnið er nokkuð umfangsmikið og 
felur í sér innleiðingu á nýjum viðskiptahugbúnaði, 
breyttu verklagi, öflugri stjórnendasýn ásamt öðrum 
þáttum.

Áður en gengið var til samninga um heildarverkefnið 
framkvæmdi starfsfólk Sessor úttekt á stöðu á 
stoðþjónustu félagsins ásamt tæknilega umhverfinu. 
Úttektin leiddi í ljóst að mikil tækifæri lágu í 
mögulegum breytingum sem myndu draga talsvert 
úr vinnu og hækka þjónustustig við sjálfboðaliða 
sem vinna í þágu félagsins.

Lykilþættirnir í stafrænni umbreytingu hjá Gróttu eru 
fjölmargir en eftirfarandi þættir þóttu mikilvægastir:

• Fullnýting stafrænna lausna
• Heilstæð endurskoðun viðskiptaferla
• Sjálfvirknivæðing og stöðugt flæði gagna
• Endurþjálfun og virkjun starfsfólks
• Samþættingar upplýsingakerfa
• Sjálfvirk upplýsingagjöf og eftirlit

Þjónustukönnun
Í fjórða sinn lögðum við fyrir þjónustukönnun fyrir 
félagið í heild sinni. Útkoman var í heild góð og 
foreldrar almennt mjög ánægðir með þá þjónustu 
sem börnin þeirra eru að fá hjá félaginu. Liðan barna 
í starfinu fær hæsta skorið fjórða árið í röð sem er 
ánægjuleg niðurstaða. Ýmsar ábendingar bárust í 
opnum svörum sem nýtast deildum félagsins og 
félaginu í heild afar vel til umbóta.

Fræðsla Karlmennskan
Á haustmánuðum hélt Þorsteinn V. Einarsson frá 
samfélagsmiðlinum Karlmennskan fyrirlestur fyrir 
Gróttudrengi fædda 2003-2007 í knattspyrnu og 
handbolta. 

Erindi Þorsteins heitir ,,Leikreglur karlmennskunnar“ 
og fjallaði um muninn á skaðlegri og jákvæðri 
karlmennsku og hvernig strákarnir geti skapað 
liðsheild sem byggir á virðingu, meðvitund og 
samkennd. Vel var mætt á fyrirlesturinn og gerðu 
drengirnir góðan róm af erindi Þorsteins.

Haustfundur þjálfara – fræðsla frá KVAN
Haustfundur þjálfara allra deild hjá Gróttu fór fram 
í byrjun nóvember í hátíðarsal félagsins. Fyrri hluta 
fundar var erindi frá skrifstofunni um praktísk málefni 
en aðalfyrirlesturinn var í höndum Jón Halldórssonar 
frá Kvan sem sem nefnist: Hvernig sköpum við góða 
liðsheild?

Jón fjallaði um hópa sem drifnir eru áfram af 
ákveðinni menningu sem skapast hefur innan þessa 
ákveðna hóps. Hvað er það sem skapar ákveðna 
menningu innan hóps? Hvernig getum við fundið 
út hverjir eru leiðtogar í hópnum? Eru leiðtogarnir 
jákvæðir eða neikvæðir?

Hvernig getum við sett markmið hópsins fram á 
þann hátt að allir séu tilbúnir að leggja sitt af mörkum 
til að ná árangri? Jón skoðaði nokkur raundæmi 
um hópa sem hafa náð miklum árangri og veltum 
fyrir okkur hverjir lykilþættirnir eru í þessu hópum. 
Þetta var kraftmikill og skemmtilegur fyrirlestur sem 
þjálfararnir gerðu góðan róm af.

Þjálfarafræðsla um samskipti við foreldra
Hrund Þrándardóttir sálfræðingur hjá Sálstofunni 
hélt fræðslu fyrir þjálfara barna og unglinga hjá 
Gróttu á haustmánuðum. 
Yfirskrift fræðslunnar var: Samvinna þjálfara og 
foreldra hefur mikilvæg áhrif m.a. á mætingu barna, 
þátttöku, líðan og  þrautseigju. Í fræðslunni er áhersla 
lögð á hvað þjálfarar geta gert til að byggja upp góð 
samskipti og gagnlega samvinnu við foreldra og 
hvernig hægt er að bregðast við erfiðum aðstæðum.



MannauðurÁhersla er á virkni þjálfara á meðan fræðslu stendur, 
að þeir geti mátað efnið í sína vinnu og nýtt það eins 
og hægt er.

Fyrirmyndarfélag Gróttu
Vinna við endurnýjun viðurkenningar ÍSÍ vegna 
fyrirmyndarfélags stendur yfir er von á að þeirri 
vinnu ljúki á vormánuðum 2022. Grótta hefur verið 
fyrirmyndarfélag ÍSÍ um árabil en endurnýja þarf 
viðurkenninguna á fimm ára fresti.

COVID framlag ríkisins
Rekstur íþróttafélaga hefur verið erfiður í heims-
faraldri. Í marsmánuði 2021 úthlutaði ríkið 5.5 
milljónum króna til Gróttu vegna tekjutaps í kjölfar 

Covid-19. Stærsti björgunarhringur íþróttafélaganna 
var ákvörðun ríkisins að greiða launakostnað og 
verktakagreiðslur á tilteknu tímabili þegar óheimilt 
var að stunda íþróttir vegna sóttvarnarráðstafana. 
Íþróttafélagið Grótta naut góðs af því úrræði.

Endurnýjun þjónustusamnings við Seltjarnarnesbæ
Þjónustusamningur við Seltjarnarnesbæ gerir okkur 
kleift að standa straum af rekstri skrifstofu, rekstur 
deilda er afar háður rekstrarstyrkjum sem þær 
njóta vegna samningsins auk þess sem ferðalög 
iðkenda eru styrkt. Þjónustusamningurinn rennur út 
í lok árs og á endurskoðun hans að fara fram fyrir 
1. Júní 2022. Íþróttafélagið Grótta undirbýr nú þær 
samningaviðræður og hlakkar til samtalsins.

Bragi Björnsson  
Formaður aðalstjórnar  
Lögmaður
4 ár í stjórn Gróttu

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

Guðjón Rúnarsson  
Formaður 
fimleikadeildar  
Lögfræðingur
5 ára starf fyrir Gróttu

Ragnar Rafnsson 
Gjaldkeri  
Löggiltur 
endurskoðandi
9 ára starf fyrir Gróttu

Kristín 
Finnbogadóttir 
Fjármálastjóri  
Stúdentspróf
21 ára starf hjá Gróttu

Pétur Blöndal 
Varamaður  
MBA frá HR  
5 ára starf fyrir Gróttu

Vantar á mynd: 
Ísak Runólfsson, 
varamaður

Fanney Rúnarsdóttir 
Ritari  
Íþróttakennari 
2 ár í aðalstjórn Gróttu

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

Þröstur Þór 
Guðmundsson  
Varaformaður  
Lögmaður
4 ára starf fyrir Gróttu

Gunnlaugur Jónsson  
Íþróttastjóri  
Stjórnmálafræði
3 ára starf fyrir Gróttu

Birgir Tjörvi 
Pétursson  
Formaður 
knattspyrnudeildar  
Lögmaður
5 ára starf fyrir Gróttu

Aðalstjórn Gróttu

Starfsmenn á skrifstofu aðalstjórnar
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Elvar Grétarsson 
6 ára starf fyrir Gróttu

Valdimar Ólafsson 
12 ára starf fyrir Gróttu

Örlygur Ásgeirsson 
6 ára starf fyrir Gróttu

Reynir Hólm 
Jónsson  
3 ára starf fyrir Gróttu

Vantar á mynd: 
Hafdísi Guðmundsdóttir

Jóhanna Selma 
Sigurðardóttir  
6 ára starf fyrir Gróttu

Sólveig 
Herbertsdóttir  
6 ára starf fyrir Gróttu

Starfsmenn íþróttamannvirkja

Viðurkenningar

Íþróttamaður og -kona Gróttu
Við fórum þá leið í ár að framleiða myndbönd um 
verðlaunahafa í stað þess að hafa athöfn þar sem 
sóttvarnarreglur leyfðu ekki mannfögnuð.
Við boðuðum tilnefnda og vinningshafa í 
myndatöku hjá Eyjólfi Garðarssyni fimmtudaginn 
6. janúar og myndbandsupptökur með sigur-
vegurum fóru fram helgina eftir undir styrkri 
stjórn Fjalars Sigurðarsonar. Myndböndin voru 
svo birt eitt af öðru á miðlum Gróttu dagana 14.-
25. janúar 2022.
 
Íþróttakona Gróttu
Tilnefnd voru:
• Katrín Helga Sigurbergsdóttir-handknattleiksdeild
• Maggie Ann Smither – knattspyrnudeild
• Nanna Guðmundsdóttir – fimleikadeild

Nanna Guðmundsdóttir var valin íþróttakona Gróttu 
árið 2021.  Nanna Guðmundsdóttir er í hópi fremstu 
áhalda-fimleikakvenna landsins og hefur lagt mikið á 
sig til komast á þann stað sem hún er á í dag. Nanna 
varð Íslandsmeistari í fjölþraut á Íslandsmótinu 
sem var haldið í mars. Þetta var hennar fyrsti 
Íslandsmeistaratitilll í fjölþraut í kvennaflokki. Nanna 
var valin í úrvalshóp kvenna hjá FSÍ árið 2021.

Nanna var í landsliði Íslands á Evrópumótinu í 
áhaldafimleikum sem var haldið í Sviss dagana 21. 
– 25. apríl. Nanna var með besta árangur Íslenskra 
landsliðsins í fjölþraut og hæstu stig sem íslensk 
fimleikakona fékk á árinu. Hún fékk samtals 47,032 
stig sem að eru hæstu stig sem hún hefur fengið í 
fjölþraut. Hennar besti árangur var á gólfi þar sem 
hún varð í 40. sæti af 91 keppanda.

Hún var í landsliði Íslands á Heimsmeistaramótinu 
í áhaldafimleikum sem var haldið í Japan dagana 
18. – 24. október. Hún var efst íslenskra kvenna á 
einstökum áhöldum, en hún skoraði 12.000 stig á 
gólfi og fékk hrós frá yfirdómara á gólfi fyrir „perfect 
artistry“. Hún varð í 39. sæti af alls 82 keppendum. 

Íþróttamaður Gróttu
Tilnefndir voru:
• Birgir Steinn Jónsson – handknattleiksdeild
• Pétur Theodór Árnason – knattspyrnudeild

Pétur Theodór Árnason  var valinn íþróttamaður 
Gróttu árið 2021. Pétur er 26 ára gamall og er fæddur 
og uppalinn Gróttumaður. Hann lék sinn fyrsta leik í 
meistaraflokki aðeins 16 ára gamall en þá lék liðið 1. 
deild. Eftir að hafa orðið fyrir og loks sigrast á afar 
erfiðum meiðslum blés Pétur nýju lífi í ferilinn og 
gekk til liðs við Gróttu um mitt sumar 2018. Var Pétur 
mikilvægur hlekkur í að tryggja liðinu sæti í efstu 
deild, í fyrsta skipti í sögu félagsins.

Eftir erfitt ár í efstu deild kom Pétur tvíefldur til baka sl. 
sumar og þegar yfir lauk hafði hann skorað 26 mörk í 
23 leikjum í deild og bikar. Pétur var vafalaust einn af 
bestu mönnum liðsins og deildarinnar í sumar og hjó 
nærri um hálfrar aldar gömlu markameti í næst efstu 
deild. Frammistaða hans vakti athygli liða í efstu deild 
og eftir lok tímabils gekk hann í raðir Breiðabliks. 
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Kjöri íþróttamanns og íþróttakonu æskunnar hjá 
Gróttu árið 20241 var lýst  með rafrænum hætti 
þann í janúar 2022. Tilnefnd til verðlaunanna voru:

Íþróttamaður æskunnar
Tilnefndir voru:
Antoine Óskar Pantano – handknattleiksdeild
Hrafn Ingi Jóhannsson – handknattleiksdeild
Kjartan Kári Halldórsson – knattspyrnudeild
Pétur Kári Hannesson – knattspyrnudeild

Knattspyrnumaðurinn Kjartan Kári Halldórsson var 
valinn íþróttamaður æskunnar árið 2021. Hinn 18 
ára Kjartan Kári er Gróttumaður í húð og hár sem 
átti frábært tímabil með Gróttu síðastliðið sumar. 
Hinn ungi og efnilegi Kjartan á að baki 26 leiki fyrir 
meistaraflokk Gróttu og hefur skorað í þeim 9 mörk. 
Hann hóf feril sinn með meistaraflokki árið 2020 í 
Pepsi Max deildinni með Gróttu en síðasta sumar lék 
hann 19 leiki í Lengjudeildinni og einn í bikar þar sem 
hann lét ljós sitt skína. Kjartan var valinn efnilegasti 
leikmaður Gróttu á lokahófi meistaraflokkanna í 
haust. 

Kjartan á einnig að baki 12 landsleiki, með U16 
ára og U19 ára landsliðum Íslands. Kjartan spilaði 
fyrir íslenska U-19 ára landsliðið þegar liðið keppti 
í undankeppni EM, þar kom hann við sögu í öllum 
þremur leikjum liðsins. Kjartan spilaði einnig í þremur 
vináttulandsleikjum fyrir U-19 ára landsliðið á árinu. 

Nú á dögunum framlengdi Kjartan samning sinn 
við knattspyrnudeild Gróttu út árið 2023. Gaman er 
að segja frá því að á komandi tímabili mun Kjartan 
spila í nýju númeri, en hin víðfræga sjöa sem Pétur 
Theódór Árnason hefur spilað í síðustu ár fer nú til 
Kjartans Kára.

Íþróttakona æskunnar
Tilnefndar voru:
Freyja Geirsdóttir - fimleikadeild
Hrafnhildur Hekla Grímsdóttir - handknattleiksdeild
Katrín Anna Ásmundsdóttir - handknattleiksdeild
Lilja Lív Magnúsdóttir - knattspyrnudeild
Lilja Davíðsdóttir Scheving - knattspyrnudeild

Handknattleikskonan Katrín Anna Ásmundsdóttir 
var valin íþróttakona æskunnar árið 2021. Katrín 
Anna er leikmaður meistaraflokks kvenna og 3.flokks 
félagsins. Hún er fædd árið 2004 og er örvhentur 
hornamaður. Þrátt fyrir ungan aldur er þetta þriðja 
tímabil Katrínar Önnu með meistaraflokki Gróttu. 
Hún skoraði 51 mark í deildinni í fyrra þegar liðið 
komst alla leið í úrslit í umspili um sæti í Olísdeildinni 
en tapaði í úrslitaeinvígi við Olísdeildarlið HK. Katrín 
Anna hefur sýnt með sinni frammistöðu að hún er 
einn albesti örvhenti hornamaður deildarinnar. Á 
lokahófi meistaraflokks í vor var Katrín Anna valinn 
efnilegasti leikmaður liðsins.

Katrín Anna hefur verið fastamaður í unglingalands-
lið Íslands og var tvívegis valin í keppnisferðir með 
liðinu á árinu. Í sumar lék U17 ára landslið Íslands í 
Litháen á Evrópumóti B-landsliða.  Þar komst liðið 
alla leið í úrslitaleik en tapaði honum naumlega.  
Katrín Anna lék stórt hlutverk með liðinu og stóð sig
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frábærlega. Núna í haust var hún aftur valin og nú til 
keppni í Serbíu þar sem liðið lék við Slóvena, Slóvaka 
og Serba um laust sæti á Evrópumót A-landsliða 
næstkomandi sumar. Því miður tapaði liðið aftur 
úrslitaleik og nú gegn Serbíu. Aftur lék Katrín Anna 
vel með liðinu.

Katrín Anna er félagsmaður mikill og tekur virkan 
þátt í starfi félagsins. Í sumar þjálfari Katrín Anna í 
Handboltaskóla Gróttu og stóð sig vel þar.

Sjálfboðaliðar ársins
Útnefnd til verðlaunanna sjálfboðaliði ársins voru:

• Fjalar Sigurðarson, knattspyrnudeild
Fjalar Sigurðarson hefur á siðustu misserum farið fyrir 
starfsemi GróttuTV sem sent hefur frá fjölda leikja í 
meistaraflokkum í bæði knattspyrnu og handbolta. 
Fjalar hafði forystu um kaup á útsendingarbúnaði og 
stýrði hann sjálfur útsendingum á Vivaldivellinum í 
sumar. Oft brá hann sér samtímis í hlutverk lýsanda 
og fórst það vel úr hendi. Frumkvæði Fjalars í út-
sendingarmálum hefur reynst félaginu afar dýrmæt 
enda eru það kröfur samfélagsins að hægt sé að 
horfa á leiki þegar fólk kemst ekki á völlinn, stundum 
gegn gjaldi og stundum ekki. 
Knattspyrnudeild tilnefnir Fjalar sem sjálfboðaliða 
ársins og þakkar honum um leið fyrir frábær störf í 
þágu deildarinnar og félagsins alls.

• Ari Kárason, fimleikadeild
Fimleikadeild Gróttu tilnefnir Ara Kárason sem 
sjálfboðaliða ársins. Ari, sem á þrjár stúlkur sem æfa 
fimleika hjá Gróttu, hefur reynst öflugur liðsmaður 
í aðstoð við undirbúning viðburða á vegum 
fimleikadeildar Gróttu í gegnum árin. Grótta þakkar 
Ara fyrir óeigingjart starf í þágu fimleikadeildar.

• Magnús Björn Hallgrímsson, handknattleiksdeild
Handknattleiksdeild Gróttu tilnefnir Magnús Björn 
Hallgrímsson sem sjálfboðaliða ársins. Magnús Björn 
er fæddur árið 2003 og hefur iðkað handknattleik 
hjá Gróttu frá 6 ára aldri. Í dag leikur Magnús Björn 
í 3.flokki félagsins. Magnús Björn tekur að sér öll 
sjálfboðaliðastörf sem hann er beðinn um að gera eða 
býður sig sjálfur fram í þau. Magnús Björn hefur tekið 
að sér að vera á tölfræðinni á meistaraflokksleikjum 

og kynnir á meistaraflokksleikjum þegar þurfa þykir 
núna í vetur. Magnús Björn hefur sinnt dómgæslu 
frábærlega í yngri flokkum félagsins, hann hefur 
verið í umsjón með fjáröflunum hjá deildinni og 
margt fleira. Hann hefur fengið áhuga á að mennta 
sig sem dómara hjá HSÍ ásamt félaga sínum í Gróttu 
eftir að hafa sinnt dómgæslu í leikjum hjá Gróttu. 
Það yrði mikill fengur fyrir Gróttu. Magnús Björn 
er ósérhlífinn og frábær sjálfboðaliði hjá Gróttu. 
#takkMaggi
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Þjálfari ársins
Tilnefndir til verðlaunanna þjálfari ársins voru:
• Hrafnhildur Sigurjónsdóttir – fimleikadeild
• Arnar Daði Arnarsson – handknattleiksdeild
• Jórunn María Þorsteinsdóttir – knattspyrnudeild

Arnar Daði Arnarsson var valinn þjálfari ársins 2021 
hjá Gróttu. Arnar Daði er fæddur árið 1992 og var 
ráðinn til Gróttu haustið 2019 á erfiðum tíma hjá 
Handknattleiksdeild Gróttu. Þá hafði liðið fallið úr 
úrvalsdeildinni og ekki bjartir tímar framundan. Fáir 
leikmenn voru samningsbundnir félaginu og elstu 
yngri flokkar Gróttu voru fámennir. Ný stjórn við og 
réð Arnar Daða sem þjálfara meistaraflokks karla. 
Arnar Daði hafði aldrei áður stýrt meistaraflokk en 
hafði sýnt frábæran árangur sem þjálfari yngri flokka. 
Á sínu fyrsta ári kom Arnar Daði liðinu aftur á meðal 
bestu liða landsins, í úrvalsdeildina sem vakti mikla 
athygli í handboltaheiminum.

Í fyrra lék liðið í úrvalsdeildinni og með fyrstu 
verkum Arnars Daða var að fá Maksim Akbachev 
sem aðstoðarþjálfara. Arnar Daði fékk til sín unga 
og efnilega leikmenn sem langaði að sanna sig og 
í bland við unga og efnilega Seltirninga gerðist hið 
ótrúlega, liðið hélt sæti sínu í deildinni um vorið. Sá 
árangur vakti mikla athygli enda Gróttuliðið ungt, 
efnilegt og lítill leikmannakostnaður sem fylgdi því. 

Við kjör íþróttamanns Gróttu var þeim iðkendum 
sem kepptu í fyrsta sinn fyrir Íslands hönd á árinu 
2021 veittar viðurkenningar. Þau voru:

• Lilja Liv Margrétardóttir, knattspyrnudeild
• Lilja Davíðsdóttir Scheving, knattspyrnudeild
• Emelía Óskarsdóttir, knattspyrnudeild

Emelía lék sinn fyrsta landsleik með U-16 ára lands-
liðinu gegn Svíþjóð á Norðurlandamótinu í júlí í 
sumar og á sama móti lék Lilja Liv sinn fyrsta landsleik 
gegn Danmörk 2. Lilja Scheving lék svo sinn fyrsta 
landsleik um haustið með U17 ára landsliðinu gegn 
Serbíu en þann leik léku þær allar saman.

Heiðursmerki
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Merkjaveitingar
Íþróttafélagið Grótta veitti í byrjun ársins 
níu aðilum heiðursmerki sem hafa unnið 
hafa gott starf fyrir félagið.  

Gullmerki Gróttu fékk: 
Eyjólfur Garðarsson

Silfurmerki Gróttu fékk: 
Ásdís Björk Pétursdóttir

Bronsmerki Gróttu fengu: 
Guðjón Rúnarsson 
Axel Bragason
Ásmundur Einarsson
Sigurvin Reynisson
Halldór Kristján Baldursson
Eydís Lilja Eysteinsdóttir
Alexander Jensen Hjálmarsson

Eyjólfur Garðarsson Ásdís Björk Pétursdóttir Guðjón Rúnarsson

Axel Bragason

Alexander Jensen 
Hjálmarsson

Eydís Lilja 
Eysteinsdóttir

Halldór Kristján 
Baldursson

Sigurvin ReynissonÁsmundur Einarsson
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Aðstaða
Ýmislegt þokaðist í aðstöðumálum á árinu. Sjoppa 
íþróttahúss í anddyri var kláruð og er nú ætlunin 
að flytja sjoppurekstur á mótum og á leikjum fram í 
anddyrið þar sem hún verður það fyrsta sem tekur á 
móti gestum hússins. Í framtíðarplönum er að stækka 
afgreiðsluna og kaffistofu starfsmanna og þjálfara og 
koma fyrir litlu fundarrými. Vonandi mun vinna við 
það verk hefjast á næstu vikum og mánuðum.

Í fimleikasal var settur upp flottur LED skjár auk þess 
sem klárað var að koma fyrir öryggisdýnum við 
sláarsvæði sem eykur öryggi iðkenda og ekki síst 
skapar meira flæði á sláarsvæðinu.

Starfsmenn handknattleiksdeildar fengu skrifstofu-
aðstöðu þar sem merkingarherbergið var forðum 
daga. Inni á borðum bæjarstarfsmanna liggur inni 
ósk um að útbúa glugga af skrifstofunni og inn í stóra 
sal. Einnig liggur inni ósk frá handknattleiksdeild að 
setja upp LED skjá í stóra salinn í stað klukkunnar 
sem komin er til ára sinna og farin að bila.

Á knattspyrnuvelli hefur aðstaða þjálfara verið 
stórbætt með því að rífa niður vegg við afgreiðslu og 
færa þannig að þjálfarar hafa nú skrifstofuaðstöðu. Í 
tæpt ár hefur verið beðið eftir uppsetningu á LED 
skjá sem kom til landsins sl. sumar. Því miður hefur 
uppsetning hans tekið óartíma og dregist von úr viti. 
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. 
Handknattleiksdeildin 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

Lokaorð
Ég hef notið þeirra gæfu að vera formaður aðalstjórnar 
Gróttu frá árinu 2018. Þetta hefur verið að mörgu 
leyti krefjandi en umfram allt skemmtilegur tími. Ég 
tel að félagið hafi vaxið mjög og dafnað á tímabilinu 
og reynsla mín og bakgrunnur úr öðru félagsstarfi 
en íþróttahreyfingunni hafi nýst félaginu vel við að 
mæta þeim kröfum sem réttilegar eru gerðar til þess.
 
Kröfur til starfsemi Gróttu eru alltaf að vaxa. Krafa 
foreldra iðkenda er að vel menntaðir og hæfir 
þjálfarar sinni þjálfun þeirra og vellíðan þeirra sé 
tryggð. Áhangendur félagsins gerir þær kröfur að 
það sé í fremstu röð og að aðbúnaður afreksfólks 
félagsins sé til fyrirmyndar þannig að það geti náð 
langt í keppnum þess bestu. Þá gera bæjaryfirvöld 
skýra kröfu á trausta fjárhagsstjórn og faglega 
ákvörðunartöku á öllum sviðum. Frá 2018 hef 
ég sem formaður aðalstjórnar Gróttu reynt eftir 
fremsta megni að tryggja að félagið mæti þessum 
væntingum. Mörg krefjandi úrlausnaefni hafa ratað 
inn á borð aðalstjórnar á þessum s.l. fjórum árum og 
oft hefur verið nauðsynlegt að taka erfiðar ákvarðanir 
og grípa til sársaukafullra aðgerða. Aðalstjórn hefur 
hingað til borið gæfa til þess að taka faglegar 
ákvarðanir með heildarhagsmuni félagsins ávallt að 
leiðarljósi þrátt fyrir að þær hafi ekki alltaf verið til 
þess fallnar að falla í kramið hjá öllum er standa að 
félaginu. 

Þótt ég hafi ekki áorkað öllu sem ég vildi koma til 
leiðar sem formaður, en þar setti Covid faraldurinn 
strik í reikninginn, lít ég stoltur um öxl og er afar 
hreykinn af þeim árangri sem við höfum náð saman. 
Ég nefni sem dæmi endurskoðun á samþykktum 
Gróttu, nýja stefnumótun, skipulagsbreytingar á 
skrifstofu aðalstjórnar og fjölgun stöðugilda, árlega 

þjónustukönnun, innleiðingu á nýju samskiptaforriti, 
breytingar á vali á íþróttafólki ársins þar sem 
nú bæði kynin eru verðlaunuð, sú nýbreytni að 
heiðra sjálfboðaliða fyrir þeirra störf fyrir félagið, 
breytingar á ársskýrslum félagsins, endurskoðun á 
starfssamningum þjálfara og upptöku á stafrænum 
lausnum í starfsemi félagsins svo eitthvað sé nefnt. 
Allt þetta eru verkefni sem voru mér afar hugleikin 
og er ég hreykinn af því að hafa lagt mitt lóð á 
vogarskálarnar við framkvæmd þeirra enda trúi ég 
því að þau hafi verið hluti af vegferð sem tryggir að 
starf Gróttu sé á öllum sviðum til fyrirmyndar og að 
Gróttufólk geti verið stolt að litla félaginu sínu með 
stóra hjartað.

Það hefur verið mér heiður og ánægja að þjóna 
Gróttu sem formaður aðalstjórnar og vera hluti af 
öflugu liði sem hefur verið reiðubúið að takast á við 
allar áskoranir með bros á vör. Þá er ég afar þakklátur 
öllu því góða fólki sem ég hef haft tækifæri á að 
vinna með að framgangi Gróttu. Ég er afar stoltur af 
þeim árangri sem við í Gróttu höfum náð þrátt fyrir 
krefjandi aðstæður s.l. tvö ár og tel ég að Grótta 
hafi sjaldan verið í betri stöðu til að efla starf sitt, 
félagsmönnum og Seltjarnarnesi til heilla. 

Framtíð Gróttu er björt – áfram GRÓTTA!

f.h. aðalstjórnar Gróttu,
Bragi Björnsson, formaður
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Ávarp
formanns
Hvað stóð upp úr?
Starfsemi fimleikadeildar fór á fulla ferð á árinu 2021 
eftir lokanir vegna heimsfaraldurs.  

Grótta eignaðist Íslandsmeistara í áhaldafimleikum 
kvenna í fyrsta sinn í 15 ár þegar Nanna Guðmunds-
dóttir sigraði á Íslandsmótinu. Á sama móti varð 
Freyja Hannesdóttir Íslandsmeistari í unglingaflokki 
stúlkna sem er einnig frábært afrek. Grótta átti því 
báða stærstu titla ársins í kvennaflokki. Þá stóðu 
yngri iðkendur Gróttu sig einnig afar vel á mótum 
á árinu. 

Ofurhetjumót Gróttu var haldið helgina 4.-6. 
febrúar 2022 þar sem 700 iðkendur frá flestum 
fimleikafélögum landsins tóku þátt. Mótið var vel 
heppnað í alla staði og gleði skein úr andlitum 
þátttakenda. Þá átti Grótta í fyrsta sinn í 14 ár lið í 
meistaraflokki í hópfimleikum á bikarmóti þann 27. 
febrúar 2022.

Helstu styrkleikar?
Fimleikadeild Gróttu byggir á sterkum grunni en 
deildin var stofnuð 1986. Styrkleikar deildarinnar 
hafa ávallt byggst á öflugu teymi þjálfara og góðu 
samstarfi innan deildarinnar, sem og við iðkendur 
og aðstandendur þeirra. Þannig hafa foreldrar og 
aðrir aðstandendur verið deildinni mikill styrkur í 
tengslum við hin ýmsu sjálfboðaliðastörf gegnum 
tíðina, s.s. varðandi uppsetningu móta o.fl.

Iðkendur í fimleikadeildinni og á námskeiðum á 
vegum hennar eru um 700. Stúlkur eru í meirihluta 
iðkenda á bilinu 75-80% á móti 20-25% strákum.

Helstu áskoranir?
Fimleikadeild Gróttu hefur vaxið ört síðustu ár en 
því fylgja vaxtaverkir þegar kemur að ráðningum 
þjálfara. Öll fimleikafélög landsins hafa glímt við þá 
áskorun að manna deildirnar með góðum þjálfurum, 
sérstaklega hin síðari ár þar sem vinsældir fimleika 
hafa stóraukist. Þrátt fyrir það hefur Gróttu tekist að 
halda í kjarnann af sínum þjálfurum og á sama tíma 
fengið frábæran liðsauka inn í stækkandi deild. 

Helstu sóknarfæri?
Sóknarfæri fimleikadeildar byggja á því að efla 
enn frekar þá kjarnastarfsemi sem deildin sinnir. 
Jafnframt er mikilvægt að halda áfram að bjóða 
upp á fjölbreytt námskeið eins og stubbafimi, þrek 
fyrir boltakrakka og fullorðinsfimleika. Einnig eru 
sóknarfæri fyrir fimleikadeildina að standa fyrir fleiri 
mótum, m.a. á vegum FSÍ.

Almennt um deildina
Fimleikadeild Gróttu býður upp á námskeið í 
stubbafimi fyrir yngstu börnin (2-4 ára). Við 5 ára 
aldur fara börnin í almenna fimleika, í grunnhópa 
þar sem haldið er áfram að kenna undirstöðuatriði 
fimleika. Frá 9 ára aldri geta börnin síðan valið hvort 
þau fari í áhaldafimleika eða hópfimleika/stökkfimi. 
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Á árinu hefur fimleikadeildin einnig boðið upp 
á námskeið í fullorðinsfimleikum, styrktar- og 
liðleikaþjálfun fyrir íþróttakrakka á aldrinum 7 - 12 
ára, parkour námskeið  og þrek fyrir unglingsstúlkur.

Þá býður fimleikadeild Gróttu upp á fimleika- 
og leikjaskóla yfir sumarið fyrir 6 - 9 ára börn.  
Námskeiðin eru frá kl. 09:00 - 16:00 alla virka daga 
og standa yfir í viku í senn.

Mannauður
Stjórn          Starfsaldur (ár)
fimleikadeildarinnar Titill Menntun                                hjá Gróttu
Guðjón Rúnarsson Formaður Fimleikadeildarinnar Lögfræðingur 5 
Jóhanna Sigmundsdóttir Varaformaður Kennarapróf 7
Sölvi Sturluson  Gjaldkeri Hagfræðingur 1
Anna Dóra Ófeigsdóttir Ritari Tækniteiknari 2 
Gísli Örn Garðarsson Meðstjórnandi Leikari 1 

Guðjón Rúnarsson

Ólöf Línberg
Kristjánsdóttir

Jóhanna 
Sigmundsdóttir

Sölvi Sturluson Anna Dóra Ófeigsdóttir Gísli Örn Garðarsson

Starfsmenn           Starfsaldur (ár)
fimleikadeildarinnar Titill Menntun                              hjá Gróttu
Ólöf Línberg Kristjánsdóttir Framkvæmdastjóri Íþróttafræðingur  9

        Starfsaldur (ár)
Þjálfarar Titill Menntun                                   hjá Gróttu

Berglind Pétursdóttir Þjálfari Sjúkraþjálfari 13
Gabriella Palkovics Belányiné Þjálfari Íþróttafræðingur og kennari 24
Vala Thoroddsen Þjálfari Líffræðingur 6
Sesselja Hannele Jarvela Yfirþjálfari áhaldafimleika Íþróttakennari 21
Axel Bragason  Þjálfari Sjúkraþjálfari 5

Ásdís Björk Pétursdóttir Þjálfari
 BA þýsku og viðskiptafræði. 

  ÍÁK einkaþjálfari frá Keili 17

Harpa Hlíf Bárðardóttir Þjálfari Hjúkrunarfræðingur 17
María Björg Magnúsdóttir Þjálfari Kennarapróf  22
Ólöf Línberg Kristjánsdóttir  Þjálfari Íþróttafræðingur  9
Sindri Steinn Davíðsson Diego Þjálfari Húsgagnasmiður 3

 
Eva Katrín Friðgeirsdóttir Yfirþjálfari hópfimleika Íþróttafræðingur 9
Thelma Lind Jóhannsdóttir  Þjálfari  Nemi í einkaþjálfun í Keili  1
Aníta María Einarsdóttir  Þjálfari Stúdent 1
Laufey Helena Gísladóttir Þjálfari Íþróttafræðingur 2
Hrafnhildur Sigurjónsdóttir  Þjálfari  Nemi í einkaþjálfun í Keili 8
Anna Sóley Jensdóttir  Yfirþjálfari grunnhópa Nemi í sjúkraþjálfun 11
Rakel Róbertsdóttir Þjálfari Nemi í sjúkraþjálfun 3
Bjarni Geir Halldórsson Þjálfari Nemi í viðskiptafræði 9
Embla Sól Logadóttir  Þjálfari Menntaskólapróf  3
Nanna Guðmundsdóttir  Þjálfari Nemi í íþróttafræði í HÍ 8
Viktor Elí Tryggvason Þjálfari Menntaskólanemi  2
Júlía Sóley Gísladóttir  Þjálfari Menntaskólanemi 8
Bríet Bjarnadóttir Þjálfari Menntaskólanemi 2 
Júlían Máni K. Rakelarson  Þjálfari Menntaskólanemi 1
Karólína Snót Georgsdóttir Þjálfari Menntaskólanemi 4
Hildur Arnaldsdóttir  Þjálfari Menntaskólanemi 4
Selma Katrín Ragnarsdóttir  Þjálfari Menntaskólanemi  3
Jóhanna Kolbrún Einarsdóttir Þjálfari Menntaskólanemi 4
Fjóla Guðrún Viðarsdóttir Þjálfari Mennaskólanemi 3
Selma Jóhannesdóttir Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi  3
Helena Sólrún Oddsdóttir Holt Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi  3
Elín Lilja Sindradóttir Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi 3
Salka Sigmundsdóttir Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi  3
Bergdís Katla Birgisdóttir Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi 3
Arna Geirsdóttir Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi 3
Laufey Birna Jóhannsdóttir Aðstoðarþjálfari Menntaskólanemi  3
Sigurlína Sól Valþórsdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 3
Katla Helga Jónsdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 3
Hildur Jónsdóttir Norðfjörð Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 3
Brynhildur Glúmsdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 3
Ragnheiður Vala Höskuldsdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 3
Sara Gunnlaugsdóttir  Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 2
Thelma Gunnarsdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Lilja Pétursdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 2

Almennir þjálfarar eru 29 talsins og aðstoðarþjálfarar eru 32:
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Iðkendur
Iðkendur í fimleikadeildinni eru 619 talsins þar 
af 22% strákar og 78% stelpur.  Að auki eru 
um 50 – 70 iðkendur sem sækja styrktar- og 
liðleikanámskeið hjá deildinni. 

Agnes Sólbjört Helgadóttir  Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 2
Margrét Lára Jónsdóttir  Aðstoðarþjálfari  Grunnskólanemi 2
Auður Ingvadóttir  Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 2
Auður Guðjónsdóttir  Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 2
Hrafnhildur Haraldsdóttir  Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 2
Sigrún Edda Þórisdóttir  Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 2
Katrín Katla Guðmundsdóttir  Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 2
Hildur Þurí Indriðadóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Isabel Aðalheiður Welling  Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Lísbet Freyja Ýmisdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Linda Ýr Guðrúnardóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Freyja Geirsdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Ísól Aradóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Kolfinna Björk Snorradóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Margrét Friðriksdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
María Ólafía Þormar Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Natalía Kjerúlf Óskarsdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1
Ragna Kamilla Ragnarsdóttir Aðstoðarþjálfari Grunnskólanemi 1

             Fjöldi
Nafn/flokkur Tegund                 iðkenda Kyn  Fæðingarár
1. flokkur Hópfimleikar 16 kvk 2006+
2. flokkur A  Hópfimleikar 11 kvk 2007-2008
2. flokkur B  Hópfimleikar 11 kvk 2007-2008
3. flokkur Ú Hópfimleikar  22  kvk 2009-2010
3. flokkur Hópfimleikar 11 kvk 2009-2010 
4. flokkur Ú Hópfimleikar 11 kvk 2011-2012
4. flokkur  Hópfimleikar 17 kvk 2011-2012
KKE  Hópfimleikar 9 kk 2009-2010
KKY  Hópfimleikar 14 kk 2011-2012
A3 hópar 2015 RVK Grunnhópar 40 kvk 2015
A hópar 2016 Grunnhópar 41 kvk 2016
A4  Grunnhópar 12 kvk 2015
B1 - B4 Grunnhópar 51 kvk 2014
C1 Grunnhópar 12 kvk 2014
C2 Grunnhópar 12 kvk 2015
D1 Grunnhópar 12 kvk 2013-2014
D2 Grunnhópar 22 kvk 2013
E1 Framhaldshópur áhaldafimleikar 10 kvk 2011-2012
E2 Framhaldshópur áhaldafimleikar 14 kvk 2012
F1 Framhaldshópur áhaldafimleikar 11 kvk 2010-2011
F2 Framhaldshópur áhaldafimleikar 8 kvk 2012
F3 Framhaldshópur áhaldafimleikar 16 kvk 2013-2014
L1 Framhaldshópur áhaldafimleikar 12 kvk 2009-2011
M1 Framhaldshópur áhaldafimleikar 9 kvk 2000-2009
S1 Grunnhópar 16 kk 2013-2014
S3 Grunnhópar 10 kk 2015
S4 Grunnhópar 17 kk 2016
2 ára stelpur Stubbafimi 18 kvk 2018
2 ára strákar Stubbafimi 18 kk 2018
3 ára stelpur Stubbafimi 27 kvk 2017
3 ára strákar Stubbafimi 30 kk 2017
4 ára stelpur Stubbafimi 37 kvk 2016
4 ára strákar  Stubbafimi 26 kk 2016
FFA  Styrktarþjálfun 5 kvk 2004-2005
Fullorðinsfimleikar Fullorðinsfimleikar 12 kvk 1972-2002
Fullorðinsfimleikar  Fullorðinsfimleikar 3 kk 1979-1988
  Samtals 619    
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Aðstaða
Nýi fimleikasalurinn hefur gjörbreytt æfingaaðstöðu 
fimleikadeildar og á sama tíma stuðlað að aukinni 
aðsókn að deildinni.  Mesta álagið í salnum er á 
milli kl. 16:00 - 19:00 á virkum dögum og troðið 
er í salnum á þeim tíma.  Reynt er að hafa allar þær 
æfingar sem hægt er snemma á daginn en elstu 
iðkendur eru að æfa til kl. 22:00 á kvöldin. Það 
myndi létta mikið á salnum ef fimleikadeildin fengi 
aðgang að græna salnum í íþróttahúsinu tvisvar í 
viku á virkum dögum á milli kl. 16:00 - 18:30. Þá 
gætu yngstu iðkendurnir í stærstu hópunum verið 
þar einu sinni viku. 

Hljóðvist og lýsing nýja salarins hefur reynst vel 
sem og hljóðkerfi þegar um stærri viðburði hefur 
verið að ræða. Til framtíðar væri þó æskilegt að 
skerma betur af æfingasvæði áhaldafimleika og 
hópfimleika með þykkum niðurdraganlegum dúk 
eins og upphaflega var gert ráð fyrir til að draga úr 
hljóðmengun milli svæða. 

Öryggismál voru í forgrunni í hönnun nýja 
fimleikasalarins. Í apríl 2022 komu langþráðar 
dýnur í kringum sláar- og tvísláarsvæðið, sem hefur 
vantað frá því að salurinn var opnaður. Enn á þó eftir 
að klæða gryfjuna og koma fyrir gólffestingum á 
stökksvæðið til að hægt sé að festa nýja Gymnova 
keppnishestinn þegar hann er í notkun. 

Einnig er ástæða til að setja hlemm yfir stökk-
gryfjuna 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 eftir að bæta við þremur stúkueiningum eins 
og upphaflega var gert ráð fyrir. Það sýndi sig á 
Ofurhetjumóti Gróttu 2022 að það vantar sæti fyrir 
fleiri áhorfendur en takmarka þurfti fjölda barna í 
hverjum mótshluta til að áhorfendur kæmust fyrir. 

Í vetur var settur upp nýr auglýsingaskjár í 
fimleikasalnum sem hefur verið vel nýttur. Þá 
voru keyptir hringir fyrir strákana, trampólín fyrir 
hópfimleikana, nýr öryggispúði, fleiri kubbar og nýtt 
stökkbretti. Enn á eftir að skipta út gamalli tvíslá, 

kaupa þunnar dýnur (panel mats), rauða gymnova 
kubba, mjúk bretti, verðlaunapall, svört tjöld til 
að hylja veggi salarins á viðburðum og mótum 
og skjái við áhöld. Einnig vantar ný hjól undir 
hópfimleikahestinn, mjúka lendingardýnu (soft 
top) og öryggispúða sem festist undir trampolínið. 
Þá er ástæða til að bæta við lágum móttökupalli 
yfir gryfju, „gervirá“, fleiri gólfrám, ketilbjöllum og 
stórum jógaboltum.

Árangur ársins

Áhaldafimleikar
Þrepamót 1.-3. þrepi 2021
1. þrep 14 ára og eldri: Sif Kvaran varð í 1. sæti á 
tvíslá. Ragna Kamilla Ragnarsdóttir varð í 3. sæti á 
gólfi.
1. þrep 13 ára og yngri: Ásdís Erna Indriðadóttir 
varð í 1. sæti í fjölþraut, 2. sæti á stökki og tvíslá og 
3. sæti á gólfi. 
2. þrep 13 ára og eldri: Hrefna María Gylfadóttir 
varð í 3. sæti á stökki.
2. þrep 12 ára og yngri: Auður Anna Þorbjarnar-
dóttir varð í 2. sæti í fjölþraut, á stökki og tvíslá og í 
1. sæti á gólfi.
3. þrep 11 ára og yngri: Eldey Erla Hauksdóttir varð 
í 2. sæti í fjölþraut og á tvíslá og í 1. sæti á gólfi.

Bikarmót FSÍ 2021 
Grótta varð í 2. sæti í 1. þrepi, í liðinu voru þær Ásdís 
Erna Indriðadóttir, Hildur Þurí Indriðadóttir, Lovísa 
Anna Jóhannsdóttir, Ragna Kamilla Ragnarsdóttir, 
Ragnhildur E. Gottskálksdóttir og Sif Kvaran.

Grótta varð í 3. sæti í 2. þrepi, í liðinu voru þær 
Auður Anna Þorbjarnardóttir, Hrefna María 
Gylfadóttir, Margrét Lára Jónsdóttir og Maríanna 
Káradóttir.

Grótta náði ekki að senda lið í frjálsum æfingum 
kvenna (meistaraflokki) að þessu sinni. Sóley 
Guðmundsdóttir og Freyja Hannesdóttir kepptu 
sem gestir á mótinu. Sóley var með næst hæstu 
stigin í kvennaflokki á mótinu.
 
Íslandsmót í áhaldafimleikum 2021 
Nanna Guðmundsdóttir varð Íslandsmeistari í 
kvennaflokki í fjölþraut og á gólfi, hún varð í 2. sæti 
á tvíslá.

Freyja Hannesdóttir varð Íslandsmeistari í 
unglingaflokki í fjölþraut og á tvíslá, hún varð í 3. 
sæti á stökki, slá og gólfi.
Sóley Guðmundsdóttir varð í 2. sæti á stökki í 
kvennaflokki og í 6. sæti í fjölþraut.

Íslandsmót í þrepum 2021
Auður Anna Þorbjarnardóttir varð Íslandsmeistari 
í 2. þrepi.

Meistaramót 2021
Sóley Guðmundsdóttir varð í 2. sæti í fjölþraut í 
kvennaflokki og í 2. sæti á tvíslá og gólfi og í 3. 
sæti á stökki og slá.  Freyja Hannesdóttir sigraði 
í fjölþraut í unglingaflokki og á stökki og gólfi 
og varð í 2. sæti á tvíslá og slá. Ragnhildur E. 
Gottskálksdóttir varð í 1. sæti á slá í unglingaflokki.  
Auður Anna Þorbjarnardóttir varð í 1. sæti á stökki í 
stúlknaflokki

Haustmót í áhaldafimleikum 2021
Unglingaflokkur (frjálsar æfingar): Freyja 
Hannesdóttir sigraði í fjölþraut, stökki og á tvíslá 
og varð í 2. sæti á gólfi.  Stúlknaflokkur (frjálsar 
æfingar): Auður Anna Þorbjarnardóttir sigraði á 
stökki og varð í 3. sæti á tvíslá.
3. þrepi 12 ára: Áslaug Glúmsdóttir varð í 2. sæti á 
slá. 
3. þrep 11 ára og yngri: Nína Karen Jóhannsdóttir 
sigraði í fjölþraut og varð í 2. sæti á stökki, tvíslá og 
slá og 3. sæti á gólfi. Eldey Erla Hauksdóttir varð í 
2. sæti í fjölþraut, 1. sæti á tvíslá og slá og í 3. sæti á 
gólfi. Ása Agnarsdóttir varð í 5. sæti í fjölþraut.
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MälarCupen 2021
Sjö stelpur úr meistarahópnum kepptu á alþjóðlegu 
boðsmóti í Svíþjóð, MälarCupen. Ásdís Erna 
Indriðadóttir varð í 2. sæti í fjölþraut og komst í 
úrslit á öllum áhöldum í stúlknaflokki, hún varð í 
1. sæti á slá og 3. sæti á tvíslá í úrslitunum. Auður 
Anna Þorbjarnardóttir komst í úrslit á stökki, tvíslá 
og gólfi í sama flokki og sigraði á stökki og varð í 
3. sæti á gólfi. Freyja Hannesdóttir komst í úrslit á 
stökki og tvíslá í unglingaflokki. Hún sigraði á stökki 
og varð í 4. sæti á tvíslá. Sóley Guðmundsdóttir 
komst í úrslit á stökki í kvennaflokki og varð í 4. sæti.

Landsliðsverkefni 2021
Nanna Guðmundsdóttir keppti með landsliði 
Íslands á Evrópumótinu og á heimsmeistaramótinu. 
Á EM keppti hún í fjölþraut og var hæst íslensku 
keppendanna. Hún náði bestum árangri á gólfi þar 
sem að hún varð í 40. sæti (af 107 keppendum). Á 
HM keppti hún á tvíslá og gólfi og var hæst íslensku 
keppendanna á þessum áhöldum, á gólfi varð hún í 
39. sæti (af 82 keppendum).

Freyja Hannesdóttir var í landsliði Íslands á Norður-
landamóti unglinga og lentu stelpurnar í 4. sæti 
í liðakeppninni. Freyja varð í 4. sæti á stökki. Hún 
keppti einnig fyrir Íslands hönd á Top Gym í Belgíu 
sem er sterkt alþjóðlegt mót í unglingaflokki. 
Bestum árangri náði hún á stökki þar sem að hún 
varð í 7. sæti.

Hópfimleikar
Bikarmót í hópfimleikum hjá Stjörnunni
Lið 2.flokks Gróttu lenti í 6. sæti á bikarmóti í 
hópfimleikum sem haldið var 15. maí 2021 hjá 
fimleikadeild Stjörnunnar í Garðabæ.

Bikarmót unglinga í hópfimleikum á Selfossi
Grótta átti tvö lið á bikarmóti unglinga í 
hópfimleikum þann 13. febrúar 2021. Lið 4.flokks 
Gróttu endaði í 13 sæti og lið 3.flokks í 15 sæti á 
mótinu.

Vormót B deildar Egilshöll
Tvö lið frá Gróttu kepptu á vormóti B deilda í 
Egilshöll þann 29. maí 2021. Lið 4. flokks endaði í 1. 
Sæti á mótinu og lið 3. flokks í 2. sæti.

Bikarmót í stökkfimi haldið í Gróttu 27.2.2021
Grótta hélt bikarmót á vegum FSÍ í stökkfimi þann 
27. febrúar 2021. Hátt í 200 iðkendur tóku þátt í 
mótinu, sem haldið var í stóra íþróttasalnum hjá 
Gróttu. Þetta var fyrsta mótið í hópfimleikum 
sem Grótta hefur staðið fyrir frá því að nýji 
fimleikasalurinn var tekinn í notkun. Grótta átti 6 lið 
á mótinu í 3. og 4. flokki. 

Meistaraflokkur á bikarmóti
Grótta átti í fyrsta sinn í 14 ár lið í meistaraflokki í 
hópfimleikum á bikarmóti þann 27. febrúar 2022. 
Liðið endaði í 4 sæti.

Vinamót í áhaldafimleikum
Ofurhetjumót Gróttu fór fram í byrjun mars, 80 
Gróttukrakkar á aldrinum 8-13 ára kepptu á mótinu í 
3.-6. þrepi.

Viðurkenningar
Nanna Guðmundsdóttir var valin íþróttakona ársins 
2021 hjá Gróttu. 
Viðurkenning landsliðsfólks á Seltjarnarnesi 
2021: Nanna Guðmundsdóttir var í landsliði 
Íslands í áhaldafimleikum á EM og HM. 
Freyja Hannesdóttir var í unglingalandsliði Íslands  
í áhaldafimleikum á NMJ og Top Gym. 
Viðurkenning fyrir efnilegt íþróttafólk undir 
15 ára: Freyja Geirsdóttir og Brynhildur Anna 
Sigurðardóttir í hópfimleikum.
Lovísa Anna Jóhannsdóttir og Ásdís Erna 
Indriðadóttir í áhaldafimleikum.
Viðurkenning fyrir íslandsmeistara/
bikarmeistaratitil á árinu: Nanna Guðmunds-
dóttir, Íslandsmeistari í fjölþraut og á gólfi 
í áhaldafimleikum. Freyja Hannesdóttir, 
Íslandsmeistari unglinga í fjölþraut og á tvíslá.  
Auður Anna Þorbjarnardóttir, Íslandsmeistari í 2. 
þrepi
Viðurkenningar sjálfboðaliða: Ari Kárason
Bronsmerki:  Axel Bragason og Guðjón Rúnarsson
Silfurmerki: Ásdís Björk Pétursdóttir

Lokaorð - stjórnin

Hvað er framundan?
 Áframhaldandi uppbygging fimleikadeildar með 
það að leiðarljósi að bæta enn frekar aðstöðu 
iðkenda og koma sem best til móts við þarfir allra. 
Huga þarf að starfsþróun og menntun þjálfara og 
hlúa að mannauðnum. Mikilvægt að halda áfram 
því góða og faglega starfi sem unnið hefur verið 
undanfarin misseri og setja stefnuna á að góð 
fimleikadeild verði enn betri.

Ólöf Línberg Kristjánsdóttir framkvæmdastjóri 
fimleikadeildar er í fæðingarorlofi frá vordögum 

2022 til vors 2023. Hrafnhildur Sigurjónsdóttir 
yfirþjálfari hópfimleika gegnir stöðu framkvæmda-
stjóra fimleikadeildar í fjarveru Ólafar.

Lærdómur ársins
Það var einkar einkar ánægjulegt að koma 
sterk aftur til baka eftir erfitt tímabil sökum 
heimsfaraldurs.

Framtíðarsýn
Að fimleikadeild Gróttu verði áfram aðdráttarafl 
fyrir alla þá sem áhuga hafa á að stunda fimleika 
við góðar aðstæður. Aðalmarkmiðið er að hver og 
einn geti fundið sinn styrkleika og liðið vel að æfa 
íþróttina í góðum hópi en á sínum forsendum.

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

Nær allt árið 2020 var engin stjórn hjá Hand-
knattleiksdeild Gróttu þrátt fyrir þónokkrar tilraunir 
til að manna stjórnina. Það var ekki fyrr en eftir 
velheppnaðan fund 9. nóvember að fjórir aðilar komu 
í stjórn deildarinnar. Það voru þau Arnkell Bergmann 
Arnkelsson, Ásmundur Einarsson, Gylfi Magnússon 
og Viggó Kristjánsson. 

Stjórnin skipti með sér verkum á fyrsta fundi og er 
Ásmundur formaður, Arnkell varaformaður, Gylfi 
gjaldkeri og Viggó meðstjórnandi. Auk þess sitja 
Arndís María Erlingsdóttir, Eva Björk Hlöðversdóttir, 
Hildur Ýr Hjálmarsdóttir, Hulda Björk Halldórsdóttir, 
Kristín Sif Kristjánsdóttir, Páll Gíslason og Sunna 
Stefánsdóttir í barna- og unglingaráði deildarinnar.

Hildur Ýr Hjálmarsdóttir

Arndís María 
Erlingsdóttir

Ásmundur Einarsson Hulda Björk 
Halldórsdóttir

Mynd vantar af:
Gylfa Magnússyni,
Arnkeli Bergmann 
Arnkelssyni, Viggó 
Kristjánssyni og Evu  
Björk Hlöðversdóttur.

Kristín Sif Kristjánsdóttir

Páll Gíslason

Sunna Stefánsdóttir

Stjórn

Maksim Akbachev
Yfirþjálfari

Andri Sigfússon
Verkefnastjóri
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Iðkendur deildarinnar eru 293 talsins og er hlutfall 
drengja og stúlkna nokkuð jafnt. Hér eftir verður 
farið yfir helstu verkefni meistaraflokkanna á árinu 
2020 auk þess sem farið verður yfir starf yngri flokka 
deildarinnar.

Meistaraflokkar karla 
Meistaraflokkur karla lék í efstu deild íslensks 
handknattleiks, Olísdeildinni tímabilið 2020-2021 
eftir stutt stopp í næstefstu deild árið á undan. 
Þjálfari liðsins var Arnar Daði Arnarsson og honum 
til aðstoðar var Maksim Akbachev. Liðið fékk til sín 
unga og efnilega leikmenn sem myndaði góðan 
kjarna með þeim leikmönnum sem fyrir voru í Gróttu. 
Um vorið gerðist hið ótrúlega, liðið hélt sæti sínu í 
deildinni enda mikil vinna unnin hjá þjálfurunum að 
búa til samkeppnishæft lið í efstu deild. Sá árangur 
vakti mikla athygli enda Gróttuliðið ungt, efnilegt 
og lítill leikmannakostnaður sem fylgdi því. Sú 
staðreynd að stjórn deildarinnar sagði af sér í upphafi 
tímabilsins og þjálfarar beggja meistaraflokkanna 
ásamt framkvæmdastjóra félagsins hafði séð um 
stjórnun deildarinnar og að liðið hafi haldið sér uppi 
er stórkostlegur árangur. 

Núna í vetur, tímabilið 2021-2022 er sama uppi 
á teningnum. Gróttuliðið er ungt, efnilegt og 
kostnaðarlítið. Liðið situr sem stendur í 10.sæti 
Olísdeildarinnar þegar þetta er skrifað og hefur náð 
frábærum árangri í leikjunum hingað til. Grótta hefur 
tapað naumlega gegn bestu liðum landsins, unnið 
verðskuldað leiki gegn virkilega sterkum liðum og 
spilað feikilega skemmtilegan handbolta.

Meistaraflokkar kvenna
Meistaraflokkur kvenna lék í næstefstu deild 
kvenna, Grill 66-deildinni tímabilið 2020-2021 og 
hefur verið í baráttu um að komast upp á meðal 
bestu liða landsins um nokkurra ára skeið. Þjálfari 
liðsins er Kári Garðarsson og honum til aðstoðar 
var Davíð Örn Hlöðversson. Liðið endaði í 4.sæti 
deildarinnar og komst þar af leiðandi í umspil um 
sæti í Olísdeildinni. Liðið vann ÍR í undanúrslitum 
en beið síðan lægri hlut gegn Olísdeildarliðið HK 
í úrslitum. Það urðu nokkrar breytingar á liðinu 
á milli leiktímabila. Anna Lára Davíðsdóttir og 
Tinna Valgerður Gísladóttir réru á önnur mið en á 
móti þá hafa Nína Líf Gísladóttir og Anna Katrín 
Stefánsdóttir byrjað aftur, Nína eftir barnsburð 
og Anna Katrín eftir langvarandi meiðsli. Að öðru 
leyti er Gróttuliðið ungt að árum og er uppbyggt 
eingöngu af leikmönnum sem hafa gengið í 
gegnum starf yngri flokka Gróttu.

Núna í vetur, tímabilið 2021-2022 er sama uppi 
á teningnum. Liðið er í 4.sæti deildarinnar þegar 
þetta er skrifað og er í baráttu um að komast í 
umspil um sæti í Olísdeildinni. Gróttuliðið hefur átt 
nokkra frábæra leiki í vetur og síðan tapað nokkrum 
mikilvægum stigum í mikilli baráttu í deildinni. 
Næstu verkefni liðsins er að halda þessum flotta 
kjarna í Gróttuliðinu og styrkja liðið til að það geti 
komist upp í Olísdeildina þar sem Grótta á heima.

Ungmennalið karla
Handknattleiksdeild Gróttu tefldi fram ungmennaliði 
karla í fyrsta skipti í langan tíma. Eftir minnisstæða 
frammistöðu árin 2014-2017 er Gróttuliðið í 
uppbyggingarfasa þar sem ungir og efnilegir 

leikmenn félagsins fá að njóta sín og styrkjast. Í annað 
sinn í sögunni  tefldi Grótta fram ungmennaliði en 
það leikur í 2.deild Íslandsmótsins og er í 1.sæti 
deildarinnar þessa dagana. Þar fá ungir og efnilegir 
leikmenn félagsins tækifæri í fyrsta sinn að leika með 
meistaraflokki og geta þar þroskast og dafnað sem 
leikmenn. Í ungmennaliði eru leikmenn gjaldgengir 
sem eru 23 ára og yngri.

Tímabilin 2019-2021 tók Handknattleiksdeild Kríu 
sæti í Íslandsmótinu og lék fyrra tímabilið í 2.deild 
karla en síðara tímabilið í 1.deild karla eða Grill 
66-deild karla. Kría var skráð sem venslafélag Gróttu 
á þessum tíma en skv. reglum HSÍ um venslafélög 
gátu félögin samnýtt unga leikmenn sín á milli þar 
sem 3.flokkur karla var sameiginlegt lið Gróttu/Kríu. 
Fyrra tímabil Kríu gekk þetta samstarf mjög vel en 
seinna tímabilið fengu leikmenn Gróttu mun færri 
tækifæri þar sem leikmannahópur Kríu stækkaði 
með sterkum leikmönnum. Grótta sá þann kost 
vænstan að stofna ungmennalið til að gefa þessum 
ungu og efnilegu leikmönnum félagsins tækifæri í 
meistaraflokki. Markmiðið með ungmennaliði Gróttu 
er að gefa ungum leikmönnum félagsins tækifæri 
til að spila í meistaraflokki fyrr en ella. Leikmenn 
félagsins sem hafa ekki drauma til þess að verða 
afreksmenn í íþróttinni en vilja samt sem áður sinna 
áhugamálinu sínu geta áfram leikið undir merkjum 
Gróttu í ungmennaliði. Með því að leika í 2.deildinni 
fá leikmenn í yngri flokkum félagins fyrr tækifæri 
að leika með meistaraflokki og eru þá enn tilbúnari 
undir alvöruna í Olísdeildinni þegar kallið kemur 
þangað. Þegar þetta er skrifað er Gróttuliðið í 4.sæti 
2.deildar og hefur reynsla ungra leikmanna verið 
dýrmæt í vetur.

Fjáraflanir og rekstur
Heimsfaraldurinn hefur sett stórt strik í reikninginn 
í rekstri Handknattleiksdeildar Gróttu. Stærstu 
fjáraflanir seinustu ára; Þorrablót, Herrakvöld og 
Kvennakvöld voru blásin af vegna sjúkdómsins auk 
þess sem áhorfendabann og bann við sjoppusölu 
á heimaleikjum meistaraflokka gerði reksturinn enn 
erfiðari. Markviss vinna við að fjölga styrktaraðilum 
hófst haustið 2021 auk þess sem endursamið var 
við þau fyrirtæki sem samningar voru að renna 
út. Gróttuveggurinn inni í íþróttasal „Við erum 
Grótta“ var settur upp þar sem einstaklingar og 
fjölskyldur styrkja starf deildarinnar. Í október var 

haldið Softballmót Gróttu í þriðja sinn og tókst það 
frábærlega og mikilvæg fjáröflun í starfi deildarinnar. 
Núna þegar öllum höftum í samfélaginu hafa verið 
afnumin er mikilvægt að fjárafla vel fyrir rekstri 
deildarinnar.

Starf yngri flokka
Starf yngri flokkanna í handboltanum var viðamikið 
á árinu. Tæplega 300 iðkendur stunda handbolta 
hjá félaginu í 3. – 9.flokki drengja og stúlkna. Mikill 
kraftur er í starfi yngri flokka og var nýr yfirþjálfari 
ráðinn vorið 2021. Maksim Akbachev var ráðinn en 
hann hafði veturinn á undan þjálfað 4.flokk karla, 
4.flokk kvenna og 8.flokk kvenna. 

Í fyrsta skipti í sögu handknattleiksdeildar var 
9.flokkur karla og kvenna settur á laggirnar og 
tóku Arndís María Erlingsdóttir og Hulda Björk 
Halldórsdóttir við þjálfuninni. Flokkurinn æfir einu 
sinni í viku á laugardögum og má segja að þessi 
ákvörðun hafi slegið í gegn frá fyrsta degi. Mikill fjöldi 
stúlkna og drengja æfa með flokknum og greinilegt 
að Seltirningar og Vesturbæingar hafa tekið þessari 
ákvörðun fagnandi.

Grótta hélt fjögur mót í mótaröð HSÍ á árinu og 
einkenndust þrjú þeirra af heimsfaraldrinum og máttu 
aðstandendur ekki fylgja börnunum sínum vegna 
fjöldatakmarkana. Þrátt fyrir það gengu mótin vel 
fyrir sig og væru þau ekki gerleg nema með frábærri 
hjálp sjálfboðaliða deildarinnar og þjálfaranna okkar. 
Grótta er í samstarfi við KR í þremur flokkum, 
4.flokki, 5.flokki og 6.flokki og hefur það samstarf 
gengið vel. Vonandi á samstarfið eftir að styrkjast 
enn frekar á komandi árum enda mikil tækifæri til 
fjölgunar iðkenda. Sameiginlegu flokkarnir tóku 
þátt í Reykjavíkurmótunum í ágúst og september. 
Það er gaman að segja frá því að eldra ár 4.flokks 
karla varð Reykjavíkurmeistari eftir sigur á Fram í 
úrslitaleik í frábærri umgjörð. Eldra ár 6.flokks karla, 
yngra ár 6.flokks kvenna og bæði ár 5.flokks kvenna 
léku einnig til úrslita en þurftu að sætta sig við annað 
sætið.

Allir flokkar að frátöldum 9.flokki tefla fram liði eða 
liðum í Íslandsmóti. Okkar lið hafa verið fyrirmyndar í 
keppni og greinilegt að vel er haldið utan um starfið 
hjá okkur í Gróttu.
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     Starfsaldur (ár)
Flokkur Þjálfari Menntun                                                hjá Gróttu

3.fl. karla Arnar Daði Arnarsson Stúdentspróf 3
3.fl. kvenna Davíð Örn Hlöðversson B.Ed Grunnskólakennari  17 
4.fl. karla Andri Sigfússon B.Sc. Íþróttafræðingur 15
4.fl. kvenna Maksim Akbachev B.Sc. Viðskiptafræðingur 2
5.fl. karla Filip Andonov Stúdentspróf 6
5.fl. karla Hannes Grimm  Háskólanemi 7
5.fl. kvenna Davíð Örn Hlöðversson B.Ed. Grunnskólakennari 17
5.fl. kvenna Paterkur Pétursson Sanko Háskólanemi 4
6.fl. karla Andri Sigfússon B.Sc. Íþróttafræðingur 15
6.fl. karla Antoine Óskar Pantano Grunnskólanemi 1
6.fl. kvenna Andrea Rut Eiríksdóttir Háskólanemi 7
6.fl. kvenna Ari Pétur Eiríksson Háskólanemi 3
7.fl. karla Hannes Grimm Háskólanemi 7
7.fl. karla Patrekur Pétursson Sanko Háskólanemi 4
7.fl. karla Igor Mrsulja  Stúdentspróf 1
7.fl. kvenna Andrea Rut Eiríksdóttir Háskólanemi 7
7.fl. kvenna Ari Pétur Eiríksson Háskólanemi 3
8.fl. karla Birgir Steinn Jónsson Háskólanemi 1
8.fl. karla Katrín Helga Sigurbergsdóttir Háskólanemi 2
8.fl. karla Viðar Sigurjón Helgason Grunnskólanemi 1
8.fl. kvenna Edda Steingrímsdóttir Framhaldsskólanemi 1
8.fl. kvenna Hrafnhildur Hekla Grímsdóttir Framhaldsskólanemi 1
9. flokkur Arndís María Erlingsdóttir B.Ed. Grunnskólakennari 
9. flokkur Hulda Björk Halldórsdóttir   
9. flokkur Helgi Skírnir Magnússon Grunnskólanemi 1
9. flokkur Þröstur Blær Guðmundsson Grunnskólanemi 1
Markmannsþjálfun Einar Baldvin Baldvinsson Háskólanemi 1

Þjálfarar árið 2021

Meistaraflokkur karla    

Aðalþjálfari:  Arnar Daði Arnarsson   3
Aðstoðarþjálfari:  Maksim Akbachev  2
Styrktarþjálfari:  Þór Sigurðsson  5 
Sjúkraþjálfari:  Adam Snær Jóhannesson   3
 

Meistaraflokkur kvenna  

Aðalþjálfari:  Kári Garðarsson  20 
Aðalþjálfari:  Davíð Örn Hlöðversson  17 
Styrktarþjálfari:  Þór Sigurðsson   5 
Sjúkraþjálfari:  Ingibjörg Ásta Halldórsdóttir  3 

Starfsaldur (ár)
hjá Gróttu

Starfsaldur (ár)
hjá Gróttu



3332

Ávarp
formanns
Áfram hélt faraldurinn að marka starf knattspyrnu-
deildar, líkt og fyrra tímabil, með tilheyrandi röskun 
á æfinga- og mótahaldi. Iðkendur, leikmenn og 
þjálfarar félagsins stóðust þær áskoranir sem það 
hafði í för með sér með mikilli prýði með samheldnina 
að leiðarljósi. Nú blasir við betri tíð og mikil tilhlökkun 
er innan deildarinnar fyrir komandi fótboltasumri 
sem vonir standa til að geti farið fram án nokkurra 
takmarkana í þágu sóttvarna. 

Lið meistaraflokka félagsins léku bæði í Lengju-
deildinni síðasta sumar. Gengi karlaliðsins var kafla-
skipt og endaði liðið fyrir miðja deild að lokum. 
Rússíbanareið liðsins milli deilda er því lokið í bili en 
komandi tímabil verður það fyrsta í langan tíma sem 
karlaliðið leikur í sömu deildinni tvö keppnistímabil 
í röð. Þegar búið var að telja öll stig kvennaliðsins 
dugði það því miður ekki liðinu til að halda sæti sínu 
í deildinni. Liðið var þó ekki í fallsæti í nema örfáar 
mínútur yfir allt tímabilið, en óhagstæð úrslit í síðustu 
umferðunum urðu til þess að liðið leikur í 2. deild á 
komandi sumri. Niðurstaðan vissulega vonbrigði 
en leikmenn liðsins efldust og þroskuðust og mun 
reynsla síðasta sumars vafalaust verða drjúg fyrir liðið 
og leikmennina þegar frá líður. Áfram verður haldið 
að byggja ofan á reynslu síðustu ára sem allt í senn 
hefur skilað liðum meistaraflokks árangri en einnig 
gefið leikmönnum félagsins tækifæra til að efla sig 
og bæta sem íþrótta- og knattspyrnuleikmenn. 

Mikið líf var í barna- og unglingastarfi félagsins að 
vanda, þrátt fyrir að sóttvarnartakmarkanir hafi valdið 

nokkrum truflunum. Unnt var að halda úti æfingum 
að mestu óslitið og án mikilla takmarkana, en meiri 
áskoranir voru í mótahaldi. Iðkendur, þjálfarar og 
foreldrar eiga hrós skilið fyrir jákvæðnina, dugnaðinn 
og þrautseigjuna sem einkenndi starf deildarinnar 
meðan takmarkanir giltu. Iðkendum heldur áfram að 
fjölga innan deildarinnar og er það mikið gleðiefni. Því 
fylgja auðvitað áskoranir, og starf knattspyrnudeildar 
þarf að vaxa og eflast samhliða fjölgun iðkenda. Við 
það verkefni er mikilvægt að missa ekki sjónar af 
grunngildum knattspyrnudeildar sem hverfast um 
að búa börnunum okkar þá bestu aðstöðu sem völ 
er á til að iðka íþrótt sína sem lengst. Treystum við 
á áframhaldandi stuðning Seltjarnarnesbæjar við 
vöxt deildarinnar, enda er það okkar einlæga trú að 
íþrótta- og tómstundaiðkun barna- og ungmenna sé 
stærsta og mikilvægasta æskulýðs- og forvarnarstarf 
sem völ er á. 

Stjórn knattspyrnudeildar hefur tekið nokkrum 
breytingum á síðastliðnu ári. Vil ég þakka því góða 
fólki sem nú gengur úr stjórninni fyrir samstarfið 
og þeirra framlag í þágu deildarinnar. Á sama tíma 
hlakka ég til samstarfsins við nýja liðsmenn. 

Að lokum vil ég fyrir hönd stjórnar knattspyrnudeildar 
þakka öllum þeim sem tóku þátt í starfinu á árinu 
2021 fyrir framlagið til eflingar knattspyrnuiðkunar á 
Seltjarnarnesi. Framlag ykkar er ómetanlegt og sjáum 
við það bera ávöxt á hverjum degi á Vivaldivelli þar 
sem ég vonast til að sjá ykkur sem flest í sumar.

Þorsteinn Ingason
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Skýrsla 
knattspyrnudeildar 
Gróttu
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Meistaraflokkur karla 
Þjálfaraskipti urðu á haustmánuðum 2021 
þegar Ágúst Gylfason lét af störfum sem þjálfari 
meistaraflokks karla og Chris Brazell sem verið 
hafði aðstoðarþjálfari liðsins tók við sem aðalþjálfari. 
Honum til aðstoðar var ráðinn Halldór Kristján 
Baldursson sem leikið hafði með Gróttuliðinu frá 
árinu 2016. 

Eftir ársveru í Pepsi-Max deildinni, deild þeirra bestu, 
lék Grótta á ný í Lengjudeildinni. Liðið hafnaði í sjötta 
sæti deildarinnar með 35 stig eftir 11 sigurleiki og tvö 
jafntefli. Pétur Theodór Árnason átti frábært sumar. 
Hann skoraði 23 mörk í 21 leik sem er ansi nálægt 
markametinu í næstefstu deild sem er 25 mörk. 
Hann var einnig valinn besti leikmaður ársins af 
þjálfurum og fyrirliðum auk þess að vera í úrvalsliði 
Lengjudeildarinnar.

Meistaraflokkur kvenna 
Líkt og hjá strákunum urðu breytingar í þjálfara-
hópnum. Magnús Örn Helgason sem þjálfað hafði 
liðið ásamt Pétri Rögnvaldssyni réri á önnur mið en 
hann tók við landsliðsþjálfarastarfi U-17 ára kvenna 

hjá KSÍ. Pétur tók við starfi aðalþjálfara og mun stýra 
liðinu næstu árin. 

Gengi Gróttuliðsins í sterkri Lengjudeild var því 
miður undir væntingum. Liðið féll niður í 2. deild eftir 
tveggja ára veru í Lengjudeildinni. Fór svo að liðið var 
í fallsæti í 20 mínútur og féll liðið á markatölu. Afar 
svekkjandi niðurstaða en ekkert annað í stöðunni en 
að bíta í skjaldarrendur og koma liðinu aftur upp um 
deild.

Lokahóf meistaraflokka Gróttu fór fram um miðjan 
september með pompi og prakti. Þjálfarar völdu 
besta leikmann tímabilsins og þann efnilegasta en 
leikmenn kusu um mesta naglann, hrökkbrauðið og 
leikmann leikmanna. Einnig voru veitt verðlaun fyrir 
markahæsta leikmanninn. 

Besti leikmaður 2021:
Pétur Theodór Árnason og
Maggie Ann Smithers

Efnilegasti leikmaður 2021:
Rakel Lóa Brynjarsdóttir og 
Kjartan Kári Halldórsson 

Markahæsti leikmaður 2021:
Eydís Lilja Eysteinsdóttir og 
Pétur Theodór Árnason

Leikmaður leikmanna 2021:
Arnar Þór Helgason og 
Bjargey Sigurborg Ólafsson

Mesti naglinn 2021:
Nína Kolbrún Gylfadóttir og 
Kári Daníel Alexandersson

Hrökkbrauðið 2021:
Margrét Rán Rúnarsdóttir og 
Júlí Karlsson

Á lokahófinu voru einnig veittar kveðjugjafir, en þeir 
Pétur Theódór Árnason, Magnús Örn Helgason og 
Ágúst Gylfason kveðja Gróttu að tímabili loknu og 
halda af stað í ný verkefni.

Knattspyrnudeild Gróttu þakkar stuðningsmönnum 
liðanna og sjálfboðaliðum fyrir veittan stuðning árið 
2021 og hlakkar til næsta tímabils.

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

Chris Brazell hélt áfram störfum sínum sem yfirþjálfari 
en mikil ánægja hefur verið með störf hans. Pétur 
Már Harðarsson var ráðinn yfirmaður 7-.8. flokks, 
Gabríel Hrannar Eyjólfsson yfirmaður 4.-6. flokks og 
Paul Western yfirmaður 2.-4. flokks. 
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Mynd vantar af: 
Kristínu Huld 
Þorvaldsdóttur

Alexander Jensen 
Hjálmarsson

Pétur Ívarsson

Rúna Guðmundsdóttir

Rögnvaldur Dofri
Pétursson

Birgir Tjörvi Pétursson

Margrét Dagbjört

Harpa Frimannsdóttir

Þorsteinn Ingason

Mannauður
Stjórn          Starfsaldur (ár)
knattspyrnudeildarinnar  Menntun                                  hjá Gróttu
Alexander Jensen Hjálmarsson  meistaragráða í fjármálum fyrirtækja 4
Birgir Tjörvi Pétursson   lögfræðingur 6
Harpa Frímannsdóttir   kennari með meistaragráðu í lestrarfræðum 5
Kristín Huld Þorvaldsdóttir  Msc í stjórnun og stefnumótun 2
Margrét Dagbjört  félags- og markaðsfræðingur 1
Pétur Ívarsson  stúdentspróf frá MH 4
Rúna Guðmundsdóttir  sérfræðingur í fjármálum 1
Rögnvaldur Dofri Pétursson  viðskiptafræðingur og löggiltur endurskoðandi 10
Þorsteinn Ingason  lögfræðingur 3

Starfsmenn
Yfirþjálfari yngri flokka: Christopher Arthur Brazell
Yfirþjálfari 7.-8. flokks: Pétur Már Harðarson
Yfirþjálfari 4.-6. flokks: Gabríel Hrannar Eyjólfsson
Yfirþjálfari 2.-4. flokks: Paul Western
Verkefnastjóri: Jórunn María Þorsteinsdóttir Bachmann

Christopher Arthur
Brazell

Pétur Már Harðarson Paul WesternGabríel Hrannar 
Eyjólfsson

Jórunn María 
Þorsteinsdóttir Bachmann

Þjálfarar árið 2021

Meistaraflokkur karla  Menntun  

Aðalþjálfari:  Christopher Arthur Brazell  UEFA-A og BA gráða í alþjóðlegum  
  samskiptum og stjórnmálum 2
Aðstoðarþjálfari: Halldór Kristján Baldursson BS gráða í viðskiptafræði og KSÍ C 4
Markmannsþjálfari: Gareth Owen
Styrktarþjálfari:  Þór Sigurðsson M.Sc. High Performance sport:  
  Strength and Conditioning og KSÍ III 5 
Sjúkraþjálfari:  Jón Birgir Kristjánsson M.Sc. í sjúkraþjálfun, 3
 

Meistaraflokkur kvenna  Menntun

Aðalþjálfari:  Pétur Rögnvaldsson UEFA-B og B.Sc. í rekstrarverkfræði 8 
Styrktarþjálfari:  Þór Sigurðsson M.Sc. High Performance sport:  
  Strength and Conditioning og KSÍ III 5 
Markmannsþjálfari:  Gareth Owen 
Sjúkraþjálfari:  Garðar Guðnason B.Sc. í sjúkraþjálfun 4 

Starfsaldur (ár)
hjá Gróttu

Starfsaldur (ár)
hjá Gróttu



3938

Flokkur Þjálfari Menntun  

2. fl. karla Arnar Þór Axelsson  UEFA-B og KSÍ A og stúdentspróf 8 
2. fl. karla Dom Ankers    
3. fl. karla Pétur Már Harðarson, UEFA-B og B.Sc í íþróttafræði 
  og sálfræði 11
3. fl. karla Paul Western
3. fl. kvenna Paul Western
4. fl. karla Gabríel Hrannar Eyjólfsson UEFA-B og íþróttafræðinemi  5
4. fl. karla Óliver Dagur Thorlacius íþróttafræðinemi 2 
4. fl. kvenna Christopher Arthur Brazell UEFA-A og BA gráða í alþjóðlegum  
  samskiptum og stjórnmálum 3
4. fl. kvenna Lovísa Davíðsdóttir Scheving KSÍ I og framhaldsskólanemi 2
5. fl. karla Axel Ingi Tynes KSÍ III 8
5. fl. karla Dom Ankers
5. fl. kvenna Óliver Dagur Thorlacius íþróttafræðinemi 2
5. fl. kvenna Axel Ingi Tynes KSÍ III 8
6. fl. karla  Gabríel Hrannar Eyjólfsson UEFA-B og íþróttafræðinemi 5
6. fl. karla Arnar Þór Axelsson UEFA-B og stúdentspróf 8 
6. fl. karla  Ragnar Bragi Björnsson  2
6. fl. kvenna Jórunn María Þorsteinsdóttir 
 Bachmann KSÍ II og BA gráða í lögfræði 9
6. fl. kvenna  Lovísa Davíðsdóttir Scheving KSÍ I og framhaldsskólanemi 2
6. fl. kvenna  Margrét Rán Rúnarsdóttir KSÍ I og framhaldsskólanemi 3 
6. fl. kvenna  Lilja Davíðsdóttir Scheving framhaldsskólanemi 1
7. fl. karla Pétur Már Harðarson UEFA-B og B.Sc. í íþróttafræði
  og sálfræði 11
7. fl. kvenna  Margrét Rán Rúnarsdóttir KSÍ I og framhaldsskólanemi, 3
7. fl. kvenna  Axel Ingi Tynes KSÍ III 8 
7. fl. kvenna Edda Steingrímsdóttir framhaldsskólanemi 3
8. fl. karla  Pétur Már Harðarson, UEFA-B og B.Sc í íþróttafræði 
  og sálfræði 11
8. fl. karla  Hansína Þóra Gunnarsdóttir
8. fl. kvenna Pétur Már Harðarson, UEFA-B og B.Sc í íþróttafræði 
  og sálfræði 11
8. fl. kvenna Hansína Þóra Gunnarsdóttir

Starfsaldur (ár)
hjá Gróttu

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 flott, en þó er plássið fyrir aðra en meistaraflokkana enn 
of lítið. Er orðið brýnt að gera ráðstafanir til að bæta þar úr með stækkun húsnæðisins svo það rúmi alla þá 
starfsemi sem þar fer fram. Aðstaða þjálfara í vallarhúsinu hefur verið bætt en slíkt er afar mikilvægt þar sem 
margir þjálfarar hjá knattspyrnudeild Gróttu hafa þjálfun sem sitt aðalstarf. Þá hefur áhorfendastúkan stækkuð 
sem var mikil bót fyrir þá góðu stemningu sem hefur myndast á leikjum. 
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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
Eyjólfur Garðarsson 2021 hand og fót 
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
Ásdís Björk Pétursdóttir  2021 fimleikar  
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  
Davíð Scheving  2018 handbolti  
Egill Már Markússon   handbolti og fótbolti  

Heiðursmerki Gróttu 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  
Páll Einarsson 2009 aðalstjórn  
Pétur Már Harðarson  2020 fótbolti  
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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
Alexander Jensen Hjálmarsson 2021 fótbolti  
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
Axel Bragason 2021 fimleikar  
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
Ásmundur Einarsson 2021 handbolti  
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  
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
Eydís Lilja Eysteinsdóttir 2021 fótbolti  
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
Guðjón Rúnarsson 2021 fimleikar  
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  
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Halldór Árnason  fimleikar  
Halldór Eyjólfsson 2015 fótbolti
Halldór Kristján Baldursson 2021 fótbolti  
Halldór Nellet 2009 aðalstjórn  
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  
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
Sigurvin Reynisson 2021 fótbolti  
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  
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Árið 2021
Íþróttamaður Gróttu: Pétur Theodór Árnason
Íþróttakona Gróttu: Nanna Guðmundsdóttir
Íþróttamaður æskunnar: Kjartan Kári Halldórsson
Íþróttakona æskunnar: Katrín Anna Ásmundsdóttir
Þjálfari ársins: Arnar Daði Arnarsson

Íþróttamaður Gróttu
2021 Pétur Theodór Árnason knattspyrnumaður
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
1992  Ólafur Ármann Sveinsson handknattleiksmaður

Íþróttafólk ársins

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
2021 Nanna Guðmundsdóttir fimleikakona
2020 Tinna Brá Magnúsdóttir knattspyrnukona
2019 Nanna Guðmundsdóttir fimleikakona

Íþróttamaður æskunnar
2021 Kjartan Kári Halldórsson knattspyrnumaður
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
2021 Katrín Anna Ásmundsdóttir handknattleikskona
2020 Freyja Hannesdóttir fimleikakona

Þjálfari ársins
2021 Arnar Daði Arnarsson
2020 Anna Sóley Jensdóttir
2019  Óskar Hrafn Þorvaldsson 

Sjálfboðaliði ársins
2021 Ari Kárason, fimleikadeild
2021 Fjalar Sigurðarson, knattspyrnudeild
2021 Magnús Björn Hallgrímsson, handknattleiksdeild
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

Þorsteinn Geirsson 2009 aðalstjórn  
Þorsteinn Guðjónsson 2009 aðalstjórn  
Þorsteinn J. Stefánsson  fótbolti  
Þorsteinn Þorsteinsson 2009 aðalstjórn  
Þröstur Eyvinds  fótbolti  
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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.

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.

 • 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.

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.

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 2021

Aðalstjórn 

Fimleikadeild

Handknattleiksdeild barna- og unglingaráð

Handknattleiksdeild meistaraflokkar

Knattspyrnudeild barna- og unglingaráð

Knattspyrnudeild meistaraflokkar
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Aðalstjórn Gróttu

Ársreikningur 2021

1

2

3

4

5

6

Efnisyfirlit

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________
Ársreikningur 2021

_____________________________________________
Aðalstjórn Gróttu
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Rögnvaldur Dofri Pétursson Bjarni Torfi Álfþórsson

Áritun félagskjörinna
skoðunarmanna

Við undirritaðir höfum skoðað ársreikning aðalstjórnar Gróttu fyrir árið 2021. Skoðun okkar
hefur ekkert leitt í ljós sem bendir til annars en að reikningsskilin gefi glögga mynd af afkomu
og sjóðstreymi á árinu 2021 og efnahag í lok ársins.

Seltjarnarnesi, 20. apríl 2022

Skoðunarmenn félagsins staðfesta hér með ársreikning aðalstjórnar fyrir árið 2021 með
undirritun sinni.

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 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 2021
með undirritun sinni.

Seltjarnarnesi, 20. apríl 2022

Áritun stjórnar

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 2

_____________________________________________
Aðalstjórn Gróttu
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Rekstrartekjur Skýr. 2021 2020

Framlög og styrkir ............................................. 3 237.781.488 234.840.812
Aðrar tekjur ...................................................... 23.276.673 11.817.588

261.058.161 246.658.400

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld ................................... 4 83.305.372 74.454.665
Styrkir til deilda ................................................ 5 149.509.913 154.659.800
Áhöld, tæki og búnaður ...................................... 1.374.403 1.246.338
Rekstur mannvirkja ........................................... 5.929.579 6.381.795
Rekstur skrifstofu .............................................. 6 6.941.435 6.138.128
Annar kostnaður ............................................... 7 7.011.715 4.172.961

254.072.417 247.053.687

Rekstrarhagnaður (-tap)  6.985.744 (395.287)

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur ......................................................        25.751 5.084
Vaxtagjöld ........................................................ (33.719) (4.815)

       (7.968) 269

Hagnaður (tap) ársins        6.977.776 (395.018)

Rekstrarreikningur 2021

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 3

_____________________________________________
Aðalstjórn Gróttu

Eignir
Skýr. 2021 2020

Veltufjármunir
Vörubirgðir .......................................................        500.000 2.783.271
Skammtímakröfur ............................................. 30.840.886 27.505.836
Handbært fé ..................................................... 22.324.250 10.839.584

Veltufjármunir samtals 53.665.136 41.128.691

Eignir samtals        53.665.136 41.128.691

Eigið fé og skuldir
Skýr. 2021 2020

Eigið fé
Óráðstafað eigið fé ............................................ 31.339.169 24.361.393

Eigið fé samtals 8 31.339.169 24.361.393

Skuldir

Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ......... 22.325.967 16.767.298

Skammtímaskuldir samtals        22.325.967 16.767.298

Skuldir samtals        22.325.967 16.767.298

Eigið fé og skuldir samtals        53.665.136 41.128.691

Efnahagsreikningur 31/12 2021

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 4

_____________________________________________
Aðalstjórn Gróttu
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Handbært fé frá rekstri Skýr. 2021 2020

 6.977.776 (395.018)

Hreint veltufé (til) frá rekstri 6.977.776 (395.018)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Birgðir ............................................................. 2.283.271 0
Skammtímakröfur ............................................. (3.335.050) 3.014.146
Skammtímaskuldir ............................................ 5.558.669 6.655.070

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum 4.506.890 9.669.216

Handbært fé frá rekstri 11.484.666 9.274.198

 11.484.666 9.274.198

 10.839.584 1.565.386

 22.324.250 10.839.584

Sjóðstreymi 2021

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

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

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

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

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 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 .............................................. 1.112.125 1.587.500

237.781.488 234.840.812

4.999.800

Launatengd gjöld .................................................... 16.750.444 15.055.611

83.305.372 74.454.665

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.

3.
2021 2020

Húsaleigustyrkir ...................................................... 91.000.000 91.000.000
4.999.800

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

Lottó ..................................................................... 5.835.691 4.882.784
Rekstrarstyrkur mannvirkja ...................................... 65.728.260 62.360.952

ÍSÍ COVID 19 styrkur ............................................... 5.479.068 6.383.232

2021 2020
Laun ...................................................................... 66.554.928 59.399.054

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 6

_____________________________________________
Aðalstjórn Gróttu
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Skýringar

Styrkir til deilda

Rekstur skrifstofu

Annar kostnaður

Eigið fé

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

8.

31.339.169

0 165.000

1.503.616 1.113.723
102.334

10.084.800 10.084.800

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

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

24.361.393

Óráðstaðfa 
eigið fé

6.977.776
Eigið fé 1/1 ....................................................................................

7.011.715 4.172.961

4.233.170 2.098.860

16.167.600

16.167.600

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

Pappír, prentun og ritföng ........................................ 673.958 426.135

Hátíðarsalur ........................................................... 2.030.868
2.038.869

Annar kostnaður .....................................................
Námskeið, fræðsla, fundir o.fl. .................................. 2.296.557 1.456.706
Íþróttamaður / -kona Gróttu ..................................... 355.320 262.570
Fundir stjórnar og þjálfara ........................................

Aðrir styrkir ............................................................ 5.254.222 11.357.016

149.509.913 154.659.800

5.

2021 2020
Húsaleigustyrkir ...................................................... 91.000.000 91.000.000

6.

7.

2021 2020

6.941.435 6.138.128

1.899.268
Auglýsingakostnaður ............................................... 4.200

126.668 189.825

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

Tölvukostnaður ....................................................... 1.837.487

2021 2020
Sími ...................................................................... 689.924

Lottó ..................................................................... 5.835.691 4.882.784

759.181

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

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

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 7

_____________________________________________
Aðalstjórn Gróttu

Fimleikadeild Gróttu

Ársreikningur 2021
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1

2

3

4

5

6

Efnisyfirlit

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________
Ársreikningur 2021

_____________________________________________
Fimleikadeild Gróttu

Rögnvaldur Dofri Pétursson Bjarni Torfi Álfþórsson

Áritun félagskjörinna
skoðunarmanna

Við undirritaðir höfum skoðað ársreikning fimleikadeildar Gróttu fyrir árið 2021. Skoðun okkar
hefur ekkert leitt í ljós sem bendir til annars en að reikningsskilin gefi glögga mynd af afkomu
og sjóðstreymi á árinu 2021 og efnahag í lok ársins.

Seltjarnarnesi, 20. apríl 2022

Skoðunarmenn fimleikadeildar Gróttu staðfesta hér með ársreikning deildarinnar fyrir árið 2021
með undirritun sinni.

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 1

_____________________________________________
Fimleikadeild Gróttu



7170

Guðjón Rúnarsson Gísli Örn Garðarsson

Sölvi Sturluson Jóhanna Sigmundsdóttir

Anna Dóra Ófeigsdóttir

Stjórn fimleikadeildar Gróttu staðfestir hér með ársskýrslu og ársreikning deildarinnar fyrir árið
2021 með undirritun sinni.

Seltjarnarnesi, 20. apríl 2022

Áritun stjórnar

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 2

_____________________________________________
Fimleikadeild Gróttu

Rekstrartekjur Skýr. 2021 2020

Framlög og styrkir ............................................. 3 66.001.856 48.680.686
Aðrar tekjur ...................................................... 4 87.695.395 74.405.317

153.697.251 123.086.003

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld ................................... 5 54.180.965 43.703.941
Verktakagreiðslur þjálfara .................................. 29.499.050 28.539.577
Styrkir til deilda (húsaleigustyrkir) ...................... 33.000.000 33.000.000
Áhöld, tæki og búnaður ...................................... 1.025.167 2.170.013
Þátttaka og kostnaður vegna móta ...................... 1.282.343 1.068.864
Annar kostnaður ............................................... 6 3.649.219 3.969.129

122.636.744 112.451.524

Rekstrarhagnaður  31.060.507 10.634.479

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur ......................................................        85.901 7.289
Vaxtagjöld ........................................................ (184.239) (42.298)

       (98.338) (35.009)

Hagnaður ársins        30.962.169 10.599.470

Rekstrarreikningur 2021

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 3

_____________________________________________
Fimleikadeild Gróttu
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Eignir
Skýr. 2021 2020

Veltufjármunir
Skammtímakröfur ............................................. 4.033.268 9.853.668
Handbært fé ..................................................... 40.461.133 4.146.245

Veltufjármunir samtals 44.494.401 13.999.913

Eignir samtals        44.494.401 13.999.913

Eigið fé og skuldir
Skýr. 2021 2020

Eigið fé
Óráðstafað eigið fé ............................................ 7 40.837.476 9.875.307

Eigið fé samtals 40.837.476 9.875.307

Skuldir

Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ......... 3.656.925 4.124.606

Skammtímaskuldir samtals        3.656.925 4.124.606

Skuldir samtals        3.656.925 4.124.606

Eigið fé og skuldir samtals        44.494.401 13.999.913

Efnahagsreikningur 31/12 2021

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 4

_____________________________________________
Fimleikadeild Gróttu

Handbært fé frá rekstri Skýr. 2021 2020

 30.962.169 10.599.470

Hreint veltufé frá rekstri 30.962.169 10.599.470

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Skammtímakröfur ............................................. 5.820.400 (2.669.954)
Skammtímaskuldir ............................................ (467.681) (4.035.452)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum 5.352.719 (6.705.406)

Handbært fé frá rekstri 36.314.888 3.894.064

 36.314.888 3.894.064

 4.146.245 252.181

 40.461.133 4.146.245

Sjóðstreymi 2021

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

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

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

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

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 5

_____________________________________________
Fimleikadeild Gróttu
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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.

66.778.024

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

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

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

87.695.395

3.
2021 2020

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

66.001.856 48.680.686

33.000.000 33.000.000
Rekstrarstyrkur ....................................................... 10.084.800 10.084.800
Ýmis fyrirtæki ......................................................... 0 99.700

5.600.172 5.496.186
Covid styrkir ........................................................... 17.316.884 0

4.
2021 2020

77.030.128
Námskeið og æfingabúðir ......................................... 6.226.367 5.107.585

4.438.900 2.519.708

74.405.317

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 6

_____________________________________________
Fimleikadeild Gróttu

Skýringar

Laun og launatengd gjöld

Annar kostnaður

Eigið fé

Eigið fé 1/1 ....................................................................................
Afkoma ársins ................................................................................

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

9.875.307

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

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

6.

2021 2020

Rekstur skrifstofu ....................................................

7.

40.837.476

Óráðstafað 
eigið fé

30.962.169

Annar kostnaður ..................................................... 1.208.132 979.726

7.692.655

43.703.941

36.011.286

54.180.965

3.649.219 3.969.129

758.600

1.184.838 962.511
156.695 79.792

1.947.100

5.

2021 2020
Laun ...................................................................... 44.354.839

Ferðakostnaður ....................................................... 340.954 0

Launatengd gjöld .................................................... 9.826.126

_____________________________________________
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Handknattleiksdeild Gróttu
Yngri flokkar

Ársreikningur 2021

1

2

3

4

5

6

Efnisyfirlit

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________
Ársreikningur 2021

_____________________________________________
Handknattleiksdeild Gróttu - Yngri flokkar
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Rögnvaldur Dofri Pétursson Bjarni Torfi Álfþórsson

Áritun félagskjörinna
skoðunarmanna

Við undirritaðir höfum skoðað ársreikning unglingaráðs handknattleiksdeildar Gróttu fyrir árið
2021. Skoðun okkar hefur ekkert leitt í ljós sem bendir til annars en að reikningsskilin gefi
glögga mynd af afkomu og sjóðstreymi á árinu 2021 og efnahag í lok ársins.

Seltjarnarnesi, 20. apríl 2022

Skoðunarmenn unglingaráðs handknattleiksdeildar Gróttu staðfesta hér með ársreikning
deildarinnar fyrir árið 2021 með undirritun sinni.

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 1

_____________________________________________
Handknattleiksdeild Gróttu - Yngri flokkar

Eva Björk Hlöðversdóttir Arndís María Erlingsdóttir

Kristín Sif Kristjánsdóttir Páll Gíslason

Sunna Stefánsdóttir Hildur Ýr Hjálmarsdóttir

Hulda Björk Halldórsdóttir

Stjórn unglingaráðs handknattleiksdeildar Gróttu staðfestir hér með ársskýrslu og ársreikning
deildarinnar fyrir árið 2021 með undirritun sinni.

Seltjarnarnesi, 20. apríl 2022

Áritun stjórnar

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 2

_____________________________________________
Handknattleiksdeild Gróttu - Yngri flokkar
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Rekstrartekjur Skýr. 2021 2020

Framlög og styrkir ............................................. 3 35.249.263 39.563.452
Aðrar tekjur ...................................................... 4 26.396.609 16.359.204

61.645.872 55.922.656

Rekstrargjöld
Verktakagreiðslur .............................................. 20.994.000 19.014.132
Styrkir til deilda (húsaleigustyrkir) ...................... 19.500.000 19.500.000
Áhöld, tæki og búnaður ...................................... 2.410.106 2.445.197
Þátttaka og kostnaður vegna móta ...................... 5 6.271.185 13.692.836
Annar kostnaður ............................................... 1.493.509 1.572.238

50.668.800 56.224.403

Rekstrarhagnaður (-tap)  10.977.072 (301.747)

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur ......................................................        15.259 2.985
Vaxtagjöld ........................................................ (4.473) (14.687)

       10.786 (11.702)

Hagnaður (tap) ársins        10.987.858 (313.449)

Rekstrarreikningur 2021

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 3

_____________________________________________
Handknattleiksdeild Gróttu - Yngri flokkar

Eignir
Skýr. 2021 2020

Veltufjármunir
Skammtímakröfur ............................................. 3.115.625 4.696.470
Handbært fé ..................................................... 15.097.697 1.031.363

Veltufjármunir samtals 18.213.322 5.727.833

Eignir samtals        18.213.322 5.727.833

Eigið fé og skuldir
Skýr. 2021 2020

Eigið fé
Óráðstafað eigið fé ............................................ 6 15.744.015 4.756.157

Eigið fé samtals 15.744.015 4.756.157

Skuldir

Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ......... 2.469.307 971.676

Skammtímaskuldir samtals        2.469.307 971.676

Skuldir samtals        2.469.307 971.676

Eigið fé og skuldir samtals        18.213.322 5.727.833

Efnahagsreikningur 31/12 2021

_____________________________________________
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Handbært fé frá rekstri Skýr. 2021 2020

 10.987.858 (313.449)

Hreint veltufé (til) frá rekstri 10.987.858 (313.449)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Skammtímakröfur ............................................. 1.580.845 201.192
Skammtímaskuldir ............................................ 1.497.631 181.886

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum 3.078.476 383.078

Handbært fé frá rekstri 14.066.334 69.629

Fjármögnunarhreyfingar

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

Fjármögnunarhreyfingar 0 (683.806)

 14.066.334 (614.177)

 1.031.363 1.645.540

 15.097.697 1.031.363

Sjóðstreymi 2021

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

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

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

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

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 5

_____________________________________________
Handknattleiksdeild Gróttu - Yngri flokkar

Upplýsingar um félagið

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Matsaðferðir

Handbært fé 

Tekjur

Framlög og styrkir

Aðrar tekjur

409.834
Rekstrarstyrkur ....................................................... 5.742.000 5.742.000

400.000 590.000

35.249.263 39.563.452

2021 2020

Aðrir styrkir og 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.

Ferðastyrkir ............................................................
19.500.000 19.500.000

4.

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

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.
2021 2020

Húsaleigustyrkir ......................................................
902.520

3.588.852 1.206.475

Sjálfsaflafé ............................................................. 1.815.583 12.289.500

Covid styrkir ........................................................... 5.753.334 0
Lottó ..................................................................... 1.135.826 1.032.118

26.396.609 16.359.204

22.807.757 15.152.729
Tekjur af mótum o.fl. ...............................................

_____________________________________________
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Skýringar

Þátttaka og kostnaður vegna móta

Eigið fé

4.756.157

6.

15.744.015

Samtals

10.987.858
Eigið fé 1/1 ....................................................................................

5.

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

6.271.185 13.692.836

1.944.863 12.800.511
2020

222.935

2021

Þátttökugjöld .......................................................... 3.804.500 599.390

Annar kostnaður ..................................................... 513.022
Námskeiðsgjöld ....................................................... 8.800 70.000

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

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

_____________________________________________
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Handknattleiksdeild Gróttu
Meistaraflokkar

Ársreikningur 2021
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1

2

3

4

5

6

Efnisyfirlit

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________
Ársreikningur 2021

_____________________________________________
Handknattleiksdeild Gróttu - Meistaraflokkar

Rögnvaldur Dofri Pétursson Bjarni Torfi Álfþórsson

Áritun félagskjörinna
skoðunarmanna

Við undirritaðir höfum skoðað ársreikning handknattleiksdeildar Gróttu fyrir árið 2021. Skoðun
okkar hefur ekkert leitt í ljós sem bendir til annars en að reikningsskilin gefi glögga mynd af
afkomu og sjóðstreymi á árinu 2021 og efnahag í lok ársins.

Seltjarnarnesi, 20. apríl 2022

Skoðunarmenn handknattleiksdeildar Gróttu staðfesta hér með ársreikning deildarinnar fyrir
árið 2021 með undirritun sinni.

_____________________________________________
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_____________________________________________
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Ásmundur Einarsson Arnkell Bergmann Ankelsson

Gylfi Magnússon Viggó Kristjánsson

Stjórn handknattleiksdeildar Gróttu staðfestir hér með ársskýrslu og ársreikning deildarinnar
fyrir árið 2021 með undirritun sinni.

Seltjarnarnesi, 20. apríl 2022

Áritun stjórnar

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 2

_____________________________________________
Handknattleiksdeild Gróttu - Meistaraflokkar

Rekstrartekjur Skýr. 2021 2020

Framlög og styrkir ............................................. 3 24.746.930 31.491.300
Tekjur af mótum ............................................... 3.182.982 2.645.539
Auglýsingatekjur ............................................... 8.700.305 8.408.679
Aðrar tekjur ...................................................... 1.011.500 1.417.487

37.641.717 43.963.005

Rekstrargjöld
Verktakagreiðslur .............................................. 12.412.517 12.602.950
Styrkir til deilda (húsaleigustyrkir) ...................... 6.800.000 14.800.000
Áhöld, tæki og búnaður ...................................... 589.078 1.733.887
Þátttaka og kostnaður vegna móta ...................... 4 8.441.214 4.836.250
Annar kostnaður ............................................... 5 9.551.954 6.254.671

37.794.763 40.227.758

Rekstrarhagnaður (-tap)  (153.046) 3.735.247

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur ......................................................        3.803 4.325
Vaxtagjöld ........................................................ (29.098) (159.914)

       (25.295) (155.589)

Hagnaður (tap) ársins        (178.341) 3.579.658

Rekstrarreikningur 2021

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 3
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Eignir
Skýr. 2021 2020

Veltufjármunir
Vörubirgðir .......................................................        0 10.540
Skammtímakröfur ............................................. 4.785.503 3.885.952
Handbært fé ..................................................... 53.117 64.417

Veltufjármunir samtals 4.838.620 3.960.909

Eignir samtals        4.838.620 3.960.909

Eigið fé og skuldir
Skýr. 2021 2020

Eigið fé
Uppsafnað eigið fé frá fyrra ári ............................ 6 (21.809.650) (21.631.309)

Eigið fé samtals (21.809.650) (21.631.309)

Skuldir

Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ......... 26.648.270 25.592.218

Skammtímaskuldir samtals        26.648.270 25.592.218

Skuldir samtals        26.648.270 25.592.218

Eigið fé og skuldir samtals        4.838.620 3.960.909

Efnahagsreikningur 31/12 2021

_____________________________________________
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_____________________________________________
Handknattleiksdeild Gróttu - Meistaraflokkar

Handbært fé (til) frá rekstri Skýr. 2021 2020

 (178.341) 3.579.658

Hreint veltufé (til) frá rekstri (178.341) 3.579.658

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Birgðir ............................................................. 10.540 0
Skammtímakröfur ............................................. (899.551) (2.643.981)
Skammtímaskuldir ............................................ 1.056.052 256.634
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum 167.041 (2.387.347)

Handbært fé (til) frá rekstri (11.300) 1.192.311

Fjármögnunarhreyfingar

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

Fjármögnunarhreyfingar 0 (1.247.592)

 (11.300) (55.281)

 64.417 119.698
 53.117 64.417

Sjóðstreymi 2021

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

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

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

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

_____________________________________________
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Upplýsingar um félagið

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Matsaðferðir

Handbært fé 

Tekjur

Framlög og styrkir

Þátttaka og kostnaður vegna móta

43.666 2.010.115

5.593.006 2.590.284
2021

Kostnaður meistaraflokks kvenna .............................. 2.390.870 1.419.498
Annar kostnaður ..................................................... 457.338

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

14.800.000
301.734

Rekstrarstyrkur ....................................................... 11.294.400 10.425.600

6.212.585 3.953.851

2020
Kostnaður meistaraflokks karla .................................

826.468

ÍSÍ, COVID styrkur ..................................................

Ferðastyrkir ............................................................ 396.279

8.441.214 4.836.250

24.746.930 31.491.300

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.
2021 2020

Húsaleigustyrkir ...................................................... 6.800.000

_____________________________________________
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Skýringar

Annar kostnaður

Eigið fé

Eigið fé 1/1 ....................................................................................
Tap ársins ......................................................................................

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

850.000

283.624 132.533Kosnaður vegna skemmtana- og leikjahalds ...............

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

6.

(21.809.650)

Samtals

(178.341)

925.664
3.860.000

Rekstur skrifstofu .................................................... 38.777 312.442

9.551.954 6.254.671

31.000 726.268

1.055.811

(21.631.309)

4.282.742 3.307.764

5.

2021 2020

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

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

_____________________________________________
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Knattspyrnudeild Gróttu
Barna- og unglingaráð

Ársreikningur 2021

2

3

4

5

6

7

Efnisyfirlit

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________
Ársreikningur 2021

_____________________________________________
Knattspyrnudeild Gróttu - Barna- og unglingaráð
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Harpa Frímannsdóttir Rögnvaldur Dofri Pétursson

Alexander Jensen Hjálmarsson Kristín Huld Þorvaldsdóttir

Margrét Dagbjört Pétur Ívarsson

Rúna Guðmundsdóttir

Stjórn knattspyrnudeildar Gróttu staðfestir hér með ársskýrslu og ársreikning barna og
unglingaráðs fyrir árið 2021 með undirritun sinni.

Seltjarnarnesi, 16. febrúar 2022

Áritun stjórnar

Þorsteinn Ingason

_____________________________________________
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Rekstrartekjur Skýr. 2021 2020

Framlög og styrkir ............................................. 3 51.095.168 46.115.191
Aðrar tekjur ...................................................... 4 30.813.488 26.255.715

81.908.656 72.370.906

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld ................................... 5 20.150.667 12.929.093
Verktakagreiðslur .............................................. 5 18.940.390 18.083.475
Styrkir til deilda (húsaleigustyrkir) ...................... 20.000.000 20.000.000
Áhöld, tæki og búnaður ...................................... 404.208 4.305.407
Þátttaka og kostnaður vegna móta ...................... 6 14.846.455 11.293.947
Annar kostnaður ............................................... 7 4.179.106 2.742.373

78.520.826 69.354.295

Rekstrarhagnaður  3.387.830 3.016.611

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur ......................................................        16.644 982
Vaxtagjöld ........................................................ (3.706) (6.094)

       12.938 (5.112)

Hagnaður ársins        3.400.768 3.011.499

Rekstrarreikningur 2021

_____________________________________________
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Eignir
Skýr. 2021 2020

Veltufjármunir
Viðskiptakröfur og aðrar kröfur ........................... 196.991 456.835
Krafa á aðalstjórn .............................................. 4.134.714 2.429.183
Krafa á meistaraflokk ......................................... 932.053 0
Handbært fé ..................................................... 6.941.917 4.095.948

Veltufjármunir samtals 12.205.675 6.981.966

Eignir samtals        12.205.675 6.981.966

Eigið fé og skuldir
Skýr. 2021 2020

Eigið fé

Óráðstafað eigið fé ............................................ 8 9.195.543 5.794.775
Eigið fé samtals 9.195.543 5.794.775

Skuldir

Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ......... 1.771.584 896.500
Aðrar skammtímaskuldir .................................... 1.238.548 290.691

Skammtímaskuldir samtals        3.010.132 1.187.191

Skuldir samtals        3.010.132 1.187.191

Eigið fé og skuldir samtals        12.205.675 6.981.966

Efnahagsreikningur 31/12 2021

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 5

_____________________________________________
Knattspyrnudeild Gróttu - Barna- og unglingaráð
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Handbært fé frá rekstri Skýr. 2021 2020

 3.400.768 3.011.499

Hreint veltufé frá rekstri 3.400.768 3.011.499

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Skammtímakröfur ............................................. (672.209) 2.900.482
Skammtímaskuldir ............................................ 1.822.941 (1.691.524)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum 1.150.732 1.708.958

Handbært fé frá rekstri 4.551.500 4.720.457

Fjármögnunarhreyfingar
Skammtímalán, breyting .................................... (1.705.531) (1.219.939)

Fjármögnunarhreyfingar (1.705.531) (1.219.939)

 2.845.969 3.500.518

 4.095.948 595.430

 6.941.917 4.095.948

Sjóðstreymi 2021

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

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

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

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

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 6

_____________________________________________
Knattspyrnudeild Gróttu - Barna- og unglingaráð

Upplýsingar um félagið

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Matsaðferðir

Handbært fé 

Tekjur

Framlög og styrkir

7.979.103
Aðrir styrkir ...........................................................

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 .......................................................... 2.704.720

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.
2021 2020

Húsaleigustyrkir ..................................................... 20.000.000 20.000.000
2.615.971

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

9.899.184 2.201.575
51.095.168 46.115.191

Sjálfsaflafé ............................................................ 7.848.456 6.245.448
Lottó .................................................................... 1.683.494 1.331.094
Styrktaraðilar ........................................................ 800.000 0
KSÍ styrkir ............................................................ 2.417.314

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 7

_____________________________________________
Knattspyrnudeild Gróttu - Barna- og unglingaráð
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Skýringar

Aðrar tekjur

Laun og launatengd gjöld

Þátttaka og kostnaður vegna móta

Annar kostnaður

Eigið fé

4.179.106 2.742.373

423.566 190.481
Annar kostnaður .................................................... 75.567 46.964
Þjónustugjöld ........................................................

Íþróttaskóli og námsskeið ....................................... 2.484.678 3.149.817

Launatengd gjöld ................................................... 3.312.816 2.164.525

Rekstur skrifstofu ................................................... 42.093 63.759

4.

2021

Samtals

2020
23.057.918

Aðrar tekjur  .........................................................
30.813.488 26.255.715

8.

28.328.810Æfingagjöld ...........................................................

6.

5.

2021 2020
Laun .................................................................... 16.237.851

1.019.947

7.

2021 2020

14.846.455 11.293.947

3.400.768 3.400.768
9.195.543Eigið fé 31/12 ........................................................ 9.195.543

Annar kostnaður .................................................... 2.910.692

0 47.980

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

Kynning og fræðsla ................................................ 662.500

Óráðstafað 
eigið fé

5.794.775Eigið fé 1/1 ...........................................................
Afkoma ársins .......................................................

5.794.775

10.364.568

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

Húsaleiga .............................................................. 2.906.000 2.280.000

105.000

Sumarskóli ............................................................ 0 3.030

600.000 400.000
20.150.667 12.929.093

1.394.000

Vátryggingar ......................................................... 32.600 53.139

2021 2020
Verktakar .............................................................. 18.940.390 18.083.475

18.940.390 18.083.475

707.000

2021 2020
Ferðakostnaður innanlands ..................................... 10.541.763 9.567.000

_____________________________________________
Ársreikningur 2021 8

_____________________________________________
Knattspyrnudeild Gróttu - Barna- og unglingaráð

2021 2020 
Rekstrartekjur

Framlög og styrkir
Húsaleigustyrkur.................................................. 20.000.000 20.000.000 
Ferðastyrkur........................................................ 2.704.720 2.615.971 
Rekstrarstyrkur.................................................... 5.742.000 5.742.000 
Sjálfsaflafé.......................................................... 7.848.456 6.245.448 
Lottó................................................................... 1.683.494 1.331.094 
Styrktaraðilar ..................................................... 800.000 0 
KSÍ styrkir........................................................... 2.417.314 7.979.103 
Aðrir styrkir......................................................... 9.899.184 2.201.575 

51.095.168 46.115.191
Aðrar tekjur

Æfingagjöld......................................................... 28.328.810 23.057.918 
Íþróttaskóli og námsskeið...................................... 2.484.678 3.149.817 
Aðrar tekjur......................................................... 0 47.980 

30.813.488 26.255.715
Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld

Vinnulaun ........................................................... 16.237.851 10.364.568 
Tryggingargjald ................................................... 1.161.177 753.327 
Lífeyrissjóðsgjöld ................................................ 2.151.639 1.411.198 
Dagpeningar ....................................................... 360.000 240.000 
Ökutækjastyrkur ................................................. 240.000 160.000 

20.150.667 12.929.093
Verktakagreiðslur

Þjálfarar yngri flokka ........................................... 18.940.390 18.083.475 
18.940.390 18.083.475

Styrkir til deilda
Húsaleigustyrkur.................................................. 20.000.000 20.000.000 

20.000.000 20.000.000

Áhöld, tæki og búnaður
Íþróttaáhöld ........................................................ 243.137 373.459 
Búningar ............................................................. 161.071 3.871.948 
Önnur tæki og búnaður ........................................ 0 60.000 

404.208 4.305.407

Þátttaka og kostnaður vegna móta
Ferðakostnaður ................................................... 10.541.763 9.567.000 
Þátttökugjöld ...................................................... 1.394.000 707.000 
Félagaskipti ........................................................ 4.000 3.000 
Sjúkrakostnaður................................................... 18.045 0 
Kostnaður vegna leikmanna ................................. 2.622.305 792.647 
Dómgæsla .......................................................... 131.000 105.000 
Annar kostnaður ................................................. 135.342 119.300 

14.846.455 11.293.947

Sundurliðanir

____________________________________
Ársreikningur 2021 9

________________________________________
Knattspyrnudeild Gróttu - Barna- og unglingaráð



105104

2021 2020 

Sundurliðanir

Annar kostnaður
Húsaleiga ........................................................... 2.906.000 2.280.000 
Rekstur skrifstofu ................................................ 42.093 63.759 
Kynning og fræðsla .............................................. 662.500 105.000 
Vátryggingar....................................................... 32.600 53.139 
Uppskeruhátíð og skemmtanir............................... 36.780 0 
Sumarskóli .......................................................... 0 3.030 
Þjónustugjöld ...................................................... 423.566 190.481 
Annar kostnaður ................................................. 75.567 46.964 

4.179.106 2.742.373

____________________________________
Ársreikningur 2021 10

________________________________________
Knattspyrnudeild Gróttu - Barna- og unglingaráð

Ársreikningur 2021

Knattspyrnudeild Gróttu
Kt. 500192-2679



107106

Seltjarnarnesi, 16. febrúar 2022

Í stjórn Knattspyrnudeildar Gróttu

Þorsteinn Ingason, formaður Harpa Frímannsdóttir, varaformaður

Rögnvaldur Dofri Pétursson, gjaldkeri Alexander Jens Hjálmarsson, meðstjórnandi

Krístín Huld Þorvaldsdóttir, meðstjórnandi Margrét Dagbjört, meðstjórnandi

Pétur Ívarsson, meðstjórnandi Rúna Guðmundsdóttir, meðstjórnandi

Framkvæmdastjóri

Kári Garðarsson

Skýrsla og áritun stjórnar og framkvæmdastjóra

Ársreikningur Knattspyrnudeildar Gróttu fyrir árið 2021 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga.
Aðalstarfsemi Knattspyrnudeildar Gróttu er þjálfun knattspyrnumanna í öllum flokkum karla og kvenna,
þátttaka í knattspyrnumótum og önnur starfsemi þessu tengd.

Tap af rekstri Knattspyrnudeildar Gróttu á árinu 2021 nam kr. 2.446.012. Samkvæmt efnahagsreikningi
nema eignir félagsins kr. 18.362.189, bókfært eigið fé í árslok er kr. 15.316.807 og er eiginfjárhlutfall
félagsins 8,3%. Það er mat stjórnar að ekki sé vafi á rekstrarhæfi Knattspyrnudeildar Gróttu. Stjórn
knattspyrnudeildar hefur verið að vinna að aukinni tekjuöflun og hefur þegar gengið frá samningum við
núverandi og nýja samstarfsaðila sem munu auka tekjur félagsins á komandi mánuðum og misserum.

Stjórn félagsins vísar í ársreikninginn um breytingar á eigin fé félagsins og ráðstöfun á afkomu ársins.
Stjórn félagsins leggur til að afkoma ársins verði flutt til næsta árs.

Það er álit stjórnar og framkvæmdastjóra Knattspyrnudeildar Gróttu að í ársreikningi þessum komi fram
allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri ársins
og fjárhagslegri þróun á árinu. Stjórn og framkvæmdastjóri Knattspyrnudeildar Gróttu staðfesta hér með
ársreikning félagsins fyrir árið 2021 með undirritun sinni.
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Leyfiskerfi KSÍ

Kr. %
Tekjur

Miðasala 2.534.920 7.103.300 -4.568.380 -64%
Auglýsingar og samstarfsaðilar (sponsorar) 14.148.548 22.857.654 -8.709.106 -38%
Útsendingarréttur (Sjónvarp, útvarp o.fl.) 205.700 11.790.092 -11.584.392 -98%
Söluvarningur og veitingar 310.428 1.613.077 -1.302.649 -81%
Leigutekjur 0 0 0 0%
Aðrar rekstrartekjur 114.151.079 119.716.520 -5.565.441 -5%

Heildartekjur 131.350.675 163.080.643 -31.729.968 -19%

Gjöld
Vörunotkun 11.608.211 17.685.242 -6.077.031 -34%
Laun og tengd gjöld 4 58.782.243 56.260.718 2.521.525 4%
Rekstur mannvirkja 28.509.864 32.056.667 -3.546.803 -11%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 8.399.751 14.839.494 -6.439.743 -43%
Annar rekstrarkostnaður 26.509.934 26.760.817 -250.883 -1%
Afskriftir og niðurfærsla 0 0 0 0%

0 0%
Heildargjöld 133.810.003 147.602.938 -13.792.935 -9%

Afkoma fyrir fjármagnsliði, skatta og söluhagnað (-tap) -2.459.328 15.477.705 -17.937.033 -116%
Fjármunatekjur 3 24.569 9.726 14.843 153%
Fjármagnsgjöld 3 -11.253 -6.094 -5.159 85%
Söluhagnaður eigna 0 0 0 0%
Söluhagnaður leikmanna 0 0 0 0%
Sölutap eigna 0 0 0 0%
Sölutap leikmanna 0 0 0 0%
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga 7 0 0 0 0%
Samtals 13.316 3.632 9.684 267%

Hagnaður (-tap) ársins -2.446.012 15.481.337 -17.927.349 -116%

Skýring

TCP 21.1 - IXA
Rekstrarreikningur

2020 FrávikRekstrarreikningur - Tekjur 2021

Útgáfa 2.2 - 01/11/12

Leyfiskerfi KSÍ

Kr. %
Tekjur

Miðasala
Íslandsmótið 1.962.960 4.411.800 -2.448.840 -56%
Ársmiðar 533.800 2.266.000 -1.732.200 -76%
Bikarkeppnin 38.160 425.500 -387.340 -91%
Evrópukeppni UEFA fyrir félagslið 0 0 0 0%
Aðrir leikir (innanhússmót, vináttuleikir o.fl.) 0 0 0 0%

Miðasala samtals 2.534.920 7.103.300 -4.568.380 -64%

Auglýsingar og samstarfsaðilar (sponsorar)
Aðalsamstarfsaðili (aðalsponsor) 8.300.000 6.000.000 2.300.000 38%
Aðrir samstarfsaðilar (sponsorar) 866.500 4.200.000 -3.333.500 -79%
Auglýsingaskilti við velli og önnur mannvirki 1.424.000 8.841.404 -7.417.404 -84%
Aðrar auglýsingatekjur 2.322.000 2.026.330 295.670 15%
Annað 1.236.048 1.789.920 -553.872 -31%

Auglýsingar og samstarfsaðilar (sponsorar) samtals 14.148.548 22.857.654 -8.709.106 -38%

Útsendingarréttur (sjónvarp, útvarp o.fl.)
Íslandsmótið 205.700 11.790.092 -11.584.392 -98%
Bikarkeppnin 0 0 0 0%
Evrópukeppnir 0 0 0 0%
Aðrir leikir (innanhússmót, vináttuleikir o.fl.) 0 0 0 0%

Útsendingarréttur (Sjónvarp, útvarp o.fl.) samtals 205.700 11.790.092 -11.584.392 -98%

Söluvarningur og veitingar
Söluvarningur 0 0 0 0%
Sala á rétti til veitingasölu 0 0 0 0%
Veitingasala 310.428 1.613.077 -1.302.649 -81%
Annað.... 0 0 0 0%

Söluvarningur og veitingar samtals 310.428 1.613.077 -1.302.649 -81%

Leigutekjur
Leigutekjur 0 0 0 0%

Leigutekjur samtals 0 0 0 0%

TCP 21.1 - IXA
Rekstrarreikningur - Sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Tekjur Skýring 2021 2020 Frávik

Útgáfa 4 - 15/11/17
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Leyfiskerfi KSÍ

Kr. %
Aðrar rekstrartekjur
Samningsgreiðslur/framlög sveitarfélaga 25.742.000 25.742.000 0 0%
Framlag frá UEFA

Evrópukeppnir (greiðslur frá UEFA vegna þátttöku) 0 0 0 0%
Framlag UEFA til barna- og unglingastarfs 0 0 0 0%
Annað 0 0 0 0%

Framlög frá KSÍ
Framlag v. barna- og unglingastarfs 2.417.314 7.540.720 -5.123.406 -68%
Framlag v. mannvirkja 0 0 0 0%
Framlag v. árangurs landsliða 0 0 0 0%
Framlag vegna leyfiskerfis 1.987.500 2.343.023 -355.523 -15%
Annað 0 6.722.105 -6.722.105 -100%

Félagaskipti
Tekjur vegna félagaskipta leikmanna (seldir leikmenn) 6.650.205 13.608.500 -6.958.295 -51%
Leigutekjur vegna leikmanna 0 0 0 0%
Annað 0 0 0 0%

Ársgjöld iðkenda (æfingagjöld) 28.328.810 23.057.918 5.270.892 23%
Framlög þriðja aðila (ekki sponsor)

Gjafir 0 0 0 0%
Styrkir og framlög 46.540.572 37.504.457 9.036.115 24%

Áhugamanna- og unglingakeppnir 0 0 0 0%
Verðlaunafé (mót innanlands) 0 0 0 0%
Aðrar tekjur 2.484.678 3.197.797 -713.119 -22%

Aðrar rekstrartekjur samtals 114.151.079 119.716.520 -5.565.441 -5%

Heildartekjur 131.350.675 163.080.643 -31.729.968 -19%

TCP 21.1 - IXA/2
Rekstrarreikningur - sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Tekjur Skýring 2021 2020 Frávik

Útgáfa 4 - 15/11/17

Leyfiskerfi KSÍ

Kr. %
Vörunotkun

Sjúkravörur 1.374.696 1.032.739 341.957 33%
Búningar, boltar o.fl. 4.633.786 9.628.546 -4.994.760 -52%
Aðrar vörur 5.599.729 7.023.957 -1.424.228 -20%

Vörunotkun samtals 11.608.211 17.685.242 -6.077.031 -34%

Laun og tengd gjöld
Launakostnaður leikmanna

Verktakagreiðslur 0 0 0 0%
Launagreiðslur

Grunnlaun 0 0 0 0%
Bónusgreiðslur 0 0 0 0%
Dagpeninga- og ökutækjagreiðslur 0 0 0 0%
Aðrar greiðslur 0 0 0 0%

Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.) 0 0 0 0%
Starfsmannakostnaður á skrifstofu

Verktakagreiðslur 0 0 0 0%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur 0 0 0 0%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.) 0 0 0 0%

Starfsmannakostnaður við meistaraflokk karla
Verktakagreiðslur 6.605.000 11.040.000 -4.435.000 -40%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur 0 0 0 0%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.) 0 0 0 0%

Starfsmannakostnaður við aðra flokka ka. og kvennafl.
Verktakagreiðslur 24.867.390 24.452.795 414.595 2%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur 16.837.851 10.764.568 6.073.283 56%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.) 3.312.816 2.164.525 1.148.291 53%

Annar starfsmannakostnaður
Verktakagreiðslur 7.159.186 7.838.830 -679.644 -9%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur 0 0 0 0%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.) 0 0 0 0%

Laun og launatengd gjöld samtals 58.782.243 56.260.718 2.521.525 4%

Rekstur mannvirkja
Húsaleiga 28.406.000 27.780.000 626.000 2%
Rafmagn, hiti og vatn 0 0 0 0%
Viðhald 103.864 4.276.667 -4.172.803 -98%
Tryggingar 0 0 0 0%
Fasteignagjöld 0 0 0 0%
Ræsting og hreinlætisvörur, sorphreinsun 0 0 0 0%
Öryggisþjónusta 0 0 0 0%
Annar húsnæðiskostnaður 0 0 0 0%
Annað, áhöld og búnaður 0 0 0 0%

Rekstur mannvirkja samtals 28.509.864 32.056.667 -3.546.803 -11%

TCP 21.1 - IXA/3
Rekstrarreikningur - sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Gjöld Skýring 2021 2020 Frávik

Útgáfa 4 - 15/11/17
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Leyfiskerfi KSÍ

Kr. %
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Símakostnaður 0 0 0 0%
Pappír, prentun, ritföng og burðargjöld 117.230 854.237 -737.007 -86%
Tölvukostnaður 0 0 0 0%
Endurskoðun og reikningsskilaþjónusta 0 198.400 -198.400 -100%
Lögfræðiþjónusta 0 0 0 0%
Önnur aðkeypt þjónusta 0 0 0 0%
Fundir og ráðstefnur 777.500 427.000 350.500 82%
Áhöld og tæki 1.136.032 433.459 702.573 162%
Gjafir og styrkir 0 0 0 0%
Risna 0 0 0 0%
Ýmis skrifstofukostnaður 677.438 577.448 99.990 17%
Annað, afreksstyrkir 5.691.551 12.348.950 -6.657.399 -54%

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður samtals 8.399.751 14.839.494 -6.439.743 -43%

Annar rekstrarkostnaður
Kappleikjakostnaður

Vallarleiga 0 0 0 0%
Miðasala, öryggisgæsla og sjúkravakt 0 0 0 0%
Dómarakostnaður 191.000 157.500 33.500 21%
Skemmtidagskrá á leikjum 0 0 0 0%
Bætur til andstæðinga 0 0 0 0%
Ferðakostnaður, æfingabúðir og hótelkostnaður 14.222.234 15.868.787 -1.646.553 -10%
Annað, vátryggingar leikmanna og mótagjöld 2.555.854 1.871.247 684.607 37%
Útsendingarréttur (Sjónvarp, útvarp o.fl.) 0 0 0 0%

Félagaskipti
Gjöld vegna félagaskipta leikmanna (keyptir leikmenn) 655.000 1.402.615 -747.615 -53%
Leigugreiðsla fyrir leikmenn 0 0 0 0%
Greiðslur til umboðsmanna 0 0 0 0%
Annað 0 0 0 0%

Kostnaður vegna áhugamanna- og unglingakeppna 0 0 0 0%
Auglýsingar 0 1.310.650 -1.310.650 -100%
Söluvarningur og veitingar 0 0 0 0%
Leigugjöld 8.126.342 5.069.574 3.056.768 60%
Rekstur bifreiða 0 0 0 0%
Annað.... 759.504 1.080.444 -320.940 -30%

Annar rekstrarkostnaður samtals 26.509.934 26.760.817 1.425.178 5%

Afskriftir og niðurfærsla
Verðgildi leikmanna 0 0 0 0%
Varanlegir rekstrarfjármunir 5 0 0 0 0%

Afskriftir og niðurfærsla samtals 0 0 1.425.178 0%

Heildargjöld 133.810.003 147.602.938 -13.792.935 -9%

TCP 21.1 - IXA/4
Rekstrarreikningur - sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Gjöld Skýring 2021 2020 Frávik
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Kr. %
Eignir

Fastafjármunir
Leikmenn 6 2.000.000 2.400.000 -400.000 -17%
Varanlegir rekstrarfjármunir 5 0 0 0 0%
Eignarhlutar í dóttur- og hlutdeildarfélögum 7 0 0 0 0%
Fjárfestingaverðbréf 0 0 0 0%
Skuldabréfaeign og aðrar langtímakröfur 0 0 0 0%

Fastafjármunir alls 2.000.000 2.400.000 -400.000 -17%

Veltufjármunir
Vörubirgðir 8 0 0 0 0%
Viðskiptakröfur 9 5.305.293 5.020.329 284.964 6%
Kröfur á tengda aðila 17 2.951.723 1.074.365 1.877.358 175%
Aðrar skammtímakröfur 10 236.560 126.543 110.017 87%
Handbært fé 11 7.868.613 11.828.273 -3.959.660 -33%

Veltufjármunir alls 16.362.189 18.049.510 -1.687.321 -9%

Samtals eignir 18.362.189 20.449.510 -2.087.321 -10%

Skuldir og eigið fé
Eigið fé 12

Hlutafé 0 0 0 0%
Endurmatsreikningur leikmanna 2.000.000 2.400.000 0 0%
Óráðstafað eigið fé (Ójafnað tap) 13.316.807 15.762.819 -2.446.012 -16%

Eigið fé alls 15.316.807 18.162.819 -2.846.012 -16%

Langtímaskuldir og skuldbindingar  (> 1 ár)
Skuldir við lánastofnanir 13 0 0 0 0%
Aðrar langtímaskuldir og skuldbindingar 14 0 0 0 0%

Langtímaskuldir og skuldbindingar alls 0 0 0 0%

Skammtímaskuldir (< eða = 1 ár)
Skuldir við innlánsstofnanir 0 0 0 0%
Viðskiptaskuldir 15 1.806.834 1.996.000 -189.166 -9%
Næsta árs afborgun af langtímalánum 13 0 0 0 0%
Skuldir við tengda aðila 17 0 0 0 0%
Aðrar skammtímaskuldir 16 1.238.548 290.691 947.857 326%

Skammtímaskuldir alls 3.045.382 2.286.691 758.691 33%
Skuldir alls 3.045.382 2.286.691 758.691 33%

Samtals skuldir og eigið fé 18.362.189 20.449.510 -2.087.321 -10%

Skýring

TCP 21.1 - IXB
Efnahagsreikningur

Efnahagsreikningur 2021 2020 Frávik
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2021 2020

Afkoma fyrir fjármagnsliði og skatta -2.459.328 15.477.705
Bakfærðir rekstrarliðir 0 0
Breyting rekstrartengdra eigna og skulda -1.513.648 -4.294.217

Handbært fé frá rekstri án vaxta -3.972.976 11.183.488
Innborgaðar vaxtatekjur 24.569 9.726
Greiddir vextir -11.253 -6.094
Innborgaðar óreglulegar tekjur (gjöld) 0 0
Greiddir skattar 0 0

-3.959.660 11.187.120

Fjárfestingahreyfingar
Tekjur af sölu leikmanna 0 0
Kostnaður vegna leikmannakaupa 0 0
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna 0 0
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir 0 0
Keyptar aðrar eignir 0 0
Söluverð annarra eigna 0 0

0 0

Fjármögnunarhreyfingar
Hlutafjáraukning 0 0
Arðgreiðslur 0 0
Hækkun/lækkun skammtímabankalána 0 0
Tekin ný langtímalán 0 0
Afborganir langtímalána 0 0

0 0
Aukning (minnkun)  handbærs fjár -3.959.660 11.187.120

Handbært fé í upphafi árs 11.828.273 641.153

Handbært fé í lok árs 7.868.613 11.828.273

TCP 21.1 - IXC
Yfirlit um sjóðstreymi

Fjárfestingahreyfingar alls

Fjármögnunarhreyfingar alls

Rekstrarhreyfingar

Handbært fé frá rekstri

Útgáfa 4 - 15/11/17

Leyfiskerfi KSÍ

Skýringar

1.  Grunnupplýsingar félags

Nafn, rekstrarform og skipulag: Grótta - knattspyrnudeild
Lögheimili: Íþróttamiðstöð Seltjarnarness
Tímabil fjárhagsárs (frá, til) og lokadagur: 1/1 2021 til 31/12 2021

Framkvæmdastjórn félagsins:
(rekstrarstjórn: yfirstjórn félagsins)

Kári Garðarsson Framkvæmdastjóri

Aðalstjórn félagsins:
(stefnumótandi ákvarðanir: eftirlitsstörf)

Þorsteinn Ingason Formaður Apríl 2021
Harpa Guðfinnsdóttir Varaformaður Apríl 2021
Rögnvaldur Dofri Pétursson Gjaldkeri Apríl 2021
Pétur Ívarsson Meðstjórnandi Apríl 2021
Kristín Huld Þorvaldsdóttir Meðstjórnandi Apríl 2021
Alexander Jens Hjálmarsson Meðstjórnandi Apríl 2021
Margrét Dagbjört Meðstjórnandi Apríl 2021
Rúna Guðmundsdóttir Meðstjórnandi Apríl 2021

2.  Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Mat og ákvarðanir

Ársreikningur Knattspyrnudeildar Gróttu fyrir árið 2021 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar
reikningsskilareglur. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu
reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við lög um ársreikninga, að taka ákvarðanir, meta og draga
ályktanir sem hafa áhrif á eignir og skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og gjöld. Við
mat og ályktanir er byggt á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll þeirra
ákvarðana sem teknar eru um bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti. 

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.

Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað. 

TCP 21.1 - /1
Skýringar

Nafn og heimilisfang Staða Kjörinn til

Nafn og heimilisfang Staða Kjörinn til
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2.  Reikningsskilaaðferðir (framhald)

Skráning tekna

Fjármagnskostnaður

Varanlegir rekstrarfjármunir

Óefnislegar eignir

Viðskiptakröfur

Viðskiptaskuldir

Skuldbindingar

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni
nýtast félaginu og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Varanlegir
rekstrarfjármunir eru upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna
samanstendur af kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand.

TCP 21.1 - /2
Skýringar

Tekjur af vörusölu og þjónustu eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið. Vörusala er skráð þegar vörur eru
afhentar eða verulegur hluti áhættu og ávinnings af eignarhaldi flyst yfir til kaupanda. Þjónustutekjur eru færðar
þegar þjónustan hefur verið innt af hendi. Sala er sýnd í rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta.

Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til. 

Eignir þar sem eignarréttur er bundinn öðrum samkvæmt samningi um fjármögnunarleigu eru afskrifaðar á
áætluðum endingartíma á sama grunni og eignir með fullum eignarrétti.

Leikmenn eru metnir á kaupverði séu leikmenn keyptir á hærra verði en stuðull segir til um, mismunur kaupverðs
og stuðuls er afskrifaður í rekstrarreikningi á samningstíma leikmanns.

Hagnaður eða tap vegna sölu eigna er mismunur söluverðs og bókfærðs verðs eigna á söludegi.

Verðgildi leikmanna er metið samkvæmt viðeigandi stuðlum um áramót. Heildarverðgildi leikmanna samkvæmt
því mati er fært til eignar sem óefnislegar eignir meðal fastafjármuna. Endurmat á verðgildi leikmanna (þ.e.
breyting á verðgildi leikmanns miðað við stuðul frá fyrra tímabili) færist á sérstakan endurmatsreikning meðal 

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á árinu að
teknu tilliti til væntanlegs hrakvirðis.  

Hagnaður eða tap vegna sölu leikmanna er mismunur á milli söluverðs og stuðuls/bókfærðs verðs og er 
tekjufært/gjaldfært á söluári. 

Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er ekki endanleg afskrift heldur
er myndaður mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast í framtíðinni.

Skuldbindingar eru færðar upp í efnahagsreikningi ef líklegt þykir að félagið verði fyrir fjárhagslegum útgjöldum í
framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða viðskipta og hægt er að meta fjárhæð hennar með áreiðanlegum hætti.

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.

Útgáfa 4 - 15/11/17
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3. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur greinast þannig:
Fyrra ár 

9.726
9.726

Fjármagnsgjöld greinast þannig:
Fyrra ár 

-6.094
-6.094

Vaxtatekjur af bankainnstæðum

Núverandi ár
-11.253

TCP 21.1 - /4
Skýringar

Samtals

Núverandi ár
24.569
24.569

Vaxtagjöld af skammtímaskuldum við lánastofnanir
Samtals -11.253
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4.  Laun og annar starfsmannakostnaður
Fyrra ár 

10.364.568

1.411.198
1.153.327

43.331.625
56.260.718

Heildarlaun og þóknanir til stjórnenda félagsins á árinu 2019 námu 0,0 milljónum króna.

6. Leikmenn
Fyrra ár 
2.400.000

0

2.400.000

9. Viðskiptakröfur
Fyrra ár 
5.020.329

5.020.329

10.  Aðrar skammtímakröfur
Fyrra ár 

126.543
126.543

11. Handbært fé
Fyrra ár 

11.828.273

11.828.273Samtals

236.560Samtals

Sjóðir

Fyrirframgreiddur kostnaður

Annað

7.868.613

Núverandi ár
Óbundnar bankainnstæður í íslenskum krónum 7.868.613
Óbundnar bankainnstæður í erlendri mynt

Bókfært verð leikmanna í árslok 2.000.000

Afskrifað á árinu

5.305.293

5.305.293

Kröfur vegna félagaskipta

Núverandi ár

Núverandi ár

Erlendar viðskiptakröfur

Samtals

Núverandi ár
Bókfært verðleikmanna í ársbyrjun 2.400.000

58.782.243

Laun
Hlunnindi
Lífeyrissjóður
Önnur launatengd gjöld
Annar starfsmannakostnaður

16.237.851

Samtals

2.151.639
1.761.177

Matsbreytingar

Kröfur á aðra umsækjendur leyfiskerfisins

38.631.576

Niðurfærsla vegna krafna sem kunna að tapast

Núverandi ár
Innlendar viðskiptakröfur

Áfallnar tekjur
236.560

Erlendar kröfur vegna félagaskipta

0
Seldir og aflagðir leikmenn á árinu -400.000
Eignfærðir leikmenn á árinu

TCP 21.1 - /3
Skýringar
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12. Eigið fé

Hlutafé Samtals

Eigið fé 1.1.2021 18.162.819
Nýtt hlutafé
Endurmat leikmanna 0
Aðrar breytingar
Hagnaður/(tap) ársins
Eigið fé 1.1.201X 0 18.162.819
Nýtt hlutafé
Endurmat leikmanna -400.000
Aðrar breytingar 0
Hagnaður/(tap) ársins -2.446.012
Eigið fé 31.12.201X 0 15.316.807

15. Viðskiptaskuldir
Fyrra ár 
1.996.000

1.996.000

16. Aðrar skammtímaskuldir
Fyrra ár

Skuldir við starfsmenn
Ógreidd laun og launatengd gjöld 290.691
Ógreiddir bónusar
Innlendar skuldir vegna félagaskipta
Erlendar skuldir vegna félagaskipta
Fyrirframinnheimtar tekjur

Ársmiðar
Auglýsingar

290.691

Samtals 1.806.834

Núverandi ár

-2.446.012
2.000.000 13.316.807

-400.000

Sérstakt 
endurmat

Óráðstafað 
eigið fé

2.400.000 15.762.819

2.400.000

1.238.548

Innlendar viðskiptaskuldir 1.806.834

Skuldir við opinbera aðila

Annað
Annað

Samþykktir víxlar vegna viðskiptaskulda

Liðir, sem nema hærri upphæð en 20% af heildinni skulu sýndir sérstaklega

Samtals 1.238.548

Erlendar viðskiptaskuldir

Núverandi ár

15.762.819

TCP 21.1 - /4
Skýringar
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17. Viðskipti við tengda aðila (hluthafa, eigendur, tengd fyrirtæki, stjórn, stjórnarmenn)

Viðskipti við tengd félög árið 2021:

0
0 0
0 0
0 0
0 0

Viðskipti við tengd félög árið 2020:

 

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

18.  Upplýsingaskrá um leikmenn

Sjá upplýsingatöflu skv. uppsetningu KSÍ í Tækjakassa

19.  Félagaskipti

Sjá félagaskiptatöflur skv. uppsetningu KSÍ í Tækjakassa

Tengdir aðilar eru þeir aðilar sem hafa umtalsverð áhrif á félagið, beint eða óbeint, þ.m.t. móðurfélag, eigendur og
fjölskyldur þeirra, stórir fjárfestar, lykilstarfsmenn og fjölskyldur sem og aðilar sem er stjórnað af eða eru verulega
háðir félaginu, s.s. hlutdeildarfélög og samrekstrarfélög. Viðskipti við tengda aðila hafa verið gerð á sambærilegum
grundvelli og viðskipti við ótengda aðila.

Keypt þjónusta 
og vörur

Seld þjónusta 
og vörur

Nafn
Aðalstjórn Gróttu

Eðli og umfang viðskipta
Skammtíma lánveitingar

TCP 21.1 - /5
Skýringar

Félag 1, Aðalstjórn Gróttu ...........................................
Félag 2, tengt hvernig ..................................................
Félag 3, tengt hvernig ..................................................
Félag 4, tengt hvernig ..................................................

Félag 1, Aðalstjórn Gróttu ...........................................
Félag 2, tengt hvernig ..................................................
Félag 3, tengt hvernig ..................................................
Félag 4, tengt hvernig ..................................................

Keypt þjónusta 
og vörur

Seld þjónusta 
og vörur Kröfur Skuldir

2.951.723

0
0

0
0

2.951.723

0

0
0

1.074.365
0
0
0

0

1.074.365

0
0
0

0
0

Kröfur Skuldir
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