Ársskýrsla
2020

Fimleikasamband Íslands

1
2
3
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
19
21
23
24
25
26
30
36
41

FORMÁLI
STJÓRN FSÍ
TAKK ARNAR
SKRIFSTOFA FSÍ
TAKK FYRIR
STEFNUMÓTUN FSÍ
FIMLEIKAHREYFINGIN Í COVID
COVID TÍMALÍNA
GERUM ÞETTA SAMAN
EUROGYM AFLÝST OG ÓL FRESTAÐ
FIMLEIKAHRINGURINN
OPNAR ÆFINGAR
NÝ FIMLEIKAHÚS
VÖXTUR FIMLEIKA
FRÆÐSLA
INNLEND MÓT
BIKARMÓT ÁHALDAFIMLEIKA
BIKARMÓT HÓPFIMLEIKA
FIMLEIKAR FYRIR FATLAÐA
RAFRÆN UPPSKERUHÁTÍÐ
ERLEND VERKEFNI
NEFNDIR FSÍ
ÁRSREIKNINGUR

EFLA

VAXA

LEIÐA

MARKA

AFREKA

VIÐ ERUM ÖLL

FSÍ

1

FORMÁLI
Ágætu þingfulltrúar, velkomin á fimleikaþing 2021
Undanfarin ár höfum við unnið að því að styrka innviði sambandsins um leið og við nútímavæðum
starfið og þá ferla sem unnið er eftir. Á þessum árum hefur umfang sambandsins aukist og iðkendum,
verkefnum og starfsmönnum fjölgað.
Eitt af mínum stóru markmiðum þegar ég tók við formennsku hjá FSÍ var að vinna að því að sambandið
yrði sjálfbærra og vinna í tengslum við fjármálin yrði gagnsærri fyrir félögin. Fjárhagur sambandsins er
nú í mjög góðum farvegi sem gefur okkur möguleika til að taka næstu skref. Innan okkar raða höfum
við mikinn fjölda fagfólks í bland við sérfræðinga á sínu sviði, en til þess að taka frekari framförum
þurfa allir að róa í sömu átt að settum markmiðum.
Þegar ég tók við formennsku var ég einnig með það að markmiðið að tryggja meiri kostnaðarþátttöku
sambandsins í afreksverkefnum. Því markmiði hefur verið náð í fullorðinsflokki þar sem
kostnaðarþátttaka er nánast engin, starfið hefur tekið miklum framförum og er orðið faglegra. Eftir
standa þó vangaveltur um framtíðina, hvernig getur hreyfingin í sameiningu unnið að því að hlúa að og
aðstoða ungu kynslóðina á vegferð sinni til afreka í framtíðinni.
Það hefur verið mér hugleikið að koma fræðslumálum okkar með auknum hætti á stafrænt form, bæta
þannig aðgengi fyrir þjálfara og áhugasama. Nú í haust verður það að veruleika að fræðsla geti farið
fram með stafrænum hætti. Það er alveg ljóst að ef við viljum halda menntun að okkar þjálfurum og
öðrum þeim sem vinna að framgangi íslenskra fimleika er mikilvægt að halda áfram þeirri góðu vinnu
sem hefur verið unnin undanfarið í fræðslumálum og setja markið enn hærra.
Fimleikar fyrir alla er enn óplægður akur hjá okkur. Þurfum að vinna saman öll sem eitt að framgöngu
þar og skapa verkefni fyrir þá iðkendur sem ekki finna sig í afreksumhverfinu. Við þurfum að halda fleiri
iðkendum lengur innan hreyfingarinnar og taka á móti þeim á þeirra forsendum. Því miður gátum við
ekki haldið EuroGym hátíðina sem vonir stóðu til að yrði stökkpallur fyrir okkur til að Fimleikar fyrir alla
fengi meira pláss í hreyfingunni.
Á undanförnum árum höfum við lagt mikla vinnu í forvarnarstarf og fræðslu til að vernda okkar
iðkendur. Við höfum tekið mörg skref en það er alltaf hægt að gera betur og er fræðsluhlutinn þar að
mínu mati gríðarlega mikilvægur. Stjórn steig mikilvægt skref árið 2017 þegar stofnuð var óháð aga- og
siðanefnd og á Fimleikaþingi 2020 samþykktum við sem hreyfing að ofbeldi verður ekki liðið.
Umræðan hefur verið upp á borðum hjá sambandinu og höfum við markvisst lagt okkur fram við að
fræða þjálfara um það mikilvæga hlutverk sem þeir sinna í lífi iðkenda.
Á þessum tímamótum þegar ég læt af störfum sem Formaður FSÍ eftir sjö ára setu, þá er ég þakklátur
öllum sem hafa lagt hönd á plóg við að auka framgang fimleika í landinu. Ég er stoltur af þeim mörgu
verkefnum sem við höfum tekist á við og þær framfarir sem við höfum náð en ég tel nauðsynlegt að við
sem hreyfing setjum okkur stefnu og að unnið sé að því í sameiningu að ná settu marki.
Látum rödd okkar berast, sameinuð stöndum við og styðjum áfram af öllum mætti við okkar glæsilega
fimleikafólk og gerum það saman.
Arnar Ólafsson, formaður FSÍ
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STJÓRN FSÍ
2020 - 2021

Arnar Ólafsson

Hulda Árnadóttir

FORMAÐUR

MEÐSTJÓRNANDI

Kristinn Arason

Kristín Ívarsdóttir

VARAFORMAÐUR

MEÐSTJÓRNANDI

Harpa Þorláksdóttir

Þór Ólafsson

MEÐSTJÓRNANDI

GJALDKERI

Marta Sigurjónsdóttir

Jarþrúður Hanna Jóhannsdóttir

MEÐSTJÓRNANDI

VARASTJÓRN

Guðbjörg Snorradóttir
VARASTJÓRN

Stjórn kjörin á þingi Fimleikasambands Íslands 12. september 2020
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TAKK ARNAR
Arnar Ólafsson formaður Fimleikasambandsins frá 2014-2021.
Arnar Ólafsson tók við formennsku á Fimleikaþingi árið 2014 af
Þorgerði Laufeyju Diðriksdóttur. Nú þegar hann lætur af störfum
hefur hann setið lengst allra formanna sambandsins, ásamt Ásgeiri
Guðmundssyni sem sinntu báðir formennsku í sjö ár, en
stjórnarseta Arnars spannar hins vegar 9 ár.
Það hefur verið mikill fengur fyrir FSÍ að hafa notið reynslu og
þekkingar hans undanfarin ár. Á þessum sjö árum hefur grettistaki
verið lyft í starfsemi sambandsins og hefur Arnar verið drifkraftur
og hugmyndasmiður þeirra starfshátta sem nú eru við lýði. Fyrsta
stóra verkefnið sem Arnar tók að sér sem formaður var
skipulagning og framkvæmd Evrópumótsins í hópfimleikum sem
fór fram haustið 2014. Mótið er enn eitt það glæsilegasta sem
haldið hefur verið á Íslandi og best heppnaða Evrópumót í
hópfimleikum til þessa. Í gegnum það tveggja ára ferli sem
undirbúningur og framkvæmd mótsins tók yfir, þá mátti sjá að
mættur var formaður sem var óhræddur við að setja markið hátt.
Vinnugleði hans, hugmyndaauðgi og drifkraftur hafa dregið vagninn
á þessum árum en aldrei kom upp sú staða að ekki væri hægt að
finna lausn á áskoruninni.
Ásýnd sambandsins hefur tekið stakkaskiptum, fjármálin hafa verið
sett upp á gagnsæjan hátt ásamt því að umsvif og fjölgun í
greininni hefur margfaldast í stjórnartíð hans. Arnar hefur jafnframt
viljað opna dyr inn í ólíka heima fimleikanna. Sú sýn sem hann
hefur haft að leiðarljósi í sínu starfi, að fimleikar eigi að vera fyrir
alla, hann hefur verið helsti hvatamaður að því að greinin þroskist
og allir hennar iðkendur hafi verkefni. Með þá sýn að leiðarljósi
sóttist FSÍ eftir því að halda EuroGym, sýningarhátíð fyrir
ungmenni, í Reykjavík.
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...
Því miður varð heimsfaraldurinn þess valdandi að
ekki reyndist mögulegt að halda EuroGym hátíðina á
Íslandi eins og unnið hafði verið að. Hefði það
gengið eftir er ekki nokkur vafi á því að vegur
fimleika fyrir alla hefði aukist umtalsvert og margar
góðar minningar setið eftir hjá þátttakendum.
Á þessum tíma hefur Arnar starfað með mörgu
stjórnarfólki og hefur verið einstaklega gott að
starfa með honum í teymi, aldrei þurfti hann að hafa
sig í frammi en sigldi hverju verkefninu á fætur öðru í
höfn.
Allur sá tími sem Arnar hefur gefið FSÍ er
ómetanlegur og verður seint full þakkaður. Hann
hefur verið metnaðarfullur gagnvart sambandinu og
viljað veg þess sem mestan. Við í FSÍ eigum Arnari
margt og mikið að þakka. Hann hefur sýnt það þor
og

þann

kjark

sem

þurft

hefur

til

að

Fimleikasamband Íslands er í dag eitt af stærstu
sérsamböndum landsins.
Takk Arnar fyrir allt.
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SKRIFSTOFA

Fjármálastjóri

Eva Hrund Gunnarsdóttir

Upplýsinga- og tæknistjóri

Fjóla Þrastardóttir

Eurogym - Fimleikar fyrir alla

Halla Karí Hjaltested

Framkvæmdastjóri

Fræðslustjóri

Helga Svana Ólafsdóttir

Afreksstjóri
Áhaldafimleika

Sólveig Jónsdóttir

Mótastjóri Áhaldafimleika

Þorbjörg Gísladóttir

Sæunn S. Viggósdóttir

Afreksstjóri
hópfimleika

Íris Mist Magnúsdóttir
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TAKK FYRIR
Afturelding
Ármann
Björk
FIMAK
Fjölnir
Fylkir
Gerpla
Höttur
Keflavík
Rán
Sindri

Fimleikasambandið þakkar öllum þeim félögum sem opnuðu sali
sína fyrir fræðsluviðburðum og landsliðsæfingum á árinu. Án
þessarar samvinnu við félögin værum við ekki á þeim stað sem
íslenskir fimleikar hafa stefnt að undanfarin ár. Fræðslukerfi
sambandsins

er

eitt

það

besta

sem

völ

er

á

innan

íþróttahreyfingarinnar og skipulagið þannig að eftir er tekið.
Með samvinnu og samstöðu eru okkur allir vegir færir - Við erum öll
FSÍ.
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Stefnumótun FSÍ
Stjórn FSÍ hóf þá vinnu á árinu að móta framtíðarsýn Fimleikasambandsins. Harpa Þorláksdóttir,
þáverandi stjórnarkona FSÍ, stýrði þeirri vinnu. Alls fóru fram þrír stefnumótunardagar fyrir mismunandi
hópa fimleikahreyfingarinnar.
Á vorönn var farið í vinnu með starfsfólki skrifstofu og stjórnarmönnum FSÍ. Um sumarið var
fagnefndum, landsliðsþjálfurum og félagsþjálfurum boðið að taka þátt í stefnumótuninni og fór 30
manna hópur á Laugarvatn í hugmynda- og hópavinnu og áttu þar skemmtilega og lærdómsríka
samveru.
Um haustið var svo formönnum og stjórnendum félaganna boðið að taka þátt í samskonar vinnudegi í
húsakynnum ÍSÍ.
Margvísleg sjónarmið komu fram um hvar við stöndum, hvar sóknarfærin eru og hvar þarf að gera
betur. Áframhaldandi vinna með gögnin og stefnuna stendur yfir en hér má sjá hvaða orð okkur finnast
lýsa fimleikahreyfingunni.
skipulagt kás
fjölbreytileiki

keppni

fimleikar
leiðbeinandi

skipulag

skemmtun

ýbreytni

n

forgangsröðun

gleði

fimleikar
metnaður

árangur

erfið íþrótt
iguhá

þrautseigja

ð

samheldni

hámarksárangur

fimleikar
þekking
metnaður
framsækni

þjónusta

gnifyerh

afreksmiðuð

rugnará

ýsandi

augl

idna iel

namag

adlykslöjf

aguhróts

skipulag

agi

8

FIMLEIKAHREYFINGIN Í
COVID
Árið 2020 má með sanni segja að hafi verið ár áskorana fyrir íþróttahreyfinguna. Íþróttafólkið þurfti að
setja sér ný markmið og finna ástríðuna fyrir sportinu á annan hátt. Þjálfararnir fengu stóra áskorun, að
halda iðkendum áhugasömum í æfingastoppi og búa til æfingar sem hentuðu inni í stofu heima.
Stjórnendur félaganna gerðu sitt besta við að styðja þjálfarana sína og halda starfsemi gangandi eins
og hægt var. Fimleikasambandið var í góðum tengslum við félögin í landinu og haldnir voru reglulegir
fundir með þeim þar sem upplýsingum var komið á framfæri og við gátum deilt hugmyndum og
reynslu.
Meðan fimleikasalir landsins voru lokaðir buðu öll félög iðkendum sínum upp á heimaæfingar og eiga
þjálfarar mikið hrós skilið fyrir góða vinnu. Eins þegar æfingar hófust við strangar sóttvarnarreglur
mæddi mikið á félögunum að fá iðkendur aftur í salinn og skipuleggja æfingar þannig að þær pössuðu
inn í allar reglur sem okkur voru settar.
Allt innlent mótahald féll niður frá 14. mars og náðist ekki að krýna Íslandsmeistara í neinni grein þetta
árið. Eina erlenda verkefnið sem var farið í var Evrópumót í áhaldafimleikum karla þar sem Valgarð
Reinhardsson og Jónas Ingi Þórisson kepptu fyrir Íslands hönd.
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COVID TÍMALÍNA - 2020
2020 var erfitt ár fyrir alla en á sama tíma mjög lærdómsríkt, miklar áskoranir mættu öllum í landinu
þurftum við að vinna í lausnum út allt árið.

MARS

15

Samkomutakmarkanir settar og miðað við 100 manns. FSÍ frestar öllu mótahaldi.

20

Allt íþróttastarf fellur niður. Ráðuneytin leggja fram leiðbeinandi viðmið um íþrótta og
æskulýðsstarf.

24

Ólympíuleikum frestað um eitt ár.

27

Eurogym frestað um eitt ár.

APRÍL

7
24

Skrifstofa FSÍ lokar vegna takmarkana. Starfsmenn vinna heima.
Íþróttafélög eiga
starfshlutfalli.

rétt

til

hlutagreiðslna

Vinnumálastofnunar

samhliða

minnkuðu

MAÍ

4
29

Æfingar hefjast á ný þar sem íþrótta- og æskulýðsstarf var heimilt en þó með takmörkunum.
Öll íþróttafélög og íþróttasambönd geta sótt styrk í sértækar aðgerðir ríkisins.

JÚNÍ

8

Starfsemi úrvalshópa Fimleikasambandsins fer í gang aftur.

JÚLÍ

31

Eftir vel heppnaðan Fimleikahring karlalandsliðsins varð að aflýsa síðustu sýningunni sem átti
að fara fram á Selfossi þar sem að samkomubann var hert og miðaðist við 100 einstaklinga.

ÁGÚST

11

Almannavarnir og heilbrigðisyfirvöld vinna að nýjum leiðbeiningum/tilmælum fyrir íþróttastarf
í samkomubanni. Íþróttir með snertingu leyfðar að uppfylltum skilyrðum.

18

COVID reglur FSÍ samþykktar í fyrsta skipti.

28

Ný heimasíða sambandsins leit dagsins ljós.
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SEPTEMBER

26

Úrvalshópaæfing kvenna felld niður vegna fjölda smita í landinu.

OKTÓBER

8

Hömlur settar á íþróttastarf á höfuðborgarsvæðinu. Íþróttir innandyra óheimilar nema fyrir
börn fædd 2005 og síðar. Keppnisviðburðir óheimilir.

12

Mótaskrá FSÍ endurskoðuð í ljósi samkomutakmarkanna.

21

Eurogym sem áður hafði verið frestað um eitt ár, var nú fellt niður.

31

Íþróttastarf óheimilt um allt land til 17. nóvember. Fjöldatakmarkanir úr 20 manns í 10
manns.

NÓVEMBER

2

FSÍ fellir niður mótahald á haustönn og sendir frá sér minnisblað þar sem áhyggjur af
brottfalli eru undirstrikaðar til ráðamanna þjóðarinnar.

5

Sólveig Jónsdóttir, framkvæmdastjóri FSÍ, skrifaði greinina “Stærsta lýðheilsumálið – allt
íþróttastarf undir“, á fréttamiðilinn Vísi. Hún skrifaði m.a. “Að taka utan um börnin okkar og
ungmenni á þessum tímum, að veita þeim skjól, áheyrn og stuðning til að koma þeim sem
best í gegnum veirutímann er eitt af stóru verkefnum samfélagsins.”

18

Íþróttastarf barna heimilað á ný.

23

Danmörk, mótshaldari EM2020 í hópfimleikum, dregur sig tilbaka. Ólíklegt er að mótið verði í
lok árs eins og fyrirhugað var.

DESEMBER

10

Íþróttaæfingar einstaklinga í efstu deildum kvenna og karla leyfilegar ásamt æfingum
afreksmanna. Á þessum tímapunkti geta öll börn í landinu æft nema þau sem eru 16 - 18 ára.

14

Við fengum til liðs við okkur Lilju Dögg Alferðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra og
afreksfólkið Andreu Sif Pétursdóttur og Jón Sigurð Gunnarsson til þess að hvetja
fimleikafólkið okkar á krefjandi tímum.

JANÚAR 2021

13

Íþróttastarf, innan sem utandyra, með og án snertingar leyft

11

GERUM ÞETTA SAMAN!
Íslenskt íþróttafólk hefur lítið getað æft á árinu 2020 vegna kórónuveirufaraldursins og margir þeirra
hafa verið í æfingabanni síðan í október. Fimleikafólk landsins er þar ekki undanskilið.
Því fengum við til liðs við okkur Lilju Dögg Alferðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra og
afreksfólkið Andreu Sif Pétursdóttur og Jón Sigurð Gunnarsson til þess að hvetja fimleikafólkið okkar á
krefjandi tímum. Það getur reynst erfitt að koma aftur í salinn eftir langa fjarveru en það er mikilvægt
að yfirstíga þau skref saman, byrja hægt og rólega þegar tækifæri gefst.
Lilja var í fimleikum sjálf á sínum tíma og fór létt með að skella sér í handahlaup fyrir framan
myndavélarnar. Hún bað fimleikafólkið okkar um að gefast ekki upp og hvatti það til þess að koma
aftur í salinn eftir samkomutakmarkanir þar sem að þau munu búa að þessu alla ævi.
Myndbandið með Lilju, Andreu og Jóni vakti gríðarlega athygli og birtist á íþróttasíðum fjölmiðla. Ekki
svo löngu seinna vorum við komin aftur í gang!

Ég vildi segja við ykkur, ég elska fimleika. Ég var sjálf í
fimleikum þegar ég var yngri og mér fannst það frábært. Ég
vildi líka segja við ykkur, haldið áfram.
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EUROGYM HÁTÍÐ AFLÝST
Við upphaf kórónuveirufaraldursins var undirbúningur fyrir Eurogym hátíðina komin vel á veg og voru
fimm starfsmenn að störfum í mars 2020 þegar fresta þurfti hátíðinni. Ný dagsetning var ákveðin
stuttu síðar og var stefnt að því að halda hana í byrjun júlí 2021. Þegar leið á haustið sáum við ekki
fram á að geta haldið hátíðina í þeirri mynd sem áætlað var og staðið undir þeim væntingum sem
þátttakendur gera til Eurogym þar sem hátíðin snýst um sýna sig og sjá aðra. Sú erfiða ákvörðun var
því tekin að aflýsa henni í október með góðum fyrirvara sem kom sér vel fyrir þátttakendur, þjálfara og
foreldra. Það voru mikil vonbrigði að hafa ekki fengið tækifæri til þess að halda hátíðina í fallegu
borginni okkar og fá tækifæri til þess að kynna þessa skemmtilegu grein fimleika betur fyrir íslenskum
iðkendum.

ÓLYMPÍULEIKUM FRESTAÐ
Ólympíuleikunum sem fram áttu að fara í ágúst 2020 var frestað um eitt ár. Þetta setti mikið strik í
reikningin hjá fimleikafólki þar sem upp komu ýmsar spurningar um aldurstakmörk og mögleikana á að
vinna sér inn sæti á leikunum.
FIG (Alþjóðfimleikasambandið) gerði sitt besta til að aðlaga og breyta reglum sem voru fyrir mjög
flóknar og urðu við breytingar og aðlaganir enn flóknari.
Það sem helst stóð upp úr er að nýr árgangur bættist við í keppni. Konur fæddar 2005 og karlar fæddir
2003 höfðu nú skyndilega rétt til þátttöku á leikunum en þó engan mögleika á að vinna sér inn sæti
nema þeir tilheyrðu þjóð sem hefði þegar unnið sér inn liða sæti.
Heimsbikarmótröð í fjölþraut var felld niður og ólympíusæti þaðan fóru til þriggja stigahæstu þjóðanna
frá Heimsmeistaramótinu 2018
Heimsbikarmótröð á einstökum áhöldum var ýmist frestað eða felld niður sem kom sér afar illa fyrir þá
keppendur sem höfðu ákveðið að taka ekki þátt í fyrstu mótunum þar.
Fyrir okkur Íslendinga þýddi þetta að færri mót voru í boði á áhöldum til að vinna sér inn stig og
dagsetningar fyrirhugaðra móta óljósar og ótryggar sem gerði allan undirbúning mjög erfiðan.
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FIMLEIKAHRINGURINN
Fimleikasambandið fór af stað í risa stórt verkefni þar sem Fimleikahringurinn var
endurvakinn. Karlalandslið Íslands í hópfimleikum fór í 10 daga sýningaferð hringinn í
kringum Ísland í lok júlí. Ferðin varð styttri en upphaflega stóð til þar sem stjórnvöld settu á
100 manna samkomutakmarkanir áður en henni lauk. Þeir komu við á sjö stöðum, þar sem
þeir héldu heljarinnar fimleikasýningu og að loknum sýningum var börnum og unglingum, af
öllum kynjum boðið á æfingu undir handleiðslu landsliðsins. Sýningar voru haldnar á
Akranesi, Stykkishólmi, Hvammstanga, Akureyri, Húsavík, Egilsstöðum og Höfn.
Markmiðið með verkefninu var að hvetja til heilsueflingar ungmenna í landinu, kynna íþróttina
og fá fleiri stráka í fimleikahreyfinguna þar sem þeir hafa verið í minnihluta okkar iðkenda.
Umfram allt er markmiðið að allir fái að njóta sín á sínum forsendum sama af hvaða kyni þeir
eru, því fimleikar eru fyrir alla.
Strákarnir ferðuðust með fimleikaáhöldin með sér og settu upp sýningu í íþróttahúsi bæjarins.
Á milli sýninga fóru þeir á fallega staði á landinu og tóku upp myndbönd af fimleikastökkum
sem sett voru inn á samfélagsmiðla sambandsins og nýtt til að auglýsa sýningarnar og
íþróttina.
Mikil ánægja var með ferðina og var meðal annars gerð heimildarmynd úr ferðinni sem sýnd
var á RÚV.
Verkefnið er hluti af hæfileikamótun sambandsins og sáu landsliðsþjálfararnir Magnús Óli
Sigurðsson, Patrik Hellberg og Guðmundur Kári Þorgrímsson um framkvæmd þess.
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OPNAR ÆFINGAR
Fimleikasambandið hóf nýtt verkefni í byrjun árs 2020, þar sem boðið var upp á opna
æfingu fyrir stráka fædda 2005-2011. Verkefnið var hluti af hæfileikamótun
sambandsins og sáu landsliðsþjálfararnir Magnús Óli Sigurðsson, Patrik Hellberg og
Guðmundur Kári Þorgrímsson um framkvæmd þess.
Markmið verkefnisins var að auka þátttöku drengja í íþróttinni með þeim hætti að
halda æfingar að meðaltali 1x í mánuði í mismunandi félögum, sem stæðu öllum
drengjum á þessu aldursbili til boða þeim að kostnaðarlausu. Einunigs náðist að
halda tvær æfingar vegna Covid-19, en á þær æfingar mættu um 60 drengir. Iðkendur
karlalandsliðs Íslands í hópfimleikum mættu og tóku þátt í æfingunni. Æfingunum
lauk svo með glæsilegri sýningu frá karlalandsliðinu, þar sem þeir sýndu öll sín
flottustu fimleikastökk við mikil fangaðarlæti.
Landsliðsþjálfarar bjuggu til instagram síðu þar sem hægt var að fylgjast með
verkefninu og sjá kynningarmyndbönd með drengjum og körlum úr landsliðinu.
Instagram: https://www.instagram.com/fimleikarfs/
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NÝ FIMLEIKAHÚS OG NÝTT
FÉLAG
Þó svo að heimsfaraldurinn hafi haft mikil áhrif á fimleikastarfsemi á árinu 2020
þá hafði hann enginn áhrif á opnun nýrra fimleikahúsa og stofnun nýs
fimleikafélags.
NÝTT FIMLEIKAHÚS Á AKRANESI
Fimleikafélag Akraness fékk afhent nýtt og stórglæsilegt fimleikahús í ágúst. Miklar breytingar hafa
orðið á Akranesi frá því að fimleikafélagið fékk aðgang að húsnæðinu. Félagið hafði æft á tveimur
stöðum í bænum, eldri iðkendur æfðu í bílskúr eða vörugeymslu út í bæ og yngri iðkendur æfðu í
gömlum íþróttasal. Yngri iðkendur höfðu því engar fyrirmyndir, þar sem þau sáu aldrei eldri iðkendur á
æfingum. Aðstaðan var líka þannig að það var engin staður fyrir áhorfendur í salnum, sem gerði það að
verkum að foreldrar gátu aldrei fylgst með. Aðstaðan í bílskúrnum var ætluð tímabundið á meðan
beðið var eftir nýja fimleikahúsinu, en hálft ár varð að rúmum fjórum árum. Aðstaðan í húsinu var ekki
upp á marga fiska en fimleikafélagið lét ekkert stoppa sig í að geta æft fimleika að krafti.
Þrátt fyrir aðstöðuleysi hefur Akranes haldið vel utan um sína iðkendur og staðið sig vel í mótum
síðustu árin.
Fimleikahringurinn var með fyrstu sýninguna á Akranesi þar sem karlalandslið Íslands í hópfimleikum
fór sýningarferð í kringum landið og leyfði öllum börnum og unglingum að prófa fimleika að sýningu
lokinni. Sýningin var mjög vel sótt og vakti mikla lukku og var stór hluti af því að gera fimleika sýnilegri
í bænum. Í kjölfarið var félagið með ókeypis fimleikaæfingar fyrir stráka út september og jókst skráning
drengja í félaginu mikið. Næsta áskorun félagsins er að vinna meira með fótboltanum, svo að æfingar
skarist ekki, því að áhuginn greinilega til staðar í samfélaginu.
Í dag eru félagið með í kringum 530 iðkendur og er fjölmennasta aðildarfélag ÍA. Draumur félagsins
næstu árin er að halda áfram að vaxa og að fimleikar verði sýnilegri á Akranesi. Það er greinilegt að
það er ekkert sem stoppar eldmóðinn á Akranesi sem er nú orðið sjötta stærsta félag landsins. Ef fram
heldur sem horfir þá verða þau orðin að einu stærsta félagi landsins áður en langt um líður.
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NÝTT FIMLEIKAHÚS Á EGILSSTÖÐUM
Þann 12. september var ný viðbygging við Íþróttahúsið á Egilsstöðum opnuð með formlegum hætti.
Húsið, sem er sérstaklega ætlað fyrir fimleika og frjálsar íþróttir, var byggt af Hetti í samvinnu við
sveitarfélag Fljótsdalshéraðs og er það þúsund fermetrar að stærð. Auður Vala Gunnarsdóttir,
yfirþjálfari fimleikadeildar Hattar, sem hlaut gullmerki FSÍ fyrr á árinu, hefur verið ein af þeim sem
barist hefur fyrir því að aðstaða til fimleikaiðkunar sé bætt á Fljótsdalshéraði og er erfiði þeirrar baráttu
loksins orðið að veruleika. Að sögn Auðar Völu var opnunardagurinn frábær, fallegur og skemmtilegur.
Það munar félagið svo miklu að þurfa ekki að bera áhöldin inn og út fjórum sinnum í viku. Þjálfarar og
iðkendur félagsins eru í skýjunum og er þakklæti þeim efst í huga.
Skóflustunga að íþróttahúsinu var tekin haustið 2018 og var áætlað að það yrði tilbúið árið 2021 en
með dugnaði og viljann að vopni opnaði húsið ári á undan áætlun. Þar sem að Höttur hélt utan um
framkvæmdina tókst að reisa húsið með ódýrari hætti en ella. Sveitarfélag Fljótsdalshéraðs lagði til
220 milljónir til verksins en sveitarfélagið var einnig það gæfuríkt að fjöldi sjálfboðaliða gáfu verkinu
vinnu sína í þágu Hattar.
Meðal gesta við vígslu nýja hússins voru Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands; Lilja Dögg
Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra; Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri UMFÍ
og Hafsteinn Pálsson, 2. varaforseti ÍSÍ. Dáðust þau öll að samvinnunni og dugnaði þeirra sem komu
að byggingu íþróttahússins. Í umfjöllun fréttamiðilsins Austurfréttir kemur fram að mennta- og
menningamálaráðherra hafi sagt verkið sýna samheldni sem tekið væri eftir á landsvísu og því væri
ástæða til að óska ekki bara Héraðsbúum heldur landsmönnum öllum til hamingju.
Það er ljóst að húsið mun gjörbreyta æfingaaðstöðu íþróttamanna á Austurlandi.
FIMLEIKAFÉLAG FJARÐABYGGÐAR
Erla Börg Fanney Þórhallsdóttir, fimleikaþjálfari, byrjaði að vinna að stofnun nýs fimleikafélags
Fjarðabyggðar haustið 2020. Hún kannaði áhuga hjá foreldrum í Facebook hópum og opnaði
óformlega skráningu í kjölfarið. Áhuginn var mikill og var því opnað formlega fyrir skráningu.
Markmiðið var til að byrja með 100 iðkendur en á fyrstu vikunni voru 140 búnir að skrá sig, sem var
langt um fram væntingar Erlu.
Félagið mun bjóða upp á grunnfimleika fyrir börn á leikskólaaldri og hópfimleika fyrir börn á
grunnskólaaldri. Í félaginu eru nú um 170 iðkendur á aldrinum 2 – 16 ára og æfa þau í Íþróttahúsinu á
Eskifirði.
Sjálf stundaði Erla Björg fimleika á yngri árum með Hetti á Egilstöðum og hefur einnig þjálfað fimleika í
Svíþjóð. Hún er komin með tvo þjálfara og óska þau eftir fleiri þjálfurum til að anna eftirspurn, þar sem
nú þegar hefur myndast biðlisti.
Æfingarnar fara fram í íþróttahúsi þar sem stundaðar eru skólaíþróttir á daginn og áhöldin þurfa því að
vera geymd í áhaldageymslu þegar ekki eru fimleikaæfingar. Félagið fékk fimleikaáhöld meðal annars
frá Akranesi, Selfossi, Hetti á Egilstöðum og hafa einnig verið heppin með styrki fyrir áhöldum.
Draumur félagsins er að fá betri aðstöðu og geta tekið á móti enn fleiri iðkendum.
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VÖXTUR FIMLEIKA
VÖXTUR FIMLEIKAHREYFINGARINNAR SÍÐUSTU 10 ÁR
Í Felix, miðlægu tölvukerfi ÍSÍ og Ungmennafélags Íslands (UMFÍ), er haldið utan um
íþróttaiðkendur

á

Íslandi,

en

þar

má

sjá

mjög

skemmtilega

þróun

á

vexti

fimleikahreyfingarinnar.
Iðkendafjöldi Fimleikasambandsins hefur aukist úr 7.494 í 14.141 síðastliðin 10 ár, sem
þýðir að Fimleikasambandið hefur vaxið um 189%. Iðkendafjöldi karla hefur meira en
tvöfaldast eða aukist um 246%.

Ef þróunin
heldur svona
áfram má búast
við því að
iðkendafjöldinn
eftir 10 ár verði
vel yfir 25.000.

1

stærsta sérsambandið í íþróttum kvenna 17% æfa fimleika eða 9.557

2
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stærsta sérsambandið í barna- og unglingastarfi -

FRÆÐSLA

3

18% æfa fimleika eða 13.196

stærsta sérsambandið í landinu
10% æfa fimleika eða 14.141.

Rafrænn
fræðsludagur

áfram íslenskir fimleikar
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FRÆÐSLA

Rafrænn
fræðsludagur
Haustið 2020 gafst því miður ekki tækifæri á að
hittast á Fræðsludegi Fimleikasambandsins eins
og undanfarin ár. Engu að síður fór „dagurinn“
fram en fyrirlestrarnir voru teknir upp og sendir á
þjálfara sem svöruðu nokkrum spurningum til
staðfestingar um þátttöku. Þetta fyrirkomulag
mæltist vel fyrir og var almenn ánægja með
framkvæmdina en um það bil 200 þjálfarar tóku
þátt. Að þessu sinni voru eftirfarandi málefni tekin
fyrir:
Trans börn og íþróttir – Tótla I. Sæmundsdóttir, fræðslustýra samtakanna ´78
Forvarnargildi íþrótta, þáttur þjálfara – Margrét
Lilja Guðmundsdóttir, kennari við íþrótafræðideild Háskólans í Reykjavík
Fimleikaþjálfarinn, samskipti og siðareglur –
Íris Mist Magnúsdóttir, íþróttafræðingur og Bs
í sálfræði.

20

Þjálfara- og
dómaranámskeið

Fræðsla fyrir
landsliðshópa

Þrátt fyrir takmarkanir á árinu fóru

Næringafræði:

námskeiðin að mestu leyti eðlilega fram.

Úrvalshópar fengu næringafræðslu frá
Birnu Varðardóttur. Birna er menntuð

Á vorönn voru haldin 6 námskeið þar

með BSc í næringarfræði og MSc í

sem 147 þjálfarar héldu áfram sinni

þjálffræðivísindum/

þjálfaramenntun.

var

íþróttanæringarfræði. Að lokinni fræðslu

haldið nýtt námskeið, Þjálfaranámskeið

fengu iðkendur og foreldrar fyrirlesturinn

3A, þar sem þjálfarar voru ýmist í

sendan

endurmenntun eða halda áfram með

möguleika á að fylla út matardagbók í

sína menntun.

viku og senda á Birnu sem gaf þeim

Tvö dómaranámskeið fóru fram fyrri

endurgjöf á mataræði.

Meðal

annars

ásamt

því

að

þau

höfðu

hluta árs, í hópfimleikum þar sem 34
dómarar

bættust

áhaldafimleikum

í

hópinn

karla

þar

sem

og

Íþróttasálfræði:
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Þegar æfingar voru stöðvaðar vegna

dómarar sátu námskeiðið.

covid

bauð

Fimleikasambandið

iðkendum í úrvals- og landsliðshópum
Haustönnin fór ágætlega af stað og

upp á að sækja einstaklingstíma í

náðist að halda 7 námskeið sem 119

íþróttasálfræðiráðgjöf

þjálfarar

hugarþjálfun, þeim að kostnaðarlausu.

sóttu.

Meðal

annars

var

námskeið fyrir stjórnendur annars vegar

Iðkendum

og

einkafjarfundartími

leiðbeinendur

leikskólahópa

hins

stóð

hjá
þá
með

Haus

til

boða
Hreiðari

vegar, námskeiðin fóru bæði fram í

Haraldssyni

Reykjavík og Vestmannaeyjum.

Boðið var upp á þessa þjónustu tvisvar
sinnum

Einungis

þurfti

að

fresta

tveimur

íþróttasálfræðiráðgjafa.
yfir

tímabilið

meðan

æfingastopp stóð yfir.

námskeiðum til 2021 vegna Covid-19.
Fimleikasambandið bauð einnig upp á
fyrirlestra

með

fyrirlestranna

var

Hreiðari.

Innihald

öndunartækni

og

slökun, góð ráð fyrir íþróttafólk á Covid
tímum og hvernig við getum nýtt okkur
skynmyndaþjálfun heima í Covid.
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INNLEND MÓT
Árið 2020 voru haldin 5
mót á vegum
Fimleikasambandsins.
Alls voru 1211 skráðir til leiks. Keppt var
á þremur hópfimleikamótum og tveimur
áhalda-fimleikamótum. Covid-19 hafði
mikil áhrif á keppnistímabilið og var
öllum mótum eftir 7. mars frestað, öllum
mannvirkjum var lokað og allt skipulagt
starf lág niðri í þó nokkurn tíma. Þrátt
fyrir mikinn vilja og ótrúlega aðlögunarhæfni hjá iðkendum þá voru öll mót það
sem eftir var af önninni felld niður.
FSÍ þakkar mótshöldurum fyrir gott starf
í þágu fimleika á Íslandi.

#fyririsland
#fimleikarfyriralla
#islenskirfimleikar
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BIKARMÓT Í
ÁHALDAFIMLEIKUM
Bikarmót í áhaldafimleikum fór fram í Ármanni. Um æsispennandi keppni var að ræða
og var stemmningin í húsinu rafmögnuð þegar keppni í frjálsum æfingum fór fram.
Gerpla sendi tvö karlalið til keppni og Fjölnir eitt. Gerpla 1 bar sigur úr býtum í þetta
sinn með 217.350 stig en Gerpla A veitti þeim þó harða keppni og endaði með
210.950 stig. Gaman er að segja frá því að Fjölnir sendi í fyrsta skipti karlalið í
frjálsum æfingum á Bikarmót og hrepptu þeir þriðja sætið.
Fjögur lið kepptu í frjálsum æfingum kvenna en það voru lið frá Björk, tvö lið frá
Gerplu og eitt lið frá Gróttu. Bjarkirnar unnu afgerandi sigur þetta árið með 141.864
stig, Gerpla A lenti í öðru sæti með 133.649 stig og Grótta var í þriðja sæti með
124.865 stig.

Lið Bjarkanna skipa:

Lið Gerplu skipa:

Birta Björg Alexandersdóttir

Arnór Már Másson

Embla Guðmundsdóttir

Dagur Kári Ólafsson

Guðrún Edda Min Harðardóttir

Eyþór Örn Baldursson

Margrét Lea Kristinsdóttir

Guðjón Bjarki Hildarson

Ragnheiður Jenný Jóhannsdóttir

Jónas Ingi Þórisson
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BIKARMÓT Í
HÓPFIMLEIKUM
Bikarmót í hópfimleikum fór fram í íþróttahúsinu Ásgarði, Garðabæ, í byrjun mars. Á mótið mætti allt
okkar besta hópfimleikafólk og sýnd voru frábær tilþrif. Mótið var sýnt í beinni útsendingu á RÚV og var
allt hið glæsilegasta.
Í kvennaflokki var það lið Stjörnunnar sem varði titilinn fimmta árið í röð, en lið Gerplu veitti þeim harða
samkeppni og lenti í öðru sæti. Í þriðja sæti var lið ÍA.
Í karlaflokki voru það lið Gerplu og Stjörnunnar sem sýndu áhorfendum, í stúku og heima fyrir, rosalega
flugeldasýningu þegar fjöldinn allur af þreföldum heljarstökkum var framkvæmdur. Lið Gerplu bar þó
sigur úr býtum með þó nokkrum mun og vörðu því einnig titil sinn frá því í fyrra.
Í 1. flokki kvenna kepptu fimm lið, þar sem lið Gerplu sigraði með yfirburðum. Selfoss lenti í öðru sæti,
en litlu munaði á stigum á öðru og þriðja sæti, en Stjarnan hafnaði í því þriðja.
Mikil samkeppni var í keppni mix liðanna tveggja sem kepptu í 1. flokki, en Stjarnan bar sigur úr býtum í
þetta skipti og Selfoss endaði í öðru sæti.
Á mótinu tryggðu fjögur lið sér sæti á Norðurlandamóti Unglinga sem fara átti fram í Danmörku í apríl,
en það voru stúlknalið Gerplu og Stjörnunnar og blönduð lið Stjörnunnar og Selfoss. Norðurlandamótið
féll hins vegar niður vegna Covid.

25

FIMLEIKAR FYRIR
FATLAÐA
Á árinu 2020 var ákveðið að auka fjölbreytileika í fimleikum fyrir fatlaða í landinu og bæta við nýrri
grein og úr varð að stökkfimi fyrir fatlaða varð að nýjum keppnisflokki. Aðeins tvö íþróttahús á
landsbyggðinni sem hafa aðstöðu fyrir áhaldafimleika fatlaðra sem skýrir það að fimleikar fyrir fatlaða
hafa ekki verið í vexti á landsbyggðinni, en öll fimleikafélög á landinu eru hins vegar með aðstöðu fyrir
stökkfimi sem gefur meiri möguleika á að fleiri félög taki þátt í því að fjölga iðkendum úr röðum
fatlaðra með tilkomu greinarinnar.
Fimleikasambandið,

í

samstarfi

við

Ragnar

Magnús,

formann

Stökkfiminefndar,

aðlagaði

stökkfimireglur FSÍ fyrir þennan hóp. Áætlað var að halda fyrsta stökkfimimótið samhliða Íslandsmóti í
stökkfimi á Akureyri vorið 2020 en því miður var því móti frestað vegna Covid.
Íslandsleikum

Special

Olympics

í

áhaldafimleikum

var

frestað

til

haustannar

vegna

samkomutakmarkana. Þeir áttu að fara fram samhliða Haustmóti í áhaldafimleikum en því miður voru
mótin felld niður eins og flest fimleikamót sem áttu að fara fram 2020.
Fimleikasambandið er fullt tilhlökkunar að bjóða upp á fleiri tækifæri í þjónustu við fatlað fimleikafólk
og fagnar því að fleiri félög hafi nú verkefni fyrir alla þá sem hafa ánægju af því að æfa og keppa í
fimleikum, um allt land.
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RAFRÆN UPPSKERUHÁTÍÐ
Uppskeruhátíð Fimleikasambands Íslands var með öðru sniði þetta árið, vegna samkomutakmarkana. Starfsmenn sambandsins hittu þá sem hlutu viðukenningu og færðu þeim þakklæti
fyrir góðan árangur og vel unnin störf innan fimleikahreyfingarinnar.
Einnig voru útbúin heiðursmyndbönd sem birt voru á samfélagsmiðlum sambandsins.

Lið ársins
Lið ársins er hópurinn FFS, eða Fimleikar fyrir stráka. FFS skipuðu okkar fremstu hópfimleikamenn
úr Gerplu og Stjörnunni. Þeir héldu opnar æfingar og sýningar á höfuðborgarsvæðinu til að kynna
fimleika með það að markmiði að ná til fleiri iðkenda. Verkefnið endaði með hringferð um landið,
þar sem Fimleikahringurinn var endurvakinn. Markmiðið með ferðinni var að fá fleiri stráka til að
kynnast íþróttinni þar sem þeir hafa verið í minnihluta okkar iðkenda. En umfram allt var stóra
markmiðið að allir fái að njóta sín á sínum forsendum sama af hvaða kyni þeir eru, því fimleikar eru
fyrir alla. Verkefnið tókst einstaklega vel þar sem hópurinn hélt sýningar og opnar æfingar sem voru
vel sóttar af börnum bæjarfélaganna. Þetta verkefni sýnir hvað samvinnan er sterk innan
fimleikahreyfingarinnar og það verður gaman að fylgjast með þróun og fjölgun í hópfimleikum á
næstu árum, sérstaklega með tilliti til þessa verkefnis. Við óskum FFS hópnum innilega til hamingju
með titilinn.
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Fimleikakona ársins
Fimleikakona ársins
Fimleikakona ársins er Andrea Sif Pétursdóttir.
Andrea Sif hefur um árabil verið okkar fremsta
fimleikakona í hópfimleikum, ekki bara á Íslandi
heldur einnig í Evrópu. Hún varð bikarmeistari
með kvennaliði Stjörnunnar, þar sem hún keppti
með stökk í hæsta erfiðleikaflokki og skilaði þeim
vel. Andrea Sif keppti meðal annars á dýnu með
tvöfalt straight með tvöfaldri skrúfu, sem er eitt
erfiðasta stökk sem framkvæmt er hjá konum í
hópfimleikum. Hún er ekki bara frambærileg
fimleikakona heldur sterkur fyrirliði og glæsileg
fyrirmynd ungu kynslóðarinnar. Við óskum Andreu
Sif innilega til hamingju með titilinn.

Fimleikakarl ársins
Fimleikakarl ársins er Jónas Ingi Þórisson. Jónas
Ingi braut blað í íslenskri fimleikasögu í lok árs,
þegar hann vann sér bæði inn sæti í úrslitum í
fjölþraut, sem og á stökki, á Evrópumóti í
unglingaflokki í áhaldafimleikum. Hann var einnig
varamaður í úrslitum á gólfi og á tvíslá.
Árangurinn er ekki síst eftirtektarverður fyrir þær
sakir að síðasta mót Jónasar var Bikarmót sem
fór fram í byrjun árs og því 10 mánuðir frá því að
hann keppti síðast. Hann hafnaði í 17. sæti í
fjölþraut á Evrópumótinu og í 7. sæti á stökki, en
þetta eru fyrstu fjölþrautarúrslit Íslendinga á
Evrópumóti. Við óskum Jónasi Inga innilega til
hamingju með titilinn.

Guðrún Edda Min
Harðardóttir
2. sæti

Kolbrún Júlía
Guðfinnsdóttir Newman
3. sæti

Valgarð Reinhardsson
2. sæti

Einar Ingi Eyþórsson
3. sæti
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Heiðursfélagi og gullmerki
Heiðursfélagi er æðsta viðurkenning Fimleikasambandsins. Heiðursfélagar okkar eru sjálfboðaliðar
sem hafa til fjölda ára unnið mikið og óeigingjarnt starf fyrir sambandið.
Það hefur tíðkast að heiðursfélagar eru heiðraðir á Uppskeruhátíð FSÍ þar sem þeim er fagnað og farið
er yfir störf þeirra í þágu hreyfingarinnar. Uppskeruhátíð fór fram rafrænt í ár og því var ákveðið að bíða
með að velja heiðursfélaga því sá aðili ætti að fá að upplifa augnablikið meðal félaga og
Fimleikasambandið að hafa tækifæri til að þakka viðkomandi fyrir sín störf. Sama leið var farin með
gullmerki FSÍ og hlökkum við mikið til að hittast á uppskeruhátið næsta árs og verðlauna okkar fólk.

Birna Björnsdóttir, 2012

Ásgeir Guðmundsson, 2016

Margrét Bjarnadóttir, 2013

Ástbjörg Gunnarsdóttir, 2014

Valdimar Örnólfsson, 2015

Hlín Árnadóttir, 2018

Hafsteinn Þórðarson, 2019

Guðmundur Haraldsson, 2017

Starfsmerki

Andrea Kováts-Fellner

Mykola Vovk

Ferenc Kováts

Yinian Ye

Gylfi Guðnason

Þórir Arnar Garðarsson
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Þjálfari ársins
Brynjar Sigurðsson

Brynjar vinnur mjög óeigingjarnt starf í þágu
fimleikafélagsins á Akranesi, er alltaf boðin og
búin til að hjálpa, fyrstur á svæðið ef eitthvað er
um að vera og síðastur heim.
Þjálfari ársins er Brynjar Sigurðsson. Hann er sterkur leiðtogi
og burðarás í þjálfarateymi Fimleikafélags Akraness. Hann
hefur unnið hjá félaginu í bráðum 20 ár og ólíklegt er að
fimleikafélagið væri jafn öflugt í dag eins og raun ber vitni, ef
ekki væri fyrir eljusemi og ósérhlífni Brynjars. Við óskum
Brynjari innilega til hamingju með titilinn.

Leiðtogi ársins
Magnús Óli Sigurðsson

Magnús Óli er til fyrirmyndar hvað varðar
ástríðu sína á þeim verkefnum sem hann tekur sér
fyrir hendur. Hann sinnir þeim heilshugar og
drífur aðra þátttakendur með sér.
Leiðtogi ársins er Magnús Óli Sigurðsson. Magnús tók að
sér að kynna fimleika fyrir stráka á líðandi ári, en strákar
hafa verið í minnihluta í íþróttinni. Hann hóf verkefnið
“Fimleikar fyrir stráka” þar sem Fimleikahringurinn var
endurvakinn

og

okkar

fremstu

hópfimleikamenn

fóru

hringinn í kringum landið með það að markmiði að kynna
íþóttina. Verkefnið sló algjörlega í gegn og var þátttaka með
besta móti. Magnús Óli lagði blóð, svita og tár í verkefnið og
var afraksturinn til fyrirmyndar. Við óskum Magnúsi Óla
innilega til hamingju með titilinn.
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ERLEND
VERKEFNI
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Erlend verkefni í áhaldafimleikum
Aðeins var farið í eitt erlent verkefni á árinu 2020. En það var EM karla í áhaldafimleikum sem fór fram í
Mersin í Tyrklandi í desember.
Nánast ekkert hafði verið keppt á alþjóðavísu á árinu og fengu fimleikaþyrstir aðdáendur loksins að sjá
glæsileg tilþrif í Mersin. Faraldurinn setti þó svip sinn á mótið, ekki var jafn góð þátttaka og er alla
jafna á Evrópumóti í áhaldafimleikum og undir eðlilegum kringumstæðum hefðu fleiri fimleikamenn frá
Íslandi tekið þátt. Sóttvarnir voru í hávegum hafðar og allir félagslegir viðburðir sem alla jafna eru á
Evrópumótum voru ekki haldnir. Enginn samgangur var á milli þjóða og var hver og ein þjóð einangruð
frá öðrum þjóðum og öðrum sem að mótinu komu.
Ísland sendi tvo keppendur á mótið í ár. Valgarð Reinhardsson keppti í fullorðinsflokki á mótinu og
Jónas Inga Þórisson í unglingaflokki. Árangur Íslands á mótinu er sögulegur, en aldrei áður hefur
keppandi í unglingaflokki frá Íslandi komist í úrslit á Evrópumóti, hvorki í fjölþraut né einstökum
áhöldum og það tókst Jónasi Inga, auk fjölþrautarúrslita þá keppti Jónas einnig í úrslitum á stökki.
Valgarð stóð sig einnig vel á mótinu og keppti á gólfi, stökki og svifrá.
Bæði Valgarð og Jónas Ingi höfðu ekki keppt í fimleikum síðan í febrúar 2020 vegna Covid-19
faraldursins. Ánægjulegt er að sjá árangur þeirra á mótinu og hversu sterkir þeir eru þrátt fyrir höft á
æfingum á árinu.

Jónas Ingi Þórisson

Valgarð Reinhardsson
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Kvennalandslið í
áhaldafimleikum
Landsliðsþjálfari kvenna árið 2020 var Hildur Ketilsdóttir og landsliðsþjálfari U16 var Þorbjörg
Gísladóttir. Þær unnu í samstarfi við afreksstjóra og tækninefnd í áhaldafimleikum kvenna.
Að auki fengu þær mikinn stuðning og hjálp frá dómurum. Störf landsliðsþjálfara lituðust
mjög af Covid 19. Öll erlend verkefni féllu niður og lítið var um samæfingar. U-16 náði aðeins
að vinna saman en úrvalshópur kvenna náði aðeins að æfa saman þrisvar sinnum á árinu.
Góð og fjölbreytt fræðsla var í boði fyrir hópana í gegnum Zoom.
.

Hildur Ketilsdóttir

Þorbjörg Gísladóttir

ÆFINGAR Á SKÓLATÍMA
Sú nýjung var tekin upp árið 2020 að úrvalshópur unglinga hóf æfingar á virkum dögum á
skólatíma. Æfingadagar eru 5 á hverri önn og skiptast í tvennt. Fyrri æfingadagar eru
mánudagur, þriðjudagur og til hádegis á miðvikudegi, seinna skiptið er svo seinnipartur á
miðvikudegi, fimmtudagur og föstudagur. Haft var samband við þá skóla sem stúlkur í
úrvalshóp tilheyra og þess farið á leit að þeim yrði veitt leyfi þessa daga. Það var auðsótt.
Auk hefðbundinna fimleikaæfinga var mikil fræðsla innifalin í æfingadögunum, þessi tvö
skipti sem náðust áður en Covid setti strik í reikninginn var aðal áhersla fræðslunnar
mikilvægi svefns og næringar og hvernig eigi að virkja og vinna með innri áhugahvöt.
Mikil ánægja var hjá félögum og iðkendum með fyrirkomulagið og það verður spennandi að
þróa það áfram.
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Karlalandslið í
áhaldafimleikum
Landsliðsþjálfari karla árið 2020 var Róbert Kristmannsson.
Hann vann í samstarfi við afreksstjóra og tækninefnd karla í
áhaldafimleikum. Hann ber ábyrgð á landsliðsmálum karla í
fullorðinsflokki og unglingaflokki.
Árið 2020 er engu öðru líkt, margir mánuðir þar sem ekki var
hægt að æfa í salnum og flestum verkefnum var annað hvort
frestað eða aflýst.
Það var mjög mikilvægt að halda rétt á spilunum, aðlagast
aðstæðum og halda strákunum við efnið. Strákarnir fengu

Róbert Kristmannsson

heimaverkefni og æfingar sem þeir þurftu að sinna. Allt gekk
framar vonum og gerðu þeir æfingarnar samviskusamlega,
enda voru þeir fljótir að komast í fimleikaform þegar komið
var inn í salinn.
Það var eitt stórmót á árinu sem Íslands tók þátt í og var árangurinn mjög góður. Í fyrsta skipti var
Ísland með keppanda í fjölþrautarúrslitum í unglingaflokki, í úrslitum á stökki og fyrsti varamaður á
gólfi, sem getur ekki talist annað en frábær árangur.
Við erum að uppskera vinnu síðastliðinna ára. Að ná árangri í fimleikum er maraþon ekki kapphlaup, í
fyrsta skipti er Ísland komið með virkilega sterkt lið í fullorðinsflokki. Mikil samkeppni er um það að
komast í liðið og er mikil stemmning og samvinna í hópnum.

ERLEND VERKEFNI
Evrópumót fullorðinna og unglinga í Mersin, Tyrklandi
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Landslið í hópfimleikum 2020

Hrefna Þorbjörg Hákonardóttir

Björn Björnsson

Yfirþjálfarar landsliða í hópfimleikum árið 2020 voru þau Hrefna Þorbjörg Hákonardóttir og Björn
Björnsson.
Ítrekað þurfi að aðlaga áætlanir varðandi Evrópumót 2020 vegna kórónuveirufaraldursins þar sem
samkomu- og æfingabönn voru í gildi á löngum tímabilum yfir árið. Í upphafi árs voru voru myndaðir
úrvalshópar og valið í landsliðshópa í lok júlí. Í ágúst var ekki mögulegt að fylgja æfingaáætlun vegna
takmarkana en mikið og gott starf var unnið hjá landsliðsteymum sem og félögum með fjarþjálfun og
stuðningi við iðkendur. FSÍ studdi við iðkendur úrvalshópa m.a. með fjarfræðslu frá sálfræðingi um
hvernig væri gott að takast á við áskoranir vegna kórónuveirufaraldurs og lögð var áhersla á gott
samband milli landsliðsþjálfara og iðkenda í landsliðshópum, sem miðaði að því að styðja iðkendur og
upplýsa um stöðu mála hverju sinni.
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Í lok júlí voru skipaðir fjórir landsliðshópar; Kvennalið, blandað lið fullorðinna, stúlknalið og blandað lið
unglinga. Í hópunum eru samtals 69 iðkendur, frá 7 félögum; Aftureldingu, Fjölni, ÍA, Íþróttafélaginu
Gerplu, Keflavík, Selfossi og Stjörnunni.
ÆFINGAR FYRIR LANDSLIÐSHÓPA
Æfingar fyrir landsliðshópa hófust í júlí með æfingaviku sem samanstóð af fjórum æfingum á
höfuðborgarsvæðinu og einni æfingu sem innihélt hópefli og markmiðafund fyrir tímabilið. Yfirþjálfarar
landsliða höfðu yfirumsjón með öllum æfingum ásamt því að halda 8 klukkustunda vinnustofu fyrir
landsliðsþjálfara.
Í ágúst var fyrstu æfingahelgi fyrir EM frestað ótímabundið. Sú frestun framlengdist fram að áramótum
þar sem blöndun milli liða mátti ekki eiga sér stað á þessum tíma og því var öllum æfingum,
æfingahelgum og æfingabúðum sem skipulagðar voru fram að EM frestað fram yfir áramót, ásamt allri
vinnu með Hreiðari íþróttasálfræðingi, meiðslaforvarnamælingum með yfirþjálfurum og þrekprófum
sem átti að taka með Háskólanum í Reykjavík.

EVRÓPUMÓTI FRESTAÐ
Evrópumót í hópfimleikum mun fara fram í desember 2021 í Porto, Portúgal. Mótið átti upprunalega að
fara fram í Kaupmannahöfn í Danmörku í október 2020, en vegna covid var ekki hægt að halda mótið á
þeirri tímasetningu. Í kjölfarið sagði Danmörk sig frá sem mótshaldari og var hafist handa við að finna
nýja dagsetingu og nýjan mótshaldara. Nokkur lönd sóttust eftir því að halda mótið og varð það að
lokum í höndum Portúgals að verða nýr mótshaldari fyrir EM 2021.
Venjan er að Evrópumót séu á sléttu ári og Norðurlandamót fullorðinna á oddatölu ári. Vegna nýrrar
tímasetningar hefur Norðurlandamóti verið aflýst, en mótið átti fara fram á Íslandi í nóvember 2021.
Norðurlandamótið verður því næst haldið á Íslandi 2023.
Þegar dagsetningu mótsins var breytt bauð Fimleikasambandið iðkendum upp á einstaklingstíma hjá
Hreiðari Haraldssyni íþróttasálfræði ráðgjafa hjá Haus Hugarþjálfun, þeim til stuðnings.
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NEFNDIR FSÍ
Tækninefnd kvenna
Mótatímabilið 2020-2021 litaðist mjög af Covid-19 þar sem fella þurfti niður allt mótahald á haustönn
2020. Mótahald vorannar gekk með ýmsum takmörkunum en að lokum náðist þó að halda öll mót sem
voru á upphaflegri dagskrá. Keppni gekk vel og þrátt fyrir lokanir vegna Covid náðist ágætis árangur.
Nefndin hefur á tímabilinu unnið að gerð nýs Íslensks fimleikastiga sem tekur gildi haust 2021

Auður Ólafsdóttir

Ragna Þyrí Ragnarsdóttir

Eir Andradóttir

Hildur Ketilsdóttir

Sandra Matthíasdóttir

Tækninefnd karla
Tækninefnd í áhaldafimleikum karla hóf störf í nóvember 2020. Helstu verkefni nefndarinnar eru að
halda utan um dómaramál og huga að þróun íslenska fimleikastigans. Íslenskir fimleikamenn halda
áfram að bæta sig og sanna það með góðum árangri á erlendum mótum, eins og það að komast í úrslit
á Evrópumóti. Nefndin mun vinna að því að uppfæra íslenska fimleikastigann í samráði við þjálfara og
dómara í greininni og hafa uppfærslu tilbúna fyrir haustið 2021. Það er knappur tími en saman getum
við vonandi eignast góðan fimleikastiga.

Anton Heiðar

Eva Hrund

Sigurður Hrafn

Þórólfsson

Gunnarsdóttir

Pétursson

Daði Snær Pálsson

Hróbjartur Pálmar
Hilmarsson
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Tækninefnd í hópfimleikum
Tækninefnd í hópfimleikum heldur utan um það mótahald sem fram fer í hópfimleikum og stökkfimi á
Íslandi. Helstu verkefni vetrarins voru dómaranámskeið, endurskoðun á keppnisreglum og mótahald.
Reglur í hópfimleikum héldust að miklu leiti óbreyttar fyrir utan breytingu á alþjóðlegum reglum sem
keppt var eftir í elstu flokkunum. Mótahald innanlands var fellt niður um miðjan mars vegna Covid-19
en áður en að því kom voru krýndir bikarmeistarar í sjö flokkum á Bikarmóti eldri flokka og GK mót
haldið. Þá höfðu fjögur lið unnið sér þátttökurétt á Norðurlandamóti unglinga sem var fellt niður.

Tanja

Ragnar Magnús

Björk

Una Brá

Aníta Þorgerður

Birgisdóttir

Þorsteinsson

Guðmundsdóttir

Jónsdóttir

Tryggvadóttir

Nína Þöll Birkisdóttir

Erika Dorielle
Sigurðardóttir

Fræðslunefnd
Fræðslunefnd í nánu samstarfi við fræðslustjóra setur fram fræðsludagskrá fyrir veturinn og
heldur lengri og styttri námskeið. Nýtt námskeið 3A var haldið í janúar þar sem fengnir voru kennarar úr
ýmsum áttum. Einnig var haldinn hinn árlegi fræðsludagur sem og móttökunámskeið og
dómaranámskeið. Hafist hefur verið handa við að endurskipuleggja fræðslukerfið og í framhaldinu taka
sérfræðihópar við að endurskoða innihald námskeiða og endurgera kennsluefni og færa á rafrænt form
þar sem við á. Nefndin vill þakka öllum þeim sem komu að fræðslumálum sambandsins, fyrirlesurum,
kennurum og sýnendum á námskeiðum og þeim félögum sem ljáðu húsnæði til kennslu.

Megi

fræðslumálin vera áfram fagleg og í forgangi hjá FSÍ.

Fanney Magnúsdóttir

Andrea Dan Árnadóttir

Katrín Pétursdóttir

Kristinn Þór Guðlaugsson

38

Laga - og reglunefnd
Laganefnd FSÍ er kjörin til tveggja ára í senn og á árinu 2020 voru Hjalti Geir Erlendsson, Guðrún Björk
Bjarnadóttir og Sigurbjörg Fjölnisdóttir kjörin í nefndina. Hjalti Geir gegndi stöðu formanns
nefndarinnar þetta tímabilið. Nefndin hefur tekið til skoðunar einstök mál sem stjórn FSÍ og
framkvæmdastjóri hafa beint til hennar, svo sem yfirferð á reglugerðum og yfirferð reglna og laga í
undirbúningi fyrir þing FSÍ.

Sigurbjörg Fjölnisdóttir

Hjalti Geir Erlendsson

Guðrún Björk Bjarnadóttir

Nefnd um Fimleika fyrir alla
Fimleikar fyrir Alla hópar eru starfandi í mörgum félögum. Eitt af hlutverkum FFA er að styðja við þessa
hópa og hefur nefndin boðist til þess að fræða félögin og hjálpa þeim af stað til að efla Fimleika fyrir
Alla í þeirra félagi.

Rakel Másdóttir

Jórunn Dóra

Anna Hulda

Fríða Rún

Sigurjónsdóttir

Ingadóttir

Þórðardóttir

Erla Ormarsdóttir
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Heilbrigðisnefnd
Frá því heilbrigðisnefnd var stofnuð hafa verkefni hennar verið margvísleg. Nefndin hefur komið að
mótahaldi, ýmist leiðbeint og eða aðstoðað við sjúkragæslu á mótum og unnið viðbragðsáætlun við
slysum svo eitthvað sé nefnt. Auk þess hafa aðilar innan heilbrigðisnefndar stutt við afreksstarf
sambandsins með fyrirlestrum og fræðslu sem og að fylgja landsliðum í erlend verkefni.

Guðjón Einar
Guðmundsson

Hera Jóhannesdóttir

Andri Wilberg Orrason

Þórdís Ólafsdóttir

Sandra Árnadóttir

Kristín Gísladóttir

Steinunn Anna
Sigurjónsdóttir

Hafrún Kristjánsdóttir

Aga- og Siðanefnd
Nefndin hefur leiðbeinandi- og ráðgefandi hlutverk í málum sem snerta aga- og siðareglur
Fimleikasambandsins. Nefndin vinnur fyrir iðkendur og er ráðgefandi um það til hvaða aðgerða ráðlagt
sé að grípa til ef fram kemur kvörtun, rökstuddur grunur eða ábending um einelti eða ofbeldi af
einhverju tagi í tengslum við starfsemi á vegum eða ábyrgð FSÍ. Þá mun nefndin stuðla að og efla
forvarnir með leiðbeiningum og fræðslu, m.a.til aðildarfélaga FSÍ, til þess að koma í veg fyrir að brot á
aga- og siðareglum viðgangist innan aðildarfélaga og að til staðar sé viðbragðsáætlun komi slík mál
upp.

Lína Ágústsdóttir

Una Emilsdóttir

Hildur Skúladóttir
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