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Fimleikadeild Aftureldingar 

Fimleikadeildin á 
Íslandsmeistara í 
hópfimleikum en P-2 
sigra!i á Íslandsmóti í 
mars sí!astli!num. 
Deildin hefur sett sér 
"a! markmi! fyrir ári! 
2008 a! forma 
afreksstefnu. Til "ess 
a! fylgja henni eftir 
"arf a! leggja aukna 

áherslu á a! bæta 
a!stö!u deildarinnar. 
Fjöldi félaga eru um 
"ær mundir a! eignast 
fimleikahús í sínum 
bæjarfélögum og mun 
"a! árei!anlega hafa 
mikil áhrif á starfi! og 
auka getu "eirra li!a.
Mi!a! vi! árangur 
Fimleikadeilarinnar í 

vetur hefur deildin allt 
til a! bera til "ess a! 
ver!a næsta stórveldi í 
fimleikum. Til "ess a! 
"a! gerist ver!ur 
fullbúi! fimleikahús a! 
rísa í Mosfellsbæ. 

Stjórn 

Fimleikadeilar 

Aftureldingar

Male suada Quis 
Dolor set Ipsum 

mauris sapien vitae 
soldales erat
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Stjórn og starfsmenn

Stjórn Fimleikadeildar Aftureldingar 
ári! 2007  skipa Eva Magnúsdóttir, 
forma!ur, Halla Heimisdóttir, 
me!stjórnandi, Elín Snorradóttir, 
me!stjórnandi, Valborg Konrá!s-
dóttir, ritari og Harpa Smáradóttir, 
me!stjórnandi. Framkvæmdastjóri 
deildarinnar er Anna Margrét 
Arnardóttir. 

#jálfarar deildarinnar ári! 2007 voru 
14  talsins. Einnig hóf deildin a! 
kenna ungum a!sto!ar"jálfurum 
deidarinnar sem koma úr rö!um 
keppnisstúlkna í P-2 l i! inu 
grunnatri!i "jálfunar. Liti! er á "ær 
sem framtí!ar"jálfara deildarinnar 
og ver!ur reynt a! halda vel utanum 
"ær og auka "ekkingu "eirra eftir 
"ví sem "ær ver!a eldri og reyndari.

Deildin stó! fyrir æfingabú!um í 
Gerplu "ar sem Ása #orsteinsdóttir, 
"jálfari Nor!urlandameistara Gerplu 
ásamt fleiri "jálfurum frá "ví félagi 
var me! vinnustofu fyrir "jálfara og 
elstu keppnishópana. Ása hefur auk 
"ess  "jálfa! keppnis stúlkurnar í 
dansi frá "ví í haust. Einnig var 
rá!inn danskennari, Sigurrós 
Jónsdóttir, frá Dansskóla Jóns Péturs 

og Köru til a! skerpa á dans"jálfun 
keppnishópanna. 

I!kendur

Fjöldi i!kenda í deildinni voru 240 í 
lok ársins  2007  á aldrinum 3  -15 
ára. T-hópnum er skipt upp í 7  hópa 
en í "eim eru börn á leikskólaaldri 
frá 3.-5  ára. R – hóparnir eru 
byrjendahópar en "eir voru 6 í lok 
ársins. Hópunum er getuskipt og eru 
í honum stúlkur og drengir sem eru 
byrjendur og stúlkur og drengir sem 
á!ur hafa veri! í  fimleikum í 
leikskólahópum. Í  O  hópum eru börn 
sem eru komin a!eins lengra. 

M  –hóparnir eru 3 talsins  en í "eim 
eru eldri byrjendur. Einnig eru í 
deildinni 2 M hópar sem er getuskipt 
samkvæmt stö!uprófi. #essir hópar 
eru farnir a! taka "átt í 
fimleikamótum og hafa sta!i! sig 
vel í vetur. 

P-hópar eru lengst komnu hóparnir 
hjá deildinni og eru "eir tveir, P-1  og 
P-2. Um er a! ræ!a 2 helstu 
keppnishópa deild-arinnar sem 
lengst eru komnir og skipa stúlkur á 
aldrinum 9-15 ára. 

EFNISYFIRLIT
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Frábær árangur á mótum  bls. 4

Skemmtanir og sumarstarf bls. 5
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Rekstrarreikningur bls. 7

Efnahagsreikningur bls. 8
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Fjölgun bakhjarla

Stjórn deildarinnar setti sér "a! 
markmi! a! leita lei!a til "ess a! 
fjölga bakhjörlum  og leita!i  "ví til 
fyrirtækja um styrki og samstarf. Á 
haustmánu!um ákvá!u eigendur 
Leirvogstungu ehf. sem veri! hefur 
helsti bakhjarl deildarinnar fram a! 
"essu a! gera "riggja ára 
samstarfsamning vi! fimleika-
deildina. 

Yfirmarkmi! samningsins er a! 
a!sto!a vi! a! efla fimleikastarf í 
Mosfellsbæ. Styrknum ári! 2007 var 
sérstaklega vari! til  "ess  a! auka 
"ekkingu "jálfara Aftureldingar og 
mikil áhersla var lög! á a! efla innra 
starf me! aukinni menntun "jálfara. 
Áfram ver!ur leitast vi! a! efla 
námskei!shald og hefur m.a. veri! 
leita! til samstarfs vi! önnur félög. 

Á  haustmánu!um ger!u World Class 
og Fimleikadeildin me! sér 
samstarfssaming til næstu "riggja 
ára. Samningurinn var undirrita!ur í 
tilefni "ess  a! World Class  opna!i 
n$ja líkamsræktarstö! í Mosfellsbæ. 
Markmi! samingsins  er a! 
Fimleikadeildin í samvinnu vi! World 
Class  stu!la a! heilbrig!um 
lífsháttum og l$!heilsu í Mosfellsbæ. 

Styrknum á sí!asta ári var 
sérstaklega vari! til "ess a! efla 
færni keppnishópa Aftureldingar og 
byggja upp fleira keppnisfólk fyrir 
hönd deildarinnar. 

Ísfugl, sem einnig hefur veri! 
bakhjarl deildarinnar til nokkurra 
ára, ákva! einnig a! styrkja 
uppsetningu á árlegri jóla-s$ningu 
de i ldar innar. Styrknum var 
sérstaklega vari! til "ess a! grei!a 
kostna! vi! s$ninguna og leigu á 
áhöldum hjá ö!rum félögum. 
S$ningar deildarinnar hafa veri! 
veglegar og hefur deildin "urft a! 
grei!a $msan kostna! m.a. vegna 
l$singar og a!keyptra atri!a. 

Mosfellsbakarí hefur á mótum og 
s$n i n gum s t u t t v i! s t a r f 
Fimleikadeildarinnar me! kökum og 
brau!i sem selt hefur veri! til 
fjáröflunar fyrir deildina.  

Fasteignasala Mosfellsbæjar og 
fimleikadeildin ger!u einnig me! sér 
samstarfssamning. Yfirmark-mi! 
samningsins er a! efla og sty!ja vi! 
uppbyggingu dei ld-arinnar í 
Mosfellsbæ. 

Fimleikadeildin "akkar bakhjörlum 
sínum kærlega fyrir stu!ninginn vi! 
a! efla og styrkja starf deildarinnar. 

BAKHJARLAR

Leirvogstunga er 
a!alstyrktara!ili 

deildarinnar

World Class og 
Fasteignasala Mosfellsbæjar 

styrkja fimleikadeildina

Frá undirritun 
styrktarsamnings vi! 

Ísfugl
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Mars 2008
Styrkjum og 

eflum grunninn

Frábær árangur á mótum 

Afturelding á 3 keppnisli! sem hafa vali! a! leggja ríka 
áherslu á árangur. Mikilvægt er fyrir börnin a! fá a! 
sinna "essum "ætti í"róttarinnar, enda kemur uppskera 
og afrakstur fram á mótum sem og s$ningum. 

P-2; keppir eftir landsreglum FSÍ  í unglingaflokki (12-14 
ára) og táningaflokki (15-18 ára). Keppnisári! byrja!i 
vel. Stúlkurnar unnu sér inn "átttöku á Íslandsmóti í 
landsreglum FSÍ  á sí!asta ári og lentu "ar í 4. sæti á 
trampólíni. Á  Páskamót Bjarkanna lentu "ær í  2. sæti á 
trampólíni og 3. sæti á d$nu og dansi.

Á  Haustmóti í táningaflokki lentu stúlkurnar í  2. sæti í 
dansi og komumst me! "ví inn á Íslandsmót 2008. #ær 
lentu einnig í 2. sæti í  d$nu, trampólíni og samanlög!um 
stigum. 

Sama li! keppti á Haustmóti í unglingaflokki. #ar lentu 
stúlkurnar í 2. sæti í dansi og d$nu og 1. sæti samanlagt 
yfir 24  li!. #etta er frábær árangur hjá stelpunum en á 
mótinu voru öll bestu li! Íslands a! keppa.

Fjöldi barna tók "átt í #repamóti í almennum fimleikum 
sem haldi! var í 1. og 2. "repi í Vestmannaeyjum á 
haustmánu!um. Rakel Fri!riksdóttir var! í 1. sæti á 
stökki í 1. "repi í flokki 10  ára. Eydís  Embla Lú!víksdóttir 
var! í 2. sæti samanlagt á mótinu  og vann sér "ví 
keppnisrétt á íslandsmótinu en 10 stigahæstu 
einstaklingar hvers "reps  (óhá! aldri) gátu unni! sér rétt 
til a! keppa á Íslandsmótinu í almennum fimleikum sem 
fór fram hér í Mosfellsbæ.  Inger Ósk Sandholt hreppti 
gullver!laun í dansi í 2. "repi. 

Afturelding hélt seinni hluta "repamótsins  í  3. –  6. #repi. 
Brynja Ragnarsdóttir lenti í 2. sæti í dansi í 3. "repi í 
flokki 13 ára auk "ess a! vera í 3. sæti samanlagt á 
Íslandsmótinu. Sveinbjörg Lilja Gu!rúnardóttir var! í 3. 
sæti á d$nu og yfir heildina en hún keppti í flokki 10-12 
ára. Me! "essum árangri vann Sveinbjörg sér rétt til 
keppa á Íslandsmótinu "ar sem 10 stigahæstu 
einstaklingar hvers  "reps (óhá! aldri) keppa um hver 
hreppir Íslandmeistaratitilinn í 1. – 6. "repi. 

Allir sem vettlingi gátu valdi!, börn og foreldrar sáu til 
"ess  a!  móti! var! Aftureldingu til sóma en "etta er í 
fyrsta sinn sem deildin heldur svo stórt mót. Unga 
kynsló!in s$ndi einkunnir og eldri fimleikabörn sáu um 

a! vinna í veitingasölunni. Afturelding átti 6 keppendur á 
"ví móti.  

P-1  keppti eftir landsreglum í barnaflokki (9-11 ára). Í 
febrúar kepptu stelpurnar í P-1 á Unglingamóti FSÍ  í 
hópfimleikum. #ær ur!u í 1. sæti á d$nu og 2. sæti á 
trampólíni og dansi. Hópfimleikamót Hamars  fór einnig 
fram í febrúar. #ar ur!u stelpurnar 1. sæti á d$nu og 3. 
sæti á trampólíni.Í  mars fór Hópfimleikamót #órs í 
#orlákshöfn fram. #ar var keppt um samanlag!an 
árangur. Stelpurnar ur!u stigahæstar og unnu "ví móti!.

Páskamót Bjarkanna fór fram í apríl. P-1  sem keppir í 
barnaflokki var! fær!ur upp um flokk, "ar sem lítil 
"átttaka var í "eirra aldursflokki.  #ær kepptu "ví í 
12-14 ára flokknum, en "a! virtist ekkert hafa a! segja, 
"ví "ær ur!u í 2. sæti bæ!i á trampólíni og d$nu.  

Í  nóvember kepptu "ær á  Haustmóti FSÍ  í hópfimleikum 
sem fór fram á Selfossi.  Stelpurnar ur!u í 1. sæti á 
d$nu og trampólíni* (*ur!u dæmdar úr leik á trampólíni 
vegna tæknilegra mistaka).  

M-10; keppti eftir byrjendareglum í barnaflokki (9-11 
ára). Á  byrjendamóti á Selfossi lentu "ær í 6. sæti og í 
4. sæti á d$nu á Haustmóti FSÍ. 



[5]

S"ningar,  skemmtanir og sumarstarf

Vors$ning deildarinnar í maí tókst mjög vel og s$ndu 
börnin  hvers "au voru megnug. Allir sem vettlingi gátu 
valdi! s$ndu listir sínar fyrir hundru!ir mosfellskra 
foreldra. S$ningar deildarinnar vaxa sífellt ár frá ári. 

Deildin heldur úti fjörugum fimleikanámskei!um fyrir 
byrjendur og lengra komna á aldrinum 5-10 ára á 
sumrin og gengu "au námskei! ágætlega. Dagskráin 
var fjölbreytt; fimleikar og almenn líkamleg "jálfun í 
bland vi! $miskonar útivist. 

Í  júlímánu!i héldu 21 fimleikastúlka, 16  foreldrar og 1 
"jálfari í fimleikabú!ir í Slagelse í Danmörku. Um var a! 

ræ!a P-1 og P-2 keppnishópa deildarinnar sem sóttu 
"jálfun hjá færum dönskum "jálfurum. Bæ!i 
fimleikastúlkur og foreldrar skemmtu sér konunglega og 
árangurinn lét ekki standa á sér í keppnum haustsins.

Jólas$ning Fimleikadeildarinnar var haldin 2. desember 
og var hún a! venju mjög glæsileg. Börnin s$ndu listir 
sínar og hefur fjöldi foreldra aldrei veri! meiri. Hvorki 
meira né minna en um 500  manns  komu a!  sjá 
fimleikabörnin. Jólasveinninn kom a! venju og skemmti 
börnum í lok s$ningarinnar. 

"

S"ningar 
deildarinnar hafa 

tekist vel

"A# ER SVAKALEGT 

FJÖR Í FIMIEIKUM
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Fimleikasamband Íslands  ver!ur 40 
ára hinn 17. maí næstkomandi og er 
n ú o r ! i ! f j ó r ! a s t æ r s t a 
sérsambandi!  innan ÍSÍ  me! 7.660 
i!kendur á sínum snærum. 
Sambandi! var stofna! me! "a! a! 
markmi!i a! auka veg fimleika á 
Íslandi. #a! er jafnframt markmi! 
Fimleikadeildar Aftur-eldingar. 

Eitt af stefnumálum deildarinnar er 
a! leggja áherslu á fimleika fyrir 
alla, stóra, smáa, unga og gamla og 
án keppna. Me! "essu er deildin a! 
vinna í  takt vi! stefnu ÍSÍ  og í 
samræmi vi! stefnumál sín sem 
fyrirmyndar-félag innan ÍSÍ. Ekki má 
gleyma "ví öfluga foreldrastarfi sem 
foreldrar geta teki! "átt í og "annig 
deilt áhugamáli barna sinna.

Fimleikadeildin ætlar sér a! efla 
drengjastarf sitt á árinu og hefja 
kynningarstarf sem s$nir fram á 
hva! deildin getur bo!i! drengjum 
upp á. 

Deildin hefur einnig sett sér "a! 
markmi! fyrir ári! 2008  a! forma 
afreksstefnu. Til "ess  a! fylgja henni 
eftir "arf a! leggja aukna áherslu á 
a! bæta a!stö!u deildarinnar. 

Ke p p n i s l i ! F i m l e i k a d e i l d a r 
Aftureldingar eru ávallt me!al efstu 
li!a á landinu í hverri keppni. Elsta 
li!i! var! Íslandsmeistari í  trampólíni 
en einungis  6 efstu li!in eiga rétt á 

a! keppa um "ann titil í  hverju 
áhaldi. Tíu li! alls  komust á 
Íslandsmóti! og er "a! "ví 
stórkostlegur árangur af ekki eldra 
félagi en Aftureldingu a! eiga 
keppendur í öllum áhöldum (3) og 
sigra í einu. Á  næsta ári mun "essi 
hópur keppa í fullor!insflokki. Sty!ja 
"ar f v i! bak i! á "essum 

afreksstúlkum en me! "ví a! fara 
svo ofarlega eru æfingar or!nar 
flóknari en svo a! mögulegt sé a! 
stunda "ær í Mosfellsbæ vegna 
a!stö!uleysis. Deildin "arf "ví í 
auknum mæli a! leita til annarra 
b æ j a r f é l a g a m . a . v e g n a 
gryfjunotkunar. Fimleikahús  er "ví 
alfari! or!i! tímabært í Mosfellsbæ

FRAMTÍ# FIMLEIKA Í MOSFELLSBÆ

Inger me! 
mömmu sinni Elínu á  
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#róun í i!kendafjölda innan Aftureldingar 2002-2007
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FIMLEIKADEILD 01.01.- 30.09. 2006

REKSTRARREIKNINGUR

REKSTRARTEKJUR:

11730 Rekstrarstyrkir 625.000

11735 Styrkur v/fyrirmyndafélags 207.500

12100 !mis fyrirtæki 618.962

15300 A"gangseyrir 179.800

22200 Æfingagjöld 5.969.685

22350 !msar tekjur 810

Rekstrartekjur alls 7.601.757

REKSTRARGJÖLD:

32200 Laun #jálfara 5.378.594

32500 Tryggingagjald 335.087

32600 Lífeyrissjó"ur 377.513

32700 Orlofs- og sjúkrasjó"ur 1.361

33200 Bifrei"astyrkir #jálfara 27.000

34200 Verktakagrei"slur #jálfara 69.000

34900 A"rar verktakagrei"slur 14.000

37100 Búningar 79.450

37200 Í#róttaáhöld 18.898

38100 Önnur áhöld (16.254)

43000 $átttökugjald 103.500

43250 Leiga á íbú"um 70.000

43300 Sjúkrakostna"ur 34.318

45100 Ver"launapeningar 33.702

45200 Dómgæsla 4.500

46100 Annar mótahaldskostna"ur 74.054

53100 Sími 146.429

53200 Ritföng 33.804

53300 Posi 6.474

53500 Póstkostna"ur 720

53700 Kaffikostna"ur og risna 7.055

53800 Tölvukostna"ur 44.494

54000 Gjafir 5.360

56100 Námskei"sgjöld 20.000

58120 Æfingaa"sta"a 42.850

58130 Fer"akostna"ur v/æfinga 8.000

65100 $jónustugjöld VISA/EURO 44.455

65200 $jónustugjöld banka 2.668

65300 Tryggingar 57.816

66250 Kostna"ur v/félagsstarfs 7.020

66300 A"rar skemmtanir 20.102

71100 Annar kostna"ur 27.000

Rekstrargjöld alls 7.078.970

Hagna"ur (tap) án fjármagnsli"a 522.787

FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD

76100 Vaxtatekjur (3.128)

76200 Vaxtagjöld 23.445

76500 Fjármagnstekjuskattur 311

Hagna"ur (tap) tímabilsins 502.159
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EFNAHAGSREIKNINGUR

VELTUFJÁRMUNIR:

86100 Vörur 499.821

86200 Bi"reikningur 14.930

88350 Íslandsbanki 6311 1.025.284

88360 Glitnir 106311 (29.979)

88365 Glitnir 101063 433

Eignir samtals 1.510.489

EIGI% FÉ

91100 Órá"stafa" eigi" fé (73.655)

91300 Tekjuafgangur ársins (502.159)

(575.814)

SKAMMTÍMASKULDIR:

95710 Skuldir vi" a"rar deildir (22.930)

95750 Ógr. laun (640.465)

95760 Ógr. lífeyrissjó"ur (109.639)

95770 Ógr. sta"grei"sla (147.403)

95780 Ógr.tryggingagjald (14.238)

(934.675)

Skuldir og eigi" fé samtals (1.510.489)


