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Fimleikar eru fjör
Starf ársins
Starf Fimleikadeildarinnar fór hægt af sta" á haustönninni 
eftir hrun í i"kendafjölda frá sí"asta ári. I"kendur voru 
mestalla haustönnina í kringum 150 en fór sí"an a" fjölga 
aftur í október. Í lok árs voru i"kendur or"nir um 170 talsins 
og hafa haldist svipa"ir sí"an. Mest muna"i um i"kendur í 
6-7 ára bekkjum en vegna í#róttafjörsins fækka"i um #rjá 
hópa í #essum aldursflokki í fyrra og hitte"fyrra. Einnig eru 
mun færri i"kendur úr leikskólahópum en veri" hefur. 

Á árinu var rá"ist í a" vekja athygli á a"stö"uleysi 
deildarinnar og var fari" í heimsókn í Gar"abæ #ar sem 
gefur a" líta fullbúi" trompfimleikahús. Miklar vonir eru 
bundnar vi" a" bætt ver"i úr a"stö"u deildarinnar í 
nánustu framtí". $a" myndi vonandi #!"a aukinn fjölda 
i"kenda.

Tekjur og gjöld
Tekjur deildarinnar jukust um 1.8 milljónir króna á milli  ára 
mestmegnis vegna fjölgunar i"kenda frá byrjun haustannar 
a" jólum. Ísfugl styrkti deildina samkvæmt venju til #ess a" 
halda árlega jólas!ningu. Er fyrirtækinu #akka" innilega fyrir 
a" standa me" deildinni í gegnum árin. Ísfugl er 
ómetanlegur bakhjarl deildarinnar. Nokkur fyrirtæki styrktu 
einnig útgáfu bókar sem deildin gaf út. Útistandandi 
æfingagjöld frá vorönn og haustönn 2010 eru sk. 
ársreikningi yfir 3 milljónir fyrir bá"ar annirnar. $a" eru #ó 

4



ekki alveg réttar tölur #ar sem miklar lei"réttingar hafa veri" 
vegna upptöku n!s innheimtukerfis og breytingu á 
vinnulagi. A" auki voru reikningar sendir mjög seint út. Ekki 
er #ví búist vi" a" allt  innheimtist. Rekstrargjöldin drógust 
einnig saman úr 12.8 milljónum króna í 11.5 milljónir e"a um 
rúma milljón. Rekstrarafgangur ársins ætti #ví a" vera 2.2 
milljónir króna. Mikil vinna hefur veri" unnin í #ví a" 
hagræ"a í deildinni.

Æfingabúðir
Stór hópur fimleikabarna og foreldra tóku sig til í kreppunni 
og söfnu"u fyrir æfingafer" sem fari" var í  sí"astli"i" sumar 
til Stokkhólms. $ar æf"i keppnisli"i" í  frábærri fimleika-
a"stö"u hjá sænsku afreksli"i, Vikingarna. Stelpurnar æf"u 

tvisvar sinnum á dag alla dagana vi" mjög gó"ar 
a"stæ"ur.

Árangurinn var líka eftir #ví, margar stelpur voru a" keyra 
"súgga-hara" og nánast  allar farnar a" gera tvöfalt 
heljarstökk á trampólíni. $essar æfingar geta #ær #ví mi"ur 
ekki gert  hjá okkur í Aftureldingu #ar sem mikil hætta er á 
mei"slum í #eirri ófullkomnu a"stö"u sem vi" búum vi". 

Velgengni á mótum
Í maí fór fram Vormót FSÍ í hópfimleikum í öskufallinu í 
Vestamannaeyjum. Rúmlega 600 keppendur voru á mótinu 
#ar sem keppt var í  #remur flokkum. Í 5. flokki (9-12 ára) 
ná"u stelpurnar 4. sæti, en veitt  eru ver"laun fyrir fyrstu 
fimm sætin #ar sem keppnisli"in voru 15.  Í 4. flokki (12-15 
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ára) ná"i  Afturelding 3. sæti en á undan okkur voru 
fimleikastórveldin Stjarnan og Gerpla. $essi árangur er 
glæsilegur og hafa miklar og strangar æfingar svo 
sannarlega skila" árangri og hafa  stelpurnar veri" a" keyra 
margar n!jar æfingar. 

F imleikastelpurnarstó"u s ig einnig frábærlega á 
Íslandsmótinu í almennum fimleikum á árinu. Vi" sendum 
fimm stelpur í 4. flokk A (12-14 ára) og komust #ær allar í 10 

manna úrslit  #ó svo a" sumar væru á yngsta og 
næstyngsta ári. Afturelding átti einnig einn keppanda í 4. fl 
A/B. Anna Valdís Einarsdóttir stó" uppi sem sigurvegari 
mótsins og Birta Jónsdóttir fylgdi henni fast á eftir og vann til 
silfurver"launa.

$ær sem komust einnig í úrslit voru; Brynja Hlíf Hjaltadóttir, 
Móey Pála Rúnarsdóttir og Selma Rún Jóhannesdóttir.

Fimleikastelpurnar í P-1 héldu áfram a" gera gó"a hluti. 
Fyrsta hópfimleikamót vetrarins var haldi" á Selfossi á 
haustdögum. Afturelding hafna"i í 3. ja sæti af 16 li"um í 4. 
flokki (12-14 ára) á eftir fimleikastórveldunum Gerplu og 
Björk. Greinilegt a" miklar og strangar æfingar í sumar og 
haust eru a" skila sér. 

M-10 hópurinn er einnig farinn a" láta a" sér kve"a en #ær 
hrepptu silfurver"launin í hópfimleikum á byrjendamóti 
Hamars á dögunum. Stelpurnar stó"u sig frábærlega en 
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#ær eru a" stíga sín fyrstu skref í keppni. $a" ver"ur 
spennandi a" fylgjast  me" #eim í framtí"inni en #ær eru á 
aldrinum 8-10 ára. 

Ekki má gleyma #ví a" Klara Kristmundsdóttir  lenti í 3ja sæti 
á einstaklingsmóti sem haldi" var í Björkunum á dögunum. 
Auk #ess lenti $óra María Sigurjónsdóttir í 3ja sæti á sama 
móti en $óra er a" stíga sín fyrstu skref á mótum.

Sýningar 
Vors!ning fimleikadeildarinnar var haldin sunnudaginn 6. 
júní í í#róttahúsinu a" Varmá.  S!ningin var fjölmenn og 
s!ndu allir i"kendur deildarinnar afrakstur vetrarins.  

Hin árlega jólas!ning fimleikadeildarinnar var sí"an haldin 
me" glæsibrag sunnudaginn 12. desember og var miki" 
fjölmenni  saman komi". S!ningin var glæsileg eins og 
myndirnar af hópunum bera me" sér en árssk!rsluna pr!"a 
myndir af jólas!ningunni sem Ingibjörg Konrá"sdóttir, foreldri 
stúlku í P-1 tók.  Allir i"kendur deildarinnar komu fram og var 
kvikmynda#ema a" #essu sinni.

Fjáraflanir
Foreldrafélagi" hefur haldi" uppi mjög virku starfi á árinu. 
Deildin setti sér #au markmi" me" haustinu a" safna fyrir 
fimleikaáhöldum fyrir yngstu i"kendurna. Markmi"i" var sett  
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á eina milljón en fyrir #á upphæ" fæst #ó nokku" af 
áhöldum. Áfram ver"ur haldi" á vorönninni en #egar er 
búi" a" safna í kringum 350 #úsundum. 

Breytingar á starfinu
Á haustmánu"um ger"i deildin skipulagsbreytingu í 
hagræ"ingarskyni. Breytingarnar fólust í #ví a" deildin ré"i 
til sín yfir#jálfara. Hann heitir $órir Arnar Gar"arsson og hefur 
starfa" hjá deildinni frá 2007. Á"ur haf"i Anna Margrét 
Arnardóttir sinnt daglegum störfum fyrir deildina í hlutastarfi 
auk stjórnunar #jálfara. Önnu Margréti eru #ökku" gó" störf 
í #águ deildarinnar undanfarin 7 ár. 

Samkvæmt n!ju skipulagi tók stjórnin  í sta"inn a" sér meira 
starf fyrir deildina. Stjórn deildarinnar skipu"u Eva 

Magnúsdóttir, forma"ur, Halla Heimisdóttir, me"stjórnandi 
og rá"gjafi í  l!"heilsumálum, Elín Snorradóttir, me"-
stjórnandi, Margrét Vilhjálmsdóttir, gjaldkeri og  Brynja 
Jónsdóttir, ritari. 

Alls eru 16 #jálfarar og a"sto"ar#jálfarar starfandi vi" 
deildina. Deildin hefur lagt áherslu á a" #jálfa upp sína 
eigin #jálfara og er #a" a" takast. Margir #eirra sækja 
námskei" á vegu FSÍ og ÍSÍ. Lög" ver"ur áhersla á a" auka 
vi" menntunarstig allra #jálfara vi" deildina. Rebekka Sif 
Pétursdóttir, tók sem dæmi um #a" dómararéttindi í 
hópfimleikum á árinu. 

Deildin horfir björtum augum til framtí"ar og fari svo sem 
horfir a" a"sta"a deildarinnar batni rætast draumar 
margra fimleikaahugamanna í Mosfellsbæ. 
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Ársreikningur
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