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Fimleikadeild
Aftureldingar

Stefna 2008
Markmi! stjórnar fimleikadeildar Aftureldingar er a! byggja upp og efla annars gott
fimleikastarf í bænum. Oft hefur veri! sagt a! fimleikar séu besti alhli!a grunnurinn fyrir
a!rar í"róttir einnig. #essu hefur fimleikadeildin huga! a! og er eitt af stefnumálum
deildarinnar er a! leggja áherslu á fimleika fyrir alla. Deildin hefur auk "ess unni! a! "ví a!
efla drengja og grunn"jálfun barna. Sett var af sta! "jálfunaráætlun fyrir yngri "jálfara "ar
sem "eir læra grunnatri!i "jálfunar. #a! er li!ur í "ví a! efla menntun "jálfara og innra
starf. Deildin hefur auk "ess veri! í samstarfi vi! Eldingu me! styrktar"jálfun fyrir
keppnisbörnin me! gó!um árangri.
Fimleikadeildin hefur auki! áhrif l$!heilsuhlutans frá árinu 2007. Hjá deildinni æfir hópur
stúlkna sem ekki hafa keppni a! lei!arljósi heldur fyrst og fremst holla og gó!a hreyfingu.
Um er a! ræ!a unglingsstúlkur sem leita sér fyrst og fremst félagsskapar og hreyfingar í
fimleikana. Fimleikar eru sú í"rótt sem hva! mest hefur veri! gagnr$nd fyrir a! $ta börnum
áfram til afreka. #a! er a! vissu leyti rétt en "ar sem fimleikar eru svo skemmtileg í"rótt á
a! vera svigrúm til a! stunda hana eingöngu sér til skemmtunar.
Stjórn
Stjórn Fimleikadeildar Aftureldingar skipa Eva Magnúsdóttir, forma!ur, Halla Heimisdóttir,
me!stjórnandi, Elín Snorradóttir, me!stjórnandi, Valborg Konrá!sdóttir, ritari og Harpa
Smáradóttir, me!stjórnandi. Framkvæmdastjóri deildarinnar er Anna Margrét Arnardóttir.
!jálfarar
#jálfarar deildarinnar ári! 2008 voru 14 ásamt 9 a!sto!ar"jálfurum. Sí!astli!i! haust ré!i
deildin ungverskan atvinnu"jálfara Zoltán József Demény a! nafni til "jálfunar keppnishópanna. Zoltán hefur veri! yfir"jálfari og "jálfari keppnishópa fimleikadeildar Ármanns
undanfarin 10 ár. Rá!ning hans mun valda straumhvörfum í öllu fimleikastarfi í Mosfellsbæ.
Zoltán lei!beinir ungu "jálfurum um grunnatri!i barna- og unglinga"jálfunar. Til "ess a! fá
"jálfararéttindi "arf a! fara á námskei! hjá FSÍ en "a! er hins vegar unnt a! læra mjög
margt á!ur en fari! er á námskei!. Fimleikadeildin leggur áherslu á a! ala upp sína eigin
"jálfara "ar sem "eir búa í bæjarfélaginu og eru meira tengdir Aftureldingu. Nú er deildin
komin me! topp"jálfara og má "annig segja a! enn einu mikilvægu markmi!i sé ná!.
Sigurrós Jónsdóttir, danskennari frá Dansskóla Jóns Péturs og Köru hefur "jálfa!
keppnishópana í dansi í vetur.

I"kendur
Fjöldi i!kenda í deildinni voru 220 í lok ársins 2008 á aldrinum 3ja -15 ára og hefur or!i!
örlítil fækkun. T – hópar eru 4 talsins en hann skipa i!kendur á aldrinum 3ja – 5 ára. R
hópar eru byrjendahópar á aldrinum 6 – 8 ára. R – hóparnir eru 5 og er "eim getuskipt. O
hópar eru einnig getuskiptir grunnhópar skipa!ir börnum á aldrinum 6 – 9 ára og eru "eir 4.
Í O hópum eru börn sem voru í byrjendahópunum í fyrra. M hópar eru 2 og eru "eir
byrjendahópar fyrir 9 ára og eldri. Einnig eru tveir M-hópar sem eru keppnishópar. P
hóparnir eru sí!an lengst komnu hóparnir hjá deildinni. #eir eru 3 en skiptast einnig í
getustig. Deildin á fulltrúa sem keppa í barnaflokki, unglingaflokki, táningaflokki og
teamgym.
Mótahald a" Varmá
Vormót FSÍ í hópfimleikum var haldi! helgina 16.-18. maí a! Varmá. Móti! var jafnframt 40
ára afmælismót FSÍ. Keppt var í barnaflokki og í meistaraflokki. Afturelding sendi "rjú li! til
keppni. M-10 ná!i 3ja sæti á trampólíni, P-1 lenti í 2. Sæti á d$nu og P-2 fékk silfurver!laun
í dansi. Móti! var mjög vel heppna!.
Á haustmánu!um hélt deildin mót í almenna fimleikastiganum í 3.-6. "repi. Keppnisstigi í
almennum fimleikum er keppnisgrein í fimleikum "ar sem ekki er "örf á mörgum áhöldum.
Keppnisgreinar í keppnisstiganum eru fjórar, gólfæfingar, d$nustökk, trampólínstökk og
stökk yfir hest.
Innanfélagsmót Aftureldingar var sí!an haldi! í nóvember. Móti! var undirbúningsmót fyrir
Íslandsmóti! í "repum og var "a! tvískipt. #ar kepptu 9 ára og eldri i!kendur deildarinnar í
"remur "repum. Karen Anna Sævarsdóttir og Eva María ur!u jafnar a! stigum í 3. "repi,
Selma Rún sigra!i í 2. "repi , Kristín Birta í 1. "repi og Sigur!ur Jóel í 1. "repi hjá
strákunum. Sex til átta ára i!kendur deildarinnar kepptu í grunn"repi og 1. "repi. Öll ger!u
börnin sitt besta og stó!u sig me! stakri pr$!i.
Gó"ur árangur i"kenda
Aftureldingarstúlkur stálu senunni á Reykjavík International hópfimleikamótinu sem haldi!
var í Laugardalshöllinni í janúar 2008. Eldra keppnisli!i!, P- 2, hreppti 4 gull, sigra!i í öllum
greinum; d$nu, gólfi, stökki og í samanlög!um stigum í sínum aldursflokki auk "ess a! vera
stigahæst li!a á mótinu. Yngri keppnishópurinn P-1 sigra!i sí!an í dansi og voru "ær í ö!ru
sæti á d$nu og trampólíni.

#ri!ji hópurinn M-10 keppti sí!an á Landsbankamóti Fylkis sömu helgi og kom, sá og sigra!i
í öllum greinum auk "ess a! vera stigahæstar á mótinu.
Sigursælar stúlkur úr P-2 unnu sér rétt á "áttöku í Íslandsmóti á vegum FSÍ fyrir
samanlag!an árangur keppnistímabilsins. #ær ur!u sí!an Íslandsmeistarar í trampólíni á
vormánu!um ári! 2008. Fyrir "ennan árangur fengu stúlkurnar vi!urkenningu frá
Mosfellsbæ í upphafi ársins og hópbikar á uppskeruhátí!inni.
Unglingamót var haldi! á vormánu!um í Gróttu á Seltjarnarnesi og hreppri eldra
keppnisli!i!, P-2 silfurver!laun fyrir dans og brons fyrir stökk og d$nu. Yngri keppnishópurinn P-1 vann einnig silfurver!laun á mótinu fyrir æfingar sínar á trampólíni og s$ndu
"ær fádæma til"rif.
Á haustmánu!um var nöfnum hópanna breytt "ar sem r$ma "urfti til fyrir fleiri P-hópum en
fjölga! hefur í keppnishópum Aftureldingar og eru "eir nú fjórir auk drengjanna. Nú heita P2, elsti hópurinn P-3 og yngri keppnishópurinn sem hét P-1 heitir nú P-2. Í hópinn hefur
bæst keppnishópurinn P-1 og M-10.
Keppnistímabili! í hópfimleikum hófst sí!an á n$ í október me! haustmóti í Gar!abæ. Elsti
keppnishópurinn (P-3) keppti í úrvalsdeild, eftir teamgym reglum "ar sem kröfurnar eru
mestar í hópfimleikum. Á haustmótinu lentu "ær í 3. sæti bæ!i í dansi og á trampólíni.
Stelpurnar úr P-2 kepptu eftir landsreglum en "ær ur!u í 2. sæti bæ!i á d$nu og á
trampólíni á haustmótinu.
Afturelding stó! sig me! pr$!i á Íslandsmótinu í almennum fimleikum sem haldi! var á
Akranesi og í Mosfellsbæ á haustmánu!um. Eydís Embla hafna!i í "ri!ja sæti samanlagt í
1.-2. "repi og var! jafnframt Íslandsmeistari í dansi, 2. sæti á d$nu og í 3. sæti á
trampólíni.
Lóa Mjöll var! í 2. sæti á d$nu í 1. "repi í sínum aldursflokki og Gréta Gu!n$ í 3. sæti á
trampólíni í 1. "repi í sínum aldrusflokki. Móey Pála lenti í 2. sæti á trampólíni í 1. "repi.
Andrea hreppti gull á d$nu og Rakel Dóra lenti í 3. sæti á sama áhaldi. Eva María
Gu!mundsdóttir var! í 2. sæti á d$nu og Birta Jónsdóttir í 3. sæti á hesti í 3. "repi.
Styrktarsamningar
Eitt af fyrstu verkefnum núverandi stjórnar var a! auka veg og vanda deildarinnar me!al
annars me! "a! a! markmi!i! a! bæta ímynd hennar. #a! er álit stjórnar a! me! sterka
ímynd gangi okkur betur a! la!a til okkar i!kendur, "jálfara og styrktara!ila. #etta hefur

komi! á daginn. Deildin er vel búin menntu!um "jálfurum, áhaldakostur hefur batna! og
markmi!um deildarinnar var a! mörgu leyti ná!.
Hausti! 2007 ger!i Fimleikadeildin tvo "riggja ára styrktarsamninga vi! Leirvogstungu ehf.
og Word Class um samstarf vi! félagi!. Samningnum var ætla! a! gilda út ári! 2009. World
Class hefur efnt sinn samning en Leirvogstunga sag!i upp samningi vi! deildina í upphafi
ársins 2009 og hefur ekki ná! a! standa vi! skuldbindingar sínar fyrir 2008. Ísfugl hefur
einnig greitt götu deildarinnar og stutt jólas$ningarnar á hverju ári. Ástandi! í "jó!félaginu
hefur "annig áhrif á deildina.
Jóla- og vors#ning
Fimleikadeildin hélt glæsilega vors$ningu fyrir foreldra og a!standendur fimleikanna í lok
tímabilsins. #ar s$ndu börnin fimleikaæfingar sem "au höf!u lært yfir veturinn. Í byrjun
desember hélt deildin sí!an jólas$ningu sem meira bygg!ist upp á skemmtilegum búningum
"ar sem sköpunargle!i barna, "jálfara og foreldra fékk a! njóta sín. Mikil a!sókn er á
s$ningar fimleikadeildarinnar og eykst hún ár frá ári.
Framtí"in
Mikill vilji hefur veri! hjá stjórn Aftureldingar, í"róttafulltrúa og bæjarstjórnum
Mosfellsbæjar til nokkurra ára til "ess a! sty!ja uppbyggingarstarf fimleikadeildarinnar.
Betur má "ó ef duga skal ef deildin á ekki a! dragast aftur úr "eim keppnisli!um sem eru í
forystu í fimleikaheiminum. Núverandi keppnistímabil hefur ekki gengi! jafnvel og
undanfarin ár "ar sem a!stö!uleysi er fari! a! hamla elstu hópunum "ar sem "au geta ekki
æft flókin og erfi! stökk a! Varmá.
Frumkvö!laandinn svífur enn"á yfir vötnunum í Mosfellsbæ og stjórnin bí!ur núna einungis
eftir "ví a! geta sett höndina á skófluna "egar tekin ver!ur fyrsta skóflustunga a! n$ju
fimleikahúsi e!a vi!byggingu vi! "ann sal sem n$ttur er nú.
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