Tekjur og gjöld

Hrun á haustönninni
á

Tekjur deildarinnar drógust saman um rúmar 3

haustönninni. I!kendum deildarinnar fækka!i

milljónir króna á milli ára mestmegnis vegna

úr 220 í um 2009 á vorönn og allt ni!ur í 150

fækkunar

á haustönninni. Munar "ar mest um i!kendur í
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í"róttafjörsins

æfingagjöld frá vorönn 2009 eru 290.815 og

fækka!i um "rjá hópa í "essum aldursflokki á

útistandandi æfingagjöld frá haustönninni voru

milli ára. Mikill fjöldi stúlkna á "essum aldri

í lok ársins 452.161 e!a samtals 742.976 fyrir

hefur í gegnum árin fari! frekar í fimleika en í

bá!ar annirnar. Hluti "essara æfingagjalda

a!rar í"róttagreinar.

innheimtist í janúar og leita! hefur veri! eftir
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fimleikafélaga.
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styrkjum fyrir eldri æfingagjöldin.

efnilegir i!kendur hafa kosi! betri a!stö!u
annarra
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var. Margar stúlknanna hafa hætt keppni "ar
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sem a!sta!a dugir ekki til "ess a! halda sig í
toppbaráttunni.
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Deildin er aftur á móti ekki tilbúin til "ess a!
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sleppa hendinni af "essum stúlkum sem sumar
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hverjar hafa æft hjá deildinni í 6-7 ár. $ær æfa
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nú dans og halda hópinn á forsendum l#!heilsu
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og skemmtunar.
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Hjá deildinni æfir einnig hópur stúlkna sem
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ekki hafa keppni a! lei!arljósi heldur fyrst og
fremst holla og gó!a hreyfingu. Um er a! ræ!a

Gjöldin drógust líka saman

unglingsstúlkur sem leita sér fyrst og fremst

króna

félagsskapar og hreyfingar í fimleikana.

fækkun "jálfara.

Stefna

Stjórn

Markmi! og stefna stjórnar Fimleikadeildar

Stjórn

Aftureldingar er a! a! stækka aftur og komast

Magnúsdóttir,

aftur í meistaradeild (team gym) "anga! sem

me!stjórnandi,

deildin komst ári! 2007.

stjórnandi, Valborg Konrá!sdóttir, ritari og

"ar

sem

fækkun

um 1.6 milljónir
i!kenda

Fimleikadeildarinnar
forma!ur,
Elín

Halla

kalla!i á

skipa

Eva

Heimisdóttir,

Snorradóttir,

me!-

ára en "eir eru "rír en hafa mest veri! sex en
Harpa

Smáradóttir,

me!stjórnandi.

Fram-

kvæmdastjóri deildarinnar er Anna Margrét

"a!

fækka!i

í"róttafjörs.

í
O

"eim

aldursflokki
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vegna

grunnhópar
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aldrinum 8 – 9 ára og eru "eir tveir. Tuttugu

Arnardóttir.

drengir leggja nú stund á æfingar hjá deildinni.
!jálfarar

M hópur er einn en hann samanstendur af

Fimleikadeildin hefur lagt ríka áherslu á a!
rá!a til sín vel mennta!a "jálfara auk "ess a!

byrjendum 10 ára og eldri."
Mótahald a" Varmá

"jálfa upp yngri "jálfara. Deildin hefur á a!
skipa mjög reyndum "jálfurum sem starfa!
hafa lengi já deildinni. $jálfarar deildarinnar
ári! 2009 voru 8 og 7 a!sto!ar"jálfarar.
Hausti! 2008 ré!i i deildin ungverskan "jálfara
Zoltán József Demény a! nafni til "jálfunar
keppnishópanna. Zoltán hætti störfum í lok

Á haustmánu!um hélt deildin mót í almenna
fimleikastiganum í 1.-2. "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.

ársins 2009.
Deildin ré!i n#jan "jálfara til deildarinnar,
Ger!i Jónsdóttur. Ger!ur er me! al"jó!legt
einka"jálfarapróf frá ISSA. Hún hefur fari! á
námskei! í almennri heilsurækt í Hollandi.
Einnig hefur Ger!ur æft fimleika hjá Gerplu frá
árinu 1997 og or!i! me!al annars bikar- og
Íslandsmeistari.

Hún

var!

jafnframt

Íslandsmeistari í Tai kvondo. Hún æf!i einnig
ballett og dans í Listdansskóla Íslands auk "ess

Stúlkur

úr

Aftureldingu

Fimleikadeildin leggur áherslu á a! ala upp sína

sigursælar

á

mótinu. Í 1. "repi í flokki 11 ára stúlkna sigra!i
Ása María Ásgeirsdóttir, Gréta Rós Finnsdóttir,
var! önnur og Brynja Hlíf Hjaltadóttir hreppti
3-4 sæti!. í 1. "repi 12 ára stúlkna átti
Afturelding

sigurvegarann,

Móey

Pálu

Rúnarsdóttur. Í 2." "repi 11 ára og yngri hlaut
Kristín Birta Daví!sdóttir bronsver!laun.
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Jóhannesdóttir.

a! stunda jazzballett í JBS í 3 ár.
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Tvö silfur og brons á Íslandsmóti

eigin "jálfara "ar sem "eir búa í bæjarfélaginu

Fimm Aftureldingarstúlkur, "ær Selma Rún

og hafa Aftureldingarhjarta. $annig eru flestar

Jóhannesdóttir,

stúlknanna sem keppt hafa fyrir Aftureldingu

María Ásgeirsdóttir, Móey Pála Rúnarsdóttir,

undanfarin

Brynja Hlíf Hjaltadóttir og Birta Jónsdóttir unnu

ár

farnar
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vinna

sem

a!sto!ar"jálfarar.

Gréta

Rós

Finnsdóttir,

Ása

sér inn rétt til keppni á Íslandsmeistaramóti í
"repum.

I"kendur

Aftureldingarstúlkur

stó!u

sig

frábærlega á mótinu. Birta Jónsdóttir hreppti
Fjöldi i!kenda í deildinni voru 150 í lok ársins
2009 á aldrinum 3ja -16 ára og hefur or!i!
töluver! fækkun.

T hópar eru i!kendur á

leikskólaaldri en "eir eru 5 á aldrinum 3-5 ára.
R hópar eru byrjendahópar á aldrinum 6 – 9

silfurver!laun

í

"ri!ja

"repi,

Gréta

Rós

Finnsdóttir, fékk silfurver!laun í fyrsta "repi og
Móey Pála Rúnarsdóttir, lenti í "ri!ja sæti í
sama "repi. Allar stelpurnar stó!u sig

frábærlega á mótinu og ver!ur spennandi a!
fylgjast me! "eim í framtí!inni.

Í fyrsta sinn á fimm ára ferli núverandi stjórnar

Á palli á fyrsta FSÍ móti vetrarins
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haustönninni eftir ni!ursveiflu sí!asta vetrar.
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Stúlkurnar lentu í 4 sæti í 4. flokki (12-15 ára)
og 5. sæti í 5. flokki (9-11 ára). Yfir 700
keppendur
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stærsta sem haldi! hefur veri! í hópfimleikum.

2007

haldi! hafa uppi starfi deildarinnar undanfarin
fimm ár eru farin a! "reytast á a!stö!uleysinu.
Áhöld "au er deildin hefur fengi! til afnota
liggja undir skemmdum og ganga úr sér án
"ess a! tekist hafi a! eignast öll áhöld sem til
"arf. A! ekki sé minnst á gryfju sem deildin
"arf tilfinnanlega á a! halda til "ess a! geta
æft erfi!ari stökk.

fyrir keppnishópa deildarinnar ver!i ekki rá!in
bragarbót á. Nágrannasveitarfélögin hafa byggt
í

upp fimleikahús og búa sínum i!kendum gó!a

styrktarsamningum "ar sem deildin ger!i tvo

a!stö!u sem jafnframt stu!lar a! velgengni
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$jálfarar deildarinnar sjá ekki bjarta framtí!
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Samningnum var ætla! a! gilda út ári! 2009.

keppnisli!a "eirra. Afturelding hefur dregst
afturúr "eim keppnisli!um sem eru í forystu í
fimleikaheiminum á Íslandi. $a! er sorglegt a!

Styrkirnir komu í gó!ar "arfir vi! uppbyggingu

horfa á "a! uppbyggingarstarf sem veri! hefur

deildarinnar. $ví mi!ur voru áhrif kreppunnar

uppi undanfarin ár grotna ni!ur vi! "essar

"au a! annar styrkurinn var dreginn tilbaka í
lok ársins 2008 og framlag til ársins 2009 féll
einnig ni!ur.

a!stæ!ur.
Fimleikar eru í"rótt sem börn "urfa a! hefja
snemma eigi "au a! eiga möguleika á "ví a!

S#ningar

ver!a afreksmenn. Eigi deildin a! eiga sér

Fimleikadeildin hélt glæsilega vors#ningu fyrir

einhverja framtí! í samkeppni vi! "au félög

foreldra og a!standendur fimleikanna í lok

sem hún hefur bori! sig saman vi! ver!ur

tímabilsins. $ar s#ndu börnin fimleikaæfingar

deildin a! fá a! halda í efnilegustu börnin

sem "au höf!u lært yfir veturinn. Í byrjun

"egar "au eru 6. og 7 ára "ví mörg "eirra eru

desember hélt deildin sí!an jólas#ningu sem

"egar búin a! stunda í"róttina frá 3ja til 5 ára

meira bygg!ist upp á skemmtilegum búningum

aldri. $annig hefur fimleikafjöri! dregi! úr

"ar

möguleikum

sem

sköpunargle!i

barna,

"jálfara

og

foreldra fékk a! njóta sín. Mikil a!sókn er á

fimleikadeildarinnar

á

"ví

a!

eignast afreksmenn í fimleikum.

s#ningar fimleikadeildarinnar og eykst hún ár
frá ári.

Eva Magnúsdóttir, forma!ur
Elín Snorradóttir, me!stjórnandi
Halla Heimisdóttir, me!stjórnandi
Harpa Smáradóttir, me!stjórnandi
Valborg Konrá!sdóttir, ritari
Anna Margrét Arnardóttir, framkvæmdastjóri.

Útgefandi: Fimleikadeild Aftureldingar.
Hönnun og umbrot: Eva Magnúsdóttir.
Myndir: Magnús Björnsson.
$ær voru teknar fyrir uppskriftabókina
Flikk flakk heljarstökk sem gefin var út til
styrktar keppnishópum deildarinnar sem
sjá má á myndunum.

