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Fundur UMFN og Keflavíkur með ráðgjafa Capacent 

Miðvikudaginn 21. ágúst 2019  

Klukkan 19:30 

Í Íþróttahúsi Njarðvíkur 

Umræður og sjónarmið fulltrúa Ungmennafélags Njarðvíkur (UMFN) og Íþrótta- og 

ungmennafélags Keflavíkur (Keflavík) í kjölfar skýrslu Capacent um uppbyggingu íþróttamannvirkja 

og -svæða í Reykjanesbæ. 

 

Ráðgjafi Capacent, Snædís Helgadóttir, var fengin til að halda fund með fulltrúum UMFN og 

Keflavíkur til að fá fram sjónarmið íþróttafélaganna og reyna að komast að sameiginlegri niðurstöðu 

félaganna er varðar uppbyggingu íþróttamannvirkja í Reykjanesbæ í kjölfar skýrslu Capacent um 

uppbyggingu íþróttamannvirkja og -svæða í Reykjanesbæ. 

Á fundinn mættu eftirtaldir sjö fulltrúar frá UMFN og Keflavík: Ólafur formaður UMFN, Árni Þór 

formaður knattspyrnudeildar UMFN, Jón Björn stjórnarformaður körfuknattleiksdeildar UMFN, Einar 

Árni þjálfari meistaraflokks karla í körfuknattleiksdeild UMFN, Einar formaður og framkvæmdastjóri 

Keflavíkur, Sigurður formaður knattspyrnudeildar Keflavíkur og Ingvi formaður körfuknattleiksdeildar 

Keflavíkur. 

Á fundinum var farið yfir skýrslu Capacent, þá greiningarvinnu sem fór fram við gerð skýrslunnar, 

framtíðarsýnina sem sett var fram og helstu megináherslur tengdar henni og í lokin var farið yfir 

tillögur Capacent að forgangsröðun við byggingu nýrra íþróttamannvirkja. Í lok yfirferðar fóru fram 

umræður, þar sem hver og einn fulltrúi fékk tíma til að setja fram sínar athugasemdir við skýrsluna 

og tillögur að því hvernig uppbyggingu íþróttamannvirkja í Reykjanesbæ ætti að vera háttað. 

Í kjölfar umræðna á fundinum voru aðilar sammála því að uppbygging íþróttamannvirkja í 

Reykjanesbæ ætti að vera eftirfarandi: 

• Gervigras og flóðlýsing. Íþróttafélögin telja að réttast sé að fara í þá vinnu að greina og leggja 

mat á kostnað við að leggja gervigras á Afreksbraut, á gamla malarvöllinn á Sunnubraut og 

fyrir aftan Reykjaneshöllina. Fulltrúar íþróttafélaganna eru sannfærðir um að kostnaður við 

að leggja gervigras fyrir aftan Reykjaneshöllina sé mun meiri en að leggja hann yfir 

Afreksbraut eða gamla malarvöllinn. Ef það kemur í ljós að gervigrasið sé mun dýrara fyrir 

aftan Reykjaneshöllina, vilja félögin að lagt verði gervigras yfir fótboltavöllinn á Afreksbraut 

og yfir gamla malarvöllinn þar sem það myndi nýtast félögunum betur en einn völlur fyrir 

aftan Reykjaneshöllina, sér í lagi þegar litið er til æfinga meistaraflokks. 

• Körfuknattleikshús verði byggt á Afreksbraut og verði til afnota fyrir UMFN. Þar verði einnig 

búningsaðstaða fyrir fótboltann og félagsaðstaða UMFN. Í framtíðinni væri svo ekkert því til 

fyrirstöðu, ef körfuknattleiksdeild Keflavíkur er í þörf fyrir æfingaaðstöðu, að þá sé húsið 

þeim opið. 

• Stúka og áhorfendaaðstaða á fótboltavelli Keflavíkur við Sunnubraut verði lagfærð. 

• Íþróttaakademían verði seld og nýtt fimleikahús byggt fyrir verðmæti hennar. 

Lagt er til að stofnaður verði stýrihópur sem saman stendur af fjórum aðilum, tveimur frá hvoru 

íþróttafélagi fyrir sig, sem komi að allri frumvinnu er tengist uppbyggingu íþróttamannvirkja í 

Reykjanesbæ. Þannig komi sjónarmið allra fram í upphafi vinnu og hægt verði að viðhalda góðu 

sambandi milli sveitarfélagsins og íþróttafélaganna í gegnum allt ferlið. 
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Samantekt athugasemda og umræðna sem komu fram á fundinum: 

Aðstaða félaganna: 

• UMFN hefur endurtekið rætt við sveitarfélagið um aðstöðuleysið sem þau hafa þurft að 

glíma við og rekið er í skýrslu Capacent. Félagið vill vera við Afreksbraut bæði með 

körfuboltann og fótboltann. Þau vilja fá körfuknattleikskeppnishús við Afreksbraut og að 

gervigras sé sett yfir fótboltavöllinn og aðstaðan löguð við völlinn, það sé skammarlegt að 

bjóða öðrum liðum á Afreksbrautina við núverandi aðstæður. Í núverandi aðstöðu 

körfuknattleiksdeildarinnar eru skilyrði til æfinga engan vegin fullnægjandi og á stórleikjum 

verður deildin fyrir töluverðum tekjumissi. 

• Félagsaðstaða Keflavíkur hentar þeim ágætlega, þó svo eitthvað vanti upp á, t.d. 

geymslupláss. Keflavík leggur mikla áherslu á að þau vilji áfram vera með sína félagsaðstöðu 

við Sunnubraut, það sé þeirra svæði og þar vilji þau vera. Keflavík vill að gervigrasið komi þar 

sem gamli malarvöllurinn er og þannig losni um einhverja tíma í Reykjaneshöllinni sem að 

UMFN gæti þá notað ef þyrfti. Einnig þyrfti að bæta stúkuna við grasvöll Keflvíkinga og 

aðstöðuna fyrir áhorfendur. Gert er ráð fyrir að nýtt fimleikahús verði byggt þegar/ef 

íþróttaakademían er seld. 

Ásbrú 

• UMFN hefur verið með námskeið upp á Ásbrú og telur líklegt að þau muni vera meira þar í 

framtíðinni. Keflavík nefnir hins vegar að Ásbrú sé óskilgreint svæði og ekkert sem útiloki það 

að Keflavík farið þangað upp eftir. 

Samnýting íþróttamannvirkja 

• Tillagan um samnýtingu félaganna á húsnæði kom sumum á óvart og kom fram að 

sameiginlegt hús myndi skera undan samkeppni, línur myndu ekki vera jafn skýrar og það 

væri til dæmis ekki pláss fyrir marga meistaraflokka í hverju húsi. Tekið var fram að UMFN í 

körfuknattdeild vill ekki vera í sama húsnæði og Keflavík. 

• Aðrir voru á því máli að það væri hægt að nýta húsnæðið saman. Væri minna mál en áður 

þar sem það væru komin LED skilti, væri auðvelt að breyta um merkingar og auglýsingar. 

• Tekið var fram að Körfuknattleiksdeild Keflavíkur sé í góðri aðstöðu á Sunnubraut og þarf í 

augnablikinu ekki frekari aðstöðu. Lagt var til að UMFN fengi nýtt körfuknattleikhús við 

Afreksbraut og Keflavík verði á Sunnubraut. Ef sú staða kæmi hins vegar upp að Keflavík 

þyrfti frekara húsnæði þá yrði Keflavík velkomið að nota körfuknattleikshúsið líka.  

• Rætt um að fara þurfi varlega í að búa til einn sameiginlegan gervigrasvöll fyrir aftan 

Reykjaneshöll þar sem 3-4 meistaraflokkar eigi að keppa, og þar af leiðandi æfa. Þetta muni 

ekki ganga upp þar sem erfitt verði að finna tíma fyrir alla meistaraflokkana að æfa, en ef 

keppa eigi á þessum gervigrasvelli þurfi flokkarnir einnig að æfa á honum. 

Almennt um skýrslu Capacent 

• Nefnt að skýrslan hafi komið aðilum á óvart og að það hefði þurft meira samstarf við 

íþróttahreyfingarnar við vinnslu hennar.  

• Rætt var um að það vantaði ýmsar greiningar í skýrsluna, meðal annars greiningu til 

framtíðar, hvað sé til dæmis líklegt að muni gerast til framtíðar með tilliti til fólksfjölda og 

uppbyggingar.  
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• Nefnt að það sé of lítið talað um árangur íþróttafélaganna. Hvernig þessi tvö lið fari að því að 

ná sem mestum árangri og fari að vinna fleiri titla. 

• Nefnt að kostnaðaráætlanir sem koma fram í skýrslu Capacent séu líklega ekki réttar, sér í 

lagi þegar litið er til gervigrassins. Líklega sé kostnaðurinn um tvöfalt hærri ef setja eigi 

gervigras fyrir aftan Reykjaneshöllina þar sem mikil jarðvinna þurfi að fara fram þar og hún 

sé kostnaðarsöm. 

Annað sem kom fram 

• Íþróttafélögin voru beðin um að móta framtíðarsýn sína af Reykjanesbæ sem kostaði bæði 

peninga og tók tíma. Íþróttafélögin hafa aftur á móti ekki enn fengið nein viðbrögð frá 

Reykjanesbæ um hvað þeim finnist um framtíðarsýn félaganna og hver afstaða þeirra er 

gagnvart þeim. 

• Íþróttafélögunum líður eins og sveitarfélagið sé þriðja liðið, þegar þau í raun eru öll í þessu 

saman.  

• Tekið fram að með áframhaldandi aðstöðuleysi muni íþróttafélögin missa frá sér gott fólk. 

Þau séu nú þegar að dragast aftur úr samkeppnisliðum og geta ekki verið í fremstu röð. Ákall 

um að sveitarfélagið spýti í lófana. 

• Íþróttafélögunum finnst eins og Reykjanesbær gleymi oft að hugsa um alla sjálfboðaliðana 

sem vinna óeigingjarnt starf í þágu íþróttafélaganna og að íþróttir séu grasrótarstarf. 

Íþróttafélögin spyrja sig hvort Reykjanesbær hafi hugsað út í það hvað myndi gerast ef engir 

sjálfboðaliðar fengjust í vinnu fyrir íþróttafélögin? 

 

 




