
 

 

 

 

 

Þarfaáætlun UMFN - Starfsmenn 

 

Knattspyrnudeild Njarðvíkur: Árið 2021 voru starfsmenn á vegum vinnuskóla Reykjanesbæjar 17 

ára 2, auk 5 barna 16 ára og yngri og að auki voru 6 starfsmenn á öðrum úrræðum sem voru 18 ára 

og eldri. Grassvæði sem Knattspyrnudeildin hefur umsjá yfir hafa líklega aldrei verið sinnt eins vel 

og er það einfaldlega þessum fjölda starfsmanna að þakka því tækjabúnaður er alls ekki 

fullnægandi. 

 

Fyrir 2020 var þessum hlutum ekki sinnt nægilega vel enda hvorki mannskapur né fjármagn til. 

Hér er mikið rúm fyrir bætingar og það má segja að við séum töluvert á eftir sambærilegum bæjar- 

og íþróttafélögum. 

 

Knattspyrnudeildin telur sig þurfa í það minnsta þrjá starfsmenn eldri en 18 ára, þrjá starfsmenn 17 

ára og auk þess fimm krakka á vinnuskólaaldri.  

Aldur Fjöldi 2021 Þörf 2022 

18 ára + 6 3 

17 ára 2 3 

16 ára og yngri 5 5+ 

 

 

Körfuknattleiksdeild Njarðvíkur: Árið 2021 voru starfsmenn á vegum vinnuskólans 17 ára 1, auk 

barna 16 ára og yngri. Að auki voru tveir starfsmenn á öðrum úrræðum sem báðir voru eldri en 18 

ára. 

  

Lengi vel hafa afrekskrakkar fengið að sinna afreksæfingum á launum frá vinnuskólanum. Þetta 

voru áður mun fleiri krakkar en nú eru. Nú eru þetta 6-8 krakkar og bundið við þá iðkendur sem eru 

í landsliðsúrtaki. Mikil afturför ef það á að draga úr þessu ágæta framtaki. 

 

Körfuknattleiksdeildin telur sig þurfa í það minnsta tvo starfsmenn eldri en 18 ára til að halda utan 

um sumaræfingar undir stjórn yfirþjálfara, auk barna 16 ára og yngri sem væru þá 

aðstoðarþjálfarar . 

Deildin vonar eftir óbreyttu samstarfi hvað afreksiðkendur varðar. 

Aldur Fjöldi 

2021 

Þörf 2022 

18 ára + 2 2 

17 ára 1 1 

16 ára og yngri ? ? 

Afreksiðkendur (aldur?) 6-8 6-8 



 

 

Sport- og ævintýraskólinn í umsjá Andrésar: Árið 2021 voru umsjónarmenn þrjú talsins með 

Andrési meðtöldum. Umsjónarmenn á svona námskeiði þurfa að vera 18 ára eða eldri. Aðrir 

starfsmenn voru á grunnskóla aldri (9). 

Við teljum nauðsynlegt að Sport- og ævintýraskólinn fái að minnst tvo starfsmenn 18 ára eða eldri.  

Aldur Fjöldi 2021 Þörf 2022 

18 ára + 2 2 

17 ára 0 0 

16 ára og yngri 9 9 

 

 

UMFN hefur farið vel yfir þarfaáætlun deildanna, skilningur okkar er sá að ef ekki er hægt að verða 

við þessum óskum þá verður róðurinn ansi þungur.  

UMFN er tilbúið í samtalið og vonast eftir jákvæðum viðbrögðum. 

Reykjanesbær er Íþróttabær. 

Áfram Njarðvík. 

 

 

Fyrir hönd aðalstjórnar 

 

Hámundur Örn Helgason, Framkvæmdastjóri UMFN 


