
Íþróttafélagið Nes
Íþróttafélag fatlaðra á 
Suðurnesjum



Stuttlega um Nes

Nes Íþróttafélag fatlaðra á Suðurnesjum var stofnað 17. 
nóvember 1991 og því 30 ára starfsafmæli í ár.

Nes sinnir öllum fötluðum á suðurnesjum sem vilja
stunda íþróttir.

Hjá félaginu í dag eru um 40 -70 iðkendur á aldrinum 6 
til 60 ára. NES býður uppá æfingar fimm daga vikunnar
fyrir iðkendur sína.

Sund, boccia, lyftingar og frjálsar eru til boðs eins og er.



Markmið og tilgangur NES

• NES hefur það að markmiði að efla gott íþróttastarf fyrir fatlaða, gefa fötluðum
tækifæri á að iðka íþróttir á jafnréttisgrundvelli, að mæta einstaklingum þar sem þeir 
eru og að þeir fái að njóta sín.

• Bjóða upp á íþróttir fyrir alla.

• Huga að andlegri og líkamlegri vellíðan iðkenda.

• Stuðla að heilbrigði iðkenda. 

• Að einstaklingurinn fái að njóta sín, jafnt í liða eða einstaklings íþróttum.

• Boðskapur NES er að það sé réttur allra að stunda íþróttir og að allir fái tækifæri 
sama hver fötlun þeirra sé. 

• NES vill auka færni einstaklinga til að njóta betra lífs með þátttöku í liða og 
félagsstarfi.

• NES er fyrir alla einstaklinga á öllum aldri sem eiga við einhvers konar fötlun eða 
röskun að stríða.



Jafnréttismál

• Hjá Íþróttafélaginu Nes hafa strákar og stelpur sameiginlega
æfingatíma og þjálfara.

• Ávallt er stefnt að því að réttur hvers og eins einstaklings til
að stunda íþróttir sé virtur.

• Tryggja þarf að allir hafi sömu tækifærin. Það er óumdeilt
að íþróttir hafa uppeldislegt, menntalegt og heilsufarslegt
gildi fyrir þann sem þær stunda. Vegna þess er Íþróttafélagið
Nes meðvitað um ábyrgð sína og þann áhrifamátt hvað
þetta varðar.



Covid – 19 og Nes

• Viðkvæmur hópur þar sem margir 
iðkendur hafa undirliggjandi sjúkdóma, 
minnkun á æfingamöguleikum voru 
vegna Covid-19 og hefur því starfið 
fundið gífurlega fyrir rýrnun iðkenda

• Fjárhagur Nes hefur því dregist saman

• Nes er háð styrkjum þar sem félagið er 
lítið og má ekki við miklu.

• Innkoman kemur aðallega frá 
bæjarfélögunum Reykjanesbæ, 
Grindavík, Sandgerðisbæ, styrkjum og 
æfingjagjöldum.



Samfélagsmiðlar 

Heimasíða Nes er 
http://nessport.123.is/
En á henni eru allar upplýsingar um 
félagið, stefnur og höfum við verið að 
vinna í að efla hana með fleiri fréttum 
tengt starfinu sem og fréttum af 
fötluðum einstaklingum í íþróttum 
tengdum suðurnesjunum.

Facebook síða Nes er 
https://www.facebook.com/ibrottafela
gid.nes.1

http://nessport.123.is/
https://www.facebook.com/ibrottafelagid.nes.1


Æfingatafla Nes 


