


Íþróttabandalag Reykjanesbæjar var stofnað árið 29.maí 1996

og varð því 35 ára á árinu.

Fyrsti formaður var Hjálmar Árnason í 5 ár þá Jóhann Magnússon í 13 ár, 

Ingigerður Sæmundsdóttir í 4 ár Rúnar Arnarsson í 1 ár og Guðbergur Reynisson frá 2019.



Úr lögum ÍRB : Tilgangur ÍRB er að vinna að eflingu og skipulagningu íþróttastarfsemi í 

Reykjanesbæ og hafa forystu um sameiginleg íþróttamál, svo sem lög ÍSÍ mæla fyrir, m.a. með 

því að annast samstarf fyrir hönd bandalagsaðilanna við bæjarstjórn og aðra opinbera aðila.

Öll íþróttafélög í Reykjanesbæ, sem hafa íþróttir á stefnuskrá sinni, eiga rétt á að gerast aðilar að 

ÍRB, enda fullnægi þau þeim skilyrðum sem á hverjum tíma gilda um frjálsa íþróttastarfsemi og 

lögum ÍSÍ.



Stjórn ÍRB hvetur öll íþróttafélög sem eru í ÍRB til þess að sækja um og endurnýja Fyrirmyndarfélagsstimpil 

ÍSÍ, enda hafa bæjarfélög og fyrirtæki mörg hver horft til þess stimpils þegar útdeilt er styrkjum.

Einnig er ástæða þessarar hvatningar sú að ÍRB er með í vinnslu að gerast Fyrirmyndarhérað ÍSÍ og gott er ef 

öll aðildarfélög eru inni vegna þess

Stjórn ÍRB lætur alla styrki sem koma inn til bandalagsins renna beint til aðildarfélaganna fyrir utan litla 

prósentu af lottotekjum sem notaðar eru til kostnaðar sem fellur til vegna fundahalds.

Í mörg ár hefur ÍRB séð um að útdeila þjálfunarstyrkjum frá Reykjanesbæ til aðildarfélaga sem eru 

Fyrirmyndarfélög og hefur það gengið mjög vel. Formenn félaga sem heyra undir Fyrirmyndarfélög funduðu 

þó í síðasta mánuði og varð niðurstaða þess fundar að Þjálfunarstyrkir hefðu ekki hækkað nægilega miðað 

við fólksfjölgu í Reykjanesbæ og var því send tillaga að hækkun sem ÍT ráð tekur fyrir hér á eftir.

Önnur ástæða hækkunar er sú að með mikilli fjölgun alls kyns íþróttafélaga síðustu misserin og mörg þeirra 

með mikið barna og unglingastarf, er hætt við að þau félög sem í ÍRB eru fyrir fái skertan hlut af styrkjum sem 

inn koma.



Stjórn ÍRB hefur þó fundað með aðilum í stærri fyrirtækjum hér á svæðinu eins og Airport

Associates, Play, Isavia, Bláa Lóninu og fleirum sem hafa tekið vel í að aðstoða við styrki en 

ekkert er svo sem þar  í hendi.



Keflavík 9 íþróttagreinar

Karfa

Íþróttahúsið Keflavík og vellir um allan bæ

Knattspyrna

Aðstaða Knattspyrnuvöllur , Gervigras, Reykjaneshöll og fleiri vellir um allan 

bæ 

Blak

Íþróttahúsið Heiðarskóla

Badminton

Íþróttahúsið Heiðarskóla

Rafíþróttir

88 húsinu



Fimleikar

Íþróttaakademía, en vilja stærra og sér hannað hús

Skotdeild

Kjallari Sundlaug sunnubraut

Tækvondo

Bardagahöll Smiðjuvöllum 5

Sund

Sundlaugar bæjarins

Erum að hvetja til sameiningar við Sunddeild UMFN undir einu félagi.



UMFN 6 íþróttagreinar

Karfa

Íþróttahús Njarðvík sem er reyndar á undanþágu en hugmyndir 

eru um íþróttahús á Nikkel, og viðbygging Stapaskóla

Knattspyrna

Aðstaða Knattspyrnuvöllur , Gervigras, Reykjaneshöll og fleiri vellir um allan 

bæ 

Lyftingar

Massi

Glíma

Var Júdó en sagði sig úr Júdósambandi Ísl og er því á byrjunarreit

Þríþraut

Íþróttasvæði um allan Reykjanesbæ

Sund

Erum að hvetja til sameiningar við Sunddeild Kef undir einu félagi.



Golfklúbbur Suðurnesja (Fyrirmyndarfélag)

Eru með Golfvöllinn í Leiru og inni aðstöðu fyrir vetrarstarf  í gömlu slökkvistöðinni 

og vilja gera meira í unglinga og barnastarfi

Akstursíþróttafélag Suðurnesja

Eru með ágæta aðstöðu á Iðavöllum en frekar þröngt og vantar útisvæði fyrir Rallycross og Torfærukeppnir.

Eru að reyna að hasla sér völl með rafrænum akstursleikjum til að ná til unglinga og barna 

Félagið verður 40 ára 2022 og hefur nú ekki mikið verið að kvabba á bænum ;)

Hestamanna félagið Máni (Fyrirmyndarfélag)

Glæsileg Reiðhöll og útisvæði sem og góður samningur við Reykjanesbæ.

Eru með öflugt barna og unglingastarf



Handknattleiksfélag Reykjanesbæjar

Handknattleikur á undir högg að sækja og hefur ekki náð sér á strik frá því Birkir reyndi að hefja það aftur í 

febrúar 2020 og var frestað vegna covid.

Hefur ekki fengið tíma í íþróttahúsum og ég veit ekki framhald þessa félags

Hnefaleikafélag Reykjanesbæjar (Fyrirmyndarfélag)

Flott bardagahöll á Smiðjuvelli 5

Eru með barna og unglingastarf

Stimpill

Akstursíþróttir og við vitum ekki mikið meir hér

Vélhjólaíþróttafélag Reykjaness (Fyrirmyndarfélag)

Mjög góð aðstaða í Seltjörn , og miklar uppbyggingarhugmyndir.

Eru ný búnir að fá Fyrirmyndarstimpilinn og huga á landvinninga í barna og unglingastarfi



Íþróttafélagið NES (Fyrirmyndarfélag)

Félagið er 30 ára á árinu

Íþróttafélagið Nes er með Íþróttir Fatlaðra á sinni könnu og eru í miklum vandræðum.

Þau hafa engan samastað, iðkendum fækkar, og enginn möguleiki að fá þjálfara, eða mjög erfitt.

Umræður komu upp á síðasta formannafundi að hin félögin taki Nes að sér með aðstoð Reykjanesbæjar og 

reyni að virkja meira samstarf þar í milli.

T.d UMFN KEF, Máni, Sundfélögin, Bogfimifélag, 

Sundráð ÍRB

Umræður eru í gangi um sameinignu sunddeilda UMFN og Kef undir eitt sundfélag, þar sem flækjustig er 

svakalegt, sundráð ÍRB heyrir undir stjórn Sundráðs, stjórnir Sunddeilda UMFN og Keflavíkur, Aðalstjórnir 

UMFN og Kef og stjórn ÍRB.

Vandamál sem kemur upp við sameiningu félaganna væri að þá dettur það félag út úr Þjálfunarstykjakerfinu

nema Reykjanesbær samþykki að veita sundfélaginu undanþágu þangað til náðst hefur Fyrirmyndarstimpill.



Nýju félögin

RB United

RB united er nýtt knattspyrnufélag í Reykjanesbæ sem hefur bara gengið mjög vel í 4. Deild og munaði engu 

að færi upp um deild á fyrsta ári.

RB united vantar stað til að funda stjórnarfundi, og vilja fá að vera meira með í útdeilingu tíma á völlum 

bæjarins, ss Reykjaneshöll og Gervigrasvellinum.

Og vantar að fá styrk til þess að ráða þjálfara

Aðstaða Knattspyrnuvöllur , Gervigras, Reykjaneshöll og fleiri vellir um allan bæ 

Borðtennis félag Reykjanesbæjar

Gengur svaka vel og hafa fengið inni í gömlu slökkviliðsstöðinni, þar sem liðsmenn hafa búið til úrvals 

inniaðstöðu



Júdó félag RNB

Stofnað var nýtt Júdófélag í bænum þar sem UMFN sagði sig úr júdósambandinu.

Nýja félagið óskar þess að Reykjanesbær verði þeim innan handar eins og öðrum bardagafélögum með 

inniaðstöðu og keppnisaðstöðu.

Júdófélaginu vantar aðstöðu til alls sem og fundarstaði v stjórnarfunda o.s.frv..

Frisbígolf félag RNB

Frisbígolf hefur yfir 5 völlum í Reykjanesbæ að ráða og mikill uppgangur, en vantar aðstöðu til fundahalds 

aðallega fyrir stjórnarfundi.



Siglingafélagið Knörr

Knörr undirbýr að hefja sig á flot aftur en eigur félagsins liggja nú undir skemmdum.

Knörr hefur óskað eftir að Reykjanesbær aðstoði við húsnæðiskaup og stendur allt á 

því hvort félagið geti hafið aftur starfsemi.

Erindið liggur fyrir hér á eftir.

Öll þessi nýju félög ætla sér stóra hluti í barna og unglingastarfi



Í næsta mánuði er formannafundur ÍRB og höfum við um ýmislegt að ræða eins og innganga ÍRB í UMFÍ sem 

ekki eru allir sáttir á og aukið samstarf félaganna sérstaklega vegna Nes.

Og við tökum því fegins hendi að eigi að ræða Íslandsmeistarastyrkina, það er komið í umræðu.

ÍRB hélt aukafund um daginn með nýju félögunum 4 sem samþykkt voru inn síðasta vor en eldri félögin 

máttu líka sitja þann fund, og komu þar margar skemmtilegar hugmyndir, eins og hvort félögin ættu sjálf að 

fá að reka íþróttahúsin og vellina, hvort iðkendum í Reykjanesbæ gefist kostur á að þjálfa frítt upp undir 3 

íþróttagreinar upp að einhverjum aldri og hvort ætti að halda fund með frambjóðendum til alþingiskosninga.

En enginn úr hreyfingunni hafði tíma í þannig fund og datt það niður

Spurning kom svo upp á fundinum hvers vegna ekki væri nein heildar skipulagning og sýn komin á svæðið við 

Nickel



Allt þetta starf er heldur betur að skila, eins og til dæmis nýlegur 

Bikarmeistaratitill Njarðvíkinga sannar, 

Keflavík hélt sér uppi í deild hinna bestu, 

Garðar Gunnarsson AIFS Íslandsmeistari í ralli eftir 40 ára sjálfboðavinnu í félaginu, 

Signý Sól í Mána með 3 Íslandsmeistaratitla, 

Már með heimsmet, Íslandsmet og þátttöku á Ólympíuleikum, 

Jóhannes Frank Íslandsmeistari hjá Skotdeildinni, 

Elsa Páls heimsmeistari í lyftingum, 

Fjóla Margrét Íslandsmeistari í Golfi, 

og svo mætti lengi telja, þetta verður ekki auðvelt í desember að velja íþróttamann ársins.



Í dag eru 3 félög að hugsa inngöngu , Bogfimifélag, Frjálsíþróttafélag og nýtt knattspyrnufélag, að auki 

Siglingafélagsins.

ÍRB vill hafa eins fjölbreytt íþróttastarf í bænum eins og mögulegt er og við viljum ekki þurfa að vísa neinum 

frá, 

við það að leyfa öllum að njóta sín verður Reykjanesbær að hjálpa okkur, eins og hefur gert reyndar en það 

má ekki sofna á verðinum.

ÍÞróttir eru besta forvörnin, og allt of vanmetin fjárfesting.



Takk fyrir mig ;)




