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Lög Ungmennafélagsins Tindastóls
1. grein. Heiti félagsins :
Félagið heitir Ungmennafélagið Tindastóll, skammstafað U.M.F. Tindastóll.
Lögheimili þess er Sauðárkrókur. Merki þess er hvítt T í jafnarma þríhyrningi í bláum
og rauðum grunni
2. grein. Tilgangur félagsins :
Að vernda og efla stjórnarfarslegt, menningarlegt og fjárhagslegt sjálfstæði Íslendinga
og vekja virðinu þeirra fyrir þjóðernislegum verðmætum sínum.
Að hjálpa félagsmönnum og öðrum æskulýð til aukins þroska með fræðslu og
íþróttastarfsemi, og til íhugunar um þjóðnytjamál og vinna að framgangi þeirra.
Að stuðla að bindindi og vernda ungmenni landsins gegn neyslu áfengra drykkja og
eiturlyfja og vinna að heilbrigðu skemmtana – og félagslífi.
Að vinna að bættri lífsafkomu þjóðfélagsþegna.
Að beita sér fyrir uppgræðslu, skógrækt og náttúruvernd.
Að vinna að því að skapa í hvívetna heilbrigðan hugsunarhátt meðal æskulýðs, í
fjármálum, heilsuverndun og fegrun móðurmáls.
3. grein. Starfsaðferðir :
Tilgangi sínum hyggst félagið ná með fundarhöldum, íþróttaiðkunum, blaðaútgáfu og
annarri félagsmálastarfsemi. Ennfremur að halda í fjölbreytt námskeið og vinna að
ýmsum framkvæmdum eftir því sem þurfa þykir.
4. grein. Innganga og úrsögn :
Félagar geta allir orðið, sem lagt hafa fram skriflega inntökubeiðni, með upplýsingum
um fullt nafn, kennitölu og heimilisfang. Þó skulu unglingar innan 18 ára aldurs leggja
fram skriflegt leyfi a.m.k. annars foreldris eða forráðamanns til inngöngu. Þegar þessi
skilyrði hafa verið uppfyllt er umsækjandi þegar fullgildur félagi. Jafnframt verða allir
þeir sem opinberlega keppa undir merki félagsins sjálfkrafa félagar.
Úrsögn úr félaginu skal tilkynna skriflega til aðalstjórnar.
Halda skal skrá yfir alla meðlimi félagsins, svo séð verði á hverjum tíma hverjir eru
fullgildir félagar.
5. grein. Félagsgjöld :
Félagar skulu greiða árgjald til félagsins. Skal það ákveðið á aðalfundi ár hvert.
Árgjald rennur í aðalsjóð félagsins.
6. grein. Deildir :
Iðkendum hverrar íþróttagreinar er heimilt að mynda deildir innan félagsins. Hver
íþróttadeild skal hafa sérstaka stjórn og aðskilin fjárhag. Skal hver deild sjá um sig
sjálf fjárhagslega og hafa tekjur að ágóða móta og kappleikja í viðkomandi grein, svo
og af öðrum fjáröflunum, sem hún tekur sér fyrir hendur í samráði við aðalstjórn.
Stjórn hverrar deildar annast rekstur hennar.
Að öðru leyti lúta deildirnar sameiginlegri aðalstjórn félagsins, sem fer með æðsta
vald í málum þess milli aðalfunda.
Ákvörðun um stofnun nýrrar deildar innan félagsins verður aðeins tekin á aðalfundi.
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7. grein. Stjórn :
Stjórn félagsins skipa 5 menn; formaður, ritari, gjaldkeri, varaformaður og
meðstjórnandi. Skulu þeir kosnir á hverjum aðalfundi, formaður skal kosinn
sérstaklega, en að öðru leyti skiptir stjórnin sjálf með sér verkum. Formaður stjórnar
fundum eða skipar aðra félagsmenn til þess. Ritari heldur gjörðabók félagsins og ritar
fundargerðir. Gjaldkeri innheimtir tekjur og greiðir gjöld félagsins. Gjaldkeri heldur
reikninga félagsins. Reikningsár félagsins er almanaksárið 1. janúar til 31. desember.
8. grein. Aðalfundur :
Aðalfundur félagsins skal haldinn á tímabilinu frá 15. febrúar til 15. apríl ár hvert, og
skal þar kosin stjórn, 2 endurskoðendur og nefndir félagsins fyrir næsta ár, og
endurskoðaðir reikningar síðasta árs bornir upp til samþykktar. Fráfarandi stjórn skal á
aðalfundi leggja fram ársskýrslu og skýra frá starfi og hag félagsins undanfarið
starfsár.
Aðalfundur skal boðaður með minnst viku fyrirvara og er hann lögmætur, sé löglega
til hans boðað.
Aðalfundur úrskurðar um meint brot á félagslögum og ákvarðar viðurlög.
Aukaaðalfund skal boða með sama hætti og reglulegan aðalfund. Reglur um aðalfund
gilda, eftir því sem við á, um aukaaðalfund. Þó skulu lagabreytingar, stjórnarkjör og
stofnun nýrra deilda, aðeins fara fram á reglulegum aðalfundi.
9. grein. Félagsfundir :
Félagsfund skal boða ef a.m.k. 20 félagsmenn krefjast þess eða þegar aðalstjórn
ákveður.
10. grein. Heimild stjórnar :
Heimilt er stjórn að skipa í nefndir milli aðalfunda er þurfa þykir. Allir félagar í
U.M.F.Í. hafa málfrelsi og tillögurétt á félagsfundum.
11. grein. Verkefni stjórnar :
Aðalstjórn skal vinna að því að efla félagið á allan hátt og gæta hagsmuna þess út á
við. Hún skal einnig samræma starfsemi félagsins inn á við og hafa eftirlit með
starfsemi deildanna. Hún hefur umráðarétt yfir eignum félagsins og markar stefnu þess
í öllum veigamiklum málum. Hún skal þó jafnan hafa samráð við stjórnir deildanna
um mál er þær varðar sérstaklega.
12. grein. Stjórnir deilda :
Hver deild innan félagsins skal hafa sérstaka stjórn, sem skipuð er þremur mönnum
hið fæsta. Skulu þeir kosnir á aðalfundum deildanna, en hver deild skal halda aðalfund
árlega. Reglur um fundarboðun, lögmæti fundar og dagskrá, sem gilda um aðalfund
félagsins, gilda einnig um aðalfundi deildanna, eftir því sem við á. Að loknum
aðalfundi hverrar deildar og eigi síður en 15. febrúar ár hvert, skulu stjórnir deildanna
skila aðalstjórn skýrslu sinni um starsemi viðkomandi deildar, ásamt endurskoðuðum
og samþykktum reikningum deildarinnar.
Aðalstjórn skal taka helstu atriði úr skýrslum deildanna upp í skýrslu sína á aðalfundi
félagsins.
Vanræki íþróttadeild að halda aðalfund á lögákveðnum tíma, skal aðalstjórn félagsins
boða til fundarins og sjá um framkvæmd hans.
Einstakar deildir skili rekstraruppgjöri til aðalstjórnar á fjögurra mánaða fresti 30.
apríl, 31. ágúst og 31. desember ár hvert.
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13. grein. Formannafundir :
Eigi sjaldnar en þrisvar á ári skal aðalstjórn félagsins halda fundi með formönnum
deildanna, þar sem þeir gera stjórninni grein fyrir starfsemi deildanna. Á fundum
þessum skal einnig ákveða skiptingu styrkja og annarra tekna aðalsjóðs félagsins milli
deildanna og samræma starfsemi þeirra. Komi upp ágreiningur milli einstakra deilda,
sker aðalstjórn úr.
14. grein. Eignir félagsins :
Allar eignir félagsins, hvort sem þær eru í umsjá aðalstjórnar eða einstakra deilda, er
sameign félagsins. Hætti íþróttadeild starfsemi, skal stjórn hennar afhenda aðalstjórn
allar eignir hennar svo og fundargerðarbækur og hverskonar gögn, sem varpa starsemi
hennar. Verðlaunagripir og verðmæt skjöl skulu ávallt vera í vörslu aðalstjórnar.
15. grein. Skuldsetning félagsins :
Óheimilt er að skuldsetja félagið eða einstakar deildir þess nema með samþykki
meirihluta aðalstjórnar. Stofni einstakar deildir fjárhagslega skuldbindingu án þessa
samþykkis verða þær á ábyrgð þeirra sem til þeirra stofna og félaginu óviðkomandi.
16. grein. Heiðursveitingar :
Heiðursfélagsmerki U.M.F. Tindastóls. Aðalfundur hefur heimild til að kjósa
heiðursfélaga að tillögu stjórnar, en umræður um uppástungu að heiðursfélaga skulu
ekki leyfðar. Við þá samþykkt þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða. Heiðursfélögum skal
við hátíðlega athöfn afhent heiðursmerki U.M.F. Tindastóls úr gulli, sem er æðsta
heiðursmerki ungmennafélagsins. Viðtakandi verður að hafa unnið mikið og samfellt
starf fyrir U.M.F. Tindastól.
Starfsmerki U.M.F. Tindastóls má veita fyrir frábært átak eða afrek í félagstörfum,
skipulagstörfum, framkvæmdastjórn eða á íþróttasviðinu. Til grundvalla þarf ekki að
liggja langt samfellt starf.
Gestamerki U.M.F. Tindastóls má veita aðilum utan félagsins, sem í verki hafa sýnt
því sérstakan sóma og velvild.
17. grein. Lagabreytingar :
Engu má breyta í lögum þessum nema á aðalfundi og þá með 2/3 hluta greiddra
atkvæða. Greini lög þessi á við sambandslög U.M.F.Í eru sambandslögin réttari meðan
félagið er í U.M.F.Í.
18. grein. Gildistaka :
Lög þessi öðlast þegar gildi og falla jafnframt úr gildi öll eldri lög félagsins.
Samþykkt á aðalfundi 16. apríl 2002.
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Gildandi skuldbindingar
Hlutfallsskipting tekna
Knattspyrnudeild 35%
Körfuknattleiksdeild 35%
Frjálsíþróttadeild 14%
Skíðadeild 7%
Sunddeild 7%
Almenningsíþróttadeild 0%
Aðalstjórn 2%

Aðalstjórn og deildir
Styrkur frá Sparisjóð Skagafjarðar er í einum heildarsamningi við Aðalstjórn
félagsins.
Félagið beinir viðskiptum sínum til N1 eins og mögulegt er og eldsneytiskaup fari
fram með N1 korti tengt viðkomandi deild. Viðskiptaskuld deild er skuldajöfnuð á
móti styrk N1 til Aðalstjórnar.

Deildir
75% af styrkjum Sparisjóðs Skagafjarðar (2.500.000 á ári) skulu fara í barna- og
unglingastarf.
75% af styrkjum Kaupfélags Skagfirðinga (4.200.000 á ári) skulu fara í barna- og
unglingastarf.
Skilti sem Sparisjóður Skagafjarðar skaffar skal vera á íþróttaleikvangi, íþróttahúsi og
á skíðasvæðinu í Tindastóli.
Fáni sem Sparisjóðs Skagafjarðar skaffar skal vera sýnilegur þar sem við verður
komið á íþróttaviðburðum.
Merki Sparisjóðs Skagafjarðar skal vera á aðalsíðu www.tindastoll.is sem og á öllum
deildarsíðum.
Merki Sparisjóðs Skagafjarðar verði sett á keppnisbúninga og/eða utanyfirgalla yngri
flokka Tindastóls eftir nánara samkomulagi við deildir.
Auglýsing Sparisjóðs Skagafjarðar skal vera á dagatali Skíðadeildar.
N1 fær merki sitt á búninga Tindastóls, staðsetning og útfærsla er samkomulagsatriði.
Skilti sem N1 skaffar skal vera á íþróttaleikvangi og íþróttahúsi.
Merki N1 skal vera á aðalsíðu www.tindastoll.is sem og á öllum deildarsíðum.
Fáni sem N1 skaffar skal vera sýnilegur þar sem við verður komið á íþróttaviðburðum.
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Ársskýrsla Ungmennafélagsins Tindastóls árið 2012
Lagt fram á aðalfundi félagsins 13. mars 2013.
Stjórn U.M.F. Tindastóls, sem kosin var á aðalfundi félagsins 7. mars 2012:

Gunnar Þór Gestsson, formaður
Magnús Helgason, varaformaður
Inga Huld Þórðardóttir, ritari
Bertína Guðrún Rodriguez, gjaldkeri
Jón Daníel Jónsson, meðstjórnandi
Varamenn í stjórn:

Guðjón Örn Jóhannsson
Kristjana Jónsdóttir
Marteinn Jónsson
Skoðunarmenn reikninga:

Hjörtur Geirmundsson
Gunnar Þór Sveinsson
Stjórnarfundir voru haldnir óreglulega á árinu. Allar fundargerðir eru aðgengilegar á vef
félagsins, www.tindastoll.is. Rétt til setu á stjórnarfundum hafa auk stjórnar og varastjórnar
félagsins, formenn deilda félagsins eða aðrir stjórnarmenn sem fulltrúar þeirra.
Rafrænt vinnusvæði félagsins hjá Fjölnetinu geymir öll gögn um starfssemi félagsins,
tölvupósta, skjöl, fundargerðir og bókhaldskerfi.
Hópanúmer Tindastóls hjá N1 er 414
Heiðursfélagar Ungmennafélagsins Tindastóls eru

Árni Guðmundsson, Súluhólum 2, Reykjavík
Páll Ragnarsson, Birkihlíð 35, Sauðárkróki
Stefán Pedersen, Smáragrund 15, Sauðárkróki
Heimilisfang Ungmennafélagsins Tindastóls

Víðigrund 5, 550 Sauðárkróki
Kennitala 650269-5949
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Skýrsla aðalstjórnar
Aðalfundur UMF Tindastóls fyrir starfsárið 2011 var haldinn í Húsi frítímans þann 7. mars
2012. Aðalstjórn var endurkjörin og þakkar hún það traust sem henni er sýnt.
Sigurbjörn Bogason sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Skagafjarðar kom á fundinn og skrifaði undir
styrktarsamning ásamt Gunnari Þór Gestssyni formanni UMF Tindastóls. Samningur þessi er
til fjögurra ára og samkvæmt honum styrkir Sparisjóðurinn félagið um tvær og hálfa milljón
króna á ári hverju. Styrkurinn sem áður hafði verið ein og hálf milljón var hækkuð rausnalega
og Sparisjóðsmenn eiga þakkir okkar allar. Þessu til viðbótar eru veitingar á aðalfundi í boði
Sparisjóðsins og verði ykkur að góðu.
Styrktarsamningur við N1 gefur félaginu einnig góðar tekjur. N1 styrkir félagið og félagið
beinir öllum sínum viðskiptum til N1. Einstaklingar geta skráð hópanúmer á N1
viðskiptakortin sem tryggir að félagið fær eina krónu af hverjum dældum lítra. Árið 2012
skiluðu sér tæplega áttatíu þúsund krónur á þennan hátt. Þeir sem eru með N1 kort eru hvattir
til að athuga hvort að hópanúmerið 414 er tengt við viðskiptakortið.
Styrkir Kaupfélags Skagfirðinga til félagsins eru af ýmsum toga. Deildir geta sótt styrki til
Kaupfélagsins bæði í formi peninga og vöruúttektar. Samningur Kaupfélagsins og
Aðalstjórnar hafði verið óbreyttur í töluverðan tíma. Í upphafi ársins 2012 var ákveðið að
rúmlega tvöfalda greiðslur Kaupfélagsins til Aðalstjórnar. Kaupfélag Skagfirðinga er og
verður því án efa stærsti styrktaraðili félagsins.
Á árinu 2002 var skrifað undir samning á milli Sveitarfélagsins og UMF Tindastóls um
fjárhagslega endurskipulagningu félagsins. Á því ári var tekið tíu ára lán í Búnaðarbanka
hlutur af styrkjum Sveitarfélagsins var settur beint í greiðslu á þessu láni. Láninu lauk með
síðustu afborgun á árinu 2011 og árið 2012 var því fyrsta árið sem styrkur Sveitarfélagsins
gekk óskertur til félagsins. Hækkun á milli ára nam tæpum tveimur milljónum króna.
Þegar þetta er allt tekið saman kemur í ljós að hækkun á styrkjum til deilda frá Aðalstjórn
nam rúmlega fjórum og hálfri milljón króna. Við vonumst til að geta hækkað þessa tölu enn
frekar á þessu ári.
Fjölnet styrkir félagið áfram með rekstri tölvukerfis fyrir félagið. Enn og aftur viljum við
þakka þeim fyrir að gera okkur mögulegt að halda umgjörð starfsins saman á einum
miðlægum stað. Á árinu 2012 hagræddum við með því að færa okkur úr umhverfi sem var
einungis fyrir Tindastól yfir í sameiginlega kerfisveitu Fjölnets. Það skýrir lækkun á
matsverði styrk Fjölnets á milli ára.
Tilnefningar á íþróttamanni ársins voru fimm:
Atli Arnarson frá Knattspyrnudeild
Helgi Rafn Viggósson frá Körfuknattleiksdeild
Jóhann Björn Sigurbjörnsson frá Frjálsíþróttadeild
María Finnbogadóttir frá Skíðadeild
Sigrún Þóra Karlsdóttir frá Sunddeild
Val á íþróttamanni ársins fór fram í Húsi frítímans þann 28. desember 2012 í samvinnu við
UMSS.
Í umsögn um Atla Arnarson segir; Atli Arnarson er fæddur árið 1993. Hann hefur alla tíð
leikið með Tindastóli og hefur á undanförnum árum verið lykilmaður í hinu sigursæla lið m.fl.
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karla. Þrátt fyrir ungan aldur hefur Atli leikið 68 leiki með m.fl. og það eitt sýnir hvar hann er
staddur. Atli er frábær leikmaður og öll lið vilja hafa slíkan leikmann innan sinna
vébanda. Atli hefur alla tíð stundað æfingar af krafti og markmið hans hefur einnig verið afar
skýrt. Atli er góð fyrirmynd og er vel að þessari tilnefningu kominn.
Í umsögn um Helga Rafn Viggósson segir; Helgi Rafn er fyrirliði úrvalsdeildarliðs Tindastóls
í körfuknattleik og átti stóran þátt í sigri liðsins í Lengjubikarkeppninni þann 24 nóvember
2012. Tindastóll sigraði þar Snæfell í úrslitaleik 96-81 og skilaði Helgi 16 stigum í hús ásamt
því að drífa sína menn áfram með sínum þekkta baráttuanda. Einnig lék Helgi mjög vel allt
tímabilið 2011-2012 og leiddi sína menn í úrslitaleik Powerade bikarsins sem Tindastóll
tapaði naumlega í stórskemmtilegum leik. Helgi var svo valinn besti leikmaður liðsins af
félögum sínum á lokahófi körfuknattleiksdeildar síðastliðið. vor. Helgi er þekktur fyrir að
leggja sig fram bæði innan vallar og utan. Hann tekur virkan þátt í þeim fjáröflunum sem
körfuknattleiksdeildin stendur fyrir og inni á vellinum er hann sannur leiðtogi og drífur
samherja sína áfram með baráttuanda og fórnfýsi fyrir félag sitt.
Í umsögn um Jóhann Björn Sigurbjörnsson segir; Jóhann Björn var útnefndur
„Frjálsíþróttakarl UMSS 2012“ á uppskeruhátíð skagfirska frjálsíþróttafólksins í október.
Hann hefur tekið miklum framförum í spretthlaupum á þessu ári og þrátt fyrir að vera aðeins
17 ára gamall, er hann kominn í fremstu röð íslenskra spretthlaupara. Í 60 m hlaupi innanhúss
hefur hann á árinu bætt sinn árangur úr 7,45 sek í 7,13 sek. Hann varð Íslandsmeistari í 60 m
hlaupi innanhúss í flokki 16-17 ára, skipar 1. sæti á „Afrekaskrá FRÍ 2012“ í sínum
aldursflokki og 5. sæti í karlaflokki í þeirri grein. Í 100 m hlaupi utanhúss bætti hann árangur
sinn úr 11,47 sek í 11,05 sek, skipar 2. sæti á „Afrekaskrá FRÍ 2012” í sínum aldursflokki og
3.-4. sæti í karlaflokki. Í ágúst var Jóhann Björn valinn til keppni á „Norðurlandamóti 19 ára
og yngri“, sem fram fór í Vaxjö í Svíþjóð, þar sem hann keppti í 100 m hlaupi og boðhlaupum
í sameiginlegu liði Íslendinga og Dana með góðum árangri. Þá var Jóhann Björn, nú að loknu
keppnistímabili frjálsíþróttafólks, valinn í „Landsliðshóp FRÍ” í spretthlaupum.
Í umsögn um Maríu Finnbogadóttur segir; María er búin að vinna gull í stórsvigi á Andrésar
Andarleikunum síðastliðin 2 ár og hún fékk að auki silfur í svigi á leikunum í vor. Andrésar
Andarleikarnir eru í raun Íslandsmeistaramót yngri aldursflokka, áður en þau komast á
unglingameistaramót, en þarna keppa jafnan allir bestu skíðakrakkar landsins. Að auki hefur
María verið sigursæl á öðrum mótum, heima og að heiman og verið sér og félaginu til sóma.
Í umsögn um Sigrúnu Þóru Karlsdóttur segir; Sigrún Þóra Karlsdóttir er 12 ára sundkona og
hefur keypt á nokkrum mótum á þessu ári. Keppti á KR Gullmótinu í febrúar og var ofarlega í
skriðsundi hafnaði í 11. sæti af 47 keppendum og bætti tíman sinn. Keppti á
Unglingalandsmótinu á Selfossi í sumar og þar lenti hún í 6.sæti í skriðsundi og mætti tímann
sinn um hálfa sekúnda.
Atli Arnarson var valinn Íþróttamaður UMF Tindastóls fyrir árið 2012 og viljum við bæði
óska honum til hamingju og einnig þakka honum fyrir framlag hans til félagsins.
Formaður UMF Tindastóls afhenti Brynjari Birgissyni starfsbikarinn sem Ómar Bragi
Stefánsson gaf félaginu á 100 ára afmæli félagsins þann. Brynjar Birgisson á ekki langt að
sækja áhuga sinn á starfi Tindastóls. Móðir hans, Hrafnhildur, var sú fyrsta sem fékk þennan
bikar og faðir hans, Birgir, hefur alla æfi unnið að heilum hug fyrir félagið. Brynjar var
starfsmaður Sveitarfélagsins og sinnti íþróttamannvirkjum og hefur verið afskaplega lipur að
þjónusta og hlúa að starfssemi félagsins. Það er mat Aðalstjórnar að Brynjar sé vel að þessari
viðurkenningu kominn.
Með ungmennafélagskveðju,
Gunnar Þór Gestsson, Formaður UMF Tindastóls
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Ársreikningur aðalstjórnar
Rekstrarreikningur ársins 2012
Tekjur:
Fjáröflun:
Lottó
Félagsgjöld
Styrkir:
Svf. Skagafjörður, húsaleigustyrkur
Svf. Skagafjörður, styrkur til deilda
Svf. Skagafjörður, styrkur v. afborgunar láns
Arion banki hf., Sauðárkróki
Kaupfélag Skagfirðinga
Sparisjóður Skagafjarðar
Fjölnet hf.
N1 hf.
FISK Seafood hf.

Tekjur alls:
Gjöld:
Svf. Skagafjörður húsaleiga
Körfuknattleiksdeild
Knattspyrnudeild
Knattspyrnudeild, 3fl.
Sunddeild
Frjálsíþróttadeild
Skíðadeild
Styrkur til afreksmanna og annarra
Stjórnunarkostnaður
Húsaleiga Víðigrund 5
Pappír, ritföng, auglýsingar og sími
Tölvukostnaður
Áhöld og tæki
Tryggingar
Annar kostnaður

Rekstrarhagnaður
Afskrift fastafjármuna
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:
Vaxtatekjur
Vaxtagjöld

Hagnaður (-tap) ársins

2012

2011

1.494.696
372.500
1.867.196

400.000
365.000
765.000

12.696.000
5.895.000
0
25.000
3.480.000
2.500.000
497.139
2.083.391
12.325.784
39.502.314

12.696.000
4.006.124
3.700.061
250.000
1.680.000
1.500.000
666.614
1.503.000
0
26.001.799

41.369.510

26.766.799

12.696.000
5.380.800
5.380.800
0
1.014.008
2.214.474
1.014.008
0
0
221.000
160.932
559.566
37.917
10.408
95
28.690.008

12.696.000
3.645.903
3.645.902
299.000
729.183
1.658.359
516.846
150.000
229.008
204.000
192.001
743.409
612.812
9.968
594
25.332.984

12.679.502

1.433.815

2.515.157

0

136.575
-1.618
134.957

165.411
-351.103
-185.692

10.299.302

1.248.123
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Efnahagsreikningur 31. desember 2012
31.12.2012

31.12.2011

2.023.500
200.000
9.860.627
12.084.127

1.908.500
0
0
1.908.500

1.125.144
293.717
134.387
101.515
1.004.446
2.659.209

2.058.588
1.941.195
250.329
1.223.219
1.268
5.474.599

696.250
1.566.250
0
0
2.262.500

0
0
167.000
17.000
184.000

17.005.836

7.567.099

7.107
0
7.107

6.352
976.320
982.672

7.107

982.672

Eigið fé:
Eigið fé frá fyrra ári
Endurmat ársins
Leiðrétt eigið fé
Hagnaður (tap) ársins
Eigið fé samtals

6.584.427
115.000
0
10.299.302
16.998.729

5.197.913
36.500
101.891
1.248.123
6.584.427

Eigið fé og skuldir samtals

17.005.836

7.567.099

Eignir
Fastafjármunir:
5% eignarhluti í Bifröst (FM)
Geymslukofi á íþróttavelli
Bifreið Sprinter 519 KA

Veltufjármunir:
Sparisjóður Skagafjarðar nr. 140
Sparisjóður Skagafjarðar nr. 530140
Arion banki nr. 5763
Arion banki nr. 16366
Arion banki nr. 301601
Viðskiptakröfur
Ýmsar viðskiptakröfur
Krafa á deildir
N1
Fyrirfram greitt

Eignir samtals

Skammtímaskuldir
Ógreiddir reikningar
Ógreiddir styrkir

Skuldir samtals
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Skýrsla stjórnar knattspyrnudeildar
Frá formanni.
Það er komið að lokum og uppgjörs enn eins knattspyrnuársins. Þetta ár
var á margan hátt afar viðburðaríkt og skemmtilegt. Mikið annríki var á
öllum okkar vígstöðvum hvort sem talað er um yngri flokkana eða
meistaraflokkana.
Gríðarlegur fjöldi knattspyrnuleikja var bæði á
Sauðárkróksvelli sem og hjá okkar liðum á útivöllum, ferðalögin voru mörg
hver löng og ströng og skipulagningin kostaði margar andvökunætur.
Það er vissulega gefandi að starfa við íþróttahreyfinguna, eða við skulum
segja að það ætti að vera gefandi. Hinsvegar er þetta gríðarlega mikil vinna
sem hingað til hefur því miður lagst á hendur of fárra einstaklinga. Vonandi verður breyting á
og við sjáum fleiri stíga inn og taka þátt í þessu starfi.
Fjármálin hafa verið okkur erfið enda eykst kostnaðurinn og kröfurnar samhliða því. Þetta er
það verkefni sem mestur tími fer í að láta enda ná saman. Það er sannarlega ástæða til að
þakka þeim sem hafa þar lagt hönd á plóginn og eins þeim sem koma að þessu starfi okkar,
hvort sem um er að ræða iðkendur, foreldra, þjálfara eða þá sem eru í stjórnum og ráðum.
Áfram Tindastóll
Ómar Bragi Stefánsson
Formaður knattspyrnudeildar Tindastóls.

Stjórn knattspyrnudeildar:
Formaður
Ómar Bragi Stefánsson
Gjaldkeri
Björn Ingi Óskarsson
Ritari
Einarína Einarsdóttir
V.formaður Skúli V. Jónsson
Meðstjórnandi Þórður Karl Gunnarsson

Framkvæmdastjóri:
Skúli V. Jónsson gegndi stöðu framkvæmdastjóra á starfsárinu.

Samstarfsaðilar:
Helstu samstarfsaðilar knattspyrnudeildarinnar á þessu ári voru eftirtaldir:
Kaupfélag
Skagfirðinga, FISK, VÍS, Sparisjóður Skagafjarðar, Ólafshús, Steinull, Landsbankinn, Arion
banki og Sveitarfélagið Skagafjörður. Þessum aðilum eru færðar miklar þakkir fyrir aðkomu
þeirra.

Myndir í ársskýrslu:
Óli Arnar Brynjarsson, Valgeir Kárason og Hjalti Árnason.
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Meistaraflokkur karla, Tindastóll

C deildar meistarar 1992, 1999 og 2011
D deildar meistarar 2010
Besti árangur: 6 sæti í B deild 1988, 1989 og 2000
Bikarkeppni KSÍ: 8 liða úrslit 1988
Stærsti deildarsigur: 11-1 gegn Snæfelli í D deild 2006. 10-0 gegn Þrym í D deild 1995
Stærsta deildartap: 0-7 gegn ÍBV í D deild 1984
Síðustu ár hafa verið ævintýri líkust hjá m.fl. karla í knattspyrnu. Árið 2010 varð liðið
íslandsmeistari í 3.deild, árið 2011 varð það íslandsmeistari í 2.deild og liðið náði góðum
árangri í 1. deild áárið 2012.
Þjálfari 2012: Halldór Jón Sigurðsson og honum til aðstoðar Guðjón Örn Jóhannsson og
Haukur Skúlason.
Undirbúningstímabilið hófst í nóvembermánuði 2011 en það var Halldór Jón Sigurðsson sem
stýrði liðinu. Æfingar voru bæði á Sauðárkróki og á Reykjavíkursvæðinu. Liðið tók þátt í
Lengjubikarnum í upphafi ársins og mætti afar sterkum andstæðingum. Íslandsmótið hófst í
byrjun maí en þá hafði liðið styrkt sig töluvert með góðum erlendum leikmönnum. Liðið lék
góðan fótbolta og vakti mikla eftirtekt enda náði liðið oft mjög góðum úrslitum. Um mitt
tímabil fóru tveir af okkar erlendu leikmönnum í lið í Pepsi deildinni og skildu eftir sig stórt
skarð. Hinsvegar náðist að stoppa í þau göt með nýjum leikmönnum sem léku út tímabilið.
Árangur liðsins í heild mjög góður en liðið endaði í 8 sæti með 27 stig.
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Leikmenn 2012
Aðalsteinn Arnarson
Arnar Skúli Atlason
Arnar Magnús Róbertsson
Arnar Sigurðsson
Atli Arnarson
Árni Einar Adolfsson
Árni Arnarson
Ben Everson
Benjamín J. Gunnlaugarson
Björn Anton Guðmundsson
Colin W. Helmrich
Conor John Killen
Dominic Furness
Edvard Börkur Óttharsson
Edward Sebastian Furness
Fannar Freyr Gíslason
Fannar Örn Kolbeinsson
Ingvi Hrannar Ómarsson
Kristmar Geir Björnsson
Loftur Páll Eiríksson
Max Touloute
Pálmi Þór Valgeirsson
Steven Beattie
Theodore Furness

12 leikir
16 leikir
3 leikir
12 leikir
22 leikir
14 leikir
20 leikir
10 leikir
11 leikir
20 leikir
9 leikir
1 leikur
13 leikir
20 leikir
19 leikir
9 leikir
16 leikir
17 leikir
1 leikur
18 leikir
17 leikir
2 leikir
10 leikir
9 leikir

3 mörk

7 mörk
1 mark
3 mörk
1 mark

1 mark
1 mark
1 mark

6 mörk
4 mörk
6 mörk

Leikir og úrslit:
Haukar-Tindastóll
DalvíkReynir/Völs-Tindastóll
Tindastóll-Víkingur Ó
BÍ/Bol-Tindastóll
Tindastóll-ÍR
KA-Tindastóll
Tindastóll-Víkingur R
Fjölnir-Tindastóll
Leiknir-Tindastóll
Tindastóll-Höttur
Tindastóll-Þróttur
Tindastóll-Haukar
Þór-Tindastóll
Víkingur Ó-Tindastóll
Tindastóll-BÍ/Bol.
ÍR-Tindastóll
Tindastóll-KA
Víkingur R-Tindastóll
Tindastóll-Fjölnir
Tindastóll-Leiknir
Höttur-Tindstóll
Tindastóll-Þór
Þróttur-Tindastóll

1.deild karla
Bikar karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla
1.deild karla

2-0
0-2
0-1
2-5
2-4
2-2
3-1
2-0
1-1
6-2
3-1
0-1
4-0
2-1
0-1
0-4
0-0
5-0
2-1
2-1
2-3
0-1
6-0
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Meistaraflokkur kvenna, Tindastóll

Besti árangur: 3.-4 sæti í B deild 1995, 2002 og 2003
Bikarkeppni KSÍ: 16 liða úrslit 2010
Stærsti deildarsigur: 10-1 gegn Leiftri/Dalvík í B deild 2001 og 9-0 gegn Leikni F. í B deild
2008
Stærsta deildartap: 0-11 gegn ÍBV í B deild 2009

Síða 16

Aðalfundur UMF Tindastóls

13. mars 2013

M.fl. kvenna lék í 1.deild ( B deild ) og hefur gert á undanförnum árum. Stelpurnar æfðu og
undirbjuggu sig vel um vetur og fóru m.a. í utanlandsferð til Spánar. Gengi liðsins í
Íslandsmótinu var svona nokkuð eftir væntingum en vissulega hefði verið gaman að sjá liðið
gera betri hluti. Hópurinn er hinsvegar nokkuð ungur að þar eru gríðarlega efnilegar stúlkur
sem örugglega eiga eftir að láta til sín taka á næstu árum.
Þjálfar 2012: Pétur Björnsson

Leikmenn 2012
Bryndís Rún Baldursdóttir
Bryndís Rut Haraldsdóttir
Brynhildur Ólafsdóttir
Erla Björt Björnsdóttir
Fríða Rún Jónsdóttir
Guðný Þóra Guðnadóttir
Guðrún Jenný Ágústdóttir
Harpa Sif Jónsdóttir
Helga Þórsdóttir
Hildur Hrönn Albertsdóttir
Hugrún Pálsdóttir
Ingibjörg Ósk Gísladóttir
Kristín Halla Eiríksdóttir
Laufey Rún Harðardóttir
Margrét Alda Magnúsdóttir
María Ósk Sigurðardóttir
Rakel Svala Gísladóttir
Rakel Hinriksdóttir
Snæbjört Pálsdóttir
Sunna Björk Atladóttir
Svava Rún Ingimarsdóttir
Þóra Rut Jónsdóttir

8 leikir
4 leikir
14 leikir
10 leikir
5 leikir
14 leikir
8 leikir
8 leikir
10 leikir
8 leikir
13 leikir
2 leikir
11 leikir
12 leikir
1 leikur
5 leikir
13 leikir
13 leikir
12 leikir
14 leikir
14 leikir
11 leikir

1 mark

1 mark

1 mark

2 mörk

7 mörk

1 mark

Bikarmörk:
Hugrún Pálsdóttir 1 mark. Svava Rún Ingimarsdóttir 1 mark. Þóra Rut Jónsdóttir 1 mark.
Ingibjörg Ósk Gísladóttir 1 mark.

Leikir og úrslit:
Tindastóll-Álftanes
Snæfellsnes-Tindastóll
Keflavík-Tindastóll
ÍA-Tindastóll
Fram-Tindastóll
HK/Víkingur-Tindastóll
Tindastóll-Grindavík
Tindastóll-Völsungur
Tindastóll-BÍ/Bol
Tindastóll-Keflavík
BÍ/Bol.-Tindastóll
Álftanes-Tindastóll
Tindastóll-Fram

1.deild kvenna
Bikar kvenna
1.deild kvenna
Bikar kvenna
1.deild kvenna
1.deild kvenna
1.deild kvenna
1.deild kvenna
1.deild kvenna
1.deild kvenna
1.deild kvenna
1.deild kvenna
1.deild kvenna

1-0
0-4
2-0
7-0
6-2
9-1
1-0
0-2
0-3
2-1
1-0
1-2
1-7
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1.deild kvenna
1.deild kvenna
1.deild kvenna

5-2
0-0
2-1

Meistaraflokkur karla, Drangey

Ákveðið var að senda lið til keppni í 3. deild á keppnistímabilinu. Leikið var undir nafni
Drangeyjar en það er siglingaklúbburinn Drangey sem ljáði okkur nafn sitt. Tindastóll lék í 1.
deild eins og öllum er kunnugt en náði ekki senda 2. flokk til keppni sökum þess að ekki var
nægur fjöldi leikmanna til þess. Hinsvegar fengu þeir fá tækifæri til að taka þátt í
hörkukeppni í 3. deildinni með liði Drangeyjar. Tindastóll lánaði leikmennina til Drangeyjar
og gat kallað þá til baka samkv. ákveðnum reglum í sumar.
Liðið lék fjölda leikja og aðeins munaði hársbreidd að liðið kæmist í nýja 3.deild sem stofnuð
var. En því miður náði liðið ekki alla leið og því fór sem fór.
Þjálfari 2012: Halldór Jón Sigurðsson og honum til aðstoðar Guðjón Örn Jóhannsson, Haukur
Skúlason og Sigurður Halldórsson.
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Leikmenn 2012
Benjamín J. Gunnlaugsson
Bjarki Már Árnason
Bjarni Smári Gíslason
Brynjar Rafn Birgisson
Elvar Örn Birgisson
Guðni Þór Einarsson
Gunnar Stefán Pétursson
Halldór Jón Sigurðsson
Hallgrímur Ingi Jónsson
Haukur Skúlason
Hilmar Þór Kárason
Hjörtur Þór Magnússon
Hólmar Daði Skúlason
Ingvar Björn Ingimundarson
Ingvi Rafn Ingvarsson
Ísak Sigurjónsson
Ívar Sigurðsson
Jóhann Helgason
Kári Eiríksson
Konráð Freyr Sigurðsson
Kristinn J. Snjólfsson
Óli Grétar Óskarsson
Óskar Smári Haraldsson
Pálmi Þór Valgeirsson
Sigurður Heiðar Birgisson
Snorri Geir Snorrason
Stefán Hafsteinsson
Stefán Vagn Stefánsson
Sveinbjörn Guðlaugsson
Valgarður Einarsson

9 leikir
11 leikir
5 leikir
1 leikur
7 leikir
14 leikir
6 leikir
5 leikir
2 leikir
1 leikur
14 leikir
7 leikir
11 leikir
1 leikur
15 leikir
10 leikir
4 leikir
6 leikir
5 leikir
11 leikir
15 leikir
10 leikir
15 leikir
5 leikir
9 leikir
3 leikir
14 leikir
3 leikir
6 leikir
1 leikur

2 mörk
5 mörk

6 mörk
1 mark
3 mörk

12 mörk
1 mark
10 mörk
1 mark

1 mark
3 mörk
1 mark
5 mörk

3 mörk

Bikarmark: Hilmar Þór Kárason 1 mark.

Leikir og úrslit:
KF-Drangey
Drangey-KFG
Magni-Drangey
Drangey-KB
ÍH-Drangey
Drangey-SR
Drangey-Ýmir
Afríka-Drangey
KFG-Drangey
Drangey-Magni
KB-Drangey
Drangey-ÍH
SR-Drangey
Ýmir-Drangey
Drangey-Afríka

Bikar karla
3.deild karla
3.deild karla
3.deild karla
3.deild karla
3.deild karla
3.deild karla
3.deild karla
3.deild karla
3.deild karla
3.deild karla
3.deild karla
3.deild karla
3.deild karla
3.deild karla

5-1
3-3
5-0
4-2
3-1
4-0
6-0
1-1
4-2
0-0
0-3
5-5
1-8
2-6
10-0
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100 leikja klúbburinn
Reynt hefur verið eftir bestu getu að taka saman leikjafjölda allra þeirra sem leikið hafa með
m.fl. Tindastóls frá upphafi. Það skal tekið fram að hugsanlega eru einhverjar tölur ekki alveg
réttar enda erfitt að nálgast upplýsingarnar. Hafi hinsvegar einhver betri upplýsingar þá eru
þær vel þegnar.
Eftirtaldir hafa leikið 100 leiki fyrir m.fl. Tindastól frá upphafi:
232 leikir
Gísli Eyland Sveinsson
183 leikir
Gísli Sigurðsson
178 leikir
Guðbrandur Guðbrandsson
176 leikir
Kristmar Geir Björnsson
160 leikir
Rúnar Björnsson
152 leikir
Birgir Rafnsson
149 leikir
Þórhallur Ásmundsson
143 leikir
Björn Sverrisson
134 leikir
Ingvi Hrannar Ómarsson
131 leikir
Aðalsteinn Arnarson
129 leikir
Gunnar Þór Gestsson
127 leikir
Bjarki Már Árnason
124 leikir
Sigmundur Skúlason
123 leikir
Guðbjartur Haraldsson
119 leikir
Snorri Geir Snorrason
117 leikir
Sverrir Sverrisson
113 leikir
Stefán Arnar Ómarsson
107 leikir
Stefán Örn Pétursson
107 leikir
Pálmi Þór Valgeirsson
104 leikir
Örn Ragnarsson
103 leikir
Konráð Þorleifsson
101 leikur
Grétar Karlsson

50 leikja klúbburinn
Eftirtaldar hafa leikið 50 leiki fyrir m.fl. Tindastól frá upphafi:
94 leikir
Hrafnhildur Sonja Kristjánsdóttir
65 leikir
Heba Guðmundsdóttir
61 leikir
Hera Birgisdóttir
59 leikir
Aníta Hlíf Jónasdóttir
59 leikir
Ása Guðrún Sverrisdóttir
57 leikir
Birna Eiríksdóttir
57 leikir
Hrafnhildur Guðnadóttir
53 leikir
Gyða Valdís Traustadóttir
53 leikir
Sólborg Hermundsdóttir
52 leikir
Sunna Björk Atladóttir
50 leikir
Sigrún Ólöf Snorradóttir

Aðstaða og aðstöðuleysi
Knattspyrna er heilsársíþrótt, sama hvað hver segir. Íslandsmótið hefst í maí og lýkur í lok
september. Frá því í janúar og fram í apríl eru æfingaleikir um nær hverja helgi og mót eins
og Lengjubikarinn. Að loknum síðasta leik í september taka leikmenn sér frí í einn mánuð
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eða svo en síðan hefjast æfingar aftur í nóvember. Það má því með sanni segja að tímabil
knattspyrnufólks sé frá nóvember og til loka september. Aðstaða sú sem við höfum yfir
sumartímann er góð þó svo æfingasvæðin mættu vera mun betri en gríðarlegt álag er á þau
bæði yfir sumartímann. Keppnisvöllurinn er góður og glæsilegur í alla staði. Hinsvegar er
vetraraðstaðan skelfileg og því miður ekki hvetjandi fyrir unga sem eldri að iðka knattspyrnu.
Aðalæfingasvæðið er litli gervigrasleikvöllurinn við Árskóla, minnst gervigrasblettur í
Skagafirði, vellirnir á Hofsósi, Hólum og í Varmahlíð eru allir verulega mikið stærri en okkar
litli völlur, sem er þó er líklega meira nýttur en allir hinir vellirnir til samans.
Nýtt frábært parketgólf var sett í íþróttahúsið á Sauðárkóki að kröfu körfuboltamanna enda
gamla gólfið að verða komið á tíma. Þar geta þeir æft allt árið um kring við bestu aðstæður
sem völ er á og það er vel. En breyting á aðstöðu knattspyrnumanna er mjög aðkallandi.
Engin þróun verður við þessar aðstæður sem nú eru, við munum bara sitja eftir og staðna.
Við viljum gefa öllu knattspyrnufólki á hvaða aldri sem er möguleika að æfa við mun betri
aðstæður en nú eru. Þetta er mjög aðkallandi verkefni sem við þurfum vinna að.

TindastollTV
TindastollTV hefur svo sannarlega slegið í gegn. Umfjöllun um leiki m.fl. karla var meira en
frábær og stefnt er á að áframhald verði á. Umsjónarmaður er Stefán Arnar Ómarsson og
ástæða til að þakka honum fyrir frábært framtak.

Íþróttamaður Tindastóls
Árlega er valinn íþróttamaður Tindastóls. Það eru deildir félagsins og aðalstjórn sem velur
íþróttamann Tindastóls. Að þessu sinni var það Atli Arnarson sem hlaut þennan heiður.

Fyrirmyndarfélag ÍSÍ
Knattspyrnudeild Tindastóls fékk í vor gæðaviðurkenningu frá Íþrótta- og Ólympíusambandi
Íslands fyrir íþróttastarf sitt og hlaut viðurkenninguna Fyrirmyndarfélag.
Þessi
gæðaviðurkenning er veitt til fjögurra ára í senn. Knattspyrnudeild Tindastóls er stolt yfir
þessari viðurkenningu og þakkar þeim fjölmörgu sem komið hafa að starfinu og hjálpað til við
að fá þessa viðurkenningu.
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3.flokkur karla Tindastóll/KF
Þjálfari:

Þjálfarateymi m.fl.karla og Mark Duffield
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3.flokkur kvenna
Þjálfari:

Rakel Hinriksdóttir

Síða 23

Aðalfundur UMF Tindastóls

13. mars 2013

4.flokkur karla
Þjálfari:

Sebastian Furness

4.flokkur kvenna
Þjálfari:

Vilborg Hrefna Sæmundardóttir
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5.flokkur drengja
Þjálfari:

Ben Everson
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5.flokkur stúlkna
Þjálfari:

Sebastian Furness
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6.flokkur drengja
Þjálfari:

Ben Everson
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6.flokkur stúlkna
Þjálfari:

Vilborg Hrefna Sæmundardóttir

7.flokkur
Þjálfari:

drengja
Ben Everson

7.flokkur stúlkna
Þjálfari:

Vilborg Hrefna Sæmundardóttir

8.flokkur.
Þjálfari:

Aðalsteinn Arnarson

Landsbankamót
Landsbankamótið fór fram dagana 23. – 24. júní og var framkvæmd þess öll til fyrirmyndar.
Ágæt þátttaka var á mótinu og skemmtu keppendur sér hið besta. Mótið er fyrir stelpur í 7. 6.
og 5.flokki. Það voru fjölmargir foreldrar sem tóku þátt í undirbúningi og framkvæmd
mótsins og eru þeim færðar bestu þakkir fyrir.
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Króksmót FISK
Dagana 11. og 12. ágúst fór fram hið árlega Króksmót á Sauðárkróki. Mótið er fyrir stráka í
7. 6. og 5. flokki og var ágætlega sótt að vanda. Öll umgjörð mótsins var okkur öllum til
sóma. Foreldrar unnu gríðarlega mikið og gott starf og er þeim sérstaklega þakkað fyrir.

Fjármál
Fjárhagslega niðurstöðu ársins má sjá á meðfylgjandi reikningum.

Lokaorð
Fyrir hönd stjórnar knattspyrnudeildar Tindastóls þakka ég öllum þeim sem komið hafa að
rekstri deildarinnar á einn eða annan hátt á þessu starfsári. Öllum þeim er unnið hafa til
verðlauna óska ég til hamingju og vona að slík viðurkenning verði öðrum iðkendum hvatning
til frekari afreka.
Þrátt fyrir aðstöðuleysi okkar er ekki hægt að leggja árar í bát heldur halda áfram og horfa
fram á veginn. Það eru ný verkefni sem bíða okkar handan við hornið, verkefni sem við
ætlum að takast á við og sigra.
Ómar Bragi Stefánsson
Formaður knattspyrnudeildar Tindastóls.
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Ársreikningur knattspyrnudeildar
Rekstrarreikningur ársins 2012
2012

2011

6.538.514
9.968.552
1.700.427
4.579.600
5.869.317
3.537.799
1.028.532
4.421.000
0

3.436.952
5.165.650
0
4.210.150
6.568.019
3.537.496
990.174
1.472.187
6.012.265

35.943.314

31.392.893

4.157.156
0
9.850.287
3.996.612
7.694.710
2.487.205
1.458.134
680.995
1.024.899
5.491.661

1.834.724
12.924.515
447.126
3.105.288
8.767.866
3.113.544
1.510.596
687.829
1.170.823
0

36.841.659

33.562.311

-898.345

-2.169.418

543.866

0

164
565.671
-565.507

333
276.225
-275.892

-2.007.718

-2.334.017

Rekstrartekjur
Framlag frá aðalstjórn
Fjáraflanir og styrkir
Aðgangseyrir
Æfingagjöld yngri flokka
Króksmót
Landsbankamót
Jólatréssala
Aðrar tekjur
Tekjur v. samstarfs
Rekstrartekjur samtals
Rekstrargjöld
Rekstur skrifstofu
Rekstur sameiginlegs liðs
Meistaraflokkur karla og Drangey
Meistaraflokkur kvenna
Yngri flokkar
Króksmót
Landsbankamót
Jólatréssala
Bifreið
Viðskiptaskuldir (minnkun)
Rekstrargjöld samtals
Hagnaður/-tap fyrir afskriftir og fjármagnsliði
Afskriftir
Fjármagnsliðir
Vaxtatekjur
Vaxtagjöld
Fjármagnsliðir samtals
Hagnaður (-tap) ársins
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Efnahagsreikningur 31. desember 2012
31.12.2012

31.12.2011

Eignir
Bankareikningar
Viðskiptakröfur
Stúka
Bifreið

16.220
250.000
1.294.788
1.000.000

8.885
3.281.233
1.438.655
1.400.000

Eignir alls

2.561.008

6.128.773

6.194.931
900.000

7.454.978
1.200.000

7.094.931

8.654.978

-2.526.205
-2.007.718

-192.188
-2.334.017

-4.533.923

-2.526.205

2.561.008

6.128.773

Skuldir og eigið fé
Skuldir
Viðskiptaskuldir
Skuldabréf
Skuldir alls
Eigið fé
Eigið fé í byrjun tímabils
Hagnaður/-tap tímabilsins
Eigið fé í lok tímabils
Skuldir og eigið fé
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Skýrsla stjórnar körfuknattleiksdeildar
Stjórnina skipa: formaður Geir Eyjólfsson, gjaldkeri Gunnlaugur Sighvatsson, ritari
Hólmfríður Sveinsdóttir, meðstjórnendur Ásmundur Baldvinsson, Una Sigurðardóttir og Jón
Ingi Sigurðsson. Úr stjórn gekk Rúnar Birgir Gíslason vegna flutninga til Reykjavíkur.
Starfsárið byrjaði með því að fundað var með fulltrúum sveitastjórnar hvort hægt væri að
skipta um gólf og setja parket á íþróttahúsið. Fékkst sú framkvæmd samþykkt og varð úr að
okkar hlutverk var að taka gamla dúkinn af og bera parketið inn úr gám sem var fyrir utan
íþróttahúsið. Reyndist þetta vera gríðarleg vinna sem við unnum í sjálfboðavinnu og fengum
til liðs við okkur Vinnuvélar Símonar, sem voru með vinnuvélar í húsinu í þrjá til fjóra daga
og okkur að kostnaðarlausu, geri aðrir betur, takk fyrir það Símon og Rúnar. Allt þetta var
gert til að gólfið yrði nothæft og teljum við að vel hafi tekist til, en það má benda á að
körfudeildin var eina deildin sem skilaði sjálfboðavinnu í þessu verkefni.
Íslandsmótið hófst svo með látum, töpuðum við fyrstu þremur leikjunum. Eftir þriðja leik
sagði Borche Ilievski þjálfarastöðu sinni lausri. Leituðum við að þjálfara nokkuð víða, en úr
varð að eftir átján tíma var búið að ráða Bárð Eyþórsson í brúnna. Menn voru nokkuð
ánægðir með þá ráðningu og fóru hlutirnir að ganga betur eftir það. Liðið endaði í sjöunda
sæti með tuttugu og tvö stig í deildinni, en við tókum einnig þátt í Lengjubikarnum en gekk
ekki vel. Svo var komið að Powerade bikarnum, þvílík stemming, þvílík læti. Tindastóll fór
alla leið í Höllina og var stórkostlegt að sjá okkar menn kynnta af Auðunni Blöndal og sjá að
við áttum miklu meira en helming af áhorfendum. Svo fór að við töpuðum með tveimur
stigum, en það má segja að þetta hafi verið þess virði, það er gaman þegar vel gengur.
Útlendingamál voru svipuð og venjulega, sumir inn og sumir út og er grátlegt að horfa á eftir
peningum í mislukkaða erlenda leikmenn.
Aðsókn er nokkuð góð á leikina og stuðningsmenn frábærir enda má segja að þetta sé stærsta
leikhús í Skagafirði með tvö til fjögur hundruð manns einu sinni til tvisvar í viku, haust og
vetur.
Fjáraflanir gengu nokkuð vel og þökkum við þeim fjölmörgu sem styrktu félagið, ýmist með
vinnu eða fjárframlögum.
Stjórn körfuknattleiksdeildar þakkar: þjálfara, leikmönnum, stuðningsaðilum og áhagendum
fyrir samstarfið.
F.h. körfuknattleiksdeildar
Geir Eyjólfsson
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Ársreikningur stjórnar körfuknattleiksdeildar
Rekstrarreikningur tímabilsins 01.07.2011-30.06.2012
2011-12

2010-11

Rekstrartekjur
Aðgangseyrir
Fjáraflanir
Viðburðir
Styrkir – aðalstjórn
Aðalstyrktaraðilar
Auglýsingar og minni styrkir
Tekjur vegna bifreiðar
Rekstrartekjur samtals

2.792.063
4.665.423
0
3.902.023
3.517.709
5.509.000
252.900
20.639.118

1.8.25.667
2.546.053
2.012.896
2.997.429
4.157.092
5.462.529
553.300
19.554.966

Rekstrargjöld
Laun- og launatengd gjöld
Styrkur til unglingaráðs
Húsnæðiskostnaður
Ferðakostnaður – innanlands
Ferðakostnaður – erlendis
Þáttökugjöld og félagaskipti
Dómarakostnaður
Búningar og skór
Sjúkrakostnaður
Sími, auglýsingar, prentun, hönnun
Rekstur bifr. RK-587
Afskrift bifreiðar
Kostnaður vegna fjáraflana
Kostnaður vegna viðburða
Annar kostnaður
Rekstrargjöld samtals

7.063.578
656.250
2.448.699
1.870.142
1.182.736
1.223.000
1.340.582
250.571
507.701
106.827
1.326.371
230.510
1.072.347
0
1.663.961
20.943.275

6.918.682
516.853
1.220.000
1.696.139
1.326.911
867.325
850.527
113.399
365.282
28.407
1.479.603
230.510
399.676
2.220.382
1.042.166
19.245.862

Rekstrarhagnaður (-tap) án fjármagnsliða

-304.157

309.104

599
-5.998
-5.399

1.443
-36.464
-35.021

-309.556

274.083

Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur
Vaxtagjöld

Niðurstaða ársins
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Efnahagsreikningur 30. júní 2012
30.06.2012

30.06.2011

Veltufjármunir
Bankainnistæður
Aðrar skammtímakröfur

488.530
1.270.609

1.342.565
454.550

Veltufjármunir samtals:

1.759.139

1.797.115

Áhöld og tæki
Bifreiðin RK-587

461.019

691.529

Áhöld og tæki samtals:

461.019

691.529

Eignir samtals

2.220.158

2.488.644

Skuldir og eigið fé
Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir

1.784.889

1.743.819

Skuldir samtals

1.784.889

1.743.819

744.825
0
-309.556

17.919
452.823
274.083

435.269

744.825

2.220.158

2.488.644

Eignir

Eigið fé
Flutt frá fyrra ári
Endurmat vegna Lýsingarláns
Niðurstaða ársins
Eigið fé samtals
Skuldir og eigið fé samtals
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Skýrsla stjórnar unglingaráðs körfuknattleiksdeildar
Tindastóll sendi átta yngri flokka í íslandsmótin í körfubolta og fimm þeirra í bikarkeppni.
Minnibolta flokkarnir voru þrír og míkróboltinn komst af stað þó seint væri, en illa gekk að
manna þjálfunina þar. Körfuboltaskóli var á sunnudögum fyrir alla iðkendur og
morgunæfingar frá áramótum fyrir elstu flokkana. Króksamótið, körfuboltamót fyrir krakka í
1.-6. bekk var haldið í nóvember 2011 og mættu þar lið frá nokkrum stöðum á norðurlandi
auk okkar krakka. Krakkar á þessum aldri fóru í apríl á samskonar mót sem Þór heldur á
Akureyri, svokallað Kjarnafæðismót.
Í Íslandsmót fóru eftirtaldir flokkar;
7.flokkur stúlkna (6.og 7.bekkur). Þjálfari; Guðjón Jóhannsson.
8.flokkur stúlkna (8.bekkur). Þjálfari; Hrafnhildur Sonja Kristjánsdóttir.
10.flokkur stúlkna (9.-10.bekkur). Þjálfari; Karl Jónsson.
8.flokkur drengja (7.og 8.bekkur). Borce Ilievski þjálfaði flokkinn í byrjun vetrar en Karl
Jónsson tók við þegar hann hætti.
9.flokkur drengja (9.bekkur). Borce Ilievski var þjálfari þessa flokks í byrjun vetrar en Kári
Marísson tók við henni þegar Borce hætti.
10.flokkur drengja (10.bekkur). Þjálfari; Kári Marísson.
11.flokkur drengja (´95 árgangurinn og yngri). Þjálfari; Kári Marísson.
Drengjaflokkur (´93 árgangurinn og yngri). Borce Ilievski þjálfaði flokkinn í byrjun vetrar
en Bárður Eyþórsson tók við þjálfuninni þegar Borce hætti.
Minniboltaflokkana sem ekki tóku þátt í Íslandsmótum þjálfuðu:
Míkróbolti (1.og 2.bekkur), Bárður Eyþórsson.
Minnibolti stúlkur (3.-5.bekkur), Helena Þórsís Svavarsdóttir.
Minnibolti drengir (3.og 4.bekkur), Þröstur Leó Jóhannsson.
Minnibolti drengir (5.og 6.bekkur), Hreinn Gunnar Birgisson.
Eiríkur Loftsson formaður
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Ársreikningur unglingaráðs körfuknattleiksdeildar
Rekstrarreikningur tímabilsins 01.07.2011-30.06.2012
2011-12

2010-11

Rekstrartekjur
Æfingagjöld
Fjáraflanir
Auglýsingar og styrkir
Aðrar tekjur
Rekstrartekjur samtals

3.641.600
466.154
856.250
195.300
5.192.304

3.385.503
605.650
624.779
552.740
5.168.672

Rekstrargjöld
Laun- og launatengd gjöld
Dómara- & þátttökukostnaður
Búningakaup yngri flokka
Kostnaður vegna fjáraflanna
Annað
Rekstrargjöld samtals

4.417.500
70.445
308.248
0
192.375
4.993.568

4.045.950
319.951
663.505
300.000
250.459
5.579.867

198.736

-411.195

961
-9.134
-8.173

1.952
-33.508
-31.556

190.563

-442.751

Rekstrarhagnaður (-tap) án fjármagnsliða
Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur
Vaxtagjöld

Niðurstaða ársins
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Efnahagsreikningur 30. júní 2012
30.06.2012

30.06.2011

Veltufjármunir
Bankainnistæður

499.225

308.662

Veltufjármunir samtals:

499.225

308.662

Eignir samtals

499.225

308.662

308.662
190.563
499.225

751.413
-442.751
308.662

499.225

308.662

Eignir

Skuldir og eigið fé
Eigið fé
Flutt frá fyrra ári
Niðurstaða ársins

Skuldir og eigið fé samtals
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Skýrsla stjórnar frjálsíþróttadeildar
Pistill formanns
Starf deildarinnar 2012 var með hefðbundnu sniði.
Deildin keppti á sex
Íslandsmeistaramótum innan
og utanhúss fjórum bikarkeppnum Unglingalandsmóti og
fjölmörgum öðrum mótum undir merkjum UMSS.
Góður árangur náðist við unnum Níu Íslandsmeistaratitla og Átta Unglingalandsmótstitla.
Ásamt verðlaunum á ýmsum öðrum mótum.
Mikil gróska er á æfingum og hefur fjöldi barna og unglinga á æfingum farið uppí 20 til 25
manns á æfingu á dag en deildin er með fimm æfingar í viku og þar af Tvær æfingar fyrir
alla aldurshópa.
Töluvert hefur verið spurt um hvort deildin ætli að byrja með æfingar fyrir aldurshópinn 6 til
10 ára en vegna tímaleysis og kostnaðar vegna þjálfunar hefur deildin ekki lagt útí þann
möguleika.
Deildin hefur einnig athugað að vera með æfingar í Íþróttahúsinu í Varmahlíð en vegna
kostnaðar fyrir akstur þangað hefur verið horft frá því .
En með tilkomu þeirra bíla sem aðalstjórn Tindastóll mun hafa á sínum snærum á árinu munu
við athuga þennan kost aftur.
Frjálsíþróttadeildin þakkar Fisk-Seafood þá gjöf sem var gefinn Tindastóli á dögunum sem
var fullbúinn rútubifreið til fólksflutninga sem munu styrkja deildir Tindastóls í framtíðinni.
Að lokum vill stjórn frjálsíþróttadeildarinnar þakka starfandi þjálfurum okkar fyrir góð störf
og einnig öllum styrktaraðilum , félagasamtökum og einstaklingum sem hafa stutt okkur s.l ár
Kveðja
Sigurjón Leifsson
Formaður Frjálsíþróttadeildarinnar

Skýrsla stjórnar Frjálsíþróttadeildarinnar
Frjálsíþróttadeild Tindastóls tilnefndi
íþróttamann Skagafjarðar fyrir árið 2012

Jóhann Björn Sigurbjörnsson

í kjöri sem

Hér er greinargerð um Jóhann Björn:
Jóhann Björn var útnefndur „Frjálsíþróttakarl UMSS 2012“ á uppskeruhátíð skagfirska
frjálsíþróttafólksins í október.
Hann hefur tekið miklum framförum í spretthlaupum á þessu ári og þrátt fyrir að vera aðeins
17 ára gamall, er hann kominn í fremstu röð íslenskra spretthlaupara.
Í 60 m hlaupi innanhúss hefur hann á árinu bætt sinn árangur úr 7,45 sek í 7,13 sek.
Hann varð Íslandsmeistari í 60 m hlaupi innanhúss í flokki 16-17 ára, skipar 1. sæti á
„Afrekaskrá FRÍ 2012“ í sínum aldursflokki og 5. sæti í karlaflokki í þeirri grein.
Í 100 m hlaupi utanhúss bætti hann árangur sinn úr 11,47 sek í 11,05 sek, skipar 2. sæti á
„Afrekaskrá FRÍ 2012” í sínum aldursflokki og 3.-4. sæti í karlaflokki.
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Í ágúst var Jóhann Björn valinn til keppni á „Norðurlandamóti 19 ára og yngri“, sem fram fór
í Vaxjö í Svíþjóð, þar sem hann keppti í 100 m hlaupi og boðhlaupum í sameiginlegu liði
Íslendinga og Dana með góðum árangri.
Þá var Jóhann Björn, nú að loknu keppnistímabili frjálsíþróttafólks, valinn í „Landsliðshóp
FRÍ” í spretthlaupum.
Sameiginleg uppskeruhátíð frjálsíþróttaráðs UMSS og Frjálsíþróttadeildar Tindastóls fór fram
laugardaginn 20. október. Jóhann Björn Sigurbjörnsson var valinn „Frjálsíþróttakarl UMSS”
og hlaut viðurkenningu fyrir besta afrek ársins í flokki 15 ára og eldri. Þorgerður Bettina
Friðriksdóttir var valin „Frjálsíþróttakona UMSS”. Margar fleiri viðurkenningar voru veittar.
Viðurkenningar Frjálsíþróttadeildar Tindastóls 2012:
Besta ástundun 11-14 ára:
Óðinn Smári Albertsson
Elínborg Sigfúsdóttir
Mestu framfarir 11-14 ára:
Rúnar Ingi Stefánsson
Vala Rún Stefánsdóttir
Besta afrek 11-14 ára:
Ari Óskar Víkingsson
Besta ástundun 15 ára og eldri:
Daníel Þórarinsson
Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir
Mestu framfarir 15 ára og eldri:
Sveinbjörn Óli Svavarsson
Þorgerður Bettina Friðriksdóttir
Besta afrek 15 ára og eldri:
Jóhann Björn Sigurbjörnsson
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Ársreikningur frjálsíþróttadeildar
Rekstrarreikningur ársins 2012
2012

2011

706.250
2.356.854
621.049
0
0
42.458
3.726.611

951.850
1.315.979
706.292
189.900
50.000
54.044
3.268.064

2.459.500
84.011
45.255
0
0
0
46.280
18.969
2.654.015

2.635.250
0
30.845
237.000
168.027
65.655
34.020
4.219
3.175.016

1.072.596

93.049

Tekjur:
Æfingagjöld
Styrkir frá aðalstjórn
Fjáraflanir
Tekjur vegna Sumartím
Styrkur frá Svf. Skagafirði vegna aksturs
Vaxtatekjur

Gjöld:
Kostnaður vegna þjálfunar
Framlag í ferðasjóð
Mótahald
Þjálfun vegna Sumartím
Akstur í Varmahlíð
Ferðakostnaður
Auglýsingar
Vaxtagjöld

Hagnaður (-tap) ársins
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Efnahagsreikningur 31. desember 2012
31.12.2012

31.12.2011

Veltufjármunir:
Viðskiptakröfur
Aðrar skammtímakröfur
Handbært fé

289.636
4.704
2.235.936

84.900
4.704
1.471.815

Eignir samtals

2.530.276

1.561.419

Skuldir:
Ferðasjóður
Ýmsar skammtímaskuldir

84.011
126.484

0
314.234

Skuldir samtals

210.495

314.234

Eigið fé:
Eigið fé frá fyrra ári
Hagnaður ársins

1.247.185
1.072.596

1.154.136
93.049

Eigið fé samtals

2.319.781

1.247.185

Skuldir og eigið fé samtals

2.530.276

1.561.419

Eignir

Skuldir og eigið fé
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Skýrsla stjórnar sunddeildar
Stjórnarstörf:
Aðalfundur sunddeildar Tindastóls haldinn 20. febrúar 2013 á Kaffi Krók.
Starfsemi deildarinnar:
Um þjálfun á tímabilinu janúar til maí sáu Fríða Rún Jónsdóttir, Valur Freyr Ástuson og Sara
Jane. Í maí og júní sá Ingunn Kristjánsdóttir um þjálfun og þjálfarar tímabilið september til
desember voru Sunneva Jónsdóttir, Valur Freyr Ástuson og Ragna Hrund Hjartardóttir.
Æfingar:
Höfrungar, 1-4 bekkur, æfði tvisvar í viku og Hákarlar, 5-10. bekkur, æfði fjórum sinnum í
viku.
Mótahald:
Alls voru fimm mót hjá deildinni árið 2012, þar af tvö utan Sauðárkróks.
10-12. febrúar: Gullmót KR sem haldið var í Laugardalslaug í Reykjavík.
30. apríl: Bikarmót Kiwanisklúbbsins Drangeyjar var haldið í sundlaug Sauðárkróks og var
Húnum frá Blönduósi boðin þátttaka á því móti.
17. júní: Héraðsmót UMSS haldið í sundlaug Sauðárkóks.
Auk þessa átti sunddeild Tindastóls fulltrúa á unglingalandsmóti UMFÍ Selfossi í júlí-ágúst,
Sigrúnu Þóru Karlsdóttur.
20. september: Sprettssundmót í sundlaug Sauðárkróks.
Að vanda stóðu krakkarnir sig vel, bættu árangur sinn og voru félaginu til sóma.
Viðurkenningar fyrir árið 2012
Á uppskeruhátíð deildarinnar fyrir árið 2012, haldinn á Kaffi Krók 20.febrúar 2013 voru
eftirfarandi viðurkenningar veittar:
Sundmaður sunddeildar Tindastóls: Sigrún Þóra Karlsdóttir
Tæknilegar framfarir: Þorgrímur Svavar Runólfsson
Ástundun: Magnús Hólm Freysson
Prúðmennska: Rannveig Stefánsdóttir
Auk þess fengu allir sundiðkendur sundgleraugu að gjöf frá deildinni.
Að lokum viljum við stjórnarmenn þakka öllum sem komið hafa að rekstri og starfsemi
deildarinnar og einnig þeim fjölmörgu sem styrkt hafa sunddeildina á ýmsan hátt á árinu
2012.
Sauðárkróki, febrúar 2013
Stjórn sunddeildar Tindastóls.
Þorgerður Eva Þórhallsdóttir
Ragna Hrund Hjartardóttir
Aðalbjörg Þorgrímsdóttir
Sigurlaug Dóra Ingimundardóttir
Stefán Ómar Stefánsson
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Ársreikningur sunddeildar
Rekstrarreikningur ársins 2012
2012

2011

Tekjur
Æfingagjöld
Styrkur frá aðalstjórn
Fjáraflanir
Vaxtatekjur

473.520
1.085.198
136.348
7.048

518.880
657.993
188.252
37.571

Samtals tekjur

1.702.114

1.402.696

545.538
645.625
233.355
161.956
98.189
95.035
104.541
58.500
-69.000
108.000
1.940

381.967
137.106
57.731
151.163
100.150
55.950
0
137.750
0
69.253
17.754

1.983.643

1.108.824

-281.529

293.872

Gjöld
Kostnaður vegna þjálfunar
Framlag í ferðasjóð
Mótahald
Uppskeruhátíð
Ýmis kostnaður vegna iðkenda
Auglýsingar
Keypt áhöld og tæki
Félagsgjöld
Leiðrétt áætluð félagsgjöld frá fyrra ári
Annar rekstrarkostnaður
Vaxtagjöld
Samtals gjöld
Hagnaður (-tap) ársins
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Efnahagsreikningur 31. desember 2012
31.12.2012

31.12.2011

960.987
960.987

1.276.658
1.276.658

0
0

3.000
3.000

960.987

1.279.658

48.696
8.805

15.575
79.068

57.501

94.643

1.185.015
-281.529

891.143
293.872

Eigið fé

903.486

1.185.015

Skuldir og eigið fé samtals

960.987

1.279.658

Eignir
Bankainnistæður
Handbært fé

Viðskiptakröfur
Aðrar skammtímakröfur

Eignir samtals

Skuldir og eigið fé
Skuldir
Laun og tengd gjöld
Ýmsar skammtímaskuldir
Skuldir samtals
Eigið fé
Höfuðstóll frá fyrra ári
Hagnaður (-tap) ársins
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Skýrsla stjórnar skíðadeildar
Starfið hjá stjórninni byrjaði strax eftir síðasta aðalfund. Það sem var nú merkilegast við
síðasta aðalfund var að Rannveig hætti sem gjaldkeri eftir 20 ára frábært starf, allavega skilaði
hún starfinu þannig að skíðadeild Tindastóls er skuldlaus þrátt fyrir gríðarlegar framkvæmdir
og uppbyggingu á skíðasvæðinu. En það kemur alltaf maður í manns stað og inn kom Hrund
Pétursdóttir og hefur hún sýnt það með störfum sínum á árinu að það á ekkert að gefa
Rannveigu eftir. Svo þess vegna er ég óhræddur við að gera nýjan samning við Sveitarfélagið
helst til 10 til 15 ára um rekstur og áframhaldandi uppbyggingu á svæðinu, því eins og staðan
er í dag þá er ekkert að gerast hjá okkur ég kem nú nánar að því síðar.
Eins og undanfarin ár var mikill áhugi og kraftur í stjórninni að byrja starfsárið þannig að
eftir yrði tekið og held ég að það hafi heppnast ágætlega. Við funduðum strax eftir aðalfund
og héldum reglulega eða eftir þörfum stjórnarfundi á árinu. Það var heilmikið spáð í það með
hvað hætti væri hægt að fjölga ferðamönnum á svæðið og hvaða breytingar yrði að gera á
skíðasvæðinu til þess að það væri samkeppnishæft við önnur skíðasvæði. Það voru einnig
miklar umræður og pælingar um það hvaða rekstrarform hentar okkar skíðasvæði, einnig var
mikil vinna lögð í að útvega þjálfara og vetrarstarfið skipulagt þannig að sem allir yrðu sáttir.
Þá er komið að því að segja ykkur frá okkar helstu niðurstöðum og hvað var gert á starfsárinu.
Fyrir það fyrsta þá verður að laga veginn uppeftir þetta er náttúrulega engan vegin boðlegt,
við erum trúlegast eina skíðasvæðið á Íslandi og þá líklegast í Evrópu sem er ekki með bundið
slitlag á veginn til okkar, í staðin er okkur boðið uppá leirdrullu sem veðst út um allt og eru
bifreiðarnar eins og forarhaugar þegar komið er úr skíðaferð sem er allgjörlega óviðunandi.
Ætti nú vegagerðin að sjá sér sóma í því að kippa þessu í liðinn því ég held að það sé eitt af
því mikilvægasta fyrir skíðasvæðið það er að segja ef við ætlum að halda áfram að stækka og
vera fyrirmyndar skíðasvæði, það verður að koma þessu í lag því auðvitað letur það fólk að
stunda útvist ef það þarf alltaf að taka bílinn og allan fatnað í alþrif eftir hverja heimsókn í
fjallið. Annað mál sem hefur reyndar margoft komið fram það er skíðaskálinn, hann er ónýttur
ekkert meira um það að segja. Við gerðum þarfagreiningu vegna skálbyggingar og fórum á
fjölmarga fundi með fulltrúum sveitafélagsins allt leit þetta ágætlega út um tíma en eins og sjá
má í dag þá hefur ekkert gerst svo hvað er þá hægt að gera, ég held að eina leiðin sé sú að gera
10 til 15 ára samning um rekstur og uppbyggingu á svæðinu eins og áður hefur komið fram.
Það er tilbúin langtíma áætlun um hvernig skal staðið að þeirri uppbyggingu til að gera
svæðið okkar að einu besta skíðasvæði landsins og fá þar af leiðandi heilu bílfarmana af fólki
til að koma og tæma veskið sitt í Skagafirði.
Þá er það æfingarhópurinn það verður að segjast eins og er að okkur hefur tekist ágætlega að
halda utanum þá krakka sem æfa skíði frá Sauðárkróki og nágranna sveitarfélögunum, það er
mér sönn ánægja að segja frá því að það koma æfingarkrakkar frá Blönduósi, Skagaströnd,
Sauðárkróki og Varmahlíð sem segir það að þetta skíðasvæði er skíðasvæðið fyrir norðurland
vestra og því alls ekki óeðlilegt að nágrannsveitarfélögin leggi aðeins pening í svæðið. En þá
að æfingarkrökkunum aftur, þau hafa verið að ná mjög góðum árangri, sýnt mikinn áhuga og
eljusemi á æfingum. Einnig höfum við haft góða þjálfara og frábærar brekkur til stunda og
æfa skíði. En það er ekki nægilegt að hafa góðar brekkur þegar engin önnur aðstaða er til taka
móti fólki. Því þá er eins víst að allt það góða starf sem unnið hefur verið glatist á örfá árum,
það vil ég alls ekki sjást gerast heldur horfa fram á við með bjartsýni og jákvæðni í huga,
þruma upp skála á eins skömmum tíma og hægt er.
Viggó gerði minniháttar breytingar á troðaranum og átti það heldur betur eftir að borga sig,
við spöruðum heilmikinn pening í viðhaldskostnað með þessum breytingum. En eins og flestir
gera sér grein fyrir þá að sjálfsögðu kostar það alltaf meira með hverju árinu á halda úti
gömlum græjum en það verður að segjast eins og er að við erum mjög heppin með troðara.
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Snjósleðanum þurfti smávægileg viðhald en það kostar víst allt sama hversu lítið sem það er.
Lyftan er farin að þurfa meira eftirlit og viðhald. Við byrjuðum að framleiða snjó um miðjan
nóvember og var fyrsti opnunar dagur þriðja desember. Nú verð ég að segja ykkur frá því
hvernig ég upplifði skíðdagana í desember, þannig var að veðrið, færið, viðmót starfsmanna
og gesta var þannig að óhætt er að fullyrða að hvergi í heiminn ríkti eins mikil hamingja og
gleði í nokkurri skíðabrekku eins og þessa daga í Tindastól.
Dagskrá eftir áramót var með hefðbundnu sniði allt svo æfingar byrjuðu í janúar, lyftupössum
var dreift til fyrsta og annarra bekkjar, Vetrarleikar, Páskadagskrá, farið á fjölmörg mót.
Bakarís og Steinullarmót voru í fjallinu og skíðaskóli var starfræktur. Var þetta allt vel
heppnað, mátti sjá bros og gleði í flestum andlitum. Að venju var slúttað og
uppskeruverðlaunum úthlutað og er það mál manna að ekkert íþróttafélaga komist með tærnar
þar sem við höfum hælana varðandi það að halda lokafagnað en það er eins og með annað það
er alltaf best að vera hógvær.
Opið var í 77 dagana í vetur og komu fjögurþúsund gestir sem er heldur minna en undanfarin
ár en trúlegast er skýringin sem hefur komið fram hér á undan sem er þá fyrst og fremst það
að hvorki vegur né skáli er boðlegur fólki. Skíðaleigan var færð út í skemmu og var öll
aðstaða bætt í kringum leiguna til dæmis var smíðaður þurrkari sem getur þurrkað 50 pör af
skíðaskóm, einnig var bætt við skíðum og skóm í leiguna og er það svo komið að við erum
með flottari skíðaleigum á landinu. Foreldrafélagið tók yfir rekstur á veitingasölunni í vetur
og mældist þessi breyting mjög vel fyrir.
Við létum ljós okkar skína í vetur allt svo lýsing var stórbætt í brekkunni er það nánast svo að
maður þarf að skíða niður með sólgleraugu og sólarvörn nr.15 svo maður brenni ekki, svo vel
lýsa þessar sólir okkar en það má alltaf gera betur,við höfum náð að klófesta í fleiri sólir og er
fyrirhugað að koma þeim upp núna á næstu dögum.
Að lokum vil ég þakka Viggó og Bjarna fyrir alla þá vinnu sem þeir hafa lagt á sig, stjórninni
fyrir samstarfið þá sérstaklega Habba og Þórunni sem hafa unnið mikið og gott starf fyrir
félagið í mörg ár en nú er komið að leiðarlokum hjá þeim og tímabært að einherjir aðrir taki
við keflinu. Að síðust vil ég þakka öll því góða fólki sem hefur komið að starfinu með okkur í
vetur en þá vil sérstaklega minnast á Gunnar Björn sem hætti sem þjálfari hjá okkur síðasta
vor eftir langt og farsælt starf, síðast en síst ykkur foreldrum því án ykkar væri þetta ekki hægt
og reyndar ástæðulaust að standa í þessu ef engin væri áhuginn.
Takk fyrir
Sigurður Bjarni Rafnsson formaður skíðadeildar Tindastóls.
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Ársreikningur skíðadeildar
Rekstrarreikningur tímabilsins 1.9.2011 - 31.8.2012
2011-12

2010-11

Tekjur
Auglýsingar á dagatali
Auglýsingar á skiltum
Tekjur af skíðasvæði
Æfingagjöld
Sauðárkróksbær, rekstrarstyrkur
Tindastóll
Vinna v/jólaskreytinga
Ýmsir styrkir
Vaxtatekjur

723.000
0
5.030.678
660.366
11.328.969
797.851
200.000
2.050.000
22.655

706.351
117.721
5.624.130
608.000
8.800.000
542.835
200.000
2.670.000
1.771.987

Tekjur samtals

20.813.519

21.041.024

Gjöld:
Leiga á skíðalandi
Fasteignagjöld
Laun og launatengd gjöld.
Þjálfun-, búnaður kostnaður og laun
Rafmagn
Skíðasamband Íslands
Heilbrigðisgjald
Viðhaldskostnaður svæðisins
Olíur og eldsneyti
Tryggingar
Skoðunargjöld
Sími
Námskeið
Skidata, miðar og leyfi
Ritföng, pappír, prentun & auglýs.
Tengigjöld, tölvu
Ferðakostnaður
Vetrarleikar
Verðlaunapeningar, bikarar
Samtök Skíðasvæða
Keppnisgjöld
Afskrifaðar kröfur
Gjöld samtals

65.751
219.153
5.944.985
2.265.028
1.436.119
23.837
11.626
4.711.330
2.340.491
445.985
104.040
66.151
0
0
464.513
0
42.000
167.943
23.400
56.855
42.390
4320
18.435.917

62.421
207.887
6.038.498
921.231
1.492.664
23.390
0
4.233.072
2.275.420
422.632
77.631
81.144
45.000
203.938
429.795
46.428
200.000
40.320
35.820
15.110
52.420
0
16.904.821

2.377.602

4.136.203

-78.145

-271.420

2.839.938

3.001.702

-540.481

863.081

Hagnaður (- tap) fyrir afskr. og fjármagnsgj.
Fjármagnskostnaður
Afskriftir
Hagnaður (-tap) ársins
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Efnahagsreikningur 31. ágúst 2012
31.08.2012

31.08.2011

1.158.229
943.292
28.452.519
1.020.799

1.219.188
992.939
30.926.651
754.000

31.574.839

33.892.778

Veltufjármunir:
Kaupþing banki 301268
Kaupþing banki 15475
Landsbanki Íslands
Kaupfélag Skagfirðinga, innlánsd.
Viðskiptakröfur

12.050
2.726.415
1.880
11.287
509.897

12.030
962.509
445.546
10.863
69.880

Veltufjármunir alls

3.261.529

1.500.828

34.836.368

35.393.606

Skammtímaskuldir
Aðrar skuldir

1.150.288

1.167.045

Skammtímaskuldir alls

1.150.288

1.167.045

Skuldir alls

1.150.288

1.167.045

Höfuðstóll frá fyrra ári
Hagnaður (-tap) ársins

34.226.561
-540.481
33.686.080

33.363.480
863.081
34.226.561

Skuldir og eigið fé samtals

34.836.368

35.393.606

Eignir
Fastafjármunir:
Greidd leiga til Torfa, afskr. 5% pa.
Skíðaskáli, afskr. 5% pa.
Skíðasvæðið, afskr 8% pa.
Búnaður skíðaleigu, afskr. 20% pa.
Fastafjármunir alls

Eignir samtals

Skuldir og eigið fé:
Skuldir

Eigið fé:
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Minningasjóður um Rúnar Inga Björnsson
Númer í sjóðaskrá 1246
Rúnar Ingi Björnsson var efnilegur íþróttamaður hjá UMF Tindastóli. Hann lést við
verkamannastörf ungur að aldri. Foreldrar hans stofnuðu minningarsjóð í hans nafni sem
hefur styrkt afreksfólk og afrekshópa, bæði til ferðalaga og keppni.
Stjórn sjóðsins samanstendur af formanni UMF Tindastóls, skólastjóra Árskóla og
sóknarpresti Sauðárkrókskirkju. Umsóknir um styrk úr minningarsjóðinum þurfa að berast
formanni UMF Tindastóls. Fyrir aðalfund á hverju ári hittist stjórnin og fer yfir umsóknir.
Þær sem eru samþykktar koma til úthlutunar á aðalfundi félagsins.
Þetta árið er úthlutað fjórum styrkjum úr sjóðnum. Formaður UMF Tindastóls afhendir
styrkina hér með.
1. Knattspyrnudeild vegna Björns Antons Guðmundssonar fær styrk að upphæð kr.
50.000 vegna þátttöku í landsliðsverkefnum í nafni UMF Tindastóls
2. Körfuknattleiksdeild vegna Þórönnu Óskar Sigurjónsdóttur fær styrk að upphæð kr.
50.000 vegna þátttöku í landsliðsverkefnum í nafni UMF Tindastóls
3. Körfuknattleiksdeild vegna Péturs Rúnars Birgissonar fær styrk að upphæð kr. 50.000
vegna þátttöku í landsliðsverkefnum í nafni UMF Tindastóls
4. Skíðadeild vegna Birnu Maríu Sigurðardóttur fær styrk að upphæð kr. 50.000 vegna
æfingaferða erlendis
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Ársreikningur Minningasjóður um Rúnar Inga Björnsson
Rekstrarreikningur ársins 2012
2012

2011

33.800
33.800

344.100
344.100

200.000
200.000

320.000
320.000

-166.200

24.100

124.393
-24.878
99.515

106.038
-21.206
84.832

66.685

108.932

Tekjur
Styrkir og gjafir
Tekjur samtals

Gjöld
Styrkveitingar skv. skipulagsskrá
Gjöld samtals

Afkoma fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur- og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur og verðbætur
Fjármagnstekjuskattur
Fjármagnsliðir samtals

Niðurstaða rekstrar
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Efnahagsreikningur 31. desember 2012
31.12.2012

31.12.2011

Veltufjármunir
Bankainnstæður og sjóðir
Veltufjármunir samtals

3.113.255
3.113.255

3.179.940
3.179.940

Eignir alls

3.113.255

3.179.940

Eigið fé
Eigið fé í ársbyrjun
Tekjur umfram gjöld
Eigið fé samtals

3.179.940
-66.685
3.113.255

3.071.008
108.932
3.179.940

Skuldir og eigið fé alls

3.113.255

3.179.940

Eignir

Skuldir og eigið fé
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