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Skýrsla stjórnar 
Ný stjórn og nefndir voru kosnar á síðasta aðalfundi, sem haldinn var 21. febrúar 2008. 
Stjórn VÍK fyrir árið 2008,  skipuðu þeir Hrafnkell Sigtryggsson, formaður, Jóhann 
Halldórsson, Einar Sverrisson, Birgir Már Georgsson og Sverrir Jónsson. Varamenn voru 
þeir Karl Gunnlaugsson, Kristján Arnór Grétarsson og Þóroddur Þóroddsson sem kom nýr 
inn í stjórn 
 
Árið 2008 var afmælisár félagsins sem stofnað var 1978 og því var markið strax sett hátt fyrir 
sumarið. Starfið fór vel af stað enda næg verkefni sem biðu stjórnar. Helstu verkefni stjórnar 
voru skilgreind sem fyrr - uppbygging svæða, keppnishald og umhverfismál auk annarra 
verkefna.   
Meðal fyrstu verkefna stjórnar var að ræða framhald keppninnar á Klaustri.  Eftir mikil og 
hreinlega leiðinleg samskipti var ljóst að ekki var grundvöllur fyrir því að semja við 
landeigendur um afnot af því svæði þar sem keppnin hafði verið haldin  undanfarin sex ár. 
Kröfur landeiganda um greiðslur voru þess eðlis að ljóst var að þeir hugðust hafa félagið og 
hjólamenn að féþúfu. Því var ákveðið að halda þess í stað miðnæturþolaksturskeppni í 
Bolaöldu á Jónsmessunni 21. júní. Um 200 manns tóku þátt í keppninni sem var 6 tíma 
liðakeppni sem lauk á miðnætti. Frábært veður lék við keppendur og skemmtileg stemmning 
var á svæðinu þar sem hundruðir manna komu saman. Fyrr um daginn var einnig keppt í, 
fjórhjólacrossi, kvennaflokki og 85cc flokki þannig að allir fengu eitthvað við sitt hæfi. 
Sigurvegarar dagsins voru þeir Einar Sigurðarson, Gunnar Sigurðsson og Gunnlaugur 
Karlsson en í öðru sæti voru Ágúst Már Viggósson og Björgvin Stefánsson. Járnkarlinn Árni 
Gunnar Gunnarsson sigraði í einstaklingskeppninni eftir harða keppni við Pétur Smárason. 
 
Fjöldi félagsmanna jókst jafnt og þétt á árinu.  Í árslok 2008, voru félagsmenn VÍK orðnir 
tæplega 1100 en voru í lok 2007, tæplega 1000 þannig að heldur hefur hægt á fjölgun 
félagsmanna miðað við undanfarin ár.  Af þessum fjölda greiddu um 350 manns félagsgjaldið 
2008 sem er talsverð fækkun frá 2007 þegar 540 manns greiddu félagsgjald. Þetta er 
verulegt áhyggjuefni þar sem félagið rekur sig að miklu leiti fyrir félags-  og 
aðgöngumiðagjöld. Hugsanlega má tengja þetta að einhverju leiti við efnahagsástandið en 
þar sem upphæðin er ekki há og hefur að auki verið óbreytt undanfarin ár er það vonandi að 
menn haldi áfram að styrkja félagið til frekari verka. Við útsendingu félagsgjalda og ítrekana 
var lagt að mönnum að þeir létu vita ef þeir vildu segja sig úr félaginu og var talsverður hópur 
sem nýtti sér það. Þó fjöldi félagsmanna sé mikilvægur er félaginu enginn hagur í því að hafa 
fjölda óvirka félagsmenn sem ekki endurspegla stærð félagsins. 
 
Síðasliðinn vetur réð félagið Garðar Þór Hilmarsson til starfa sem staðarhaldara og 
“altmuligmann” félagsins. Garðar var í 33% hlutastarfi til 1. apríl og einnig eftir 1. nóvember 
2008 en í 100% starfi yfir sumarmánuðina. Helstu verkefni hans hafa verið að sjá um eftirlit 
og viðhalda brauta og slóða, viðhald og þrif húsnæðis, kaffiuppáhellingar og fjölda annarra 
verkefni sem félagið hefur tekið sér fyrir hendur. Samstarfið við Garðar hefur verið afar gott 
enda maðurinn jákvæður og vinnuglaður með eindæmum. Honum eruh því þökkuð vel unnin 
störf og vonandi að félagið eigi gott samstarf með honum á komandi árum. 
 
Álfsnesið kom gríðarlega vel undan vetri og í byrjun apríl var byrjað að keyra brautina. Og þó 
enn mætti greina frost í jörðu var mjög gott veður þessa daga og aldrei of mikil bleyta í 
brautinni. Var gríðarleg aðsókn á svæðið í apríl og fram í maí en þegar líða tók á júní var 
veðurblíðan og miklir þurrkar farnir að segja til sín. Álfsnesnefndin, þeir Einar Bjarna, Reynir 
og Örn ásamt Garðari gerðu mjög góða hluti á svæðinu síðasta sumar s.s. vindgarða í 
kringum bílasvæðið, unnu lagfæringar á vinnuskúr og umhverfi hans, girðingum o.m.fl. Í vetur 
hefur verið unnið að því að fá leyfi fyrir lagningu rafmagns og vatns inn á svæðið sem 
vonandi klárast í sumar.  
 



Á Bolaöldusvæðinu, eins og annars staðar var vorið gott og mikil áhersla var lögð á að flýta 
fyrir þornun og koma í veg fyrir vatnssöfnun í gryfjunni þar sem motocrossbrautin er staðsett. 
Motocrossbrautin var opnuð 1. maí eftir vinnudag á svæðinu og kom mjög vel undan vetri. 
Litlar breytingar voru gerðar á brautinni sl. sumar en meiri tíma eytt í að þróa hana betur og 
fínstilla palla og ákveðna kafla. Gerðar voru tilraunir með að skipta ákveðnum beygjum með 
hrygg til fjölga aksturslínum sem gaf góða raun. Talsvert efni var keypt og sett í brautina á 
nokkrum stöðum. Enn og aftur var fengin beltagrafa með mölunarskóflu og var stór hluti 
brautarinnar malaður til að minnka grjótið í brautinni og gera hana betri. 2007 gáfu Mótormax 
og Ásbjörn Ólafsson heildverslun félaginu öfluga háþrýstidælu sem tekin var í gagnið á árinu 
ásamt því að sett var upp loftdæla í gámnum en notkun á þessum tækjum er ókeypis fyrir þá 
sem sækja svæðið. 
 
Undanfarin ár hafa miklir þurrkakaflar reglulega gert brautina grjótharða og nánast ófæra fyrir 
ryki. Öflugt vatnsúðunarkerfi var því sett niður í brautina í sumar með samstilltu átaki fjölda 
góðra manna með Dodda og píparana fremsta í flokki. Einnig var mikið þrekvirki unnið í lok 
sumars þegar steypt voru starthlið við brautina og sett upp fullkomin starthlið. Með aðstoð 
Opinna kerfa fjárfesti félagið ennfremur í glæsilegum tímatökuturni sem gjörbyltir allri 
aðstöðu á svæðinu til keppnishalds. Með þessari viðbót er keppnisaðstaðan í Bolaöldu án 
efa orðin sú besta á landinu. 
 
Í vetur voru gerðar tilraunir með að keyra brautina í myrkri með flóðljósakerrum og kösturum 
sem fengnum voru að láni. Í byrjun janúar var brautin t.d. keyrð með ljósum og var talsverður 
fjöldi sem kom og prófaði og enn meiri fjöldi sem kom og fylgdist með þrátt fyrir 
slagveðursrigningu og rok. Einnig voru gerðar tilraunir með að keyra brautina í snjó á 
nagladekkjum undir flóðljósum sem reyndist gríðarlega gaman. Lýsing gæti lengt 
notkunartíma brautarinnar verulega á haustin og gert okkur kleift að nota hana á veturna 
þegar aðstæður leyfðu. Kostnaður gæti þó orðið talsverður og vissara að fara varlega í þeim 
pælingum. Það er samt klárt að góðir kastarar á vel völdum stöðum gera brautina ágætlega 
færa í myrkri.  
 
Slóðar í Bolaöldu hafa talsvert látið á sjá undanfarin ár enda umferð gríðarleg á svæðinu. 
Keppnishald í maí og júní hafði ennfremur mikil áhrif og var talsvert slit á slóðunum af þeim 
völdum. Frágangi eftir keppnirnar var líka ábótavant og voru slóðar og stikur langt fram á 
sumar um allt svæði. Talsverð vinna var lögð í viðhald enduroslóða á svæðinu en sá sem bar 
hitann og þungann af því var Kristján Grétarsson. Reynt var að loka nokkrum slóðum sem 
voru slitnastir en því miður báru menn litla virðingu fyrir lokunum og greinilegt að þær þurfa 
vera mjög öflugar svo mark sé á þeim tekið. Áfram var haldið með sáningu í umhverfi 
brautarinnar og með aðstoð Landgræðslunnar var um 100 kg af fræi og 500 kg af áburði 
dreift á á svæðinu á ógróna bletti, sem gaf góða raun. 
 
Húsið, sem félagið fékk frá ÍAV 2007 hefur reynst mjög vel og hefur gjörbreytt allri aðstöðu á 
svæðinu og í sportinu í heild. Fjórhjólaleigan sem hefur aðstöðu á svæðinu hefur fengið að 
nýta húsið fyrir sína viðskiptavini og hefur skilað félaginu ágætum tekjum.  
 
2007 fjárfesti félagið í jarðýtu sem hefur reynst vel. Garðar hefur náð ágætis leikni í notkun 
vélarinnar og viðhald hefur verið innan skynsamlegra marka. Talsverð umræða og 
vangaveltur voru um að fjárfesta í minna tæki eða stórum traktor. Sem betur fer varð ekki af 
því enda viðbúið að það hefði orðið þung byrði á félaginu þegar vextir / gengi hækkaði. 
Fjármögnun á ýtunni er í íslenskum krónum og þó vextir hafi hækkað eru afborganir 
viðráðanlegar.   
 
Á árinu var smíðað heilmikið leynivopn eða ripper aftan í traktor sem hefur reynst gríðarlega 
vel. Með honum er hægt að rífa harða kafla í brautinni upp eftir þörfum og með litlum 
kostnaði og fyrirhöfn. Snillingurinn Kristján Grétarsson á allan heiðurinn af þessari smíði og 
fær mikið hrós fyrir. 
 



 
Keppt var bæði á Álfsnesi og í Bolaöldu í sumar. Keppnin í Álfsnesi var haldin í júní og þvi 
miður var mjög hvasst á keppnisdag sem setti sitt mark á keppnina. Brautin var hins vegar 
með besta móti og breytingar sem Reynir og co gerðu á brautinni reyndust mjög 
skemmtilegar. í Bolaöldu var síðasta keppni Íslandsmótsins í motocrossi var haldin í lok 
ágúst. Veðurguðirnir voru eins og oft áður ekki mjög jákvæðir í garð Íslandsmóts í Bolaöldu 
og það rigndi nánast bílförmum alla vikuna og laugardaginn fyrir keppni og var keppninni því 
frestað til sunnudags. Það bar árangur og þrátt fyrir bleytu í upphafi tókst keppnin gríðarlega 
vel í sól og blíðu. Í Bolaöldu voru einnig haldnar nokkrar bikarkeppnir í sumar með góðum 
árangri. Skemmtilegasta keppnin var án efa keppnin sem haldin var í október en þrátt fyrir 
snjóþekju að morgni keppnisdags var veðrið og brautin frábær og keppnin eftir því.  
 
Sem fyrr reyndist óþarflega erfitt að fá nægan mannskap til undirbúnings og framkvæmdar 
keppna félagsins og skáru endurokeppnirnar sig þó sérstaklega úr. Mjög erfitt hefur reynst að 
fá flaggara í motocrosskeppnum og hefur margoft legið við að keppni hafi hreinlega verið 
frestað. Þetta er gríðarlegt álag á þá sem skipuleggja og stjórna keppnunum og alls ekki á þá 
leggjandi ofan á allt annað stress að þurfa að betla aðstoð heilu dagana til að geta haldið 
þessar keppnir. Vonandi verður þó breyting á þessu með nýjum keppnisreglum MSÍ sem 
færir ábyrgðina á flöggurum meira á keppendur. 
 
Nokkrir vinnudagar voru haldnir á árinu á báðum svæðum og var oftast ágæt mæting á 
þessa daga og gaman að sjá fleiri ný andlit hjálpa til.  Sem fyrr er þetta þó oft sama fólkið 
sem sem leiðir þetta og er vinnuframlag þeirra alveg ómetanlegt. Sérstaklega má nefna í því 
samhengi  Björk / Brjáluðu Bínu, Helgu, Grétar Sölva, Ólaf Guðgeirs, Einar Sig, Reyni, Einar 
Bjarna, Örn Erlings, pípararana, Toyotagengið og fjöldi annarra auk stjórnarmanna sem hafa 
keyrt verkefnin áfram á árinu. Kann félagið öllum þeim sem lögðu hönd á plóginn bestu 
þakkir fyrir. 
 
Stefnan varðandi Bolaöldu fyrir komandi sumar er að viðhalda aðstöðunni án þess að leggja 
út í mikinn framkvæmdakostnað nema fjármagn sé til staðar. Atriði eins og símalögn og 
nettenging reyndust því miður mjög kostnaðarsöm og hefur verið slegið á frest í bili. Talsvert 
hefur rætt um að setja upp minni æfingabraut vestan við startkaflann og hugsanlega verður 
ráðist í þá framkvæmd ísumar. 
 
Á Álfsnesi er stefnt að því að koma brautinni sem fyrr í gott keyrsluhæft ástand sem fyrst og 
til stendur að bæta aðstöðuna enn frekar á árinu.  Markmiðið er að halda áfram þróun og 
viðhaldi á svæðinu og brautinni og tryggja skemmtilega og krefjandi braut með lágmarks 
tilkostnaði.  Stefnan hefur alltaf verið sú að setja að lágmarki alla innkomu brautarinnar í 
viðhald og meira þegar þörf krefur. 
 
Litla kaffistofan og Olís styrktu félagið á árinu sem var ánægjulegt auk þess sem félagsmenn 
fá góð kjör af öllu eldsneyti og vörum hjá Olís auk fjölda annarra fyrirtækja.  Hluti af allri veltu 
félagsmanna rennur ennfremur til félagsins sem styrkur.  Árskort voru seld í fyrsta skipti að 
brautum félagsins og seldust kort fyrir tæpar 2 milljónir. Tekjur af brautargjöldum voru þó 
ágætar á árinu eða rúmar 1,3 milljónir í Bolaöldu og 1,67 milljónir af Álfsnesi en stór hluti 
þeirra tekna kom inn í apríl og maí þegar brautin var nánast eina opna brautin á 
suðvesturhorninu. Í heildina var sala aðgöngumiða og korta um 5 milljónir sem er um 12% 
aukning frá 2007. 
 
Í lok árs eru fjármál félagsins í sæmilegum skorðum. Lítils háttar tap varð af rekstri félagsins 
á árinu eða sem nam rúmum 800 þúsund krónum. Félagið hefur staðið í umtalsverðum 
framkvæmdum á árinu, sem teljast til framtíðarfjárfestinga.  Tekjur félagsins voru um 19 
milljónir á móti 22 miljónum 2007. Því miður skuldaði félagið þó talsverða fjármuni um áramót 
eða um 4,6 milljónir sem rekja má til kostnaðar 2007 við rafmagnslögn en mikill hluti styrkja 
2008 fór í að greiða þá framkvæmd. Staðan hefur þó skánað talsvert núna og hefur tekist að 



greiða skuldir niður í tæpar 2 milljónir. Markmið stjórnar er að laga þessa stöðu og tryggja að 
samstarfsaðilar félagsins og velgjörðamenn eigi ekki fé inni hjá félaginu.   
 
Umhverfisnefndin vann gott starf á árinu og rak áróður fyrir bættri umferðarmenningu 
torfæruhjólamanna. Nefndina skipuðu þeir Gunnar Bjarnason, Leópold Sveinsson, Einar 
Sverrisson og Ólafur Guðgeirsson. Umhverfisnefnd VÍK heldur áfram störfum og sinnir 
verkefnum sem snúa að höfuðborgarsvæðinu og VÍK sérstaklega.  
 
Í sumar tókst ekki að halda úti æfingum fyrir börn og unglinga á vegum félagsins en stefnt er 
að því bæta úr því í sumar. Einnig verður reynt að ná samstarfi við ÍTR um þátttöku í 
Frístundakortinu þannig að allir undir 18 ára aldri geti nýtt kortið til að greiða þjálfun og 
aðgöngukort í brautirnar. Vonir standa til þess að foreldrar leggist á plóg með félaginu og 
aðstoði okkur í því að byggja upp gott æfingastarf. 
 
Haldnar voru fimm Íslandsmeistaramótskeppnir í motocrossi og þrjár endurokeppnir auk 
bikarkeppna á vegum MSÍ. Einar S. Sigurðarson í VÍK vann Íslandsmeistaratitil í MX-1 og 
Gunnlaugur Karlsson í MX-2 flokki en samtals átti VÍK 21 Íslandsmeistaratitil í einstaklings og 
liðakeppnum. 
 
Nafn Keppnisgrein Flokkur
Einar Sigurðarson Enduro - þolakstur Meistaradeild – flokkameistari E3

Árni G. Gunnarsson Enduro - þolakstur Tvímenningur
Einar Sigurðarson Motocross MX-1

Gunnlaugur Karlsson Motocross MX-2

Sölvi Sveinsson Motocross MX Unglinga

Gunnlaugur R. Björnsson Enduro - þolakstur Liðakeppni Meistaradeild

Ágúst Már Viggósson Enduro - þolakstur Liðakeppni Meistaradeild
Sölvi Sveinsson Enduro - þolakstur Liðakeppni Meistaradeild

Karen Arnardóttir Motocross Liðakeppni - Kvennaflokkur

Aníta Hauksdóttir Motocross Liðakeppni - Kvennaflokkur

Eyþór Reynisson Motocross Liðakeppni - Mótorhjól 85cc
Arnór Hauksson Motocross Liðakeppni -Mótorhjól 125cc

Arnar Ingi Guðbjartsson Motocross Liðakeppni -Mótorhjól 125cc

Helgi Már Hrafnkelsson Motocross Liðakeppni -Mótorhjól 125cc

Einar Sigurðarson Motocross Liðakeppni MX1

Gunnlaugur Karlsson Motocross Liðakeppni MX1
Gunnar Sigurðsson Motocross Liðakeppni MX1

Örn Sævar Hilmarsson Motocross Liðakeppni MX2

Árni G. Gunnarsson Motocross Liðakeppni MX2

Steinn Hlíðar Jónsson Motocross Liðakeppni MX2

Heiðar Grétarsson Motocross Liðakeppni MX2  
 
Í haust tók íslenskt lið, í annað skipti þátt í Motocross of Nations í Bretlandi, á vegum MSÍ.  
Einar S. Sigurðarson fór sem fulltrúi VÍK í liðinu.  
 
Í lok árs var Gunnlaugur Karlsson tilnefndur sem aksturíþróttamaður ársins fyrir hönd 
félagsins.  
 



Í byrjun nóvember stóð félagið fyrir einstaklega vel heppnaðri afmælisárshátíð sem haldin var 
í sal við Keiluhöllina í Öskjuhlíð undir stjórn fyrrverandi formanns Magnúsar Þórs 
Sveinssonar. Allur undirbúningur, skemmtiatriði og veislustjórn var með ólíkindum glæsilegur 
og fá Maggi, Helga, Björk, Biggi og allir aðrir sem lögðu þar hönd á plóginn bestu þakkir fyrir.  
 
Það þarf ekki að ræða neitt sérstaklega um efnahagsástandið eftir hremmingar síðustu 
mánaða. Þetta mun þó án efa hafa einhver áhrif á rekstur félagins. Það er hins vegar stefna 
félagsins að halda áfram á sömu braut og byggja enn frekar á þeirri starfsemi og aðstöðu 
sem komin er en með fullri varkárni í fjármálum, að sjálfsögðu. Meiri áhersla verður þó lögð á 
að efla allt félagsstarf til að tryggja aðsókn og þjónustu við félagsmenn s.s. æfingar, fræðslu 
og almenn samskipti við félagsmenn. Gríðarleg vinna hefur farið uppbyggingu svæðanna 
undanfarin tvö sumur en oft á kostnað félagsstarfsins. Þessu þarf að breyta – ekki síst til að 
tryggja viðgang og nýliðun félagsins og allra sem að rekstri þess koma. Þessi þáttur verður 
vonandi mun sýnilegri á komandi ári. Öll þau hjól sem hafa verið flutt inn undanfarin ár fara 
hvergi og menn halda áfram að hjóla. “Blingið” minnkar kannski eitthvað og hjólin eldast en 
fólkið verður vonandi jafn áhugasamt áfram en áherslan verður þess í stað á það að hjóla 
sem er auðvitað aðalmálið.  
 
Það er því von okkar sem að félaginu standa að umbrotin í kringum okkur hafi jákvæð áhrif á 
félagsstarfið og félagslega uppbyggingu. Peningar verða hugsanlega minni til framkvæmda 
en við látum það ekki á okkur fá enda svæðin orðin mjög vel búin. Hvað okkur snertir kemur 
því ekkert annað til greina að halda áfram á sömu braut og gefa frekar meira í til að halda 
rekstrinum gangandi á næstu árum. Það hefur engin keppni ennþá unnist með því að standa 
á bremsunni - þó þær séu oft nauðsynlegar.  
 
Að lokum vil ég þakka stjórn VÍK fyrir vel unnin störf. Sömuleiðis þakka ég öllum 
nefndarmönnum og gjaldkeranum, Kolbrúnu Ólafsdóttur fyrir þeirra störf á árinu. 
 
Ég vil biðja salinn um að gefa  þeim og öllum öðrum sem gerðu félagsstarfið jafn skemmtilegt 
og raun ber vitni, gott klapp. 
 
 Takk fyrir. 
 
 
Fh. stjórnar Vélhjólaíþróttaklúbbsins 
 
 
Hrafnkell Sigtryggsson 
 


