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Skýrsla stjórnar 
Ný stjórn og nefndir voru kosnar á síðasta aðalfundi, sem haldinn var 16. mars 2010.  
Stjórn VÍK fyrir árið 2010, skipuðu þeir Hrafnkell Sigtryggsson, Birgir Már Georgsson, 
Hrafn Guðbergsson, Ólafur Þór Gíslason og Þóroddur Þóroddsson.  
Varamenn voru: Karl Gunnlaugsson, Guðbjartur Stefánsson, Sverrir Jónsson og Einar 
Sverrisson.  
 
Eitt fyrsta verkefni stjórnar var að halda utan um nýja Klausturskeppni en síðasta vetur 
var samið við nýja aðila um staðsetningu keppninnar í landi Ásgarðs. Skráning hófst 10. 
mars og fylltist í keppnina á rúmum sólarhring. Í upphafi var stefnt á að hámarksfjöldi 
keppenda færi ekki yfir 300 manns. Helsta ástæðan fyrir þessu var að keppnin var nú 
haldin á nýjum stað þar sem engin reynsla var komin á aðstöðuna, aðkomu, bílastæði, 
pitt, brautina eða neitt af því sem  þarf að ganga upp á keppnisdegi. Mikil pressa varð þó 
á okkur að hleypa fleiri keppendum og þegar upp var staðið voru ríflega 400 manns 
skráðir til keppni.  
 
Undirbúningur gekk mjög vel og voru þeir Kjartan á Klaustri og Hörður á Ásgarði 
aðalmennirnir í brautarlagningunni og öðrum undirbúningi. Stjórn VÍK fór eina vinnuferð 
á staðinn auk þess að mæta tímanlega fyrir keppni. Á keppnisdag kom fljótlega í ljós 
keppendafjöldi myndi valda vandræðum. Ekki tókst að koma í veg fyrir að menn kæmu 
sér fyrir í tjöldum í pittinum sem olli því fljótt að mikil örtröð myndaðist og troðningur á 
veginum sem lá í gegnum pittinn. Allt gekk þó vel fram að keppni. Ræsing gekk vel en 
strax á fyrsta tímanum var ljóst að mýrin yrði erfið. Fjöldi hjóla sat fljótlega fastur og 
brautargæslumenn réðu ekkert við að hjálpa öllum þeim sem sátu á kafi í drullunni. 
Erfiðlega gekk að ná sambandi við brautargæslumenn og því var erfitt að ná yfirsýn á 
hversu stórt vandamál mýrin var í raun og veru. Þegar það kom í ljós var ákveðið að 
stöðva keppnina og stytta hringinn. Eftir endurræsingu gekk keppnin vel fyrir sig en 
hringurinn var þó allt of stuttur fyrir allan þennan fjölda keppenda.  
 
Fremstir eftir daginn og Overall sigurvegarar voru þeir Einar Sigurðarson og Gunnar 
Sigurðsson. Sandra og Margrét Júlíusdætur sigruðu í kvennaflokki. 
Þrímenningskeppnina sigruðu þeir Alexander Kárason, Hlynur Gylfason og Einar Örn 
Gunnarsson. Járnkarlinn 2010 var Anton Freyr Birgisson sem sigraði í 
einstaklingskeppninni 
 
Strax að keppni lokinni hélt stjórn uppgjörsfund þar sem farið var yfir hvað fór úrskeiðis 
og tók saman ítarlegan lista um það sem þarf að gera betur fyrir næstu keppni. Helstu 
punktar voru: 
 
1. Brautarlagning, finna nýja leið / hækka upp slóð í gegnum mýrina, nota öflugri og 
sýnilegri brautarmerkingar, skýrari reglur á skiptisvæði og minnka hraða þar. 
2. Tímatökur og tímavarsla, betra aðgengi  að upplýsingum úr tímatökubúnaði, tvö 
tímahlið, skýr staða efstu manna sýnileg, þráðlaust net - athuga með nýtt kerfi. 
 3. Pittsvæði, betra skipulag, ekki tjaldstæði, blanda áhorfendum og keppendum ekki 
saman.  
4. Tæki og skipulag, öflugra hljóðkerfi, öruggt rafmagn, betri umgengni á staðnum. 
5. Brautargæsla, fleiri starfsmenn, veita víti, betri fjarskipti 
6. Klaustur 2011  - mögulega 21. maí, að teknu tilliti til annarra keppna og alþjóðlegra 
keppna 



7. Búa til fastar reglur um keppnina, skilgreina allar reglur, vald keppnisstjórnar algert, 
hvað má og hvað ekki osfrv. 
 
Þrátt fyrir mýrina og alla aðra vankanta var Klausturskeppnin frábær skemmtun og 
virkileg lyftistöng fyrir sportið. Undirbúningur fyrir næsta keppni er þegar hafinn og verður 
gaman að sjá hvernig tekst til á næsta ári. Þeim Kjartani, Herði og Eyþóri og öllum 
öðrum á Ásgarði þökkum við kærlega fyrir frábært samstarf. 
 
Fjöldi félagsmanna jókst jafnt og þétt á árinu. Núna telja félagsmenn VÍK um 1230 hefur 
félögum fjölgað um 100 á árinu. Af þessum fjölda greiddu um 530 manns félagsgjaldið 
2010 sem er talsverð aukning frá síðasta ári þegar um 410 manns greiddu félagsgjaldið.  
 
Starfsmaður félagsins er, eins og tvö síðastu ár, Garðar Þór Hilmarsson. Hann hefur 
verið í 100% starfi yfir sumarmánuðina en milli 1. nóvember og 1. apríl  í 33% hlutastarfi. 
Helstu verkefni hans hafa verið að sjá um eftirlit og viðhald brauta og slóða, viðhald og 
þrif húsnæðis, kaffiuppáhellingar og fjöldi annarra verkefna sem tengjast félagsstarfinu. 
Samstarfið við Garðar hefur verið afar gott á árinu og ber að þakka honum vel unnin 
störf.  
 
Í sumar sótti félagið um að fá að ráða tvo starfsmenn í sumarliðaverkefni 
Reykjavíkurborgar. Arnar Ingi Guðbjartsson kom til starfa í júlí og sinnti ýmsum störfum á 
svæðunum fram í september og Helgi Már Hrafnkelsson vann við þjálfun og aðstoð á 
svæðunum í júlí og ágúst.  
 
Álfsnesið kom ágætlega undan vetri í ár og var brautin opnuð 24. apríl sem er 
óvenjusnemma enda var vorið gott. Eins og oft áður varið farið í nokkrar skemmtilegar 
breytingar á brautinni sem heppnuðust mjög vel. Ekki náðist að tengja rafmagn inn á 
svæðið en sú vinna er með ólíkindum þung og þreytandi og í raun ótrúleg skriffinnska 
sem fylgir því að tengja 10 fm færanlegt hús við rafmagn. Þar af leiðandi náðist ekki að 
keyra upp vatn í borholuna en rafstöð var keyrð á svæðinu þegar hægt var.  Einari 
Bjarnasyni, Erni Erlingssyni og Reyni Jónssyni þökkum við fyrir mikið og gott starf á 
svæðinu.  
 
Bolaöldubrautin opnaði snemma í ár og var fyrsta keyrsla auglýst 25. mars en formleg 
opnun var þó ekki fyrr en 17. apríl en þá hafði brautin verið löguð með jarðýtu og var í 
toppstandi. Enduroslóðar á svæðinu voru þó enn mjög blautir og opnuðu ekki fyrr en um 
miðjan maí þegar Jósepsdalur var opnaður.  Aðrir slóðar voru lokaðir fram í lok maí. 
Mikið álag á slóðana þegar enn er mikil bleyta og frost í jörðu skemmir slóðana verulega 
og gerir allt viðhald mun erfiðara. Lokanir voru ítrekað auglýstar á vef félagsins en því 
miður var of mikið um að menn sinntu ekki þeim beiðnum. 
 
Nokkrar góðar breytingar voru gerðar á brautinni á liðnu sumri og virtust þær fá góðar 
móttökur. Allar breytingar þurfti að undirbúa vel enda félagið ekki lengur með ýtu á 
staðnum. Óli Gísla var aðalmaðurinn í hönnun á breytingum með aðstoð fleiri góðra 
manna.  Allt viðhald á brautinni var mun erfiðara en áður. Bæði munar um að hafa ekki 
jarðýtuna og eins er dráttarvélin á svæðinu orðin mikið notuð og þolir ekki mikil átök 
nema fá verulegt viðhald og klapp. Félagið hefur leigt jarðýtu í sumar og það virðist mun 
hagkvæmari kostur en að eiga og reka tæki sem getur kostað milljónir í viðhald ef 
eitthvað bilar. Það er hinsvegar ljóst að félagið verður að fjárfesta í öflugri dráttarvél fyrir 
næsta sumar til að geta haldið brautum og slóðum þokkalega góðum næsta sumar. 
 
Eins og undanfarin sumur hafa þurrkar gert okkur lífið leitt og gert brautina grjótharða og 
erfiða yfirferðar. Vatnsúðunarkerfið sem sett var í brautina sumarið 2008 hefur verið 



endurbætt – m.a. var stútum bætt við kerfið og búið er að koma fyrir stórum vatnstanki 
sem ætti að auðvelda enn frekar notkun kerfisins næsta sumar.  Ljóst er að aðsókn hefur 
verið með minnsta móti á svæðin. Rafmagnskostnaður við að keyra úðunarkerfið er á 
sama tíma verulegur og alveg álitamál hvort eigi ekki hreinlega að loka svæðinu alveg í 
sól og hita um og yfir 20 gráður. 
 
Slóðar í Bolaöldu hafa talsvert látið á sjá undanfarin ár enda umferð gríðarleg á 
svæðinu. Talsvert var unnið í lagfæringum og lokunum á mjög slitnum slóðum sem skilar 
árangri. Borðar og stikur sem lágu víða voru hreinsaðir upp strax í vor og er mikill munur 
að sjá svæðið eftir það. Áfram var haldið með sáningu og áburðardreifingu á svæðinu og 
var um 100 kg af fræi, hátt í 1500 kg af áburði og umtalsverðu magni af hrossaskít dreift 
á svæðinu með góðum árangri. 
 
Lítið hefur heyrst af áformum Ökukennarafélagsins sem sótt hefur um að byggja 
kennslusvæði við hliðina á Bolaöldubrautunum en það mál er þó í ákveðnu ferli og er 
haldið vakandi. Lítið var gert í húsnæðismálum og annarri þróun á Bolaöldusvæðinu en 
hugmyndir þess efnis voru kynntar á síðasta aðalfundi. Það er þó gott að muna að þau 
áform tóku til þróunar svæðisins á næstu 10 árum þannig að við höfum enn nægan tíma 
til stefnu. Félagið mun vinna að þessum tillögum á næstu árum  - nauðsynlegt að hafa 
eitthvað að stefna á. 
 
Í sumar voru aftur haldnar æfingar fyrir börn og unglinga á vegum félagsins. Gunnlaugur 
Karlsson og Helgi Már Hrafnkelsson sáu um æfingarnar sem voru vel sóttar. Um það bil 
30 krakkar á aldrinum 5 til 15 ára sóttu æfingarnar sem haldnar voru tvisvar í viku á 
mánudögum og miðvikudögum. Mjög gaman var að fylgjast með þessu starfi og voru 
foreldrar mjög ánægðir með framtakið.  
 
Nú í haust eru æfingar hafnar að nýju í Reiðhöllinni í Víðidal. Þær virðast þó fara aðeins 
hægar af stað en síðasta vetur þegar aðsókn var mjög góð. Það kemur þó betur í ljós á 
næstu vikum hvort það verði áfram raunin.   
 
Fjöldi keppenda í keppnum sumarsins var á þriðja hundraðið. Eftirfarandi félagsmenn 
VÍK urðu Íslandsmeistarar í eftirtöldum flokkum: 
 
Nafn Flokkur
Kári Jónsson Íslandsmót 2010 Enduro ECC-1 flokki
Björgvin Sveinn Stefánsson Íslandsmót 2010 Enduro - ECC-2 flokki
Magnús Guðbjartur Helgason Íslandsmót 2010 Enduro - 40+ flokkur
Guðbjartur Magnússon Íslandsmót 2010 Enduro - 85cc flokkur
Ingvi Björn Birgisson Íslandsmót 2010 Enduro - B flokkur
Guðfinna Gróa Pétursdóttir Íslandsmót 2010 Enduro - B kvennaflokkur
Eyþór Reynisson Íslandsmót 2010 MX-2
Haukur Þorsteinsson Íslandsmót 2010 40+ flokkur
Guðbjartur Magnússon Íslandsmót 2010 85cc flokkur
Kjartan Gunnarsson Íslandsmót 2010 unglingaflokkur  



Í haust tók íslenskt lið þátt í Motocross of Nations í Bandaríkjunum í fjórða skiptið á 
vegum MSÍ. Hjálmar Jónsson, Gylfi Guðmundsson og Eyþór Reynisson úr VÍK tóku þátt 
að þessu sinni. Haldin var skemmtikeppni í lok ágúst til styrktar ferðinni og söfnuðust um 
240.000 kr. í ferðasjóðinn.  
 
Vegna breytinga á tímasetningu aðalfundar er ekki langt um liðið frá síðasta aðalfundi. 
Tímabilið hefur þó verið viðburðaríkt. Stjórnin hefur lagt mikið upp úr því að efla 
starfsemi félagsins ekki síst til að spyrna við neikvæðum straumum sem dynja á okkur 
alls staðar að.  
 
Með því að bjóða upp á æfingar, innanhússkeppnir, bikarkeppnir, námskeið og allt 
annað félagsstarf getum við vonandi fleytt okkur í gegnum þetta erfiða tímabil. Sportið 
hefur vaxið mjög hratt síðustu ár og til að viðhalda þeim fjölda þurfum við að halda vel á 
spilunum og halda áhuganum lifandi. Það er alveg greinilegt að menn hafa minni 
peninga á milli handanna til að verja í sportið en þó árið 2007 sé liðið er enn fullt líf í 
hjólafólki. 
 
Félagið hefur vaxið mikið á síðustu árum og margt áunnist. Fjármálin hafa oft verið erfið 
undanfarin ár enda dýrt að byggja upp góða aðstöðu jafn hratt og við höfum gert. Góður 
rekstur og sparsemi í ár hefur skilað okkur frábærri rekstrarniðurstöðu þrátt fyrir allan 
barlóm.  
 
Klausturskeppnin á drjúgan þátt í góðri niðurstöðu ársins en keppnin skilaði félaginu 
ágætum tekjum. Auk þess sparaðist mikið við sölu á jarðýtunni, síðasta vetur, en 
viðhalds- og rekstrarkostnaður á henni var orðinn umtalsverður baggi á félaginu. 
Niðurstaðan er sú að félagið er nú nánast skuldlaust en um síðustu áramót skulduðum 
við tæpar 4 milljónir króna. Þetta hefur ekki verið þrautalaust og við vildum gjarnan hafa 
framkvæmt meira á árinu. En ef allt gengur upp og styrkir og aðrar tekjur skila sér 
samkvæmt áætlun ættum við að geta bætt vel úr því á næsta ári. 
 
Öflugra viðhald og uppbygging á brautum og slóðum, uppbygging æfinga- og almenns 
félagsstarfs auk þess að fjárfesta í öflugri dráttarvél eru meðal þeirra atriða sem eru á 
stefnuskránni fyrir næsta ár. Tíminn leiðir í ljós hvað við náum langt en viljinn og 
metnaðurinn stjórnar er klárlega fyrir hendi. 
 
Að lokum vil ég þakka stjórn VÍK fyrir vel unnin störf. Sömuleiðis þakka ég öllum 
nefndarmönnum fyrir þeirra störf á árinu. 
 
Ég vil biðja salinn um að gefa þeim og öllum öðrum sem gera félagsstarfið jafn 
skemmtilegt og raun ber vitni, gott klapp. 
 
 Takk fyrir. 
 
 
Fh. stjórnar Vélhjólaíþróttaklúbbsins 
 
 
Hrafnkell Sigtryggsson 


