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Inngangur 

Íþróttir og hreyfing er veigamikill þáttur í lífi sérhvers einstaklings. Íþróttastarf fléttast inn í 
menningu, menntun og afþreyingu. Það er atvinnuskapandi og tengist náið hagsæld og félags-
legum auði byggðarlaga. Regluleg hreyfing lækkar kostnað við heilbrigðisþjónustu, eykur 
framleiðni, styrkir skólastarf, dregur úr fjarveru frá starfi, hvetur til samvinnu og samstöðu. Sem 
forvörn er hún ein hagkvæmasta og áhrifaríkasta leiðin að bættri lýðheilsu.1 

Rannsóknir, sem hafa verið gerðar hér á landi, sýna að þau börn og ungmenni sem stunda íþróttir 
eiga meiri möguleika á að njóta þess sem lífið hefur að bjóða, og þau leiðast síður út í neyslu 
hvers konar ávana- eða vímuefna. Afrek íþróttamanna okkar hafa jákvæð áhrif á samfélagsvitund 
og afreksmenn eru góðar fyrirmyndir fyrir þá sem yngri eru og hvetja þá til dáða.2 

Á Akureyri er fjölbreytt íþróttastarf. Starfið er borið uppi af frjálsum félagasamtökum sem sýnt 
hafa í verki að þeim er treystandi til að halda uppi öflugu íþróttastarfi. Hlutverk íþróttastefnu 
Akureyrarkaupstaðar er að styðja við og efla þetta góða starf í bæjarfélaginu, jafnt almennings-
íþróttir sem keppnis- og afreksíþróttir. Tilgangurinn er að fjölga tækifærum íbúa og gesta til 
reglulegrar hreyfingar sem mikilvægrar forvarnar og vinna þar með að auknu heilbrigði í sam-
félaginu og efla félagsauð þess. Með íþróttastefnu sinni vill Akureyrarkaupstaður styrkja og þróa 
aðstöðu til íþróttaiðkunar og stuðla að aukinni fjölbreytni og gæðum. 

Stefnan leggur línur um samstarf bæjarfélagsins og íþróttafélaganna í sveitarfélaginu. Hún tekur 
til hinna fjölmörgu mismunandi hópa sem stunda íþróttir. Hún á að höfða jafnt til allra íbúa óháð 
aldri, stétt eða stöðu, uppruna, kyni og fötlun. Stefnan felur ekki í sér fjárhagslegar skuld-
bindingar bæjarfélagsins gagnvart einstökum leiðum sem tilgreindar eru við markmiðin. Tillögur 
þar að lútandi skulu gerðar í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar hverju sinni. 

Íþróttastefnan á að vera leiðarljós og aflvaki fyrir bæjarfulltrúa, embættismenn, forystumenn 
íþróttahreyfingarinnar og aðra íbúa til framfara og góðra verka á sviði íþróttamála. Á grundvelli 
hennar byggir íþróttaráð aðgerðaráætlun sína til skemmri tíma. Með íþróttastefnu sinni freista 
bæjaryfirvöld þess að samstilla hinar ýmsu deildir bæjarkerfisins sem áhrif hafa á aðstöðu og 
hvatningu til íþróttaiðkunar.  

                                                 
1 Menntamálaráðuneytið. (2006). Íþróttavæðum Ísland. Aukin þátttaka – Breyttur lífsstíll. Skýrsla starfshóps um mótun 
íþróttastefnu - tillaga að íþróttastefnu Íslands. Sótt 12. október 2009 af http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/ithrottavaeding.pdf.  

World Health Organization (2003). Health and development through physical activity and sport. Sótt 12. október 2009 af 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_NMH_NPH_PAH_03.2.pdf. 
2 Sama heimild. 
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Almenningsíþróttir 

Almenningsíþróttir fela í sér víðtækt svið íþrótta eða hreyfingar sem fólk á öllum aldri stundar 
sér til heilsubótar og ánægju án tillits til keppni. Regluleg hreyfing er nauðsynleg fyrir fólk á 
öllum aldri, stuðlar að betri líðan og eykur lífsgæði. Umhverfi og náttúrufar Akureyrarkaup-
staðar bjóða upp á kjöraðstæður til almenningsíþrótta og útivistar. Bæjarfélagið telur mikilvægt 
að byggja upp aðstöðu á útivistarsvæðum bæjarfélagsins og leggur áherslu á að nýta möguleika 
er umhverfið gefur íbúum þess til hollra og uppbyggilegra lífshátta. 
 
 
Vakning hefur orðið meðal almennings um gildi hvers konar hreyfingar til aukins heilbrigðis. 
Vaxandi aðsókn í íþróttir, heilsuræktarstöðvar og útivist er skýr vottur þessa. Akureyri er vel 
staðsett landfræðilega hvað varðar aðstöðu til útivistar. Umhverfi bæjarfélagsins er heppilegt til 
hvers konar hreyfingar sem skipulögð er á vegum félaga og sjálfstæðrar íþróttastarfsemi sumar 
sem vetur. Auk þess leggur bæjarfélagið áherslu á að gera íþróttamannvirki aðgengileg fyrir allan 
almenning og að leggja göngu- og hjólreiðastíga sem auðvelda umferð um bæinn og tengjast 
útivistarsvæðum í nágrenni hans. 
 
Markmið Akureyrarkaupstaðar: 

Að efla og viðhalda vitund fólks um mikilvægi þátttöku í almenningsíþróttum þannig að sem 
flestir stundi íþróttir og hreyfingu sér til heilsubótar.  

Að íbúum bæjarfélagsins standi til boða fjölbreytt aðstaða til iðkunar almenningsíþrótta. 

 
Leiðir: 
Til að vinna að ofangreindum markmiðum vill Akureyrarkaupstaður: 

− að framkvæmdadeild stuðli að góðri umgengni um útivistarsvæði. 
− að Akureyrarstofa geri allar upplýsingar er varða almenningsíþróttir aðgengilegar t.d. á 

heimasíðum Akureyrarkaupstaðar.  
− að Akureyrarstofa efli upplýsingagjöf til bæjarbúa og ferðafólks um aðstöðu til 

almenningsíþrótta og útivistar.  
− að skipulagsdeild gefi út og uppfæri reglulega kort  af Akureyri og nágrenni, Grímsey og 

Hrísey þar sem göngu-, hjóla- og reiðstígar eru merktir. 
− að íþróttadeild efli samstarf við ýmsa hópa sem standa utan Íþróttabandalags Akureyrar 

(ÍBA) og stunda almenna líkamsrækt. 
− að skipulags- og framkvæmdadeild stuðli að aukinni notkun reiðhjóla allt árið með 

bættum merkingum og greiðum leiðum sem auka öryggi hjólreiðamanna.  
− að Fasteignir Akureyrarbæjar bæti aðstöðu til að geyma hjól við vinnustaði bæjarins og 

hvetja aðra vinnustaði til þess sama. 
− að framkvæmdadeild efli almenningssamgöngur við íþróttamannvirki og útivistarsvæði. 
− að íþróttadeild hafi samstarf við íþróttafélögin um að kynna bæjarbúum hvað er í boði á 

þeirra vegum.  
− að framkvæmdadeild og Fasteignir Akureyrarbæjar ásamt íþróttadeild vinni áfram að 

viðhaldi og uppbyggingu á fjölþættri aðstöðu til almenningsíþrótta. 
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Skóli og íþróttir 

Hreyfing og leikir eru börnum lífsnauðsyn til að öðlast góðan líkamlegan og andlegan þroska. 
Því er mikilvægt að skapa öllum börnum og unglingum góðar aðstæður til  þess og vekja með 
þeim áhuga á hollri hreyfingu og þar með leggja grunn að heilbrigðu líferni ævina alla. 
 
Mikilvægt er að börn hljóti snemma markvissa kennslu í íþróttum og örvun til þátttöku í þeim. 
Leggja ber áherslu á fjölbreytt viðfangsefni sem taka mið af  þroska og þörfum barnanna. Fyrstu 
kynni þeirra af íþróttum þurfa að vera jákvæð. Því ætti kennsla og þjálfun að miðast við þroska 
hvers og eins og vera leikræn og skemmtileg. 
 
Á öllum skólastigum þarf að stuðla að aukinni samvinnu skóla og íþróttafélaga með það að 
markmiði að gera starf þessara aðila samfellt. Samtímis ættu börn og unglingar að kynnast starfi 
íþróttafélaganna í bænum til að geta fundið sinn vettvang og sinnt áhugamálum sínum innan 
vébanda þeirra. Leggja skal áherslu á hæfilegt æfingamagn og ekki gera of miklar kröfur til 
árangurs í keppni of snemma. 
 
Í leikskólum verði skapaðar aðstæður og tími til að rækta meðfædda hreyfiþörf barnanna með 
markvissum leikjum sem styrkja börnin og veki með þeim áhuga á almennri hreyfingu. Eðlilegt 
er að íþróttir og önnur skipulögð hreyfing barna sé hluti af lífi þeirra á leikskólaaldri. Hreyfing og 
skipulögð íþróttastarfsemi sem börn á leikskólaaldri stunda stuðlar að bættri andlegri- og 
líkamlegri heilsu þeirra og gerir þau hæfari til að takast á við dagleg verkefni. 
 
Í grunn- og framhaldsskólum er mikilvægt að kynna nemendum fjölbreytta möguleika í íþróttum 
og halda áfram að stuðla að hollri hreyfingu og heilbrigðu líferni í samstarfi við íþróttafélög, 
önnur félagasamtök og opinbera aðila. Stuðla ber að öflugu félags- og foreldrastarfi og 
skipuleggja æfingatíma þannig að hann skapi rými fyrir önnur heilbrigð áhugamál og samveru 
fjölskyldunnar. Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til að leggja sitt af mörkum við 
skipulagningu og stefnumörkun íþróttastarfsins. 
 
Efla þarf fræðslu fyrir unglinga með það að markmiði að þjálfa þá í leiðtogastarfi innan íþrótta-
hreyfingarinnar og stuðla þannig að markvissri endurnýjun og að skapa góðar fyrirmyndir. 
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Markmið Akureyrarkaupstaðar: 

Að íþróttastarf í skólum og íþróttafélögum bæjarins stuðli að góðri líkamlegri og andlegri heilsu 
barna og unglinga, styrki sjálfsmynd þeirra og vellíðan.  

Að íþróttastarf í skólum geri börn og unglinga hæfari til að takast á við skólastarfið og lífið 
framundan og tileinki sér heilbrigða lífshætti. 

 
Leiðir: 
Til að vinna að ofangreindum markmiðum vill Akureyrarkaupstaður: 

− að skóladeild, samfélags- og mannréttindadeild og íþróttadeild efli fræðslu um forvarnir í 
samvinnu skóla og íþróttafélaga. 

− að skóladeild og íþróttadeild komi á samstarfi skóla og íþróttafélaga um starfrækslu 
íþróttaskóla.  

− að skóladeild og íþróttadeild hafi samvinnu við íþróttafélögin um valgreinar á sviði íþrótta 
í efstu bekkjum grunnskóla.  

− að ráðnir verði íþróttakennarar að leikskólum bæjarins. 
− að framkvæmdadeild skipuleggi almenningssamgöngur þannig að þær verði greiðar og 

taki mið af íþrótta- og skólastarfi og staðsetningu íþróttamannvirkja. 
− að íþróttadeild stuðli að aukinni samvinnu milli bæjarfélagsins og íþróttafélaganna til að 

sporna við brottfalli úr íþróttum og tómstundastarfi t.d. með leiðbeiningum og ráðgjöf. 
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Íþróttastarf barna og unglinga 

Flest bendir til að fjölbreytt íþróttaiðkun barna á unga aldri auki varanlega þátttöku í íþróttum 
og feli í sér öflugar forvarnir gegn vímuefnaneyslu og félagslegum vandamálum. Þess vegna telur 
bæjarfélagið mikilvægt að stuðla að öflugri starfsemi íþróttafélaga fyrir börn og unglinga. 
 
Íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarf hefur mikilvægu forvarnahlutverki að gegna. Reynslan 
sýnir að þeim ungmennum sem taka virkan þátt í slíku starfi hættir mun síður til frávikshegðunar 
og vanlíðunar en öðrum. Íþróttafélögin gegna mjög mikilvægu hlutverki við að stuðla að 
íþróttaiðkun barna og unglinga og hvers konar forvarnastarfi. Þau gera kröfur til samfélagsins um 
stuðning en þurfa jafnframt að sýna það í verki að þau geri raunhæfar kröfur til sjálfra sín hvað 
varðar gæði og innihald eigin starfs og stefni að því að hljóta gæðaviðurkenningu sem 
fyrirmyndarfélag ÍSÍ3. Íþróttir eru fyrir alla og því er áríðandi að íþróttafélögin gæti þess vel að 
starf þeirra höfði jafnt til mismunandi hópa barna og unglinga s.s. drengja og stúlkna, barna og 
ungmenna af erlendum uppruna og fatlaðra. Akureyrarkaupstaður telur mikilvægt að stuðla að 
fjölbreyttu framboði íþróttastarfs fyrir börn og ungmenni í bæjarfélaginu og koma til móts við 
kostnað fjölskyldna af slíku starfi. Eðli málsins samkvæmt eru íþróttafélög með starfsemi sinni að 
taka þátt í uppeldi barna og unglinga. Þess vegna verða þau að gera sér ljóst að mikil ábyrgð 
hvílir á þeim og gera verður miklar kröfur til gæða þess starfs sem þar fer fram og að markmið og 
starf félaganna sé í stöðugri endurskoðun og þróun. Gera verður skilyrðislausar kröfur um 
fagmennsku og ábyrgð til allra sem vinna á vegum félaganna. Mikilvægt er að íþróttafélögin 
skilgreini þær kröfur um þekkingu og hæfni sem þau gera til þjálfara og leiðtoga og hvaða endur- 
og símenntun félögin telja að þau þurfi að veita þeim. Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi barna 
sinna. Því er mikilvægt að íþróttafélögin vinni markvisst að því að efla jákvæð samskipti við 
foreldra og fái þá til virkrar þátttöku með félögunum. Gæta þarf að því að foreldrar séu hafðir 
með við ákvarðanatöku er varðar það starf sem barn þeirra tekur þátt í. Foreldrum þarf að vera 
ljóst hvaða grundvallarviðmið eru um starfsemina, þekkja til stefnu félaganna um forvarnir og 
krafna sem gerðar eru til þjálfara og leiðtoga. 

 

                                                 
3 Íþrótta- og ólympíusamband Íslands. (2004). Fyrirmyndafélag ÍSÍ – Handbók. Reykjavík: Höfundur 
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Markmið Akureyrarkaupstaðar: 

Að stuðla að því að íþróttafélög efli starfsemi sína fyrir börn og unglinga og hafi til boða 
íþróttastarf sem höfðar til ólíkra hópa barna og unglinga með mismunandi þarfir, getu og 
áhugamál. 

Leiðir: 

Til að vinna að ofangreindum markmiðum vill Akureyrarkaupstaður: 
− að íþróttadeild vinni að því að öll aðildarfélög ÍBA verði fyrirmyndarfélög ÍSÍ. 
− að íþróttadeild, í samráði við ÍBA, tryggi að menntaðir og hæfir þjálfarar og leiðtogar 

starfi innan íþróttahreyfingarinnar. 
− að íþróttadeild stuðli að þátttöku barna- og unglinga í skipulögðu íþróttastarfi og dragi úr 

brottfalli t.d. með því að börn eigi kost á reynslutíma í tiltekinni íþróttagrein án 
endurgjalds. 

− að íþróttadeild, í samráði við ÍBA, tryggi að framboð íþrótta taki mið af þörfum og áhuga 
allra barna og unglinga. 

− að Akureyrarkaupstaður komi til móts við kostnað fjölskyldna vegna íþróttaþátttöku barna 
og unglinga. Endurgreiðsla verði miðuð við 6–18 ára aldur. 

− að íþróttadeild hlúi markvisst að íþróttaþátttöku barna frá efnalitlum fjölskyldum. 
− að skólar Akureyrarkaupstaðar og íþróttafélög tengi saman skólatíma barna og æfingatíma 

í íþróttum eins og kostur er á. 
− að íþróttadeild, í samvinnu við skóladeild, nýti sem best skólalóðir á sumrin til íþrótta-

starfs og leikja. 
− að íþróttadeild stofni til hvatningarverðlauna meðal íþróttafélaga bæjarins. 
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Afreksstefna Akureyrarkaupstaðar í íþróttum 

Afreksíþróttir eiga sér langa sögu á Akureyri og eru í dag stundaðar samhliða almennings-
íþróttum. Afreksíþróttir og almenningsíþróttir nærast hvor á annarri og því er mikilvægt að 
skapa skilyrði til þess að bæði þessi svið íþrótta geti þróast hlið við hlið.  
 
 

Afreksstefna Akureyrarkaupstaðar nær til þeirra sem teljast afreksmenn/-flokkur, framúrskarandi 
íþróttamenn/-flokkur eða afreksefni/-flokkur skv. skilgreiningu ÍSÍ.  

Akureyrarkaupstaður vill samhæfa krafta þeirra sem hafa áhuga á afreksíþróttum innan ólíkra 
íþróttagreina, hlúa að afreksíþróttafólki og byggja upp stuðning við það. Áhersla er lögð á að 
samnýta krafta og skapa öflugt afreksumhverfi á víðum grunni auk þess að samnýta þá aðstöðu 
og þjálfaraþekkingu sem til er. Það er til hagsbóta bæði fyrir afreksfólk og hið almenna 
íþróttafólk. 

Afreksíþróttastefnan felur í sér samvinnu milli allra sem koma að íþróttamálum bæjarins. Mark-
miðið er að Akureyrarkaupstaður styðji á eftirtektarverðan hátt við hæfileikaríkt íþróttafólk og 
verði þekktur fyrir að ala upp afreksíþróttafólk og að laða að einstaklinga og hópa sem vilja taka 
þátt í metnaðarfullri áætlun um að ná árangri. 

Einhliða áhersla á árangur má ekki takmarka möguleika afreksfólks í íþróttum til að lifa heil-
brigðu lífi að íþróttaferli loknum. Því er mikilvægt að sameinast um að þroska íþróttamanninn í 
heild svo menntun, íþrótt og frítími blandist á réttan hátt. Þannig er ungum íþróttamönnum best 
sköpuð umgjörð til að þroska hæfileika sína. 
 
 
Markmið Akureyrarkaupstaðar: 

Að Akureyrarkaupstaður eigi íþróttafólk í fremstu röð á landinu. 

Leiðir: 

Til að vinna að ofangreindum markmiðum vill Akureyrarkaupstaður: 
− að Akureyrarkaupstaður styrki afreksefni og afreksmenn skv. tillögu ÍBA og íþróttaráðs 

Akureyrar (ÍRA) til að vinna að hámarksárangri á tilteknu tímabili. Íþróttafélög skulu 
sækja um fyrir hönd viðkomandi og leggja fram rökstuðning sinn. 

− að afreksíþróttamenn í framhaldsskóla fái sumarvinnu hjá Akureyrarkaupstað sem gerir 
þeim kleift að æfa íþrótt sína í samræmi við æfingaáætlanir. Það sama gildir í undan-
tekningartilvikum fyrir afreksmenn í grunnskólum. 

− að Akureyrarkaupstaður stofni miðstöð fyrir afreksíþróttafólk á Akureyri með aðstöðu 
fyrir séræfingar, eftirlit með líkamsástandi og leiðsögn við endurhæfingu eftir meiðsli. 
Stjórn, skipuð af  ÍBA í samráði við ÍRA, annast faglega umsjón og rekstur afreks-
miðstöðvarinnar. Stjórnin setur reglur um starfsemi afreksmiðstöðvarinnar og skulu þær 
hljóta staðfestingu ÍRA. 
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− að stofnaður verði sérstakur afrekshópur sem stjórn afreksmiðstöðvarinnar velur og hefur 
yfirumsjón með. Stjórninni ber að efla samstarf meðal þeirra sem standa að afrekshópnum 
og sjá til þess að gerð sé þjálfunaráætlun fyrir hvern íþróttamann í samvinnu við íþrótta-
félag hans. Í henni skal tekið á æfingum, sálfræði íþrótta, framkomu, mataræði, menntun 
og öllu því sem tilheyrir afreksíþróttafólki. 

− að stjórn afreksmiðstöðvarinnar fái til liðs við sig þá sérfræðinga sem þarf hverju sinni við 
gerð þjálfunaráætlunar. 

− að landsliðsfólk njóti ferðastyrkja frá Akureyrarkaupstað skv. reglum Afreks- og styrktar-
sjóðs.  

− að íþróttadeild og stjórn afreksmiðstöðvarinnar haldi reglulega þjálfarafundi og veiti 
styrki til endurmenntunar þjálfara afreksíþróttamanna. 

− að íþróttadeild stuðli að því að afreksíþróttabraut verði starfrækt við framhaldsskóla í 
bæjarfélaginu. 

− að íþróttadeild hvetji til að íþrótta- eða heilsubraut verði starfrækt við Háskólann á 
Akureyri. 
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Samstarf Akureyrarkaupstaðar og íþróttafélaganna 

Í Akureyrarkaupstað eru starfrækt mörg íþróttafélög og hafa þau á sínum snærum fjölda íþrótta-
greina. Íþróttafélögin sinna mikilvægu samfélagslegu verkefni og því er áríðandi að búa svo um 
hnúta að samvinna og samskipti íþróttafélaga og Akureyrarkaupstaðar sé sem öflugust. Sam-
skiptin geta varðað styrkveitingar, rekstur, framkvæmdir og önnur sameiginleg hagsmunamál. 
 
ÍBA er regnhlífarsamtök íþróttafélaganna í bænum, stjórnar sameiginlegum íþróttamálum og er 
fulltrúi ÍSÍ í bæjarfélaginu. Í 2. gr. laga ÍBA segir að bandalagið eigi að annast samstarf um 
íþróttamál við bæjaryfirvöld. Samningur um samskiptamál er í gildi milli Akureyrarkaupstaðar 
og ÍBA. Mikilvægt er að Akureyrarkaupstaður og ÍBA vinni saman að því að ná markmiði 
samningsins en það er að efla tengsl þessara aðila í því skyni að íþróttastarf verði áfram 
kraftmikið og bæjarbúum til heilla. Í þessu sambandi er nauðsynlegt að greiðar boðleiðir og náin 
samskipti séu á milli ÍRA, ÍBA og íþróttafélaganna í bænum og að góður og opinn vettvangur sé 
til staðar þar sem allar upplýsingar frá Akureyrarkaupstað séu aðgengilegar bæði íþróttafélögum 
og aðstandendum þeirra er iðka íþróttir í bænum.   
 
 
Markmið Akureyrarkaupstaðar: 
Markmið samstarfs Akureyrarkaupstaðar og ÍBA er að efla starfsemi íþróttafélaga þannig að þau 
geti sem best sinnt því samfélagslega hlutverki sínu að skapa öfluga umgjörð um íþróttaiðkun 
bæjarbúa. 
 
Leiðir: 
Til að vinna að ofangreindum markmiðum vill Akureyrarkaupstaður: 
− stuðla að aukinni samvinnu milli ÍBA og Akureyrarkaupstaðar með það að markmiði að 

upplýsingaflæði verði sem skilvirkast. 
− að ÍRA og ÍBA fari reglulega yfir samskiptasamning sinn, endurskoði hann og geri á honum 

þær breytingar sem nýtast mega í bættri samvinnu þessara aðila.  
− Haldnir skuli a.m.k. 2 samráðsfundir íþróttaráðs og stjórnar ÍBA á hverju ári. 
− að íþróttadeild haldi árlega fund þar sem íþróttafélögin og ÍRA, auk forsvarsmanna ÍBA komi 

saman og ræði sameiginleg hagsmunamál. 
− að íþróttadeild opni netmiðil þar sem aðgengilegar verði allar þær upplýsingar sem 

íþróttafélög þurfa á að halda í rekstri sínum.  
− að íþróttadeild vinni í samvinnu við framkvæmdadeild að uppbyggingu og rekstri 

íþróttamannvirkja í samvinnu við íþróttafélög. 
− að íþróttamannvirki í eigu Akureyrarkaupstaðar og reist eru við skóla bæjarfélagsins standi 

íþróttafélögum til boða utan hefðbundins skólatíma. 
− að nýta sem best það fé sem bæjarsjóður leggur fram til byggingar og reksturs 

íþróttamannvirkja og íþróttafélaga sem best fyrir bæjarbúa sem stunda íþróttir sér til ánægju 
og heilsubótar og með keppni fyrir augum. 

− að ÍRA og ÍBA standi sameiginlega að rekstri Afreks- og styrktarsjóðs ÍRA og stuðli að 
eflingu hans. 

 
 


