
Reglur um húsaleigu- og æfingastyrki  

Í.B.A og Í.R.A 
 

Húsaleigu- og æfingastyrkir. 
 

Styrkveiting nær til félags, sem er fullgildur aðili að ÍBA og hefur farið að lögum 

bandalagsins. 

Styrkurinn nær til íþróttaæfinga barna og unglinga 6 – 19 ára, auk þess 

meistaraflokksliða karla og kvenna í hóp- og einstaklingsíþróttum, þar sem jafnframt 

er barna- og unglingastarf og keppt til æðstu metorða.  Meistaraflokkslið verða þó að 

sækja um húsaleigustyrk fyrstu starfsárin.  Reglur um húsaleigu- og æfingastyrki  ÍRA 

og ÍBA eru einkum ætlaðar hverfafélögum og sérgreinafélögum með barna- og 

unglingastarf.  Ný félög hljóta styrkinn eftir þriggja ára starf enda hafi þá verið gert 

ráð fyrir félaginu í fjárhagsáætlun ÍBA. 

 

Miðað er við að greiða að fullu kostnað fyrir æfingaraðstöðu í styrkhæfum flokkum 

og keppni í Akureyrar- og Íslandsmótum, sé ekki seldur aðgangur. 

Þau félög, sem ekki hafa barna- og unglingastarf, skulu sækja sérstaklega um og skal 

meta styrkhæfni þeirra. 

Félög, sem njóta styrkja utan ÍBA hafa ekki sama aðgang að styrktarkerfinu og önnur 

félög.  Umsóknir þeirra skulu skoðaðar sérstaklega og mat lagt á styrkveitingu. 

Styrkhæf er leiga í íþróttamannvirkjum Akureyrarbæjar, íþróttasölum skóla og í 

íþróttamannvirkjum íþróttafélaga (eða á þeirra vegum í öðru húsnæði).  Jafnframt 

aðrir æfingastyrkir samkvæmt nánari ákvörðun ÍBA og ÍRA. 

 

1. 

 Æfingatímabil eru þrjú: 

I. 1. sept. – 31. des. 

II. 1. jan. – 15. apríl. 

III. 15 apríl – 31. ágúst. 

 

Ekki verður um styrk að ræða vegna æfinga á tímabili III nema í sérstökum tilfellum.  

Verður að sækja um það sérstaklega.  Í þeim tilfellum verða æfingar félaganna færðar 

saman í hús, þyki ástæða til þess. 

 

2. Til að koma til greina varðandi greiðslu húsaleigustyrks, verður félagið að 

senda ÍBA umsókn.  Umsóknir um styrkveitingu berist fyrir 1. desember, 1. 

apríl og 1. júní.  Stundaskrá fyrsta tímabils framlengist sjálfkrafa yfir á annað 

tímabil, sæki félagið um innan tilskilinna tímamarka.  Hálfum mánuði fyrir 

hvert tímabil liggi fyrir yfirlit um staðfesta tíma að hálfu ÍBA og ÍRA.  Félagið 

skal síðan skila inn til ÍBA stundatöflu yfir æfingar félagsins með sundurliðun 

fyrir deildir og aldursflokka. 

 

Enginn tími er styrkhæfur úr styrktarkerfinu nema sótt hafi verið um 

æfingatíma til ÍBA og verið samþykkt þar.  Þetta á bæði við um æfingatíma 

félaga, fjölliðamót og hvort heldur þetta er haldið innan íþróttamannvirkja 

Akureyrarbæjar og skólanna eða íþróttamannvirkja félaganna. 



3. Styrkhæfur æfingatími í eigin húsum íþróttafélaga er samkvæmt samkomulagi 

og kl. 9:00 – 19:00 á laugardögum og sunnudögum.  Styrktarupphæð skal þó 

vera innan ákveðinnar hámarksupphæðar. 

Heimilt er samkvæmt styrktarkerfinu að miða fjölda æfinga flokka og 

einstaklinga við ákveðin fjölda mínútna á viku eða æfingatímabil. 

 

4. Fyrir hvern íþróttasal er skráð dagbók, sem ÍRA leggur til og í eru skráðar 

upplýsingar um æfingar, iðkendafjölda, flokk (aldur), kynjaskiptingu og 

kappleiki eða  keppni.  Jafnframt ef um er að ræða breytingar á flokkum eða 

deildum, t.d. vegna fjölliðamóta, skal koma fram skýring í dagbók og 

tölvufærslu.  Ennfremur skulu í dagbók skráðar skýringar á ónýttum 

æfingatíma.  Tímum, sem eru illa eða vannýttir eða ráðstafað á annan hátt en 

samkvæmt þessum reglum, verður ráðstafað annað ef ekki eru haldbærar 

skýringar. 

 

5. Uppáskrifaðar skýrslur með aðsókn og nýtingu berist mánaðarlega og eru 

forsendur styrkveitinga.  Húsverðir og þjálfarar skrifi upp á skýrslur.  Afrit af 

skýrslum sendist til ÍBA og ÍRA og aðalstjórnar viðkomandi félags. 

 

6. Skilyrði fyrir styrkveitingum er að lágmarksfjöldi iðkenda í íþróttamannvirki 

sé 10.  Heimilt er, samkvæmt ákvörðun ÍBA að gera breytingar á nýtingu 

vegna skiptingar mannvirkja í einingar, eða af öðrum ástæðum. 

 

7. Ekki er heimilt að æfingar í barna- og unglingaflokkum fari fram nema þjálfari 

sé  til staðar sbr. reglur um íþróttamannvirki. 

 

8. Uppgjör húsaleigu miðast við gjaldskrá bæjarins, einnig þegar um mannvirki í 

eigu annarra er að ræða.  Uppgjör og greiðslur til þeirra félaga/mannvirkja fer 

fram að fengnum mánaðarskýrslum. 

 

9. Íþrótta- og tómstundaráð, að höfðu samráði við ÍBA gerir tilögur til bæjarráðs 

um gjaldsskrá á 60 mínútna æfingatíma. 

 

10. Ófullnægjandi eða rangar upplýsingar í dagbókum um nýtingu æfingaaðstöðu 

geta þýtt skerðingar eða niðurfellingu styrkja og tíma og greiðslu fyrir ónotaða 

tíma. 

 

11. Æfingatímar á stórhátíðum verða ekki styrktir. 

Stórhátíðisdagar:  Nýjársdagur, föstudagurinn langi, páskadagur, 

hvítasunnudagur, 17. júní, aðfangadagur jóla, jóladagur og gamlársdagur. 

 

12. Fulltrúum ÍBA og ÍRA er heimilt að fylgjast með æfingum. 

 

13. Um undantekningar eða frávik frá þessum reglum þarf að sækja sérstaklega til 

ÍBA/ÍRA. 

 

14. ÍBA og ÍRA annast framkvæmd þessara reglna og verði ágreiningur um 

einstök atriði þeirra skal honum vísað til stjórnar ÍBA og ÍRA. 

 

 



Styrkhæfar mínútur æfingatíma 
 

Hér að neðan er fjöldi mínútna sem styrktar eru samkvæmt nýákveðnum reglum um 

styrkveitingar. 

 

Í handknattleik er gert ráð fyrir að æfingar í yngri flokkum fari fram í minni 

íþróttasölum, eða tvískiptum stærri sölum.  Þetta á við 4. flokk og yngri. 

 

Í körfuknattleik gildir sama regla og að ofan varðandi 9. flokk karla og stúlknaflokk. 

 

Í blaki skulu allir flokkar æfa í tvískiptum stærri sölum. 

 

Æfingatímabil skíðafólks á skíðasvæðinu í Hlíðarfjalli er frá 1. des - 15. maí svo 

framarlega sem skíðafæri leyfir. 

 

Íþróttagreinar 

 

Handknl.  Fjöldi styrkhæfra 

   mínútna á viku 

 

2. fl. ka   180 

2. fl. kvk   180 

3. fl. ka   180 

3. fl. kvk   180 

4. fl. ka   180 

4. fl. kvk   180 

5. fl. ka   180 

5. fl. kvk   180 

6. fl. ka   120 

7. fl. ka   120 

7. fl. kvk   120 

m.fl. ka   360 

m.fl. kvk   360 

 

 

Blak 

m. fl. ka   360 

m. fl. kvk   360 

2. fl. ka   180 

2. fl. kvk   180 

3. fl. ka   180 

3. fl. kvk   180 

4. fl. ka   180 

4. fl. kvk   180 

5. fl. ka   120 

5. fl. kvk   120 

 

 

 

 



Íþróttagreinar 

 

Knattspyrna   Fjöldi styrkhæfra 

(miðast ekki við  mínútna á viku 

fjölnotaíþróttahús) 

 

2. fl. ka   120 

2. fl. kvk   120 

3. fl. ka   120 

3. fl. kvk   120 

4. fl. ka   120 

4. fl. kvk   120 

5. fl. ka   120 

5. fl. kvk   120 

6. fl. ka   120 

6. fl. kvk    120 

7. fl. ka   120 

m. fl. ka   120 

m. fl. kvk   120 

 

Körfuknattl. 
10. fl. ka   180 

7. fl. ka   180 

8. fl. ka   180 

9. fl. ka   180 

9. fl. ka   180 

dr. fl.     240 

m.fl. ka   360 

m.fl. kvk   360 

m.b.ka.eldri   120 

m.b.kvk.eldri   120 

m.b.ka.yngri   120 

m.b.kvk.yngri   120 

ungl.fl.ka   180 

ungl.fl.ka   180 

 

Ef félög hafa verið með fleiri en tvö lið á s.l. keppnistímabili er þeim heimilt að sækja 

um viðbótartíma sem því nemur. 

 

Varðandi æfingar í einstaklingsgreinum þá verður fjöldi mínútna með svipuðum hætti 

hvað varðar mínútufjölda á viku í sambærilegum aldursflokkum.  Til þess að hljóta 

húsaleigustyrk þurfa félögin að leggja fram nafnalista yfir keppendur á s.l. 

keppnistímabili á mótum samþykktum af sérsamböndum viðkomandi greinar. 

Í hópíþróttum skulu félögin leggja fram lista yfir þá flokka sem kepptu á samskonar 

mótum. 

 

Öll félög skulu stilla upp æfingatöflu fyrir sínar deildir.  Óskað er eftir að þau geri það 

í tölvutæku formi.   

 

Akureyri 30. 01. 2006 KHS. 


