
Samþykkt fyrir Afrekssjóð Akureyrar 
 
 
 

1. grein 
Sjóðurinn heitir Afrekssjóður Akureyrar og er í vörslu samfélags- og mannréttinda-
deildar Akureyrarbæjar. 
 

2. grein 
Markmið sjóðsins er að: 

 styrkja akureyrska afreksíþróttamenn til æfinga og keppni í íþróttum undir 
merkjum aðildarfélaga ÍBA, jafnt innanlands sem utan. Afreksmaður í 
íþróttum er sá sem á landsvísu nær framúrskarandi árangri í íþróttagrein sinni 
og keppir um Íslands- eða bikarmeistaratitla eða sambærilega titla og/eða 
keppir á fjölþjóðlegum stórmótum, s.s. Ólympíuleikum, Heimsmeistara-
mótum, Evrópumótum, smáþjóðaleikum eða Norðurlandameistaramótum. 

 veita viðurkenningar fyrir framúrskarandi afrek á undangengnum tólf 
mánuðum.  

 
3. grein 

Íþróttabandalag Akureyrar skipar þrjá fulltrúa í stjórn sjóðsins. Íþróttaráð skipar tvo 
fulltrúa í stjórn sjóðsins, skal annar þeirra vera formaður íþróttaráðs og er hann 
sjálfskipaður formaður sjóðstjórnar. Forstöðumaður íþróttamála er starfsmaður 
sjóðsins, hefur eftirlit með fjárreiðum hans og lítur eftir að með styrki úr sjóðnum sé 
farið eins og til er ætlast. 
 

4. grein 
Tekjur sjóðsins eru sem hér segir: 

 Árlegt framlag úr bæjarsjóði samkvæmt fjárhagsáætlun íþróttaráðs hverju 
sinni. 

 Framlög og áheit. 
 Vaxtatekjur 
 Önnur tekjuöflun. 

 
5. grein 

Sjóðurinn veitir styrki og viðurkenningar í eftirtöldum flokkum: 
 

1) Þátttaka í fjölþjóðlegum stórmótum skv. 2. grein. 
2) Sérsamningar og stuðningur við afreksfólk. 
3) Ferðasjóður 
4) Íslands- og bikarmeistarar í meistaraflokkum og þátttaka í 

Evrópukeppnum. 
 
Skilgreining flokka. 

 
1. flokkur  

Stuðningur með eingreiðslu vegna afreksfólks sem keppir á  fjölþjóðlegum 
stórmótum skv. 2. grein og/eða á raunhæfa möguleika að ná lágmörkum á 
slík mót enda sé keppandinn í A-landsliði síns sérsambands. Greina skal á 
milli A-lágmarka og B-lágmarka. Einnig er landsliðsfólk í hópíþróttum styrkt 
vegna þátttöku á lokamótum heimsmeistarakeppni eða Evrópukeppni.  
Styrkirnir eru greiddir fyrirfram.  
 



2. flokkur 
Stuðningur með eingreiðslu eða samningi til eins árs vegna afreksíþrótta-
manna og/eða efnilegara íþróttamanna sem eiga möguleika á að ná svo 
langt í íþrótt sinni að þeir teljist meðal þeirra bestu í heimi í sínum 
aldursflokki. Eingreiðslustyrkir greiðast fyrirfram. Greiðslur vegna 
samnings eru eftir nánara samkomulagi. Sjá fylgiskjal 1. 

 
3. flokkur 

Sjá samþykkt fyrir Ferðasjóð Afrekssjóðs Akureyrar. Sjá fylgiskjal 2. 
 
4. flokkur 

Sérstakt fjárframlag til þeirra liða sem ná Íslands- eða bikarmeistaratitli í 
meistaraflokki. Einungis er um að ræða lið sem eru þátttakendur í efstu 
deildum innan sérsambanda ÍSÍ. Þá eiga þau lið sem hafa áunnið sér rétt til 
þátttöku í Evrópukeppnum möguleika á að hljóta fjárhagslegan stuðning til 
þátttöku í slíku verkefni. Sjá fylgiskjal 3.  

 
6. grein 

Allir þeir íþróttamenn sem þiggja styrk úr Afrekssjóði skulu hlíta þeim reglum sem 
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands setur um lyfjanotkun og lyfjaeftirlit, svo og þeim 
almennu siða- og agareglum sem gilda um framkomu íþróttamanna innan vallar sem 
utan. Gerist styrkþegi brotlegur gegn þessum reglum getur stjórn sjóðsins stöðvað 
greiðslur til styrkþega og jafnvel krafist endurgreiðslu styrksins.  

 
7. grein 

Stjórn sjóðsins úthlutar styrkjum úr sjóðnum einu sinni á ári.  Stjórn sjóðsins skal 
auglýsa eftir umsóknum um styrki í október ár hvert, en einnig getur hún veitt styrki 
og viðurkenningar án umsóknar. Stjórn sjóðsins skal eftir fremsta megni gæta 
jafnræðis milli kvenna og karla í úthlutun styrkja. Að jafnaði koma einungis 
íþróttagreinar sem viðurkenndar eru af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands til greina 
við úthlutun styrkja en þó hefur stjórn sjóðsins heimild til að meta önnur íþróttaafrek 
hæf til styrkveitinga. Umsækjendur um styrki úr Afrekssjóði þurfa að hafa lokið 
grunnskóla, þ.e.a.s. vera á sextánda aldursári eða eldri.  Umsóknir um styrki skulu 
berast til Afrekssjóðs Akureyrar fyrir 15. nóvember ár hvert.  
 
Með umsóknum skulu fylgja: 

a. Greinargerð um markmið íþróttamannsins og áætlanir hans um æfingar og 
þátttöku í keppnum.  

b. Fjárhagsáætlun vegna fyrirhugaðra æfinga og/eða keppni.  
c. Staðfesting sérsambandsins (í þeim tilfellum sem það á við). 
d. Önnur gögn er stjórn sjóðsins kann að telja nauðsynleg. 

 
Stjórn Afrekssjóðs getur farið fram á það við styrkþega að þeir komi fram á vegum 
sjóðsins eða skili inn skýrslum um hvernig styrkjum úr sjóðnum var varið.  
 

8. grein 
Þessar reglur eru settar á grundvelli Reglna um styrkveitingar Akureyrarkaupstaðar og 
ákvæði þeirra um auglýsingar styrkja, úrvinnslu umsókna, ákvarðanir um 
styrkveitingar og eftirlit með meðferð styrkja gilda um atriði sem þessar reglur 
tilgreina ekki sérstaklega.  

 
9. grein 

Samþykkt þessi tekur gildi þegar bæjarstjórn Akureyrar hefur staðfest hana. 



Fylgiskjal 1 
Einstaklingsstyrkir 
 
A = Styrkur er kr. 50.000 pr. mán x12 
B = Styrkur er kr. 35.000 pr. mán x12 
C = Styrkur er kr. 20.000 pr. mán x12 
 
 
Fylgiskjal 2 
Ferðasjóður Afrekssjóðs 
 
Viðmið við úthlutun ferðastyrkja 
 
1) Tilgangur ferðastyrkja er að styrkja aðildarfélög Íþróttabandalags Akureyrar 

vegna hópa eða einstaklinga sem taka þátt í landsliðsverkefnum á vegum 
sérsambanda Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. 

 
2) Styrkupphæðir skulu nema að hámarki kr. 6.000,- á einstakling þegar um verkefni 

innanlands er að ræða en kr. 15.000,- þegar um er að ræða verkefni erlendis. 
 
3) Greiðslur til styrkhafa fara fram hjá samfélags- og mannréttindadeild 

Akureyrarbæjar gegn framvísun reikninga fyrir kostnaði viðkomandi einstaklinga, 
hópa eða félaga. 

 
 
Fylgiskjal 3 
Afreksstyrkur vegna Íslands- og bikarmeistaratitla í hópíþrótt (10 liðsmenn eða 
fleiri) í meistaraflokki efstudeildar eða þátttöku í Evrópukeppni.                                                          

 
Flokkun styrkja fer eftir fjölda liða í keppni til Íslandsmeistaratitils.      
Bikarmeistaratitill eða þátttaka í Evrópukeppni gefur helming af þeirri upphæð sem 
Íslandsmeistaratitill gefur í viðkomandi grein.  

   
A = Styrkur er kr. 600.000 (Íslandsmeistari) / 300.000 (Bikarmeistari) / 300.000 (Evrópukeppni) 
B = Styrkur er kr. 400.000 (Íslandsmeistari) / 200.000 (Bikarmeistari) / 200.000 (Evrópukeppni) 
C = Styrkur er kr. 200.000 (Íslandsmeistari) / 100.000 (Bikarmeistari) / 100.000 (Evrópukeppni) 

 
A – styrk hlýtur lið sem tekur þátt í keppni þar sem 8 lið eða fleiri taka þátt. 
B – styrk hlýtur lið sem tekur þátt í keppni þar sem 5-7 lið taka þátt. 
C – styrk hlýtur lið sem tekur þátt í keppni þar sem 4 lið eða færri taka þátt.      
 
 

Samþykkt í íþróttaráði 27. september 2012  
Samþykkt í bæjarráði 4. október 2012  

Samþykkt í bæjarstjórn 16. október 2012  
 

 
 


