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Viljayfirlýsing  
um samstarf íþróttafélaga í frjálsíþróttum á  

Vesturlandi og nærsvæðum  

(SAMVEST) 
Aðild, skipulag, umsjón 

 
1. Aðilar að viljayfirlýsingu þessari eru Ungmennasamband Borgarfjarðar (UMSB), 

Héraðssamband Snæfellsness og Hnappadalssýslu (HSH), Ungmennasamband Dalamanna og 
N-Breiðfirðinga (UDN), Ungmennafélagið Skipaskagi (USK), Héraðssambandið Hrafnaflóki 
(HHF), Héraðssamband Strandamanna (HSS) og Ungmennafélag Kjalnesinga (UMFK).  
Samstarfsaðilar eru Frjálsíþróttasamband Íslands (FRÍ) og Ungmennafélag Íslands (UMFÍ). 
 

2. Með yfirlýsingunni lýsa aðilarnir því yfir, að þeir hafa efnt til samstarfs sín á milli um 
þróunarverkefni í frjálsum íþróttum á starfssvæðinu og munu, fyrir árslok, ganga frá 
samningi sín á milli þar sem nánar verður kveðið á um einstök efnisatriði samkomulagsins. 
Samningurinn verði gerður til 3ja ára, 2013-2015, taki gildi 1. janúar 2013 og endurskoðist 
fyrir lok samningstímans.  
 

3. Markmið samstarfsins er útbreiðsla og efling frjálsra íþrótta: að auka ástundun íþróttarinnar 
og gera hana að aðlaðandi og ánægjulegum kosti fyrir börn og ungmenni á 
samstarfssvæðinu. Samstarf og aukinn áhugi á frjálsíþróttum virki jafnframt sem hvatning til 
að bæta aðstöðu til iðkunar frjálsíþrótta á félagssvæði samstarfsins.   
 

4. Helstu verkefni aðilanna - SAMVEST - eru að:  
a. hvetja til þátttöku í frjálsum íþróttum. Lögð skal sérstök áhersla á að auka hlut barna 

og unglinga í æfingum og keppni, bæði innan svæðis sem og á landsvísu.  
b. standa að og skipuleggja sameiginlegar frjálsíþróttaæfingar aðilanna, innan svæðis 

eða utan, og heimsóknir milli aðila.  
c. standa að og skipuleggja sameiginleg frjálsíþróttamót innan svæðis. 
d. hafa frumkvæði að því að fá utanaðkomandi þjálfara í heimsókn, sömuleiðis 

umsjónarmenn unglinga- og landsliðsmála, fara í heimsóknir til annarra félaga eða 
sambanda og efla tengsl þessara aðila.  

e. hvetja aðstandendur iðkenda til þátttöku í verkefnum SAMVEST. 
f. stuðla að stofnun sameiginlegs keppnisliðs/liða til þátttöku í mótum á landsvísu, t.d. á 

Meistaramótum Íslands og Bikarkeppnum FRÍ í viðeigandi aldursflokkum.   
g. vinna að auknu samstarfi sveitarfélaga innan SAMVEST í frjálsíþróttum og komu 

þeirra að verkefninu eftir atvikum, t.d. með því að leggja til aðstöðu fyrir 
sameiginlegar æfingar og að styðja við verkefnið fjárhagslega. 

h. leita stuðnings og aðstoðar utanaðkomandi aðila við útbreiðslu, æfingar og keppnir. 
i. vera reiðubúin að hvetja og miðla eigin reynslu af þessu samstarfi til annarra 

sambanda eða aðila sem vilja hefja slíkt samstarf.  
j. kynna FRÍ og UMFÍ og fyrir hvað þau standa.  

 
5. Hlutverk aðila:  

a. Hver samningsaðili tilnefnir einn fulltrúa í sameiginlega verkefnisstjórn sem hefur 
umsjón með framkvæmd verkefnisins og tekur ákvörðun um einstakar aðgerðir þess. 
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Verkefnisstjórnin ákveður hver hafi umsjón með einstökum viðfangsefnum 
samstarfsverkefnisins. Verkefnisstjórn getur, í samráði við aðila samstarfsins, falið 
einum aðila að hafa umsjón með verkefninu í tiltekinn tíma.  

b. Fulltrúar í verkefnisstjórn sjá um að miðla upplýsingum um verkefnið og viðburði 
þess, hver til síns baklands og til annarra tengiliða SAMVEST og umsjónaraðila, eftir 
þörfum hverju sinni. Ennfremur sjá þeir um að kynna sjónarmið síns baklands inn í 
samstarfsverkefnið.  
 

6. Hlutverk samstarfsaðila: 
a. FRÍ styður við þetta verkefni eftir því sem aðstæður krefjast hverju sinni og fellur að 

verksviði sambandsins. Meðal þeirrar aðstoðar sem FRÍ getur veitt, er að aðstoða 
SAMVEST við útvegun þjálfara og/eða annarra gesta á sameiginlegar æfingar, fræðslu 
fyrir þjálfara, iðkendur og aðra sjálfboðaliða eftir því sem kostur er hverju sinni. 

b. UMFÍ styður við þetta verkefni eftir því sem aðstæður krefjast hverju sinni og fellur 
innan verksviðs þess, t.d. með samstarfi um og kynningu á Frjálsíþróttaskóla UMFÍ á 
starfssvæðinu, ofl.  
 
 

Laugardalshöll, 24. nóvember 2012 
 
 
 

______________________________________        _________________________________________ 
Ungmennasamband Borgarfjarðar           Héraðssamband Snæfellsness og Hnappadalssýslu 
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Frjálsíþróttasamband Íslands              Ungmennafélag Íslands 

 

 


