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Skýrsla stjórnar 

2007 
 

 
Aðalfundur.   Síðasti aðalfundur var haldinn 8. febrúar  2007.  Þar voru kosnir í 
stjórn; Karl Geir Arason formaður, Guðmundur Breiðdal Birgisson gjaldkeri, Páll 
Gestsson ritari, Haraldur Njálsson varaformaður,   meðstjórnendur voru kosnir 
Sæðþór Ólafsson og Anna Lára Steingrímsdóttir.  Nefndir: keppnisnefnd, ritnefnd, 
Ungliða- og fræðslunefnd, húsnæðisnefnd, ferðanefnd, sundlauganefnd, og 
skemmtinefnd. 
 
Almennt um félagið.  Í lok ársins voru félagar 411og voru nýskráningar  61. 
229 stóðu í skilum á félagsgjöldum en 223 árið 2006. 
Félgsmenn greiddu fyrir geymslu á 115 bátum en 99 árið 2006.  
 
Æfingar og námskeið.  Sundlaugaæfingar hafa verið á sunnudögum fyrir veturinn 
og er aðstaðan og framkvæmd á æfingunum til fyrirmyndar. 
Reglubundinn sjóróður var á laugardagsmorgnum yfir veturinn en á 
fimmtudagskvöldum á sumrin.  Félagsróður fyrripartinn í vetur hefur verið frekar 
erfiður vegna tíðarfars en það hefur þó ekki komið í veg fyrir að yfirleitt er farið. 
Formlega er bannað að róa í Elliðaánum og veldur það vissri óvissu og eins er 
keyrslutíminn á virkjuninni orðinn óheppilegri en var fyrir nokkrum árum. 
 

Félagsfundir og fréttamiðlar.  Ný heimasíða var sett í loftið á árinu og hefur verið 
almenn ánægja með hana.  Fréttabréf Kayakklúbbsins kom út á vormánuðum eins 
og venja er til.  Varla hægt að tala um fréttabréf lengur þar sem þetta rit hefur þróast 
í að vera ársrit sem hefur líftíma alveg fram að næstu útgáfu og er fráært 
kynningarrit á starfi klúbbsins.   
Tveir fræðslufundir voru haldnir síðasta vetur.  Haraldur Ólafsson hélt fyrirlestur um 
veðurfar á Íslandi og kynnti einnig veðurspásíðu sem hann er í forsvari fyrir og við 
kayakmenn þekkjum vel www.belgingur.is. 
Á síðari fundinn kom  Mikael Róbert Ólafsson  og hélt fyrirlestur um ofkælingu.   
Góð mæting var á báða þessa fundi og var almenn ánægja með þá.  
 
Skemmtanir.   Skemmtinefndin stjórnaði árhátíð félagsins af myndarskap en engin 
uppskeruhátíð var á haustdögum eins og tíðkast hefur. 
 
Almennur róður.  Yfir vetrartímann eru félagsrórrar frá Geldinganesi mest áberandi 
en í fyrrasumar voru hefðbundnar ferðir; vor ferð í Galtarlæk í byrjun júní og 
sjókayakmót Eiríks-Rauða í Stykkishólmi.  Jónsmessunótt í Hvammsvík, Norðurland 
í júní,tvær ferðir í Breiðafjörð, ásamt ótal minni og stærri ferða félagsmanna bæði á 
sjó og í ár. 
 
Keppnir.  Í straumnum voru þrjú mót Elliðaár-Rodeo var Tungufljót X-treme race og 
Galtaleikarnir. 
Á sjókayak var keppt til Íslandsmeistara í Reykjavíkurbikarnum,  Stykkishólmi, 
Ísafirði og Hvammsíkurmaraþoni.  Auk þess var keppt um Bessastaðabikarinn og 
vonandi festist sú keppni í sessi sem einn af viðburðum keppnissumarssins  



 

 
Aðstaða félagsins.   Félagið hefur aðstöðu í 
sundlaugaræfingarnar.  Hægt er að geyma báta sem notaðir eru í lauginni í 
kjallaranum undir sundlauginni
útibúningsklefunum. 
 Í Nauthólsvík leigir félagið aðstöðu af Brokey, í dag eru þar 
báta.  Á Geldinganesinu er nú geymslupláss fyrir 
með vatni og rafmagni.  Lítð hefur gengið í skipulagsmálum
ljóst að klúbburinn þarf að leita leiða til að brúa bilið þar til svar fæst um hvort við 
fáum framtíðaraðstöðu í Veltuvíkinni svokölluðu.  
Núna er helst litið til þess að fá að setja niður sumarbústað eða þessháttar 
við gámana þar sem gætu
En það verður verk nýrrar stjórnar að taka ávörðun um það.
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.   Félagið hefur aðstöðu í innisundlauginni  í Laugardal fyrir 
sundlaugaræfingarnar.  Hægt er að geyma báta sem notaðir eru í lauginni í 

sundlauginni.  Eins er geymslupláss fyrir straumbáta í gömlu 

Í Nauthólsvík leigir félagið aðstöðu af Brokey, í dag eru þar pláss fyrir 
Á Geldinganesinu er nú geymslupláss fyrir 100 báta ásamt félagsaðstöðu 

.  Lítð hefur gengið í skipulagsmálum Geldinganessins og því 
ljóst að klúbburinn þarf að leita leiða til að brúa bilið þar til svar fæst um hvort við 
fáum framtíðaraðstöðu í Veltuvíkinni svokölluðu.   
Núna er helst litið til þess að fá að setja niður sumarbústað eða þessháttar 

mana þar sem gætu verið almennilegir upphitaðir búningsklefar og setustofa.
En það verður verk nýrrar stjórnar að taka ávörðun um það. 

 

                                                                                                                  

innisundlauginni  í Laugardal fyrir 
sundlaugaræfingarnar.  Hægt er að geyma báta sem notaðir eru í lauginni í 

straumbáta í gömlu 

pláss fyrir 35+20 
báta ásamt félagsaðstöðu 

Geldinganessins og því 
ljóst að klúbburinn þarf að leita leiða til að brúa bilið þar til svar fæst um hvort við 

Núna er helst litið til þess að fá að setja niður sumarbústað eða þessháttar byggingu 
verið almennilegir upphitaðir búningsklefar og setustofa. 

                                                                                                                  Veltuvík 
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Kjör stjórnar og endurskoðanda 
 
Tillaga fráfarandi stjórnar: 
 
Formaður  Páll Gestsson 
 
Varaformaður  Haraldur Njálsson 
 
Gjaldkeri  Guðmundur Breiðdal 
 
Ritari  Sæþór Ólafsson   
 
Meðsjórnendur Anna Lára Steingrímsdóttir  
                         Örlygur Steinn Sigurjónsson   
 
Endurskoðandi. Ragnar Bogason 
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Skýrsla keppnisnefndar 2007 
 

Hlutverk nefndarinnar er að hafa umsjón með öllum keppnum sem haldnar eru í 
nafni klúbbsins. Sjá um verðlaun. Safna saman úrslitum og lista yfir keppendur. 
Einnig átti nefndin að móta reglur um þátttökugjald og þá sérstaklega hvort 
utanfélagsmenn eigi að greiða það sama og félagsmenn, hverjir hafa keppnisrétt og 
lámarks öryggiskröfur í keppnum. Þessi atriði og fleiri voru tekin fyrir á fundi sem 
haldinn var 5.mars 2007. 
Helstu mál sem nefndin tók fyrir voru 
 
1. Verðlaunamál; Árið 2006 voru þessi mál nokkuð laus í reipunum því var ákveðið 

að kaupa verðlaun og láta grafa texta á þau strax í upphafi sumars þegar búið 
var að setja niður mótadagskrá og keppnisflokkar, bæta þurfti kvennaflokki við í 
straumkayakmótin og ákveðið var að hafa eldri og yngri flokka í 
sjókayakmótunum. Einnig var ákveðið að veita verðlaunapening eða lítinn bikar 
með öllum farandgripum og að gengið yrði fast á eftir því að farandgripum væri 
skilað með góðum fyrirvara. 

 
2. Dagsetningar fyrir öll mót voru ákveðnar með fyrirvara um samþykki ferða og 

fræðslunefndar og í takt við það sem áður hefur verið gert. Einnig var ákveðið að 
varadagur fyrir mót, ef fresta þarf vegna veðurs, yrði næsti dagur (oftast 
Sunnudagur) ef hægt væri að koma því við. Þetta á sérstaklega við um 
sjókayakmót.  

 
3. Tekin var fyrir beiðni Sviða um að Bessastaðabikar gildi til Íslandsmeistara og 

ákveðið var að fylgja þeirri vinnureglu að mót þyrfti að halda 2 ár í röð til að það 
teljist gjaldgengt til Íslandsmeistara. Því mun Bessastaðabikar ekki vera með fyrr 
en á næsta ári og þá verður að vera búið að ákveða hvort áfram gildi sú relga til 
Íslandsmeistar að árangur í þremur bestu mótum gildi, spurningin er hvort ekki  
þurfi að hafa þau fjögur eða hafa kvöð á að taka þurfi þátt í amk einu móti úti á 
landi. Þetta þarf að skoða vel fyrir næsta keppnistímabil og er æskilegt að allir 
verði á eitt sáttir. 

 
4. Tekið var fyrir keppnismál á straumkayak, en þar eru mjög skiptar skoðanir um 

framkvæmd móta og dómgæslu í rodeo og öðrum straumkayakmótum. Sumum 
fannst ekki vera lagðu nægur metnaður í þessi mót og átti að finna reglur sem 
yfirleitt eru notaðar til að dæma í ródeói. Það gekk ekki upp og því var leitað til 
eldri og reyndari manna í að dæma. Það er því miður alltaf þannig að óskýrar 
reglur valda óánægju og áhugaleysi. Því miður gekk þetta ekki alveg upp, en 
það verður vonandi reynt áfram að gera þetta keppnishæfa íþróttagrein öllum til 
ánægju. 

 
5. Keppnisreglur og öryggismál voru tekin fyrir, sérstaklega reglur í 

sjókayakkeppnum þar sem borið hefur á því að keppendur sleppi vestum og 
svuntum, einnig voru vafamál frá síðasta ári um það hvað teldist vera sjóbátur 
tekið fyrir og skilgreint til að koma í veg fyrir allan vafa. Hér á eftir koma 
breytingar á reglum og skilgreiningin á sjókayak. 
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Keppnisreglur 
• Allir keppendur í öllum keppnum skulu klæðast björgunarvesti með flautu, og 

svuntu. 
• Allir keppendur skulu hafa blys meðferðis og mótshaldarar verða að sjá til þess 

að allir hafi aðgang að þeim á mótsstað annaðhvort gefins eða til sölu á 
sanngjörnu verði. 

• Óheimilt er að róa framhjá ræðara sem lent hefur í sjónum nema að tryggt sé að 
hjálp sé á næsta leiti og björgunarmenn viti örugglega af viðkomandi í sjónum. 

• Keppendum er óheimilt róa í kjölfari báta sem ekki eru í keppni eða þiggja 
aðstoð frá þeim. 

• Keppandi sem verður uppvís að brotum á reglum þessum verður vísað úr keppni 
og fær ekki stig til íslandsmeistara, aðrir keppendur færast upp um sæti sem því 
nemur. 

 
Skilgreining á sjókayak 

• Skilgreining á sjókayak er eftirfarandi: Tvö skilrúm og vatnsheld hólf beggja 
megin mannops og lúgur á þeim báðum. 

• Dekklínur bæði framan og aftanvið mannop og handföng fyrir fólk í sjó að halda í 
bæði að framan og aftan. Lengd, breidd og þyngd skiptir ekki máli. 

  
 

Mótaskrá 2007;  
 
27 apríl  Elliðaárródeo 
28 Apríl  Reykjavíkurbikar 
27 Mai  Sprettróður í stykkishólmi 
9 júni   Bessastaðabikar 
30 júní  Tungufljót flúðakappróður 
14 júlí  Ísafjörður 10km 
1 Sept.  Marathon og haustródeo. 
 
Frekari breytingar voru ekki gerðar á keppnisfyrirkomulagi á sjókayakmótum 
sumarsins en í straumnum var Tungufljótskappróðrinum breytt úr slalom í kappróður 
án hliða þar sem þrír til fimm þátttakendur kepptu í einu og sá fyrsti niður fór áfram í 
úrslit, þó ekki væri braut voru ákveðnir punktar sem þurfti að ná. Þessi útfærsla kom 
vel út. Þó mætti huga að tímasetningu mótsins. 
 Önnur breyting var einnig gerð án samþykkis allra nefndarmanna að 
Galtaleikarnir komu inn til Íslandsmeistara en átti að upphaflega að vera til 
skemmtunar með miklu busli og slagsmálum. Það er því ekki samstaða meðal 
straumkayakmanna hver raunveruleg niðurstaða er á Íslandsmeistaratitli. 
Sérstaklega þar sem einungis 4 karlar og 1 kona tóku þátt af 15 og er stærsta 
ástæðan sú að fáir vissu að þetta væri hluti af keppni um Íslandsmeistaratitilinn. 
Þetta varð til þess að lítil stemning var á að hafa Þjórsárródeó og féll það niður. 
Spurningin er hvort ekki eigi að ræða þetta mál á næsta aðalfundi. Hins vegar mætti 
alveg skoða að hafa mótin 4 á næsta ári og þá gætu 3 af 4 bestu gilt eins og gert er 
í sjókayakmótum. 
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Mót og úrslit sumarið 2007 
 
Straumkayak; 
 
Elliðaárródeó  
Fyrsta straumkayakmótið var Elliðaárróedó sem var haldið í holunni fyrir neðan 
rafstöðina í elliðaárdal. 
 
Úrslit 

Karlaflokkur 
Sæti Nafn Stig 
1 Guðmundur Vigfússon 200 
2 Björn Thomas 133 
3 Kristján Sveinsson 132 
4 Jón Skírnir  108 
5 Bragi Þorsteinsson 81 
6 Ragnar Karl Ágústsson 30 
7 Garðar Sigurjónsson 26 

Kvennaflokkur 
1 Anna Lára Steingrímsdóttir 23 
2 Heiða Jónsdóttir 11 
3 Sigríður Magnúsdóttir 1 

 
Sigríður var eini nýliðinn þetta árið og sýndi snilldartakta. 
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Tungufljót X-treme race 
Var haldið laugardaginn 07/07/07 kl 18 og fór keppnin fram í flúðunum fyrir ofan 
brúnna á Tungufljóti, á leiðinni milli Gullfoss og Geysi. Þetta mót var eins og áður 
hefur verið nefnt með öðru sniði  en áður eða svokallað Boater-cross þar sem 3-5 
keppendur eru ræstir niður ánna í einu og sá fyrsti niður vinnur. Keppnin var með 
útsláttarformi í karlaflokki en kvennaflokkur fór beint í úrslit. Í karlaflokki var kept í 3 
riðlum og var keppendum sem lentu í 3 sæti í sínum riðli raðað saman í 8 sæti og 
þeir sem voru í 4 sæti í sínum riðli lentu í 11 sæti og fengu stig í samræmi við það til 
Íslandsmeistara. 
 
Úrslit 

Karlaflokkur 
Sæti Nafn 
1 Jón Heiðar Andrésson 
2 Reynir Óli Þorsteinsson 
3 Haraldur Njálsson  
4 Garðar Sigurjónsson 
5 Jón Heiðar Rúnarsson 
6 Garðar WC 
8 Elvar Þrastarson 
8 Jón Skírnir Ágústsson 
8 Viktor Þór Jörgenson 
11 Ragnar Karl Gústafsson 
11 Guðmundur Vigfússon 
11 Jón Árni (Lonnie)  

Kvennaflokkur 
1 Tinna Sigurðardóttir 
2 Anna Lára Steingrímsdóttir 
3 Heiða Jónsdóttir 

 
 
Galtaleikarnir 
Galtaleikarnir fóru fram í Rangá með svipuðu sniði og Tungufljót X-treme. Mjög 
skiptar skoðanir eru á af hverju þetta mót er talið með þar sem það var ekki kynnt 
sem mót sem gildir til Íslandsmeistara. Í raun ætti að gilda sama vinnuregla og 
notuð var við að ákveða hvort Bessastaðabikarinn væri með til Íslandsmeistara og 
það þarf að vera skirt í byrjun sumars hvaða mót veita stig. Hins vegar voru bara 2 
önnur mót og þetta mætti vel bætast í hópinn á réttum forsendum.  
 
Úrslit 

Karlaflokkur 
Sæti Nafn 
1 Ragnar Karl Gústafsson  
2 Haraldur Njálsson 
3 Jón Skírnir Ágústsson 
4 Stefán Karl 

Kvennaflokkur 
1 Tinna Sigurðardóttir 
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Íslandsmeistarar í Straumkayak 

Karlar          

Nafn Elliðaár Rangá Tunguflj. Stig 

Ragnar Karl Gústafsson 6 1 11 164 

Jón Skírnir Ágústsson 4 3 8 142 

Haraldur Njálsson  2 3 140 

Guðmundur Vigfússon 1   11 124 

Jón Heiðar Andrésson     1 100 

Garðar Sigurjónsson 7   4 86 

Björn Thomas 2     80 

Reynir Óli Þorsteinsson     2 80 

Kristján Sveinsson 3     60 

Stefán Karl   4   50 

Bragi Þorsteinsson 5     45 

Jón Heiðar Rúnarsson     5 45 

Garðar WC     6 40 

Elvar Þrastarson     8 32 

Viktor Þór Jörgensson     8 32 

Jón Árni (Lonnie)     11 24 

          

Konur         

Nafn Elliðaár Rangá Tunguflj. Stig 

Tinna Sigurðardóttir   1 1 200 

Anna Lára Steingrímsdóttir 1   2 180 

Heiða Jónsdóttir 2   3 140 

Sigríður Magnúsdóttir 3     60 
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Sjókayak 
 
Reykjavíkurbikarinn 
Fyrsta mót sumarsins var Reykjavíkurbikarinn og var mótið haldið við Geldinganesið 
laugardaginn 19. maí með pompi og pragt. Allt var með hefðbundnu sniði og fór vel 
fram. Þetta er eina sjókayakmótið sem er á vegum Kayakklúbbs Reykjavíkur. 
Róðrarleiðin í 10 km lá frá Geldingarneseiðinu, út Eiðsvíkina, kringum 
Geldinganesið, um markið við eiðið ,út í Blikastaðakró, umhverfis Leiruvogshólmann 
og í mark við Geldinganeseiðið. 
 
Úrslit 
 

  10 km karla           10 km kvenna     

Sæti   Nafn  Tími  Bátur   Sæti   Nafn  Tími  Bátur  

 1  Haraldur Njálsson  55:05  Valley Rapier   1  Heiða Jónsd.  1:21:41  Heimasm. 

 2  Ólafur B. Einarsson  57:55 Ocean X   2  Karlotta Jónsd.  1:23:31  Explorer 

 3  Sæþór Ólafsson  1:05:45  Valley Rapier           

 4  Guðmundur Breiðdal  1:07:15  Kirton Inuk           

 5  Ásgeir Gústafsson 1:08:13  Valley Rapier           

 6  Magnús Sigurjónss.  1:12:42  Explorer           

 7  Geir Gunnarsson 1:14:35  Sea Wolf           

 8  Ágúst Ingi Sigurðss.  1:17:40  Heimasmíðaður           

 9  Gunnar Ingi  1:18:40  Valley Aquanaut           

 10  Torben Gregersen  Hætti  Clever X           

 

  10 km 50 ára og eldri        3 km     

Sæti   Nafn  Tími  Bátur    Sæti   Nafn  Tími  Bátur  

 1  Páll Reynisson 1:08:15  Explorer    1  Katla Guðrún Gunnarsd.  31:01  Kitiwec 

 2  Tryggvi Tryggvason 1:08:45  Kirton Inuk    2-11  Steggjaparty Óskars Sig.     

 3  Hörður Kristinsson  1:13:40  Explorer           

 
Stykkishólmur, Ísafjörður og Bessastaðabikar. 
3 önnur sjókayakmót voru haldin sumarið 2007. Þau voru á Ísafirði, í Stykkishólmi 
og í Bessastaðahrepp og eru niðurstöður allra nema Bessastaðabikarsins birtar í 
Úrslitum til Íslandsbikars. Því miður vantar úrslit úr þessum þremur mótum. Síðasta 
mót sumarsins var svo í boði Péturs í Hvammsvík eða Hvammsvíkurmaraþon. 
 
Hvammsvíkurmaraþon 
Hér fylgir umfjöllun Palla Gests um mótið 
Glæsilegt Hvammsvíkurmaraþon lauk sjókayakvertíðinni þetta sumarið.  Fínar 
aðstæður og Halli gerði sér lítið fyrir og setti glæsilegt brautarmet og fór létt með 
það. 8 mættu til leiks og kláruðu allir með stæl og fengu að launum magnaða 
kjötsúpu úr Hvammsvík. Það varð engin breyting á 1.og 2. sæti frá öðrum keppnum 
sumarsins, við erum með fasta áskrifendur að þessum sætum, Halla og Óla Einars. 
Maraþonúrslit eru hér að neðan ásamt lokastöðu til Íslandsmeistara. 3 bestu mótin 
telja til stiga, en það eru reyndar bara Halli og Óli sem tóku þátt í öllum fjórum. 
Engin kona keppti á þessu móti. 
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Hvammsvíkurmaraþon 2007   

Nr. Nafn Bátur Tími 

1 Haraldur Njálsson Rapier 03:51:30 

2 Ólafur B Einarsson Ocean X 04:21:20 

3 Rúnar Pálmason Nordkap 04:37:18 

4 Páll Reynisson Explorer 04:41:47 

5 Halldór Björnsson Explorer 05:23:15 

6 Rúnar Haraldsson Sea Wolf 05:33:09 

7 Geir Gunnarsson Sea Wolf 05:33:42 

8 Ágúst Ingi Sigurðsson Capella 05:49:16 
 

Íslandsmeistari 2007 - sjókayak  

Karlar 
Sæti Nafn Bátur R.bikar St.hólmur Ísafj. Maraþon Stig 

1 Haraldur Njálsson Rapier 1 1 1 1 300 

2 Ólafur B. Einarsson Ocean X 2 2 2 2 240 

3 Ásgeir Gústafsson Rapier 5 4 7   131 

4 Tryggvi Tryggvason Inuk og Explorer 7 10 5   107 

5 Sæþór Ólafsson Rapier 3 6     100 

6 Rúnar Pálmason  Nordkapp     6 3 100 

7 Guðmundur Breiðdal Inuuk 4 5     95 

8 Páll Reynisson Explorer 6     4 90 

9 Geir Gunnarsson SeaWolf 10     7 62 

10 Steini Ckayak Rapier   3     60 

11 Halldór Sveinbjörnsson  Rapier     3   60 

12 Ágúst Ingi Sigurðss. Heimasm. og Capella 11     8 56 

13 Pétur Hilmarsson Inuk     4   50 

14 Halldór Björnsson Explorer       5 45 

15 Rúnar Haraldsson SeaWolf       6 40 

16 Veigar Grétarsson Rapier   7     36 

17 Magnús Sigurjónss. Explorer 8       32 

18 Ari Benediktsson Nordkapp   8     32 

19 Örlygur Steinn Lettmann Godthab   9     29 

20 Hörður Kristinsson Explorer 9       29 

21 Páll Gestsson Kitiwec   11     24 

22 Gunnar Ingi Aquanot 12       22 

23 Hlynur Sigursveinsson Sardinia   12     22 

24 Kiddi Sigurjóns Buccaneer   13     20 

25 Viðar Þorsteinsson Capella   14     18 

Konur 
Nafn R.bikar St.hólmur Ísafj. Stig 

Heiða Jónsdóttir 1   2 180 

Karlotta Jónsdóttir 2 1   180 

Elín Marta Eiríksdóttir 3   1 100 

Katla Guðrún Gunnarsdóttir 4 2   80 
 
Sjáumst næsta sumar.með kveðju Keppnisnefndin. 
(Bragi Þorsteinsson, Pétur Gíslason, Haraldur Njálsson, Anna Lára Steingrímsdóttir 
og Jón Skírnir Ágústsson). 
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Ársskýrsla  sundlaugarnefdar Kayakklúbbsins 2007 
 
Hlutverk sundlaugarnefndar; 
Setur upp æfingatöflu í samráði við stjórn, sér til að manna námskeið,  félags- og 
nýliðaæfingar þó skal ávalt einn úr nefndinni mæta á félags- og nýliðaæfingar enda 
hafa þeir einir lykil að lauginni til að opna og ganga frá og læsa eftir æfingar.  Sjá til 
þess að vel sé gengið um kjallarann og þann búnað sem þar er.  Skila skýrslu til 
sundlaugastjóra fyrir 5. hvers mánaðar og sjá til þess að hún sé rétt útfyllt. 
Nefndin skili skýrslu til stjórnar fyrir aðalfund þar sem kemur fram fjöldi æfinga og 
þátttaka. 
 
Nefndarmenn 2007 voru 
 
Bragi Þorsteinsson  bragithorsteinsson@yahoo.com 
Magnús Sigurjónsson  msig@simnet.is 
Haraldur Njálsson  haranja@centrum.is 
Anna Lára  
Elín  
Sæþór 
Örlygur 
Hörður 
 
 
Störf nefndarinnar voru samkvæmt venju að halda æfingar í sundlaugunum í 
Laugardal, 
Æfingarnar þetta árið urðu 28 talsins og þar mættu 680 eða að meðaltali 24,3 á 
hverja æfingu . 
 
Tveir bættust við í nefndina í haust það voru þeir Örlygur og Hörður og hafa  
Þeir starfað með undirrituðum við æfingar og námskeið. 
7 námskeið voru haldin á vegum nefdarinnar og sóttu þau 50 mans. 
Félagsmenn voru duglegir að mæta á þessar æfingar og fundarhöldin í heitu 
pottunum minkuðu ekki . 
 
Talsverð nýliðun hefur orðið á æfingum og er það gott en maður hefði viljað sjá 
meira af gömlu sóðunum mæta það þarf jú að veita nýliðunum fyrirmynd. 
 
Við þökkum fyrir þáttökuna á árinu og vonumst til að sjá sem flesta í lauginni á 
þessu ári . 
Við viljum hvetja menn til að nota vel þessar æfingar því þetta er ómetanleg reynsla 
þegar einhvað gerist við alvöru aðstæður,Þá er of seint að æfa sig. 
            Fyrir hönd sundlaugarnefndar 
           Magnús Sigurjónsson 
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Skýrsla húsnæðisnefndar 2007 
 

 

Stjórn Kayakklúbbsins valdi  eftirfarandi meðlimi í Húsnæðisnefnd 2007 
Ásta Þorleifsdóttir; astathor@gopro.net 
Jóhann Ragnar Kjartansson; joiognina@islandia.is 
Karl Geir Arason; karlgeir@ts.spar.is 
Páll Gestsson; pall@decode.is 
Þorsteinn Guðmundsson; kayak@islandia.is 
 
Hlutverk nefndarinnar er að reka fasteignir og aðra aðstöðu Kayakklúbbsins og 
vinna í þeim málum er tengjast framtíðar aðstöðu klúbbsins.  Þorsteinn er formaður 
nefndarinnar. 

 

Klúbburinn hefur aðstöðu á þrem stöðum í bænum; Geldinganesi, Nauthólsvík og 
Sundlaugunum í Laugardal.  Í Laugardalnum erum við með geymslu á tveim stöðum 
við sundlaugarnar; í kjallara innilaugarinnar eru geymdir bátar klúbbsins sem við 
notum við æfingar og kennslu í laugunum og svo höfum við geymslu í gömlu 
útiklefunum fyrir almenna félagsmenn, þessa aðstöðu fáum við án endurgjalds.  
Aðstaðan í kjallaranum var löguð í fyrravor á þann veg að eingöngu bátar eru 
geymdir í lyftuhúsinu en annar búnaður eins og svuntur og árar er hengdur upp á 
veginn þar fyrir utan. 

 Í Nauthólsvíkinni leigjum við af Siglingaklúbbnum Brokey og er þar pláss fyrir 51 
bát og eru 10 laus pláss þar nú.  Skv. gjaldkera Brokeyjar hefur ekkert breyst 
varðandi framtíð aðstöðunnar, þ.e. til skiptis er talað um að rífa þetta, flytja á 
Árbæjarsafn eða friða á núverandi stað.  Ekki er útlit fyrir að það breytist á 
næstunni. 

 Á Geldinganesinu rekum við gámabyggð sem er í eigu klúbbsins, er sú aðstað 
nánast full frágengin og komin í “endanlega” stærð?  Auk aðstöðu klúbbsins eru 
þarna pláss fyrir 100 báta í geymslu fyrir félagsmenn og svo er Steini í “Hólminum” 
þarna með 40 feta gám undir sinn búnað.  Í dag eru 5 bátar á biðlista, leggjum við 
því til að bætt verði við gámi/gámum.  Á síðasta sumri voru þarna framkvæmdir við 
gasleiðslu sem liggur frá Álsnesi og uppá Höfða og höfðu verktakar tímabundið 
aðstöðu í nágrenni við okkur, eftir þá stendur plan sem nýtist okkur og er hugmyndin 
að bæta við geymslu gámun þar.  Klúbbaðstaðan er afskaplega lítil, enda var hún 
ekki ætluð til langs tíma, leggjum við því til að næsta stjórn athugi hvort ekki væri 
skinsamlegt að bæta við búningsaðstöðuna, það væri mögulegt að gera með því að 
færa einn geymslugám sem er næst sturtuaðstöðunni og setja þar niður 
einangraðan gám og mætti opna hann inn í sturtugáminn og gæti hann þá nýst sem 
“karlaklefi” en gamla sturtugáminn mætti þá skipta í “kvennaklefa” og sturtur.  Skoða 
þarf sambúð Kayakklúbbsins og Steina, hvort hann verði þarna með starfsemi 
áfram og ef svo verður þarf að gera við hann “leigusamning”. 

 Af umsókn okkar af varanlegri aðstöðu er fátt að frétta nema að hún er í vinnslu 
hjá borginni og bíður eftir skipulagsvinnu við Geldinganesið, sem aftur er í biðstöðu 
vegna Sundabrautar, þ.e. hvar hún á að liggja.  Skipulagsstofnun hefur fallist á 
tillögu að matsáætlun 2. áfanga Sundabrautar með athugasemdum þann 27. 
september 2007. Athugasemdir okkar frá 14. júlí 2006 hafa greinilega ratað þar inn;  
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Áhrif á útivist. Í kafla 4.2.10 í tillögu að matsáætlun er fjallað um útivist. Í umsögn 
Umhverfisstofnunar kemur fram að stofnunin telur mikilvægt að skoðaðir verði vel 
möguleikar á góðum hjóla- og göngustígatengingum, ekki síst út frá umferðaröryggi 
og mengun frá umferð. Þá vekur stofnunin athygli á að óröskuð strandlengja sé 
mikilvægt útivistarsvæði fyrir almenning, svæði sem séu á miklu undanhaldi á 
höfuðborgarsvæðinu. Gildi þeirra fáu svæða sem eftir séu verði því meira og að 
mati Umhverfisstofnunar eigi að leggja áherslu á að halda ströndinni við 
Geldinganes, í Eiðsvík og nágrenni óraskaðri eftir því sem kostur sé og gera ráð 
fyrir aðgengi almennings. Skipulagsstofnun tekur undir athugasemdir 
Umhverfisstofnunar og telur æskilegt að í frummatsskýrslu verði fjallað um aðgengi 
almennings að óröskuðum fjörum, en einnig verði í frummatsskýrslu gerð grein fyrir 
leiðum fyrir gangandi en einkum hjólandi vegfarendur. Skipulagsstofnun telur 
jafnframt að í frummatsskýrslu beri að gera grein fyrir áhrifum 
framkvæmdanna á kajakróður, bæði vegna aðstöðu kajakræðara og hvort 
þrengingar og þar með breytingar á straumhraða kunni að torvelda róður 
beggja vegna Geldinganess. 

 

 

 Formaður húsnæðisnefndar leggur til að Borgarstjóri verði heimsóttur við fyrsta 
tækifæri þar sem farið verði yfir aðstöðumál okkar.    
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Skýrsla ferðanefndar Kayakklúbbsins 2007 
 
Nefndarmenn 2007 voru:   
 

Reynir Tómas Geirsson reynirg@landspitali.is, marest@tv.is, formaður 
Anna María Geirsdóttir annamariageirsd@hotmail.com  
Ásta Þorleifsdóttir astathor@gopro.net  
Heiða Jónsdóttir, heidajons@hotmail.com  
Jóhann Geir Hjartarson, wavesport1@visir.is  
Stefán Karl Sævarsson,  sks@hi.is 

Sævar Helgason, helgish@islandia.is  
 

  
Hlutverk ferðanefndar: 

Kemur með tillögur að ferðum á dagskrá. Undir það fellur að finna 
umsjónarmenn ferða og kynna þær. Ferðanefndin er hvött til að leita til sem 
flestra félaga klúbbsins eftir hugmyndum að ferðaleiðum og kalla til sem 
flesta umsjónarmenn ferða. Sjá til þess að ferðasögur berist ritnefnd. 
  

 
Ferðanefnd hittist 22. mars, lagði drög að ferðaáætlun ársins og skipti með sér 
verkum. Nýr nefndarmaður bættist við, Stefán Karl. Eftir fundinn voru samskipti  
nefndarmanna með netskeytum og frekari fundi þurfti ekki. Þá var einnig unnið í 
samvinnu við einstaka stjórnarmenn að samhæfingu viðburða frá vori til hausts. 
Miðað var við að hafa í dagskránni öll helstu mót og ferðir, þannig að gott yfirlit 
fengist, sem svo var birt í Fréttabréfi klúbbsins og á heimasíðunni í nýju og 
aðgengilegu formi (Páll Gestsson).  Ferðirnar voru sað auki sérstaklega auglýstar á 
korkinum fyrir hvern viðburð. 
  
Hörpuróður kvenna var áformaður í byrjun maí, en norðaustan hvassviðri hamlaði 
för. Sex konur hittust til að skoða málið og höfðu kaffisamsæti í gámnum í staðinn. 
Fjórir karlar fóru þó sama dag í róðurinn “Þéttir á floti” frá Álftanesi og inn í 
Hafnarfjörð og tilbaka. Sæmilegt skjól var fyrir norðaustanátt þar og róðurinn tókst 
vel. Um 11 ármenn tókust á við strauminn í Ytri-Rangá og um kvöldið var grillað í 
Nauthólsvík. Fimmtudagskvöldróðrarnir góðu hófust um leið. Kvöldróður á 
uppstigningardag varð ekki vegna veðurs.  
 
Sjókayakmót Eiríks Rauða í Stykkishólmi var að venju um hvítasunnuna á vegum 
Skíðblaðnis og undir öruggri stjórn Þorsteins Sigurlaugssonar með Simon Osbourne 
sem aðal gestinn. Landhelgisgæsluþyrlan kom á ný eins og árið áður til að æfa 
björgun. Í Hvítá fóru straumvatnsræðarar í byrjun júní og skemmtu sér vel að venju. 
Það er skaði að þar vantar fleiri sjómenn að spreyta sig. Þann 10. júni var farin 
þríþrautarferð undir stjórn Ólafíu Aðalsteinsdóttur, sem tókst mjög vel. Nokkrir 
hjólreiðamenn komu að heiman að Elliðarbrú og hjóluðu áfram inn í Geldinganes. 
Þar voru bátar sjósettir og haldið í botn Kollafjarðar, þaðan á Esju, og svo tilbaka, 
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grillað við klúbbgámana í Geldinganesi í lok dags, allt í ágætu veðri Hjólreiðamenn 
fóru á farkostum sínum heim. Fjölmenn ferð um sunnanvert Þingvallavatn var farin 
í nokkrum strekkingi frá Hestvík og inn undir Hagavík í júní, áð á fallegum stað og 
róið mót meiri strekkingi tilbaka þar sem einum hvolfdi en félagabjörgun tókst vel. 
Jónsmessan í Hvammsvík var með líku sniði og fyrri ár, góð að vanda.  Ferðin 
stóra fyrir Norðurlandi á vegum klúbbsins á Neskaupstað hófst nokkuð vel frá 
Ólafsfirði en þegar kom að Dalvíkur- og Hríseyjar-svæðinu kom mikið hvassviðri og 
erfið skilyrði í veg fyrir að unnt væri að halda áfram.  Nokkrir harðir kappar reru þó 
inn á Akureyri. Talað var um að reyna næsta ár aftur.  
 
Galtalækjargleðin gekk vel með róðri niður ána og æfingum fyrir nýliða í straumi  
og kvöldvöku. Það má áætla að um 20 nýir ræðarar bættust í hóp ármanna þetta 
sumar. Komu nýjir hópar í af fólki í allar ferðir sem að merktar voru sem nýliðaferðir, 
en í lok sumars var reyndar farið að síast nokkuð úr hópnum. Þá var farið í 
Tungufljót sem fyrr.  
 
Þann 21.-22. júli var farin frábær ferð frá Stað á Reykjanesi yfir að Skálanesi á 
Barðaströnd, þaðan inn í myni Gufufjarðar, Djúpafjörð og í Þorskafjörð þar sem áð 
var í Teigsskógi. Við sáum í góðri göngu næsta dag hvílkur skaði mundi hljótast af 
vegalagningu þar. Grein um ferðina sem send var Morgunblaðinu með samdóma 
áliti allra ferðamanna, en fékkst þó ekki birt. Við reynum enn í vor að koma áliti 
okkar um að hlífa þessum einstaka stað á framfæri. Umhverfisráðherra var boðið 
með, en hún gat ekki þekkst boðið þó hún væri ánægð með það. Hún vill gjarna 
prófa róður og þarf að hafa það í huga í vor.  
 
Ágúst-sjóferðin var frá Skarðsstöð á Skarðsströnd í Ólafseyjar, þaðan í 
Rauðseyjar og Hafnareyjar inn í Klofning. Þar komu 14 ræðarar, konur og karlar. 
Kirkjan á Skarði var skoðuð, klúbbtjaldið notað í landi um kvöldið og sögu- og 
minjaríkar eyjar skoðaðar, alls róið um 40 km. Frábært kvöld við varðeld í 
Rauðseyjum. Strekkingur var seinni daginn yfir sundið að Klofningi og einn 
ferðafélagi hvolfdi, en félagabjörgun gekk vel. Þessi ferð er orðin hefð helgina eftir 
verslunarmannahelgi. 
 
Langasjávarferð 17.-19 ágúst tókst mjög vel, alls fóru 10 og þar af komu tveir 
norðan úr landi og sömu helgi var farið í Hvítá fyrir lengra komna.  
 
Straumferðir tókust í heild vel og höfðu allir gaman af. Farið var í mun fleiri ferðir en 
þær sem voru í dagskránni þar sem einstakir félagsmenn í straumnum höfðu 
samráð á korkinum. T.d. var tekin skemmtileg ferð í Skagafjörðinn þar sem tekist 
var á við Jökulsá Austari, en sú ferð er að verða fastur liður meðal ármanna. 
Sjómenn skipulögðu ferð um helgi á korkinum í Hvalfjörðinn í júnílok sem tókst vel 
þrátt fyrir rysjótt veður. Í heild hamlaði leiðinlegt veður nokkuð róðri, bæði í maí, júní 
og september, þar sem Þingvallavatnsferð féll niður.  
 
Á korkinum voru skemmtilegar sögur sagðar úr bæði straumvatns- og sjóferðum. 
Flestum klúbbmeðlimum þykir akkur í því að heyra af ferðunum. Ferðanefndarmenn 
þurfa jafnframt að vera reiðubúnir að leiðbeina um ferðir eða afla upplýsinga um þá 
sem geta gert það. Auka þarf samstarfi við klúbba utan Reykjavíkursvæðisins og því 
hafa upplýsingar um allar áformaðar ferðir verið inn á dagskrá ferðanefndar á vef 
klúbbsins Þá þarf að halda áfram að kynna bændum og landeigendum klúbbinn og 
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afla okkur velvildar hjá þeim. Klúbburinn á að vera öllum trygging fyrir góðum 
undirbúningi, góðri umgengni og öryggi í ferðum. Ferðirnar voru sem fyrr frábær 
tækifæri fyrir gamalreynda félagsmenn að ferðast í góðum félagsskap og miðla af 
reynslunni til nýliða og utanfélagsmanna sem alltaf eru boðnir velkomnir. Þó þarf að 
benda á að ferðirnar eru miserfiðar og í sumar þeirra verða menn að hafa fengið 
einhverja reynslu og þjálfun. 
 
Með haustinu hófust venjubundnar og góðar ferðir úr Geldinganesi á ný og stóðu út 

árið. Sérlega vel heppnuð kvöldferð var í október að Viðey þegar friðarsúlan var 

vígð.  

 

 

          RTG/SKS   
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Skýrsla ritnefndar 2007 
 

Ritnefnd 2007: 
Páll Gestsson, Formaður 
Rúnar Pálmason,  
Anna Lára Steingrímsdóttir 
Ágúst Jónsson 
Dagrún Árnadóttir 
Sveinbjörg Jónsdóttir 
 
Ný heimasíða klúbbsins fór í loftið í byrjun febrúar 2007.  Hún hefur staðið sig vel 
síðan og verið blessunarlega laus við spam og ýmsan ófögnuð sem hrjáði þá 
gömlu.  Svokallað „Joomla“ kerfi er notað til að hanna hana og halda utan um efni 
og hefur það reynst afar vel.  Auðvelt hefur reynst að bæta hana og breyta í 
framhaldi af gangsetningunni.  Mest notuðu hlutar síðunnar eru korkurinn og 
fréttirnar, en helsta efni sem má finna þarna er korkurinn, sölusíðan, dagskráin, 
upplýsingar um keppnir og úrslit og ferðasögur.  Sjón er annars sögu ríkari, þ.e. 
kayakklubburinn.is 
 
Fréttabréfið kom út í byrjun maí og hefur aldrei verið ítarlegra.  Upplagið var 700 
eintök og voru u.þ.b. 300 send til félagsmanna og afgangurinn í dreifingu eftir öðrum 
leiðum.  M.a. fór verulegt magn á útivistarsýningu sem var haldin í Smáralind í 
byrjun sumars og einnig hefur fréttabréfið legið frammi í Sportbúðinni og Ellingsen.  
Farið var með töluvert af eintökum á bókasöfn og einnig á hinar ýmsu biðstofur 
bæjarins þar sem tímarit eru jú gjarna lesin upp til agna.  Mikið úrval af myndum, 
greinum og pistlum var í fréttabréfinu þetta skiptið og til dæmis má nefna 
bollaleggingar um mannop, prófun á brimbát, viðtal við Rotem Ron hringfara, grein 
um Simon Osbourne á Eiríki Rauða, umfjöllun um stuðningsáratök, ferðasaga 
straummanna frá Spáni, nestishornið og margt fleira. 
 
 


