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xx› Fjárhagslegt sjálfstæði félagsins

› Öflug skrifstofa

› Efling innviða félagins

› Stuðningur félagsins við sjálfboðaliða

› Mótahald horsteinn félagsins

› Aðstaða sem styður við stefnu félagsins

Deildir
I. Stjórn knattspyrnudeildar, stjórn

BUR, yfirþjálfari & sjálfboðaliðar

II. Stjórn meistarflokks, stjórn BUR & 
sjálfboðaliðar

III. Aðalstjórn

IV. Sjálfboðaliðar

V. Sjálfboðaliðar

VI. Skák, leikfimi eldri borgara, HM 
hópurinn, og íþróttaskóli fyrir
leikskólabörn

I. 736 iðkendur í barna- og
unglingastarfi, meistaraflokkar, 73 
iðkendur í old boys auk SR

II. 94 iðkendur í barna – og
unglingastarfi og meistarflokkur
kvenna

III. 33 iðkendur í barna- og
unglingastarfi

IV. 17 iðkendur

V. 24 iðkendur á námskeiðum

VI. 62 iðkendur

I. 3 gervigrasvellir + 3 grasvellir

II. Laugardalshöll + Vogaskóli

III. Laugardalshöll + Vogaskóli

IV. Tveir úti tennisvellir

V. Þróttarheimili

VI. Félagssvæði Þróttar

Fjöldi Starfsemi Aðstaða

www.trottur.is

Framkvæmdastjóri

Íþróttastjóri Bókari Vallastjóri Þrif

Aðalstjórn Þróttar

I. Knattspyrna

II. Blak

III. Handbolti

IV. Tennis

V. Rafíþróttir

VI. Almennings íþróttir

Endurskoðun ReyCup



Þorrablót?

Febrúar Mars Apríl Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember

Jólatrjáasöfnun

Vormót Þróttar
ReyCup

Sveitaball

Landsleikir

Lambalæri mömmu

Flugeldasala

Lykilþáttur í rekstri félagsins

Sjálfboðaliðar Þróttar halda viðburði allt árið

Maí

Herrakvöld

Bikarúrslitaleikur

80´disco

Janúar

Köttarakvöld

Blak turnering
Konukvöld

ÞRUSUmót 

Þróttar

Happadrætti



Fjármál félagsins

Björt framtíð
Þróttur á góðum stað en vegferðin rétt að hefjast

• Félagið komið með jákvætt eigið fé

• Allar opinberar skuldir uppgreiddar sem sparar 

félaginu 1,5 m.kr. í vaxtakostnað á ári

• Auka þarf  aðkomu auglýsenda og styrktaraðila 

að félaginu

• Sjálfskapa tekjur mikilvægari í framtíðinni

Viðsnúingur í reksti félagsins

Innviðir

Framtíðin

• Uppbygging samstarf  ReyCup og Vormóts

• Sjálfboðaliðar – sjálfboðaliðadagur Þróttar

• Samstarf  við Ármann - Intellecta

• Efling skrifstofu félagsins

• Félagsstarfið orðið öflugara 

• Aðstöðugjald til að fjármagna innviði

• Stefnumótun til að móta framtíð félagsins

• Aðstöðumálin – áframhaldandi barátta

• Voga- og Höfðabyggð

• Mögulega aukið samstarf  við Ármann

• Styrking deilda félagsins

Eigið fé 
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Lykilverkefni aðalstjórnar

› Tryggir heilbrigðan

rekstur félagsins

› Leiðir stefnumótun

félagsins

› Styður við verkefni

annarra

stjórnarmanna

› Leiðir frekari

uppbyggingu ReyCup

› Leiðir samstarf

knattspyrnumóta

félagsins

› Leiðir stefnumótun

mótshalda félagsins

› Tryggir aðstöðuhús

og lokafrágang við

gervigrasvellina í 

samstarfi við

knattspyrnudeild

› Leiðir uppbyggingu á 

Avis velli Þróttar í 

samstarfi við

knattspyrnudeild

› Tryggja hagsmuni

Þróttar við Þjóðarhöll

Heldur utan um:

› Lög og lagabreytingar

› Siðareglur félagsins

› Velferðaráætlun

félagsins

› Jafréttisstefnu

félagsins

› Eineltisáætlun

félagsins

› Kynferðislega áreitni

og ofbeldi

Styrking innvið, efling skrifstofu og aukið skipulag sjálfboðaliða

› Heldur utan um 

samstarfsviðræður við

Ármann  með

ráðgjafafyrirtækið

Intellecta

› Leiðir vinnu félagsins

við Voga- og

Höfðabyggð

› Styður við deildir

félagsins

› Skipulag sjálfboðaliða

Félagsmál

www.trottur.is

GæðamálAðstöðumálReycupFjármál og stefnumótun

Varamenn

aðalstjórnar



Framtíðarsýn
Stefnumótun félagsins

www.trottur.is

› Knattspyrnan með öll lið í 

fremstu röð

› Blak með meistaraflokka í kvenna

og karlaflokkum

› Handbolti fyrir börn og unglinga

› Rafíþróttir

› Tennis fyrir börn og unglinga

› Almennings íþróttir

› Aðstöðuhús við gervigrasvelli

› Uppbygging Avis vallar

› Framtíðar tennisaðstaða

› Blak í Laugardalshöll

› Handbolti í hverfisíþróttahúsum og

Laugardalshöll

› Bætt skipulag sjálfboðaliða

› Efling Reycup & samstarf móta

› Bætt starfumhverfis

› Þekking miðlæg á skrifstofu

› Samstarf með Ármenningum

› Uppbygging Voga- og

Höfðabyggðar

Stefna til næstu 3 ára

Íþróttir Aðstaða Starfsemi

Meistaraflokkar Barna- og unglingastarfFótbolti 1

2

3

4

1

2

5

Blak

Fótbolti

Blak

Handbolti

Rafíþróttir

Tennis



ALP car rental is 

established by Arnór 

L. Pálssyni & family

Febrúar Mars Apríl Júní Júlí Ágúst
Septembe

r
Október

Nóvembe

r

Desembe

r

ALP becomes 

franchisee for Budget. 

New owners of  ALP

Ingvar Helgason 

aquiers ALP

Change of  ownership 

of  ALP. Two of  

current owners 

become shareholders 

in the company.

RAC Group, a 

norwegian investment 

company, becomes 

shareholder in ALP

ALP becomes 

franchisee of  Payless 

in Iceland –

expansion of  product 

portfolio. 

ALP opens new 

headquarters and 

main service center in 

Reykjavík & 1.000 

sq.m. extension in

Arnarvelli (Keflavik)

Framework 

agreement –

Gov. & 

municipalities

Heimavöllur barna – og unglingastarfs Þróttar 

Aðstöðuhús gervigrasvalla

Maí

Opening of  

main station at 

Arnarvellir –

Keflavik Airport

ALP establishes long-

term rental.

ALP 

becomes 

franchisee 

for Zipcar
Janúar

• Yfirþjálfari félagsins vann þarfagreiningu með þjálfurum félagsins og 

niðurstaðan var sú að óskað var eftir völlum í fullri stærð

• Félagið sótti um að syðri völlurinn á Valbjarnarsvæðinu yrði í C klassa 

sem þýðir að hann yrði löglegur varavöllur fyrir Þrótt. Þá þurfti að setja 

öryggissvæði kringum völlinn sem var ekki upphaflega á planinu

• Völlurinn fyrir norðan uppfylli þá D kröfur



Knattspyrnudeild

• Mjög öflug sjálfboðaliðastarf

• Góður árangur í meistaraflokkum kvenna og karla

• Öflugt barna- og unglingastarf hjá BUR sem farið er að skila sér í 

stórum flokkum sem eru að ná árangri á landsvísu

• Old boys fer undir knattspyrnudeild og skipulag á samstarfi SR skoðað

• Sterk hefð fyrir mótahaldi í ReyCup og Vormóti Þróttar

• Mikil skipulagsstarfsemi í kringum fjáraflanir og þörfin er mikil

www.trottur.is

Öflug uppbygging að skila sér í sterkum flokkum

Kristján Kristjánsson

Formaður

Ólafur Kjartansson

Gjaldkeri
Pála Þórisdóttir

Ritari

Bolli Már Bjarnason

Meðstjórnandi
Kristjófer Ólafsson

Meðstjórnandi



Blakdeild

• Mjög öflug sjálfboðaliðastarf

• Uppbyggingarstarf  framundan eftir útlegðina við lokun Laugardalshallar

• Sterk kvennadeild og uppbygging hafin á karla meginn

• Öflug mótahald sem hluti af  fjáröflun deildarinnar

• Þurfa að vera sýnilegri innan félagsins

• Vel rekin deild með tækifæri á að vera í fremstu röð í Íslandi

www.trottur.is

Aftur á heimavelli í Laugardalnum

Dagbjört Ýr Gísladóttir 

Formaður

Halldór Arnarson

Gjaldkeri
Valdís Sigurþórsdóttir

Ritari

Abela Nathansdóttir

Meðsjórnandi

Súsanna Finnbogadóttir

Meðsjórnandi



Handbolti

• Aðalstjórn ábyrg fyrir rekstri deildarinnar þar sem enginn stjórn hefur verið í 

nokkur ár

• Félagið hefur leitað til HSÍ til að styðja við uppbyggingu deildarinnar með 

aðkomu sambandsins í formi tengslanets og þekkingar

• Óskar Bjarni Óskarsson þjálfari Vals og Þróttar hefur komið að málum sem 

ráðgjafi

• Viðræður hafnar við reyndan þjálfara

• Áhersla Þróttar verður að byggja upp barna- og unglingastarf

• Ekki gert ráð fyrir meistaraflokki á næstu árum

• Tækifæri við opnun Laugardalsvallar og svo þjóðarhallar í framtíðinni

www.trottur.is

Uppbygging að hefjast að nýju & áhersla sett á barna- og unglingastarf



Tennisdeild

• Fámennur hópur sjálfboðaliða

• Nauðsynlegt að efla samstarfs deildar við félagið

• Ekkert barna- og unglingastarf

• Enginn keppir undir merkjum Þróttar

• Mikil tækifæri í einni vinsælustu íþrótt heims

• Markmið Reykjavíkurborgar að efla tennisaðstöðu í borginni og getur félagið komið 

sterklega inn á þá uppbyggingu

www.trottur.is

Framtíðar uppbygging og skipulag nauðsynlegt

Indriði Þorláksson Bragi Hauksson



Rafíþróttir

• Rafíþróttir er ein mest vaxandi íþróttagreinin í heiminum í dag

• Félagið nær til fleiri barna í hverfinu

www.trottur.is

Vaxandi íþrótt

Grétar Már Margrétarson



Almenningsdeild

• Skák

• Leikfimi eldri borgara

• Íþróttaskóli fyrir leikskólabörn

• Göngubolti eldri borgara

www.trottur.is

Fyrir alla aldurshópa



Mótahald Þróttar

• ReyCup – 1.500 þátttakendur

• Vormót Þróttar – 2.000 þátttakendur

• ÞRUSUmót Þróttar

• Turnering Þróttar í blaki

www.trottur.is

Umfangsmikil starfsemi félagsins



Starfsemin

www.trottur.is

Uppbygging að hefjast að nýju – áhersla á barna- og unglingastarf

• Almannaheilla skráning – skattaafsláttur 

• ÍTR tók ákvörðun um að Þróttur og Ármann muni 

sameiginlega taka við Voga- og Höfðabyggð

• Allar fundargerðir verða birtar á heimasíðu félagsins

• Ný nöfn á alla velli félagsins í nóvember



Félagsstarf

• Uppsellt á alla viðburði félagsins

• Herra- & konukvöld

• Sveitaball

• Lambalæri mömmu vinsæll viðburður

• Mömmu- og pabbafélög keyptu sófa, Fusball- og borðtennisborð fyrir börnin

• Old boys ávallt öflugir stuðningsaðilar félagsins

• Sögu- og minjanefnd ómetanleg fyrir félagið

• Sjálfboðaliðar félagsins þeir bestu

www.trottur.is

Það er lífsstíll að vera Þróttari



Þróttarar sem látist hafa á liðnu starfsári

Sigurður Ásgeirsson

Var einn af stofnfélögum Þróttar

Fæddur 3. mars 1936

Látinn 9. júlí 2021

www.trottur.is

Félagið þakkar fyrir stuðninginn

Guðmundur Skúli Stefánsson

Var einn af  stofnendum blakdeildar Þróttar og sat í 

stjórn deildarinnar fyrstu árin, auk þess að leika með 

félaginu og þjálfa

Fæddur 6. nóvember 1952

Látinn 19. ágúst 2021

Örnólfur Oddsson

Þjálfari yngri flokka félagsins, í knattspyrnu

Fæddur 26. maí 1956

Látinn 9. desember 2021

Jón Óskar Guðmundsson

Var einn af  stofnfélögunum og einn af  frumherjunum í bæði 

handknattleik og knattspyrnu þó fyrrnefnda greinin yrði 

fljótt ofan á. Hann lagði fram tillögu um að stofnuð yrði 

handknattleiksdeild innan félagsins og sat í fyrstu stjórn 

deildarinnar og hóf  fljótt að þjálfa 2. flokk stúlkna sem hann 

gerði að Íslands- og Reykjavíkurmeisturum 1953. Hann sat 

einnig í aðalstjórn í nokkur ár og var fulltrúi Þróttar í 

Handknattleiksráði Reykjavíkur um tíma

Fæddur 18. febrúar 1929

Látinn 25. júlí 2021

Ólína Ragnheiður Jónsdóttir

Mikil stuðningskona félagsins

Fædd 7. október 1929

Látin 16. janúar 2022

Sigríður Jóhannsdóttir

Mikil stuðningskona félagsins. Starfaði mikið í kringum 

yngri flokkana í knattspyrnu

Fædd 20.júní 1952

Látin 2. janúar 2022



Þróttarar sem látist hafa á liðnu starfsári

Guðmundur Axelsson

Leikmaður bæði í handknattleik og knattspyrnu og 

einnig þjálfari í báðum greinum, m.a. beggja 

meistaraflokkanna. Var ötull í fjáröflunum fyrir félagið 

og setti m.a. á fót leikfangahappdrætti sem varð mjög 

vinsælt um land allt

Fæddur 5. maí 1936

Látinn 12. mars 2022

www.trottur.is

Félagið þakkar fyrir stuðninginn

Davíð Scheving Thorsteinsson

Mikill stuðningsmaður félagsins gegnum árin, kom oft 

til hjálpar þegar illa áraði

Fæddur 4. janúar 1930

Látinn 8. apríl 2022

Jón Elberg Baldvinsson

Sat í aðalstjórn félagsins frá 1974-1982, lengst af  sem 

gjaldkeri, auk margra annarra starfa

Fæddur 1. mars 1933

Látinn 7. júní 2022

Ögmundur Einarsson

Leikmaður í knattspyrnu á fyrstu árum félagsins 

Fæddur 16. júní 1942

Látinn 6. maí 2022

Gylfi Kristinn Sigurðsson

Leikmaður í knattspyrnu á fyrstu árum félagsins

Fæddur 8. ágúst 1940

Látinn 14. júlí 2022

Örn Steinsen

Þjálfari og leikmaður meistaraflokks í knattspyrnu, sem 

varð Reykjavíkurmeistari 1966 

Fæddur 11. janúar 1940

Látinn 1. júlí 2022

Kristinn Ómar Herbertsson

Dómari í knattspyrnu ásamt öðrum störfum

Fæddur 11. desember 1958

Látinn 9. september 2022

Magnús Þór Geirsson

Lék knattspyrnu með Þrótti og var mikill      

stuðningsmaður félagsins

Fæddur 9. maí 1961

Látinn 29. janúar 2022



Lifi

Þróttur


