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Hlutverk íþrótta- og  tómstundanefndar er að fara með og móta mál-
efni íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsmála í sveitarfélaginu og vera ráð-
gefandi til fjölskylduráðs og bæjarstjórnar um þau mál.

Undir íþróttamálaflokkinn heyrir m.a. eftirlit með og rekstur sund-
lauga, íþróttahúsa og annarra íþróttamannvirkja, viðhaldi þeirra ásamt
endurbótum og nýframkvæmdum í samstarfi við Fasteignafélag  bæjar-
ins. Eitt megin markmið með starfi málaflokksins er að vinna sem best
að þjónustu  við íþróttahreyfinguna og grunnskólana í bænum  með
samstarfi og stuðningi til eflingar íþróttastarfsins í Hafnarfirði. Ásamt
því að auka aðsókn og nýtingu íþróttamannvirkjanna með þátttöku al-
mennings, þannig að hagkvæmnin verði sem mest í rekstri þeirra, auk
þess að tryggja öryggi gesta og starfsmanna. Varðandi öryggismál er
unnið að þeim í íþróttamannvirkjum samkvæmt  reglugerð um öryggi á
sundstöðum og við kennslulaugar frá 1999 og samskonar reglugerð um
öryggi í íþróttahúsum frá 2002.

Hafnarfjarðarbær hefur gert þjónustusamninga við öll íþróttafélögin
innan ÍBH um framlög vegna rekstar, húsaleigu, afreksstyrkja, ferða-
styrkja og þjónustugjalds fyrir yngri iðkendur. Allir þessir samningar eru
gerðir á grundvelli samstarfssamnings við Íþróttabandalagið frá árinu
2001. Markmiðið með gerð þessara þjónustusamninga við íþróttafélögin
er að auka kosti þess og nýta sem best þá möguleika sem gefast á aukn-
ingu á þjónustu íþróttafélaganna við bæjarbúa og bæta nýtingu fjár-
magns og aðstöðu öllum til heilla. Það er síðan hlutverk íþróttadeildar að
gera tillögur um þessa samninga og sjá um eftirlit með þeim.

Hafnarfjarðarbær og Íþróttabandalagið skrifuðu undir nýjan samstarfs-
samning þann 14. júní 2001, varðandi uppbyggingu, rekstur, viðhald og
afnot  af íþróttamannvirkjum í Hafnarfirði. Auk þess tekur samningur-
inn til eflingar íþróttastarfs yngri iðkenda íþróttafélaganna. Samstarfs-
samningur þessi hefur leitt af sér tvo tímamótasamninga til stuðnings
við íþróttaiðkun barna og unglinga með niðurgreiðslum á æfingagjöld-
um og stuðningi við metnaðarfullt þjálfunarstarf.

Annars vegar er  samningur á milli Hafnarfjarðarbæjar, ÍSAL-ALCAN

og ÍBH til þriggja ára sem felur í sér alls 30 milljón króna framlag sem
Hafnarfjarðarbær og ALCAN veita til uppbyggingar íþróttastarfs í
Hafnarfirði vegna kennslu og þjálfunar barn og unglinga að 16 ára aldri.
Samningsupphæðin skiptist á milli aðildarfélaga ÍBH eftir ákveðnum
reglum þar um. Markmið samningsins er að efla íþróttastarfið þannig að
það verði áfram kraftmikið og bæjarbúum til heilla.

Hins vegar er samningur Hafnarfjarðarbæjar frá árinu 2002 við íþrótta-
og tómstundafélög um niðurgreiðslu á þátttökugjöldum 14 ára og yngri
iðkenda og um eflingu íþrótta-, tómstunda- og annars forvarnarstarfs í
Hafnarfirði. Niðurgreiðslur um kr. 2.000 á mánuði fyrir hvert barn í
hverri íþrótta- eða tómstundagrein á að auðvelda forráðamönnum barna
að gera þeim kleift að taka þátt í heilbrigðu starfi og um leið efla innra
starf íþrótta- og tómstundafélaganna. Samningur þessi felur í sér um 80
milljón króna framlag frá Hafnarfjarðarbæ til eflingar íþrótta- og tóm-
stundastarfi meðal 14 ára og yngri.

Það eru og hafa verið og verða áfram miklar framkvæmdir í gangi hvað
varðar uppbyggingu íþróttamannvirkja hér í Hafnarfirði. Íbúafjölgun er
mikil og íþróttahreyfingin líkt og aðrir sem sinna þjónustu og félagsstarfi
þurfa að mæta þeirri fjölgun með auknu framboði  til æfinga og rýmri að-
stöðu.

Markmið með útgáfu þessa blaðs í samvinnu Íþróttabandalagsins og
Hafnarfjarðarbæjar er að veita markvissar og aðgengilegar upplýsingar
um íþróttaflóruna og íþróttastarfið í bænum, bæði hvað varðar þau
fjölmörgu íþróttafélög og fjölbreyttu íþróttamannvirki, þar sem starfsemi
félaganna fer fram, ásamt öðru íþróttastarfi.

Skrifstofa íþróttamála í Hafnarfirði,
Íþróttahúsinu v/Strandgötu

Íþróttafulltrúi: Ingvar S. Jónsson
Sími: 585 5753 & 664 5753

isj@hafnarfjordur.is
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Íþróttabandalag Hafnarfjarðar, samnefnari íþróttafélag-
anna í Hafnarfirði, var stofnað þann 28. apríl árið 1945 sam-
kvæmt 25. grein íþróttalaga nr. 25 sem samþykkt voru á al-
þingi í desember árið 1939. Lögin skipuðu svo fyrir að landinu
skyldi skipt niður í íþróttahéruð og stofnuð samtök innan
hvers héraðs og kaupstaða í landinu sem færu með yfirstjórn
íþróttamála og væru tengiliður við viðkomandi bæjar- og
sveitarstjórnir svo og landssamtök íþróttahreyfingarinnar, ÍSÍ
og UMFÍ. Í grundvallaratriðum starfar ÍBH enn á þeim
grunni sem gert var ráð fyrir við stofnun þess þó svo mikil
þróun hafi átt sér stað á þessum tíma. Íþróttafélögum og
íþróttagreinum hefur fjölgað jafnt og þétt og eru aðildarfélög
ÍBH nú 16 talsins og eru stundaðar yfir 25 íþróttagreinar hér í
Hafnarfirði.

Starf ÍBH felst fyrst og fremst í því að vinna að sameigin-
legum hagsmunamálum íþróttafélaganna gagnvart bæjaryfir-
völdum og gagnvart íþróttahreyfingunni almennt. Segja má að
fyrstu áratugina hafi kraftar forystumanna ÍBH farið í að berj-
ast fyrir uppbyggingu aðstöðu til íþróttaiðkana. Hin síðari ár
hefur íþróttahreyfingin hér í Hafnarfirði og íþróttahreyfingin á
landsvísu staðið að mikilli stefnumótun varðandi íþrótta-
starfið sjálft og hafa gæði þess aukist jafnt og þétt á síðari
árum.

Starf ÍBH hefur aldrei verið margþættara en það er nú, sér-
staklega vegna margþættrar samvinnu við bæjaryfirvöld og
einnig er samvinna íþróttahreyfingarinnar almennt miklu
meiri en áður var. Helst ber að nefna áframhaldandi uppbygg-
ing íþróttamannvirkja á sviði bæjarmála, en þrátt fyrir kraft-
mikla uppbyggingu síðustu tvo áratugi hefur ör stækkun
bæjarfélagsins þau áhrif að mikil þörf er fyrir meiri aðstöðu
fyrir íþróttaiðkun. Einnig hafa bæjaryfirvöld og stjórnvöld

viðurkennt í meira mæli en áður nauðsyn íþróttastarfsins í
mörgum skilningi og má þar nefa forvarnargildi íþrótta, sem
sýnt hefur verið fram á með rannsóknum. ÍBH hefur fyrir hönd
íþróttafélaganna gert umfangsmikla samninga við bæjaryfir-
völd um niðurgreiðslur æfingagjalda fyrir iðkendur íþrótta í
Hafnarfirði. Samningur þess efnis var fyrst undirritaður árið
2002 og voru þá niðurgreidd æfingagjöld fyrir 10 ára og yngri
aldurshópa. Nú hafa þessi aldursmörk hækkað í 14 ár. Einnig
var gerður styrktarsamningur við Alcan á Íslandi og Hafnar-
fjarðarbæ árið 2001 um stuðning við íþróttastarf 16 ára og
yngri. Hafa þessir samningar gert það að verkum að hægt er
að reka íþróttastarfið sómasamlega og jafnframt auka gæði
þess. Einnig hefur afreksfólk okkar notið meiri skilnings innan
bæjarfélagsins þó svo mikið sé óunnið á þeim vetvangi.

Í gangi er á vetvangi ÍSÍ verkefni sem kallast “Fyrirmyndar-
félag ÍSÍ” sem er einskonar gæðastjórnunarkerfi íþróttahreyf-
ingarinnar. Félög sem sækja um þá viðurkenningu þurfa að
skipuleggja og skilgreina starfsemi sína samkvæmt stöðlum
verkefnisins. Þetta er leið sem íþróttahreyfingin hefur farið til
þess að efla gæðastarf sitt. Tvö félög innan ÍBH hafa fengið
þessa nafnbót, Fimleikafélagið Björk og SH. Öll félögin hafa
gert námskrá fyrir starfsemi sína sem á að vera aðgengileg hjá
þeim til þess að geta kynnt sér það starf sem er í gangi og ein-
nig hefur menntunarþáttur eflst í samræmi við þær kröfur sem
gerðar eru bæði í samningum ÍBH og Hafnarfjarðarbæjar og
vegna krafna sem gæðakerfið gerir.

Í dag eru starfandi í Hafnarfirði 16 íþróttafélög innan vé-
banda ÍBH. Starfsemi þeirra allra er í miklum blóma og flest
eru þau í mikilli sókn. Í þessu riti má sjá alla þá flóru íþrótta
sem er til staðar í bænum og má gera ráð fyrir að hún eigi eftir
að aukast næstu ár.

HafnarfjarðarHafnarfjarðar
ÍþróttabandalagÍþróttabandalag

Íþróttabandalag
Hafnarfjarðar

Stofnað 
28. apríl 1945

Aðildarfélög:
Akstursíþróttafél. Hafnarfj.

Badmintonfél. Hafnarfjarðar
Dansíþróttafél. Hafnarfjarðar
Fimleikafélag Hafnarfjarðar

Fimleikafélagið Björk
Golfklúbburinn Keilir

Golfklúbburinn Setberg
Hestamannafélagið Sörli

Hnefaleikafél. Hafnarfjarðar
Íþróttafélag Hafnarfjarðar

Íþróttafélagið Fjörður
Knattspyrnufél. Haukar

Kvartmíluklúbburinn
Siglingaklúbburinn Þytur

Skotíþróttafél. Hafnarfjarðar
Sundfélag Hafnarfjarðar

Skrifstofa ÍBH er í 
félagsálmu íþrótta-

hússins v/Strandgötu 
Framkvæmdastjóri:
Óskar Ármannsson
Símar: 555 2300 og 

863 0203
Fax: 555 2300

Netfang:
ibh@hafnarfjordur.is

Heimasíða: ibh.is 

Útgefendur:
Íþróttabandalag 

Hafnarfjarðar 
Íþrótta- og tómstunda-

nefnd Hafnarfjarðar
Ábyrgðarmenn:

Ingvar S. Jónsson og 
Óskar Ármannsson
Umsjón og umbrot:
Erlingur Kristensson
Prentun: Íslandsprent
Gefið út í mars 2007

Forsíðumynd:
Brynjólfur Jónsson
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Fimleikafélag
Hafnarfjarðar

Stofnað 
15. okt. 1929

Íþróttadeildir:
Handknattleiksdeild

Frjálsíþróttadeild
Knattspyrnudeild

Lyftingadeild
Skylmingadeild

Félagsaðstaða FH er 
í íþróttamiðstöðinni

Kaplakrika
Sími: 565 0711

Netfang:
fh.geir@simnet.is 
Heimasíða: fh.is 

Árið 1978 var
stofnuð lyftingadeild
innan FH og hefur 

félagið síðan eignast
Íslandsmeistara, bæði í
lyftingum og vaxtarækt.

Deildin hefur starfað
með hléum síð-

ustu ár.

Allt frá upphafsárum FH, var handknattleikur iðkaður á fimleikaæfingum
í lok hvers æfingatíma. Það var þó ekki fyrr en löngu síðar sem handknatt-
leikur var tekinn upp sem keppnisíþrótt og fyrsti kappleikurinn ekki háður
fyrr en árið 1940, gegn Haukum. Sama ár var fyrsta Íslandsmótið haldið í
handknattleik og sendi FH fyrst flokka á mótið árið eftir. Fyrstu árin var
aðeins stundaður handknattleikur í karlaflokkum, en árið 1943 hóf kvenna-
flokkur æfingar.

FH-ingar urðu fyrst Íslandsmeistarar í handknattleik árið 1954, í 2. fl. karla
og upp frá því má segja að handknattleikur hafi verið stundaður hjá félag-
inu með frábærum árangri.

Skylmingadeild FH, sem er
yngsta íþróttadeild félagsins, var

stofnuð árið 1993 og hefur fámennur en
samheldinn hópur stundað æfingar og 

keppni með góðum árangri. Svo góðum að
FH-ingar hafa verið í fararbroddi íslensks
skylmingafólks á undanförnum árum og 

unnið til fjölda Íslandsmeistaratitla, en þar
fer Norðurlandameistarinn, Ragnar Ingi

Sigurðsson, fremstur í flokki. Yngri 
iðkendum fer fjölgandi enda 

hefur mikil rækt verið lögð við
uppbyggingarstarfið.

Árið 1934 urðu þáttaskil í starfsemi FH, en þá sendi félagið í fyrsta skipti kepp-
endur á frjálsíþróttamót, sem var Meistaramót Íslands. Frjálsar íþróttir skipuðu
síðan stóran sess hjá félaginu allt til ársins 1960, en þá fór að dofna yfir áhugan-
um vegna slæmrar aðstöðu.

Árið 1972 var frjálsíþróttadeildin endurreist eftir að starfið hafði legið niðri í
nokkur ár og hefur starfið síðan verið mjög blómlegt. Frjálsíþróttafólk FH er í
fremstu röð og hefur félagið verið nær ósigrandi á bikarmótum síðustu ára.

Með tilkomu væntanlegrar frjálsíþróttahallar og bættrar félagsaðstöðu í Kapla-
krika mun aðstaða til æfinga og keppni verða ein sú besta á landinu og því horfa
FH-ingar björtum augum til framtíðar.

Árið 1939 hóf FH iðkun knattspyrnu, en þá höfðu kappleikir milli íþrótta-
félaganna í bænum legið niðri í sjö ár, eða frá því Knattspyrnufélagið Þjálfi
leið undir lok haustið 1932. Allar götur síðan hefur knattspyrna verið iðkuð hjá
FH með góðum árangri, en meistaraflokkur karla tók ekki þátt í Íslandsmóti
undir merkjum félagsins fyrr en árið 1964. Sæti í efstu deild í knattspyrnu
vannst svo fyrst árið 1974 og hefur félagið síðan unnið til fjölda Íslands- og
bikarmeistaratitla í yngri sem eldri flokkum. Árangurinn hefur aldrei verið
betri en síðustu ár og hefur m.fl. karla nú unnið Íslandsmeistaratitilinn þrjú
ár í röð og náð góðum árangri í Evrópukeppnum, auk þess sem yngri flokkar
hafa unnið fjölda titla. Framtíðin er björt og nýtt knatthús, Risinn í Kapla-
krika, ætti að gefa knattspyrnumönnum og -konum félagsins aukinn byr í
seglin.

HafnarfjarðarHafnarfjarðar
FimleikafélagFimleikafélag

Fimleikafélag Hafnarfjarðar 
var stofnað 15. okt. 1929 af tíu

ungum drengjum undir forystu
Hallsteins Hinrikssonar, sem þá var

nýráðinn til leikfimikennslu við skóla
bæjarins. Drengirnir voru allir úr úrvals-
flokki Íþróttafélags Hafnarfjarðar sem 
Bjarni Bjarnason, skólastjóri og síðar

heiðursfélagi FH, hafði þjálfað.
Upphaflegur tilgangur með stofnun

félagsins var iðkun fimleika og
hófust æfingar strax 

um haustið.
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Íþróttasvæði FHÍþróttasvæði FH 
í Kaplakrikaí Kaplakrika

Árið 1989 hófust framkvæmdir við íþróttahúsið í Kaplakrika og var fysta skóflu-
stunga tekin 1. febrúar. Ein stærstu tímamót í sögu félagsins urðu síðan þegar
nýtt og glæsilegt íþróttahús, auk félagsaðstöðu var tekið í notkun  31. mars árið
1990. Árið 1991 var blaðamannaskýli tekið í notkun í stúku grasvallarins og einn-
ig þrekstöð í áhaldahúsi við malarvöllinn. Árið 1993 var síðan gengið endanlega
frá jöðrum svæðisins, framkvæmdum við grasæfingasvæði lokið, auk þess sem
gerð nýs kastsvæðis var lokið.

Árið 1983 var fyrsti
hluti grasæfingasvæðis

ofan malarvallarins tekin í
notkun og annar hluti þess síðan
árið 1986. Árið 1987 var varanleg

fundaraðstaða undir stúku tekin í
notkun og árið eftir búnings og

baðaðstaða, auk fundar-
aðstöðu á efri hæð stúku-

byggingarinnar.

Vorið 2005 var svo nýtt og glæsilegt knatthús, “Risinn”
tekið í notkun í Kaplakrika en það er stálgrindarhús klætt
með dúk. Húsið er rétt rúmur hálfur knattspyrnuvöllur að
stærð og hefur valdið byltingu í æfingaaðstöðu í Kaplakrika.
FH-ingar sáu sjálfir um fjármögun byggingarinnar án þátt-
töku bæjarins og var stofnað um það hlutafélagið FH-knatt-
hús sem sér um reksturinn með leigusamningi við  Hafnar-
fjarðarbæ á æfingatímum sem ÍBH úthlutar til íþróttafélag-
anna í bænum.

Annar rekstur íþróttasvæðisins er í höndum FH með rekstr-
arsamningi við Hafnarfjarðarbæ og sér aðalstjórn félagsins
um rekstur svæðisins og ráðningu starfsfólks.

Árið 1967 fék FH 
úthlutað landi fyrir framtíðar

íþróttasvæði félagsins í Kaplakrika.
Framkvæmdir á svæðinu hófust 1968 og 

23. mars 1973 var nýr malarvöllur tekinn í
notkun. Þann 5. júlí 1975 voru síðan vígðar

hlaupabrauir (með óbundnu slitlagi), auk kast- 
og stökksvæða við malarvöllinn. Þann 16. júlí 
1976 var síðan nýr grasvöllur vígður og í fram-
haldi af því unnið að því að koma upp áhorf-
endaaðstöðu í áföngum. Árið 1979, á 50 ára
afmæli félagsins, úthlutuðu bæjaryfirvöld

félaginu viðbótarlandi í Kaplakrika og
var heildarstærð svæðisins þá

orðin 8,6 ha.

Árið 1994 var þrek- og félagsaðstaða við malarvöll endurbætt, áður en ráðist var í
gerð hins glæsilega frjálsíþróttavallar sem vígður var árið 1998. Völlurinn er með
upphituðum hlaupabrautum og stökksvæðum lögðum gerviefni og völlurinn
lagður grasi. Árið áður hafði nýr kastvöllur með kastbúri verið vígður. Árið 1998
var einnig tekinn í notkun gervigrasvöllur (Polytan) á grasæfingasvæðinu og er
völlurinn einkum ætlaður til knattspyrnuæfinga. - Haustið 2001 var svo grasvöll-
ur á aðalleikvangi tekinn upp og lagfærður, auk þess sem hann var lengdur.

Íþróttasvæði FH 
í Kaplakrika

Tekið í notkun 
8. apríl 1971

Aðstaða:
Íþróttahús
Knatthús

Félagsaðstaða
Grasvöllur

Frjálsíþróttavöllur
Kastvöllur

Gervigrasvöllur
Grasæfingasvæði
Þrek- og félags-

aðstaða frjálsíþrótta

Vorið 2007 munu framkvæmdir við næsta áfanga uppbyggingarinnar í Kaplakrika
hefjast, en þar er um að ræða nýtt 4.500 m² frjálsíþróttahús með 200 m hlaupabraut
og allri tilheyrandi innanhússaðstöðu, félags- og skrifstofuaðstöðu á einni hæð, ný
búningsherbergi, viðbótarstúku, skyggni yfir núverandi stúku, aðstöðu fyrir frétta-
menn og keppnisstjórn og skylmingasal. Einnig endurgerð á eldra húsnæði þ.m.t.
hluti búningsherbergja, 200 m² tækja- og lyftingarsal og tengibyggingu á milli allra
húsa þ.m.t. í Risann. Samtals verða nýbyggingar um 7.000 m². Lóðin verður öll
endurgerð; bílastæði, gönguleiðir og aðkoma að svæðinu þ.m.t. við Flatahraun og
aðgengi að íþróttamiðstöðinni. Batteríið ehf. er aðalhönnuður verksins en Landslag
ehf. sér um lóðahönnun. Áætluð framkvæmdalok eru vorið 2009, en frjálsíþrótthús
fullklárað í árslok 2008.
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Gestafjöldi:
Um 410 þúsund manns koma í

íþróttahúsið að meðaltali á ári.

Starfsmenn og rekstur:
Rekstur íþróttamiðstöðvarinnar er

í höndum FH með rekstrarsamn-
ingi við Hafnarfjarðarbæ. Rekstr-
arstjórn íþróttamiðstöðvarinnar er
í höndum rekstrarstjórnar sem
einnig sér um ráðningu starfs-
fólks.

Aðstaða:
Salur hússins er 44x44 m eða 1936 m² og er hægt að skipta

honum í tvennt með tvöföldu tjaldi í tvo sali sem eru á stærð við
fullstóra handknattleiksvelli.

Áhorfendabekkir fyrir um 2500 manns í sæti eru útdregnir frá
báðum hliðum salarins.

Á neðri hæð tengibyggingar undir áhorfendastúku knatt-
spyrnuvallarins eru búnings- og baðklefar og einnig fundarsalir.

Á efri hæðinni er svo félagsaðstaða FH, auk veitingasölu og
salernisaðstöðu gesta.

Notkun:
Íþróttakennsla grunnskólanna fer fram í húsinu frá kl. 08:00 á

morgnana og fram eftir degi á veturna, auk þess sem íþróttafélög-
unum í bænum er úthlutað tímum seinni part dags, á kvöldin og um
helgar. Einnig eru leigðir út tímar fyrir almenning, starfsmannafélög
og hópa um helgar. - Margir stórviðburðir hafa farið fram í húsinu
auk hefðbundinna íþróttakappleikja og má í því sambandi nefna
alþjóðleg íþróttamót eins og Heimsmeistaramótið í handknattleik
árið 1995, norræn kóramót og tónleika af ýmsu tagi. Einnig hefur
húsið verið nýtt undir stórsýningar og má þar nefna sýninguna Vor
´93 - Athafnadagar í Hafnarfirði, Listahátíð Hafnarfjarðar ´93 og
West Norden ferðaráðstefnuna. Þar að auki hefur húsið mikið verið
nýtt fyrir ýmsar ráðstefnur, árshátíðir, afmælisfagnaði o.m.fl.

Bygging 
íþróttahúss:

Fysta skóflustungan að
íþróttahúsinu í Kaplakrika 
var tekin 11. febrúar 1989
og var húsið síðan vígt

við hátíðlega athöfn  
31. mars 1990.Íþróttamiðstöð FHÍþróttamiðstöð FH

í Kaplakrikaí Kaplakrika

Íþróttamiðstöð FH 
í Kaplakrika
Íþróttahús vígt 
31. mars 1990

Aðstaða:
Íþróttasalur
Fundarsalir

Félagsaðstaða
Veitingasala

Sími: 565 0711
Netfang:

fh.geir@simnet.is 
Heimasíða: fh.is
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HafnarfjarðarHafnarfjarðar
SkotíþróttafélagSkotíþróttafélag

Í upphafi var mikil gróska í starfsemi félagsins og þá aðallega
æft og keppt í markskotfimi með 22ja cal. markrifflum. Æfingar
hófust fljótlega eftir stofnun félagsins í húsnæði sem það fékk
endurgjaldslaust til afnota, en það var í húsnæði bifreiðaverkstæðis
Þorgeirs Hálfdánarsonar við Dalshraun og voru einnig haldin þar
innanfélagsmót.

Vorið 1968 hófust framkvæmdir við fyrsta æfingasvæði félagsins í Seldal, ofan
Hvaleyrarvatns, en því svæði höfðu bæjaryfirvöld úthlutað félaginu nokkru áður.
Lagður var akvegur að svæðinu og komið fyrir bráðabirgðaútbúnaði til skotæf-
inga sem hófust strax um sumarið. Sumarið 1971 var æfingasvæðið í Seldal síðan
formlega tekið í notkun og var æft tvisvar til þrisvar í viku. Inniæfingar höfðu þá
að mestu legið niðri frá haustinu 1968 eða þar til íþróttahúsið við Strandgötu var
tekið í notkun haustið 1971. Félagið fékk þá aðstöðu í kjallara íþróttahússins og
sáu félagar í skotfélaginu um að koma aðstöðunni í æfingahæft ástand, en æfing-
ar hófust þar árið 1973.

Árið 1988 var ráðist í gerð vallar fyrir haglabyssuskotfimi sem ekki hafði verið stund-
uð áður hjá félaginu. Var það aðallega fyrir hvatningu Skotsambands Íslands að farið var
út í þessar framkvæmdir, en sambandið var þá með sérstakt átak í gangi til útbreiðslu
þessarar íþróttar sem kölluð er „SKEET“ og án efa langútbreiddasta og vinsælasta
skotíþróttin í landinu í dag, með góða æfinga- og keppnisvelli um allt land. Félagið fékk
úthlutað lóð fyrir völlinn á svæðinu við Óbrynnishóla við Bláfjallaveg ofan Hafnar-
fjarðar, en þó aðeins til bráðabirgða meðan leitað yrði að hentugra svæði nær byggð.
Enda kom seinna í ljós að vallarstæðið sem var í gömlum malarnámum hentaði engan
veginn fyrir skotíþróttir, bæði vegna nálægðarinnar við námuvinnsluna og einnig þar
sem svæðið er vinsælt útivistarsvæði inni í miðri náttúruparadís okkar Hafnfirðinga.

Strax eftir að æfingasvæðið við Óbrynnishóla hafði verið tekið í notkun var farið
að huga að öðru svæði, þar sem hávaðamengunin frá svæðinu félli betur inn í
umhverfið. Einnig var haft í huga við leitina að um framtíðarsvæði væri að ræða,
sem hentaði betur, ekki síst unga fólkinu sem á erfiðara með að komast langar
leiðir til æfinga. Það var því engin tilviljun að svæðið í Kapelluhrauni ofan Straums-
víkur varð fyrir valinu, því þar fellur hávaðamengunin frá skotsvæðinu vel að
umhverfinu, því þar er það staðsett mitt á milli tveggja akstursíþróttabrauta og í
nálægð við iðnaðarsvæðið í Kapelluhrauni. - Ný og glæsilega aðstaða, sem hlaut
nafnið Iðavellir, var svo tekin í notkun þann 5. janúar árið 1999 og hefur verið lögð
sérstök áhersla á að fegra umhverfið og gera það sem mest aðlaðandi. - Félagið
hefur eignast fjölda Íslandsmeistara bæð í sveita- og einstaklingskeppnum.

Skotíþróttafélag
Hafnarfjarðar

Stofnað 
11. okt. 1965

Íþróttagreinar:
Skotíþróttir

Félagsaðstaða SÍH 
er á Iðavöllum
Sími formanns:

892 1618
Netfang: sih@sih.is

Heimasíða: sih.is 

Skotíþróttafélag
Hafnarfjarðar var stofnað 

11. okt. árið 1965 af nokkrum áhuga-
mönnum um skotfimi. Tilgangur fél-

agsins, sem fyrst hét Skotfélag Hafnar-
fjarðar var að kenna félagsmönnum meðferð

skotvopna til íþróttaiðkana. Nafninu var síðan
breytt í Skotíþróttafélag Hafnarfjarðar, til að 
leggja áherslu á að félagið væri íþróttafélag 
en ekki veiðifélag. Félagið hefur frá upphafi
verið innan íþróttahreyfingarinnar, með að-

ild að ÍBH og hafa félagar þess ein-
göngu æft og keppt í ólympískum

skotgreinum.
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HaukarHaukar
KnattspyrnufélagiðKnattspyrnufélagið

Knattspyrnufélagið Haukar
var stofnað þann 12. apríl árið 1931 af

þrettán piltum á fermingaraldri. Allir voru
þeir félagar í KFUM og var stofnfundurinn

haldinn í minni salnum í húsnæði KFUM við
Hverfisgötu. Séra Friðrik Friðriksson var drengj-

unum innan handar við stofnun félagsins og aðstoð-
aði þá við að semja lög þess. Viku seinna komu fél-
agarnir aftur saman til að ræða starfsemi félagsins 

og var ákveðið að hefja þegar hlaupaæfingar.
Haukastrákarnir höfðu þó mestan áhuga á

knattspyrnunni, en vegna aðstöðuleysis 
gátu knattspyrnuæfingar ekki 

hafist strax.

Körfuknattleiksdeild 
Hauka, sem fyrst var stofnuð í

kringum 1960, var endurreist árið 1971
og hefur hún starfað óslitið síðan. Meistara-
flokkur karla lék fyrst í úrvalsdeild veturinn

1983-´84 og vann Íslandsmeistaratitilinn 1988.
Liðið lék óslitið í úrvalsdeildinni þar til það féll í 
1. deild í vetur. Kvennaliðið hefur náð frábærum
árangri að undanförnu og stefna stelpurnar nú

hraðbyri á Íslandsmeistaratitilinn annað árið í röð
eftir að hafa unnið bikarinn í annað skipti á 

þremur árum. Mikil rækt hefur verið lögð við
yngri flokka félagsins og hafa þeir staðið 

sig með miklum ágætum og 
unnið til fjölda titla.

Strax árið eftir stofnun félagsins, eða þann 23. febrúar
1932, gekk félagið í ÍSÍ og fékk þá æfingaaðstöðu á
íþróttavellinum á Hvaleyrarholti. Völlurinn í Hraunholti
var þá lagður af og æfingar á Holtinu hófust strax um
vorið eftir að félagar í Haukum höfðu hreinsað úr vell-
inum stórgrýti og lagað hann til í sjálfboðavinnu. Í maí
sama ár tóku Haukar þátt í sínu fyrsta íþróttamóti, en
það var í drengjahlaupi Ármanns.

Í júní 1932 tóku Haukar þátt í sínu fyrsta knattspyrnumóti, en það var keppni milli Hauka
og þjálfa í 2. og 3. aldursflokki og fór mótið fram á Hvaleyrarholtsvelli. Síðan hefur knatt-
spyrna verið iðkuð hjá félaginu með einhverjum hléum. Besti árangur félagsins á knatt-
spyrnusviðinu náðist árið 1978 þegar karlaflokkurinn tryggði sér sæti í efstu deild, þar sem
liðið lék aðeins eitt tímabil. Öflugt uppbyggingarstarf hefur verið hjá knattspyrnudeildinni
og félagið átt yngri flokka í fremstu röð. Meistaraflokkar félagsins leika nú í neðri deildum,
en þess verður örugglega ekki langt að bíða að lið félagsins vinni sig upp í efstu deild.

Knattspyrnufélagið
Haukar 
Stofnað 

12. apríl 1931

Íþróttadeildir:
Handknattleiksdeild

Karatedeild
Knattspyrnudeild

Körfuknattleiksdeild
Skíðadeild
Skákdeild

Félagsaðstaða Hauka 
er í íþróttamiðstöðinni

Ásvöllum
Sími: 525 8700

Netfang:
haukar@haukar.is

Heimasíða: haukar.is 

Árið 1977 urðu þáttaskil í starfsemi félagsins þegar Hauka-húsið
við Haukahraun var tekið í notkun og svo aftur 1992 þegar gervi-
grasvöllur og búningsaðstaða voru tekin í notkun á nýju íþrótta-
svæði Hauka á Ásvöllum. - 12 apríl árið 2001, á 70 ára afmæli fél-
agsins, var síðan formlega tekin í notkun ný og glæsileg íþrótta-
miðstöð á Ásvöllum og er óhætt að segja að þar með hafi Haukar
eignast bestu og glæsilegustu íþróttaaðstöðu á landinu. Árið 1990
voru tvær yngstu íþróttadeildir Hauka, karatedeild og skíðadeild,
stofnaðar. Karatedeildin fór vel af stað og hafa félagsmenn unnið til
margra meistaratitla. Blómlegt starf hefur einnig verið í skíða-
deildinni og mikil uppbygging í gangi, en deildin hefur komið sér
upp aðstöðu í Bláfjöllum.

Skákdeild er einnig starfandi innan félagsins og er blómlegt starf
innan deildarinnar.

Í ársbyrjun 1932 hófu Haukar að æfa handknattleik í leikfimishúsi barnaskólans. Í fyrstu
voru aðeins spilaðir æfingaleikir og þá aðallega gegn liði Menntaskólans í Reykjavík, Val og
FH. Í ársbyrjun 1938 var svo stofnaður kvennaflokkur innan félagsins. Það var svo fyrir for-
göngu Hauka að Íslandsmót í handknattleik var fyrst haldið árið 1940 og hófst þá samfelld
sigurganga félagsins um nokkura ára skeið, eða allt til ársins 1947 og vann félagið á þessum
árum til átta Íslandsmeistaratitla. Stærsti sigurinn og sá sem markaði tímamót í sögu
félagsins, var fyrsti Íslandsmeistaratitilinn í karlaflokki árið 1943. Karla- og kvennalið fél-
agsins eru nú í fremstu röð og hafa unnið til fjölda titla á síðustu árum, auk þess sem yngri
flokkar hafa náð mjög góðum árangri.
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Bygging íþrótta-
miðstöðvar og félagsaðstöðu

hófst árið 1999 og var íþróttasalur 
og hluti búningsaðstöðu tekin í 

notkun haustið 2000, en restin á 70 ára
afmæli Hauka þann 12. apríl árið 2001.
Íþróttamiðstöðin skiptist í þrjá megin- 

hluta, sem eru íþróttasalur ásamt forsal,
stoðrými íþróttasalar (búningsklefar og 
rými tengd rekstri hússins) og félags-

aðstöðu Hauka. Heildarflatarmál
hússins er 5372,5 m² og 
er félagsmiðstöðin þar 

af 627 m².

Árið 1988 fékk Knattspyrnufélagið Haukar úthlutað nýju íþrótta-
og útivistarsvæði á Ásvöllum, en árið 1981, á 50 ára afmæli félags-
ins, hafði það fengið vilyrði bæjaryfirvalda fyrir svæðinu. Árið 1989
fengu Haukar svo svæðið formlega afhent og er það rúmir 10 hek-
tarar að stærð. Skipuð var undirbúningsnefnd sem fljótlega réð
Pétur Jónsson, landslagsarkitekt til að útfæra hugmyndir félags-
manna um nýtingu svæðisins, en meginstefnan var að það yrði al-
hliða íþrótta- og útivistarsvæði fyrir allan almenning. Haustið 1989
voru teikningar af svæðinu samþykktar í bæjarstjórn og var þá
fljótlega hafist handa við að marka landið og flytja að efni.

Í framhaldi af vinnu við framtíðarskipulag að uppbyggingu á íþrótta- og
útivistarsvæði Hauka á Ásvöllum er hafinn undirbúningur að frekari
framkvæmdum á  svæðinu sem felur m.a. í sér viðbyggingu við íþrótta-
miðstöðina með íþróttasal, búningsaðstöðu, tengibygginu og stúkubygg-
ingu við keppnisgervigrasvöll félagsins. ASK-arkitektar eru aðalhönnuðir
verksins en verklok eru áætluð 2009.

Rekstur íþróttasvæðisins er í höndum Hauka með rekstrarsamningi við
Hafnarfjarðarbæ og leigusamningi á tímum á gervigrasvelli við ÍBH.
Rekstrarstjórn sér um rekstur svæðisins og einnig um ráðningu starfs-
manna.

Þann 4. maí 1990 hófust verklegar framkvæmdir á svæðinu við
að fylla undir grasæfingasvæði samkvæmt 1. kafla fram-
kvæmdaáætlunar. Við það tækifæri var fyrsta skóflustungan
tekin af Karli Auðunssyni, fyrsta formanni Hauka. Stærð gras-
æfingasvæðisins verður um það bil stærð tveggja knattspyrnu-
valla og var það tekið í notkun sumarið 1993. Árið 1991 hófust
svo framkvæmdir við gervigrasvöll og var hann tekinn í notkun
sumarið 1992.

Árið 2006 var nýtt gervigras lagt á gervigrasvöllinn
og hann stækkaður í löglegan keppnisvöll sam-
kvæmt alþjóðlegun stöðlum. Einnig var flóðlýsing
bætt

Íþróttasvæði 
Hauka 

á Ásvöllum
Tekið í notkun 
sumarið 1992

Sími:
525 8700
Netfang:

haukar@haukar.is
Heimasíða: haukar.is

Aðstaða:
Íþróttahús

Félagsaðstaða
Grasæfingavöllur
Gervigrasvöllur

Íþróttasvæði HaukaÍþróttasvæði Hauka
á Ásvöllumá Ásvöllum
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HaukaHauka
ÍþróttamiðstöðÍþróttamiðstöð

á Ásvöllumá Ásvöllum

Bygging:
Bygging íþróttamiðstöðvar

og félagsaðstöðu hófst árið 1999
og var íþróttasalur og hluti bún-

ingsaðstöðu tekin í notkun haustið
2000, en restin á 70 ára afmæli Hauka
12. apríl árið 2001. Við uppbyggingu

hússins hefur verið tekið mið að því að
unnt verði í framtíðinni að byggja

annan minni íþróttasal norð-austan
við húsið, sem myndi auðveldlega

tengjast bæði búningsklefum
og forsal.

Íþróttamiðstöð
Hauka 

á Ásvöllum
Tekin í notkun 

haustið 2000

Sími:
525 8700
Netfang:

haukar@haukar.is
Heimasíða: haukar.is

Aðstaða:
Íþróttasalur

Leikfimisalur
Karatesalur
Þreksalur

Félagsmiðstöð
Veitingasalur

Gestafjöldi:
Um 285 þúsund manns koma í íþróttamiðstöðina að meðaltali á ári.

Starfsmenn og rekstur:
Rekstur íþróttamiðstöðvarinnar er í höndum Hauka með rekstrar-

samningi við Hafnarfjarðarbæ. Rekstrarstjórn íþróttamiðstöðvarinnar er
í höndum rekstrarstjórnar sem einnig sér um ráðningu starfsfólks.

Aðstaða:
Í félagsaðstöðu eru skrifstofur félagsins ásamt starfsaðstöðu og geymslum fyrir hverja

deild. Þar er einnig fundarherbergi og veitingasalur fyrir um 120 manns ásamt framreiðslu-
rými. Við hlið veitingasalar er karatesalur og með fellanlegum vegg er hægt að slá þeim
saman í um 250 manna veitingasal.

Tólf búningsherbergi eru í húsinu, tíu eru við hlið íþróttasalar á tveimur hæðum en tvö
við karatesal í suðurenda hússins og eru þau einnig hugsað fyrir notendur gervigrasvallar.

Setustofa og aðstaða fyrir barnagæslu verður á 2. hæð og þaðan gengt út á svalir í íþróttasal.
Auk búningsaðstöðu á efri hæð félagsaðstöðu er þar aðstaða fyrir mótsstjórnir, auk

aðstöðu fyrir kennara og dómara. Einnig er þar setustofa og tæknirými.

Aðstaða:
Íþróttasalur hússins er 45x46 m eða 2070 m² og er hægt að skipta honum í 3-4 hluta

með niðurdregnum tjöldum eftir þörfum. Áhaldageymslur eru við suðurhlið salarins í sér-
stakri útbyggingu.

Áhorfendabekkir fyrir um 2000 manns í sæti eru útdregnir frá báðum hliðum salarins.
Forsalur er hugsaður sem „bæjargata“ og frá henni liggja beinar leiðir um alla byggin-

guna. Forsalnum tengjast inngangur, sem myndast af umlykjandi félagsaðstöðu, veit-
ingasal, karatesal, búningsklefum, þreksal, leikfimisal, gufubaði og salernum. Forsalnum
tengjast einnig aðstaða starfsmanna og dagleg afgreiðsla og sala léttra veitinga ásamt
miðasölu þegar leikir fara fram.
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HafnarfjarðarHafnarfjarðar
ÍþróttafélagÍþróttafélag

Íþróttafélag
Hafnarfjarðar var stofnað

7. apríl árið 1983 af nokkrum
handboltaáhugamönnum hér í

Hafnarfirði, sem flestir höfðu áður
æft með stóru handknattleiksfélög-
unum Haukum og FH. Starfið hjá

félaginu snérist því alfarið um
handknattleik á upphafsárunum 

og hefur það eingöngu haft
meistaraflokk karla 

inna sinna raða.

Íþróttafélag
Hafnarfjarðar

Stofnað 
7. apríl 1983

Íþróttadeildir:
Knattspyrnudeild

Sími formanns:
869 0616
Netfang:

arnar@arnar.dk
Heimasíða:

ihfotbolti.net 

Körfuknattleiksdeild var um tíma starfrækt innan
félagsins og vann keppnisliðið það afrek að vinna sig
upp um deild á Íslandsmótinu. Hlé varð síðan á körfu-
knattleiksiðkun innan félagsins en deildin endurvakin
árið 2000 og tók karlaflokkur félagsins þá aftur þátt í Ís-
landsmótinu nokkur ár í röð.

Knattspyrna hefur verið iðkuð hjá ÍH frá árinu 1995 en það ár
sendi félagið í fyrsta skipi lið til keppni á Íslandsmótinu í 4. deild
karla. Síðan varð hlé á þátttöku á Íslandsmótinu á árunum 1998-
2000, eftir að 4. deildin var lögð niður, en árið 2000 sendi félagið lið
til keppni í 3. deild. Þar spilaði liðið næstu sjö árin þar til það vann
sér sæti í 2. deild sumarið 2006. Mikill hugur er í félagsmönnum og
er ráðgert að byrja með yngri flokka á næsta ári.

Í gegnum tíðina hafa keppnislið félagsins að mestu verið skipuð leikmönnum
sem áður hafa leikið með FH eða Haukum og af einhverjum ástæðum ekki fest
þar rætur. Einnig eru dæmi þess að leikmenn hafi endað ferilinn hjá ÍH eða
gengið tímabundið til liðs við félagið. Sá háttur hentaði vel, þar sem ekki hefur
verið um að ræða yngriflokkastarf hjá félaginu og má geta þess að eitt árið var
gert samkomulag við Hauka um rekstur á handknattleiksdeildinni. Félagið lék
lengst af í 2. deild, en á tíu ára afmælisárinu, árið 1993, vann lið félagsins sér rétt
til að leika í 1. deild. Þar lék liðið aðeins eitt keppnistímabil og féll aftur niður í 2.
deild. Veran í 1. deild varð mikill fjárhagslegur baggi fyrir félagið og er nú svo
komið að handknattleikur er ekki lengur iðkaður á vegum félagsins.
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Badmintonfélag
Hafnarfjarðar 

Stofnað 
7. okt. 1959

Íþróttagreinar:
Badminton

Tennis
Skvass

Félagsaðstaða BH 
er í íþróttahúsinu

Strandgötu

Sími formanns:
565 3020
Netfang:

bhbadminton@hotmail.com
Heimasíða: bh.sidan.is 

Með tilkomu íþróttahússin við Strandgötu árið 1971 var félagið svo endur-
vakið, enda höfðu þá skapast góð skilyrði til að stunda íþróttina. Fékk félagið
þar inni meðstarfsemi sína og hefur það síðan dafnað vel og félögum stöðugt
fjölgað. Skortur á æfingatímum fór þá þegar að segja til sín og frá árinu 1979
horfði til vandræða þar sem ekki var hægt að verða við óskum allra sem vildu
stunda badminton.

Stofnfundur Badmintonfélags Hafnar-
fjarðar var haldinn 7. október árið 1959 og
sóttu hann 57 áhugamenn um badminton.
Hermann Guðmundsson, þáverandi fram-
kvæmdastjóri ÍSÍ setti stofnfundinn og var
Árni Þorvaldsson kosinn fyrsti formaður
félagsins. Félagið starfaði í tvo vetur, en
starfsemin lagðist svo alveg af árið 1961
vegna skorts á húsnæði til æfinga.

Félagið hefur í gegnum árin staðið fyrir ýmsum mótum og má þar nefna
árlegt B-flokks mót og einnig A-flokks mót sem fyrst var haldið veturinn 1981-
´82. Einnig hefur félagið staðið fyrir árlegu innanfélagsmóti, sem árið 1979 var
breytt í Hafnarfjarðarmót og hefur félagið séð um mótið í umboði ÍBH.
Einnig hefur félagið tekið þátt í árlegum bæjarkeppnum milli Kópavogs,
Seltjarnarness og Hafnarfjarðar. Af öðrum mótum sem félagið tekur þátt í má
nefna Íslandsmót og deildarkeppni.

Með tilkomu íþróttahússins í Kaplakrika árið 1989 vænkaðist hagur félagsins
enn, þar sem félagið fékk þar mun fleiri velli til afnota í hverjum æfingatíma.
Meiri áhersla var nú lögð á uppbyggingu og fjölgaði yngri iðkendum til muna.
Í kjölfarið var stofnuð tennisdeild innan félagsins og fékk deildin til afnota
nýjan útitennisvöll á Víðistaðasvæðinu. Auk þess hafa félagar í BH lagt stund
á skvass með góðum árangri og eiga margfaldan Íslandsmeistara í þeirri grein,
sem er Kim Magnús Nielsen.

Með tilkomu nýrrar aðstöðu Hauka að Ásvöllum, hefur BH nú fengið
aðstöðu fyrir starfsemi sína í íþróttahúsinu við Strandgötu, bæði fyrir
félagsstarf og æfingar, en í íþróttasalnum eru fjórir löglegir keppnisvellir í bad-
minton og einnig möguleiki á einum tennisvelli. Félagsaðstöðu hefur BH í
skrifstofuherbergi á efri hæð félagsálmu. Mikil gróska er nú í starfsemi
félagsins og hefur fjöldi iðkenda tvöfaldast á síðustu árum. Lögð hefur verið
sérstök áhersla á uppbyggingu yngri flokka og uppskar félagið Íslandsmeis-
taratitla í sveitakeppni bæði í A og B-flokki 2006 og í A-flokki 2007.

HafnarfjarðarHafnarfjarðar
BadmintonfélagBadmintonfélag
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StrandgötuStrandgötu
ÍþróttahúsiðÍþróttahúsið

Íþróttahúsið
v/Strandgötu

Tekið í notkun 
8. apríl 1971

Sími:
555 1711

Sími forstöðu-
manns: 898 1637

Netfang 
forstöðumanns:

danh@hafnarfjordur.is

Aðstaða:
Íþróttasalur

Minni íþróttasalur
Þreksalur

Félagsaðstaða
Samkomusalur

Bygging:
Hafist var handa við 

byggingu íþróttahússins við
Strandgötu árið 1961 og var það
tíu ár í byggingu. 8. apríl  1971 
var húsið tekið í notkun og þá 
fullbúið. Bygging félagsálmu 

var boðin út 1977 og var 
hún tekin í notkun 

árið 1981.

Aðstaða:
Salur íþróttahússins er 20x40 m eða alls 800 fermetrar og er hægt

að skipta honum í tvo eða þrjá minni sali til íþróttakennslu með
niðurdregnu tjaldi.

Í húsinu er áhorfendasvæði fyrir 1100 áhorfendur í sæti með ann-
ari hlið keppnisvallarins.

Sex búningssklefar, auk aðstöðu fyrir dómara og kennara eru á
baðgangi, auk þess sem tvær áhaldageymslur eru í sitt hvorum
enda íþróttasalarins.

Notkun:
Íþróttakennsla grunnskólanna fer fram í húsinu frá kl 08:00 á

morgnana og fram eftir degi á veturna. Einnig fá íþróttafélögin í
bænum úthlutað æfingatímum, seinni part dags, á kvöldin og um
helgar, auk þess sem húsið er mikið nýtt undir keppnir í ýmsum
íþróttagreinum. Auk hefðbundinna íþróttakappleikja hafa margir
stórviðburðir farið fram í húsinu og má þar nefna alþjóðleg íþrótta-
mót, ársþing stjórnmálaflokka, Íslandsmeistaramót í dansi, tón-
leikar af ýmsu tagi, árshátíðir o.m.fl.

Gestafjöldi:
Um 150 þúsnd manns koma í húsið að meðaltali á hverju ári.

Starfsmenn:
Rekstur hússins er í höndum Hafnarfjarðarbæjar og starfsmenn

þess eru fjórir, auk forstöðumanns.

Aðstaða:
Á jarðhæð félagsálmu er skrifstofa íþróttafulltrúa og skrifstofa

forstöðumanns, auk þess sem inn af anddyri er minni æfingasalur
fyrir ýmsa hópa eins og jóga, ballet og barnaleikfimi, en auk þess
fer þar fram iðjuþjálfun barna alla virka daga.

Í kjallara félagsálmu er lyftingasalur, auk salernisaðstöðu fyrir
áhorfendur kappleikja.

Á efri hæð félagsálmunnar er samkomusalurinn Álfafell, auk eld-
húsaðstöðu og salernis. Einnig eru skrifstofur ÍBH, Íþróttafél-
agsins Fjarðar og SH, auk félagsaðstöðu Badmintonfélags
Hafnarfjarðar á efri hæðinni. Þá hefur SH einnig fengið afnot að
samkomusalnum fyrir félagsstarf sitt, auk þess sem hann er leigður
út til ýmis konar samkomuhalds og funda.
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HafnarfjarðarHafnarfjarðar
SundfélagSundfélag

Sundfélag
Hafnarfjarðar 

Stofnað 
19. júni 1945

Íþróttagreinar:
Sund

Sundknattleikur

Félagsaðstaða SH 
er í íþróttahúsinu

v/Strandgötu

Sími: 555 6830
Netfang: sh@sh.is
Heimasíða: sh.is 

Sundfélag Hafnarfjarðar 
var stofnað 19. júní 1945. Stofnfund-

urinn var haldinn í Sjálfstæðishúsinu og
var hann fjölsóttur og mikill áhugi meðal 

fundarmanna. Aðdragandinn að stofnun félagsins
var að 1943 hafði sundlaugin við Krosseyrarmalir

verið tekin í notkun og fóru upp frá því að heyrast 
raddir um að nauðsynlegt væri að stofna sundfélag í
bænum. Málinu var hreyft á stofnfundi ÍBH 28. apríl

árið 1945 og bar það þann árangur að safnað var
undirskriftum í bænum til stuðnings því að stofnað
yrði félag. Alls 235 undirskriftir söfnuðust og var því

ákveðið að stofna félagið sem hlaut nafnið
Sundfélag Hafnarfjarðar og var Gísli

Sigurðsson, lögregluþjónn og 
íþróttafrömuður, fyrsti 

formaður þess.

Hið nýja félag hóf brátt æfingar og var Guðjón Sigurjónsson,
íþróttakennari, fyrsti þjálfari félagsins. Það starfaði með miklum
blóma til ársins 1947, en þá dofnaði yfir starfsemi þess og var hún
lítil til ársins 1949. Því olli aðallega að sundlaugin var opin, sem dró
úr aðsókn þegar kólna fór að vetrinum og endaði með því að starf-
semin lagðist alveg af veturinn 1949-‘50. Um haustið var starf-
seminni komið aftur af stað að frumkvæði þeirra Yngva Rafns
Baldvinssonar og Guðjóns Sigurjónssonar og hófust nú æfingar í
Sundhöll Reykjavíkur þar sem æft var til vorsins 1953, þegar lokið
hafði verið við að byggja yfir laugina við Krosseyrarmalir, sem eftir
það hét Sundhöll Hafnarfjarðar. Þann 13. júni 1953, þegar Sund-
höllin var opnuð fékk félagið þegar sérstaka æfingatíma og hefur
alla tíð síðan haldið þar uppi sundæfingum.

Fyrstur félaga í Sundfélagi Hafnarfjarðar til að setja Íslandsmet, var
Sigrún Sigurðardóttir, en hún setti Íslandsmet í 400 og 500 m
bringusundi árið 1959, þá 15 ára gömul. Fyrstur karla til að setja
Íslandsmet var Árni Þór Kristjánsson í 500 m bringusundi árið 1961.
Vilborg Sverrisdóttir, margfaldur Íslandsmeistari, varð fyrst félaga í
SH til að keppa á Ólympíuleikum, en hún tók þátt í leikunum í Mont-
real árið 1976. Elín Sigurðardóttir var síðan meðal þátttakenda á
Ólympíuleikum í Atlanta árið 1996 og aftur í Sydney árið 2000, en þar
átti SH fjóra keppendur, sem voru auk Elínar þau Lára Hrund
Bjargardóttir, Örn Arnarson og Hjalta Guðmundsson.

Árið 1959 var farið að æfa sundknattleik hjá félaginu og tók lið þess
fyrst þátt í Íslandsmóti árið 1963. Síðan hefur sundknattleikur verið
iðkaður hjá félaginu með nokkrum hléum.

Með tilkomu Suðurbæjarlaugar fékk félagið til afnota félagsað-
stöðu í kjallara laugarinnar, auk þrekaðstöðu í suðurálmu. Þá er
félagið með skrifstofuaðstöðu og aðgang að félagsaðstöðu í félags-
álmu íþróttahússins við Strandgötu.

Með tilkomu nýrrar sundmiðstöðvar á Völlum, sem nú er í bygg-
ingu og verður tekin í notkun í byrjun árs 2008, verður aðstaða
félagsins orðin sú besta á landinu. Þar verður undir sama þaki öll
æfinga-, keppnis og félagsaðstaða sem félagið þarf til áframhald-
andi blómlegrar uppbyggingar og góðs árangurs í sundinu.

Árið 1989 urðu straumhvörf í starfsemi félagsins, þegar Suður-
bæjarlaug var tekin í notkun. Þá fékk félagið aukna aðstöðu og
æfingatíma sem fljótt skilaði góðum árangri og auknum áhuga fyrir
sundinu. Erlendur þjálfari, Þjóðverjinn Klaus-Jürgen Ohk, var
ráðinn til félagsins árið 1992, síðan Bretinn Brian Marshall, sem tók
við þjálfuninni árið 1996 og síðan núverandi þjálfari félagsins,
Serbinn Nenad Milos. Árangurinn hefur ekki látið á sér standa og
félagið á í dag eina sterkustu sundsveit landsins, sem hefur verið
nær ósigrandi á bikarmótum síðustu ára.
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HafnarfjarðarHafnarfjarðar
SundhöllSundhöll

Sundhöll
Hafnarfjarðar 

Vígð 29. ágúst 1943
Byggt yfir 

laugina 1952

Sími:
555 0088
Netfang:

sundh@mmedia.is
Heimasíða:

mmedia.is/sundh

Aðstaða:
Innilaug
Útipottar
Saunabað
Útisvæði

Bygging:
Aðdragandinn að byggingu

fyrstu sundlaugarinnar í Hafnarfirði
mun vera nokkuð langur, en fyrst árið
1928 var málinu hreyft þegar Sundfélag

Hafnarfjarðar, hið fyrra, sótti um lóð undir
sundlaug sem það hugðist byggja. Ekkert varð

þó úr framkvæmdum og liðu fimm ár þar til
málinu var hreyft aftur. Í febrúar 1935 skipaði

bæjarstjórn síðan undirbúningsnefnd um
byggingu og staðsetningu sundlaugar og

áttu sæti í henni fulltrúar frá ýmsum 
félagasamtökum í bænum, auk

fulltrúa bæjarins.
Loksins árið 1939 var ákveðið að ráðast í byggingu sundlaugar

við Krosseyrarmalir og hófust framkvæmdir með því að byrjað var
að grafa fyrir lauginni þann 7. október sama ár. Auk framlags
bæjarins var fjármunum til byggingarinnar aflað með ýmsum hætti,
eins og með söfnunum og framlögum frá félögum og fyrirtækjum í
bænum. Eftir fjögurra ára framkvæmdir með hléum var laugin
síðan vígð þann 29. ágúst árið 1943. Á fystu árunum var upphitaður
sjór notaður í laugina, eða þar til árið 1950, að því var hætt. - Árið
1952 var síðan byggt yfir laugina og hlaut hún þá nafnið Sundhöll
Hafnarfjarðar. - Árið 1977 voru svo teknar í notkun tvær setlaugar
(heitir pottar) á útisvæði, þar sem einnig er sólbaðsaðstaða.

Aðstaða:
Laugarkerið er 25 x 8,4 m og er heildarrúmmál kersins um 350

rúmmetrar. Í dýpri enda laugarinnar er stökkbretti til dýfinga. Tveir
heitir pottar með nuddstútum eru á útisvæði og er hitastig þeirra
mismunandi, 40 og 43 gr.

Auk búnings- og baðaðstöðu er saunabað og hvíldarherbergi í
viðbyggingu Sundhallarinnar.

Notkun:
Sundhöllin er opin almenningi allt árið, en á veturna fer fram

sundkennsla á vegum grunnskóla bæjarins og hafa fullorðnir þá að-
gang að dýpri enda laugarinnar og heitum pottum.

Sundfélag Hafnarfjarðar er daglega með æfingar í Sundhöllinni,
ýmist á undan eða eftir almennan opnunartíma.

Gestafjöldi:
Um 70 þúsund manns koma í Sundhöllina að meðaltali á hverju ári.

Starfsmenn og rekstur:
Rekstur Sundhallarinnar er í höndum Hafnarfjarðarbæjar og starfs-

menn eru sex, auk forstöðumanns.
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SuðurbæjarlaugSuðurbæjarlaug

Suðurbæjarlaug
Tekin í notkun 
28. okt. 1989

Sími:
565 3080

Inniaðstaða:
Innilaug
Gufuböð 

karla og kvenna
Nuddaðstaða
Æfingasalur/
Heilsurækt

Útisvæði:
Útilaug

Heitir pottar
Buslupottur

Gufubað
Útiklefar

Barnalaug
Rennibraut
Trimmbraut

Bygging:
Fysta skóflustungan að

nýrri sundlaug í Suðurbæ
var tekin í september 1984.
Suðurbæjarlaug var síðan

vígð og tekin í notkun 
28. október 
árið 1989.

Gestafjöldi:
Um 264 þúsund manns

koma í Suðurbæjarlaug að
meðaltali á ári.

Starfsmenn:
Rekstur Suðurbæjarlaugar er í

höndum Hafnarfjarðarbæjar og
eru starfsmenn alls ellefu,

auk forstöðumanns.

Aðstaða:
Innilaugin er 12,5 x 8,00 m. Dýpt kersins er frá 0,90 m til 1,00 m og er hún því

tilvalin fyrir sundkennslu yngri barna. Lokanleg renna tengir innilaugina við úti-
laug og er því hægt að synda á milli kerja. Auðvelt er að hita upp innilaugina með
stuttum fyrirvara svo hitastig hennti ungabörnun.

Útisundlaug er 25 m löng og 12,5 m breið, með fimm keppnisbrautum. Dýpt
kersins er frá 1,10 m til 1,80 m.

Til hliðar við útilaug er minni barnalaug, þar sem komið er fyrir 30 m rennibraut
og vatnsstútum.

Buslupottur með vatnssveppi er einnig á útisvæði og er vinsæll bæði hjá börnum
og fullorðnum.

Þrír heitir pottar eru á útisvæði með mismunandi hitastigi frá 39 gr. upp í 44 gr.

Aðstaða:
Vatnsgufuböð eru bæði á inni- og útisvæði. Inniböðin eru

bæði í karla- og kvennaálmu og er sérstaklega selt í þau, en
útigufan er fyrir almenning, staðsett á svæðinu við pottana.

Í gufubaðsrýminu inni er einnig hvíldarherbergi og nudd-
aðstaða.

Í kjallara er tækjasalur, þar sem starfrækt er heilsurækt og er
aðgangur þar seldur sér.

Notkun:
Suðurbæjarlaug er opin fyrir almenning alla virka daga frá kl. 06:30-21:30, laugardaga

frá kl. 08:00-18:30 og sunnudaga frá kl. 08:00-17:30. - Sundkennsla grunnskólanna í
bænum fer fram í inni og útilaug á daginn yfir vetrarmánuðina.
Sundfélag Hafnarfjarðar hefur æfingatíma, bæði í inni- og útilaug, en þó aldrei nema í

hluta af útilauginni, þannig að almenningur getur alltaf synt.
Gufuböðin eru alltaf vinsæl og einnig hefur heilsuræktin verið mikið sótt.
Í Suðurbæjarlaug er einnig boðið upp á ungbarnasund og vatnsleikfimi, auk þess sem

faglærðir nuddarar bjóða þjónustu sýna.

Aðstaða:
Góð sólbaðsaðstaða, með legubekkjum, er á útisvæðinu og er hún mikið notuð á sólríkum

dögum.
Fyrir þá sem vilja gera meira en synda og fara í böð, er ágætis upphituð 250 m trimmbraut

á útisvæðinu, auk þess sem margir fá sér góðan skokksprett um bæinn áður en þeir skella sér
í laugina og heitu pottana.

Bað og búningsaðstaða er í karla- og kvennaálmu, bæði í almenningsklefum og gufurými
og einnig eru sér klefar og aðstaða fyrir fatlaða í almenningsrými. Í kjallara er einnig bún-
ings- og baðaðstaða, sem frekar er ætluð fyrir skólasund og æfingar. Búnings- og baðaðstaða
er einnig á útisvæði og er hún geislahituð á veturna.

Í kjallara hefur Sundfélag Hafnarfjarðar félagsaðstöðu auk tækjasalar í suðurálmu og 
einnig er þar nuddherbergi og aðstaða starfsfólks.
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Sundmiðstöðin
Völlum

Fyrsta skóflu-
stunga tekin 
9. maí 2006

Verður tekin 
í notkun í 

ársbyrjun 2008Sundmiðstöðin VöllumSundmiðstöðin Völlum
Fyrsta skóflustungan

Fyrsta skóflustungan að nýrri sundmiðstöð á Völlum var tekin 9. maí
2006 að viðstöddu miklu fjölmenni en það voru þeir Yngvi Rafn Bald-
vinsson, “faðir sundsins í Hafnarfirði, Ólafur Guðmundsson, “sund-
afinn úr SH” og Lúðvík Geirsson bæjarstjóri sem tóku fyrstu skóflu-
stungurnar ásamt ungum fulltrúum frá Íþróttafélaginu Firði.

Aðstaða - hönnun
Í sundmiðstöðinni verður anddyri og afgreiðsla, sundlaug-

arsalur með tveimur sundlaugum, annarsvegar 25x50 m og
hins vegar 10x16,5 m, tveir heitir pottar, vaðlaug, nuddpottur og
vatnsrennibraut, bað- og búningsaðstaða fyrir sundlaugarsal
og útisundlaugarsvæði, aðstaða fyrir starfsfólk og íþróttakenn-
ara, félagsaðstaða fyrir SH og Fjörð og heilsuræktaraðstaða til
útleigu.

Á útisvæðiðnu er lágmarksaðstaða í fyrsta áfanga, heitir pott-
ar og sólbaðsaðstaða en síðar er gert ráð fyrir útibúningsklef-
um, sundlaug, rennibrautum o.fl.

Mannvirkið er hannað af hafnfisku arkitektastofunni
Batteríinu ehf. og verður það tekið í notkun í ársbyrjun 2008.
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Fimleikafélagið
Björk
Stofnað 

1. júlí 1951

Íþróttadeildir:
Fimleikadeild

Klifurdeild
Tae Kwon Do

Almenningsíþróttadeild

Félagsaðstaða Bjarka 
er í íþróttamiðstöðinni

v/Haukahraun
Sími: 565 2311

Netfang:
fbjork@fbjork.is

Heimasíða: fbjork.is 

Fimleikafélagið 
Björk var stofnað 1. júlí 1951 af 25

stúlkum á aldrinum 14-15 ára. Aðdrag-
andinn að stofnun félagsins var að árið 1949

höfðu 20 stúlkur hafið æfingar fimleika undir
leiðsögn Þorgerðar M. Gísladóttur í leikfimihúsi 

Barnaskóla Hafnarfjarðar. Þegar hópurinn hafði æft
saman í tvö ár var ákveðið að stofna formlega félag, sem 

var nauðsynlegt til að tryggja æfingatíma í íþróttahúsinu og
var Þorgerður fyrsti formaður og aðalhvatamanneskjan að
stofnun félagsins. Megintilgangurinn með stofnun félags-
ins var að efla sem mest fimleikaiðkun meðal yngri sem
eldri og gera fimleika að almenningsíþrótt. Bjarkirnar
æfðu af kappi næstu árin, nýjar bættust í hópinn og

aðrar hurfu á braut. Sýningar voru haldnar bæði
innan bæjar og utan og var það til dæmis 
fastur liður í hátíðarhöldum 17. júní, að

flokkur frá Björkunum sýndi 
fimleika.

Árið 1954 var stofnaður sérstakur “Frúarleikfimishópur“, en ósk
um það hafði komið frá konum í bænum sem vildu dálitla hressin-
garleikfimi. Þorgerður stýrði hópnum af miklum myndarskap um
áratugaskeið og var einn af brautryðjendunum hérlendis á þessu
sviði. Veturinn eftir dró nokkuð úr áhuga á fimleikum, en þess í
stað fór félagið af stað með æfingar í körfuknattleik og náði þeim
frábæra árangri að verða Íslandsmeistari í 2. flokki kennna árið
1963. - Þó að áhuginn á fimleikum hafi dvínað um stund, þá starf-
aði „Frúarflokkurinn“ óslitið og var líftaug félagsins í nokkur ár.

Haustið 2000 var stofnuð Tae Kwon Toe deild innan fél-
agsins og hefur hún síðan starfað með miklum blóma. Mikil
gróska er í íþróttinni, bæði í karla og kvennaflokki og hefur
deildin þegar eignast sinn fyrsta Íslands- og Norðurlanda-
meistara í karlaflokki, sem er Björn Þorleifsson.

Framtíðardraumur Bjarkanna um nýtt fimleikahús varð að
veruleika árið 2002 en þá var tekin í notkun ný og glæsileg
íþróttamiðstöð sem byggð var við gamla Haukahúsið
v/Haukahraun. Er þar um að ræða eina glæsilegustu æf-
inga- og keppnisaðstöðu á landinu. Síðan hafa tvær nýjar
deildir verið stofnaðar, klifurdeild og almenningsíþrótta-
deild.

Árið 1971 urðu þáttaskil í sögu félagsins þegar ákveðið var að endurvekja fim-
leikastarfið hjá yngri stúlkunum og kom Hlín Árnadóttir þá til starfa sem aðal-
þjálfari. - Þorgerður M. Gísladóttir var formaður félagsins allt til ársins 1978, eða í
ríflega aldarfjórðung og þá var félagið öflugra en nokkru sinni áður. Félagafjöldi
hafði aukist stórum og áhugi á fimleikum meiri en um langt árabil. Fimleika-
flokkar frá félaginu efndu nú aftur til sýninga og tóku þátt í fimleikamótum er-
lendis. Félagið varð fyrst  Íslands- og bikarmeistari árið 1976 og svo aftur Íslands-
meistari árið 1977 og bikarmeistari árið 1981. Síðan hefur félagið verið í fremstu
röð og unnið fjölda titla, auk þess sem Bjarkirnar hafa unnið ótal Íslands- og
bikarmeistaratitla í einstaklingsgreinum. Var Karolína Valtýsdóttir fyrsti Íslands-
meistari félagsins árið 1976 og aftur árið eftir.

Árið 1979 var sú breyting gerð á lögum félagsins að ákveðið var að gefa drengjum
einnig kost á fimleikaæfingum hjá félaginu og var um tíma starfandi drengja-
flokkur.

Árið 1989 urðu straum-
hvörf í starfsemi félagsins þegar

Hafnarfjarðarbær gerði byggingar-
samning við það um byggingu húsnæðis

fyrir fimleikagryfju, sem byggt var við
Haukahúsið og tekið í notkun árið 1990.

Áður hafði félagið haft æfingaaðstöðu í Hauka-
húsinu, en með tilkomu gryfjunnar var félagið
komið með mjög góða æfingaaðstöðu. Enda
hefur árangurinn ekki látið á sér standa og
félagið áfram átt fimleikastúlkur í fremstu 
röð og ber þar fyrst að nefna þær Lindu

Steinunni Pétursdóttur, Nínu Björk
Magnúsdóttur og Elvu Rut

Jónsdóttur.

BjörkBjörkFimleikafélagiðFimleikafélagið
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BjörkBjörk
ÍþróttamiðstöðinÍþróttamiðstöðin

v/Haukahraunv/Haukahraun

Íþróttamiðstöðin
Björk 

v/Haukahraun
Tekin í notkun 

vorið 2002

Sími:
565 2311
Netfang:

fbjork@fbjork.is
Heimasíða:

fbjork.is 

Aðstaða:
Fimleikasalur

(keppnissalur með 
fimleikagryfju)

Klifurveggur
Íþróttasalur

Minni æfingasalur
Bjarkarsalur 

m/fimleikagryfju
Félagsaðstaða

Setustofa
Útivöllur

Aðstaða:
Nýr fullkominn fimleikasalur til keppni og æfinga er 1140 fermetrar með inn-

byggðri fimleikagryfju og fullkomnum tækjum til keppni og æfinga. Í salnum er 7
metra hár klifurveggur og áhorfendabekkir fyrir um 250 manns.

Í nýrri tengibyggingu eru átta búningsklefar með tilheyrandi baðaðstöðu og
áhaldageymsla fyrir aðalsal. Einnig heitur pottur, gufubað, nuddaðstaða og að-
staða starfsfólks, auk setustofu, afgreiðslu og anddyris sem er í norðurenda ten-
gibyggingarinnar.

Salur gamla íþróttahússins er 16x32 m eða alls 512 fermetrar.
Svokallaður Bjarkarsalur er sambyggður gamla íþróttahúsinu og hægt að opna

á milli þeirra. Stór hluti Bjarkarsalarins fer undir fimleikagryfju, sem nauðsynleg
er við ýmsar erfiðari fimleikaæfingar, en inn af henni er minni æfingasalur.

Aðstaða:
Annar minni æfingasalur, auk áhaldageymslu, verður byggður við austurenda

gamla Haukahússins og er hann m.a. ætlaður til æfinga fyrir Tae Kwon Toe deild
félagsins.

Í félagsálmu er samkomusalur sem m.a. er leigður almenningi og félaga-
samtökum til samkomuhalds og funda, auk þess sem Dansíþróttafélag Hafnar-
fjarðar hefur hann til afnota fyrir dansæfingar.

Í félagsálmunni eru einnig skrifstofa og félagsaðstaða Bjarkanna, auk þess
sem Dansíþróttafélagið hefur þar skrifstofuherbergi.

Á útisvæði er malbikað leik- og æfingasvæði, með ýmsum leik- og æfinga-
tækjum.

Notkun:
Nýbygging íþróttamiðstöðvarinnar, sem reist var í svokallaðri einkafram-

kvæmd, er eign Nýsis hf. og er eignahluti þeirra í heild um 3000 fermetrar.
Hafnarfjarðarbær er eigandi gamla hlutans og Bjarkarsalarins og er sá
eignahluti um 1200 fermetrar. Nýsir sér um rekstur á öllu húsnæðinu, einnig
því sem er í eigu Hafnarfjarðarbæjar, en bærinn sér þó um viðhald á sínum
eignarhluta. Hafnarfjarðarbær leigir eignahlut Nýsis hf. til 25 ára samkvæmt
leigusamningi og hefur forleigurétt að húsinu að samningstíma liðnum.
Bærinn hefur notkunarrétt á húsnæðinu allan daginn, alla daga ársins.
Bjarkirnar hafa gert samstarfssamning við Hafnarfjarðarbæ um afnot af
skrifstofu- og félagsaðstöðu til næstu 25 ára, auk afnota af keppnis- og
æfingaaðstöðu samkvæmt samningi við bæinn.

Gestafjöldi:
Um 86 þúsund manns koma í íþróttamiðstöðina að meðaltali á ári.

Bygging:
Íþróttamiðstöð Bjarkanna var tekið í notkun á vordögum 2002,

en framkvæmdir við byggingu hennar hófust haustið 2001.
Byggingin tengist gamla Haukahúsinu með tengibyggingu, sem
kemur í stað gömlu búningsaðstöðunnar og inniheldur hún
aðalinngang  með afgreiðslu og setustofu, auk  búningsaðsöðu
og tilheyrandi rými fyrir  fimleikasalinn. Í framhaldi af tengibyg-
gingunni verður byggður annar minni æfingasalur, við austur-
enda gamla Haukahússins. Gamla Haukahúsið var fyrst tekið í
notkun í ársbyrjun 1977, en árið áður hafði félagsaðstaða í
viðbyggingu verið tekin í notkun og síðan ný viðbótar félagsað-
staða í viðbyggingu, sem byggð var samhliða íþróttasalnum að
sunnanverðu árið 1987 og í framhaldi af því samkomusalur árið
1990. Á sama tíma var lokið framkvæmdum við Bjarkarsal, sem 
er sambyggður íþróttahúsinu að vestanverðu.
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Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar var stofnað í nóvember
árið 1995 og hét í upphafi Nýi dansklúbburinn. Félagið var
stofnað í aðdraganda þess að dansíþróttin fékk viðurkenn-
ingu þings ÍSÍ sem íþróttagrein, eins og tíðkast hafði á
öðrum Norðurlöndum. Að stofnun klúbbsins stóð áhuga-
fólk um dans og einnig foreldrar barna og unglinga sem
stundað höfðu dansæfingar, aðallega hjá Nýja danskólan-
um við Reykjavíkurveg, þar sem félagið hafði aðstöðu í
fyrstu.

Strax eftir stofnfundinn sótti félagið svo um að gerast
aðili að Íþróttabandalagi Hafnarfjarðar og var umsóknin
samþykkt af stjórn bandalagsins 2. apríl 1996, eða sex
mánuðum eftir að félagið var stofnað, eins og lög gera ráð
fyrir. Umsóknin var síðan staðfest á ÍBH-þingi árið eftir og
á aðalfundi Nýja dansklúbbsins árið 1998 var nafni félags-
ins breytt í Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar, samkvæmt til-
mælum þings ÍBH um að tengja nöfn nýrra félaga í bæn-
um við Hafnarfjörð. Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar var
þar með fyrsta dansfélagið á landinu til að gerast aðili að
ÍSÍ.

Eftir að félagið var orðið aðili að ÍBH kom til kasta bæjarfélagsins að
útvega því æfingaaðstöðu og hefur félagið síðan haft aðstöðu í sam-
komusal Haukahússins við Haukahraun (Flatahraun), samkvæmt
rekstrarsamningi við Hafnarfjarðarbæ. Auk þess hefur félagið fengið
inni í íþróttahúsi Setbergsskóla, en hefur einnig þurft að leita til
Reykjavíkur með æfingaaðstöðu, vegna aukins áhuga fyrir dansíþrótt-
inni í Hafnarfirði. Þá má geta þess að félagið hefur nýlega fengið
skrifstofuaðstöðu í félagsálmu íþróttahússins við Strandgötu.

Nokkur gróska hefur verið í starfi félagsins á undanförnum árum og
hefur það eignast fjölda afburða dansara sem hafa unnið til fjölda Ís-
landsmeistaratitla, auk þess að geta sér gott orð í stórkeppnum erlendis.
Félagið gerði þjálfarasamning við Auði Haraldsdóttur danskennara og
hefur hún stjórnað æfingum hjá félaginu, auk þess sem hún er fram-
kvæmdastjóri félagsins.

Dansíþróttafélag
Hafnarfjarðar

Stofnað 
í nóv. 1995

Íþróttagreinar:
Dansíþróttir

Félagsaðstaða DÍH 
er í íþróttamiðstöðinni

v/Haukahraun
Sími: 565 4027

Netfang:
dihdans@simnet.is
Heimasíða: dih.is 

HafnarfjarðarHafnarfjarðar
DansíþróttafélagDansíþróttafélag
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VíðistaðaskólaVíðistaðaskóla
ÍþróttahúsiðÍþróttahúsið

Íþróttahúsið
Víðistaðaskóla

Tekið í notkun 
í okt. 1982

Sími:
595 5820

Aðstaða:
Íþróttasalur

Bygging:

Smíði íþróttahússins við Víði-
staðaskóla hófst árið 1980 og var það 

tekið í notkun um miðjan október árið 1982,
eða um ellefu árum eftir að skólinn var tekinn 

í notkun. Fram að þeim tíma hafði íþrótta-
kennsla farið fram í íþróttahúsinu við Strandgötu

og í Haukahúsinu. Íþróttahúsið er sambyggt
skólanum með tengibyggingu og í salnum er 
fullkomið leiksvið sem nýtist vel fyrir félags-

lífið í skólanum. Á áhorfendapöllum sem 
eru á efri hæð tengibyggingar eru bekkir

fyrir áhorfendur. Aðgengi og aðstaða
fyrir fatlaða er í húsinu.

Aðstaða:
Salur íþróttahússins er 16x27 m eða alls 432 fermetrar. Leiksvið

er til annarar hliðar á móti inngangi og tvær áhaldageymslur til sitt
hvorar hliðar við innganginn.

Fjórir búningsklefar eru í tengibyggingu, auk aðstöðu starfsfólks.

Notkun:
Í íþróttahúsinu fer fram öll íþróttakennsla nememda Víðistaða-

skóla, auk þess sem salurinn er nýttur fyrir ýmsar samkomur eins og
árshátíðir, leiksýningar, hljómleikahald, stærri fundi o.fl.

Gestafjöldi:
Um 50 þúsund manns koma í íþróttahúsið að meðaltali á ári.

Rekstur og starfsfólk:
Rekstur hússins er í höndum Hafnarfjarðarbæjar og eru starfs-

menn þrír, auk húsvarðar.
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KeilirKeilirGolfklúbburinnGolfklúbburinn

Golfklúbburinn
Keilir

Stofnaður 
25. apríl 1967

Íþróttagreinar:
Golf

Félagsaðstaða Keilis 
er í golfskálanum

Hvaleyrarvelli.
Sími: 565 3360

Netfang:
keilir@simnet.is

Heimasíða: keilir.is 

Aðdragandinn að 
stofnun Golfklúbbsins Keilis var

að nokkrir áhugamenn um golf frá
Hafnarfirði og næstu nágrannasveitar-

félögum höfðu rætt það sín á milli að brýn 
þörf væri á því að koma upp golfvelli á svæðinu.
Í október 1966 kom svo sjö manna hópur saman 

til fundar þar sem ákveðið var að stofna golfklúbb.
Skipuð var undirbúningsnefnd til að setja 

klúbbnum lög og ákveðið að boða til stofnfundar
þann 18. febrúar 1967. Á stofnfundinn voru 
mættir 64 eldheitir golfáhugamenn og var 
þar ákveðið að halda framhaldsaðalfund

25. apríl, sem síðan er talinn
formlegur stofndagur.

Eftir landnámið á Hvaleyri og mestu byrjunarörðugleikana var skipu-
lagður þar 9 holu völlur, sem var tilbreytingaríkur og talsvert erfiður. Svo vel
hagar til á Hvaleyri, að hægt var að finna þar slétta bletti fyrir flatir til bráða-
birgða, en fljótlega var gengið í að byggja upp teiga. Magnús Guðmundsson
frá Akureyri, teiknaði níu holu völlinn, sem var í notkun fram í júní 1972. Þá
var tekinn í notkun nýr tólf holu völlur, sem félagsmenn höfðu árið 1971
samþykkt að láta Svíann Nils Skjöld teikna.

Stofnendur Keilis voru 123 og var fljótlega  skipuð nefnd til að leita að
heppilegu landi undir völl. Höfðu menn þá þegar augastað á tveimur
svæðum, sem voru Hvaleyrin og spilda úr landi Vífilstaða í Garðahreppi.
Það varð úr að Hvaleyrin varð fyrir valinu og náðust um það samningar við
Hafnarfjarðarbæ. Voru þá enn ábúendur á sumum smájörðunum á Hvaleyri
og stóð í talsverðu stímabraki uns allt það land fékkst, sem nú er undir
golfvellinum. Sumarið 1967 var farið að leika golf á Hvaleyrinni, í fyrstu á
sex holu velli og voru slegnar flatir, þar sem sléttir blettir voru fyrir. Íbúð-
arhúsið að Vesturkoti fékk golfklúbburinn svo undir félagheimili.

Árið 1991 var hafin bygging nýs glæsilegs klúbbhúss sem tekið var í
notkun árið 1992 og á sama tíma gerður samningur við Hafnarfjarðarbæ um
aukna landvinninga fyrir stækkun golfvallarins út í Hvaleyrarhraun.
Framkvæmdir við nýja völlinn hófust í mars 1993 og  var glæsilegur 18 holu
völlur tekinn í notkun sumarið 1997 og tók Eiríkur Smith upphafshöggið á
vellinum við vígsluna. Fyrri níu holurnar eru á nýja svæðinu í Kapelluhrauni
og er spilað í suður frá klúbbhúsinu og svo til baka. Síðari níu holurnar eru
á gamla Hvaleyrartúninu þar sem spilað er meðfram strandlengjunni.
Hvaleyrarvöllur hefur í gegnum árin verið annálaður fyrir góðar brautir og
eftir að nýi völlurinn í „Hrauninu“ var opnaður hafa flatirnar fengið lofs-
verða athygli fyrir að vera sérstaklega góðar.

Keilir hefur allt frá upphafi átt kylfinga í fremstu röð, jafnt í hópi fullorðinna
sem yngri kylfinga. Aðeins fimm árum eftir stofnun klúbbsins, árið 1972, eign-
aðist Keilir sína fyrstu afreksmenn í golfi þegar Alda Sigurðardóttir varð telpna-
meistari og Sigurður Thorarensen drengjameistari. Þetta var aðeins upphafið af
því sem á eftir fylgdi, því alls hafa Keilismenn unnið Íslandsmeistaratitilinn níu
sinnum í karlaflokki og átta sinnum í kvennaflokki. Í sveitakeppni GSÍ hefur
Keilir sigrað níu sinnum í 1. deild karla og átta sinnum í 1. deild kvenna. Stærsti
titillinn er þó Norðurlandameistaratitill Úlfars Jónssonar árið 1992, en auk þess
hafa Keilisfélagar unnið til fjölda annarra meistaratitla í hinum ýmsu flokkum
yngri sem eldri kylfinga.
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Golfvöllurinn Golfvöllurinn 

Golfvöllurinn
Hvaleyri

Tekinn í notkun 
sumarið 1967

Sími: 565 3360
Fax: 565 2560

Netfang:
keilir@simnet.is

Heimasíða: keilir.is

Aðstaða:
18 holu golfvöllur 
9 holu golfvöllur

Golfskáli
Æfingasvæði

Innanhúsaðstaða
Æfingaskýli
Áhaldahús

HvaleyriHvaleyri
Æfingasvæði Keilis er eitt glæsilegasta æfingasvæði landsins með

um 300 m æfingabraut þar sem slegið er úr nýju skýli sem rúmar 22
kylfinga í einu. Auk þess eru svæði fyrir stutta spilið, s.s. sandgryfjur,
púttgrín og vippsvæði. Félagið hefur einnig rekið inniæfingaaðstöðu
yfir vetrarmánuðina fyrir félagsmenn, en á 40 ára afmæli félagsins þann
25. apríl 2007 var formlega tekin í notkun inniaðstaða í svokallaðri
„hvalalaug“ þar sem félagsmenn stunda nú inniæfingar, auk þess sem
byggingin verður að hluta nýtt sem tækjageymsla. Tækjageymsla og
vélaverkstæði er einnig í svokölluðu „ljóna- og apabúri“, sem eins og
nafnið gefur til kynna var áður hluti gamla Sædýrasafnsins.

Hvaleyrarvöllurinn í
núverandi mynd var tekinn 
í notkun árið 1997. Fyrri níu

holurnar eru á hraunvellinum suður 
í Hvaleyrarhraunið en síðari níu

holurnar á gamla Hvaleyrartúninu þar 
sem spilað er meðfram strandlengjunni.

Á vellinum eru hvítir, gulir, bláir og 
rauðir teigar og parið er 71 (36+35).
Þar með eru holurnar á Hvaleyrar-
vellinum orðnar samtals 27, því þar 

er einnig níu holu golfvöllur 
á norðanverðri 
Hvaleyrinni.

Níu-holu völlurinn, sem staðsettur er á Hvaleyrinni að
norðanverðu, var tekinn í notkun árið 1998 og miðast hann að
öllu leyti við byrjendur og unglinga.

Golfkennari starfar á vegum klúbbsins, sem tekur bæði hópa
og einstaklinga í kennslu og er hægt fá leigðar kylfur, kúlur og
poka hjá klúbbnum.

Keilissvæðið er á
margan hátt merkilegt

og eru hlutar vallarins frið-
aðir eins og t.d. rúnasteinarnir,
„Hóllinn“ þar sem gamli Hval-

eyrarbærinn stóð og „Garðurinn“
sem er elsta mannvirkið á Hval-

eyrinni. Öllum brautum golf-
vallarins hafa verið gefin 

nöfn eftir örnefnum á
Hvaleyrinni.

Félagsaðstaða Keilis var til margra ára í gamla Hvaleyrarbæn-
um, „Vesturkoti“, en árið 1987 gaf bæjarstjórn Hafnarfjarðar
Keilismönnum vilyrði fyrir lóð undir nýtt félagsheimili og var nýr
og glæsilegur golfskáli formlega tekinn í notkun árið 1992.
Skálinn er um 400 m² að flatarmáli og er á tveimur hæðum með
góðu útsýni yfir Hvaleyrina og allan golfvöllinn. Á efri hæð er öll
almenn félagsaðstaða eins og setustofa, kaffistofa, skrifstofa og
eldhús. Á neðri hæðinni er svo búningsaðstaða karla og kvenna,
golfverslun og geymsla fyrir golfáhöld.
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SetbergSetbergGolfklúbburinnGolfklúbburinn

Golfklúbburinn
Setberg
Stofnaður 

27. nóv. 1994

Íþróttagreinar:
Golf

Félagsaðstaða Setbergs
er í golfskálanum

Setbergsvelli.
Sími: 565 5690

Sími framkvæmda-
stjóra: 896 4576

Netfang:
gsegolf@simnet.is

Heimasíða:
golf.is/gse 

Golfklúbburinn Setberg var stofnaður 27. nóv.
árið 1994 af um fimmtíu áhugamönnum um
golfíþróttina. Aðdragandinn að stofnun klúbb-
sins var að eigendur jarðarinnar og félagsbúsins
Setbergs, sem eru áhugamenn um golf, fannst
tilvalið að nýta jörðina undir golfvöll, enda
landið tilvalið vallarstæði frá náttúrunnar hendi.

Landið, sem liggur á mörkum Garðabæjar og
Hafnarfjarðar, var áður nýtt til landbúnaðar og
þurfti að byggja upp allar flatir og teiga, en hluti
af gömlu túnunum voru nýtt undir brautir.

Framkvæmdir við
vallarbygginguna hófust

árið 1993 og var Setbergs-
völlur síðan opnaður formlega

þann 23. júní 1995. Völlurinn var
í eigu Félagsbúsins Setbergs,
sem sá um að halda honum 

við og leigði klúbburinn
völlinn af eigendum.

Golfklúbb-
urinn Setberg hefur

líkt og önnur
íþróttafélög í bænum
gert rekstarsamning

við Hafnar-
fjarðarbæ.

Félagar í Golfklúbbnum Setbergi tóku í fyrsta
sinn þátt í Sveitakeppni GSÍ í golfi árið 1996 og
þá í fimmtu deild karla. Árið 1997 keppti klúbb-
urinn í fjórðu deild og komst upp í þá þriðju.
Árið 1998 hélt sigurgangan áfram og sveitin
vann sig upp í aðra deild eftir sigur í þriðju
deild. Klúbburinn hélt svo enn áfram sigur-
göngu sinni árið 1999 meðsigri í annari deild og
lék því fyrst í 1. deild árið 2000.

Setbergsvöllur er 9 holur, par 72, en ekki er leikið af
sömu teigum á fyrri og seinni hring og breytir það vell-
inum nokkuð. Frá því að völlurinn opnaði árið 1995 hafa
farið fram miklar endurbætur á honum og margir teigar
hafa verið byggður upp að nýju, eða allar flatir, nema
önnur og fimmta. Við Setbergsvöll er einnig 9 holu, par 3
völlur.

Nú hefur verið ákveðið að taka völlin undir íbúða-
byggð í Garðabæ og hefur landið verið selt. Það liggur því
fyrir að hlé verði gert á starfsemi klúbbsins eftir sumarið
2007, eða þegar framkvæmdir hefjast og hefur félögum
Setbergs því verið boðin innganga í Golfklúbbinn Keili,
sem margir hafa þegið.
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Siglingaklúbburinn
Þytur

Stofnaður 
19. apríl 1975

Íþróttagreinar:
Siglingar

Íþróttadeildir:
Kjölbátadeild

Kænudeild

Félagsaðstaða Þyts 
er í klúbbhúsinu

v/Strandgötu 
Sími: 555 3422

Netfang:
sailing@sailing.is

Heimasíða:
sailing.is

Siglingaklúbburinn
Þytur var stofnaður þann 

19. apríl árið 1975 af nokkrum
Hafnfirskum áhugamönnum um

siglingar. Aðdragandinn að stofnun
klúbbsins var að árið 1971 hafði sjóskáta-

klúbbur á vegum Skátafélagsins Hraunbúa
tekið til starfa, auk þess sem æskulýðsráð
Hafnarfjarðar hleypti af stokkunum sigl-

ingaklúbbi fyrir unglinga á sama tíma.
Störfuðu þessir klúbbar áfram og urðu
síðan uppistaðan í Siglingaklúbbnum

Þyt, sem er alhliða siglinga-
klúbbur fyrir alla 

aldurshópa.

Fyrsta sumarið fór starfsemin fram í Hafnarfjarðarhöfn,
við slæmar aðstæður, en að ósk bæjaryfirvalda í Hafnarfirði
og Garðabæ var síðan komið upp sameiginlegri aðstöðu
fyrir Þyt og Siglingaklúbbinn Vog í Garðabæ, í Arnarvogi.
Fyrstu árin snérist starfsemin að mestu um framkvæmdir í
Arnarvogi og lögðu klúbbfélagar fram mikla vinnu við
bátasmíðar og viðgerðir á bátum. Þau sumur sem klúbb-
urinn starfaði í Arnarvogi var haldið uppi öflugu barna-
starfi bæði fyrir félagsmenn og æskulýðshópa frá vinnu-
skólum og íþróttanámskeiðum bæjanna. Einnig var efnt til
siglingasýninga og tóku klúbbfélagar einnig þátt í ýmsum
mótum.

Á 20 ára afmæli félagsins árið 1995 fékk félagið vilyrði frá
bæjaryfirvöldum um lóð sunnan við Drafnarslippinn og hófust
framkvæmdir þar vorið 1998. Þar var byggt um 350 fermetra hús-
næði, sem er bæði bátaskýli og félagsaðstaða, auk þess sem gert
er ráð fyrir bryggju og uppsátri í höfninni í tengslum við hús-
næðið. Húsnæðið var tekið í notkun árið 1999, en er ekki fullbúið.
Rekstur húsnæðisins er í höndum Þyts, með rekstrarsamningi við
Hafnarfjarðarbæ.

Þytur hefur komið sér upp góðum bátaflota og í dag
á klúbburinn tvo góða kappsiglara af gerðinni Secret
26 (kjölbáta), fimm Laser kænur, tíu Optimist kænur,
einn Wayfarer kænu, einn stóran gúmmíbát til örygg-
isgæslu og annan lítinn gúmmíbát til öryggisgæslu.

Árið 1979 hafði dofnað mjög yfir áhuga Hafnfirðinga á að
stunda siglingar á Arnarvogi og samþykkti stjórn Þyts þá
um haustið að segja upp samstarfssamningnum við Vog og
óska eftir að eignum klúbbanna yrði skipt. Eftir að eigna-
skiptin höfðu farið fram vorið 1980 flutti Þytur starfsemi
sína til Hafnarfjarðar, í hús hafnarstjórnar við Óseyrar-
braut, þar sem reist var 480 fermetra girðing við sjóinn og
hófst starfsemin þar í júní 1980. Mikið líf færðist nú í starf-
semi klúbbsins og fjölgaði félagsmönnum til muna. Þarna
starfaði klúbburinn svo næstu árin þar til hann varð að víkja
vegna hafnarframkvæmda, en fékk enga aðstöðu í staðinn.
Aðstöðuleysið var algjört í nokkur ár og reyndu félagar eftir
megni að nýta sér erfiðar aðstæður í smábátahöfninni til
siglinga.

ÞyturÞyturSiglingaklúbburinnSiglingaklúbburinn
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SörliSörliHestamannafélagiðHestamannafélagið

Hestamannafélagið 
Sörli var stofan 7. febrúar árið 

1944 af nokkrum hafnfirskum hesta-
mönnum. Stofnfundurinn var haldinn í

Hressingarskálanum við Strandgötu að undan-
gengnum undirbúningsfundi sama dag. Brýnasta
hagsmunamál félagsins á upphafsárunum var að

útvega hagbeit fyrir hesta félagsmanna og voru þau
mál oft ofarlega á baugi fyrstu starfsárin. Það mál

hafði að nokkru verið leyst á fyrsta ári félagsins með
því að bæjaryfirvöld í Hafnarfirði heimiluðu
félögum að girða í svökölluðu Austurhrauni,

sem er svæðið kringum Kaplakrika. Það 
svæði þótti þó ekki henta vel til hagbeitar

og fengu Sörlamenn því nokkru seinna
aðstöðu í Krýskuvík.

Hestamannafélagið
Sörli
Stofnað

7. febrúar 1944

Íþróttagreinar:
Hestaíþróttir

Félagsaðstaða Sörla
er á Sörlastöðum.

Sími: 565 2919
Sími umsjónarmanns:

897 2919
Netfang:

sorli@sorli.is
Heimasíða:

sorli.is

Fljótlega eftir stofnun félagsins var farið að huga að gerð
skeiðvallar og var skipuð undirbúningsnefnd í málið strax árið
1945. Árið 1950 var svo önnur undirbúningsnefnd skipuð sem
skyldi undirbúa gerð skeiðvallar og finna honum stað, en hug-
myndir voru þá uppi um æfinga- og kappreiðavöll í Kjóadal.
Félagið fékk vilyrði fyrir landi í Kjóadal, en varð að gefa það eftir
og fékk í staðinn land við Kaldárselsveg, þar sem framkvæmdir
hófust árið 1952. Völlurinn hlaut nafnið “Sörlavöllur” og var
boðað til fyrstu kappreiða á honum 16. ágúst 1953. Árið 1953 fékk
félagið úthlutað landi fyrir hesthúsabyggð neðan við Kaldár-
selsveg, á ræktarlandi sem verið hafði í eigu Þorláks Guðlaugs-
sonar og hófust framkvæmdir nokkru seinna við byggingu hest-
húss fyrir félagið.

Á síðari hluta áttunda áratugarins fékk félagið svo úthlutað nýju
framtíðarlandi fyrir hesthúsabyggð að Hlíðarþúfum við Kaldárselsveg þar
sem margir félagsmenn byggðu hesthús í einkaeign. Félagið hafði félags-
aðstöðu á svæðinu í litlu sumarhúsi og var þar starfsaðstaða fyrsta starfs-
manns félagsins.

Þann 21. nóvember árið 1979 var stofnuð sér íþróttadeild innan Sörla. Á
stofnfundinum voru samþykkt lög sem áttu að stuðla að auknu kynningar-
og fræðslustarfi hvað reiðmennsku og þjálfun hests og manns varðaði. Sörli
eignaðist marga snjalla keppnismenn í kjölfarið, sem unnu bæði til Íslands-
og heimsmeistaratitla. Árið 2000 var  íþróttadeildin síðan lögð af og starf-
semi félagsins og deildarinnar sameinuð í eitt.

Þáttaskil urðu í starfsemi Sörla, þegar ný reiðskemma var tekin í notkun í
febrúar árið 1993 og gjörbreyttist þá öll aðstaða félags bæði með tilkomu
reiðsalarins og svo nýrrar félagsaðstöðu. Loksins hafði félagið fengið aðstöðu
til inniþjálfunar og átti það eftir að verða því mikil lyftistöng. Þegar um vorið
voru haldin almenn reiðnámskeið og var þátttakan mjög góð. Um vorið byrjaði
félagið svo með reglulegar íþróttaæfingar og um sumarið stóð félagið svo fyrir
reiðnámskeiðum fyrir börn í samvinnu við Æskulýðsráð Hafnarfjarðar.

Árið 2001 var framkvæmdum síðan lokið við stökkbraut, tvo hringvelli og áhorf-
endapalla, ásamt frágangi á svæðinu. Einnig höfðu reiðvegir (þjálfunargötur)
verið bættir verulega haustið 1999.

Mikil gróska er nú í starfsemi Sörla enda hestamennska orðin eitt vinsælasta
tómstundagaman Íslendinga og sífellt fleiri að bætast í hópinn.
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SörlaSörla
Íþrótta- og útivistarsvæðiÍþrótta- og útivistarsvæði

að Sörlastöðumað Sörlastöðum

Íþrótta- og
útivistarsvæði

Sörla að
Sörlastöðum

Reiðskemma 
tekinn í notkun 

febrúar 1993

Sími: 565 2919
Sími umsjónar-
manns: 897 2919

Netfang:
sorli@sorli.is
Heimasíða:

sorli.is

Aðstaða:
Reiðskemma
Félagsaðstaða

Stökkhlaupabraut
Tveir hringvellir
Hesthúsabyggð

Í maí árið 1990 var gerður byggingasamningur við Hestamanna-
félagið Sörla vegna byggingar reiðskemmu og tveggja skeiðvalla á
íþrótta- og útivistarsvæði félagsins á Sörlastöðum. Framkvæmdir
við reiðskemmuna hófust fljótlega og var skemman tekin form-
lega í notkun í febrúar árið 1993. Stærð skemmunnar er 1200 fer-
metrar, en reiðsalurinn er 20x40 m. Auk reiðsalarins er ýmis önnur
aðstaða í skemmunni, eins og hesthúspláss fyrir sextán hesta,
járningaaðstaða, bað fyrir hesta, hnakkageymsla, snyrting og
búningsherbergi, sturtur fyrir hestafólk, auk félagsaðstöðu.

Skemman er alhliða íþróttamannvirki þar sem íþrótta-
deildin hefur verið með sína starfsemi á veturna, m.a. reiðnám-
skeið fyrir almenning. Einnig er félagið með reiðnámskeið fyrir
börn og unglinga á sumrin í samvinnu við Æskulýðs- og
tómstundaráð Hafnarfjarðar.

Reiðskemman nýtist ekki aðeins fyrir hestaíþróttir, því þar er
til dæmis leikin knattspyrna á veturna. Þar hafa einnig farið
fram alls konar viðburðir eins og t.d. Norrænt kóramót og
uppákomur eins og hundasýningar, hestasýningar, keppnir,
dansleikir og m.fl.

Reiðskemman er rekin af Sörla með rekstrar-
samningi við Hafnarfjarðarbæ sem kaupir 1150
æfingatíma í skemmunni á ári og er 600 þeirra
úthlutað beint til Sörla, en 550 til annara aðild-
arfélaga ÍBH, sem m.a. nýta þá til knattspyr-
nuæfinga að vetrinum.

Tveir starfsmenn starfa í reiðskemmunni og
sjá þeir um allan daglegan rekstur hennar auk
skeiðvallanna.

Árið 2001 var lokið
framkvæmdum við

stökkbraut, tvo hringvelli og
áhorfendapalla, ásamt frágangi 
á svæðinu samkvæmt samningi
sem gerður var í febrúar milli
Hafnarfjarðarbæjar og Sörla.

Einnig voru reiðvegir
(þjálfunargötur) bættir veru-

lega haustið 1999.



30

Íþróttafélagið
Fjörður 
Stofnað 

1. júní. 1992

Íþróttagreinar:
Íþróttir fatlaðra

Sund
Boccia

Íþróttaskóli

Sími formanns:
588 3120 & 820 0507

Netfang:
fjordur@heimsnet.is

Heimasíða:
heimsnet.is/fjordur 

Íþróttafélagið Fjörður var stofnað 1. júní árið 1992 af
nokkrum mæðrum fatlaðra barna hér í Hafnarfirði.
Aðdragandinn að stofnun félagsins var að þær
Hanna G. Kristinsdóttir, fyrsti formaður félagsins og
Valgerður Hróðmarsdóttir, sem einnig átti sæti í
fyrstu stjórn þess, íhuguðu þann möguleika að stofa
sérstakt íþróttafélag fyrir fatlaða hér í Hafnarfirði.
Báðar eru þær mæður fatlaðra drengja sem komnir
voru á skólaaldur og auðvitað vildu þeir fylgja
jafnöldrum sínum, jafnt í leik sem námi. Þar sem
íþróttaiðkun fatlaðra með ófötluðum er yfirleitt ekki
góður kostur, fæddist því sú hugmynd að skoða
þann kost að stofna sérstakt íþróttafélag fatlaðra.

Þegar félagið var stofnað voru þegar starfandi nítján íþróttafélög fatalaðra á
landinu og þegar búið að stofna Íþróttasamband fatlaðra. Mikil umfjöllun var
líka í fjölmiðlum um afrek fatlaðra íþróttamanna hér heima sem og á erlendri
grundu og var það frekari hvatning til áframhaldandi verka. Fyrsta skrefið var
að ræða við íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Hafnarfjarðar, sem voru þeir Ingvar
Jónsson og Árni Guðmundsson og veittu þeir alla þá aðstoð sem til þurfti.
Einnig var haft samband við Íþróttasamband fatlaðra, þar sem starfsmenn
sambandsins hvöttu eindregið til stofnunar félagsins, auk þess að leggja
frumherjunum lið. Þann 12. maí 1992 var síðan haldinn undirbúningsfundur
að stofnun félagsins í Álfafelli og voru þar auk stofnenda, fulltrúi frá ÍF. Á
fundinum var skipuð undirbúningsnefnd sem skyldi vinna að nauðsynlegum
undirbúningi og ákveða stað og stund fyrir stofnfundinn, sem síðan var
haldinn 1. júní.

Vöxtur félagsins hefur síðan verið stöðugur
og sífellt fleiri börn, alls staðar að af höfuð-
borgarsvæðinu og á öllum aldri hafa notið þess
að stunda íþróttir undir merkjum þess. Hjá
félaginu hefur höfuðáherslan verið lögð á sund
og boccia, en einnig hafa keppendur frá félag-
inu tekið þátt í öðrum íþróttagreinum, eins og
frjálsum íþróttum. Árangur í keppnum bæði
hér heima og erlendis hefur verið mjög góður
og hefur félagið þegar eignast nokkra Íslands-
meistara í flokkum fatlaðra.

Félagið hefur til afnota skrifstofuaðstöðu í
félagsálmu íþróttahússins við Strandgötu.

FjörðurFjörðurÍþróttafélagiðÍþróttafélagið
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Bygging:

Smíði íþróttahússins við Set-
bergsskóla hófst árið 2005 og var 
það vígt 24. janúar 2006 eða um

sextán árum eftir aðskólinn var tekinn 
í notkun. Fram að þeim tíma hafði
íþróttakennsla farið fram í íþrótta-
húsinu Kaplakrika. Íþróttahúsið 

er sér bygging á norðurhluta
skólalóðarinnar.

Aðstaða:
Byggingin er alls 1.290 m² en þar af er íþróttasalurinn 325 m² eða

13,5x24 m, auk áhaldageymslu.
Fjórir búningsklefar eru í byggingu, auk aðstöðu starfsfólks.

Notkun:
Í íþróttahúsinu fer fram öll íþróttakennsla nemenda Setbergsskóla

en á kvöldin og um helgar er tímum úthlutað til aðildarfélaga ÍBH.

Gestafjöldi:
Um 39 þúsund manns koma í íþróttahúsið að meðaltali á ári.

Rekstur og starfsfólk:
Rekstur hússins er í höndum Hafnarfjarðarbæjar og eru starfs-

menn þrír, auk húsvarðar.

SetbergsskólaSetbergsskóla
ÍþróttahúsiðÍþróttahúsið

Íþróttahúsið
Setbergsskóla

Vígt 24. jan. 2006 

Sími:
555 1844

Aðstaða:
Íþróttasalur

Buningsklefar
Áhaldageymsla
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HafnarfjarðarHafnarfjarðar
HnefaleikafélagHnefaleikafélag

Hnefaleikafélag
Hafnarfjarðar 

Stofnað
vorið 2005

Íþróttagreinar:
Ólympískir hnefaleikar

Félagsaðstaða 
klúbbsins er 
í Kaplakrika 

Sími: 691 4922
Netfang:

hfhboxing@hfhboxing.com
Heimasíða:

hfhboxing.com

Þjálfari félagsins kemur frá Kúbu og heitir Oscar Luis Justo. Hann hefur
unnið krefjandi starf með miklum ágætum við mótun og uppbyggingu fél-
agsins og er það þegar farið að skila góðum árangri.

Í byrjun voru félagsmenn rúmlega 20, en í dag eru þeir komnir vel yfir 100.
Mikið hefur verið unnið í barna- og unglingastarfi og undanfarna mánuði

verið keppt í svokölluðu diplómaboxi fyrir börn og unglinga. Er í þeim keppn-
um dæmt út frá fótaburði, tækni og sókn, en ekki þungum höggum. Hafa
krakkarnir staðið sig vel og margir ungir og efnilegir kappar í hópnum.

Mikil breidd er komin í keppnishópinn og hafa
félagsmenn verið að standa sig vel í keppnum. Á
fyrsta Íslandsmeistaramótinu, sem haldið var í apríl
2006, sigrað Stefán Breiðfjörð í millivigt 19 ára og
eldri og er hann fyrsti Íslandsmeistri félagsins.
Hann var einnig valinn besta hnefaleikamaður
mótsins.

Félagið bíður nú upp á
tíma fyrir eldri iðkendur, en
það er hugsað fyrir fólk sem
vill stunda hnefaleika sér til
heilsubótar og styrkingar en
ekki keppni. Þessu hefur
verið vel tekið og heilu fjöl-
skyldurnar farnar að mæta.

HFH varð fyrst íslenskra félaga til þess að
senda keppendur á stórmót erlendis en það
voru þau Stefán Breiðfjörð Gunnlaugsson og
Arndís Birta Sigursteinsdóttir sem kepptu á
Evrópumeistaramótunum í fyrra, Stefán í
Búlgaríu en Arndís í Póllandi. Bæði stóðu þau
sig vel og öðluðust dýrmæta reynslu.

Hnefaleikafélagið er með æfingaaðstöðu í
Kaplakrika, en verið að skoða möguleikana á
stærra og hentugra framtíðarhúsnæði fyrir fél-
agið.

Hnefaleikafélag
Hafnarfjarðar tók til 

starfa á vormánuðum 2005.
Ekki fór þó fullt starf í 
gang fyrr en flutt var í

núverandi húsnæði í Kapla-
krika í nóvember 2005.
Mikill uppgangur hefur

verið hjá félaginu
síðan.
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klúbburinnklúbburinn
Kvartmílu-Kvartmílu-

Kvartmílu-
klúbburinn 

Stofnaður 
6. júlí 1975

Íþróttagreinar:
Akstursíþróttir

Félagsaðstaða 
klúbbsins er við

kvartímílubrautina 
í Kapelluhrauni 
Sími: 555 3150

Netfang:
kvartmila@kvartmila.is

Heimasíða:
kvartmila.is

Kvartmíluklúbburinn var stofnaður 6. júlí
árið 1975 og var stofnfundurinn haldinn í
Laugarásbíó. Fyrsti formaður klúbbsins var
Örvar Sigurðsson og er hann nú heiðursfélagi.
Megin tilgangurinn og markmiðið með stofn-
un klúbbsins var að losna við hraðaakstur af
götum höfuðborgarsvæðisins og byggja upp
keppnisbrautir á lokuðu og öruggu svæði utan
alfaraleiða til að koma mætti á skipulagðri
keppni í kvartmílu, sem er 402 metrar og einn-
ig í sandspyrnu.

Klúbburinn fékk úthlutað landi í Kapelluhrauni,
ofan Straumsvíkur og hófu félagar í klúbbnum
framkvæmdir við brautargerðina árið 1977, en hún
var síðan tekin í notkun árið 1979. Félagar sýndu
mikinn dugnað við framkvæmdina sem að öllu
leyti var unnin og fjármögnuð af klúbbfélögum.

Í kvartmílu er keppt í sex flokkum bifreiða og fimm
flokkum bifhjóla, eftir vélarstærð og fara árlega fram fimm
til sex keppnir, sem haldnar eru yfir sumartímann. Keppt er
með stigafyrirkomulagi, þannig að stigahæsti keppandinn í
hverjum flokki er krýndur Íslandsmeistari eftir mótaröð
sumarsins.

Keppni í sandspyrnu hefur ekki verið haldin síðustu árin
vegna aðstöðuleysis, en úr því verður vonandi bætt í sumar
ef áform klúbbsins ganga eftir. Fyrstu árin voru sand-
spyrnukeppnir haldnar fyrir austan Fjall, sem þótti ekki
nógu hentugt og hafa klúbbfélagar nú augastað á svæði í
nágrenni Krýsuvíkur.

Kvartmílubrautin í Kapelluhrauni er eina löglega keppnis-
brautin hér á landi, enn sem komið er, og fara því allar keppn-
ir í greininni fram á henni, auk þess sem æfingar klúbbfélaga
fara þar reglulega fram. Þá er brautin einnig nýtt til ýmissa
annara hluta, eins og til æfinga- og kennsluaksturs hjá öku-
kennurum auk þess sem lögreglan hefur fengið afnot af henni
til æfingaaksturs. Þá hafa bifreiðaumboðin og iðntæknistofn-
un einnig notið góðs af brautinni, auk þess sem hún er á skrá
flugmálayfirvalda sem neyðarflugbraut.

Félagar í Kvart-
míluklúbbnum eru nú
um 400 og hafa þeir

félagsaðstöðu í húsnæði 
við kvartmílubrautina í

Kapelluhrauni. Klúbburinn
stendur reglulega fyrir
ýmsum námskeiðum 

og keppnum.
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HafnarfjarðarHafnarfjarðar
AkstursíþróttafélagAkstursíþróttafélag

Akstursíþrótta-
félag Hafnarfjarðar (AÍH)

var formlega stofnað í október
2002. Í félaginu sameinast þrjú

akstursíþróttafélög, öll með 
heimilisfang og starfsemi í Hafnar-
firði. Þau voru: Rallýkrossklúbb-
urinn, Mótorsportklúbbur Íslands

og Vélhjólaíþróttafélag Hafnar-
fjarðar. Félagið er eitt að 

aðildarfélögum ÍBH.

Félagsstarfið innan AÍH er einkum tengt Rallý-cross,
Go-kart, Microcross, Motocross, íscross og Enduro og
fara æfingar og keppni í Rallýcross og Go-kart hafa farið
fram á keppnisbrautinni við Krýsuvíkurveg. Í Motocross,
íscross og Enduro er keppt á vélhjólum og eru þær greinar
í miklum uppgangi í Hafnarfirði, en í bænum er hlutfall-
slega mest vélhjólaeign á öllu landinu, sé mið tekið af
höfðatölu. Þessari uppbyggingu á íþróttinni í bænum ber
helst að þakka bæjaryfirvöldum, sem hafa stutt dyggilega
við bakið á henni með rekstri félagsmiðstöðvarinnar
Músík og Mótor.

Rallycross er hraðaksturskeppni á lokaðri braut þar sem allt að 10 bílar keyra saman 5
hringi. Skipt er niður í flokka eftir vélarstærðum. Keppt er í 4 skipti (4 riðlar) og er brautin
útbúin úr bæði malbiki og möl. Öryggi keppenda er tryggt að bestu getu með góðum
útbúnaði ökumanns sem felst í veltigrind, keppnissæti, 5 punkta öryggisbelti, eldtefjandi
galla, hönskum, hálskraga og hjálm. Í rallycrossi má byrja að keppa 15 ára í unglingaflok-
ki 15-17 ára, með leyfi forráðamanna.Eitt af meginmarkmiðum AÍH er að leggja stund á
félagsstarf fyrir börn en í Microcross er keppt á litlum mótorhjólum ætluðum börnum á
aldrinum 5-12 ára. Þessi hjól eru með vélarrúmmál á bilinu 50-80 cc og er  hægt að stilla
hversu miklu afli vélarnar skila. Þannig er hægt að stilla hraðanum í hóf. Ekið er á sérút-
búnum brautum sem eru sérstaklega ætlaðar þessum aldurshóp. Mjög strangar öryggis-
kröfur eru gerðar í Microcross hvað varðar búnað og reglur eru mjög strangar.

Motocross er keppni á sérsmíðuðum vélhjólum með 80-650 cc vélum
á lokaðri braut með lausum jarðvegi td. grasi, sandi eða mold. Braut-
in samanstendur af beygjum og stökkpöllum, með stuttum beinum
köflum á milli. Keppt er í mismunandi flokkum eftir aldri og vélar-
stærð. Motocross er mjög krefjandi íþrótt og þarf ökumaðurinn að
hafa fullkomið vald á líkama sínum jafnt sem vélhjólinu. Auk þess
þarf ökumaðurinn að hafa mikið úthald og styrk, og hefur oft verið
sagt að Motocross sé ein af erfiðustu íþóttagreinum heims. Á Íslandi
er þetta sú grein sem hefur átt hvað mestum vinsældum að fagna.

Enduro er spænskt orð og þýðir úthald og vísar til þess að ekið er í langan
tíma í einu. Lögð er braut á lokuðu, afmörkuðu svæði til þess að valda sem
minnstum spjöllum á náttúru. Þar er lögð leið sem er erfið yfirferðar og
reynir gífurlega á úthald keppenda. Þessi íþrótt hefur átt ört vaxandi vin-
sældum að fagna hér á landi og er orðin fjölmennasta akstursíþrótt á Ís-
landi. Þau vélhjól sem notuð eru til aksturs í Enduro svipar að mörgu leiti
til þeirra sem notuð eru í Motocross.

Íscross er keppni í ísakstri á lokaðri braut. Hægt
er að nota sömu vélhjól og notuð eru í þeim
greinum sem lýst hefur verið hér að framan. Eru
þau þá einungis útbúin með sérstökum nagla-
dekkjum sem ætluð eru til aksturs á ís. Keppt er
í riðlum með útsláttarfyrirkomulagi.

Aksturs-
íþróttafélag

Hafnarfjarðar
Stofnað 

okt. 2002

Íþróttagreinar:
Akstursíþróttir

Sími formanns:
862 5679
Netfang:

kgm@int.is
Heimasíða:
motocross.is
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Bygging:

Smíði íþróttamannvirkja 
við Lækjarskóla hófst árið 
2005 og var byggingin vígð 
27. feb. 2006. Mannvirkið 
er sér bygging á norður-

hluta skólalóðarinnar.

Aðstaða:
Byggingin er alls 1.655 m² en þar af er íþróttasalurinn á efri hæð

330 m² eða 13,5x24,5 m, auk áhaldageymslu og sundlaug á neðri hæð
298 m² eða 16,7x10m.

Búningsklefar eru á báðum hæðum, auk aðstöðu starfsfólks.

Notkun:
Í mannvirkinu fer fram öll íþrótta- og sundkennsla nemenda

Lækjarskóla en íþróttasalurinn leigður út utan skólatíma.

Gestafjöldi:
Um 28 þúsund manns koma í mannvirkið að meðaltali á ári.

Rekstur og starfsfólk:
Nýsir hf. er eigandi mannvirkisins og rekstraraðili en Hafnar-

fjarðarbær gerði 25 ára þjónustusamning um notkun íþróttamann-
virkja fyrir skólann.

Íþrótta-
mannvirkin
Lækjarskóla

Vígð 27. feb. 2006 

Sími:
555 1385

Aðstaða:
Íþróttasalur
Sundlaug

Búningsklefar
ÁhaldageymslaLækjarskólaLækjarskóla

ÍþróttamannvirkinÍþróttamannvirkin
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Íþróttahátíð
2007

Íþróttahátíð
2007

Íþróttahátíð 2007Íþróttahátíð 2007
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Spark- og
leikvellir í

Hafnarfirði

Spark- og
leikvellir í

Hafnarfirði

SparkvellirSparkvellir

AlmenningsíþróttirAlmenningsíþróttir

og leiksvæðiog leiksvæði

Sparkvellir og leiksvæði
Opin leiksvæði án gæslu er skipt í svæði með leiktækjum fyrir yngstu

aldurshópana þar sem er t.d. róla, vegasalt, gormatæki, rennibraut o.s.frv.
 Malbikaðir körfuboltavellir og gras- og malarsparkvellir sem eru ætlaðir

fyrir eldri.
 Alls eru um 60 slíkir vellir í Hafnarfirði.
 Bolta- og leikvellir við átta grunnskóla jafnframt opnir fyrir alla íbúa

hverfisins utan skólatíma.
 Auk þess fimm sparkvellir með gervigrasi við grunnskólana (18x66 m),

þar af fjórir sparkvellir KSÍ; við Setbergsskóla, Öldutúnsskóla, Víðistaða-
skóla og Engidalsskóla.

Ótal möguleikar eru til al-
menningsíþrótta og útivistar
í Hafnarfirði og nágrenni og
má þar nefna nýja göngu-
stíga við sjávarsíðuna,
göngu- og útivistarsvæðin
við Ástjörn og Hvaleyrar-
vatn og skógræktarsvæðin
ofan Hafnarfjarðar.

Vildarkort 67 ára og eldri
Hafnarfjarðarbær hefur látið útbúa vildarkort fyrir Hafnfirðinga 67 ára og eldri sem veita vild-

arkjör hjá stofnunum bæjarins og gerir bæjarbúum, sem orðnir eru 67 ára og eldri kleift að taka
þátt í íþrótta-, félags- og forvarnarstarfi óháð efnahag og að efla um leið almennt heilbrigði og
hreysti meðal íbúa Hafnarfjarðar.

Líkamsrækt
Hafnarfjarðarbær tekur þátt í að greiða niður þátttökugjöld hjá íþrótta- og tómstundafélögum

í bænum svo og líkamsræktarstöðvum, sambærilegt við það sem gert hefur verið fyrir yngri íbúa
bæjarins.

Sundlaugar
Eldri borgarar fá frítt í sund. Gamla Sundhöllin við Herjólfsgötu er notalegur staður og í Suður-

bæjarlauginni er alltaf líf og fjör. Fljótlega mun svo opna ný glæsileg sundmiðstöð á Völlum.



„Íþróttamaður „Íþróttamaður

1983
Kristján Arason

Handbolti - FH

1984 og ´88
Pálmar Sigurðsson
Körfubolti - Haukar

1985
Þorgils Óttar Mathiesen

Handbolti - FH

1989
Linda St. Pétursdóttir

Fimleikar - Björk

1991
Hörður Magnússon

Fótbolti - FH

1994
Nína B. Magnúsdóttir

Fimleikar - Björk

2002 og ´04
Þórey Edda Elísdóttir

Frjálsar - FH

2003
Ásgeir Örn Hallgrímsson

Handbolti - Haukar
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Hafnarfjarðar” Hafnarfjarðar”
1983-22006

2005
Auðun Helgason

Fótbolti - FH

1995
Björgvin Sigurbergsson

Golf - Keilir

1996
Elín Sigurðardóttir

Sund - SH

1997, ´98, ´99, ´00, ´01 og ´06
Örn Arnarson

Sund - SH

1986,´90, ´92 og ´93
Úlfar Jónsson

Golfi - Keilir

1987
Ragnheiður Ólafsdóttir

Frjálsar - FH
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