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Þrír fulltrúar Íslands tóku þátt í fyrstu ráðstefnu frjálsíþróttafélaga í Evrópu, sem nýlega var 

haldin á vegum Frjálsíþróttasambands Evrópu, þau voru: Benóný Jónsson frá FRÍ, Súsanna 

Helgadóttir frá FH og Þórdís Gísladóttir frá ÍR (fyrirlesari). 

Dagskrá ráðstefnunnar fór fram á þremur dögum og var víða komið við, eins og eftirfarandi 

samantekt Súsönnu Helgadóttir greinir frá. 

Á ráðstefnunni sem hét „European Athletics Clubs Conference“ sátu 117 fulltrúar 59 
frjálsíþróttaklúbba og frjálsíþróttaskóla og 44 sérsambanda víðsvegar að úr Evrópu. 
Ráðstefnunni var ætlað að ræða eftirfarandi málefni: 

 Framtíð frjálsra íþrótta 

 Hlutverk klúbba í að auglýsa íþróttina og ná árangri 

 Alþjóðlegar keppnir klúbba 

 Sambandið milli klúbba, sérsambands og frjálsíþróttasambands Evrópu. 
 
Ráðstefnan hófst með því að Hansjörg Wirz forseti EAA kynnti stefnu EAA. Samkvæmt EAA 
eru klúbbarnir í hverju landi undirstaða undir alls sem frjálsar standa fyrir og tvær helstu 
stoðir EAA eru „high level competition“ annars vegar og starfsemi klúbbanna „education, 
health, youth, sport for all“ hinsvegar. Samkvæmt EAA er það mikið áhyggjuefni hinn litli fjöldi 
sem stunda íþróttina, þ.e. fjöldi þeirra sem tilheyra klúbbum. EAA boðar til ráðstefnunnar 
m.a. til að fá tilfinningu fyrir mismunandi klúbbum í Evrópu, hvernig þeir starfa, hvernig þeir 
fjármagna sig og hvernig þeim gengur að fá sjálboðaliða til þess að starfa í kringum íþróttina. 
EAA finnst erfiðara og erfiðara að fá fólk til að gefa tímann sinn. Mikilvægt hvernig 
almenningur lítur á íþróttina, einkum þar sem breytingar í heiminum eru miklar sem og 
efnahagsþrengingar. Í Evrópu eru 20-22 þúsund klúbbar. 

Bill Glad kynnti könnun sem send hafði verið út fyrir ráðstefnuna.  Svörunin var u.þ.b. 750 
(3.8% allra klúbba). Niðurstöður könnunarinnar liggja fyrir og var dreift til ráðstefnugesta. 

Steve Cram sagði frá ferlinum sínum og af hverju hann hefði farið að æfa frjálsar. 
Ástæðurnar voru aðallega þær að hann gat labbað á æfingu og það var skemmtilegt á 
æfingum. Steve keppti ávallt í sínum félagsbúningi og einnig á alþjóðlegum vettvangi. Hann 
sagði að hann hefði verið heppinn því hann hefði aðeins þurft að keppa í þeim greinum sem 
hann vildi keppa í og hann hefði því aðeins gert það sem honum þótti skemmtilegt. Ekki eins 
og gert er í mörgum félögum þar sem íþróttamennirnir eru píndir til að keppa í mörgum og 
óvinsælum greinum. Hann tók sem dæmi að þrátt fyrir það að hann hefði æft á leirvelli þar 
sem sturturnar voru kaldar og aðstæður voru frekar lakar þá hefðu fleiri verið að æfa þá en 
nú þegar nýr völlur væri og allt væri til fyrirmyndar. 

Fram kom að klúbbar séu oft gamaldags og lengi að tileinka sér tækni og nýjungar og því 
séu þeir oft reknir eins og þeir voru reknir fyrir 20 árum. Í flestum klúbbum er: stjórn, þjálfarar 
og keppendur. 

Piotr Haczek kynnti muninn á klúbbum í Danmörku, Skotlandi og Póllandi. Munurinn er mikill 
t.d. í Danmörku „recreation“ en í Póllandi „High competition and result“. Í Póllandi er  t.d. 1 
frjálsíþróttavöllur í Varsjá og færri en 20 vellir í öllu landinu og þó svo að Pólland muni halda 
stórmót í knattspyrnu eftir nokkur ár þá mun enginn þeirra hafa frjálsíþróttavöll. Örfáir vellir í 
öllu Póllandi. 
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John Graves og Mike Heath kynntu frjálsar íþróttir í Bretlandi en þar eru 1500 klúbbar og 
100.000 götuhlauparar sem tengjast klúbbunum. Hinsvegar eru 2 milljón götuhlaupara sem 
hlaupa 2x í viku og oftar og eru utan klúbba. Í landinu eru 10.000 íþróttamenn sem eru 
20ára+, 10.000 þjálfarar og starfsmenn, 700.000 íþróttamenn í breska skólakerfinu sem eru 
yngri en 20 ára. Í Bretlandi er mikið um að krakkar hætti í kringum 18 ára, en þar í landi eru 
mestar framfarir eftir 18 ár aldurinn. Keppendur undir 17 ára sem eru í skólakerfinu eru að 
keppa í allt að 60-70 keppnum yfir árið sem er allt of mikið.  

Eru með prógramm sem heitir „Athletic 365“ sem er einskonar námsskrá fyrir 
frálsíþróttamenn 8-13 ára – hvað á að gera og hvað börn á vissum aldri eiga að geta og hvað 
þau eiga að vera að æfa. 
UK Athletics gefur 500 klúbbum um 2,5 milljónir evra á ári í 4 ár sem eiga að gefa þeim 
tækifæri til þess að þróast. Eins er UK Athletics með prógramm til að kenna/endurmennta 
þjálfara og leggur mikla peninga í þetta prógramm. Nítján manns sem fara á milli og fræða og 
kenna þjálfurum. 800 þjálfarar eru í þessu prógrammi sem fara svo aftur í klúbbinn sinn og 
sjá um að kenna/þjálfa aðra þjálfara. Með þessu á að reyna að ná til sem flestra þjálfara. 

Fram kom á ráðstefnunni að klúbbar í Evrópu væru mismunandi, í sumum eru atvinnumenn, 
í sumum eru eingöngu framúrskarandi áhugamenn, enn aðrir eru klúbbar þar sem allir eru 
velkomnir óháð getu, í fyrrum löndum Rússlands eru frjálsíþróttaskólar en fáir klúbbar, 
klúbbarnir taka við þeim sem skara fram úr þegar skólunum lýkur. Á Kýpur eru einungis 6 
klúbbar og er 1 klúbbur í hverju héraði,  allir eiga svo fulltrúa í sérsambandinu. Klúbbarnir í 
Evrópu innheimta mishá árgjöld af sínum iðkendum, allt frá 30 evrum á ári upp í 500 evrur. 
Flestir klúbbanna eiga þá ýmislegt sameiginlegt, t.d. fjármögnun og brottfall ungmenna 15-
18+. Sumir klúbbanna búa við styrki frá fjársterkum einstaklingum og fyrirtækjum og velta 
stórum upphæðum t.d. veltir  tiltekinn franskur klúbbur 12 milljónum evra á ári (3x meira en 
franska frjálsíþróttasambandið). Eins eru aðrir klúbbar sem njóta velgengni og aðstoðar 
knattspyrnuliða eins og í Tyrklandi og Castellón-klúbburinn á Spáni sem nýtur velvildar 
Villareal. Eins njóta sum sérsambönd góðrar samvinnu við önnur sérsambönd eins og t.d. 
hollenska frjálsíþróttasambandið sem er í góðri samvinnu við hollenska 
knattspyrnusambandið sem er tilbúið að láta af hendi allar tiltækar upplýsingar sem það hefur 
undir höndum. 

Á ráðstefnunni voru margir áhugaverðir fyrirlestrar og margar áhugaverðar hugmyndir komu 
fram.  

Starf/uppbygging fjögurra mismunandi klúbba var kynnt: 

1. Castellón,Spánn: Borg á milli Valencia og Barcelona. Stofnaður 1981. Í klúbbnum er 
margir af bestu íþróttamönnum Spánar auk nokkurra útlendinga. Stefna klúbbsins 
„Maximum performance in all competitions. Margir sem aðilar sem styrkja klúbbinn 
fjárhagslega, ¼ úr einkageiranum auk margra opinberra aðila sem veita allt að 3/4. 
Fótboltaliðið Villaréal er stór styrktaraðili og veitir klúbbnum stórar fjárhæðir. 
Heildarfjárhagurinn er 1,2 milljónir evra á ári og rekstrarkostnaðurinn er 968.000 milljónir 
og hefur aukist ár frá ári. 9 minni klúbbar eru dótturklúbbar Castellón.  Klúbburinn starfar á 
mörgum mismunandi stigum allt frá skólakrökkum 5-13 ára (3 mismunandi stig: 
íþróttaklúbbur, íþróttaskóli, og afreksskóli þar sem efnilegustu börnin eru),  til 
afreksmanna. 11-13 ára börn reyna sig í öllum greinum en frá 13-15 ára fara þau að 
einblína á „sína“ grein. Klúbburinn notar margar mismunandi leiðir til að auglýsa sig og til 
að halda almenningi upplýstum s.s. heimasíðu (athletismecastello.com), árbók, 
upplýsingar til fjölmiðla. Klúbburinn hefur verið Spánarmeistari frá 2007, bikarmeistari 
2009, 2010, unglingameistari frá 1999 og valinn Best „promotion“ Spanish team frá 1999. 
Árið 2009 vann klúbburinn 68 verðlaun á Spánska meistaramótinu og 2010 100. Árið 2010 
var klúbburinn nr. 5 í Evrópukeppni félagsliða og meistari í Evrópukeppni ungmenna. 

2. SCO ste Marguerite Marseille, Frakkland: Í félaginu eru stundaðar margar mismunandi 
íþróttagreinar. Klúbburinn var stofnaður 1936 og þá var fótbolti og körfubolti stundaðar. 
Árið 1975 stofnuðu nokkrir hlauparar hlaupaklúbb og samhliða því komu þeir með börnin 
sín á æfingu 1 dag í viku. Árið 1979 ákvað hópurinn að hafa götuhlaup í borginni Cassis 
og luku 922 keppendur hlaupi. Árin 1980-1986 hófust skipulagðar frjálsíþróttaæfingar. 
1990-2000 voru 200 íþróttamenn að æfa í félaginu. Klúbburinn ákvað að stofna 
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„fjölskyldu“ þar sem börn og fullorðnir (foreldrar) gætu æft á sama tíma. 2000-2005 jókst 
þátttaka í 305. Á meðan börnin eru á æfingu eru foreldrarnir í göngu- eða hlaupahóp. 
Alþjóðlegt frjálsíþróttamót fyrst haldið; Marseille-Cassis. 2005-2011 Nordic Walk kynnt til 
sögunnar. Samstarf hafið í 4 skólum í nágrenni klúbbsins. Í dag eru 1000 (385 
keppnismenn, 392 í almenningíþróttum, 211 í barnastarfinu) sem stunda æfingar og eru 
þrepin 4 sem eru í boði: Byrjendahópur, hefðbundnar æfingar, afreksmenn og 
almenningsíþróttir. 20 þjálfarar og 3 þjálfarar sem stuðla að heilbrigðri og hollri hreyfingu. 
10 alþjóðlegir dómarar í klúbbnum. Tekjur klúbbsins eru 350.000 evrur sem skiptast: 13% 
frá ríkinu, 27% frá bæjarfélaginu, 7% frá styrktaraðilum, 43% frá viðburðum sem 
klúbburinn heldur, 10% frá öðrum. Rekstrarkostnaður er 345.000 evrur. 

3. ÍR, Ísland: Þórdís Gísladóttir fór yfir uppbygginu ÍR á árunum 2000-2010. Árið 2010 var 
félagið illa statt fjárhagslega og fáir að æfa. Mikið um brottfall. 70 íþróttamenn, 4 þjálfarar 
og 20 sjálfboðaliðar.  Fjárhagsstaðan -63.000 evrur. 2011 eru íþróttamennirnir 550, 31 
þjálfari og 300 sjálboðaliðar. Félagið er rekið réttu megin við núllið. Þetta var gert með 
velmenntuðum yfirþjálfara sem mótaði starfið og kynnti nýja hugsjón. Stjórn félagsins var 
til í breytingar og hreyfst með. Aðstoðaþjálfarar tilbúnir í starfið. Meiri áhersla var lögð á 
uppbyggingu og þjálfun barna með minni áherslu á eldri íþróttamenn og afreksmenn. Allir 
velkomnir á æfingar ekki eingöngu þeir sem voru góðir eða efnilegir. Áhersla lögð á góða 
menntun þjálfara og á að bjóða upp á betra prógramm en aðrar íþróttagreinar í félaginu. 
Æfingagjöldin eru á bilinu 150-500 evrur og allir þjálfarar fá greidd laun í samræmi við 
tímafjölda. Í upphafi (2000-2004) einbeitti yfirþjálfari sér að hópi 10 ára barna og að 
uppbyggingu barna- og unglingastarfs. 2005-2008 fór púðrið í unglinga- og 
fullorðinsþjálfun og 2009-2012 er fókusinn á afreksmennina og á keppnir innanlands sem 
og alþjóðlegar, Íslandsmeistaratitla og Íslandsmet, hafa sem flesta meðlimi í íslenska 
landsliðinu, og íþróttamenn á öllum stigum: íþróttamenn sem keppa innanland, á 
norðurlandamótum, heimsmeistaramótum og ólympíuleikum. Langtímamarkmiðið er að ná 
því besta fram í hverjum íþróttamanni. Þjálfunin er markviss og byggir á kennslufræði. 
Farið var yfir árangur liðsins á árinu 2010 og hvaða aðstöðu félagið býr að bæði innan- og 
utanhúss. Stefna frjálsíþróttadeildar ÍR „All participants at IR should have an excellent 
oppertunity to develop physically, mentally and socially doing athletics for their own well 
being“ (fann ekki stefnuna á heimasíðu ÍR og fannst ekki rétt að þýða þetta). Allrir 
velkomnir hvort sem þeir vilja æfa 2 eða 7 sinnum í viku, hvort sem þeir vilja keppa á 
mótum eða ekki. Allir eru velkomnir á sínum forsendum. Félagslegi þátturinn er 
mikilvægur í starfinu. Þórdís kynnti einnig rannsókn sem hún vann í HR ásamt kollega 
sínum (Ásrún Matthíasdóttir). Úrtakið var 10.893 á aldrinum 14-16 ára. Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýna án nokkurs vafa að börn sem stunda skipulagðar íþróttir 3x í viku 
eru líklegri til að vera jákvæð, stefna á meira nám, með meira sjálfsálit, heilbrigðari á sál 
og líkama, hafa jákvæða sjálfsmund, í betra sambandi við foreldra, njóta meiri stuðnings 
frá foreldrum, ólíklegri til að vera stressuð, hafa trú á að þau fái góða vinnu í framtíðinni og 
að trúa að þau verði hamingjusöm í framtíðinni.  

4. Eskiltuna frá Svíþjóð. Mikil hefð fyrir frjálsar í Eskituna og hefur innanhúss verið í 15 ár. 
2006 voru 4 klúbbar, alþjóðlegar keppnir og klúbburinn Eskiltuna Athletics er stofnaður. Í 
dag eru 1200 félagar af 108 þjóðernum, 50 leiðbeinendur yngri en 20 ára sem njóta góðs 
af því að leiðbeina t.d. með því að þjálfa sig í sænsku og þjálfa leiðtogahæfni. Klúbburinn 
er nr 1 í Eskiltuna. Motto: „Að alast upp með frjálsum íþróttum“ „öðruvísi en heima“. Helstu 
stuðningsaðilar eru: Fasteignafélög á staðnum, bæjarstjórn, sænska 
frjálsíþróttasambandið og styrktaraðilar. Stefna klúbbsins: Allir eru velkomnir, vera hluti af 
samfélaginu, allir fái að njóta sín, hafa lág þátttökugjöld og  góða skipulagningu.  
Klúbburinn leggur áherslu að börn sem annars hefðu ekki möguleika á félags- og 
íþróttastarfi njóti sín og eigi möguleika á að stunda íþróttir, leggur mikið upp úr 
fjölskyldustundum og félagslega þættinum frekar en árangri íþróttalega, þjálfun á ungum 
leiðbeinendum, góða upplýsingagjöf til stuðningsaðila og þátttakenda, samvinnu með 
mörgum aðilum einnig utan íþróttarinnar, lág þátttökugjöld og að njóta góðs af því sem 
hver og einn meðlimur klúbbsins hefur fram að færa.  

Sex vinnuhópar störfuðu 2x og fjölluðu eftirfarandi: 
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1. Hvernig samstarf væri mögulegt milli EAA og klúbbanna og hvort það ætti frekar að 
vera á milli EAA og sérsambands sem kæmi síðan upplýsingunum áfram til 
klúbbanna . Mál manna var að einhversskonar samskiptavefur/síða ætti að vera til 
staðar þar sem EAA gæti miðlað upplýsingum og þar sem klúbbar gætu deilt „best 
practices“, hugmyndum ofl. 

2. Þátttöku á Evrópumótum félagsliða (fullorðinna og ungmenna). Skiptar skoðanir voru 
á þátttöku og mikilvægi keppnanna. Flestum þykir þetta of dýrt þar sem ferðalög eru 
og dýr o.s.frv. Einnig er kostnaðarsamt fyrir flest Evrópuríki að halda mótið. „Nýju“ 
Evrópulöndunum finnst þetta nauðsynlegur vettvangur, þar sem þátttaka og árangur 
veitir þeim aðgang að fjármagni og styrkjum. Eins er ódýrara að halda mótin í þessum 
löndum. 

Það sem kom mest á óvart á ráðstefnunni var hvað EAA er áhugasamt um að frjálsar íþróttir 
verði „social venue“ og nái til almenningsíþrótta s.s. skokkara, nordic walk, mountain running 
og að klúbbarnir eigi einnig að bjóða einstaklingum upp á þann möguleika að æfa íþróttina 
án þess að stefna á afrek og keppnir. Það að einstaklingur mæti á æfingar og tengist 
klúbbnum getur einnig leitt af sér einstakling sem er tilbúinn að starfa fyrir félagið, framtíðar 
sjálfboðaliða, og svo einn daginn á þessi einstaklingur eftir að eignast börn sem mun vilja 
stunda íþróttir. Upplifun foreldra á uppvaxtarárum hefur oft mikil áhrif á það hvaða 
íþróttagrein börn þeirra velja sér.  

Meiri áhersla á félagslega þáttinn og minni áhersla á afrek og árangur. 

 

Slóð á fyrirlestra: 

http://www.european-athletics.org/archive-clubs.html 

 
Slóð á umfjöllun um ráðstefnuna:  
http://www.european-athletics.org/european-athletics-clubs-conference/clubs-conference-opens-new-dialogue-with-the-grass-roots.html  
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