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Símamót Breiðabliks

• Stærsti einstaki íþróttaviðburður 
yngri iðkenda á Íslandi 

• 2.862 þátttakendur
• 8 árgangar úr 8 – 5 flokk 

• 432 keppnislið
• 30 félagslið af öllu landinu
• 1.684 leikir spilaðir á 3 dögum
• 38 vellir í Smáranum og 

Fagralundi



Við breyttum leiknum !

• Breiðablik tekur hlutverk sitt alvarlega 
sem stærsti klúbburinn á Íslandi

• Tölum fyrir aukinni fagmennsku í 
umgjörð, kostnaði og framkvæmd móta

• Minnkum líkur á mismunum, öfund og 
óréttlæti með nafngiftum liða á öllum 
okkar mótum

• Þannig náum við athygli sjálfboðaliða 
og aukum líkur á að fá þeirra framlag !



Umfangið – Hvað þarf að manna ?

• 420 vaktir forráðamanna
• 1.700 dómara á leiki
• 243 vaktir í sjoppu

• Samtals 425 dagsverk yfir 4 daga

• Til viðbótar kemur síðan vinna 
Símamótsráðs og BUR mánuðina 
á undan auk vinnu styrktaraðila 
og bæjarstarfsmanna



Hvernig förum við að þessu ?

• Almennar vaktir forráðamanna
• Niðurgreiðsla á æfingagjöldum næsta 

árs upp á 20 þús. kr. fyrir hverja vakt.

• Sjoppurekstur
• Framlegð, að frádregnu framlagi til 

knattspyrnudeildar, fer í ferðasjóð 4 fl. 
yngri

• Dómaravaktir
• Allt fyrir gleðina !
• Gamlar kempur, iðkendur, leikmenn, 

félagsmenn og allir sem vettlingi 
(flautu) geta valdið



Áskoranir

• Ekki sjálfgefið að ná þessum fjölda 
sjálfboðaliða til starfa
• Vaxandi áskorun á hverju ári
• Fólk frekar til í að vinna fyrir hönd 

síns barns frekar en félagsins
• Stækkum ekki mótið umfram það sem 

við ráðum vel við
• Setjum þak á fjölda liða

• Skipuleggjum hvern dag til hins ítrasta 
þannig að allar vaktir þekki sín verkefni

• Öryggi, ánægja og vellíðan keppenda 
skiptir öllu máli



Sjálboðaliðarnir

• Áætlað er að um 40% landsmanna taki þátt í 
einhvers konar sjálfboðastarfi á öllum stigum
samfélagsins.

• Rannsóknir sýna að þáttaka í sjálfboðaliðastarfi
getur veitt aukið sjálfstraust, félagshæfni og 
veitir fólki ánægju af félagsskap og félagsstarfi
almennt

• Samkennd, réttlætistilfinning, hjálpsemi og 
ábyrgð eru meðal þeirra gilda sem helst ráða því
að fólk kýs að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi



Hvernig verndum við þetta ?

• Tölum fyrir gildum Breiðabliks og 
verum trú þeim

• Fagmennska – Framsækni –
Jafnrétti - Samvinna

• Sýnum að okkur er ekki sama og 
tökum af skarið þegar á þarf að halda

• Virkjum félagsandann – nýtum 
fjöldann og meðbyrinn

• Gerum það sjálfgefið að hjálpa til

Endurgjöfin í vel heppnuðu móti með góðu umtali gerir 
alla stolta af því að vera með og koma aftur að ári



Ég er bærinn – Ég er Breiðablik


