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Útdráttur 
Í þessari ritgerð er fjallað um íþróttatengda ferðamennsku með sérstakri áherslu á íþrótta-

viðburði í Vestmannaeyjum. Íþróttaferðamennska er ekki nýtt fyrirbæri en er þó grein sem 

talið er að muni fara ört vaxandi á næstu árum. Ferðamennska sem tengist íþróttavið-

burðum er stór hluti af íþróttaferðamennsku um allan heim og eru efnahagsleg áhrif þeirra 

efni rannsókna hjá mörgum fræðimönnum.  

Í Vestmannaeyjum eru haldnir ýmsir íþróttaviðburðir ár hvert og er ferðamennska vegna 

þeirra töluverð. Þeir íþróttaviðburðir sem eru mest áberandi eru íþróttamót fyrir börn í fót-

bolta og golfmót. Nokkur samvinna er til staðar milli skipuleggjenda íþróttamóta og ferða-

þjónustuaðila, en gæti þó verið meiri. Einnig er Vestmannaeyjabær í samstarfi við ÍBV 

íþróttafélag, sem skipuleggur stærstu íþróttamótin í Eyjum. Íþróttaviðburðir eiga sinn þátt í 

markaðssetningu Vestmannaeyja sem áfangastaðar og eiga fjölmiðlar þar einnig hlut að 

máli með því að auglýsa viðburðina. Íþróttamótin hafa góð áhrif á ferðaþjónustu og 

þjónustugeira Vestmannaeyja og binda margir vonir við að tilkoma Landeyjahafnar, nýju 

hafnarinnar sem Herjólfur siglir nú til, geti aukið íþróttatengda ferðamennsku í Vestmanna-

eyjum.  

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
This thesis examines sport-related tourism with emphasis on sport events in the Westman 

Islands. Sport tourism is not a new phenomenon, but it is a industry that is expected to 

grow considerably in years to come. Event sports tourism is a large part of sport tourism 

around the world and its economical effects have been a subject of research by many 

scholars. 

The Westman Islands host many sport events each year and these events generate a 

considerable amount of tourism activity. The biggest sport events in the Westman Islands 

are soccer tournaments for children and golf tournaments. There is some collaboration 

between the organizers of sport events and the tourism industry in the Westman Islands 

though it could be strengthened. The municipality of the Westman Islands cooperates with 

ÍBV, the local soccer and handball team, which organizes the biggest sport events in the 

Westman Islands. Sport events play an important role in marketing of the Westman Islands 

as a tourist destination and the media also takes part in it by advertising the events. Sport 

events affect the Westman Islands‘ tourism industry and service sector in a positive way 

and many think that the new port from which the ferry Herjólfur now sails will contribute 

to the growth of sport related tourism in the Westman Islands.  
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1 Inngangur 
Íþróttaferðamennska er grein sem fer ört vaxandi í heiminum í dag og er Ísland þar engin 

undantekning. Til þess að öðlast betri innsýn í heim íþróttaferðamennskunnar ákvað 

höfundur þessarar ritgerðar að taka til athugunar stað á Íslandi þar sem bæði væri ferða-

þjónusta og hefð fyrir íþróttaiðkun. Vestmannaeyjar urðu fyrir valinu þar sem þær eiga að 

baki langa sögu íþróttaviðburða og árlega ferðast þangað fleiri þúsund manns til þess að 

sækja slíka viðburði. Einnig urðu Vestmannaeyjar fyrir valinu vegna þess að ég var sjálf á 

leið þangað til þess að taka þátt í íþróttaviðburði og fannst því vera tilvalið að nýta þá ferð 

til gagnaöflunar.  

Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um ferðamennsku í Vestmannaeyjum sem er til-

komin vegna íþróttaviðburða. 

Rannsóknarspurningar mínar eru: 

1. Hvert er umfang helstu og stærstu íþróttaviðburða sem haldnir eru í 

Vestmannaeyjum? Hver er fjöldi keppenda og fylgiliðs og hvernig er mótunum 

háttað? 

2. Hvers konar þjónustu eru gestir íþróttaviðburða í Vestmannaeyjum helst að kaupa 

og hvað felst í þeim efnahagslegu áhrifum sem íþróttaviðburðir hafa fyrir 

ferðaþjónustuna og bæinn almennt? 

3. Hvernig er samvinnu háttað milli hinna ýmsu aðila sem tengjast íþróttaviðburðum í 

Vestmannaeyjum svo sem skipuleggjenda viðburðanna, bæjaryfirvalda og aðila 

ferðaþjónustunnar? 

4. Í hverju felst umfjöllun fjölmiðla um þróttaviðburði Vestmannaeyja og hvernig 

stuðla viðburðirnir að því að markaðssetja Vestmannaeyjar? 

5. Hvaða möguleika ber framtíðin í skauti sér í íþróttaviðburðaferðamennsku 

Vestmannaeyjabæjar? Leynast ný tækifæri í ferðaþjónustugeiranum? 

 

Í lok október á síðasta ári fór höfundur til Vestmannaeyja til þess að taka þátt í Þrekmótinu 

5x5. Mótið er hluti af Intersport þrekmótaröðinni sem er röð móta þar sem keppt er í ýmis-

konar greinum sem reyna á þol og styrk, svo sem crossfit, boot camp og ketilbjöllur. Fyrir 
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brottför til Vestmannaeyja var undirbúinn spurningalisti til að dreifa á mótsstað og með 

honum var ætlunin að fá upplýsingar um hegðun og útgjöld þeirra sem ferðuðust til 

Vestmannaeyja vegna viðburðarins. Ekki gafst nægur tími til að sinna því vegna þátttöku 

höfundar á mótinu og af þeim ástæðum fékkst ekki eins góð svörun og vonast hafði verið 

til en ákveðið var samt sem áður að nota svörin til þess að reyna að fá vísbendingu um 

hegðun gesta íþróttamótsins. Vegna vinnu við þessa ritgerð lengdi ég dvöl mína til þess að 

hafa möguleika á að taka viðtöl við ýmsa aðila sem tengjast ferðaþjónustu og íþróttum í 

Vestmannaeyjum. Tekin voru fjögur viðtöl við aðila sem starfa ýmist við ferðaþjónustu, 

íþróttamál eða hjá Vestmannaeyjabæ. Ekki náðist tal af öllum aðilum sem óskað var eftir 

en eftir að komið var heim til Reykjavíkur náðist samband símleiðis við tvo aðila í viðbót 

sem síðan svöruðu spurningum skriflega í gegnum tölvupóst. Viðtölin voru mislöng, hið 

stysta var um 15 mínútur en hið lengsta rúm klukkustund. Viðtalsrammi var undirbúinn 

fyrir hvern og einn viðmælanda til að styðjast við en spurningar voru breytilegar eftir því 

hver viðmælandinn var. Viðtölin voru hálf-stöðluð og misjafnt var eftir því hversu virkir 

viðmælendur voru hversu mikið var stuðst við viðtalsrammann. Öll viðtölin voru tekin upp 

á diktafón og síðan afrituð og viðfangsefni þeirra greint.  

Þessi ritgerð fjallar um íþróttaferðamennsku með áherslu á ferðamennsku tengda íþrótta-

viðburðum í Vestmannaeyjum. Fyrst verður fjallað um ýmsar kenningar fræðimanna um 

íþróttaferðamennsku og íþróttaviðburði en þar á eftir er vikið að Vestmannaeyjum og sam-

bandið á milli íþróttaviðburða og ferðaþjónustu þar sérstaklega skoðað. Kannað verður 

hversu viðamikil ferðaþjónustan er þegar íþróttaviðburðir (á borð við fótbolta-, handbolta- 

og golfmót) eiga sér stað í Vestmannaeyjum og hversu mikið fólk er að nýta sér ferða-

þjónustuaðila í slíkum íþróttaheimsóknum. Í því skyni var talað við aðila sem vinna við 

ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum, svo sem gistiheimili og fyrirtæki sem sjá um dagsferðir 

og skoðunarferðir af ýmsu tagi, skipuleggjendur íþróttamótanna og bæjaryfirvöld. Leitast 

verður við að skoða efnahagsleg áhrif íþróttaviðburðaferðamennsku í formi ýmiskonar 

ferðamennsku innan bæjarins. Kafað verður dýpra í hvernig íþróttaviðburðir ganga fyrir sig 

og hvernig hinir ýmsu aðilar koma að þeim á mismunandi hátt. Í lokin verður fjallað um 

markaðssetningu og mikilvægi fjölmiðla ásamt því að kanna framtíðarmöguleika og ný 

tækifæri fyrir íþróttatengda ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum.  
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2 Íþróttir og ferðamennska 

Í þessum kafla verður greint frá umfjöllun fræðimanna um íþróttaferðamennsku og þá 

sérstaklega íþróttaviðburði í tengslum við ferðamennsku. Byrjað er á að fjalla um hugtökin 

ferðamennska, íþróttir og íþróttaferðamennska og hvernig skilgreiningar þessara hugtaka 

tengjast og skarast. Því næst verður vikið að íþróttaviðburðum og í lokin er fjallað um 

efnahagsleg áhrif íþróttaviðburða og ferðamennsku. 

Til eru mismunandi skilgreiningar á íþróttaferðamennsku enda einnig til mismunandi skil-

greiningar á íþróttum annars vegar og ferðamennsku hins vegar. Ferðamennska er oftast 

skilgreind út frá tíma, rými og athöfnum. Til að teljast ferðamaður verður einstaklingur að 

ferðast út frá sínu heimasvæði og stundum innihalda skilgreiningar á ferðamennsku 

ákveðna lágmarksvegalengd sem einstaklingur verður að ferðast (Hinch & Higham, 2001). 

Hann verður einnig að vera í burtu frá heimkynnum sínum í ákveðinn tíma til að falla undir 

skilgreiningu á ferðamanni. Stundum er miðað við að ferðamaður verði að gista í eina nótt 

til að teljast sem slíkur (Leiper, 1981) en oft er einfaldlega miðað við 24 klukkustunda við-

veru á staðnum, vegna þess að það auðveldar tölfræðilegar rannsóknir. Einnig er hægt að 

skilgreina ferðamennsku sem svo að einungis fólk sem ferðast fyrst og fremst sér til 

skemmtunar eigi að teljast til ferðamanna, en þegar notast þarf við tölfræði nær hugtakið 

ferðamaður einnig yfir fólk sem ferðast vegna vinnu (Hinch & Higham, 2001). 

Íþróttir eru vítt hugtak og eflaust eru skilgreiningarnar á þeim eins mismunandi eins og þær 

eru margar. Samkvæmt Hinch & Higham (2001) má lýsa íþróttum sem einstaklings- eða 

hópathöfn sem er framkvæmd með skemmtun eða líkamsrækt að markmiði, oftar en ekki í 

keppnisformi. Líta má því á íþróttir sem athafnir sem keppt er í eða sem hafa ákveðin 

markmið að leiðarljósi. Keppni í íþróttum er hægt að skilja á fleiri en einn veg. Oftast er 

þar átt við að einstaklingar taki þátt í hefðbundinni keppni þar sem keppendur sigra eða 

tapa en einnig geta einstaklingar sem stunda íþróttir keppt að eigin persónulegum mark-

miðum. Þegar kemur að íþróttaferðamennsku er algengt að taka hvort tveggja inn í 

reikninginn, þar sem margir ferðamenn stunda íþróttir á ferðalögum en eru þó ekki að 

keppa við neinn nema sjálfan sig (Hinch & Higham, 2001). 
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Þegar þetta tvennt, ferðamennska og íþróttir, er sett saman getur útkoman verið margvísleg 

og hafa hinir ýmsu fræðimenn mismunandi skoðun á hvernig best sé að skilgreina fyrir-

bærið íþróttaferðamennska. Oftast þegar talað er um íþróttaferðamennsku er átt við ferða-

lög þar sem íþróttir eru í aðalhlutverki. Þrátt fyrir það hafa ýmsir fræðimenn komið með 

skilgreiningar sem byggjast á víðtækari sýn. Gammon og Robinson (2003) vilja greina á 

milli tvenns konar íþróttaferðamanna. Annars vegar er það íþróttaferðamaðurinn sem hefur 

íþróttir sem aðaltilgang ferðarinnar. Hins vegar er það sá sem setur íþróttirnar ekki í aðal-

hlutverk heldur er það ferðalagið sjálft sem er mikilvægast. 

Flestar skilgreiningar á íþróttaferðamennsku taka mið af eða blanda saman hinum aðskildu 

skilgreiningunum á ferðamennsku og íþróttum. Þær eiga flestar við bæði þátttakendur, 

hvort sem það eru einstaklingar sem keppa af alvöru eða þeir sem stunda íþróttir einungis 

sér til skemmtunar, og áhorfendur sem er fólk sem ferðast gagngert til þess að fylgjast með 

íþróttaviðburði. Atriði úr skilgreiningum ferðamennsku svo sem þeir þættir sem lýsa tíma 

og rými koma líka oftast fyrir í skilgreiningum á íþróttaferðamennsku (Hinch & Higham, 

2001).  

„Íþróttadrifin ferðalög frá heimaslóðum í takmarkaðan tíma þar sem íþróttir einkennast af 

ákveðnum reglum, keppni tengd líkamlegu hreysti og svo leik“. Þessi skilgreining Hinch og 

Higham (2001, 49, þýð. höf.) er eitt dæmi um slíka skilgreiningu sem byggir á þáttum sem 

lýsa tíma, rými og athöfn og hér er athöfnin íþróttir. Það sem tengir hana við íþróttir er sá 

hluti hennar sem nefnir reglur, keppni, líkamlegt hreysti og leik. Samkvæmt þessari skil-

greiningu geta íþróttaferðamenn verið af margvíslegum toga. 

Weed (2006) er ekki sammála Hinch og Higham (2001) og vill ekki að litið sé á hugtakið 

íþróttaferðamennska sem eingöngu samtala af skilgreiningum íþrótta og svo ferðamennsku. 

Hann telur nauðsynlegt að skoða samspil hinna einstöku þátta innan bæði íþrótta og ferða-

mennsku og segir íþróttaferðamennsku vera „félagslegt, efnahagslegt og menningarlegt 

fyrirbæri sem myndast við samspil athafna, fólks og staða“ (Weed & Bull, 2004 í Weed, 

2009, 618, þýð. höf.). Þessi útskýring á íþróttaferðamennsku er þó frekar ónákvæm og er 

hægt að skilja hana á mjög marga vegu en má túlka sem svo að athafnirnar séu íþróttir, 

fólkið sé ferðamenn og heimamenn og staðirnir séu ferðamannastaðir. 

Flestir fræðimenn álíta sem svo að bæði ferðamenn sem eru virkir og óvirkir í íþróttum séu 

íþróttaferðamenn en Gibson (1998) flokkar íþróttaferðamenn í þrjá flokka og bætir þar með 
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við þriðja flokknum. Fyrst eru það virkir íþróttaferðamenn sem taka þátt í tómstunda-

tengdum íþróttum á ferðalögum, í öðru lagi eru það áhorfendur á íþróttaviðburðum og í 

þriðja lagi ferðamenn sem eru að heimsækja staði sem á einhvern hátt tengjast íþróttum, 

öðru nafni „nostalgíu“ íþróttaferðamenn. Gibson (1998) gerir því greinamun á fólki sem 

stundar tómstundatengdar íþróttir á ferðalögum og fólki sem ferðast til þess að keppa á 

íþróttaviðburðum. Hún telur fyrrnefnda hópinn til íþróttaferðamanna en ekki hinn síðar-

nefnda. Weed og Bull (2004 í Weed, 2009) eru ekki sammála Gibson (1998) og telja að 

þátttaka íþróttamanna í viðburðum geti átt heima í íþróttaferðamennsku. Þeir taka sem 

dæmi þegar mikill fjöldi fólks sem ekki er atvinnuíþróttafólk tekur þátt í íþróttaviðburði 

eins og t.d. maraþon. Þeir telja einnig að „nostalgía“ eigi ekki að teljast sem sérstök tegund 

íþróttaferðamennsku heldur að hún geti eingöngu verið hvati til íþróttaferðamennsku. 

Weed og Bull (2009 í Weed, 2009) hafa þess í stað komið með tillögu að fimm mis-

munandi flokkum íþróttaferðamennsku. Í fyrsta lagi er það ferðamennska þar sem 

íþróttirnar eru einungis viðbót við ferðalagið og því ekki í aðalhlutverki, í öðru lagi ferða-

mennska með virkri þátttöku í íþróttum, í þriðja lagi íþróttaþjálfun, í fjórða lagi íþrótta-

viðburðir og að lokum lúxus-íþróttaferðamennska. Í viðbót við virka og óvirka þátttöku 

bætti Weed (2009) síðar við þriðju leiðinni við að taka þátt í íþróttaferðamennsku og 

kallaði það óbeina þátttöku. Þar á hann við þegar áhorfendur lifa sig það mikið inn í við-

burðinn að þeir telja að þeir séu meira en bara óvirkir þátttakendur og finnst þeir hálf-

partinn vera að upplifa atburðinn í gegnum þátttakandann sjálfan. Út frá þessu vill Weed 

segja að hægt sé að upplifa hinar fimm tegundir íþróttaferðamennsku á þrjá vegu; virkt, 

óvirkt og óbeint. 

Það getur verið vandasamt að aðgreina íþróttaferðamennsku frá hinum ýmsu tegundum 

ferðamennsku sem tengjast henni en sem falla þó ekki algjörlega undir sömu skilgreiningu. 

Sem dæmi um slíkt má sérstaklega nefna risaviðburði, útivistarafþreyingu (eins og 

ævintýraferðamennsku) og heilsuferðamennsku. Risaviðburðir eru oft á tíðum mjög skyldir 

íþróttaferðamennsku og sem dæmi um það teljast Ólympíuleikarnir til risaviðburðar og þeir 

ferðamenn sem ferðast vegna Ólympíuleikanna myndu því flokkast undir íþróttaferða-

menn. Útivistarafþreying er sú afþreying sem felur í sér athafnir úti í náttúrunni og eru 

íþróttir stór hluti hennar. Íþróttir sem þessar eru til dæmis skíði, brimbretti og að sigla á 

kanóum. Einnig telst ævintýraferðamennska til útivistarafþreyingar og tengist það íþrótta-

ferðamennsku í miklum mæli. Jafnvel þótt útivistarafþreying og íþróttaferðamennska 

tengist þá eru aðrir þættir útivistarafþreyingar sem ekki falla undir íþróttir, svo sem að 
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tjalda eða að fara í lautarferðir. Heilsuferðamennska á líka margt sameiginlegt með íþrótta-

ferðamennsku þar sem íþróttir skipa þar oft ákveðinn sess. Hún einkennist þó í flestum 

tilvikum aðallega af ferðum í tengslum við hinar fornu heilsulindahefðir Grikkja og Róm-

verja, sem við þekkjum í dag sem „spa“. Íþróttir tengjast því oft á tíðum þessum skyldu 

greinum, risaviðburðum, heilsuferðamennsku og útivistarafþreyingu, en þó eru íþróttir 

samt sem áður ekki alltaf aðalviðfangsefni þeirra og er því ekki hægt að telja þær undir 

íþróttaferðamennsku (Hinch & Higham, 2001). 

Í þessari ritgerð styðst höfundur við skilgreiningu á borð við þá sem Hinch og Higham 

(2001) settu fram. Að mati höfundar getur íþróttaferðamennska verið með ýmsum hætti og 

telur íþróttaferðamenn vera þá sem ferðast frá heimaslóðum til að stunda íþróttir eða til 

þess að vera viðstaddir íþróttaviðburð af hvaða ástæðu sem er. Það er hægt að flokka þá í 

virka íþróttaferðamenn, þ.e. þeir sem stunda íþróttir á ferðalagi eða sem taka þátt í íþrótta-

viðburði, og óvirka íþróttaferðamenn, eins og áhorfendur eða fylgilið þátttakenda á íþrótta-

viðburði. Höfundur telur að þeir sem ferðast til að skoða staði sérstaklega tengda íþróttum, 

svo sem fræga leikvangi eða íþróttasöfn, eigi einnig að flokkast sem íþróttaferðamenn. 

2.1 Íþróttaviðburðaferðamennska 

Íþróttaviðburðaferðamennska (e. Event sports tourism) er stór hluti af íþróttaferðamennsku 

og sumir ganga svo langt að segja að hún séu aðalundirstaða íþróttaferðamennskunnar og 

segja að keppnisíþróttir séu þar mikilvægari en tómstundaíþróttir (Deery, Jago & Fredline, 

2004). Aðrir eru hins vegar ósammála og nefna í því samhengi að golf og skíði eru mjög 

vinsælar íþróttir hjá íþróttaferðamönnum og þá oftast stundaðar sem tómstundagaman 

(Weed, 2009). Íþróttaviðburðaferðamenn geta verið af mörgu tagi en að mati Weed (2006) 

eru þeir í raun allir þeir sem ferðast vegna íþróttaviðburðar svo sem þátttakendur, fylgilið 

þátttakenda, starfsmenn viðburðar og áhorfendur. Mun höfundur ganga út frá þessari skil-

greiningu þegar fjallað er um íþróttaviðburðaferðamenn. 

Til eru þrenns konar hagsmunaaðilar þegar kemur að íþróttaviðburðaferðamennsku; þátt-

takendur, þeir sem móta stefnu og þeir sem standa fyrir viðburðunum. Til að búa til góða 

stefnu og að góð skilyrði séu til staðar fyrir íþróttaferðamennsku, þá sérstaklega íþrótta-

viðburði, er mikilvægt að öðlast skilning á þátttakendunum. Til þess þarf að velta fyrir sér 

íþróttaviðburðaferðamanninum og hvaða hlutverki íþróttir gegna í ákvörðun hans um að 
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ferðast. Það þarf einnig að íhuga hvaða áhrif íþróttir hafa á áætlanir ferðamannsins eftir að 

hann ákveður að ferðast og hvort þær hafi áhrif á skyndiákvarðanir á meðan ferðalaginu 

stendur (Weed, 2006).  

Íþróttaviðburðir geta verið af ýmsum stærðum og gerðum og oft er talað um risaviðburði 

(e. Mega-events) og svo smærri viðburði (e. Small-scale events). Risaviðburðir hafa oft 

verið viðfangsefni rannsókna og oftar en ekki er fjallað um efnahagsleg áhrif þeirra. Hins 

vegar er oftast minni umfjöllun um félagsleg eða umhverfisleg áhrif þessara stóru viðburða 

og hafa sumir fræðimenn haldið því fram að þau áhrif séu ekki alltaf af jákvæðum toga 

(Weed, 2009). Að mati fræðimanna eru smærri viðburðir aftur á móti taldir hafa jákvæðari 

félagsleg áhrif á þau samfélög sem þá halda (Walo, Bull & Breen, 1996). Sem dæmi um 

neikvæð áhrif af risaviðburðum er hægt að nefna Ólympíuleikana í Barcelona árið 1992 og 

í Peking árið 2008 þar sem fólk var neytt til að flytja af heimilum sínum vegna fram-

kvæmda fyrir leikanna (COHRE, 2007). Út frá þessu hafa sumir fræðimenn sagt að smærri 

og tíðari viðburðir hafi jákvæðari áhrif á samfélög en risaviðburðir á borð við Ólympíu-

leikana (Gibson, Willming & Holdnak, 2003; Walo o.fl., 1996). 

2.2 Íþróttaviðburðir og efnahagsleg áhrif 

Íþróttaferðamennska hefur aukist talsvert síðustu ár og er talin vera góð leið til að ýta undir 

efnahagslegan vöxt í samfélögum (Daniels, Norman & Henry, 2004; Gelan, 2003; Hinch & 

Higham, 2002; Lee & Taylor, 2005). Talið er að íþróttaferðamennska eigi eftir að aukast 

um 10% á ári hverju til ársins 2020 en hefðbundin ferðamennska hins vegar bara um 5%. 

Borgir og staðir um allan heim keppast við að lokka til sín íþróttaferðamenn þar sem því er 

spáð að íþróttaferðamennskan muni vaxa töluvert á næstunni (Weed, 2006). Íþróttavið-

burðir og efnahagsleg áhrif þeirra er einnig sá geiri innan íþróttaferðamennsku sem hefur 

verið hvað mest rannsakaður af fræðimönnum (Weed, 2009). Ferðamennska er mjög 

árstíðabundin og eru viðburðir almennt taldir góð leið til að dreifa ferðamennskunni betur 

yfir fleiri mánuði og einnig yfir stærra svæði (Gelan, 2003). Íþróttaviðburðir eru taldir auka 

stolt heimamanna, þeir hafa ákveðið skemmtanagildi og færa tekjur inn í samfélagið. 

Efnahagslegu áhrifin eru mjög mikilvæg þar sem oftast er horft til þess þáttar þegar vel-

gengni viðburða er mæld og verður hann að vera til staðar til þess að stuðla að því að við-

burðurinn verði endurtekinn á komandi árum (Yuan, 2001). Útgjöld hafa verið flokkuð í 

þrennt þegar kemur að viðburðum. Í fyrsta lagi útgjöld ferðamanna, í öðru lagi útgjöld 
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heimamanna og í þriðja lagi útgjöld yfirvalda á staðnum (Gelan, 2003). Til að sýna fram á 

efnahagsleg áhrif íþróttaviðburða á aðeins að mæla útgjöld utanaðkomandi einstaklinga 

sem myndi ekki eiga sér stað nema fyrir tilvist íþróttaviðburðarins. Mikilvægt er að telja 

ekki með útgjöld ferðamanna sem hefðu heimsótt staðinn óháð íþróttaviðburðinum 

(Burgan & Mules, 1992). Þeir geirar þjónustu sem hagnast venjulega mest á íþrótta-

viðburðum eru búðir, veitingastaðir, barir, gististaðir og afþreyingarfyrirtæki (Daniels o.fl., 

2004).  

Að halda risaviðburð eins og Ólympíuleika eða Heimsmeistarakeppni í fótbolta getur verið 

vandasamt verk. Þegar staðir fyrir slíka viðburði eru valdir þrengist valið fljótt og fer það 

eftir því hvaða kröfur og viðmiðanir eru fyrir hvern viðburð um sig. Oftast er horft til inn-

viða staðarins og getu opinberra aðila við að taka þátt í kostnaði vegna viðburðarins. Að 

halda slíkan risaviðburð skilur þó sjaldnast eftir mikinn ágóða fyrir staðina að mati fræði-

manna (Daniels, 2007; Gursoy & Kendall, 2006). Neikvæð atriði risaviðburða geta sem 

dæmi verið fórnarkostnaður skattgreiðenda eða ójöfn dreifing kostnaðar og ágóða af við-

burðinum innan heimasamfélagsins (Soutar & McLeod, 1993). Stundum virðast pólitískar 

skoðanir fólks hafa áhrif á hvaða afstöðu það hefur til risaviðburða án þess að hafa endi-

lega kynnt sér málið nánar. Þess vegna er mikilvægt að efnahagsleg áhrif slíkra viðburða 

séu mæld og niðurstöður kynntar svo almenningur geti tekið upplýsta ákvörðun um málið. 

Einnig er þetta mikilvægt vegna þess að stjórnmálamenn og skipuleggjendur eiga það til að 

réttlæta notkun opinberra sjóða í tengslum við viðburði með því að minnast á þann 

efnahagslega ágóða sem á að fylgja í kjölfarið fyrir samfélagið. Oft á tíðum þegar hin 

efnahagslegu áhrif viðburða eru mæld er gögnum safnað á veitingastöðum, í verslunum og 

þess háttar en það getur verið erfitt að aðskilja eyðslu ferðamanna sem koma vegna við-

burðarins frá eyðslu annars fólks (Gelan, 2003). Þess vegna telja sumir betra að safna 

gögnum um eyðslu hjá áhorfendum og opinberum aðilum (Walo o.fl., 1996).  

Minni og reglulegri íþróttaviðburðir virðast ekki vera eins vinsælt rannsóknarefni hjá 

fræðimönnum eins og risaviðburðir, en eru þó taldir lúta svipuðum lögmálum hvað varðar 

markaðssetningu og leiðir til efnahagslegs ágóða (Daniels, 2007). Minni viðburðir eru þó 

aftur á móti sjaldnast háðir miklu fjármagni. Þeir þarfnast lítilla breytinga á innviðum og 

ekki mikillar fjármögnunar opinberra sjóða og eru vegna þessa oftast ekki taldir áhættu-

samir (Daniels, 2007; Walo o.fl., 1996). Líkt og með risaviðburði gegnir staðurinn hér 

stóru hlutverki í velgengni viðburðarins og fer hún eftir aðstæðum hans og því sem hann 

hefur upp á að bjóða (Daniels, 2007). Walo o.fl. (1996) komust að því að þegar smærri 
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íþróttaviðburðir eru haldnir á aðkoma sjálfboðaliða oft þátt í að stuðla að jákvæðum 

efnahagslegum áhrifum fyrir heimasamfélagið. Það sem hefur einnig mikil áhrif á 

efnahagslega útkomu viðburðar af þessu tagi er hverrar gerðar viðburðurinn er, hver 

meðalaldur þátttakenda er og hversu mikla aukalega starfsemi er boðið upp á í kringum 

viðburðinn (Daniels & Norman, 2003). 

Algengt er að aðalmarkmið hagsmunaaðila sé að ná inn sem mestum tekjum af viðburðum 

og er velgegni þeirra oft mæld einungis í efnahagslegum skammtímaáhrifum. Hins vegar 

hefur það verið stefnan við skipulag sumra íþróttaviðburða síðastliðin ár að huga betur að 

langtíma áhrifum sem viðburðirnir geta haft í för með sér. Með þessu er átt við að í stað 

þess að reyna bara að hámarka tekjur sem verða til strax við viðburðinn sjálfan á að reyna 

að hámarka einnig þau áhrif sem viðburðurinn getur haft til langtíma. Aðferðir til þessa 

gætu verið aðgerðir sem fjölga heimsóknum til svæðisins, ekki bara tímabundið heldur 

varanlega; að endurskapa ímynd svæðisins í markaðssetningu ferðaþjónustunnar; að hlúa 

að svæðisbundnum viðskiptasamböndum og að hvetja til verslunar, fjárfestingar og atvinnu 

á svæðinu. Þannig er reynt að ná einhverskonar jafnvægi eða samspili á milli skammtíma- 

og langtímaáhrifa viðburða. Í stað þess að horfa einungis tilbaka á ágóða viðburðarins er 

lögð áhersla á að horfa til framtíðar og viðburðurinn skipulagður með það í huga, í von um 

að jákvæð áhrif vegna hans verði langvarandi fyrir samfélagið (Chalip & O‘Brien, 2007). 

Chalip (2004 í Chalip & O‘Brien, 2007) hefur búið til módel til að auðvelda stöðum að há-

marka bæði skammtíma- og langtímaáhrif íþróttaviðburða. Fyrir skammtímaágóða við-

burða leggur hann áherslu á að hámarka verslun og í því skyni nefnir hann fjóra þætti; að 

hvetja til meiri eyðslu hjá gestum, að lengja dvöl gesta, að tekjum af viðburðinum sé haldið 

eftir á staðnum og að nota viðburðinn til að auka svæðisbundin viðskiptasambönd. Til að 

ná fram meiri langtíma ágóða telur hann ímynd samfélagsins skipta miklu máli og gegna 

þar fjölmiðlar sem fjalla um viðburðinn stóru hlutverki. Þar skiptir mestu að sýna frá 

svæðinu í auglýsingum og fréttum um viðburðinn og einnig að nota íþróttaviðburðinn í 

kynningum og auglýsingum fyrir svæðið (Chalip, 2004 í Chalip & O‘Brien, 2007).  

Viðbót af einhverju tagi við sjálfa íþróttarkeppnina getur gefið viðburðinum aukið vægi 

(Green, 2001). Sem dæmi um viðbót er hægt að nefna veislu að keppninni lokinni eða tón-

leika í tengslum við viðburðinn. Viðbót af réttum toga getur til dæmis lengt dvöl gesta, ýtt 

undir eyðslu þeirra á meðan viðburðinum stendur og vakið athygli fjölmiðla (O’Brien, 

2006; O’Brien & Gardiner, 2006; Chalip & O‘Brien, 2007). Rannsóknir hafa sýnt að það er 
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ekki endilega fjöldi gesta né hvað þeir eyða miklu sem skiptir öllu máli þegar kemur að 

efnahagslegum ágóða fyrir samfélagið. Til að ágóðinn sé í hag samfélagsins á staðnum er 

mikilvægast að vörur og þjónusta komi í sem mestum mæli frá heimamönnum (Gelan, 

2003). Það má heldur ekki horfa fram hjá því að oft tekur almenningur, í hlutverki skatt-

greiðenda, ásamt einkaaðilum þátt í að koma viðburðinum á laggirnar og því mikilvægt að 

hluti ágóðans hans haldist hjá heimamönnum. Vel heppnuð viðbót viðburðarins getur vakið 

áhuga fjölmiðla rétt eins og íþróttakeppnin sjálf og getur þannig virkað sem tæki til að 

vekja áhuga á svæðinu, bæði sem ferðamannastað og sem viðskiptatækifæri. Allt á þetta að 

hjálpa til við að auka bæði skammtíma ágóða fyrir svæðið og að viðhalda tækifærum fyrir 

samfélagið í framtíðinni (Chalip & O‘Brien, 2007). 

2.3 Niðurlag 

Íþróttaferðamennska er nokkuð víðtækt hugtak og fræðimenn hafa mismunandi skoðun á 

hvað felst í því. Íþróttaviðburðaferðamennska er oftast talin hafa jákvæð áhrif á staðina 

sem þá halda en mjög stórir viðburðir hafa oft á tíðum neikvæð áhrif að mati fræðimanna. 

Það sem er mikilvægast til að efnahagsleg áhrif viðburðar séu jákvæð fyrir heimasam-

félagið er að vörur og þjónusta komi í sem mestum mæli frá heimamönnum. Hægt er að 

segja með vissu að á Íslandi séu engir risaviðburðir haldnir, þ.e. viðburðir af sömu stærðar-

gráðu og Ólympíuleikarnir eða heimsmeistarakeppnin í fótbolta. Smærri viðburðir eru þó 

algengir, bæði á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu. Reykjavík keppist við að laða 

að alþjóðlega íþróttamenn vegna viðburða en landsbyggðin keppir aðallega innbyrðis um 

að fá að halda innlenda íþróttaviðburði. Sem dæmi um alþjóðleg íþróttamót í Reykjavík er 

hægt að nefna Rey Cup í fótbolta, Reykjavík International Games þar sem keppt er í 

mörgum íþróttagreinum og International Gay and Lesbian Aquatics leikana í sundi sem 

haldnir verða 2012 (Rey Cup, á.á; Reykjavík International Games, á.á.; Sundsamband 

Íslands, 2010). Þegar smærri viðburðir eru haldnir skiptir staðurinn og aðstæður hans miklu 

máli eins og áður kom fram og á þetta ekki síður við um landsbyggðina. Áður kom fram að 

sjaldan er þörf á miklum breytingum innviða þar sem smærri viðburðir eru haldnir. Á 

Íslandi er samt sem áður ekki óalgengt að byggðarlög byggi upp eða bæti íþróttaaðstöðu 

þegar að halda á íþróttamót. Bætt aðstaða er þá einnig líklegri til að draga að fleiri viðburði 

í framtíðinni og er líka heimamönnum í hag þar sem aðstaða til íþróttaiðkunar er betri. 

Staðsetning og eiginleikar bæja eiga einnig þátt í hversu eftirsóknarverðir þeir eru sem 

staðir fyrir íþróttaviðburði og hefur það líka áhrif á vinsældir íþróttaviðburðarins hjá 
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íþróttaferðamönnum. Íþróttaferðamenn á Íslandi eru fleiri en halda mætti og ferðast 

fjöldinn allur af Íslendingum innanlands til að vera viðstaddir íþróttaviðburð af einhverju 

tagi. Þetta eru að miklu leyti börn, unglingar og fjölskyldur þeirra og fararstjórar sem 

ferðast vegna móta sem haldin eru víðsvegar á landinu. Fjölmennustu íþróttamót Íslands 

eru landsmót Ungmennafélags Íslands (UMFÍ) sem eru alla jafna haldin þriðja hvert ár um 

allt land. Mótin eiga sér rúmlega 100 ára sögu og hafa nú alls verið haldin 26 mót. Næsta 

landsmót verður haldið á Selfossi sumarið 2013 en síðast var það haldið á Akureyri árið 

2009. Keppt er í um það bil 20 íþróttagreinum og hefur fjöldi keppenda verið í kring um 

tvö þúsund með allt að 20.000 áhorfendur (UMFÍ, 1998-2004). Hægt er að gera ráð fyrir 

auknum viðskiptum fyrir ferðaþjónustu og aðra þjónustugeira á staðnum þar sem fleiri 

þúsundir manna sækja mótin. Eflaust hefur einnig þurft að bæta íþróttaaðstöðuna á flestum 

stöðum vegna gífurlegs fjölda keppenda og íþróttagreina og hagnast heimamenn á því til 

lengri tíma litið. 
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3 Íþróttaferðamennska í 
Vestmannaeyjum 

Í þessum kafla verður fjallað um íþróttaviðburði í Vestmannaeyjum og hvernig þeir 

tengjast ferðaþjónustu. Umfjöllunin byggir á viðtölum nema annað sé tekið fram. 

Falleg náttúra gegnir lykilhlutverki í þeirri ferðaþjónustu sem Vestmannaeyingar veita og 

bjóða nokkur fyrirtæki upp á ýmsar skoðunarferðir og afþreyingu. Þar má nefna bátsferðir, 

gönguferðir, rútuferðir, Surtseyjarferðir, köfun, hestaferðir, fuglaskoðun, hvalaskoðun og 

golf. Ýmsir viðburðir sem í upphafi voru aðallega ætlaðir heimamönnum draga nú einnig 

innlenda sem erlenda ferðamenn til Vestmannaeyja og má þar nefna golfmótið Icelandair 

Volcano open, goslokahátíð og Þjóðhátíð sem þúsundir ferðamanna sækja. Vestmannaeyjar 

bjóða upp á ýmsa gistimöguleika. Þar eru nokkur gistiheimili og bústaðir til leigu og eitt 

hótel (VisitWestmanIslands.com, á.á.). 

Vestmannaeyjar hafa lengi vel verið mikill íþróttabær og leggja Vestmannaeyingar mikið 

upp úr íþróttaiðkun og hreysti, þá sérstaklega barna og unglinga. Þegar kemur að íþróttum 

eru áherslur bæjarfélags Vestmannaeyja tvíþættar; að skapa skilyrði fyrir börn og unglinga 

til að stunda sem fjölbreyttastar íþróttir og að til staðar sé hvati fyrir alla til að stunda 

hreyfingu. Til þess að svo megi verða leggur Vestmannaeyjabær fjármagn til íþrótta-

aðstöðu bæjarins og reynt er að veita sem flestum tækifæri til þess að stunda sem fjöl-

breyttastar íþróttir að sögn Jóns Péturssonar, framkvæmdastjóra Fjölskyldu- og fræðslu-

sviðs Vestmannaeyja (viðtal 1.nóvember 2010). Árið 2010 var heildarkostnaður 

Vestmannaeyjabæjar vegna íþrótta og íþróttamannvirkja rúmlega 550 milljónir króna sem 

var tæplega 28% af heildarskatttekjum ársins. Árið 2009 og var hlutfallið 27% en á fyrri 

árum var það mun lægra (Jón Pétursson, upplýsingar í tölvupósti 13. janúar 2011).  

Aðstaða sem þegar er til staðar er til að mynda Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja, sem inni-

heldur þrjá stóra íþróttasali, sundlaug með nýju útisvæði sem opnaði í maí 2010, fjórir 

fótboltavellir og fjölnota íþróttahús sem nú er verið að byggja. Bærinn leggur jafnframt 

áherslu á að skapa aðstöðu til hreyfingar með göngustígum auk annars til þess að auka 

hreysti fólks. Vestmannaeyjabær hefur auk þessa lagt drög að íþróttastefnu, sem er gerð í 

samvinnu við lýðheilsustöð og á að hvetja til hollrar hreyfingar og mataræðis. 
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Íþróttafélögin eru mikilvæg segir Jón (viðtal 1. nóvember 2010), þar sem þau skapa 

grunninn að forvörnum og hreysti þeirra sem taka þátt í íþróttum. Fjölbreytt íþróttaaðstaða 

er mikilvæg fyrir hin ýmsu íþróttamót sem eru jákvæð skilaboð og hvati fyrir ungt fólk til 

að stunda íþróttir. Meðal þeirra íþróttagreina sem hægt er að stunda í Vestmannaeyjum eru 

knattspyrna, handbolti, frjálsar íþróttir, sund, fimleikar, badminton og golf. Nefna má að 

Golfklúbbur Vestmannaeyja (GV) er þriðji elsti golfklúbbur á landinu. 

Jón (viðtal 1. nóvember 2010) nefnir að mikilvægt sé að efla ungmennafélagsandann og að 

ekki snúist allt um fótboltann og handboltann, sem eru þær íþróttagreinar sem tilheyra ÍBV 

íþróttafélagi, hér eftir nefnt ÍBV. Segir hann einnig bæjarfélagið vera tilbúið til að leggja 

mikið fjármagn í aðstöðu og slíkt fyrir íþróttaiðkun og að það sé mikilvægt fyrir fjölbreytta 

hreyfingu barna. Í Vestmannaeyjum hafa íþróttir mikið verið hugsaðar út frá afreksfólki og 

segir Jón það vera mikla fyrirmynd fyrir börn sem eru í íþróttum. Jón segir 

Vestmannaeyinga vera mikið keppnisfólk og að Vestmannaeyjar hafi í gegnum tíðina átt 

marga góða íþróttamenn og afreksfólk í íþróttum miðað við íbúafjölda bæjarins. Arnsteinn 

Jóhannesson, forstöðumaður íþróttamiðstöðvar og íþróttafulltrúi Vestmannaeyjabæjar 

(viðtal 1. nóvember 2010) segir þó að heildarfjöldi barna í hverjum árgangi í 

Vestmannaeyjum hafi farið minnkandi og að ef bærinn vilji ná að halda íþróttaflórunni eins 

og hún er í dag verði að minnka áhersluna á afreksstefnuna og leyfa börnum að æfa fjöl-

breyttari íþróttir. Það verði að vera hægt að halda úti æfingum sem henta bæði börnum sem 

stefna langt en einnig þeim sem æfa íþróttir bara sér til skemmtunar og til heilsubótar. 

3.1 Umfang íþróttaviðburða 

Fjölmörg íþróttamót eru haldin í Vestmannaeyjum og eru þau af ýmsum stærðum og 

gerðum. Flest þessara móta eru ætluð börnum og unglingum. Golfið er þar undantekning 

en þar eru fleiri mót ætluð fullorðnum en börnum. Barnamótin sem haldin eru af ÍBV eru 

fjölmennustu íþróttamótin. Shellmótið er þar stærst og er það fótboltamót sem hefur verið 

haldið í um 25 ár. Mótið er fyrir 6. flokk karla sem eru 9 og 10 ára drengir. Þátttaka á 

Shellmótinu er yfirleitt mjög góð. Árið 2010 tóku 1.200 keppendur þátt og hefðu fleiri 

viljað vera með. Alls komu um 2.400 manns til Vestmannaeyja vegna mótsins. Pæjumótið 

er einnig fótboltamót og er það 5. flokkur kvenna sem keppir á því en það eru 11 og 12 ára 

stúlkur. Þátttakendur á Pæjumótinu 2010 voru um 600 talsins og var fylgdarlið álíka 

fjölmennt. Tryggvi Sæmundsson, framkvæmdastjóri ÍBV íþróttafélags (viðtal 2. nóvember 
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2010), telur að mótið eigi eftir að stækka mikið og spáir tvöfalt ef ekki þrefalt fleiri 

keppendum á næsta móti sem haldið verður sumarið 2011.  

Handboltadeild ÍBV er líka nokkuð umsvifamikil og heldur ÍBV tvö stór handboltamót á 

ári fyrir börn. Hið fyrra er um vor og þar keppir 6. flokkur karla og kvenna sem eru 11 og 

12 ára börn og hið síðara er haldið á haustin og keppa þar strákar og stelpur í 5. flokk eldri 

sem eru 14 ára unglingar. Aðsókn á þau mót hefur einnig verið góð og í haust voru 

keppendur 600-700 talsins og heildarfjöldi fólks sem ferðaðist til Vestmannaeyja vegna 

mótsins var um 900. Bæði fótboltamót og handboltamót eru á vegum ÍBV, eins og segir að 

framan, og eru mót á þeirra vegum stærstu og viðamestu íþróttamótin sem haldin eru í 

Vestmannaeyjum. ÍBV íþróttafélag er einnig langstærsta íþróttafélagið af öllum aðildar-

félögum ÍBV héraðssambands en það er íþróttabandalag allra þeirra íþróttafélaga sem eru 

starfandi í Vestmannaeyjum.  

Fjölgun hefur orðið í sundfélagi ÍBV og eru sundmót haldin í Vestmannaeyjum á þeirra 

vegum. Á síðasta ári var skipulagt stórt sundmót en aðeins um 60-70 manns tóku þátt þar 

sem á sama tíma var haldið annað sundmót í Hafnarfirði svo aðsóknin var ekki eins mikil 

og vonast hafði verið eftir. Sundfélagið hefur verið að ná sér aftur á strik í seinni tíð en að-

sókn datt niður á tímabili að sögn Arnsteins (viðtal 1. nóvember 2010). Sundlaugin í 

Vestmannaeyjum, sem er 50 metra sölt laug, var á tímabili helsta keppnislaug landsins þar 

sem mörg Íslandsmet voru sett. Sum þeirra standa ennþá. Áður fyrr voru sundmót haldin 

um allt land en núna eru flest sundmót haldin á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt ákvörðun 

sundsambandsins. Fimleikafélagið Rán í Vestmannaeyjum heldur að jafnaði eitt mót á ári. 

Keppendur á mótunum hafa verið um 300-400 talsins auk þess sem þeim keppendum fylgir 

alltaf töluvert af fólki.  

Golf er vinsæl íþrótt hjá Vestmannaeyingum sem og öðrum og koma um tvö þúsund 

kylfingar til Vestmannaeyja árlega til þess að spila golf. Í Vestmannaeyjum eru yfir 20 

golfmót haldin ár hvert (tafla 1) og eru flest þeirra opin mót á vegum GV. Golfsamband 

Íslands (GSÍ) heldur einnig fáein mót á ári í Vestmannaeyjum svo sem stigamót og Íslands-

mót. Golfmótin eru misstór. Fjölmennasta golfmótið í Vestmannaeyjum er Icelandair 

Volcano Open en umfangsmestu mótin eru Íslandsmót sem haldin eru á vegum GSÍ. 

Icelandair Volcano Open er tveggja daga mót sem haldið er fyrstu helgina í júlí á hverju 

sumri (VisitWestmanIslands.com, á.á.). Á mótinu 2010 voru rúmlega 120 keppendur 

(Golfsamband Íslands, 2007). Meðal keppenda voru einnig útlendingar og má ef til vill 
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þakka það góðri umfjöllun um golfvöllinn erlendis. Á hverju sumri eru einnig haldin svo-

kölluð golfævintýri fyrir börn og þar hafa komið á annað hundrað börn ásamt fararstjórum. 

Íslandsmeistaramót unglinga í höggleik var haldið í Vestmannaeyjum sumarið 2010 og var 

fjöldi keppenda alls 160 (Golfsamband Íslands, 2007). 

Í Vestmannaeyjum eru einnig haldin ýmis mót sem ekki eru árleg. Þar má nefna Þrekmótið 

5x5 sem var hluti af Intersport þrekmótaröðinni og haldið var í október 2010. Um 250 

manns tóku þátt í mótinu auk þess að um 100 manns komu til Vestmannaeyja aukalega til 

þess að fylgjast með eða hjálpa til á mótinu. Vorið 2011 er stefnt að því að Íþróttafélagið 

Þróttur haldi öldungamótið í blaki í samstarfi við ÍBV. Gert er ráð fyrir að þátttakendur 

mótsins verði um eitt þúsund, segir Arnsteinn Jóhannesson (viðtal 1.nóvember 2010). 

Fjöldinn allur af handbolta- og fótboltaleikjum sem og körfuboltaleikjum eru einnig leiknir 

í Vestmannaeyjum ár hvert. Eru þetta þá leikir á milli ÍBV og utanaðkomandi félags í 

hinum ýmsu flokkum og riðlum fyrir Íslandsmót eða önnur mót. Í umræðu um íþróttamót í 

Vestmannaeyjum eru þessir stöku leikir ýmissa móta ekki teknir inn í heildarmyndina og 

eru þeir því ekki taldir með í töflu 1. 

Tafla 1 - Fjöldi íþróttamóta árið 2010 eftir mánuðum og íþróttagreinum 

Íþróttagrein Jan. Feb. Mars Apr. Maí Júní Júlí Ágú. Sept. Okt. Nóv. Des. Alls 

Fótbolti 2 2

Handbolti 1 1 2

Körfubolti 1 1

Fimleikar 1 1 2

Frjálsar íþróttir 1 1

Sund 1 1

Golf 6 7 5 5 4 27

Þrek 1 1

Badminton 1 1

Mót alls eftir mánuðum 1 2 1 1 7 9 5 5 4 3 0 0 38

Heimild: Arnsteinn Ingi Jóhannesson, upplýsingar í tölvupósti 16. desember 2010. 
Golfsamband Íslands (2007). 

 

Shellmót og Pæjumót ÍBV ganga mjög svipað fyrir sig og umgjörðin utan um þau mjög lík. 

Shellmótið er þrír dagar eða frá fimmtudegi til sunnudags. Komið er til Vestmannaeyja á 

miðvikudegi, keppt er á fimmtudegi, föstudegi og laugardegi, lokahófið haldið laugardags-

kvöld og svo er haldið heim á sunnudeginum. Á árinu 2010 var þátttökugjald á hvert lið 

10.000 kr. en þátttökugjald fyrir hvert barn 14.500 kr. Í því var innifalin gisting, matur, 

rútuferð, bátsferð, mótssetning, kvöldvaka og lokahóf. Mótið hefur styrkst á síðustu árum 
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og hefur verið fullbókað á það. Biðlisti með liðum sem hafa viljað taka þátt hefur verið 

nokkuð langur en takmörk eru sett á hversu mörg lið hvert félag má koma með á mótið. 

Það sem hindrar að mótið geti stækkað meir er fyrst og fremst skortur á gistirými í 

Vestmannaeyjum og að þolmörkum félagsins hefur verið náð hvað varðar mannafla sem 

vinnur við mótið. Félagið þarf að manna dómarastöður og fleira fyrir alla leiki og eru 

leikirnir fleiri hundrað talsins. 

Að sögn Tryggva, framkvæmdastjóra ÍBV (viðtal 2. nóvember 2010), hefur mótið yfirleitt 

tekist mjög vel og hefur ÍBV verið hrósað fyrir góða skipulagningu og fyrir að tíma-

setningar hafi staðist. Keppendur mótsins borða allir í Höllinni, sem er samkomuhús í 

Vestmannaeyjum. Þar er veisluþjónusta sem sér um að afgreiða öll börn og starfsmenn 

mótsins, samtals um 1.400 manns, tvisvar á dag eða í hádegis- og kvöldmat. Tryggvi segir 

þetta ganga mjög hratt og greiðlega fyrir sig ef horft er á þann fjölda fólks sem þarf að 

afgreiða og taka hádegismatur og kvöldmatur hvor um sig ekki lengur en um það bil tvær 

klukkustundir. 

Pæjumótið gengur mjög svipað fyrir sig og Shellmót og er þátttökugjald fyrir hvert lið þar 

einnig 10.000 kr. Þátttökugjald fyrir hvert barn er hins vegar heldur lægra en á Shellmótinu 

eða 11.000 kr. Pæjumótið er einnig þrír dagar eins og Shellmótið þar sem komudagur er á 

miðvikudegi og spilað er á fimmtudegi, föstudegi og laugardegi. Brottfarardagur er á 

laugardegi eða sunnudegi. Fyrir nokkrum árum var Pæjumótið með öðru fyrirkomulagi og 

var mun stærra mót þar sem börn frá 7. flokki upp í 2. flokk tóku þátt. Mótið var þá aðal-

lega hugsað sem æfingamót fyrir liðin í Vestmannaeyjum frekar en fyrir lið frá höfuð-

borgarsvæðinu eða annars staðar frá. Að sögn Tryggva (viðtal 2. nóvember 2010) hætti 

mótið þó að vera spennandi þegar liðin voru að koma í fjórða eða fimmta skiptið til 

Vestmannaeyja til að taka þátt í því. ÍBV ákvað þess vegna að breyta fyrirkomulagi 

mótsins og notaði Shellmótið sem fyrirmynd þar sem það mót gekk mjög vel í alla staði. 

Pæjumótið var þannig minnkað talsvert og aðeins 5. flokkur fékk að taka þátt og efldist 

mótið mikið við það. Fyrir næsta Pæjumót eru 70 lið búin að skrá sig frá 20 félögum og 

spáir Tryggvi því að eftir um það bil þrjú ár verði Pæjumótið orðið eins stórt og 

Shellmótið.  
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3.2 Áhrif íþróttaviðburða 

Íþróttaviðburðir sem eru haldnir í Vestmannaeyjum skapa tekjur fyrir bæinn þar sem þeir 

sem þá sækja kaupa gistingu, mat og afþreyingu. Hve mikið fer þó eftir því hvaða mót um 

er að ræða. Þegar haldið er Shellmót, sem er stærsti íþróttaviðburður bæjarins, eru allir 

gististaðir yfirfullir og veitingastaðir og sjoppur vel sóttar að sögn viðmælenda. Sumir 

ættingjar þátttakenda kaupa einnig afþreyingu af ferðaþjónustufyrirtækjum eins og til að 

mynda hestaferðir eða skoðunarferðir. Keppendur og fararstjórar gista í skólum á vegum 

ÍBV en allt fylgilið svo sem foreldrar þátttakenda og aðrir ættingjar þeirra gista í hinum 

ýmsu gistiheimilinum Vestmannaeyja, á hóteli eða leigja bústaði eða jafnvel heimili fólks 

um þá helgi sem mótið er haldið. Eins og sagt er hér að framan koma um 2.400 manns til 

bæjarins þegar Shellmótið er í gangi og þar af eru um helmingurinn fólk sem þarf að sjá 

um sig sjálft hvað varðar gistingu, mat og afþreyingu. Hinn helmingurinn, þ.e. börnin sem 

taka þátt í mótinu, borga mótsgjald en í því er innifalið gisting, keppnisgjald, matur og 

afþreying.  

ÍBV er með samning við Viking Tours og fá allir 1.200 keppendur mótsins að fara í báts-

ferð og rútuferð hjá þeim. Allar rútur á Heimaey eru nýttar þar sem mikil þörf er á að keyra 

börnin til og frá hinum ýmsum stöðum eins og frá höfninni þar sem Herjólfur leggur að til 

gististaða eða frá gististöðum í íþróttaheimilin. Samstarf er milli ÍBV og samkomuhússins 

Hallarinnar eins og áður segir og fá allir keppendur og starfsmenn þessara stærri ÍBV móta 

að borða þar tvisvar á dag. Tjaldstæði Vestmannaeyjabæjar eru einnig mikið notuð þegar 

þessi stóru íþróttamót eru haldin á sumrin og algengt er að fólk fari í sund eða á söfn. Hvort 

tveggja skapar tekjur fyrir bæjarfélagið.  

Íþróttaviðburðir yfir vetrartímann geta skipt sköpum fyrir gistiheimili bæjarins. Að sögn 

Ruth Zohlen (eigandi gistiheimilis, viðtal 2. nóvember 2010) koma gestir tengdir íþrótta-

iðkun allt að tvisvar í mánuði að vetri til og segir hún það skipta miklu fyrir afkomu gisti-

heimilisins að geta fyllt það eina og eina helgi yfir vetrartímann þar sem það er láganna-

tímabil í ferðaþjónustu. Íþróttaviðburðir að vetri til draga þannig til sín innlenda ferðamenn 

og eru mikilvægir bæði fyrir þjónustugeirann og ferðaþjónustufyrirtæki Vestmannaeyja. 
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3.3 Samantekt 

Af framan má greina að vilji til að styðja við íþróttaiðkanir af ýmsum toga virðist mikill 

hjá bæjarfélaginu í Vestmannaeyjum og íþróttafélögum þess og fé lagt í að bæta aðstöðu til 

þess. Margskonar ferðaþjónusta og gistiaðstaða er í boði fyrir þá sem sækja íþróttamót í 

Vestmannaeyjum og náttúran laðar að. Íþróttaviðburðir eins og fótboltamót og handbolta-

mót fyrir yngri aldurshópana eru fjölmennust og þau sem oftast eru haldin. Þar af hefur eitt 

verið haldið í 25 ár. Þessi mót eru mjög fjölmenn og geta keppendur og fylgdarlið verið 

yfir 2.000 manns á þeim fjölmennustu. Golfmót eru einnig haldin yfir tuttugu sinnum á ári 

og virðast vera í sókn. Aðrir íþróttaviðburðir eins og sundmót eiga erfiðara uppdráttar þar 

sem flest þeirra eru haldin á höfuðborgarsvæðinu en þó geta mót svo sem fimleikamót og 

þrekmót dregið að sér nokkur hundruð manns. Fyrirkomulag fótboltamóta og handbolta-

móta er áþekkt. Mótin standa yfirleitt yfir í þrjá daga og annast ÍBV skipulagninguna. 

Ferðamenn sem koma til Vestmannaeyja til þess að taka þátt í íþróttaviðburðum og þeir 

sem þeim fylgja nýta ferðaþjónustu sem þar býðst á misjafnan hátt. Keppendur gista oft í 

skólum á vegum ÍBV en fylgdarlið þeirra á gistiheimilum. Flestir kaupa þó þjónustu af 

veitingahúsum og fara margir í ferðir sem keyptar eru af ferðaþjónustufyrirtækjum. Af 

þessu skapast tekjur fyrir ferðaþjónustufyrirtæki og bæjarfélagið. 
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4 Þrekmótið 5x5 
Þrekmótið 5x5 er hluti af þrekmótaröð Intersport og var haldið í Vestmannaeyjum 30. 

október 2010. Höfundur þessarar ritgerðar fór til Vestmannaeyja til að taka þátt í mótinu og 

ákvað að nýta tækifærið og gera rannsókn því tengdu. Stuttur spurningalisti var útbúinn og 

dreift meðal fólks á mótinu en ekki gafst nægur tími til að safna svörum svo að svarendur 

urðu alls ekki nema 37 talsins. Þess vegna eru niðurstöður þessa spurningalista ekki að öllu 

leyti marktækar niðurstöður heldur frekar vísbending um hegðun gesta mótsins. Fjallað er 

um niðurstöður flestra spurninga listans sem dreift var en allar spurningar listans má sjá í 

viðauka aftast í ritgerðinni. 

4.1 Niðurstöður spurningalista 
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Mynd 1. Fjöldi svarenda eftir kyni 

Hátt hlutfall svarenda var konur eða um tveir þriðju svarenda. Ekki náðist að afla upp-

lýsinga um hlutfall kynja sem tóku þátt í mótinu en að mati höfundar sem þátttakanda voru 

konur ekki í meirihluta. Það er einnig mat höfundar að kyn svarenda hafi ekki haft áhrif á 

hvernig fólk svaraði spurningum listans.  



20 

 

1

22

9

4

1

0

5

10

15

20

25

20 og yngri 20-29 30-39 40-49 50 og eldri

Aldur

 

Mynd 2. Fjöldi svarenda eftir aldri 

Hátt hlutfall svarenda var á þrítugsaldri eða tæpur þriðjungur enda þrekmótin líkamlega 

erfið og ekki allir sem treysta sér til að keppa á þeim.  
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Mynd 3. Fjöldi svarenda eftir hlutverki á móti 

Flestir svarenda voru þátttakendur á mótinu en þó nokkrir starfsmenn og fylgdar-

manneskjur komu með til að aðstoða við mótið eða til að styðja við keppendur.  
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Mynd 4. Fjöldi svarenda eftir gististað. 

Flestir svarenda gistu í leigðum bústað en þar á eftir voru flestir í svefnpokaplássi og á 

gistiheimilum. Líklegt er að íþróttafélög hafi gist saman og gisting jafnvel verið skipulögð 

af stjórnendum félaganna. Sjálf tók ég þátt fyrir hönd Kettlebells Iceland en félagið 

útvegaði gistiaðstöðu félagsmönnum að kostnaðarlausu. Flestir liðsfélagar mínir svöruðu 

spurningalistanum og eru því nokkuð hátt hlutfall svarenda. Þess vegna er ekki hægt að 

segja að niðurstöður þessarar spurningar séu mjög marktækar þar sem við gistum öll í 

leigðum bústað sem er einnig algengasta svarið við þessari spurningu. Ef svefnpokaplássin 

voru útveguð í gegnum Vestmannaeyjabæ hafa efnahagsleg áhrif þeirrar gistingar eflaust 

ekki verið mikil fyrir þjónustugeirann. 
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Mynd 5. Fjöldi svarenda eftir ferðamáta 

Allir svarendur nema einn ferðuðust með Herjólfi, sem á þessu tímabili sigldi frá Þorláks-

höfn. Flugfélag Íslands er hætt að fljúga til Vestmannaeyja en Flugfélagið Ernir flýgur 

þangað. Herjólfur er mun ódýrari ferðamáti heldur en flug og koma þessar niðurstöður því 

ekki á óvart. 
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Mynd 6. Fjöldi svarenda eftir náttafjölda 

Næstum allir svarendur gistu í tvær nætur en þrekmótið sjálft tók einn dag. Mótið byrjaði 

snemma á laugardagsmorgni og voru því flestir keppendur og starfsmenn komnir til 
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Vestmannaeyja á föstudagskvöldi. Líklega hafa þeir sem gistu aðeins í eina nótt farið heim 

á laugardeginum en sá einstaklingur sem gisti fleiri nætur en tvær lengt dvöl sína af 

persónulegum ástæðum.  
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Mynd 8. Fjöldi svarenda eftir kaupum á þjónustu í Vestmannaeyjum 

Spurt var hvaða þjónustu fólk keypti á meðan það var statt í Vestmannaeyjum og var 

algengasta þjónustan matvöruverslanir. Margir svöruðu játandi við fleiri en einum svar-

möguleika þar sem margir nýttu sér fleiri en eina tegund þjónustu yfir helgina. Viðskipti 

við matvöruverslanir, veitingastaði, skyndibitastaði og aðrar verslanir hafa jákvæð 

efnahagsleg áhrif á bæinn og er íþróttaviðburður sem þessi að öllum líkindum mikilvæg 

tekjulind fyrir þjónustugeirann í Vestmannaeyjum.  
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Mynd 9. Fjöldi svarenda eftir þátttöku í lokahófi 

Lokahóf 5x5 mótsins, sem var einnig lokahóf Intersport Þrekmótaraðarinnar, var haldið á 

laugardagskvöldinu í samkomuhúsinu Höllinni. Lokahófið byrjaði um kvöldmatarleytið og 

innifalið í því var matur og ball. Hægt var að kaupa drykki á bar Hallarinnar og margir 

nýttu sér það þegar leið á kvöldið. Verð inn á lokahóf var 4.000 kr en einnig var hægt að 

koma seinna um kvöldið og taka einungis þátt í ballinu sem kostaði þá 1.500 kr. Niður-

stöður spurningalistans gefa vísbendingu um að þátttakan á lokahófinu hafi verið mjög 

góð. 

4.2 Ályktanir og umræða 

Fjöldi keppenda á þrekmótinu voru um 250 og hefur viðburðurinn því eflaust haft nokkur 

efnahagsleg áhrif fyrir bæinn. Mótið var í lok október og því á lágannatíma í ferðaþjónustu 

bæjarins. Gististaðir Vestmannaeyja hafa því eflaust flestir verið að mestu með laust gisti-

rými og hafa líklegast ekki átt erfitt með að fylla herbergi og þannig hagnast af við-

burðinum. Ef horft er til svara á spurningum um þjónustu sem keypt var um helgina er 

hægt að álykta að þjónustugeiri Vestmannaeyja hafi hagnast af þessum íþróttaviðburði. 

Eins og eflaust er raunin þegar önnur mót eru haldin þá var dagskrá fyrir gesti þessa við-

burðar nokkuð þétt og ekki gafst mikill tími til afþreyingar annarar en lokahófsins. Flestir 

gestanna komu á föstudagskvöldi með Herjólfi og fóru tilbaka á sunnudegi, annað hvort 

með morgunferð eða eftirmiðdagsferð Herjólfs. Mótið byrjaði snemma að laugardags-

morgni og lauk síðdegis. Eftir það gáfust nokkrar klukkustundir til að slaka á og undirbúa 
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sig fyrir lokahófið sem hófst um kvöldmatarleytið. Í einni spurningu listans var spurt hvort 

viðkomandi hefði keypt afþreyingu og voru valmöguleikarnir bátsferð, rútuferð og hvala-

skoðun. Enginn 37 svarendanna krossaði við nokkurn af þessum þremur hlutum. Af þessu 

er hægt að draga þá ályktun að fæstir mótsgesta hafi keypt slíka afþreyingu og er ástæðan 

líklega sú að ekki gafst mikill tími til þess háttar. Mótið var í lok október eins og áður sagði 

og er því einnig hægt að draga þá ályktun að veðrið hafi einfaldlega ekki verið hentugt til 

útiveru. Heimferðir í boði með Herjólfi á sunnudeginum voru snemma um morgun og 

seinni part dags og útfrá svörum við spurningalistanum má álykta að flestir gestanna hafi 

farið heim með annararri hvorri ferðinni. Á sunnudeginum hefur því ekki gefist mikill tími 

til annars en að sofa út eftir ball laugardagskvöldsins, borða og drífa sig í Herjólf. Útgjöld 

þátttakenda hafa því aðallega verið vegna gistingar, matvöru, ýmist keypt í matvöru-

verslunum eða veitingastöðum og skyndibitastöðum, og lokahófs með mat og tilheyrandi. 

Herjólfur er í eigu Eimskips og því ekki talinn til efnahagslegra áhrifa fyrir 

Vestmannaeyjar. Tvær aðrar spurningar á spurningalistanum fengu ekki sérstaka umfjöllun 

í kaflanum hér á undan. Í einni spurningunni var spurt hvaða íþróttafélagi viðkomandi 

kæmi frá en eftir á að hyggja reyndist það ekki mikilvægt fyrir rannsóknina. Í hinni síðari 

var spurt hversu miklu fólk eyddi í gistingu og kaup á annari vöru eða þjónustu. Útgjöld 

vegna gistingar yfir helgina var samkvæmt svörum spurningalistans tæplega 3.600 kr. á 

mann. Ef það er yfirfært yfir á 250 keppendur og 100 fylgdarmanneskjur þeirra er hægt að 

gera ráð fyrir að velta í gistingu hafi verið rúmlega 1,2 milljónir króna. Útgjöld í aðra vöru 

eða þjónustu var samkvæmt svörum spurningalistans tæplega 5.900 kr. á mann. 

Heildarvelta hjá verslunum og veitingastöðum yfir helgina hefur samkvæmt þessu verið 

rúmlega tvær milljónir króna ef miðað er við 350 gesti alls. Þetta er að sjálfsögðu grófur 

útreikningur sem einungis er byggður á svörum 37 af 350 gestum mótsins. Þessar tölur eru 

einnig ekki að öllu leyti marktækar þar sem sumir svarendur voru óöruggir um hvað þeir 

ættu að taka með í reikninginn þegar þeir svöruðu. Sumir töldu með upphæðina fyrir loka-

hófið og aðrir ekki. Hafa verður fyrirvara á þessum tölum vegna lágs hlutfalls svarenda en 

þær geta þó gefið vísbendingu um útgjöld gesta í gistingu, vörur og aðra þjónustu.  
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5 Stefnumótun og samvinna 
Í þessum kafla verður byrjað á að fjalla um samvinnu milli ýmissa aðila sem koma að 

íþróttaviðburðaferðamennsku í Vestmannaeyjum á einn eða annan hátt. Þessir aðilar eru 

aðallega ferðaþjónustuaðilar, íþróttafélög sem skipuleggja íþróttaviðburði og bæjar-

yfirvöld. Því næst er fjallað um markaðssetningu og umfjöllun fjölmiðla og hvaða hlutverki 

þessir þættir gegna í að auglýsa viðburðinn og því að markaðssetja Vestmannaeyjabæ sem 

áfangastað. Að lokum er komið inn á hvort ný tækifæri séu að finna í ferðaþjónustu 

bæjarins. Umfjöllunin hér á eftir byggir á viðtölum nema annað sé tekið fram. 

5.1 Samvinna 

ÍBV, sem er langstærsta íþróttafélagið í Vestmannaeyjum, er í samstarfi við ýmsa aðila 

hvað varðar þjónustu fyrir keppendur á íþróttamótum. ÍBV hefur gert samstarfssamning 

við Eimskip og verið í samstarfi við Samskip og fleiri aðila í Vestmannaeyjum sem styrkja 

félagið beint eða óbeint. Áður en Herjólfur byrjaði að sigla frá Landeyjahöfn bætti Eimskip 

við ferðum þegar mikill fjöldi fólks þurfti að komast á milli meginlandsins og Vestmanna-

eyja vegna stóru mótanna. Mögulegt er að færa þurfi til ferðir og tímasetningar næsta 

sumar þó svo að siglt yrði úr Landeyjahöfn. Þegar Flugfélag Íslands flaug ennþá til 

Vestmannaeyja bættu þeir einnig við ferðum um helgar þegar íþróttamót voru haldin. Sagt 

er hér að framan frá samstarfi ÍBV og Viking Tours með afþreyingu fyrir börnin sem keppa 

á stóru mótunum þeirra og við Höllina sem sér um að fæða alla keppendur og starfsmenn. 

Einnig er ÍBV í samstarfi við rútufyrirtæki þar sem mikil þörf er á rútum til að geta keyrt 

börnin til og frá vegna þeirrar þéttu dagskrár sem þau hafa alla helgina. ÍBV, sem skipu-

leggur íþróttaviðburðina, og eigendur gistiheimila eiga ekki með sér samstarf vegna móta. 

Fylgilið keppenda getur þó fundið upplýsingar um gistingu í Vestmannaeyjum á heima-

síðum fyrir Shellmótið og Pæjumótið og svo auglýsir Viking Tours í Shellmótsblaðinu sem 

og Pæjumótsblaðinu. GV er einnig í samstarfi við nokkra aðila í ferðaþjónustu. 

Vestmannaeyjabær á náið samstarf við ÍBV og er bæjarfélagið með rekstrarsamning við 

íþróttafélagið um rekstur á íþróttamannvirkjum. Vestmannaeyjabær veitir ÍBV afnot af 

íþróttamannvirkjum til að iðka íþróttir og halda íþróttamót. Einnig veitir bærinn ÍBV afnot 

af skólum bæjarins sem notaðir eru undir gistingu fyrir keppendur íþróttamóta sem haldin 
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eru á vegum íþróttafélagsins. Í þessu er fólginn mikill ágóði fyrir ÍBV þar sem félagið fær 

tekjur af þessu í gegnum mótsgjöld keppenda. Að sögn Jóns Péturssonar (viðtal 1. 

nóvember 2010) vilja bæjaryfirvöld þó helst ekki veita afnot af húsnæði fyrir gistingu, svo 

sem skólum og slíku, nema fjöldi keppenda og fylgdarliðs þeirra sé orðinn það mikill að 

allt gistirými í bænum sé orðið fullnýtt. Er það vegna þess að þau geta ekki verið í sam-

keppni við einkaaðila varðandi gistiaðstöðu. Helst vilja bæjaryfirvöld ekki koma að íþrótta-

viðburðum nema með því að skapa aðstöðu til íþróttaiðkunar, en þegar stærri mót eru 

haldin er aðkoma þeirra meiri eins og áður kom fram. Tjaldstæðin eru einnig stækkuð í 

ákveðnum tilvikum þegar ekki nægt gistipláss er til staðar. Síðasta sumar var haldið 

unglingamót í golfi og opnaði Vestmannaeyjabær þá skólana undir gistingu fyrir þátt-

takendur þar sem allt annað gistirými var fullnýtt.  

Jón (viðtal 1. nóvember 2010) segir að ekki séu öll íþróttafélög í Vestmannaeyjum sátt við 

hversu mikill styrkur sé veittur ÍBV, en segir að þar sem ÍBV sé félagið sem er með þær 

íþróttagreinar sem flestir stunda sé kostnaðurinn fyrir ÍBV meiri en fyrir önnur félög. ÍBV 

er einnig í samstarfi við bæinn vegna annara viðburða svo sem Þjóðhátíðar og þrettándans. 

ÍBV sér alveg um Þjóðhátíð en bæjaryfirvöld koma að henni varðandi undirbúning og hafa 

farið í ýmsar framkvæmdir í Herjólfsdal vegna hátíðarinnar. Með því styrkir bæjarfélagið 

ÍBV þar sem Þjóðhátíð er helsta tekjuöflunarleið ÍBV. Jón segir ÍBV einnig eiga stóran þátt 

í að markaðssetja Vestmannaeyjar, bæði með íþróttaviðburðum og með Þjóðhátíð, og því 

sé mjög mikilvægt að styrkja starfsemina. Þó svo að íþróttastarfsemi Vestmannaeyinga sé 

mikilvæg að mati bæjaryfirvalda eru takmörk fyrir því hversu mikið fjármagn þau eru 

tilbúin að leggja til fyrir íþróttafélögin og í framkvæmdir eða breytingar á 

íþróttamannvirkjum. 

Eins og áður kom fram er lítið um samvinnu á milli ferðaþjónustufyrirtækja svo sem gisti-

heimila og skipuleggjenda íþróttaviðburðanna. Ruth Zohlen (viðtal 2. nóvember 2010) 

segir að auðvelt sé að fylla gistiheimilið af erlendum ferðamönnum þá helgi sem Shell-

mótið er haldið. Sumarfríin í Evrópu byrja í seinni hluta júní mánaðar og þá byrja ferða-

mennirnir að koma í auknum mæli. Þegar Pæjumótið er haldið í byrjun júní er hins vegar 

ekki eins mikið um erlenda ferðamenn. Ruth segir að tilvalið væri að hafa Shellmótið eins 

og einni viku fyrr en það er í dag. Ef bærinn í heild á að hámarka ágóða sinn af ferða-

þjónustu þá verður að vera samvinna og samskipti á milli þessara aðila. Að sögn Ruth bóka 

íslenskir gestir snemma en afbóka oft og breyta bókunum. Erlendu ferðamennirnir vilja 

oftast dvelja í fleiri en tvær nætur en íslenskir ferðamenn bara í eina eða tvær nætur. 
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Gistirými nýtist því ekki eins vel ef íslensku ferðamennirnir taka öll herbergi 

gistiheimilisins í eina eða tvær nætur og erlendu ferðamennirnir fá ekki gistingu. 

Hagnaðurinn fyrir gistiheimilið verður því ekki eins mikill. Ruth nefnir einnig breytingu í 

lengd heimsókna hjá íslenskum ferðamönnum eftir að Herjólfur byrjaði að sigla úr 

Landeyjahöfn. Komið verður betur að því í síðari köflum.  

5.2 Markaðssetning og fjölmiðlaumfjöllun 

ÍBV hefur í gegnum árin staðið sig vel í fótbolta og handbolta þrátt fyrir að bæjarfélagið sé 

ekki fjölmennara en 4.000 manns. Velgengni og vel heppnuð mót hafa verið góður liður í 

markaðssetningu fyrir Vestmannaeyjar sem ferðamannastað að mati viðmælenda. Sundlaug 

Vestmannaeyjabæjar og útisvæðið í kring hefur fengið töluverða athygli síðan laugin var 

tekin í notkun í byrjun sumars 2010 og er aðdráttarafl fyrir fjölskyldur um allt land að sögn 

forstöðumanns íþróttamiðstöðvarinnar. Börn sem fara á Shell- og Pæjumót fá frítt í sund og 

segir forstöðumaðurinn Vestmannaeyjar vera orðnar eftirsóknarverðan áfangastað hjá 

börnum sérstaklega vegna nýju sundlaugarinnar. Golfvöllurinn í Vestmannaeyjum hefur 

einnig fengið jákvæða athygli erlendis og var árið 2002 valinn einn af 200 bestu golf-

völlum í Evrópu af golftímaritinu Golf Digest (Morgunblaðið, 2003). Allt er þetta jákvæð 

auglýsing fyrir Vestmannaeyjar og markaðssetur bæinn sem íþróttabæ þar sem hægt er að 

hafa mikið fyrir stafni.  

Flestir fjölmiðlar eru nokkuð reiðubúnir til þess að fjalla um úrslit stærri golfmótanna að 

sögn framkvæmdastjóra GV (tölvupóstviðtal 14. desember 2010) og segir forstöðumaður 

íþróttamiðstöðvarinnar (viðtal 1. nóvember 2010) öldungamótið í blaki líklega eiga eftir að 

fá einhverja umfjöllun þar sem það verður stórt mót en að því miður sé lítið fjallað um 

jaðaríþróttir eins og þrekmótið sem haldið var í október 2010. Umfjöllun um íþróttamótin 

er almennt ekki mikil nema hjá fjölmiðlum Vestmannaeyinga en oftast er eitthvað fjallað 

um Shell- og Pæjumótið í landsmiðlum. Síðasta sumar var til að mynda sérstakur þáttur um 

Shellmótið á Stöð 2 Sport. Umfjöllun um Shellmót og Pæjumót í fjölmiðlum er góð 

auglýsing fyrir bæði mótin og Vestmannaeyjar. Framkvæmdarstjóri ÍBV (viðtal 2. 

nóvember 2010) segir að mikilvægt sé að vera virkur í að auglýsa mótin og nefnir að þegar 

Pæjumótið var minnkað fyrir nokkrum árum minnkaði umfjöllunin í kjölfarið. Hann segir 

því nauðsynlegt að senda myndir og upplýsingar til fjölmiðla ef þeir vilji sjá umfjöllun um 

viðburðina. Þegar það er gert skili það sér. Hann segir það hafa mikla þýðingu fyrir 
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viðburðina og að það eitt að fá mynd í blöðin veki athygli foreldra. Þetta er í samræmi við 

það sem Chalip (2004 í Chalip & O‘Brien, 2007) segir um mikilvægi fjölmiðla í að ná fram 

sem mestum langtíma ágóða af viðburði. Einnig á það að styrkja ímynd staðarins sem 

hjálpar svo til við að markaðssetja hann sem áfangastað.  

5.3 Ný tækifæri og framtíðarsýn 

Íþróttaferðamennska hefur dafnað vel í Vestmannaeyjum til þessa en ennþá er margt hægt 

að bæta. Ný höfn Herjólfs, Landeyjahöfn, var opnuð fyrst sumarið 2010 og kostuðu fram-

kvæmdir hennar um fjóra milljarða króna. Sigling Herjólfs úr Landeyjahöfn til Vestmanna-

eyja tekur rúma hálfa klukkustund en þegar siglt er úr Þorlákshöfn tekur það tæpar þrjár 

klukkustundir. Ferðalagið á milli Reykjavíkur og Vestmannaeyja hefur þannig styst úr 

fjórum klukkustundum í tvær og hálfa. Vegna erfiðra hafnarskilyrða hafa siglingar Herjólfs 

í Landeyjahöfn ekki verið áreiðanlegar frá því að höfnin var opnuð. Dýpi hefur ekki verið 

nægt í höfninni vegna þess að Markarfljót sem liggur skammt frá ber með sér sand að 

ströndinni. Veðurskilyrði hafa einnig heft siglingar í höfnina en mikið hvassviðri og 

öldugangur geta myndast á svæðinu. Dýpkunarskip hafa verið send í höfnina þegar of 

grunnt er fyrir Herjólf til að koma í land þar en einnig hefur slæmt veður stundum komið í 

veg fyrir að það sé mögulegt (Ríkisútvarpið, 2010). Að sögn Elliða Vignissonar, bæjar-

stjóra Vestmannaeyja, hefur um 20% áætlaðra ferða Herjólfs í Landeyjahöfn verið aflýst 

frá því að siglingar hófust (Morgunblaðið, 2010). 

Þrátt fyrir þetta binda yfirvöld Vestmannaeyja enn miklar vonir við höfnina og trúa margir 

að hún muni skapa aukin tækifæri fyrir ferðamennsku í Vestmannaeyjum. Styttri siglingar-

tími og fjölgun ferða mun trúlega gera það að verkum að ferð til Vestmannaeyja verði 

meira „skrepp“ núna en áður og auðveldar það komu dagsferðamanna. Vestmannaeyjar 

gætu því smám saman orðið hluti af hringveginum og meira í leiðinni fyrir fólk sem er að 

koma frá Suðurlandi og höfuðborgarsvæðinu. Sem dæmi um aukin tækifæri fyrir íþrótta-

ferðaþjónustu nefnir Framkvæmdarstjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs (viðtal 1. nóvember 

2010) golfvöllinn sem illa nýtt ferðamannaaðdráttarafl. Segir hann að hægt væri að nýta 

hann mun betur þar sem völlurinn er oft tómur af því að félagsmenn golfklúbbsins eru oft 

utanbæjar um helgar. Leggur hann áherslu á dagsferðir í þessu samhengi. Að mati við-

mælenda verða íþróttamót af ýmsu tagi auðveldari í framkvæmd í framtíðinni með tilkomu 

þessarar samgöngubótar og að með henni verði bæði hægt að fjölga mótum og stækka þau. 
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Framkvæmdastjóri GV nefnir að golfmót á þeirra vegum myndu frekar stækka en fjölga og 

hægt yrði þannig að búa til meiri ferðaþjónustuvöru úr mótunum. 

Fyrir Shellmótið og önnur stór íþróttamót þar sem skortur er á gistirými gæti Landeyjahöfn 

skipt sköpum fyrir stækkun mótsins. Framkvæmdastjóri ÍBV (viðtal 2. nóvember 2010) 

nefnir í því samhengi að þó að keppendur yrðu ekki fleiri þar sem erfitt er að finna gistingu 

þá væri hægt að taka inn fleiri fylgdarmenn keppenda sem oft gista í tjöldum eða hjól-

hýsum. Fleiri og styttri ferðir Herjólfs gefa kost á auknum fjölda bíla til Vestmannaeyja og 

þar með einnig til dæmis húsbíla og tjaldhýsa. Að mati framkvæmdastjóra ÍBV (viðtal 2. 

nóvember) verður því mögulegt að fjölga íþróttaferðamönnum vegna Shellmóts úr 2.400 í 

3.000 vegna aukins fjölda í fylgdarliði keppenda.  

Viðmælendur töluðu um að Íslendingar hafi verið mjög tregir til að koma til Vestmanna-

eyja sem ferðamenn vegna þess að hingað til hafi þær ekki verið taldar fýsilegur áfanga-

staður. Að mati viðmælenda á þetta eftir að breytast þar sem núna bjóði Vestmannaeyjar 

upp á góða og spennandi sundlaug og útisvæði, flottan golfvöll og að auðveldara er núna 

að komast á milli lands og Eyja. Fjölnota íþróttahús mun einnig vera tilbúið sumarið 2011 

og eykur það möguleika fyrir íþróttaferðamennsku í Vestmannaeyjum. Íþróttalið ofan af 

landi munu þá koma í meira mæli til að æfa og kaupa þá einnig gistingu og þjónustu af 

Vestmannaeyingum. Í því samhengi má nefna að ÍBV hefur hafið samstarf við 

knattspyrnudeild Rangárvallarsýslu og munu liðin keppa undir merki ÍBV. Það mun kalla á 

einhver ferðalög milli lands og Eyja, meðal annars vegna sameiginlegra æfinga. 

Nokkrir viðmælendur eru sammála um að með tilkomu Landeyjahafnar muni líkurnar 

aukast á að einkaaðili byggi hótel í Vestmannaeyjum sem myndi þá nýtast vel í bæði 

íþróttaferðamennsku og almennri ferðamennsku. Auðveldara væri þá að stækka íþrótta-

mótin og þá viðburði í Vestmannaeyjum þar sem margmenni tekur þátt. Fyrir nokkrum 

árum var byggt ráðstefnuhús í Vestmannaeyjum sem tekur allt að 700 manns en það hefur 

ekki verið auðvelt að nýta til fulls vegna þess að það vantar gistipláss í bæinn. Að sama 

skapi myndi Landeyjahöfn auðvelda dagsráðstefnur sem gætu leitt til betri nýtingar 

ráðstefnuhússins þrátt fyrir að gistirými sé ekki nægilegt. 

Ruth, eigandi gistiheimilis (viðtal 1. nóvember), segir gistinóttum Íslendinga hafa fækkað 

eftir að Landeyjahöfn var tekin í notkun og finnst það neikvæð þróun en nefnir í leiðinni að 

ferðamannatímabilið muni þá kannski í staðinn lengjast sem er mjög jákvætt fyrir fólk sem 
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reynir að hafa lífsviðurværi af ferðaþjónustu. Hún nefnir að eftir að Herjólfur byrjaði að 

sigla úr Landeyjahöfn hafi íþróttalið sem ferðast til Vestmannaeyja vegna æfinga eða leikja 

byrjað að ferðast með eigin rútu í meira mæli. Lið fari þá með rútu frá Reykjavík um borð í 

Herjólf en það er núna mun ódýrara en áður.  

Af þessu að dæma sést að tilkoma Landeyjahafnar gæti skapað ný tækifæri fyrir ferða-

þjónustu Vestmannaeyja en það er að sjálfsögðu háð því að reglubundnar siglingar Herjólfs 

verði án vandkvæða. Slæm ímynd Landeyjahafnar hefur myndast hjá mörgum vegna 

aflýsingu fjölda ferða og óvissa um færð gæti fælt fólk frá því að vilja ferðast til 

Vestmannaeyja, ekki síst utanaðkomandi mótshaldara sem verða að skipuleggja viðburði 

með góðum fyrirvara. Nýting gistirýma á trúlega eftir að verða minni þegar Landeyjahöfn 

er virk, nema þegar stærri og lengri viðburðir eru haldnir, og færri koma til með að nýta sér 

þjónustu rútufyrirtækja í Vestmannaeyjum. Samkvæmt Gelan (2003) og umfjöllun hans um 

efnahagsleg áhrif þá er sú staðreynd að fólk nýti sér rútur og gistingu Vestmannaeyinga í 

minna mæli en áður neikvæð þróun fyrir Vestmannaeyjar. Það er vegna þess að mikilvægt 

er að vörur og þjónusta sem keypt er vegna viðburðar komi frá heimamönnum til að ágóði 

viðburðarins verði mestur eftir í heimasamfélaginu.  

5.4 Samantekt 

ÍBV, stærsti mótshaldari íþróttaviðburða í Vestmannaeyjum, er í samstarfi við 

Vestmannaeyjabæ sem veitir afnot af íþróttamannvirkjum og skólum þar sem keppendur á 

mótum gista. ÍBV og Vestmannaeyjabær eiga einnig samstarf vegna Þjóðhátíðar sem 

haldin er árlega og dregur að þúsundir ferðamanna til Vestmannaeyja. ÍBV og Eimskip, 

sem rekur Herjólf, starfa einnig saman og félagið á einnig samstarf við ferðaþjónstu-

fyrirtæki. Önnur fyrirtæki sem og aðrir styrkja þá beint eða óbeint. Ekkert samstarf er þó 

milli ÍBV og eigenda gistiheimila og virðist það vera til baga fyrir gistiheimilin þar sem 

íþróttaviðburðir eru oft haldnir um helgar þegar mikil eftirspurn er eftir gistirými. Íþrótta-

viðburðir og þá sérstaklega fótbolta- og handboltamót vekja athygli á Vestmannaeyjum 

sem ferðamannastað fyrir innlenda ferðamenn. Golfvöllur Vestmannaeyja hefur fengið 

góða umfjöllun erlendis sem virkar sem auglýsing fyrir erlenda golfáhugamenn. Skipu-

leggjendur íþróttaviðburða virðast gera sér grein fyrir mikilvægi þess að auglýsa við-

burðina. Miklar vonir eru bundnar við Landeyjahöfn og að hún muni skapa ný tækifæri 

fyrir ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum og þá einnig fyrir íþróttaviðburðaferðamennsku. 
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Styttri ferðatími og fjölgun ferða milli lands og Eyja er talið geta gefið mörg tækifæri bæði 

fyrir þá sem sjá um viðburðina og þá sem halda úti þjónustu en það er þó ekki einhlítt fyrir 

þá sem reka gistiþjónustu. Vestmannaeyjar bjóða upp á marga möguleika til íþróttaiðkana 

og afþreyingar og með höfninni verður aðgengi að Vestmannaeyjum orðið auðvelt og 

nálægð við meginlandið mikil. Þó aðeins ef áætlunarferðir Herjólfs til Landeyjahafnar 

verða án vandræða og eftir áætlun. 

 



33 

 

6 Niðurstöður 
Í þessum kafla er leitast við að svara rannsóknarspurningum á hnitmiðaðan hátt og er einn 

undirkafli ætlaður hverri spurningu. 

6.1 Umfang íþróttaviðburða 

Þeir íþróttaviðburðir sem eru hvað helst áberandi í Vestmannaeyjum eru íþróttamót fyrir 

börn í fótbolta og handbolta sem og golfmót. Shellmótið er þar langstærst með um 1.200 

keppendur en þar á eftir koma Pæjumótið og handboltamót á vegum ÍBV sem hafa hver um 

sig í kringum 600-700 keppendur. Shellmótið er einnig umfangsmesta íþróttamótið þegar 

horft er til heildarfjölda gesta sem koma til Vestmannaeyja vegna mótsins en árið 2010 var 

hann 2.400. Fylgilið keppenda á hinum mótum ÍBV er ekki eins hátt hlutfall af heildar-

fjölda gesta eins og á Shellmótinu. Golfmótin eru mörg eða yfir 20 á hverju ári en eru þau 

fámennari eða með um 100-200 keppendur á þeim stærstu. Icelandair Volcano Open er 

fjölmennasta golfmótið sem haldið er árlega í Vestmannaeyjum en einnig eru Íslandsmót á 

vegum GSÍ umfangsmikil. Fimleikadeild Vestmannaeyja heldur einnig nokkuð stórt mót 

árlega og hafa keppendur á því verið um 300-400. 

Shellmót og Pæjumót eru mjög svipuð í framkvæmd og taka bæði þrjá daga en gestir sem 

koma vegna mótsins gista yfirleitt í Vestmannaeyjum í fjórar nætur. Shellmótin hafa verið 

fullbókuð síðustu ár og lið sem ekki komast að fara á biðlista. Pæjumótið hefur verið í sókn 

síðan því var breytt og notast við sama fyrirkomulag og við Shellmótin. Pæjumót eiga lík-

lega eftir ná sömu vinsældum og Shellmót innan fáeinna ára af þessari ástæðu. Keppendur 

borga mótsgjald og í því er allt innifalið þ.e.a.s. gisting, matur, afþreying og skemmtun. 

6.2 Þjónusta og efnahagsleg áhrif 

Í fræðilegri umfjöllun í kafla 2 kemur fram að veitingastaðir, barir, verslanir, gististaðir og 

afþreyingarfyrirtæki eru þeir aðilar sem hagnast hvað mest á íþróttaviðburðum (Daniels, 

Norman & Henry, 2004). Sú er einnig raunin í Vestmannaeyjum. Gististaðir eru vel nýttir á 

stórum íþróttaviðburðum og verslanir, veitingastaðir og sjoppur eru einnig vel sótt. Sé 
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tekið mið af svörum við spurningalistanum í kafla 4 mætti álykta að hver 

íþróttaviðburðaferðamaður eyði um það bil 1.800 kr. á nótt í gistingu og 2.950 kr. á dag í 

aðra þjónustu á staðnum. Þessar tölur verður þó taka með fyrirvara þar sem úrtakið var 

ekki stórt eða 37 manns. Ef miðað er við þessar tölur er hægt að gera ráð fyrir því að velta 

vegna gistingar á Shellmóti sem er fjögurra daga mót sé um 8,6 milljónir króna. Þar er 

aðeins miðað við 1.200 manna fylgdarlið þar sem gisting fyrir keppendur er innifalin í 

þátttökugjaldi. Velta í verslun og þjónustu væri rúmlega 14 milljónir króna en þá er aðeins 

miðað við fylgdarlið. Máltíðir og afþreying fyrir keppendur er einnig innifalin í 

þátttökugjaldi sem er 14.500 kr. Erfitt er að meta veltu fyrir veitingar og þjónustu vegna 

keppenda en að sjálfsögðu hefur það líka í för með sér hagnað fyrir bæinn. Engin velta er 

hins vegar í gistingu keppenda þar sem ÍBV notar skóla bæjarins undir gistingu fyrir 

keppendur. Sumir úr fylgdarliði keppenda kaupa sér einnig afþreyingu hjá 

ferðaþjónustufyrirtækjum.  

Niðurstöður framangreindar rannsóknar á Þrekmótinu 5x5 eru því vísbending um þau 

efnahagslegu áhrif sem íþróttamót hafa á Vestmannaeyjar þar sem allir svarendur eru ein-

staklingar sem eru utanaðkomandi, þ. e. eiga ekki heima í Vestmannaeyjum. Til þess að fá 

marktækar niðurstöður en ekki aðeins vísbendingu yrði úrtak spurningalistans þó að vera 

mun stærra. Vísbending þessi fellur að umfjöllun um efnahagsleg áhrif í kafla 2 þar sem 

kemur fram að til að mæla efnahagsleg áhrif íþróttaviðburða beri aðeins að mæla eyðslu 

utanaðkomandi einstaklinga sem ekki hefðu ferðast á staðinn nema til þess að sækja við-

burðinn (Burgan og Mules, 1992). 

Langflestir svarendur spurningalistans ætluðu að kaupa sig inn á lokahóf þrekmóta-

raðarinnar sem Höllin og veisluþjónustan þar sá um. Aðgangseyrir á lokahófið var eins og 

áður sagði 4.000 kr og ef miðað er við alla 350 gesti mótsins þá var velta hófsins um 1,4 

milljónir króna. Gera má ráð fyrir að þetta sé ofmat þar sem ekki allir gestir mótsins fóru á 

hófið og einnig hefur höfundur ekki upplýsingar um hve stór hluti aðgangseyrisins fór til 

Hallarinnar og hve stór hluti varð eftir hjá skipuleggjendum mótsins. Matur, gisting og 

þjónusta virðist að mestu leyti vera í höndum Vestmannaeyinga þegar slík íþróttamót eru 

haldin og því eru efnahagsleg áhrif viðburðanna mikilvæg fyrir Vestmannaeyjar. Kemur 

þetta heim og saman við umfjöllun í kafla 2 þar sem segir að mikilvægt sé að vörur og 

þjónusta komi frá heimamönnum til þess að ágóði af viðburðinum verði sem mestur fyrir 

heimasamfélagið (Gelan, 2003). 
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Ferðaþjónusta er árstíðabundin eins og kemur fram í fræðilegri umfjöllun í kafla 2 en þar 

eru viðburðir taldir vera góð leið til að dreifa komu ferðamanna yfir árið (Gelan, 2003). 

Þetta er í samræmi við það sem fjallað er um í kafla 3 en þar kemur fram að íþrótta-

viðburðir yfir vetrartímann hjálpa til við að lengja ferðamannatímabilið í Vestmannayjum 

sem hefur hingað til aðallega einskorðast við sumarmánuðina og hafa íþróttaviðburðirnir 

því þannig jákvæð áhrif fyrir bæinn.  

Ein spurning spurningalistans, sem gestir Þrekmótsins 5x5 fylltu út, laut að aldri svaranda 

en meðalaldur þátttakenda viðburðar getur haft áhrif á efnahagslega útkomu viðburðarins 

samkvæmt Daniels & Norman (2003). Því er áhugavert að velta fyrir sé hvort ungur aldur 

flestra svarenda spurningalistans hafi haft áhrif á eyðslumynstur þeirra. Daniels & Norman 

(2003) nefna einnig í því samhengi að aukaleg starfsemi í kringum viðburð geti haft áhrif á 

efnahagslega útkomu viðburðar en hægt er að tengja það við lokahóf íþróttamóta þar sem 

fólk borgar sig inn líkt og lokahóf þrekmótsins 5x5. Gelan (2003) fjallar einnig um þetta og 

segir aukalega starfsemi, eða viðbót, við viðburð geta lengt dvöl gesta og ýtt undir eyðslu 

þeirra. Samkvæmt reynslu minni á þrekmótinu 5x5 tel ég að ef lokahóf þrekmótaraðarinnar 

hefði ekki verið haldið í Vestmannaeyjum hefðu margir keppendur viljað ferðast heim á 

laugardeginum strax eftir mótið. Herjólfur sigldi þó bara tvisvar á dag á þessu tímabili þar 

sem siglt var til Þorlákshafnar og því voru brottfarartímar hans ekki heldur hentugir til 

þess. 

6.3 Samvinna 

Nokkurt samstarf er á milli skipuleggjenda íþróttaviðburða og aðila sem selja þjónustu í 

Vestmannaeyjum. ÍBV er í samvinnu við Viking Tours um afþreyingu fyrir keppendur á 

þeirra mótum og einnig við Höllina um mat fyrir alla keppendur og starfsmenn móta. ÍBV 

hefur einnig verið í samstarfi við Eimskip og hefur ferðum Herjólfs verið breytt og fjölgað 

í kringum þau mót sem eru hvað fjölmennust. Rútubílstjórar og rútufyrirtæki í Vestmanna-

eyjum hafa flest ef ekki öll verið í einhversskonar samstarfi við ÍBV þegar stóru mótin 

þeirra eru haldin vegna gífurlegs fjölda barna sem þarf að keyra á milli staða. 

Í kafla 4 er sagt að lítið samstarf sé á milli skipuleggjenda íþróttamóta og eigenda gisti-

heimila um dagsetningar á íþróttamótum og hvernig það hafi slæm áhrif á nýtni gisti-

heimilanna, þar sem sumar helgar er oft of mikil eftirspurn á meðan það er lítil sem engin 
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eftirspurn aðrar helgar. Þá helgi sem Shellmótið er haldið eru erlendir ferðamenn orðnir 

margir í Vestmannaeyjum og þurfa eigendur gistiheimila því að vísa burt bæði erlendum 

sem innlendum gestum. Einnig hlýtur þetta að vera til baga fyrir íþróttaviðburðina þar sem 

fylgilið keppenda á erfitt með að finna gistipláss og töluðu viðmælendur um að skortur á 

gistirými væri aðalástæða þess að ekki væri hægt að stækka þessi stærstu íþróttamót svo 

sem Shellmótið. 

Vestmannaeyjabær er með rekstarsamning við ÍBV um rekstur á íþróttamannvirkjum 

bæjarins. Mikið samstarf er milli þessara aðila en ÍBV nýtir íþróttamannvirkin undir mót 

og fær einnig skóla vestmannaeyjabæjar til afnota sem gistirými fyrir keppendur. 

Vestmannaeyjabær stækkar tjaldstæði bæjarins í sumum tilvikum þegar gistirými bæjarins 

eru orðin fullnýtt. Það er Vestmannaeyjabæ mikilvægt að styrkja ÍBV ríflega þar sem 

félagið kemur mikið að viðburðum bæjarins og tekur þannig þátt í að markaðssetja 

Vestmannaeyjar sem ferðamannastað. 

6.4 Fjölmiðlaumfjöllun 

Aðallega eru það stóru íþróttamótin í Vestmannaeyjum sem fá athygli hjá landsmiðlum. 

Shellmót og Pæjumót fá yfirleitt ágæta umfjöllun í blöðum og jafnvel sjónvarpi og önnur 

íþróttamót í stærri kantinum fá einnig einhverja umfjöllun. Fjölmiðlar í Vestmannaeyjum 

eru þó duglegir við að fjalla um hina ýmsu íþróttaviðburði. Fjölmiðlaumfjöllun og aug-

lýsingar íþróttaviðburða hafa jákvæð áhrif á viðburðina og Vestmannaeyjar sem áfangastað 

fyrir ferðamenn og er þetta talið mikilvægt til að ná sem mestum langtíma ágóða viðburðar 

að mati Chalip (2004 í Chalip & O‘Brien, 2007). Skipuleggjendur íþróttamóta í 

Vestmannaeyjum eru meðvitaðir um mikilvægi fjölmiðlaumfjöllunar og taka skipu-

leggjendur ÍBV íþróttamótanna eftir áhrifum þess þegar fjölmiðlar fjalla um mótin.  

Sú athygli sem Vestmannaeyjar fá vegna íþróttamóta og starfsemi íþróttafélaganna er góð 

markaðssetning fyrir bæinn sem ferðamannastað. Starfsemi og viðburðir ÍBV vekja aðal-

lega athygli innlendra ferðamanna á meðan golfvöllurinn hefur fengið meiri umfjöllun 

erlendis. Nýtt útisvæði og sundlaug hefur einnig vakið mikla ánægju meðal íslenskra barna 

sem heimsækja Vestmannaeyjar, þá aðallega þeirra sem koma til þess að taka þátt í íþrótta-

viðburðum, og er það góð auglýsing fyrir Vestmannaeyjar sem áfangastað fyrir fjölskyldur. 
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6.5 Framtíðarhorfur 

Í viðræðum mínum við viðmælendur var þeim tíðrætt um Landeyjahöfn og þá möguleika 

sem hún gæti haft í för með sér fyrir nánustu framtíð í ferðamennsku í Vestmananeyjum. 

Tilkoma Landeyjahafnar gæti aukið íþróttatengda ferðamennsku í Vestmannaeyjum ef 

siglingar þangað verða reglubundnar og án vandræða. Ferðir Herfjólfs þangað eru fleiri og 

siglingin milli lands og Eyja tekur mun styttri tíma en áður. Miklar væntingar eru meðal 

Vestmannaeyinga til þeirra breytinga sem höfnin á að hafa í för með sér og að margra mati 

mun hún auðvelda stækkun og fjölgun íþróttamóta í Vestmannaeyjum. Auðveldara yrði að 

stækka mót eins og Shellmót að einhverju marki en að samt sem áður yrði skortur á gisti-

rými takmarkandi þáttur í stækkun mótsins. Golfmótin yrði á hinn bóginn auðveldara að 

stækka þar sem þátttakendur myndu hafa tækifæri til þess að ferðast til Vestmannaeyja til 

að keppa á mótum og að fara svo heim samdægurs.  

Gistinætur íslenskra ferðamanna í Vestmannaeyjum eru líklega orðnar færri með tilkomu 

Landeyjahafnar á meðan dagsferðamönnum hefur fjölgað en æskilegt væri að gera talningu 

gistinótta til að sannreyna það. Áhrif vel starfandi Landeyjahafnar gætu því verið bæði 

jákvæð og neikvæð fyrir ferðaþjónustuna þar sem fjöldi dagsferðamanna hefur aukist en á 

sama tíma hefur fólk sem kemur til Vestmannaeyja í ákveðnum erindagjörðum reynt að 

sleppa því að gista og farið heim samdægurs. Gestir þeirra íþróttaviðburða sem eru í stærri 

kantinum myndu þó líklegast ekki hætta við að gista þó svo að ferðir Herjólfs úr Landeyja-

höfn væru fleiri og styttri þar sem mótin taka flest nokkra daga. Notkun á rútufyrirtækjum í 

Vestmannaeyjum gæti þó minnkað þar sem ódýrara er en áður að koma með rútur um borð 

í Herjólf. 

ÍBV hefur nú hafið samstarf við knattspyrnudeild Rangárvallarsýslu og munu liðin þurfa 

að ferðast á milli í einhverjum mæli vegna æfinga og móta. Fjölnota íþróttahús sem verið 

er að byggja í Vestmannaeyjum verður tilbúið í sumar og ef notkun á Landeyjahöfn verður 

án vandkvæða mun þetta stuðla að því að íþróttaferðamennska eigi betri möguleika á því 

að vaxa í framtíðinni.  

Höfnin hefur verið dýpkuð reglulega með dýpkunarskipi síðan hún var tekin í notkun en 

slæmt veður er ekki óalgengt á svæðinu sem hefur gert það að verkum að Herjólfur hefur 

ekki getað siglt reglubundið til Landeyjahafnar. Burtséð frá framkvæmdum til að dýpka 

höfnina er veðrið þáttur sem ekki er hægt að hafa áhrif á. Út frá þessu öllu er því hægt er að 
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álykta að nýja höfnin muni bæði hafa jákvæð og neikvæð áhrif. Til þess að auka komu 

dagsferðamanna sem taka skyndiákvörðun um að skreppa til Vestmannaeyja er höfnin vel 

til þess fallin en fyrir íþróttaviðburði sem þarf að skipuleggja langt fram í tímann getur 

höfnin reynst takmörkun þar sem ekki er hægt að reiða sig á siglingar Herjólfs til hennar, 

enn sem komið er. 

6.6 Umræða 

Eftir að hafa unnið að þessari ritgerð og talað við aðila úr ýmsum áttum í Vestmannaeyjum 

hef ég komist að því að íþróttir eru mikilvægur hluti af sjálfsmynd Vestmannaeyinga. 

Íþróttaviðburðir og önnur starfsemi íþróttafélaganna skiptir sköpum fyrir ferðaþjónustu-

fyrirtæki í Vestmannaeyjum í dag en jafnframt leynast ónýtt tækifæri fyrir íþrótta-

ferðamennsku til að vaxa og dafna. Að mínu mati er það Vestmannaeyingum í hag að auka 

ýmiskonar samstarf, bæði innbyrðis og út fyrir bæjarmörkin.  

Eins og áður sagði hefur orðið sú þróun að eftir tilkomu Landeyjahafnar að Íslendingar 

ferðast frekar til Vestmannaeyja sem dagsferðamenn en þegar þeir gista er það oft í 

tengslum við ýmsa viðburði. Í kafla 4 var fjallað um hvernig íslenskir og erlendir ferða-

menn koma oft um sömu helgar sumarsins til Vestmannaeyja vegna óheppilegrar tíma-

setninga íþróttaviðburða. Til þess að nýta gistirými í bænum til fulls væri hagstæðara að 

hafa íþróttamótin um helgar þegar erlendir ferðamenn koma í minna mæli. Á þann hátt geta 

innlendir ferðamenn nýtt gistirými bæjarins til fulls þegar þessi fjölmennu íþróttamót eru 

haldin og erlendir ferðamenn geta fengið gistingu auðveldlega þegar þeir koma í frí til 

Vestmannaeyja. Erfiðara er að stjórna eftirspurn erlendra ferðamanna eftir gistingu heldur 

en þeirra innlendu þar sem hægt er að stjórna dagsetningum þeirra viðburða sem 

Íslendingar sækja í miklu mæli. Þess vegna væri vert að kanna hvort hægt væri að kalla 

saman þessa aðila, ferðaþjónustuaðila, eigendur gistiheimila, bæjaryfirvöld og skipu-

leggjendur íþróttamóta, og búa til sameiginlega stefnumótun þar sem íþróttaviðburðir 

ársins eru skipulagðir með það í huga að hámarka ágóða af bæði erlendum og innlendum 

ferðamönnum. Áhugavert væri einnig fyrir þessa aðila að gera rannsókn á gistinóttum 

ferðamanna og athuga þannig hvort aðsókn og gistinýting hafi breyst með tilkomu 

Landeyjahafnar. Hægt væri að notast við tölfræði frá Hagstofu eða framkvæma eigin töl-

fræðilega athugun. Frekari söfnun tölfræðilegra upplýsinga gæti verið áhugaverð, til að 
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mynda um heildarfjölda ferðamanna sem sækja íþróttaviðburði og hvernig hann þróast yfir 

nokkur ár.  

Golfmótið Icelandair Volcano Open sem er fjölmennasta golfmótið í Vestmannaeyjum er 

haldið fyrstu helgina í júlí og er það sama helgi og goslokahátíð Vestmannaeyinga er 

haldin. Báðir viðburðir draga að sér mikið af ferðamönnum og gistirými eru yfirleitt full-

bókuð þessa helgi og fleiri vilja gista en hægt er að taka við. Ef meiri samvinna væri á milli 

þessara aðila sem standa fyrir viðburðunum, Vestmannaeyjabæjar og GV, væri e.t.v. hægt 

að komast að samkomulagi um að halda þessa tvo aðskildu viðburði um sitt hvora helgina 

sem myndi hámarka hagnað, hjá ferðaþjónustu bæjarins og öðrum þjónustugeirum. Það 

getur þó verið kostur að halda viðburðina tvo á sama tíma þar sem einhverjir golf-

áhugamenn koma jafnvel frekar á Volcano Open til þess að geta tekið þátt í gosloka-

hátíðinni.  

Allt eru þetta tillögur mínar, sem utanaðkomandi aðila, um hvernig hægt væri að auka 

ferðaþjónustu og bæta íþróttaviðburði. Vestmannaeyingar þurfa þó sjálfir að ákveða hvað 

sé þeim mest í hag. Athyglisvert væri að kafa dýpra í stöðu Vestmannaeyja sem íþrótta-

ferðamannastaðar en það er efni í stærri ritgerð en hér er lögð fram. 
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Ruth Zohlen, eigandi gistiheimilis, viðtal 2. nóvember 2010. 
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Tryggvi Sæmundsson, framkvæmdarstjóri ÍBV íþróttafélags, viðtal 2. nóvember 2010. 



44 

 

Viðauki B - Spurningalisti 

 

1. Kyn ........ 
2. Aldur  ........ 
3. Ertu: 

Þátttakandi .....  Fylgdarmanneskja .....  Starfsmaður á mótinu ..... 

4. Hvar gistirðu? 

Gistiheimili .....  Hótel ..... Hjá vinum eða fjölskyldu ..... Svefnpokapláss  ..... 

Leigðri íbúð .....  Leigðu húsi .....  Leigðum bústað  ..... Ég gisti ekki ..... 

5. Hvernig komstu? 

Með Herjólfi .....  

Flugi ..... 

6. Hvað gistirðu margar nætur? 

1.....  2.....  3 .....  4 .....  5 eða fleiri ..... 

7. Fórstu í skipulagða ferð svo sem: 

Bátsferð ..... Rútuferð ..... Hvalaskoðun ..... 

8. Ertu að nýta þér: 

Matvöruverslanir ..... Veitingahús .....  Skyndibitastaði ..... Aðrar verslanir ..... 

9. Hvað heldurðu að þú eyðir miklu um helgina í: 

Gistingu..........  kaup á annari vöru eða þjónustu..........  

10. Fyrir hvaða félag ertu að keppa? 

Kettlebells Iceland ..... Crossfit Reykjavík .....  Crossfit Sport .....  Boot camp ..... 

Lífsstíll ..... Annað .....  

11. Ætlarðu á lokahófið í kvöld? 

Já .....    Nei ..... 


