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Útdráttur 

Í ritgerðinni er greint frá fjórum íþróttatengdum viðburðum á landsbyggðinni sem teknir 

voru til skoðunar og þeir bornir saman með það að markmiði að skoða fyrirkomulag þeirra 

og þróun og reyna að sjá hvað þeir eiga sameiginlegt og hvað er ólíkt með þeim. Fjallað 

verður um viðburðina með hliðsjón af dreifbýlisferðamennsku, sjálfbærri ferðamennsku, 

viðburðaferðamennsku og íþróttatengdri ferðamennsku ásamt líftímakúrfu áfangastaða og 

umræðu um ferðamannatímabil. Niðurstöðurnar sýndu að í raun væri hægt að flokka 

viðburðina sem sjálfbæra, þeir hafi að mestu góð áhrif á heimamenn og að þeir geti haft 

áhrif á hvort ferðamenn komi aftur á viðkomandi stað síðar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In this paper, arrangement and development of four sport related events occurring in the 

countryside of Iceland are studied. Examination was made on what these events have in 

common and what differs between them. Among subjects studied are rural tourism, 

sustainable tourism, event tourism and sport related tourism, as well as Butler´s life circle 

for tourist destinations and tourist seasons. The conclusion is that these events can be 

categorized as sustainable, they have beneficial effects on the locals and they can 

determine whether tourists return to the relevant destination. 





 

 

 

 

 

 

 

Ritgerðin er tileinkuð öllum þeim sem hugsa sér til hreyfingar í sumar.
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1 Inngangur 

Skilgreiningar á ferðamennsku geta verið margvíslegar. Alþjóðaferðamálaráðið (WTO) 

skilgreinir ferðamennsku (e. tourism) þannig að hún sé athafnir einstaklinga sem ferðast til 

staða utan hversdagsumhverfis og dvelja þar í nánar skilgreindum tilgangi. Ferðin stendur 

skemur en í tólf mánuði samfleytt (Alþjóðaferðamálaráðið, á.á.; Samgönguráðuneytið, 

1996). 

Ferðamennska er oft flokkuð eftir því hvað ferðamaðurinn hyggst gera í ferðalaginu eða 

hvert hann fer. Viðburðirnir sem hér eru til umfjöllunar eru frekar ólíkir en allir 

íþróttatengdir og haldnir á landsbyggðinni. Þessir viðburðir eru rathlaupið Bjartur, sem er 

haldið á Jökuldalsheiði á Austurlandi, hjólreiðakeppnin Tour de Hvolsvöllur, þar sem 

hjólað er frá Reykjavík til Hvolsvallar, Mývatnsmaraþonið, þar sem hlaupið er í kringum 

Mývatn, og Mýrarboltinn sem haldinn er á Ísafirði.  

Viðburðirnir gætu flokkast undir íþróttatengda ferðamennsku og viðburðaferðamennsku. 

Auk þess gætu þeir flokkast sem dreifbýlisferðamennska þó að þeir séu vissulega haldnir í 

misdreifðum byggðum. Þessar tegundir ferðamennsku verða hér allar teknar til nánari 

skoðunar. Virk íþróttaferðamennska er oft talin til sjálfbærrar ferðamennsku og verður hún 

því einnig tekin til umfjöllunar. Í því samhengi verður litið á líftímakúrfu ferðamannastaða. 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með eru: Hvað eiga fjórir umræddir viðburðir 

sameiginlegt og hvað er ólíkt með þeim? Með þessar spurningar að leiðarljósi vildi 

höfundur skoða hvenær viðburðirnir hefðu fyrst verið haldnir, hvernig þeir hefðu verið 

kynntir, hvort það væru heimamenn eða aðkomumenn sem tækju þátt í þeim og hvort 

aðstandendur viðburðanna teldu þá hafa einhver áhrif á samfélög heimamanna. Eins þótti 

höfundi áhugavert að skoða hvort þeir væru sjálfbærir í skilningi sjálfbærrar þróunar, 

hvort þeir stæðu undir sér efnahagslega eða hvort þeir hlytu einhverja styrki og þá frá 

hverjum. 

Leiper bjó til líkan af ferðamennsku árið 1979 þar sem hann sýnir tengsl upphafsstaða 

ferðamanna og áfangastaðanna. Það eru þrír meginþættir í líkani Leipers.  

 Ferðamaðurinn: Hann er leikmaðurinn í kerfinu. 

 Landfræðilegir þættir: Leiper nefnir þrjá eftirfarandi landfræðilega þætti. 

o Upphafsstaður ferðamannsins: Hér upplifir ferðamaðurinn hvatann til að 

ferðast og ákveður að fara í ferðalag. Ýtikraftur ferðalagsins. 

o Áfangastaður ferðamannsins: Áfangastaðurinn er ástæða ferðarinnar. 

Togkraftur ferðalagsins. 

o Ferðaleiðirnar: Hér er átt við staðina sem ferðamaðurinn ferðast um á leið 

sinni á áfangastaðinn þegar hann er lagður af stað en er ekki kominn á 

áfangastað. 

  Ferðaþjónustan: Fyrirtæki og stofnanir sem færa ferðamanninum ferðaupplifunina. Í 

rauninni getur ferðaþjónustan verið staðsett hvar sem er á líkaninu, á 

upphafsstaðnum, á áfangastaðnum og á leiðinni. 
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Líkan Leipers gerir það mögulegt að skoða samhengi upphafsstaða og áfangastaða (Leiper, 

1990 og Cooper o.fl., 1998).  

 
Mynd 1 Líkan Leipers af ferðamennsku (1990) 

Cooper o.fl. segja að helsti kostur líkansins sé hversu almennt notagildi það hefur og 

hversu einfalt það sé. Líkanið sýnir fram á tengsl ýmissa þátta í ferðamennsku eins og t.d. 

framboðs og eftirspurnar (Cooper o.fl., 1998).  

 

Hægt er að flokka ferðamenn eftir ýmsum leiðum og forvitnilegt er að skoða dæmi um það 

til þess að átta sig betur á hvers konar ferðamenn eru hér til umræðu. Margir fræðimenn 

hafa reynt að flokka ferðamenn og var Cohen einn sá fyrsti á því sviði. Í grein sinni frá 

árinu 1972 fjallar hann um að sumir ferðamenn vilji ferðast í skipulögðum hópferðum, þ.e. 

svokölluð fjöldaferðamennska, en aðrir vilji ferðast á eigin vegum og þá ekki í hóp (Cohen, 

1972). Þá er talað um pakkaferðamenn (e. package tourists) og sjálfstæða ferðalanga (e. 

independent tourists). Pakkaferðamennirnir krefjast oft vestrænna gæða, fjöldi þeirra vex 

hratt og koma þeirra getur leitt til breytinga á staðbundnu hagkerfi ferðamannastaða. 

Sjálfstæðir ferðalangar passa yfirleitt betur inn í umhverfi og félagslega uppbyggingu á 

stöðunum sem þeir heimsækja. Fjöldi þeirra vex yfirleitt hægar og koma þeirra getur leitt 

til aukins staðbundins eignarhalds á ferðaþjónustufyrirtækjum (Cooper, Fletcher, Gilbert, 

Sheperd og Wanhill, 1998). Wickens talar um að ólíkir ferðamenn geti upplifað staði á 

mjög mismunandi hátt. Til að mynda upplifa ekki allir sem myndu falla undir flokk 

pakkaferðamanna ferðalagið á sama hátt og einstaklingar geta sýnt aðra hegðun en 

hópurinn á að gera (Wickens, 2002).  

 

Í næstu köflum verður fræðilegur bakgrunnur efnisins til umfjöllunar áður en eiginleg 

umfjöllun um viðburðina fjóra hefst. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Áður en fjallað verður sérstaklega um þá íþróttatengdu viðburði á landsbyggðinni sem fyrr 

hafa verið nefndir verður fræðilegur bakgrunnur slíkra viðburða skoðaður. Fyrst verður 

litið á dreifbýlisferðamennsku. Þar á eftir líftímakúrfu Butlers sem á við þróun 

ferðamannastaða (1980) og í framhaldi af því verður sjálfbær ferðamennska til 

umfjöllunar. Kafli um viðburðaferðamennsku kemur þar á eftir og svo kafli um 

íþróttatengda ferðamennsku. Að lokum verður sjónum beint að ferðamannatímabilum og 

hvaða áhrif þau hafa.  

2.1 Dreifbýlisferðamennska 

Samkvæmt skilgreiningu Hagstofu Íslands er dreifbýli staður sem ekki hefur skýrt 

gatnakerfi eða heiti og þar sem er lengra á milli íbúanna en 200 metrar. Eins er miðað við 

að ef fjöldi íbúa á stað fer yfir tvö hundruð manns sé hann orðinn þéttbýli. Byggðakjarnar 

eru staðir með færri en tvö hundruð íbúa þar sem myndast þó eins konar þorp (Jórunn Íris 

Sindradóttir og Ómar Harðarson, 2012). Í íslenskri orðabók er landsbyggðin aftur á móti 

útskýrð sem svæði utan höfuðborgarsvæðisins (Íslensk orðabók, 2002) og á það vissulega 

við um alla þá staði sem hýsa þá viðburði sem hér eru til umfjöllunar.  

Hugtakið dreifbýlisferðamennska er nokkuð almennt og virðist vera tiltölulega þverfaglegt 

þar sem margir hópar rannsakenda auk ferðamálafræðinga hafa unnið með það. Hagfræði, 

mannfræði, landfræði, félagsfræði og viðskiptafræði eru t.d. allt greinar þar sem gerðar 

hafa verið rannsóknir í tengslum við dreifbýlisferðamennsku. Samkvæmt Getz og Page 

hefur þó skort á samvinnu milli rannsakenda í mismunandi greinum (1997). Líklegra er að 

ferðamenn sem ferðast á eigin vegum sæki í ferðaupplifanir í dreifbýlinu heldur en 

pakkaferðamenn (Sharpley, 2002).  

Dreifbýlisferðamennska hefur þróast hratt og hefur á stuttum tíma orðið mikilvægur þáttur 

í þróun dreifbýlissvæða, auk þess sem hún hefur áhrif á félagslega og efnahagslega þætti á 

dreifbýlum svæðum. Áhrif dreifbýlisferðamennsku eru þó misjöfn og ekki alltaf augljós 

(Pourtaheri, Rahmani og Ahmadi, 2012). Þeir fræðimenn sem hafa rannsakað 

dreifbýlisferðamennsku hafa fjallað um kosti hennar og galla. 

Sharpley nefnir að almennt skapi dreifbýlisferðamennska ekki mikinn hagnað. Stundum 

þurfi ferðaþjónustufyrirtæki í dreifbýli jafnvel fjárhagsstyrki til að halda sér gangandi. 

Þetta geti sérstaklega átt við um staði þar sem ferðaþjónusta hefur verið valin sem 

þróunarráð af hinu opinbera (Sharpley, 2002).  

Einn helsti ókosturinn sem fræðimenn nefna í sambandi við dreifbýlisferðamennsku er 

slæm áhrif á umhverfið á ferðamannastöðunum, sem getur þá t.d. falist í aukinni umferð og 

mengun og auknu álagi á umhverfi á háannatíma ferðaþjónustunnar, meiri sóðaskap og 

fleiri skemmdarverkum (Lewis, 1998; Logar, 2010; Butler, 1992 og Fleischer og 

Felsenstein, 2000). Þegar hugað er að áhrifum ferðamennsku á umhverfið er vert að benda 

á að margir þættir í umhverfinu eru hver öðrum háðir. Þannig gæti eyðilegging á einum 

hlekk í fæðukeðjunni valdið miklum vandræðum, t.d. hjá þeim stofnum sem lifa á þeim 

tiltekna hlekk (Cooper, o.fl., 1998). 
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Ferðamennskan getur haft neikvæð áhrif á heimamenn á ferðamannastaðnum, hún getur 

t.d. valdið þeim pirringi og óþægindum (Lewis, 1998; Butler, 1992). Lewis nefnir að með 

auknum fjölda ferðamanna geti glæpir á svæðinu aukist og vandamál tengd innviðum geti 

komið fram (1998). Þeir heimamenn sem njóta fjárhagslegs ávinnings af 

dreifbýlisferðamennsku eru almennt jákvæðari gagnvart ferðaþjónustu á svæðinu yfir 

höfuð (Chuang, 2010).  

Þó að margir haldi því fram að ferðamennska í dreifbýlinu sé atvinnuskapandi eru ekki allir 

sammála um að sú atvinna sem skapast sé góð. Butler segir ferðamennskuna t.a.m. skapa 

árstíðabundin láglaunastörf (1992) og Fleischer og Felsenstein segja að léleg nýting á því 

vinnuafli sem fyrir sé á staðnum geti verið afleiðing illa grundaðrar eflingar ferðaþjónustu 

(2000). Ferðamennskan geti einnig hækkað verð á vörum á ferðamannastaðnum sem 

minnki svo aftur kaupmátt íbúanna (Butler, 1992). 

Lewis segir ýmsa kosti fylgja ferðaþjónustu í dreifbýli. Hann segir að hún geti verið 

fjárhagslega hagkvæm og að hún auki tækifæri til afþreyingar fyrir heimamenn. Hún sé 

einnig tækifæri fyrir svæði til að koma menningu sinni á framfæri og þurfi lítið að treysta á 

utanaðkomandi aðila (Lewis, 1998). Samkvæmt Chuang hentar dreifbýlisferðamennska vel 

þeim sem vilja vernda landslag í dreifbýlinu, lífsstílinn þar og menningu svæðisins (2010). 

Butler er ekki alveg á sama máli og varar við því að ferðamennska geti útþynnt menningu 

svæðisins (1992). Fleischer og Felsenstein ganga enn lengra og segja ferðamennsku geta 

spillt menningu svæðisins (2000). 

Lewis nefnir einn þátt sem oft hefur verið til umræðu hér á landi. Hann segir að lengi vel 

hafi dreifbýl samfélög verið þátttakendur í starfsháttum sem hafa verið kallaðir 

vísundaveiðar. Vísundaveiðar fela í sér að leiðtogar á dreifbýlum svæðum leitast við að 

laða til sín fyrirtæki og verksmiðjur þeirra. Fyrirtækjunum eru þá boðnar skattaívilnanir og 

ódýrt land til að auka hylli svæðisins í þeirra augum. Hins vegar leiða skattaívilnanirnar og 

skortur á vinnuafli til starfa í verksmiðjunum oft til taps fyrir samfélagið. Ferðaþjónustan 

sé því, þótt hún sé ekki fullkomin, töluvert hreinni kostur en verksmiðja og þarfnist ekki 

jafnmikils vinnuafls. Fyrir utan það að samfélagið sleppur við verksmiðjuna og mengunina 

sem henni fylgir (Lewis, 1998). 

Dreifbýlisferðamennska getur vel verið árangursríkur þáttur í enduruppbyggingu dreifbýlla 

svæða. Engin svæði ættu þó að treysta eingöngu á ferðaþjónustu þar sem það er aldrei gott 

að setja öll eggin sín í sömu körfu. Dreifbýlisferðaþjónusta er yfirleitt nokkuð sérhæfð og 

smá í sniðum (Sharpley, 2002). 

2.2 Líftímakúrfa Butlers 

Butler setti fram líftímakúrfu ferðamannastaða til að lýsa þróun þeirra frá því að vera 

nánast óþekktir meðal ferðamanna og til hnignunar þeirra eða endurnýjunar (Butler, 1980). 

Það er mikilvægt fyrir þjónustuaðila á ferðamannastöðum að hafa þessa þróun í huga við 

uppbyggingu þjónustunnar. Þeir staðir sem hýsa viðburðina sem hér eru til umfjöllunar eru 

á nokkuð mismunandi stöðum á kúrfunni. 
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Mynd 2 Líftímakúrfa Butlers (1980) 

Á uppgötvunarstiginu (e. exploration), sem er fyrsta stigið í þróun ferðamannastaða, eru 

tiltölulega fáir ferðamenn sem heimsækja staðinn. Yfirleitt er lítil aðstaða fyrir ferðamenn 

á stöðunum á þessu stigi og því líklegt að notkun á aðstöðu fyrir heimamenn og samskipti 

við þá séu frekar mikil. Þeir ferðamenn sem koma á staðinn hafa ekki mikil félagsleg eða 

efnahagsleg áhrif á staðinn (Butler, 1980).  

Annað stigið er þátttökustigið (e. involvement). Eftir því sem fleiri ferðamenn sækja á 

svæðið munu einhverjir heimamenn byrja að veita þjónustu sem er sérstaklega eða 

eingöngu ætluð gestum. Líklegt er að samskipti milli ferðamanna og heimamanna séu enn 

mikil og geti jafnvel aukist hjá þeim heimamönnum sem taka þátt í þjónustu fyrir 

ferðamenn. Á þessu stigi er t.d. líklegt að farið sé að auglýsa staðinn til að laða fleiri 

ferðamenn að svæðinu, ferðamannatímabil verði til og þrýstingur á bættar samgöngur og 

fleira færist í aukana (Butler, 1980).  

Þriðja stigið er þróunarstigið (e. development). Þá hefur myndast vel skilgreindur 

ferðamannamarkaður á staðnum sem er mótaður af miklum auglýsingum fyrir umrætt 

svæði og það skilgreint sem ferðamannastaður. Eftir því sem þetta stig þróast áfram mun 

þátttaka heimamanna minnka mikið, m.a. vegna þess að stærri utanaðkomandi 

ferðamálafyrirtæki hafa sprottið upp á svæðinu. Staðir sem laða að ferðamenn, bæði 

náttúrulegir og menningarlegir, eru markaðssettir sérstaklega og í framhaldi af því 

umvafðir manngerðri og aðfluttri aðstöðu fyrir ferðamenn. Staðirnir munu því breytast 

mikið og líklegt þykir að það verði ekki jafnvinsælt hjá öllum íbúum svæðisins. Þátttaka 

ríkisvalds og yfirvalda á staðnum mun örugglega vera nauðsynleg. Fjöldi ferðamanna gæti 

orðið meiri en fjöldi heimamanna. Þegar fjöldi ferðamanna er orðinn svo mikill fer að 
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verða þörf á aðfluttu vinnuafli. Þá mun tegund ferðamanna sem heimsækir staðinn einnig 

breytast (Butler, 1980).  

Á fjórða stiginu, styrkingarstiginu (e. consolation), mun draga úr fjölgun ferðamanna þótt 

fjöldi þeirra sem kemur á staðinn muni aukast áfram. Stór hluti af efnahag svæðisins mun 

verða tengdur ferðaþjónustu þegar á þetta stig er komið. Markaðssetning og auglýsingar 

munu verða viðamiklar og leitast verður við að lengja ferðamannatímabilið og stækka 

svæðið sem ferðamennirnir heimsækja. Fjöldi ferðamanna og aðstaða sem hefur verið gerð 

fyrir þá getur mætt andstöðu og óánægju heimamanna (Butler, 1980).  

Fimmta stigið er stöðnunarstigið (e. stagnation). Þá mun hámarksfjölda ferðamanna vera 

náð. Einhverjir þættir á staðnum munu hafa náð þolmörkum sínum eða hafa jafnvel farið 

yfir þau með tilheyrandi umhverfis-, félagslegum og efnahagslegum vandamálum. 

Staðurinn hefur á þessu stigi almennt viðurkennda ímynd en mun ekki lengur vera í tísku. 

Mikið traust verður lagt á endurteknar heimsóknir, á ráðstefnur og þess konar flæði fólks. 

Þörf verður á mikilli og erfiðri vinnu til að viðhalda fjölda heimsókna. Menningarstaðir 

sem voru náttúrulegir og ósviknir hafa sennilega breyst í óekta staði með aðflutta og 

tilbúna aðstöðu. Skil munu myndast milli ímyndar staðarins og landfræðilegs umhverfis 

hans. Eignir sem eru á svæðinu eru líklegar til að hafa tíð eigendaskipti (Butler, 1980).  

Eftir stöðnunarstigið getur staðurinn annað hvort farið á höfnunarstigið (e.decline) eða á 

endurnýjunarstigið (e. rejuvenation) (Butler, 1980).  

Ef staðurinn fer á höfnunarstigið mun hann ekki vera fær um að keppa við nýja 

ferðamannastaði og mun því standa frammi fyrir minnkandi markaði. Helgar- og 

dagsferðamenn koma í stað langferðamanna en aðeins þó ef staðurinn er í alfaraleið. 

Eignavelta verður mikil á staðnum og í stað aðstöðu fyrir ferðamenn koma mannvirki 

ótengd ferðaþjónustu þar sem svæðið færist smátt og smátt úr ferðaþjónustu. 

Ferðamannaaðstaða minnkar eftir því sem svæðið verður minna heillandi fyrir ferðamenn. 

Á þessu stigi eykst þátttaka heimamanna líklega aftur þar sem þeir geta keypt fyrirtæki 

ætluð ferðaþjónustu á frekar lágu verði. Mannvirki tengd ferðaþjónustu gætu fengið nýjan 

tilgang. Svæðið gæti þá orðið hráslagalegur og óaðlaðandi ferðamannastaður eða jafnvel 

misst tilgang sinn sem ferðamannastaður að fullu (Butler, 1980).  

Staðurinn gæti aftur á móti líka farið á endurnýjunarstigið og náð þannig að endurvekja 

blóma sinn. Butler bendir á að staður muni nokkuð örugglega aldrei komast á það stig án 

þess að breyta alveg því aðdráttarafli sem ferðamennska á staðnum byggir á (Butler, 1980).  

Ferðaþjónustuaðilar, auk annarra, þurfa að hafa í huga að ganga ekki um of á þolmörk 

staðanna til þess að forðast hnignunarstigið. Ef staðirnir leggja meiri áherslu á sjálfbæra 

þróun eru meiri líkur á því að þeir lendi ekki á hnignunarstiginu í líftímakúrfu Butlers. Í 

kaflanum hér að neðan verður litið nánar á sjálfbæra ferðamennsku og sjálfbæra 

ferðamannastaði. Hægt er að færa rök fyrir því að viðburðirnir sem hér eru til umfjöllunar 

teljist til sjálfbærrar ferðamennsku og verður fjallað um það nánar síðar. 
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2.3 Sjálfbær ferðamennska 

Sjálfbær þróun er hugtak sem kom fyrst fram í upphafi áttunda áratugarins. Í Brundtland-

skýrslunni svokölluðu sem út kom á vegum Sameinuðu þjóðanna árið 1987 og bar heitið 

Sameiginleg framtíð vor (e. Our common future) var hugtakið skilgreint svona: „Sjálfbær 

þróun er þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum okkar, án þess að stefna í voða 

möguleikum komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum“ (Sameinuðu þjóðirnar, 1987). 

Alþjóðaferðamálaráðið, World tourism organization (UNWTO) er það ráð Sameinuðu 

þjóðanna sem sér um kynningu á ábyrgri og sjálfbærri ferðamennsku (UNWTO, á.á.). 

UNWTO skilgreinir sjálfbæra ferðamennsku þannig að hún sé „ferðaþjónusta sem mætir 

þörfum ferðamanna sem og heimamanna en stuðlar jafnframt að verndun náttúrunnar og 

auknum markaðstækifærum í framtíðinni“ (UNWTO, á.á.).   

Butler benti á að vegna þess hve hugtakið sjálfbær ferðaþjónusta sé óljóst þá gæti í 

rauninni hvaða tegund ferðaþjónustu sem er kennt sig við sjálfbærni. Eins væri erfitt að 

staðfesta að einhver ný tegund ferðaþjónustu eða nýtt ferðaþjónustufyrirtæki væri sjálfbært 

þar sem aðeins væri hægt að sjá það með nokkurra ára rannsóknum. Ferðamenn þurfa því 

að vera meðvitaðir um að það sem er auglýst sem sjálfbær ferðaþjónusta sé það ekki 

endilega (Butler, 1999). Til lengri tíma litið virðist sjálfbær ferðaþjónusta auka ánægju 

ferðamanna. Ánægðir gestir eru þó yfirleitt þeir sem láta sig málin varða á stöðunum sem 

þeir heimsækja og láta sér annt um þá. Þannig er erfitt að gera grein fyrir hvað sé orsök og 

hvað afleiðing. Ánægðir viðskiptavinir sækja oft aftur í sömu þjónustuna og á sömu staðina 

(Bramwell og Lane, 1993).  

Þrátt fyrir þær skoðanir sumra aðila að á ákveðnum svæðum geti verið erfiðara að koma á 

sjálfbærri ferðaþjónustu er Pearce ósammála því. Hann telur að ferðaþjónustuaðilar geti 

ákveðið hvernig ferðaþjónustu á að stunda á svæðinu og dregið að þá ferðamenn sem þeir 

vilja. Hans skoðun er að ekki eigi að koma til móts við eftirspurn eftir ferðaþjónustu út í 

hið óendanlega þar sem það gæti orðið á kostnað umhverfis, samfélags og efnahags á 

ferðaáfangastöðunum (Pearce, 1992). Umhverfisvottun getur hjálpað dreifbýlum svæðum 

við að haldast sjálfbær (Logar, 2010), til dæmis með því að stuðla að sjálfbærri 

ferðamennsku. Það gæti borgað sig því að samkvæmt Cooper o.fl. er umhverfisvernd mun 

auðveldari og ódýrari en lagfæring á umhverfinu eftir að eyðilegging hefur átt sér stað, 

jafnvel þegar slíkar úrbætur eru mögulegar (1998).  

Lee talar um að hægt sé að skipta skilgreiningum á sjálfbærum ferðamannastöðum í tvo 

flokka, þá takmörkuðu og þá heildrænu. Takmarkaða skilgreiningin felur það í sér að 

ferðaþjónustuaðilar og ferðamenn hagi sér á sjálfbæran hátt en ferðamannastaðurinn sé að 

öðru leyti ekki sjálfbær. Heildræna nálgunin felur það í sér að staðurinn sjálfur sé sjálfbær 

og þá séu ferðaþjónustuaðilar og ferðamenn það nánast ósjálfrátt líka (Lee, 2001). Myndin 

hér að neðan sýnir takmörkuðu skilgreininguna til vinstri og þá heildrænu til hægri. 
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Mynd 3 Takmörkuð og heildræn skilgreining á sjálfbærum ferðamannastað (Lee, 2001). 

Sjálfbær ferðamennska lítur út fyrir að vera góður valkostur fyrir ferðamannastaði. 

Íþróttatengdu viðburðirnir sem hér eru til umfjöllunar virðast falla undir skilgreiningu á 

sjálfbærri ferðamennsku.  

2.4 Viðburðaferðamennska 

Þar sem íþróttatengdir viðburðir eru til umfjöllunar hér er viðeigandi að skoða 

viðburðaferðamennsku aðeins nánar. Getz er sá fræðimaður sem hefur rannsakað 

viðburðaferðamennsku einna mest og samkvæmt honum eru viðburðir staðbundin og 

tímabundin fyrirbæri. Hver þeirra er einstakur vegna þess að það er aðeins eitt tækifæri til 

að upplifa þá og ef einhver mætir ekki þá hefur hann misst af. Viðburðir eru samspil 

umhverfis, fólksins sem er viðstatt og ýmissa stjórnunaratriða eins og hönnunar og 

dagskrár (Getz, 2008).  

Viðburðir eru mikilvægir hvatar í ferðaþjónustu og eru áberandi í þróun og 

markaðssetningu á flestum ferðamannastöðum. Viðburðir eru ekki eingöngu haldnir vegna 

ferðaþjónustu og stundum hræðist fólk jafnvel áhrif þess að markaðssetja viðburði fyrir 

ferðamenn. Getz talar um að áður hafi viðburðir verið skipulagðir og haldnir af 

einstaklingum og samfélögum en séu nú aðallega í höndum sérfræðinga og athafnamanna. 

Ástæðan fyrir þessu sé einfaldlega að of mikið sé í húfi til að það megi misheppnast (Getz, 

2008). Mikilvægt er að skipuleggjendur viðburða og heimamenn á staðnum þar sem þeir 

eru haldnir séu með svipuð viðhorf til tilgangs og ávinninga sem eigi að hljótast af 

viðburðinum. Ef viðhorfin fara ekki saman gætu afleiðingarnar orðið slæmar fyrir framtíð 

viðburðarins. Ef aftur á móti viðhorf skipuleggjenda og heimamanna fara saman gæti það 

skapað viðburðinum mikla velgengni (Gursoy, Kyungmi og Uysal, 2004).  

Getz skiptir skipulögðum viðburðum niður í ákveðna flokka eftir tilgangi og dagskrá eins 

og sjá má á myndinni hér fyrir neðan. Fremsti kassinn sýnir viðburði sem eru opinberir og 
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þar undir falla t.d. menningarlegir fagnaðir og ríkisviðburðir. Næst koma viðburðir tengdir 

vinnu og námi. Síðasti flokkurinn eru skemmtiviðburðir, sem skiptast í viðburði sem eru 

opnir almenningi og einkaviðburði (Getz, 2005/2008). 

 

Mynd 4 Flokkun viðburða (Getz, 2005/2008) 

Margaret Deery heldur því fram að íþróttaferðamennska feli alltaf í sér 

viðburðaferðamennsku og sé því í rauninni íþrótta-viðburðaferðamennska (e. sport event 

tourism) og snúist aðallega um keppnisíþróttir eins og fótbolta, frjálsar íþróttir og rathlaup 

frekar en gönguferðir í skóglendi eða köfun (Deery, 2004). Þó að Deery finnist öll 

íþróttaferðamennska tilheyra viðburðaferðamennsku eru ekki allir sammála því. Gibson 

talar um þrjár tegundir af íþróttaferðamennsku. Fyrsta tegundin er Virk 

íþróttaferðamennska sem felur í sér að fólk ferðist til að taka þátt í íþróttum. Önnur 

tegundin er viðburðaferðamennska sem felur í sér að fólk ferðist til að horfa á íþróttir og 

þriðja tegundin er íþróttaferðamennska tengd fortíðarþrá sem felur t.d. í sér að heimsækja 

íþróttasöfn og fræga íþróttaleikvanga og ferðir með íþróttaþemu (Gibson, 1998). 

Íþróttaferðamennska getur því verið viðburðaferðamennska en hún er það ekki endilega 

alltaf. Sú tegund íþróttaferðamennsku sem hér er til umfjöllunar er þó vissulega 

viðburðaferðamennska. Í kaflanum hér að neðan verður fjallað nánar um 

íþróttaferðamennsku.  

2.5 Íþróttatengd ferðamennska 

Virk íþróttatengd ferðamennska er sú tegund ferðamennsku sem skapast með viðburðum 

eins og þeim sem hér eru til umfjöllunar. Þessi tegund ferðamennsku, þ.e. virk og 

íþróttatengd, er yfirleitt talin til sjálfbærrar ferðamennsku. Ef til vill væri auðveldara að 

forðast þau vandamál sem skapast vegna fjöldaferðamennsku ef lögð væri áhersla á 

íþróttatengda ferðamennsku. Þá væri ef til vill minni þörf fyrir umhverfisvottun sem getur 

verið mjög kostnaðarsöm. Í rannsókn sem birtist árið 2012 eru íþróttaviðburðir skoðaðir í 

samhengi við sjálfbæra ferðamennsku. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýna að 

ferðamennska tengd litlum íþróttaviðburðum sé oftast ódýr, félagsleg og umhverfisvæn. 

Allir þessir þættir teljast til meginstoða sjálfbærrar þróunar (Gibson, Kaplanidou og Kang, 

2012). Samkvæmt Tarrant og Green eru þeir sem eyða frítíma sínum úti í náttúrunni, t.d. 

við íþróttir, líklegri til að verða hlynntari umhverfisvernd (1999).  

Hallmann og Breuer komust að því að virkir þátttakendur í íþróttaviðburðum höfðu yfirleitt 

betri mynd í huga sér af íþróttaviðburðinum sjálfum heldur en staðnum sem hann var 

haldinn á. Það gæti verið vegna þess að íþróttaferðamaðurinn er sjálfur hluti af 

íþróttaviðburðinum. Það að taka þátt í þríþraut eða maraþoni krefst mikillar þjálfunar og 
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íþróttaferðamennirnir sem taka þátt verða að vera einbeittir í íþróttum sínum, agaðir og 

tilbúnir til að eyða í þær miklum tíma. Af þessum sökum gæti persónuleg upplifun á 

viðburðinum orðið sterkari. Til dæmis gæti íþróttamaður sem nær persónulegum 

markmiðum sínum haft betri mynd af íþróttaviðburðinum vegna tilfinningaástandsins sem 

hann er í. Á sama tíma gæti virkur íþróttaferðamaður verið gagnrýnni vegna þess að hann 

er þátttakandi (2010a). 

Samkvæmt rannsókn sem sömu aðilar gerðu árið 2011 voru skoðuð áhrif lítilla 

íþróttaviðburða á ímyndir staða í dreifbýli. Niðurstöðurnar bentu til þess að þátttakendur 

og áhorfendur hefðu ekki sömu mynd af stöðunum eftir viðburðina. Auk þess kom í ljós að 

viðmælendur tengdu ákveðin þemu og skipulagsatriði á viðburðunum við staðina sjálfa 

(Hallmann og Breuer, 2011). Í rannsókn frá árinu 2010 voru sex ólíkir íþróttaviðburðir í 

Þýskalandi skoðaðir í þeim tilgangi að rannsaka viðhorf íþróttaferðamanna til staðanna 

sem halda þá. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að t.d. andrúmsloft viðburðanna og 

stemmningin þar hafi áhrif á hvort ferðamennirnir heimsæki staðinn aftur (Hallmann og 

Breuer, 2010b). 

Kavetsos og Szymanski segja að það hafi sýnt sig að það að halda stóra íþróttaviðburði 

hafi ekki áhrif á aukna komu ferðamanna (2010) en Fouire
 
og Santana-Gallego eru á öðru 

máli. Þau rannsökuðu áhrif stórra íþróttaviðburða á þá staði þar sem þeir voru haldnir. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar benda til þess að flestir íþróttaviðburðir auki komur 

ferðamanna. Þau komust jafnframt að því að viðburðir sem haldnir eru á háannatíma 

ferðaþjónustunnar dragi að sér færri nýja ferðamenn en viðburðir sem eru haldnir utan 

háannatíma ferðaþjónustunnar. Einnig virðast dýrustu viðburðirnir ekki endilega hafa 

veigamestu kostina fyrir samfélagið. Tegund viðburða og tímasetning þeirra, t.d. hvenær 

ársins þeir eru haldnir, hafi í raun meiri áhrif á velgengni þeirra. Velgengnin sé þá mæld út 

frá fjölda ferðamanna (Fourie og Santana-Gallego, 2011).  

Kavetsos og Szymanski benda á að það að halda stóra íþróttaviðburði skapi ekki fleiri 

störf, svæðisbundinn efnahagur vænkist ekki og, eins og áður hefur komið fram, komur 

ferðmanna aukist ekki. Þrátt fyrir það virðast þeir stjórnmálamenn sem standa fyrir því að 

halda viðburðina styrkja pólitíska stöðu sína og það virðist alltaf vera eftirsókn eftir því að 

halda þá. Ástæðan fyrir þessu mun vera vellíðunarstuðullinn (e. feel good-factor) sem 

tengist því að vera gestgjafinn (Kavetsos og Szymanski, 2010).  

Íþróttatengd ferðaþjónusta er talin til heilsutengdrar ferðaþjónustu. Van Spielen skilgreindi 

heilsutengda ferðaþjónustu sem: „...það að dvelja að heiman, með heilsu sem mikilvægasta 

hvatann og að heilsueflingin fari fram í umhverfi fyrir frítíma (e. leisure settings)“ (Van 

Spielen, 2009, 4). Van Spielen skipti heilsutengdri ferðaþjónustu í fimm flokka:  

 Afþreying í sól og stuði (e. sun and fun activities). 

 Þátttaka í heilbrigðri hreyfingu en heilsa eða heilbrigði er ekki aðal hvati ferðarinnar 

(t.d. ævintýra- og íþróttaferðamennska). 

 Að helsti hvatinn að ferðalaginu sé heilsa (t.d. ferðalög með skemmtiferðaskipum 

eða ferðalög í annað loftslag). 

 Ferðalag til að fara í gufuböð, nudd eða annað heilsutengt (spa-ferðamennska). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517711000148
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 Læknisfræðilegar ástæður.   

(Smith og Puczkó, 2009) 

Þegar áhrif íþróttaviðburða á áhorfendur eru skoðuð sýna rannsóknir nokkuð svipaðar 

niðurstöður. Í rannsókn frá árinu 2012 kom í ljós að mikill meirihluti áhorfenda á 

íþróttakeppnir áleit sig eftir áhorfið verða innblásna til að taka aukinn þátt í íþróttum eða 

annarri hreyfingu sem hefur góð áhrif á heilsuna. Þar höfðu keppendurnir og keppnin sjálf 

mest áhrif (Ramchandani og Coleman, 2012). Í bandarískri rannsókn frá árinu 2000 kom 

fram að konur í dreifbýli hreyfðu sig minna en konur í þéttbýli, m.a. vegna þess að þær 

sæju minna af fólki að stunda íþróttir eða annars konar hreyfingu í sínu nánasta umhverfi 

(Wilcox, Castro, King, Housemann og Brownson, 2000). Þá virðist heldur ekki vera nóg að 

horfa aðeins á íþróttir í sjónvarpi því samkvæmt breskri rannsókn frá árinu 2011 verður 

fólk sem horfir á íþróttaviðburði í sjónvarpi minna innblásið til að hreyfa sig heldur en þeir 

sem  horfa beint á viðburðinn (UK Sport, 2011).  

Rannsókn sem skoðaði áhrif stórra íþróttaviðburða á heimamenn leiddi í ljós að það að 

halda viðburðinn hækkaði vellíðunarstuðul íbúanna óháð aldri og kyni. Áhrifin væru þó 

ekki sérlega langvinn (Kavetsos og Szymanski, 2010).  

Íþróttatengd ferðaþjónusta virðist hafa ýmsa jákvæða kosti í för með sér þótt ekki séu allir 

sammála um jákvæð áhrif íþróttaviðburða á samfélag heimamanna. Íþróttaviðburðir sem 

hafa verið teknir til skoðunar af fræðimönnum hafa verið af ýmsum stærðargráðum og hafa 

skal í huga að allir þeir viðburðir sem hér eru til umfjöllunar teljast til lítilla viðburða, 

miðað við aðra viðburði í heiminum, þó að þeir fjórir séu samt vissulega misstórir. 

2.6 Ferðamannatímabil 

Árstíðabundnar sveiflur eru eitt af aðaleinkennum ferðaþjónustunnar á heimsvísu og flestir 

hafa sennilega heyrt minnst á ferðamannatímabil. Samkvæmt skýrslu Ferðamálastofu 

ferðast innlendir ferðamenn hér á landi mest í júlí en ágúst og júní eru næstvinsælastir. 

Mun færri ferðast aðra mánuði. Vinsælustu mánuðirnir til Íslandsferða meðal erlendra 

ferðamanna eru júní, júlí og ágúst og af þeim er júlí vinsælastur (Ferðamálastofa, 2012). 

Það kemur því ekki mikið á óvart að allir fjórir viðburðirnir sem hér eru til umfjöllunar séu 

haldnir á sumrin. Oft hefur verið litið á árstíðabundnu sveiflurnar sem mikið vandamál 

fyrir ferðamannaiðnaðinn og hefur þeim verið kennt um að skapa eða auka á vanda hans. 

Þetta getur falist í erfiðleikum við að halda starfsfólki í fullum stöðum, vandamál tengd 

lágri ávöxtun sem valda mikilli áhættu í rekstri og vandamál tengd háannatíma, t.d. of 

mikill átroðningur á viðkomandi ferðamannastöðum. Árstíðasveiflur gera það líka að 

verkum að aðstaða fyrir ferðamenn og ferðamannastaðir eru oft í lítilli notkun á löngu 

tímabili og því getur verið erfitt fyrir ferðaþjónustufyrirtæki að bera sig. Það kemur því 

ekki á óvart að reynt hafi verið að draga úr árstíðabundnum sveiflum í ferðaþjónustu með 

ýmsum aðferðum (Butler, 1994/2011).  

Butler bendir á að jákvæðar hliðar á árstíðasveiflum í ferðaþjónustu hafi ekki verið mikið 

rannsakaðar (Butler, 1994/2011). Í rannsókn sem gerð var í Bornholm, sem er austast í 

Danmörku og er hálfgerður sumarleyfisstaður, kom í ljós að algengasta tegund ferðamanna 

á þessum slóðum, þ.e. þeir ferðamenn sem voru einungis í fríi (e. holiday), komu 

langflestir í júní, júlí og ágúst. Þeir ferðamenn sem komu þangað til að heimsækja ættingja 

og vini komu oftast í desember vegna jólanna. Þeir ferðamenn sem voru í öðrum 
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erindagjörðum, t.d. á ferðalagi vegna viðskipta, íþróttaviðburða eða í verslunarleiðöngrum, 

komu aðallega í október og desember. Þeir ferðamenn sem voru á leið í frí (e. holiday) og 

komu utan háannatíma voru fæstir að koma í fyrsta skipti. Eins kom í ljós að ferðamenn 

sem eru á ferðalögum utan háannatíma stoppa yfirleitt styttra en þeir sem eru á ferð á 

háannatíma (Lundtorp, Rassing og Wanhill, 1999/2011). Það er misjafnt eftir stöðum 

hversu vel ferðaþjónustufyrirtækjum tekst að bera sig utan háannatíma. Fyrir sum hótel er 

t.d. hagkvæmasta leiðin að hafa lokað utan háannatíma. Fyrir önnur gæti kraftmikil 

markaðssetning á tímanum utan háannatíma borgað sig. Dæmi um velheppnaða svoleiðis 

markaðsetningu er að viðskiptavinurinn fái meira fyrir peningana sína utan háannatíma, t.d. 

eina nótt fría á hóteli eða frítt á viðburð í nágrenninu með gistingunni sem hann kaupir 

(Jeffrey og Barden, 1999/2011).   

Ferðaþjónusta getur vafalaust stuðlað að miklum efnahagslegum ávinningi í norrænum 

ríkjum og þá sérstaklega á jaðarsvæðum. Greinin þarf þó að veita loftslagsbreytingum 

athygli ætli hún að geta vaxið. Loftslagsbreytingarnar leiða bæði af sér staði sem njóta 

góðs af þeim og staði sem njóta alls ekki góðs af þeim. Hlýnun jarðar og lenging 

sumartímans gætu til dæmis verið jákvæðar breytingar fyrir mörg Norðurlönd (Hall, 

Müller og Saarinen, 2009). Hitabreytingar í heiminum gætu haft áhrif á ferðaþjónustu í 

framtíðinni því þá gætu árstíðirnar, og í framhaldi árstíðasveiflur, breyst. Á sumum stöðum 

gætu sumrin lengst og því ferðamannatímabilið með. Á stöðum sem gera t.d. út á 

vetraríþróttir eins og skíði gæti ferðamannatímabilið styst. Á öðrum stöðum, t.d. á 

ákveðnum svæðum sem gera út á strandferðamennsku, gæti ferðaþjónustan einfaldlega 

horfið af svæðinu þar sem hætta er á að aðalaðdráttaraflið sökkvi í sjó (Butler, 1994/2011).  

Í Ferðamálaáætlun 2011-2020 er talað um að ferðamannatímabilið á Íslandi sé sex til átta 

vikur á sumum stöðum en sé á höfuðborgarsvæðinu og svæðunum þar í kring alveg frá maí 

og fram í september. Þar er einnig talað um að það þurfi átak með skýra stefnumótun til 

þess að lengja ferðamannatímabilið og er t.d. nefnt að hægt væri að opna 

lykilferðamannastaði fyrr á vorin og loka þeim seinna á haustin (Ferðamálastofa, 2011).  

Higham og Hinch tala um að einu sinni hafi bæði íþróttir og ferðaþjónusta verið mjög 

árstíðabundin. Hins vegar hafi íþróttir að miklu leyti náð að losa sig undan takmörkunum 

íþróttatímabila. Í íþróttagreinum þar sem lið keppa nú nánast allt árið, t.d. fyrir tilstuðlan 

innanhússleikvalla, hefur hugmyndinni um ákveðin íþróttatímabil í raun verið eytt. Þetta á 

hins vegar ekki við í ferðamennsku. Þar eru árstíðasveiflur ennþá hindrun í þróun og valda 

erfiðleikum í rekstri og stefna efnahagslegum stöðugleika ferðaþjónustufyrirtækja í voða. 

Higham og Hinch halda því fram að breytingin á sveiflum í íþróttum geti virkað vel á 

ferðaþjónustu. Íþróttatengd ferðaþjónusta geti þannig aukið líkur á að markmiðinu um 

lengingu ferðamannatímabilsins verði náð (Higham og Hinch, 2002). 
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3 Viðburðir til umfjöllunar 

Eins og fram hefur komið verða fjórir viðburðir á fjórum stöðum á landinu skoðaðir 

sérstaklega. Áður en fjallað verður um hvern viðburð fyrir sig verður litið á dreifingu 

ferðamanna um landið og þeir staðir skoðaðir sérstaklega sem hér eru til umfjöllunar. Að 

því loknu verður fjallað um hvern viðburð fyrir sig, einn í hverjum kafla. 

3.1 Dreifing ferðamanna 

Í skýrslu Ferðamálastofu var skoðað hvaða landsvæði og staði Íslendingar heimsóttu á 

ferðalögum sínum árið 2011. Í skýrslunni var ferðalag skilgreint sem ferðalag fjarri heimili 

þar sem gist var eina nótt eða lengur. Meðal Íslendinga virðast Norðurland og Suðurland 

vera vinsælustu landshlutarnir. Af stöðum sem voru nefndir sérstaklega var Akureyri 

vinsælasti áfangastaðurinn, en um 42% svarenda sögðust hafa farið í ferðalag þangað. 

Gullni hringurinn, Þingvellir, Gullfoss og Geysir var næstvinsælasti áfangastaður 

Íslendinga. Þegar litið er á þá staði sem eru til umfjöllunar í þessari ritgerð var 

Mývatnssveit í fimmta sæti yfir vinsælustu áfangastaði landsins, þar sem 16,4% Íslendinga 

sögðust hafa farið þangað í ferðalag. Egilsstaðir/Hallormsstaður voru sjöundi vinsælasti 

áfangastaðurinn meðal landans þar sem 14,5% svarenda sögðust hafa farið þangað í 

ferðalag. Ísafjörður var í áttunda sæti en 14,0% svarenda sögðust hafa ferðast þangað. 

Innlendum ferðamönnum fækkar lítillega í Mývatnssveit og á Egilsstöðum/Hallormsstað 

frá árinu 2010. Aftur á móti fjölgar innlendum ferðamönnum til Ísafjarðar um 2,3%. 

Hvolsvöllur var ekki mældur sérstaklega en þó sést að margir innlendir ferðamenn 

ferðuðust um Suðurland. Þeim fækkar síðan jafnt og þétt eftir því sem staðirnir eru fjær 

höfuðborgarsvæðinu (Ferðamálastofa, 2012).  

Í skýrslu Ferðamálastofu kemur einnig fram hvaða landssvæði og staði erlendir ferðamenn 

heimsóttu árið 2011. Þar kemur fram og kemur kannski lítið á óvart að höfuðborgarsvæðið 

var langoftast heimsótt og af stöðunum sem voru sérstaklega nefndir var Reykjavík 

langvinsælust en um 94,3% erlendra ferðamanna árið 2011 sóttu hana heim. Af þeim 

stöðum sem skoðaðir eru í þessari ritgerð var Mývatn vinsælasti staðurinn en 42,1% 

erlendra ferðamanna ferðuðust þangað á ferð sinni um landið. Þá voru 27,5% erlendra 

ferðamanna sem heimsóttu Egilsstaði/Hallormsstað og 11,1% fóru til Ísafjarðar. Sem fyrr 

var Hvolsvöllur ekki skoðaður sérstaklega. Suðurlandið virðist þó vera ákaflega vinsælt 

meðal erlendra ferðamanna og gerðu 72,0% erlendra ferðamanna sér ferð þangað og 

eflaust hafa einhverjir þeirra litið við á Hvolsvelli (Ferðamálastofa, 2012). 

3.2 Mývatnsmaraþon 

Skútustaðahreppur er í Suður-Þingeyjarsýslu. Þéttbýliskjarni er í Reykjahlíð og einnig er 

frekar þéttbýlt á Skútustöðum þó að þar sé ekki um eiginlegt þéttbýli að ræða. Hið vel 

þekkta Mývatn er í Skútustaðahreppi. Það dregur nafn sitt af miklu mýi sem heldur til við 

vatnið. Mývatn er 37 m
2
 að stærð (Mývatnsstofa, á.á.). Í Mývatnsmaraþoninu er hlaupið í 

kringum vatnið. Fjórar vegalengdir eru í boði, heilt maraþon, hálft maraþon, 10 km og 3 

km. Allar vegalengdirnar enda við jarðböðin (Guðrún Ó. Brynleifsdóttir, starfsmaður 

Mývatnsstofu, símtal, 27. mars 2013). Jarðböðin sem hér um ræðir eru Jarðböðin við 

Mývatn sem voru opnuð með nýja aðstöðu í júní 2004. Þau eru rétt rúma 500 metra frá 

þéttbýlinu í Reykjahlíð (Jarðböðin við Mývatn, á.á.). Heila maraþonið hefst við jarðböðin 
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og nást þá þeir 42,2 km sem verða að vera til þess að maraþonið teljist gilt. Hinar 

vegalengdirnar hefjast síðan á mismunandi stöðum í kringum vatnið. Reyndar eru uppi 

hugmyndir um að breyta 3 km leiðinni og hafa hana frekar þannig að hlaupið sé frá 

Reykjahlíð að jarðböðunum til að valda minna ónæði hjá þeim hlaupurum sem eru að 

hlaupa lengri vegalengdir. Í hlaupinu er hægt að taka þátt í sveitakeppni þar sem í mesta 

lagi fimm hlauparar skrá sig saman í lið og þrír bestu tímarnir gilda. Sú sveit sem er með 

besta samanlagða tímann vinnur. Með skráningu í hlaupið fær keppandinn, auk 

þáttökuseðilsins í hlaupið, stuttermabol merktan hlaupinu, boð í grillveislu að hlaupinu 

loknu og aðgangsmiða í jarðböðin. Einnig eru veitt útdráttarverðlaun að hlaupi loknu. Í ár 

verður Mývatnsmaraþonið haldið laugardaginn 1. júní (Guðrún Ó. Brynleifsdóttir, 

starfsmaður Mývatnsstofu, símtal, 27. mars 2013).  

3.3 Rathlaupið Bjartur 

Á Jökuldalsheiði á Austurlandi eru rústir gamalla heiðarbýla. Þar varð Halldór Laxness 

innblásinn til að skrifa Sjálfstætt fólk og er talið að Bjartur í Sumarhúsum sé samsuða úr 

mörgum aðilum sem bjuggu í heiðinni (Ferðafélag Fljótsdalshéraðs, á.á.). Ferðaskrifstofan 

Austurför, Ungmenna- og íþróttafélag Austurlands og Fjarðarbyggð standa fyrir 

rathlaupinu Bjarti sem fer fram á Jökuldalsheiði. Rathlaupið er nefnt í höfuðið á Bjarti í 

Sumarhúsum. Rathlaupið var haldið í fyrsta skipti í fyrra og er í ár haldið þann 31. ágúst. Í 

hlaupinu mynda þátttakendur lið og fá afhent kort. Búið verður að koma fyrir ótal flöggum 

á heiðinni og þurfa þátttakendur að safna saman eins mörgum flöggum og þeir geta. Flest 

stig fást fyrir þau flögg sem lengst eru í burtu og þau sem erfiðast er að nálgast. Hægt er að 

taka þátt í fjögurra tíma, tíu tíma eða sólarhringsrathlaupi. Til þess að vekja athygli á stóra 

hlaupinu er annað minna hlaup sem haldið er inni á Egilsstöðum. Það verður haldið 

laugardaginn 15. júní. Það fer fram á styttri tíma og verður aðeins í tvær eða þrjár 

klukkustundir (Magnfríður Ólöf Pétursdóttir, starfsmaður Austurfarar, símtal, 20. mars 

2013). 

3.4 Tour de Hvolsvöllur 

Tour de Hvolsvöllur er hjólreiðakeppni sem fyrst var haldin árið 1993 og naut nokkurra 

vinsælda. Hún lognaðist síðan út af og var ekki haldin í nokkur ár. Vanta þótti stóra 

íþróttakeppni í sveitarfélagið og þótti því tilvalið að endurvekja Tour de Hvolsvöllur. 

Keppnin var haldin aftur árið 2011, var einnig haldin í fyrra og verður í sumar haldin þann 

29. júní. Þrír upphafsstaðir eru í boði í keppninni en endastöðin er alltaf Hvolsvöllur. 

Vegalengdirnar sem í boði eru, eru 110 km og þá er upphafsstaðurinn Reykjavík, 48 km 

þar sem upphafsstaðurinn er Selfoss og stysta vegalengdin er 14 km en þá er hjólað frá 

Hellu (Árný Lára Karvelsdóttir, markaðs- og kynningarfulltrúi Rangárþings eystra, 

tölvupóstur, 12. apríl, 2013). Verðlaun eru veitt fyrir 1.-3. sæti í 110 km flokki og 48 km 

flokki auk útdráttarverðlauna. Öllum keppendum er boðið í sund á Hvolsvelli að keppni 

lokinni (Rangárþing eystra, 2013). 

 

3.5 Mýrarboltinn 

Mýrarboltinn er íþrótt sem kemur frá Finnlandi og var upphaflega stunduð af fólki sem var 

að æfa sig fyrir keppni á gönguskíðum. Jóhann Bæring Gunnarsson, aðalritari 

Mýrarboltafélags Íslands og viðmælandi minn, fór ásamt Jóni Páli Hreinssyni, öðrum 
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stjórnanda Mýrarboltans, til Finnlands til þess að kynnast íþróttinni. Þeir hrifust af 

skemmtanagildi hennar og árið 2004 var fyrsta mýrarboltamótið haldið hér á landi (Jóhann 

Bæring Gunnarsson, símtal, 8. apríl, 2013). Keppt er á mýrarboltavöllum í Tunguskógi í 

Skutulsfirði (Mýrarboltinn, á.á.). Innifalið fyrir keppendur er m.a. aðgangur að tónleikum, 

brennu og balli (Jóhann Bæring Gunnarsson, símtal, 8. apríl, 2013). Þátttakendur skrá sig í 

liðum en þeir sem ekki eru í liði geta samt skráð sig og keppnishaldarar finna þeim lið. 

Mýrarboltinn er haldinn um verslunarmannahelgina og nýtur mikilla vinsælda. Mótið hefst 

á föstudagskvöldi verslunarmannahelgarinnar og það kvöld er gengið frá skráningu og 

armbönd og keppnisgögn afhent. Á laugardeginum og sunnudeginum er boltinn spilaður. 

Lokahóf er á sunnudagskvöldinu. Mýrarboltinn er eini viðburðurinn sem hér er til 

umfjöllunar þar sem áfengi er haft um hönd, hjá þeim sem vilja, meðan keppnin fer fram 

(Mýrarboltinn, á.á.). 
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4 Aðferðafræði 

Höfundur þessarar ritgerðar hefur tekið þátt í nokkrum almenningshlaupum sér til mikillar 

skemmtunar. Eins bjó höfundur úti á landi um tveggja ára skeið og fékk á þeim tíma 

mikinn áhuga á fyrirkomulagi á ferðaþjónustu í dreifbýli. Í framhaldi af þessu tvennu 

kviknaði sú hugmynd að skoða nokkra viðburði sem haldnir eru á ólíkum stöðum á 

landinu. Áhersla var lögð á að allir viðburðirnir væru íþróttatengdir en þó ólíkir. 

Niðurstaðan varð að skoða rathlaupið Bjart sem haldið á Austurlandi, hjólreiðakeppnina 

Tour de Hvolsvöllur á Suðurlandi, Mýrarboltann sem er haldinn á Vestfjörðum og 

Mývatnsmaraþonið sem er haldið á Norðurlandi. 

  

Markmið ritgerðarinnar er að skoða fyrirkomulag fjögurra, ólíkra íþróttatengdra viðburða 

sem haldnir eru á mismunandi stöðum á landinu og reyna að sjá hvað þeir eiga 

sameiginlegt og hvað sé ólíkt með þeim. Höfundi ritgerðarinnar þótti m.a. áhugavert að 

komast að hvenær viðburðirnir hefðu fyrst verið haldnir, hvernig þeir hefðu verið kynntir 

og hvort það væru frekar heimamenn eða aðkomumenn sem tækju þátt í þeim. Þá fannst 

höfundi áhugavert að skoða hvaða áhrif þeir hefðu á samfélag heimamanna að mati 

viðmælendanna. Eins var reynt að komast að því hvort þeir næðu að standa undir sér 

fjárhagslega eða hvort þeir hlytu einhverja styrki og þá frá hverjum. Einnig var reynt að 

komast til botns í því hvort þeir væru sjálfbærir í skilningi sjálfbærrar þróunar, auk þess að 

kynnast almennu skipulagi og þróun viðburðanna.  

  

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með eru: Hvað eiga viðburðirnir fjórir, sem eru 

til umræðu, sameiginlegt og hvað er ólíkt með þeim? 

  

Í febrúar hófst vinna við fræðilega kaflann. Heimilda var leitað, bæði á veraldarvefnum og 

á bókasöfnum. Á sama tíma var reynt að móta betur efni ritgerðarinnar. Í mars var byrjað 

að tala við viðmælendur. Höfundur notaði eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem gögnum 

var aflað með hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum (Esterberg, 2002). Höfundur notaðist 

því við spurningaramma sem viðmið til að halda viðtalinu inni á réttri braut en hélt því þó 

frekar opnu.  

 

Viðmælendur í þessu verkefni eru Guðrún Ó. Brynleifsdóttir, framkvæmdarstjóri 

Mývatnsstofu, vegna Mývatnsmaraþons, Magnfríður Ólöf Pétursdóttir, verkefnisstjóri hjá 

Austurför, vegna Bjarts rathlaups, Árný Lára Karvelsdóttir, markaðs- og kynningarfulltrúi 

Rangárþings eystra, vegna Tour de Hvolsvöllur og Jóhann Bæring Gunnarsson, aðalritari 

Mýrarboltafélags Íslands, vegna Mýrarboltans. Þar sem viðmælendurnir voru staddir víðs 

vegar um landið voru viðtölin tekin í gegnum síma. Eftir miklar vangaveltur um hvernig 

best væri að taka viðtölin upp hófust æfingar með síma og upptökutæki þar sem hringt var í 

vini og vandamenn. Eftir nokkrar misheppnaðar tilraunir sýndi það sig að best reyndist að 

hringja úr heimasíma foreldra höfundar og halda á upptökutækinu á meðan, þannig 

heyrðist vel í bæði spyrjanda og viðmælanda. 

  

Viðtöl við Magnfríði hjá rathlaupinu Bjarti, Guðrúnu hjá Mývatnsmaraþoni og Jóhann hjá 

Mýrarboltanum fóru fram með þessum hætti. Árný Lára Karvelsdóttir hjá Tour de 
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Hvolsvöllur sendi svör sín í tölvupósti, því þannig gæti hún spurt þann sem áður sá um 

hjólreiðakeppnina ef eitthvað væri. 

  

Eftir að viðtölin höfðu verið tekin var hafist handa við að afrita þau. Þegar að búið var að 

afrita öll viðtölin og svörin komin frá Árnýju var byrjað að greina gögnin. Fyrst var farið 

yfir þau með opinni kóðun og svo var farið yfir þau með grundaðri greiningu þar sem búið 

var að velja nokkur fyrirfram ákveðin þemu. Eftir að minnisblöð höfðu verið skrifuð og 

rýnt vel í textann, þar sem reynt var að finna hvað viðburðirnir ættu sameiginlegt og hvað 

væri ólíkt með þeim, var ritgerðin sett í eitt skjal. 

  

Nokkrum þáttum hefði mátt gera betri skil en hér er gert. Það hefði t.d. verið ákjósanlegra 

að taka viðtölin maður á mann og mögulega hefðu þau tekist betur ef þau hefðu verið tekin 

þannig. Vegna þess að viðmælendurnir eru dreifðir um landið og vegna  tíma- og 

peningaskorts höfundar voru viðtölin tekin í gegnum síma. Það var mjög margt annað sem 

gaman hefði verið að rannsaka í tengslum við viðburðina. Má þar t.d. nefna viðhorf 

heimamanna sem hægt hefði verið að skoða bæði með eigindlegri eða megindlegri 

rannsókn. Ef þessi þáttur hefði verið tekinn með hefði verkefnið þó trúlega orðið of stórt 

og því var það ekki gert í þetta sinn. Höfundur átti í raun mjög erfitt með að afmarka efnið 

þar sem gífurlega margt vakti áhuga hans. Þá hefði verið gaman að taka þátt í viðburðunum 

áður en fjallað var um þá en þar sem þeir eru allir haldnir að sumarlagi var ekki möguleiki 

að gera það að þessu sinni.  
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5 Niðurstöður viðtala og umræður 

Í inngangi og aðferðafræðikafla var talað um hvaða rannsóknarspurningar hefði verið 

miðað við þegar vinna við gerð ritgerðarinnar hófst, þær voru: Hvað eiga viðburðirnir 

fjórir, sem eru til umræðu í ritgerðinni, sameiginlegt og hvað er ólíkt með þeim?Auk 

þessara spurninga var fjöldi minni spurninga, sem áður hafa komið fram, notaður til þess 

að þrengja efnið.  

 

Hér á eftir verður litið á það helsta sem kom út úr viðtölunum eftir þemagreiningu 

höfundar. Þemunum hefur verið skipt niður í kafla. Yfirleitt er eitt þema tekið fyrir í 

hverjum kafla en þau þó höfð saman sem fjölluðu um svipað eða tengt efni. Umræður eru 

einnig innan hvers kafla. 

5.1 Kynning og auglýsingar 

Nokkur munur virðist vera á því hvernig viðburðirnir fjórir eru kynntir eða auglýstir. 

Veraldarvefurinn virðist þó vera notaður til að auglýsa þá alla, auk annarra leiða. 

Rathlaupið Bjartur, Tour de Hvolsvöllur og Mýrarboltinn eru með facebook-síður sem fólk 

getur líkað við og þannig fylgst með fréttum af viðburðunum. Mývatnsmaraþonið er eini 

viðburðurinn sem er ekki með facebook-síðu. Jóhann Bæring Gunnarsson talar um að á 

fyrstu árum Mýrarboltans hafi heimasíðan og aðrir netmiðlar aðallega verið notaðir til að 

auglýsa viðburðinn. Guðrún Ó. Brynleifsdóttir nefndi að Mývatnsmaraþonið hafi eitthvað 

verið auglýst í útvarpinu og Árný Lára Karvelsdóttir sagði að útvarpið hafi einnig verið 

notað til að auglýsa Tour de Hvolsvöllur og náið samstarf hafi verið við útvarpsstöðina K 

100.5 sem einnig er einn af styrktaraðilum hjólreiðakeppninnar. Magnfríður Ólöf hjá 

Austurför sagði að rathlaupið Bjartur hafi í fyrra, til viðbótar við facebook, verið auglýst í 

fréttabréfi staðarins. Mývatnsmaraþonið, rathlaupið Bjartur og Tour de Hvolsvöllur 

auglýsa öll inni á viðburðasíðum hlaupara eða hjólreiðamanna, t.d. á hlaup.is og á hfr.is. 

Jóhann Bæring talaði um að á síðustu árum hefði Mýrarboltinn verið auglýstur á fleiri 

stöðum en á vefnum, eins og t.d. í sjónvarpinu. Hann segir einnig að þeir hjá 

Mýrarboltanum leggi áherslu á léttan og skemmtilegan fréttaflutning og að það hafi gengið 

nokkuð vel. Sem dæmi um þetta er Jóhann Bæring með starfstitilinn drullusokkur á vefsíðu 

Mýrarboltans og Jón Páll og Hálfdán Bjarki, hinir stjórnendur Mýrarboltans, titlaðir sem 

mýrarfláki og skíthæll. Árný Lára Karvelsdóttir segir að í ár sé ætlunin að fara í samstarf 

við sjónvarpsmiðla um frekari kynningu á Tour de Hvolsvöllur. Að mati Guðrúnar Ó. 

Brynleifsdóttur var Mývatnsmaraþonið illa markaðssett og illa kynnt í fyrra en stefnt er að 

því að búa til kynningarmyndband til að setja á netið og reyna svo að fá blaðamann til að 

skrifa grein á ensku til að senda út í blöð og tímarit. Hún nefndi einnig að aðstandendur 

Mývatnsmaraþons ætluðu að reyna að koma á samstarfi við fyrirtækið Arctic Running. 

Magnfríður Ólöf Pétursdóttir hjá Austurför talaði um mikilvægi þess að svona viðburðir 

spyrðust út: 

„…maður þarf soldið að detta inn í réttu hópana, ef maður finnur einn sem fílar þetta og 

þekkir þá fleiri með áhuga á svona...“ 
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Í rannsókn Hallmann og Breuer getur ákveðin stemmning sem myndast á viðburðunum og 

hvernig hún hefur áhrif á þátttakendur haft áhrif á hvort þeir heimsæki aftur staðinn sem 

viðburðurinn er haldinn á (2010b). Viðmælendurnir minntust allir á mikilvægi 

stemmningar fyrir viðburðina. Getz talaði um að hver viðburður væri einstakur þar sem 

hann gerðist aðeins einu sinni og væri í rauninni aldrei nákvæmlega eins þótt hann yrði 

haldinn aftur (2008). Þetta kom líka fram í viðtölunum þar sem flestir nefndu hvernig 

viðburðirnir hefðu þróast og breyst í tímans rás. Þátttakendahópurinn hafi tekið 

breytingum, tímasetningar, umgjörð viðburðanna, veðrið, verðið, stemmningin og fleira. 

Það að viðburðirnir séu aldrei alveg eins getur hvatt fólk til að sækja þá ár eftir ár þótt 

ákveðnir þættir haldist eins.  

Segja má að staðirnir auglýsi viðburðinn og að viðburðirnir auglýsi staðinn. Hægt er að 

nota viðburðinn til að kynna staðinn og starfsemi á staðnum. Guðrún hjá 

Mývatnsmaraþoninu talaði um að kynna starfsemi á staðnum í gegnum viðburðinn og 

Magnfríður hjá rathlaupinu Bjarti talaði um að nota viðburðinn til að vekja athygli á 

merkingu heiðarbýlanna. Chuang talaði einmitt um að dreifbýlisferðamennska hentaði 

þeim sem að vilja vernda menningu svæðis (2010). Þá er einnig hægt að líta þannig á að 

staðurinn sé notaður til að kynna viðburðinn, t.d. að Mývatn sé mikið aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn og sé því kjörinn staður til að halda viðburð. 

5.2 Aðstandendur viðburðanna og 

stuðningsaðilar 

Allir viðburðirnir eru á vegum margra aðila. Í öllum keppnunum nema Mýrarboltanum 

koma bæjaryfirvöld að skipulagningunni. Í Mývatnsmaraþoni eru það Mývatnsstofa, 

Björgunarsveitin Stefán og Mývetningur, ungmenna- og íþróttafélagið á staðnum, sem 

halda viðburðinn. Í rathlaupinu eru það Ungmenna- og íþróttafélag Austurlands, 

ferðaskrifstofan Austurför og Fjarðarbyggð sem sjá um skipulagningu. Í Tour de 

Hvolsvöllur eru það Rangárþing eystra í samvinnu við hjol.is sem standa að viðburðinum. Í 

Mýrarboltanum eru það Jóhann Bæring Gunnarsson viðmælandi minn, Jón Páll Hreinsson 

og Hálfdán Bjarki Hálfdánsson sem eru aðalskipuleggjendur og eins og Jóhann lýsir því 

sjálfur: 

„Stjórnsýsluleg uppbygging Mýrarboltafélagsins er líkt og hjá 

Kommúnistaflokki í Austur-Evrópu. Það er þriggja manna hópur sem öllu ræður“. 

 

Allir viðburðirnir fá styrki nema Mýrarboltinn. Sharpley talaði einmitt um að það væri 

líklegt að ferðaþjónusta í dreifbýli þyrfti fjárhagsstyrki til að haldast gangandi (2002). 

Flugfélagið Mýflug styrkir Mývatnsmaraþonið og Fjarðarbyggð styrkir rathlaupið Bjart. 

Styrkur Mýflugs til maraþonsins er fjárstyrkur en Fjarðarbyggð styrkir rathlaupið um einn 

starfsmann. Magnfríður segir að einnig hafi Fjarðarbyggð verið liðleg við ýmsa litla hluti 

eins og lán á bílum, hjálp við kynningu á rathlaupinu og fleira. Árný Lára Karvelsdóttir 

segir að helstu styrktaraðilar Tour de Hvolsvöllur séu Sláturfélag Suðurlands, Vífilfell, 

verslunin TRI og útvarpsstöðin K 100.5. Mýrarboltinn heldur sér aftur á móti alveg uppi 

sjálfur og er boltinn orðinn helsti styrktaraðili íþróttahreyfingarinnar á Ísafirði. 

Íþróttahreyfingin hjálpi þá í staðinn til við ýmsa hluti eins og að gera vellina tilbúna fyrir 

keppni, sjá um gæslu og fleira. Peningarnir sem skila sér inn fari síðan í að halda 

viðburðinn.  
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Þó að viðburðirnir sjálfir skili litlum sem engum hagnaði og í mörgum tilvikum þurfi að 

borga með þeim er líklegt að gróði samfélagsins sé frekar óbeinn. Þannig skili tekjur sér til 

fyrirtækja á svæðinu sem viðburðirnir eru haldnir á, t.d. hótela og verslana, frá 

ferðamönnunum sem taka þátt í þeim. Auk þess gæti sú kynning sem viðburðirnir skapa 

verið góð fyrir byggðarlagið. 

5.3 Tímasetning viðburðanna 

Viðburðirnir eru allir haldnir að sumri til, Mývatnsmaraþonið og Tour de Hvolsvöllur í júní 

og Mýrarboltinn og rathlaupið Bjartur í ágúst. Mývatnsmaraþonið verður í ár haldið 

laugardaginn 1. júní.  Guðrún Ó. Brynleifsdóttir sagði að á fyrstu árum hlaupsins hefði það 

yfirleitt verið haldið í byrjun júní eða um miðjan júní. Svo var ákveðið að reyna að lengja 

ferðamannatímabilið og þá færðist hlaupið fram í maí. En nú hefur verið ákveðið að föst 

dagsetning hlaupsins sé alltaf fyrsti laugardagurinn í júní og þannig sé hægt að ganga að 

því vísu enda fáir sem ákveði samdægurs að taka þátt í maraþoni.  

Árný Lára Karvelsdóttir sagði að í ár verði hjólreiðakeppnin Tour de Hvolsvöllur haldin 

þann 29. júní en keppnin hefur einnig verið haldin á öðrum tíma. Mýrarboltinn er haldinn 

um verslunarmannahelgina og hefur verið haldinn þá helgi frá árinu 2007. Jóhann Bæring 

Gunnarsson sagði að tvö árin á undan hefði boltinn verið haldinn helgina eftir 

verslunarmannahelgi og fyrsta árið var hann haldinn um mánaðamótin ágúst/september. 

Rathlaupið Bjartur verður haldið 31. ágúst. Magnfríður Ólöf Pétursdóttir talaði um að það 

væri orðið mjög erfitt að finna helgar á sumrin til þess að halda rathlaupið Bjart því það 

væri svo margt annað í boði. Í fyrra sagði hún lélega þátttöku hafa verið í rathlaupinu og 

sagði hún að sú helgi hefði augljóslega ekki hentað. Hún nefndi mikilvægi þess að finna 

helgi þar sem fátt annað væri í boði.   

Samkvæmt skýrslu Ferðamálastofu voru flestir innlendir ferðamenn á ferðalögum um 

landið í júlí. Næstvinsælustu mánuðurnir til ferðalaga voru júní og ágúst (Ferðamálastofa, 

2012). Það kemur heim og saman við það að viðburðirnir eru ekki haldnir á háannatíma 

ferðaþjónustunnar en eins og áður hefur komið fram eru þeir haldnir í júní og ágúst. Þeir 

eru þó heldur ekki haldnir langt utan hans þegar erfitt gæti orðið að fá keppendur til þess 

að mæta. Til dæmis færðist Mývatnsmaraþonið aftur nær háannatímanum eftir tilraun til 

þess að halda það fyrr um vorið.  

5.4 Heimamenn sem þátttakendur og áhrif 

viðburðanna 

Þegar þátttakendur eru skoðaðir virðast þeir, á öllum viðburðunum, aðallega vera 

Íslendingar. Mynstrið virðist yfirleitt vera þannig að fyrst þegar viðburðirnir eru haldnir er 

hlutfall heimamanna hærra en aðkomumanna en það breytist síðan eftir því sem 

viðkomandi viðburður festir sig frekar í sessi. Guðrún Ó. Brynleifsdóttir segir að í 

Mývatnsmaraþoninu hafi keppendur aðallega verið Íslendingar og þá bæði heimamenn og 

fólk annars staðar af landinu. Hún sagði að henni fyndust heimamenn þó mega vera 

duglegri að taka þátt. Þeir hefðu verið mjög duglegir fyrst þegar maraþonið var haldið og 

þá hefði myndast mikil stemmning meðal þeirra en hún hefði dalað. Magnfríður Ólöf 

Pétursdóttir hjá Austurför talaði um að þátttakendurnir í rathlaupinu í fyrra hefðu aðallega 

verið heimamenn með áhuga á útivist. Samkvæmt Jóhanni Bæring Gunnarssyni, fulltrúa 

Mýrarboltans, voru keppendur í Mýrarboltanum fyrstu árin nánast eingöngu heimamenn 
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eða fólk með einhver tengsl við Ísafjörð. Hlutfallið hefur breyst stórlega á síðustu árum og 

eru aðkomumenn nú orðnir meirihluti keppenda í boltanum. Árný Lára Karvelsdóttir sagði 

að í Tour de Hvolsvöllur væru erlendir ferðamenn ekki margir meðal þátttakenda heldur er 

aðallega um að ræða heimamenn, fólk frá nálægum svæðum eins og Selfossi og fólk frá 

höfuðborgarsvæðinu.  

Lewis talaði um að einn kostur dreifbýlisferðaþjónustu væri að hún myndaði aukin 

tækifæri til afþreyingar fyrir heimamenn (1998). Því er hægt að líta svo á að hægt sé að slá 

tvær flugur í einu höggi með því að setja upp íþróttatengdan viðburð í heimabyggð. Brjóta 

upp hversdaginn hjá heimamönnum og skapa óbeinan hagnað á svæðinu.  

Þegar viðmælendurnir voru spurðir hvort viðburðirnir hefðu einhver áhrif voru svörin 

margvísleg. Guðrún Ó. Brynleifsdóttir sagði að í Mývatnsmaraþoninu væri í rauninni alltaf 

verið að kynna einhverja þjónustu af svæðinu sem gæti þannig hjálpað til við að koma 

henni á framfæri. Til dæmis væru númerin sem keppendur fá í hlaupinu og borðinn við 

marklínuna merkt flugfélaginu Mýflugi. Hún telur að hlaupið geti orðið mjög góð kynning 

fyrir staðinn ef tækifærið er nýtt vel. Hún sagðist halda að áhrifin á heimamenn væru ekki 

sérlega mikil enda væru Mývetningar vanir ferðamönnum. Hún sagði að það gæti þó 

hugsanlega haft áhrif að í maraþoninu er hlaupið á veginum og það gæti truflað umferð á 

svæðinu á meðan. Magnfríður Ólöf talaði um að rathlaupið Bjartur væri ennþá það nýtt að 

það væri erfitt að sjá hvaða áhrif það hefði. Hvað Mýrarboltann varðar sagðist Jóhann 

Bæring alveg vera viss um að Mýrarboltinn væri góð kynning fyrir Ísafjörð en hann sagðist 

ekki geta verið viss um að allir væru sammála því. Hann sagði einnig að Mýrarboltinn 

hefði ábyggilega einhver áhrif á bæjarbúa þar sem þetta væri ein af stærstu helgum ársins á 

svæðinu. Jafnframt sagði hann: 

                  Já þetta hefur klárlega áhrif á þjónustu og verslun 

hérna í bænum. Já og hefur bara áhrif á allt 

samfélagið. Og á sama tíma ábyggilega neikvæð 

áhrif á þá heimamenn sem vilja ekki ferðamenn. Ætli 

hver verði ekki bara að svara fyrir sig hvort þetta 

hafi góð áhrif á sig eða ekki. 

Jóhann Bæring segir jafnframt að það hafa tekið öll tíu árin sem Mýrarboltinn hefur verið 

haldinn til að fá samfélagið til þess að taka þá félaga alvarlega, t.d. þannig að 

verslunareigendur trúi því að það sé að koma fólk vestur og það þurfi að hafa opið þessa 

helgi:   

„Fyrir tíu árum var Verslunarmannahelgi 

dauðasta helgi ársins á Ísafirði. Í dag er þetta ein af stærstu helgum 

ársins er varðar gestakomu til Ísafjarðar“. 

 

Árný Lára Karvelsdóttir segir að Tour de Hvolsvöllur sé mjög góð kynning fyrir Hvolsvöll. 

Ferðaþjónustan sé stór atvinnugrein í sveitarfélaginu og með því að halda svona stóran 

íþróttaviðburð komist Hvolsvöllur og sveitarfélagið í heild betur á kortið. Út frá þessu má 

meta það sem svo að viðburðirnir geti haft mikil og góð áhrif á samfélagið þótt fólk hafi 

misjafnar skoðanir á þeim. 

Allir skipuleggjendur viðburðanna er fólk sem býr á svæðinu sem þeir eru haldnir á. 

Gursoy, Kyungmi og Uysal töluðu um að ef ágreiningur væri milli heimamanna og þeirra 



23 

sem halda viðburðinn gæti það haft slæmar afleiðingar í för með sér fyrir framtíð 

viðburðarins (2004). Samkvæmt því sem Jóhann Bæring talaði um getur verið erfitt að 

sannfæra fólk um ágæti viðburðarins og fá það til þess að vera jákvætt gagnvart honum en 

ef það tekst er það betra fyrir bæði framtíð viðburðarins og samfélagið á staðnum. 

Árný Lára segir hjólreiðakeppnina Tour de Hvolsvöllur vera hvatningu fyrir heimamenn til 

þess að leggja stund á hjólreiðar. Sveitarfélagið sé áhugasamt um heilsueflingu og því 

skipti keppnin máli fyrir heimamenn sem liður í bættri heilsu. Eins og rætt var um í 

kaflanum um íþróttatengda ferðamennsku getur það að horfa á íþróttaviðburði og að verða 

var við íþróttaþátttöku annarra í sínu nærumhverfi hvatt fólk til þess að stunda íþróttir eða 

annars konar hreyfingu (Ramchandani og Coleman, 2012; Wilcox o.fl., 2000; UK Sport, 

2011) svo það er líklegt að hjólreiðakeppnin hafi tilætluð áhrif. Hinir viðburðirnir gera það 

eflaust líka. Bæði Jóhann Bæring hjá Mýrarboltanum og Guðrún hjá Mývatnsmaraþoninu 

nefna að viðburðirnir geti orsakað truflun í lífi íbúanna. Jóhann Bæring segir að 

ferðamennirnir sem komi geti pirrað fólk sem ekki vill fá ferðamenn en það samræmist 

einmitt því sem Lewis heldur fram (1998). Guðrún talar um að það geti truflað heimamenn 

í að komast leiðar sinnar að maraþonið sé hlaupið á veginum. Frekar virðast áhrifin vera 

jákvæð en neikvæð sem hljótast af viðburðunum fyrir samfélag heimamanna að mati 

viðmælendanna. 

5.5 Framtíð viðburðanna 

Viðburðirnir fjórir hafa fest sig misvel í sessi en virðast þó flestir ganga vel eða byrja vel, 

hvort sem við á. Þessir viðburðir myndu ekki endilega falla undir örugga möguleika í 

ferðaþjónustu, enda hélt Pearce því fram að hægt væri að skapa þá tegund ferðamennsku 

sem hugnaðist ferðaþjónustuaðilum á hverjum stað og örugga leiðin væri því ekki endilega 

best (1992).  

Allir þessir fjórir viðburðir virðast vera í vexti. Þó að allir viðmælendurnir hafi talað um að 

vilja fá fleira fólk á viðburðina þá minntust bæði Guðrún hjá Mývatnsmaraþoninu og 

Jóhann hjá Mýrarboltanum á það að fá ekki of margt fólk. Guðrún talaði um vilja til að 

hafa hlaupið stórt en hún vildi á sama tíma ekki missa sjarmann sem fylgir því að hafa lítið 

hlaup: 

                   …mann langar að hafa þetta stórt en mann langar 

líka einhvern veginn að hafa þennan sjarma sem það 

hefur núna sem lítið hlaup. Það er mikið einmitt 

búið að velta fyrir sér hvort að maður eigi að reyna 

að fá stærri styrk og gera þetta soldið flott, merkja 

hann meira, einhverju fyrirtæki og svona. En þá er 

maður aftur á móti líka hræddur um að missa 

þennan sjarma og þessa nálægð sko þannig maður 

þarf að fara að velja sko, hversu stór viðburðurinn á 

að verða. 

Hún sagðist þó vilja hafa viðburðinn stærri en áður þar sem þátttakendur hafi einungis 

verið rétt um hundrað.  

Jóhann Bæring sagði Mýrarboltann hafa vaxið jafnt og þétt en þeir sæju fyrir sér að setja 

þak á fjölda keppenda og að hafa að hámarki um hundrað og fimmtíu lið. Eftir að því þaki 
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verður náð mun öll stækkun og þróun viðburðarins fara fram í afþreyingu sem boðið 

verður upp á meðfram mótinu sjálfu, s.s. tónlistaratriðum og annarri skemmtun. Hann 

sagðist telja að það sem einkenndi góða viðburði og það sem þeir hefðu haft og myndu 

hafa áfram sem leiðarljós í Mýrarboltanum væri að hafa skýra sýn á markhóp og markmið 

auk þess að ákveða fyrir hvert mót hve mikla framleiðni þeir ætli að fá út úr hverjum 

keppanda.  

Magnfríður Ólöf sagði að þar sem lítil þátttaka hefði verið í rathlaupinu Bjarti í fyrra þegar 

það var haldið í fyrsta sinn væri ætlunin að hafa það stærra í ár. Hún sagðist einnig telja að 

það væru miklir möguleikar á að markaðsetja rathlaupið fyrir erlenda ferðamenn og 

rathlaup væru t.d. orðin mjög vinsæl íþrótt í Noregi. Hún sagði að vonir stæðu til að 

rathlaupið gæti á endanum borið sig sjálft fjárhagslega.  

Árný Lára sagði að vilji væri fyrir því að gera Tour de Hvolsvöllur að veglegum og föstum 

sessi í hjólamenningu landsmanna og að keppnin yrði að endingu svo vinsæl að hún stæði 

undir sér fjárhagslega. Með því að halda viðburðunum ferskum og spennandi eru sennilega 

meiri líkur á að þeir vaxi í vinsældum og skili inn meiri hagnaði. Á sama tíma þarf að gæta 

þess að fara ekki yfir þolmörk viðburðarins hvað varðar t.d. þátttakendafjölda.  

5.6 Viðburðirnir sem sjálfbær ferðaþjónusta 

Í fræðilega kaflanum hér að framan var minnst á rannsókn Gibson, Kaplanidou og Kang 

frá árinu 2012 þar sem þeir töluðu um að íþróttatengd ferðmennska, sérstaklega tengd 

litlum íþróttaviðburðum væri yfirleitt ódýr, félagsleg og umhverfisvæn, sem eru allt þættir í 

sjálfbærri þróun (2012).  

 

Þetta á að mestu leyti við um þá fjóra viðburði sem hér eru til umræðu. Þeir eru allir 

tiltölulega ódýrir í framkvæmd miðað við annars konar viðburði af sömu stærðargráðu. 

Samkvæmt Guðrúnu hjá Mývatnsstofu er kostnaðurinn við að halda maraþonið t.d. um 500 

þúsund krónur án launakostnaðar og gjaldið sem keppendur borga fyrir þátttökuna er ekki 

sérlega hátt. Viðburðirnir virðast heldur ekki skapa neitt sérstaklega mikinn hagnað sem er 

í samræmi við niðurstöður Sharpley þar sem hann talar um að dreifbýlisferðamennska 

skapi yfir höfuð yfirleitt ekki mikinn hagnað (2002). 

  

Annað atriðið sem Gibson, Kaplanidou og Kang nefna er að ferðamennska tengd litlum 

íþróttaviðburðum sé félagsleg (2012). Viðburðirnir sem hér um ræðir eru félagslegir að því 

leyti að keppendur fara út á meðal fólks og gera sér glaðan dag við að hreyfa sig, ná 

markmiðum sínum og njóta náttúrunnar. Mismikil félagsleg samskipti felast samt í 

viðburðunum, t.d. eru þau meiri í liðakeppnum eins og rathlaupinu Bjarti og 

Mýrarboltanum á Ísafirði en minni í einstaklingskeppnum eins og Mývatnsmaraþoninu og 

hjólreiðakeppninni Tour de Hvolsvöllur.  

 

Þriðja atriðið sem Gibson, Kaplanidou og Kang nefna er að ferðamennska tengd litlum 

íþróttaviðburðum sé umhverfisvæn (2012). Íþróttaviðburðirnir fjórir eru að mestu leyti 

umhverfisvænir og gætu einnig aukið umhverfisvitund þátttakenda því eins og Tarrant og 

Green benda á getur það að eyða frítíma sínum í náttúrunni leitt til þess að fólk aðhyllist 

náttúruvernd að meira marki (1999). Ef til vill er erfitt að forðast það að öllu leyti að 

ferðamenn hafi slæm áhrif á umhverfi staðanna. Það eru þó minni neikvæð umhverfisáhrif 

heldur en af t.d. stóriðju (Lewis,1998) en skapar á sama tíma minni tekjur. Með 
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íþróttaviðburðunum tekst staðnum á auðveldari hátt að halda sig við sjálfbæra 

ferðamennsku og getur á sama tíma betur forðast hnignunarstigið á líftímakúrfu Butlers 

(Butler, 1980).  

 

Því mætti telja alla fjóra viðburðina, maraþonið, hjólreiðakeppnina, rathlaupið og 

mýrarboltann til sjálfbærrar ferðamennsku út frá þessum þáttum.  
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6 Lokaorð  

Á heildina litið virðast þeir viðburðir sem hér hafa verið ræddir eiga ýmislegt sameiginlegt 

en það er líka margt ólíkt með þeim. Þeir eru komnir mislangt í að festa sig í sessi en 

spennandi verður að fylgjast með hvernig þeir eiga eftir að þróast.   

Niðurstöður benda til þess að aðstandendur allra viðburðanna notist við nokkuð svipaðar 

leiðir til að kynna þá og auglýsa þó að áherslurnar séu nokkuð ólíkar. Algengast virðist 

vera að notast við veraldarvefinn og þá helst samskiptamiðla og vefsíður sem halda utan 

um íþróttaviðburði, auk hefðbundinna auglýsinga. Hversu vel viðburðurinn hefur fest sig í 

sessi, hvort þátttakendur fái löngun til að koma aftur, hvort tímasetningin hentar 

keppendum og hversu vel viðburðurinn hefur spurst út skiptir allt máli í kynningu á 

honum, auk orðspors hans og ímyndar.  

Margir aðilar standa að hverjum viðburði og bæjaryfirvöld eru oft einn skipuleggjenda. 

Íþróttaviðburðirnir sjálfir virðast ekki skapa sérlega miklar tekjur en þátttakendurnir eyða 

fé á staðnum og þannig hafa viðburðirnir góð áhrif á viðskipti og þjónustu. Þrír 

viðburðanna af þeim fjórum sem eru til umræðu njóta einhvers konar styrkja en það er 

einmitt algengt fyrirkomulag í ferðaþjónustu í dreifbýli. Viðburðirnir þrír sem standa ekki 

undir sér fjárhagslega stefna samt allir að því að ná því þegar fram líða stundir. 

Viðburðirnir eru allir haldnir á hinu eiginlega ferðamannatímabili en þó ekki á 

háannatímanum í júlí. Tímasetningin virðist vera mikilvæg til að laða þátttakendur að og til 

þess að vera álitlegur kostur miðað við aðra viðburði sem eru í boði á sumrin. 

Heimamenn taka mismikinn þátt í viðburðunum og er hlutfall þeirra af þátttakendum mjög 

misjafnt eftir viðburðum. Hlutfall heimamanna virðist minnka eftir því sem líður á. 

Viðburðirnir auka tækifæri til afþreyingar á sviði hreyfingar fyrir heimamenn. Þeir virðast 

frekar hafa jákvæð áhrif á staðinn og samfélag heimamanna en neikvæð. Jákvæðu áhrifin 

eru t.d. innspýting fjármagns í verslun og þjónustu og hvatning til hreyfingar. Neikvæð 

áhrif eru t.d. pirringur vegna fjölda ferðamanna og truflun á daglegu lífi heimamanna, s.s. 

tafir á umferð.  

Allir aðstandendur viðburðanna vilja sjá þá vaxa, þó að þeim hafi einnig verið hugleikið að 

setja ákveðið þak á fjölda þátttakenda. Sumir stefna á frekari markaðssetningu erlendis og 

aðrir stefna á að bæta fleiri þáttum við viðburðinn og gera þá veglegri og enn álitlegri fyrir 

þátttakendur. Viðburðirnir sem ekki standa undir sér fjárhagslega stefna að því að geta það.  

Allir þessir viðburðir falla að langmestu leyti undir sjálfbæra ferðamennsku. Viðburðirnir 

eru allt í senn ódýrir, félagslegir og að mestu umhverfisvænir. Þeir eru ódýrir í rekstri og 

ódýrir fyrir þá sem vilja taka þátt. Þeir myndu allir teljast félagslegir, mismikið þó, en allir 

stuðla þeir að einhvers konar hreyfingu meðal fólks og yfirleitt eru einhverjir aðrir 

viðburðir í framhaldi af íþróttaviðburðunum, s.s. grillveislur, sundferðir, brennur og böll. 

Allt stuðlar þetta að félagslegum samskiptum þátttakenda og annarra gesta. Að auki eru 

viðburðirnir fjórir að mestu umhverfisvænir þar sem áhrif þeirra á umhverfið eru ekki 

mikil og þau áhrif sem verða eru að mestu afturgeng. Það að viðburðirnir séu ódýrir, 

félagslegir og umhverfisvænir, sem allt eru þættir í sjálfbærri þróun, gerir það að verkum 

að þeir geta fallið undir sjálfbæra ferðamennsku sem að sumra mati er sú tegund 

ferðamennsku sem ferðamannasvæði ættu helst að sækjast eftir.  
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Flestir virðast sammála um að jákvæðar afleiðingar þess að halda slíka viðburði séu fleiri 

en þær neikvæðu, þó þær finnist líka. Engin langtímaskuldbinding er falin í því að halda 

viðburði af þessu tagi þar sem þeir krefjast ekki neinna óafturkræfra framkvæmda. 

Auðveldlega er hægt að taka viðburðinn af dagskrá ef ekki er vilji fyrir því að halda hann 

áfram. Íþróttatengdir viðburðir virðast, þegar allt er tekið til skoðunar, vera ágætis 

hugmynd fyrir staði á landbyggðinni til að laða að fleiri ferðamenn þótt þeir séu e.t.v. ekki 

sú tegund ferðamennsku sem laðar þá flesta að. 
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Viðauki A 

Spurningarammi 

 

• Hvað heitir þú? 

• Getur þú sagt mér aðeins frá viðburðinum? 

• Hvað heitir viðburðurinn? 

• Hvar er hann haldinn? 

• Hvenær árs er hann haldinn? 

• Hverjir eru aðal skipulagsaðilar viðburðarins? 

• Hvaða ár var viðburðurinn fyrst haldinn? 

• Hefur hann verið haldinn reglulega síðan? 

• Hefur verið góð þátttaka? 

• Hverjir eru það helst sem sækja viðburðinn? 

o Heimamenn?  

o Fólk af höfuðborgarsvæðinu?  

o Erlendir ferðamenn? 

• Af hverju var fyrst ákveðið að halda viðburðinn? 

• Eru e-r sem styrkja viðburðinn eða heldur hann sér sjálfum uppi?  

• Heldur þú að viðburðurinn sé góð kynning fyrir staðinn? 

• Hvernig hefur viðburðurinn verið auglýstur? 

• Hefur viðburðurinn einhver áhrif á heimamenn? 

• Hvernig sérðu framtíð viðburðarins fyrir þér? 

 


