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Útdráttur 

Íþróttaferðamennska er stór hluti af ferðamennsku í heiminum og eru íþróttaviðburðir 

undirtegund hennar.  Unglingalandsmót UMFÍ verður haldið í annað skiptið á Hornafirði í 

sumar en mótið var einnig haldið á staðnum árið 2007. Fyrir mótið 2007 áttu sér stað mikil 

uppbygging íþróttamannvirkja á staðnum sem hefur haldið áfram síðan þá. Meginmarkmið 

rannsóknar var að greina samfélagsleg áhrif af íþróttaviðburðum á borð við 

Unglingalandsmót UMFÍ fyrir lítil bæjarfélög. Í rannsókninni var stuðst við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir þar sem hálf stöðluð viðtöl voru tekin við sex einstaklinga sem allir 

tengjast Unglingalandsmóti UMFÍ á einn eða annan hátt. Áhersla var lögð á að fá 

viðmælendur með mismunandi sjónarhorn til þess að meta betur áhrif viðburðarins. 

Niðurstöður leiða í ljós að Unglingalandsmótið eigi stóran þátt í uppbyggingu 

íþróttamannvirkja á Hornafirði, einnig leiddi mótshaldið að mati viðmælenda af sér öflugra 

og fjölbreyttara íþróttalíf á svæðinu. Niðurstöðurnar sýna enn fremur að íþróttaviðburðir  

hafa víðtæk áhrif á þeim svæðum þar sem þeir eru haldnir. Slíkir viðburðir auka meðal 

annars sjálfsmynd íbúa og samvinnu þeirra auk þess að styrkja ferðaþjónustu og bæta 

ímynd staðarins.   

Lykilorð: Unglingalandsmót, íþróttaferðamennska, íþróttaviðburðir, ímyndasköpun, 

Sveitarfélagið Hornafjörður 

 

Abstract 

Sport event tourism plays a big role in the worldwide tourism industry. Icelandic youth 

competition will be held in Höfn in Hornafjörður for the second time this summer, it was 

held there aswell in 2007. Competitors at the age of 11-18 years old are eligible to 

participate in the competion. The aim of this study was to analyze the economic and social 

impacts of small scale sport events for the host community. Quantitative methods were 

used in the study and semi structure interviews taken with participants.  Before the event in 

2007 a lot of constructions were made on sports infrastructure in the town. The main 

conclusions are that the event played a big role in the decisions making whether to rebuild 

the sports infrastructure. Young athletes have now more options to choose from when 

deciding what sport they want to practice. The participants in the study also pointed out 

that the event had improved the image of the town and the pride of the local residents. 

They see the event as an opportunity to improve the tourism in the area.  

Keywords: Small-scale sport events, sport tourism, image recreation, Hornafjörður 

municipality 
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1 Inngangur 

Ferðaþjónusta er ein af mest vaxandi atvinnugreinum í heimi. Ferðamönnum fjölgar með 

hverju árinu, en árið 2012 ferðuðust í kringum 1035 milljónir ferðamanna á heimsvísu og 

áætlað er að þeim muni halda áfram að fjölga í nánustu framtíð (UNWTO, 2013). Ein af 

undirtegundum ferðamennsku er íþróttaferðamennska (e. sport tourism) sem hefur aukist 

gríðarlega undanfarna tvo áratugi á heimsvísu (Sport Tourism Expo, á.á.). Árið 2008 er 

talið að tekjur tengdar íþróttaferðamennsku í heiminum hafi verið um 10% af 

heildartekjum af ferðaþjónustu á heimsvísu og áætlað er að það hlutfall hækki í framtíðinni 

(Sport Tourism Expo, á.á.). Íþróttaferðamennsku er einatt skipt upp í þrjá flokka og er 

íþróttaviðburðaferðamennska (e. sport event tourism) einn af þeim flokkum (Gibson, 

1998).  

Íþróttaviðburðir sem haldnir eru á Íslandi eru fjölmargir. Stærsti alþjóðlegi 

íþróttaviðburðurinn sem haldinn er árlega hér á landi er Reykjavíkurmaraþonið sem fyrst 

var haldið árið 1984  (Reykjavíkurmaraþon, 2013). Síðan þá hefur viðburðurinn undið upp 

á sig og á síðastliðnu ári voru keppendur 13.410 talsins, þar af vel á annað þúsund erlendir 

þátttakendur (Reykjavíkurmaraþon, 2013). Af öðrum stórum alþjóðlegum 

íþróttaviðburðum hér á landi má nefna Rey Cup sem er alþjóðleg knattspyrnuhátíð ætluð 

yngri flokkum. Sá viðburður er haldinn í lok júlí ár hvert og átti 10 ára afmæli á  

síðastliðnu ári (2012) þar sem 100 lið voru skráð til leiks með um 1400 leikmenn frá 

ýmsum löndum (Reycup, 2013). Reykjavík International Games er mót sem nýlega er 

byrjað að halda og er haldið í janúar ár hvert. Í janúar síðastliðnum tóku 2400 keppendur 

frá 24 löndum þátt í þeim 18 keppnisgreinum sem boðið var upp á (Reykjavík International 

Games, 2013). Þá eru fjölmörg íþróttamót haldin víða um landið. Af stórum árlegum 

íþróttaviðburðum má nefna knattspyrnumótin Shell-mótið sem haldið er í 

Vestmannaeyjum, Pæjumótið í Kópavogi og N1 mótið á Akureyri. Þá er landsmót 

hestamanna stór viðburður sem haldinn er annað hvert ár sem og Landsmót UMFÍ sem 

haldið er að jafnaði þriðja hvert ár og Unglingalandsmót UMFÍ sem haldið er árlega. 

Landsmótin eiga það sameiginlegt að þau fara fram víðsvegar um landið og valið er úr 

hópi hæfasta umsækjanda hvar mót skuli haldið. Að halda þessi mót krefst oft töluverðrar 

uppbyggingu innviða, bæði til að geta tekið á móti fjölda gesta sem og til þess að aðstaða 

til iðkunar sé sem best fyrir keppendur.  

Fyrsta Unglingalandsmót UMFÍ var haldið á Dalvík árið 1992 (Ungmennafélag 

Íslands, á.á.a). Þessi mót hafa í gegnum tíðina sannað gildi sitt sem fjölskyldu- og 

íþróttahátíð þar sem börn og unglingar koma með fjölskyldum sínum til þess að taka þátt í 

skemmtilegri dagskrá. Unglingalandsmót UMFÍ er hátíð þar sem börn og unglingar á 

aldrinum 11-18 ára keppa í fjölmörgum íþróttagreinum. Í upphafi var mótið haldið í júlí 

þriðja hvert ár en fyrirkomulaginu var breytt árið 2000 og ákveðið að mótið skyldi fara 

fram um verslunarmannahelgina. Mótið hefur farið fram árlega frá árinu 2002 og er ávallt 

haldið á landsbyggðinni. Þar sem mótið hefur undanfarinn áratug ávallt farið fram um 
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verslunarmannahelgi hefur það haft mikið forvarnargildi í för með sér, þar sem keppendur 

eru að jafnaði yfir rúmlega 1000 talsins og gestir á annan tug þúsunda (Ungmennafélag 

Íslands, á.á.a). 

Sumarið 2013 verður sextánda Unglingalandsmót UMFÍ haldið á Höfn í Hornafirði 

dagana 2-4 ágúst. Það verður  í annað skiptið sem mótið er haldið á Höfn en mótið fór 

einnig fram þar árið 2007. Á því móti voru keppendur í kringum 1000 og alls um 7000-

8000 gestir (Ungmennafélag Íslands, á.á.b). Í tengslum við mótið var ráðist í mikla 

uppbyggingu á íþróttamannvirkjum sem haldið hefur áfram á síðustu árum. Fyrir mótið var 

ráðist í gagngerar endurbætur á Sindravöllum sem er knattspyrnuvöllur bæjarins, þar sem 

gras á honum var endurnýjað ásamt því að tartan hlaupabraut var sett upp umhverfis 

völlinn (Árni Rúnar Þorvaldsson, 2006). Í tengslum við mótið var einnig ákveðið að ráðast 

í byggingu nýrrar sundlaugar, sem þó seinkaði og var hún ekki vígð fyrr en árið 2009 

(Sveitarfélagið Hornafjörður, á.á.; Hjalti Þór Vignisson, 2007). Á síðastliðnu ári (2012) var 

síðan 4000 fermetra fjölnota knattspyrnuhús vígt á staðnum sem heitir Báran (Vísir, 2012). 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að greina samfélagsleg og efnahagsleg áhrif 

af íþróttaviðburðum á borð við Unglingalandsmót UMFÍ fyrir lítil bæjarfélög á 

landsbyggðinni. Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru lagðar til grundvallar:  

 Hver eru samfélagsleg áhrif Unglingalandsmótsins árið 2007 á Höfn í 

Hornafirði? 

 

 Hverjir eru annars vegar ávinningar og hins vegar veikleikar íþróttaviðburða á 

borð við Unglingalandsmót fyrir lítil bæjarfélög? 

Viðtöl voru tekin við sex aðila, fjórir þeirra tengjast undirbúningi og skipulagningu 

Unglingalandsmótsins og hinir tveir aðilar sem koma ekki beint að mótinu en eru búsettir á 

Hornafirði og upplifðu mótið sem þar var haldið árið 2007. Ritgerðin skiptist í sex kafla, á 

eftir inngangi verður farið yfir fræðilega umfjöllun um íþróttaferðamennsku. Þriðji kafli 

greinir frá rannsóknaraðferðum og hvernig staðið var að gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Í 

fjórða kafla verður greint frá niðurstöðum og í fimmta og sjötta kafla eru lagðar fram 

umræður og ályktanir um niðurstöður rannsóknarinnar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Íþróttaferðamennska  

Í íslenskri orðabók (1985, bls 462) er íþrótt skilgreind sem „Kerfisbundnar æfingar til að 

þjálfa líkamann, oft til að ná einhverjum tilsettum árangri, setja met o.þ.h.".  Fræðimenn 

hafa átt í töluverðum vandræðum með að skilgreina hvað sé íþrótt enda frekar víðtækt 

hugtak. Algengt er að fólk hugsi um íþróttir sem eitthvað sem eingöngu birtist í blöðum 

eða á síðum fjölmiðla. Það er hinsvegar töluverð einföldun, þar sem það getur verið 

breytilegt milli landa og menningarkima hvaða íþróttir eru stundaðar (Bale, 1989). Coakley 

(2001) bendir á nokkra þætti sem íþróttir eiga sameiginlega. Í fyrsta lagi segir hann að 

íþróttir séu stofnanabundnar. Það er að reglur og venjur íþróttar mótast með tímanum. 

Þessi stofnanabinding birtist í því að reglur íþróttar eru staðlaðar. Skipulag og önnur 

tæknileg atriði íþróttar skipta máli fyrir árangur, æfingar og þjálfun sem eru í ákveðnum 

farvegi og að opinberir aðilar fylgjast með að reglum sé framfylgt. Í öðru lagi að íþróttir 

eru með keppnissniði. Mikill munur er á iðkun barna miðað við keppni á hærra stigi, t.d. í 

knattspyrnu. Í þriðja lagi að íþróttir fela í sér líkamlegt athæfi. Hvort sem það er líkamleg 

færni, áreynsla eða styrkur. Hann nefnir ennfremur að íþróttir eru stundaðar vegna 

umbunar. Umbunin getur ýmist verið innri eða ytri, t.d. vegna skemmtanagildis og 

ánægjunnar eða til að fá viðurkenningu frá áhorfendum og vinna til verðlauna. Ritchie & 

Adair (2004) telja hins vegar að íþróttir geti farið fram formlega og óformlega. Til dæmis 

geta tveir leikmenn spilað tennis án þess að vera með dómara og golfspilarar talið höggin 

sín sjálfir. Það þurfi ekki alltaf einhver ákveðinn aðili að passa upp á að allt fari rétt fram. 

Þeir segja ennfremur að það sé stærsti hlutinn af íþróttaferðamennsku, það er þegar fólk 

ferðast til þess að stunda íþróttina sem áhugamál, ekki einungis til keppinishalds. Það er í 

takti við það sem Loy, McPherson & Kenyon (1978, í Hinch & Higham, 2004) segja þegar 

þeir skilgreina íþrótt útfrá því að það væru þeir leikir sem keppt væru í sem myndi oft 

krefjast ferðalaga á milli staða.  

Til eru margar skilgreiningar af ferðamennsku eins og íþróttum. Þær eiga það þó 

flestar sameiginlegt að innihalda tíma, rými og athafnir (Hinch & Higham, 2001). 

Samkvæmt Mill & Morrison (1998) er ferðamennska allar þær athafnir sem eiga sér stað 

þegar fólk ferðast. Það nær allt frá því þegar ferðamaður byrjar að skipuleggja fríið sitt, 

fríið sjálft og síðan það sem á sér stað þegar hann er kominn aftur heim til sín. Það 

inniheldur einnig allt það sem hann gerir á áfangarstað og það sem á sér stað á milli 

gestgjafa og ferðamanns. Mathieson & Wall (2006) segja að ferðamennska sé tímabundin 

hreyfing fólks til áfangastaða utan hins venjubundna heimilis og vinnustaðar. Þessi 

skilgreining er mjög lík þeirri skilgreiningu sem stuðst hefur verið við hér á landi en 

samkvæmt samgönguráðuneytinu (1996) er ferðamennska skilgreind sem þær athafnir hjá 

einstaklingum sem ferðast til staða utan hins hversdagslega umhverfis. Dvelja þeir þar í 

nánar skilgreindum tilgangi og stendur ferðin skemur en í 12 mánuði samfleytt.   
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Eins og gefur að skilja stangast hugtökin íþróttir og ferðamennska talsvert á. Íþróttir 

eru stór hluti af þeirri afþreyingu sem er stunduð í ferðamennsku og ferðamennska og 

ferðalög eru stór hluti af íþróttum. Skilgreiningar á íþróttaferðamennsku eru margar en 

innihalda jafnframt flestar tíma, rými og athafnir rétt eins og aðrar skilgreiningar sem 

tengjast ferðamennsku (Hinch & Higham, 2001). Þetta endurspeglast til að mynda í 

skilgreiningu Hinch & Higham (2001: 49, þýð. höf) en þeir túlka íþróttaferðamennsku 

sem: „Íþróttadrifin ferðalög frá heimkynnum í takmarkaðan tíma, þar sem íþróttir 

einkennast af reglum, keppni tengdri líkamlegum athöfnum og leik“. 

Samkvæmt De Knop (1987; 1990, í Gibson 1998) er íþróttaferðamaður (e. sport 

tourist) einstaklingur sem tekur þátt í íþróttum á meðan fríi stendur. Hann skiptir jafnframt 

íþróttadrifnum ferðalögum í þrjá flokka. Fyrst sé það hið dæmigerða íþróttaferðalag eins 

og skíða- og golfferðir, þar sem þátttaka í íþróttinni er megintilgangur ferðar. Síðan er það 

ferðalög þar sem ferðamenn nýta sér íþróttaaðstöðu á áfangastað, þó að það sé ekki 

aðaltilgangur ferðar. Þriðji flokkurinn eru síðan ferðalög þar sem ferðamaður tekur þátt í 

„óformlegum“ íþróttaviðburðum, eins og t.d. strandblakskeppni á ströndinni.  

 Redmond (1990;1991, í Gibson, 1998) var með þeim fyrstu sem áttuðu sig á 

áhorfendum sem einni tegund af íþróttaferðamönnum. Redmond kom einnig auga á virka 

íþróttaþátttakendur (e. active sport participants) sem eru þeir sem heimsækja fræga 

leikvanga eða önnur íþróttamannvirki og flokkar hann þá sem eina tegund af 

íþróttaferðamönnum. Nogawa, Yamaguchi & Hagi (1996) rannsökuðu japanska 

íþróttaferðamenn og komu síðar með sína túlkun af hugtakinu. Samkvæmt þeim er 

íþróttaferðamaður sá sem eyðir a.m.k. 24 klukkustundum þar sem viðburður á sér stað, 

með það að meginmarkmiði að taka þátt í íþróttaviðburði en skoðar jafnframt svæðið þar 

sem viðburðurinn á sér stað. Þeir skipta jafnframt íþróttaferðamönnum upp í þrjá flokka; 

(1) þátttakendur í viðburði, þar sem aðalmarkmið ferðar er að taka þátt í skipulögðum 

íþróttaviðburði; (2) áhorfendur á viðburðum, þar sem markmiðið er að fylgjast með 

íþróttaviðburði; (3) íþróttaunnendur sem skipuleggja sinn eigin íþróttaviðburð og ferðast til 

að taka þátt í honum.  

 Gibson (1998) gerir grein fyrir mismunandi nálgunum og skilgreiningum 

fræðimanna á íþróttaferðamennsku. Í kjölfar þess skilgreinir hún íþróttaferðamennsku sem: 

„Tómstundatengd ferðamennska sem tekur einstaklinga tímabundið frá sínum 

heimaslóðum til þess að taka þátt í, horfa á eða upplifa aðdráttaröfl sem tengjast 

líkamlegum athöfnum“ (Gibson, 1998: 49, þýð.höf.). Hún skiptir jafnframt 

íþróttaferðamennsku upp í þrjá flokka svipað og Nogawa o.fl. (1996). (1) virk 

íþróttaferðamennska, þar sem einstaklingar taka þátt í tómstundatengdum íþróttum á 

meðan ferðalagi stendur; (2) íþróttaviðburðarferðamennska, þar sem áhorf á viðburði er 

meginmarkmið ferðar; (3) nostalgíu-íþróttaferðamennska sem felst í að heimsækja 

áfangastaði þar sem íþróttaviðburðir hafa farið fram, t.d. með því að heimsækja staði þar 

sem Ólympíuleikar eða Heimsmeistaramót í knattspyrnu hafa verið haldnir. Þá getur 

meginmarkmiðið einnig verið að heimsækja stað hefur sérstakt gildi fyrir viðkomandi 

einstakling, eins og t.d. að heimsækja leikvang uppáhalds íþróttaliðsins síns (Gibson, 

1998).  Weed og Bull (2004; 2009) eru ekki sammála þessari nálgun hjá Gibson og nefna 

þeir sérstaklega tvö atriði sem þeir gera athugasemdir við. Annars vegar að flokkunin hjá 
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Gibson gerir ekki ráð fyrir þátttöku í stórum áhugamannaviðburðum, eins og t.d. 

Londonmaraþoninu þar sem þátttakendur eru fjölmargir og margir sem taka þátt einungis 

sér til skemmtunar.  Þá nefna þeir einnig að nostalgíu ætti fremur að flokka sem togkraft til 

ferðalags fremur en sem sérstakan flokk af íþróttaferðamennsku. Þeir skipta 

íþróttaferðamennsku niður í fimm flokka; (1) þegar ferðamaður nýtir sér íþróttaaðstöðu á 

áfangastað (e. supplementary sport tourism); (2) þátttaka í íþróttum; (3) íþróttaþjálfun; (4) 

íþróttaviðburðir; (5) lúxus íþróttaferðamennska. Þá nefna þeir einnig að íþróttirnar geti 

ýmist verið stundaðar sem hóp- eða einstaklingsíþróttir og þátttaka innan hvers flokks á 

meðal ferðamanna getur verið virk (e. active) eða óvirk (e. passive). Weed (2005) bætir 

síðan við þriðja flokknum. Það eru þeir stuðningsmenn á t.d. knattspyrnuleik, sem upplifi 

sjálfan sig sem meira en einungis áhorfenda. Þeir telji sig geta skipt sköpum fyrir gang 

leiksins og séu þannig mitt á milli þess að vera virkir eða óvirkir.  

2.2 Íþróttaviðburðir 
Íþróttaviðburðir eru stór hluti af íþróttaferðamennsku. Almennt er þeim skipt niður í tvo 

flokka (Gibson, Wilming & Holdnak, 2003). Annars vegar eru það risaviðburðir (e. mega 

event) sem hefur verið lýst sem stórfelldum menningarviðburðum, þ.m.t. auglýsinga- og 

íþróttaviðburðum sem hafa alþjóðlega þýðingu og útbreiðslu (Roche, 2000). Í tengslum við 

íþróttir geta þetta verið til dæmis Ólympíuleikarnir og Heimsmeistaramótið í knattspyrnu. 

Þegar hundruðir milljóna áhorfenda fylgjast með keppnunum og hundruð þúsunda gesta 

koma til landsins þar sem mótin eru haldin, geta áhrif slíkra móta verið umtalsverð. Þá geta 

mótin einnig breytt ímynd landsins þar sem þau eru haldin og haft áhrif á tækifæri þeirra til 

að vaxa sem framtíðaráfangastaður fyrir ferðamenn (Fourie & Santana-Gallego, 2011). Í 

hinn flokkinn falla síðan minni íþróttaviðburðir (e. small-scale sport events). Það geta t.d. 

verið árlegar deildir í ýmsum íþróttum eins og til að mynda íshokkí, körfubolta, 

knattspyrnu eða blaki. Þetta geta líka verið mót eða leikir af ýmsum tegundum hvort sem 

þau eru alþjóðleg eða keppnir innanlands. Í rauninni eru þessir viðburðir langstærstur hluti 

af íþróttaviðburðaferðamennsku í heiminum. Þegar slíkir viðburðir eru haldnir þarf jafnan 

ekki að fara í eins umfangsmikla uppbyggingu innviða og fjárfestingu og þegar 

risaviðburður er haldinn. Þar af leiðandi er áhættan af því að halda slíkan viðburð minni 

fyrir gestgjafa. Slíkir viðburðir geta haft jákvæð áhrif á ferðaþjónustuna á staðnum sem 

þeir eru haldnir, hvort sem það er til skammtíma litið með tekjum af gestum viðburðarins 

eða til langstíma séð ef viðburðurinn var vel heppnaður (Higham, 1999). 

2.2.1 Áhrif íþróttaviðburða á gistisamfélagið 

Beinn augljós ávinningur fyrir gistisamfélagið á að halda íþróttaviðburði er samkvæmt 

Bull & Weed (2004) uppbygging á íþróttaaðstöðu og tekjur af ferðamönnum. Þeir benda 

einnig á að ef viðburðirnir fari vel fram og umfjöllun um þá er jákvæð, eru auknar líkur á 

fjölgun ferðamanna til staðarins . Getz (1991) tekur undir þetta og setur auk þess fram sex 

ástæður hvers vegna staðir sækjast eftir því að fá að halda íþróttaviðburði: 

1. Til þess að laða fólk inn á svæðið. 

2. Til þess að laða fólk inn á svæðið utan háannartíma. 
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3. Til þess að auka fjölmiðlaumfjöllun og bæta ímynd staðarins. 

4. Til þess að auka líf á svæðinu. 

5. Hvetja fólk til þess að heimsækja staðinn aftur. 

6. Til að aðstoða við endurnýjun. 

Uppbygging í kringum íþróttaviðburði er oft töluverð eins og komið hefur verið inn á, 

mismikil þó eftir umfangi móts. Getur þetta verið bæði uppbygging á íþróttamannvirkjum 

eða styrking á innviðum staðarins. Þegar stjórnvöld og aðstandendur slíkra móta réttlæta 

þær fjárfestingar sem ráðist hefur verið í, er oft bent á að ef það hefði ekki verið gert á 

stundinni, hefði það þurft á næstu árum  (Hughes, 1993 í Bull & Weed, 2004).  Það var t.d. 

upp á teningnum í tengslum við Ólympíuleikana árið 1972 sem haldnir voru í Munchen, 

Þýskalandi. Þá voru háar fjárhæðir lagðar í uppstokkun á lestarkerfi borgarinnar, sem sinnir 

enn þann dag í dag sínu hlutverki vel. Aðstandendur leikanna voru í miklu kapphlaupi við 

tímann að koma því upp, alla jafna hefði það tekið 10-15 ár en það var klárað á sex árum til 

þess að hafa það tilbúið fyrir leikana. Svipað var uppi á teningnum fyrir Ólympíuleikana 

árið 2008 sem haldnir voru í Beijing, Kína. Þá var alþjóðaflugvöllurinn í borginni 

stækkaður fyrir leikana, sem hefur haft það í för með sér að flugvöllurinn hefur farið úr 

þrítugasta sæti yfir mest sóttu flugvelli í heiminum í það áttunda (Pellegrino & Hancock, 

2010). Mills & Rosentraub (2013) fjalla um áhrif stórra íþróttaviðburða á borð við 

Ólympíuleikana. Þar skoða þeir meðal annars hvað það kostaði mótshaldara í Aþenu 2004 

að halda Ólympíuleikana. Löngu áður en Aþena sóttist eftir því að fá að halda mótið, var 

ljóst að þörf væri á uppbyggingu innviða í borginni. Laga þurfti neðanjarðarlestarkerfi sem 

og að ráðast í lagfæringar á samgöngumálum í miðbæ borgarinnar. Þegar það var komið á 

hreint að borgin myndi halda Ólympíuleikana var ákveðið að hefja þessar framkvæmdir. 

Velta þeir því upp í grein sinni, hvort að þessar framkvæmdir hefðu átt sér stað ef ekki 

hefði verið fyrir Ólympíuleikana, þá einnig hvort að taka eigi þessar framkvæmdir í 

reikninginn þegar verið er að meta kostnað að halda mótið. Essex & Chakley (2004) fjalla 

um uppbyggingu innviða í tengslum við Vetrarólympíuleika. Niðurstöður þeirra eru á þá 

leið að stór hluti framkvæmda í tengslum við mótin væru ekki tengd íþróttamannvirkjum 

heldur endurbætur á öðrum innviðum. Telja þeir að nauðsynlegt sé þegar ákveðið er 

hverskonar uppbyggingu á að ráðast í að hagsmunir almennings séu hafðir til grundvallar. 

Það sé mikilvægt að skoða hvernig mannvirki muni koma til með að nýtast þegar 

viðburðinum er lokið. Ef það er gert á réttum forsendum, getur það bætt lífsskilyrði íbúa og 

skapað meiri sátt meðal almennings um þá fjármuni sem settir eru í uppbyggingu kringum 

viðburðinn. Whitson & Macintosh (1993, í Gibson, 1998) komust að því í rannsókn sinni í 

kanadísku borgunum Calgary og Vancouver þar sem Vetrarólympíu- og 

Samveldisleikarnir fóru fram að andstaða var meðal almennings vegna mótanna. Var það 

vegna þess að almenningi þótti ekki vera nægilega mikið gagn í þeim íþróttamannvirkjum 

sem reist voru og að betra hefði verið að eyða opinberu fé í annað. Collins (1991, í Weed 

& Bull, 2004) bendir á nauðsyn þess fyrir staði þar sem íþróttaviðburðir hafa átt sér stað að 

sækjast áfram eftir því að halda viðburði. Með því sé hægt að nýta þá innviði betur sem 

búið er að byggja upp og ekki eins miklar framkvæmdir sem þarf að ráðast í. 
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Í gegnum árin hefur áherslan hjá fræðimönnum verið á efnahagsleg áhrif þess að 

halda íþróttaviðburði, hvort sem það eru stórir eða litlir viðburðir (Gibson, 1998).  

Íþróttaviðburðir geta ef vel er að þeim staðið, haft jákvæð áhrif bæði til skamms- og 

langtíma séð. Kim & Morrison (2005) skoðuðu fjárhagslegan ávinning fyrir Suður-Kóreu 

eftir að heimsmeistaramótið í knattspyrnu var haldið þar í landi árið 2002. Í kringum 

230.000 gestir heimsóttu landið heim á meðan mótinu stóð og eyddi hver ferðamaður að 

meðaltali í kringum 300.000 isk í landinu, þá voru í kringum 30.000 störf sköpuð í 

aðdraganda mótsins. Walo, Bull og Breen (1996) skoða áhrif háskólaíþróttamóts sem 

haldið var á vegum Háskólans í Southern Cross í bænum Lismore, Ástralíu. Niðurstöður 

þeirra eru á þá leið að mótið hefði komið með mikinn pening inn í samfélagið. Þá var 

jafnframt lagður spurningalisti fyrir áhorfendur á mótinu, þar sem tveir þriðju svarenda 

sögðu að ef ekki hefði verið fyrir mótið þá hefðu þeir ekki heimsótt staðinn heim.  

Mills & Rosentraub (2013) velta því upp hver sé raunverulegur fjárhagslegur ágóði 

fyrir staði að halda stóra íþróttaviðburði. Vilja þeir meina að í mörgum tilfellum sé 

innkoma fyrir samfélög af slíkum viðburði ofmetin og nefna þeir fjögur atriði sem taka 

þurfi tillit til þegar fjárhagslegur ágóði sé metinn. Í fyrsta lagi nefna þeir tölur um komu 

ferðamanna á staðinn. Ekki sé tekið tillit til þeirra ferðamanna sem sleppa því að koma á 

staðinn vegna þess að viðburður er í gangi, sú ástæða getur verið t.d. vegna of mikils 

gestafjölda eða tímabundinna verðhækkanna á t.d. gistingu og mat á meðan á viðburði 

stendur. Í öðru lagi nefna þeir eyðslu áhorfenda og þátttakenda á meðan viðburði stendur, í 

mörgum tilfellum verði hagnaður af slíkri sölu ekki eftir í því samfélagi þar sem 

viðburðurinn á sér stað. Nefna þeir t.d. tekjur af matsölu og minjagripum, þar sem oft er 

um að ræða fyrirtæki og einstaklinga sem starfa ekki á staðnum sem njóta þess ágóða. Í 

þriðja lagi nefna þeir blekkjandi tölur um myndun starfa. Í mörgum tilfellum sé einungis 

um að ræða tímabundin störf í tengslum við t.a.m. framkvæmdir, oft sé fengið 

utanaðkomandi vinnuafl til staðarins sem fer síðan aftur til sinna heimkynna þegar 

framkvæmdum er lokið. Þá verður peningurinn ekki eftir í samfélaginu heldur fer í burtu 

með vinnuaflinu. Að lokum nefna þeir aftur eyðslu og tekjur af áhorfendum og 

þátttakendum. Þá koma þeir inn á það að í mörgum tilfellum sé eyðslan komin frá 

heimafólki, sem hefði eytt sínum peningum annars staðar í samfélaginu ef ekki hefði verið 

fyrir viðburðinn.  

Samfélagsleg áhrif af íþróttaviðburðum geta verið af ýmsum toga. Whitson og 

Macintosh (1993, í Bull & Weed, 2004) segja að helstu áhrif af íþróttaviðburðum fyrir 

gestgjafa sé stolt íbúana. Það er samvinna íbúa staðarins þar sem viðburður er haldinn til 

þess að hann fari sem allra best fram. Það geti gefið íbúum eitthvað til þess að vera stoltir 

af. Garnham (1996) skoðar áhrif rúgbý leika sem haldnir voru í Nýja Sjálandi. Niðurstöður 

hans eru á þá leið að helstu áhrif af leikunum sé aukning í stolti meðal íbúa staðarins. 

Alþjóðaleikar stúdenta (e. World student games) voru haldnir í Sheffield, Englandi árið 

1991. Fyrir mótið áttu sér stað miklar framkvæmdir á íþróttamannvirkjum og miklum 

fjárhæðum var eytt í þær. Var þetta mikið gagnrýnt á þeim tíma er mótið fór fram og íbúar 

borgarinnar ekki á eitt sáttir um þá eyðslu á opinberu fé.  Spurningalisti var lagður fyrir 

íbúa borgarinnar að fimm árum liðnum þar sem þeir voru spurðir út í þessar framkvæmdir. 

Niðurstöðurnar eru þær að þó að fólk væri enn í vafa um réttlætingu á þessum fjármögnum, 
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þá séu þessi íþróttamannvirki eitthvað til þess að vera stoltur  af og bæti ímynd borgarinnar 

og geti skapað áframhaldandi tækifæri til íþróttaferðamennsku (Weed & Bull, 2004). 

Pellegrino & Hancock (2010) fjalla einnig um sjálfsmynd íbúa og stolt þar sem þeir tala 

um Ólympíuleikana sem haldnir voru í Barcelona 1992. Þá hefðu íbúar borgarinnar lengi 

verið haldnir minnimáttarkennd gagnvart Madrid, en eftir leikana sem fóru vel fram og 

jákvæð umfjöllun var um allan heim fengu þegnar borgarinnar uppreisn æru gagnvart 

Madrid. Hinch & Higham (2004) koma inn á það hvernig aðstandendur íþróttaviðburða 

geti nýtt sér þá til þess að breyta ímynd staðarins og komið menningu hans á framfæri. Það 

sé hægt að gera með ýmsum viðburðum í kringum mótið, þar sem einkenni staðarins eru 

kynnt. Ef viðburður fer vel fram og umfjöllun um hann er jákvæð, þá eru líkur á að ímynd 

staðarins breytist til hins betra. Þá er einnig líklegra að gestir viðburðarins komi aftur til 

staðarins seinna og hvetji aðra til þess að heimsækja staðinn.  

Eins og fjallað hefur verið um hér að ofan eru verkefni mótshaldara sem standa að 

íþróttaviðburðum krefjandi og fjölbreytileg. Ef vel er staðið að viðburðum eru allar líkur á 

því að þeir muni hafa jákvæð áhrif á bæði efnahag sem og samfélagið í heild sinni á þeim 

stað þar sem íþróttaviðburðurinn er haldinn. Hins vegar ef eitthvað fer úrskeiðis í 

undirbúningi eða í framkvæmd viðburðarins geta áhrifin verið neikvæð.  
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3 Gögn og aðferðir 

3.1 Rannsóknaraðferðir og gagnaöflun 
 Til að greina samfélagsleg og efnahagsleg áhrif af íþróttaviðburðum á lítil bæjarfélög var 

ákveðið að styðjast við hugmyndafræði eigindlegra rannsóknaraðferða, þar sem 

rannsakandi vildi ná fram meiri dýpt í skoðun viðmælenda á rannsóknarefninu heldur en 

fengist hefði með aðferðum megindlegra rannsóknaraðferða.  Tekin voru hálf stöðluð 

viðtöl við sex aðila á Hornafirði dagana 1. og 2. apríl 2013 fyrir utan eitt sem tekið var 

17.apríl 2013.  Fannst rannsakanda sú aðferð henta vel þar sem markmiðið var að ná fram 

skoðunum viðmælenda á áhrifum Unglingalandsmótsins á samfélag Hornafjarðar. Hálf 

stöðluð viðtöl eru hvorki opnar umræður né lokaðar og henta vel ef markmiðið er að ná 

fram skoðunum og viðhorfi þess sem rætt er við. Við hálf stöðluð viðtöl er ekki stuðst við 

spurningalista heldur er viðtalsrammi meira hafður til hliðsjónar (Clifford, French og 

Valentine, 2010). 

Í megindlegum rannsóknum er oft valið tilviljunarkennt úrtak við val á þátttakendum 

en í eigindlegum rannsóknum er úrtakið yfirleitt markvisst (e. purposive sampling) 

(Clifford o.fl., 2010). Hentaði það ekki rannsókn þessarar að vera með tilviljunarkennt 

úrtak og því var stuðst við markvisst úrtak. Markvisst úrtak er þegar viðmælendur eru 

valdir til þess að taka þátt í rannsókn vegna þess að þeir tengjast rannsóknarefninu á einn 

eða annan hátt (Clifford o.fl., 2010).  

Þegar viðtöl voru tekin við viðmælendur var stuðst við viðtalsramma (sjá viðauka). Í 

honum var reynt að fanga skoðun viðmælenda á þeirri uppbyggingu á íþróttamannvirkjum 

sem hefur verið á Hornafirði síðastliðin ár og hver þáttur Unglingalandmóts var í þeirri 

uppbyggingu. Einnig var spurt út í helstu ávinninga og ókosti af því að halda mótið og 

hvort viðmælendur telji mikilvægt að geta haldið slíkan viðburð. Síðan var einnig komið 

inn á hvort þeir telji að mótið geti haft áhrif á ímynd staðarins og hvaða möguleg áhrif það 

geti haft fyrir ferðaþjónustu á staðnum. Viðtalsrammi var hannaður fyrir þá Hornfirðinga 

sem tóku þátt í rannsókninni. Einn aðili tók þátt í rannsókninni sem ekki er Hornfirðingur 

og voru einstök atriði úr viðtalsramma höfð til hliðsjónar í því viðtali og fjölluðu 

spurningar þar meira um Unglingalandsmótið almennt og áhrif þess fyrir bæjarfélög þar 

sem þau hafa verið haldin.  

3.2 Viðmælendur 
Við val á viðmælendum var horft til þess að fá viðmælendur sem hefðu reynslu og 

þekkingu af Unglingalandsmóti UMFÍ. Allir viðmælendur rannsóknar höfðu tengingu við 

rannsóknarefnið en þó frá ólíku sjónarhorni. Taldi rannsakandi það vera nauðsynlegt að fá 

viðmælendur úr ólíkum áttum til þess að niðurstöður endurspegli skoðun sem flestra. Alls 

var rætt við sex viðmælendur, fimm Hornfirðinga og einn Skagfirðing sem jafnframt er 

framkvæmdastjóri Unglingalandsmótins. Viðtölin voru mislöng og náðu frá 15-50 

mínútum. Ákvað rannsakandi að nafngreina viðmælendur til þess að þeirra skoðanir væru 

skráðar eða ef einhver hefði hug á að hafa samband við þá til þess að afla nánari 
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upplýsinga. Upplistun á viðmælendum og rökstuðning fyrir vali á þeim má sjá hér að 

neðan: 

Hjalti Þór Vignisson: Hjalti er í Sveitarfélaginu Hornafirði og hefur gegnt því starfi frá 

árinu 2006. Viðtal við Hjalta var tekið á skrifstofu hans í Ráðhúsi Hornafjarðar þann 2.  

apríl 2013. Ástæðan fyrir því að Hjalti var valinn er vegna þess að Sveitarfélagið 

Hornafjörður hefur lagt mikinn pening í uppbyggingu íþróttamannvirkja á undanförnum 

árum og liggur mikil vitneskja hjá Hjalta varðandi þátt Unglingalandsmóts í þeirri 

uppbyggingu. Ásamt því að vera í miklum tengslum við íþróttastarf á staðnum í starfi sínu 

sem bæjarstjóri. 

Albert Eymundsson: Albert Eymundsson er núverandi blaðamaður á Eystrahorni sem er 

héraðsfréttablað Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Albert var jafnframt bæjarstjóri á 

Hornafirði á árunum 2000-2006. Þá hefur hann verið virkur í íþróttastarfi á Hornafirði sem 

og landinu öllu. Árið 2004 fékk hann  viðurkenningu á 100 ára afmæli alþjóða 

knattspyrnusambandsins (e. FIFA) fyrir áratuga hugsjónastarf sitt í þágu íþrótta 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2004). Viðtal við Albert fór fram á heimili hans að 

Vesturbraut 25 á Höfn 1. apríl 2013. Ástæðan fyrir því að hann var valinn til þess að taka 

þátt, er vegna reynslu hans í starfi á sviði bæjarmála og íþrótta. 

Matthildur Ásmundardóttir: Matthildur er framkvæmdastjóri heilbrigðisstofnunarinnar á 

Suðausturlandi ásamt því að vera formaður núverandi Unglingalandsmótsnefndar sem sér 

um undirbúning fyrir Unglingalandsmótið á Höfn í sumar.  Viðtal við hana var tekið á 

skrifstofu hennar á heilsugæslustöðinni á Höfn 1. apríl 2013. Ástæðan fyrir því að 

Matthildur var fengin sem þátttakandi er vegna starfa hennar í tengslum við 

Unglingalandsmótið. 

Valdemar Einarsson: Valdemar er framkvæmdastjóri Sindra sem er ungmennafélag á 

Hornafirði, þá var hann jafnframt verkefnastjóri Unglingalandsmótsins sem haldið var á 

Höfn árið 2007. Viðtal við Valdemar var tekið 2. apríl 2013 í aðstöðu sem hann hefur í 

Sindrahúsinu á Höfn. Störf Valdemars í tengslum við íþróttastarf á staðnum  og reynsla var 

ástæðan fyrir því að rannsakandi óskaði eftir því að ræða við hann. Þá er hann einnig 

meðlimur í Unglingalandsmótsnefndinni sem sér um mótið í sumar.   

Halldór Halldórsson: Halldór er matreiðslumaður í Pakkhúsinu á Höfn sem er 

veitingastaður sem hann rekur sjálfur. Viðtal við Halldór var tekið á heimili hans að 

Silfurbraut 3 á Höfn 2. apríl 2013.  Ástæðan fyrir því að Halldór var valinn er vegna þess 

að hann er ungur að árum og nýbúinn að koma sér upp fjölskyldu á Hornafirði, ásamt því 

að vera með rekstur sem mun koma til með að verða fyrir áhrifum af því að 

Unglingalandsmótið er haldið á staðnum.  

Ómar Bragi Stefánsson: Ómar starfar sem landsfulltrúi Ungmennafélag Íslands og er 

jafnframt framkvæmdastjóri Unglingalandsmótsins. Mótið í sumar verður tíunda 

Unglingalandsmótið sem hann stjórnar. Viðtal við Ómar var tekið á kaffihúsinu Kaffi 
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Mílanó í Skeifunni, Reykjavík 17. apríl 2013. Ástæðan fyrir því að Ómar var fenginn til 

þess að taka þátt, er fyrst og fremst vegna reynslu hans af undirbúningi og skipulagningu 

Unglingalandsmótsins. Taldi rannsakandi jafnframt mikilvægt að fá sjónarmið 

Ungmennafélag Íslands, í tengslum við að það að meta helstu áhrif Unglingalandsmóts á 

bæjarfélög þar sem þau eru haldin. 

3.3 Úrvinnsla gagna 

Viðtöl voru hljóðrituð á síma rannsakanda og þau síðan afrituð orðrétt að viðtali loknu. Við 

greiningu gagna var stuðst við aðferðir grundaðrar kenningar, þar sem markmið rannsóknar 

var að greina helstu samfélagslegu og efnahagslegu áhrif af íþróttaviðburðum fyrir lítil 

bæjarfélög fékk rannsakandi meiri yfirsýn yfir niðurstöður rannsóknar með því að nota þá 

aðferð. Aðferðir grundaðrar kenningar ganga út á að gögnin eru marglesin, bæði með 

opinni og markvissri kóðun. Í opinni kóðun eru viðtöl lesin yfir og ákveðin atriði merkt til 

hliðar. Í markvissri kóðun eru viðtölin síðan lesin aftur yfir út frá þeim upplýsingum sem 

komu fram í opnu kóðuninni (Esterberg, 2002). Til að rannsaka ávinning og veikleika 

íþróttaviðburða fyrir lítil bæjarfélög var gerð SVÓT greining af Unglingalandsmótinu, þar 

sem niðurstöður úr viðtölum voru nýttar í þá greiningu. SVÓT stendur fyrir Styrkleika, 

Veikleika, Tækifæri og Ógnir. SVÓT greining er vinsæl í heimi viðskiptafræðinnar þar 

sem hún er notuð til þess að meta innra og ytra starfsumhverfi fyrirtækja (Kotler, Bowen & 

Makens, 2010). SVÓT greiningu er auðvelt að yfirfæra á viðburði eins og 

Unglingalandsmótið. Telur rannsakandi að það sé góð aðferð til þess að draga fram helstu 

niðurstöður og koma auga á kosti og galla, ógnanir og tækifæri fyrir lítil bæjarfélög að 

halda mótið.    
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4 Niðurstöður 

4.1 Þáttur Unglingalandsmóts í uppbyggingu 

íþróttamannvirkja 
Viðmælendur eru almennt jákvæðir fyrir þeirri uppbyggingu íþróttamannvirkja sem hefur 

átt sér stað á Hornafirði undanfarin ár, hvort sem það eru þær framkvæmdir sem áttu sér 

stað í beinum tengslum fyrir Unglingalandsmót UMFÍ sem haldið var árið 2007 eða það 

sem hefur átt sér stað síðan þá. Þá eru viðmælendur sammála því að Unglingalandsmótið 

sem haldið var árið 2007 eigi stóran þátt í þeirri uppbyggingu. Aðspurður út í hvort mótið 

hafi átt þátt í þessari uppbyggingu segir Valdemar: 

Já, völlurinn var náttúrulega byggður upp - keppnisvöllurinn. Sindravellir var 

byggður upp með það að takmarki að klára fyrir landsmótið, þannig að það 

var svona „sparkið“. Svo átti að byggja sundlaug, það dróst að sjálfsögðu en 

hún er komin núna. Það er bara frábært. 

Hjalti Þór tekur í svipaðan streng og Valdemar. Hann telur að Unglingalandsmótið 

hafi spilað stóran þátt í því að íþróttaaðstaðan sé jafn góð og hún er í dag: „...ég fullyrði 

það að við værum ekki komin með hlaupabrautina og tartanið og nýjan grasvöll og 

örugglega ekki gervigras – allavega efast ég um það, nema útaf Unglingalandsmótinu.“. 

Þá nefnir hann einnig hvernig Unglinglandsmótið hafi sett íþróttamannvirki á dagskrá: 

„Það [Unglingalandsmótið] hleypti einnig af stað eins og með sundlaugina að hún var að 

lokum byggð – þó hún hefði samt komið fyrr eða seinna...þannig að Unglingalandsmótið er 

svolítið gikkurinn – sem skýtur kúlunni af stað“. Ómar Bragi tekur undir þetta og nefnir að 

Unglingalandsmótið hafi stuðlað að því í mörgum bæjarfélögum að ákveðið var að ráðast í 

uppbyggingu íþróttamannvirkja, hvernig sveitarfélög hafi séð þetta sem tækifæri til þess að 

byggja upp mannvirki. Sérstaklega á árunum fyrir hrun þegar verulegir fjármunir komu frá 

ríkinu til undirbúnings fyrir mótin. Eftir hrun hefur orðið breyting á fjárlögum þar sem 

minni fjárhæðum hefur verið ráðstafað til Unglingalandsmótanna. Þetta hefur orðið til þess 

að nú þurfa aðstandendur mótsins að leita á sömu staðina, þar sem mótið hefur áður verið 

haldið og aðstaða er til staðar. Vegna þess að bæði hafi sveitarfélögin minni pening á milli 

handanna og fjármagn frá ríkinu er lægra. Viðmælendur nefna í þessu sambandi hvernig 

Höfn hafi náð í endann á „góðærinu“ og notið góðs af því við uppbyggingu mannvirkja 

fyrir mótið 2007. Til dæmis væri kostnaður á tartanvellinum margfalt hærri í dag en hann 

var á sínum tíma. Ómar Bragi nefnir, að afleiðingar hrunsins hefðu komið fljótlega í ljós: 

„Grundarfjörður átti að halda mótið 2009 og þeir voru byrjaðir á framkvæmdunum...þá 

kom hrunið þarna rétt á undan og þeir þurftu að gefast upp með allt svona hálf klárað“. Í 

framhaldi af þessu þá talar hann einnig um það að UMFÍ væru á ákveðnum krossgötum í 

dag. Ekki sé ljóst í dag hvaða kröfur staðir þurfi að uppfylla til þess að fá að halda mótið: 

Hvaða kröfur eigum við að gera? Við getum ekki sagt þið verðið að gera þetta 

og þetta. Sá peningur er einfaldlega ekki til í sveitarfélögunum í dag. Hvað 

ætlum við að gera? Hvert ætlum við með mótið?...ætlum við að segja, það 
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verður að vera tartanbraut allan hringinn, eða ætlum við að láta krakkana 

hlaupa á möl? 

Ómar Bragi segir þó að bragarbót á þessu verði gerð á næstu misserum, þar sem 

fyrirhuguð sé ráðstefna á Húsavík sem fjallar um þetta málefni. Aðspurður hvert hans 

persónulega álit sé á því hvert eigi að fara með mótið, leggur hann áherslu á að ekki verði 

sett þak á fjölda keppenda í greinar. Allir eigi að fá tækifæri til þess að taka þátt og ekki 

þurfi að vísa fólki frá vegna skorts á aðstöðu. Þá nefnir hann einnig nauðsyn þess að hafa 

mótið eins fagmannlegt og hægt er. Það sé ósanngjarnt gagnvart þeim krökkum sem taka 

þátt, ef þau fái ekki met og afrek sín viðurkennd vegna þess t.d. að hlaupið var á möl en 

ekki á tartanvelli. Þetta séu atriði sem hafa þurfi í huga ef ákveðið verði að tartanvöllur sé 

ekki skilyrði fyrir mótshaldara að hafa.  

4.2 Nýting íþróttamannvirkja  
Almenn ánægja er á meðal viðmælenda með þá uppbyggingu á íþróttamannvirkjum sem 

hefur átt sér stað. Þeir gera sér þó grein fyrir því að sá peningur sem var lagður í þessar 

framkvæmdir muni seint skila sér til baka. Aðspurð um hvort nýting mannvirkjanna sé 

nægilega góð miðað við útlagðan kostnað segir Matthildur: 

Já, þetta borgar sig kannski ekki í krónum talið, eins og t.d. sundlaugin. En 

þetta borgar sig í lífsgæðum og því að fá ferðafólk til að koma hingað...og ef 

við hefðum ekki þessi íþróttamannvirki þá er ég ekki viss um að við gætum 

staðið undir svona íþróttaviðburði eins og unglingalandsmótið er orðið.  

Fleiri viðmælendur eru sammála Matthildi og segja að þetta snúist frekar um lífsgæði 

og tækifæri til þess að fjölga ferðamönnum á staðnum og taka til sín fleiri íþróttaviðburði. 

Þá kemur einnig fram, að til að mynda í tengslum við hlaupabrautina umhverfis 

Sindravelli, þá séu það ekki einungis krakkar og fólk sem eru að æfa íþróttir sem noti hana. 

Hjalti Þór nefnir sérstaklega í tengslum við nýtinguna á mannvirkjunum að hafa þurfi í 

huga að aðstaðan á svæðinu sé orðin það góð að hún geti þjónað 5000 manna samfélagi 

auðveldlega, en almennt séð væri nýtingin þó góð. Þá kom einnig fram að fjölmargir 

íþróttaviðburðir hafi verið haldnir á staðnum eftir að landsmótið var haldið þar árið 2007. 

Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum 15-22 ára var haldið á staðnum sumarið 2012, þá 

hafa samskonar mót fyrir yngri aldurshópa einnig verið haldin eftir að Unglingalandsmótið 

var. Einnig hafa minni heimamót eins og Í formi sem haldið er orðið árlega á staðnum 

sprottið upp á síðustu árum. Halldór sér þá einnig tækifæri sérstaklega með komu 

knattspyrnuhússins að halda stærri knattspyrnumót fyrir yngri flokkana, eitthvað í líkingu 

við pollamótin. Þá  sér hann jafnframt tækifæri að nýta húsið til þess að halda innitónleika 

og annað.  

Stór hluti af þeirri ákvörðun sem var tekin þegar ákveðið var að sækjast eftir því að 

fá að halda Unglingalandsmótið í sumar var til þess að reyna halda áfram að nýta 

mannvirkin. Nota mannvirkin sem ferðamannatæki og fá stór mót eins og Valdemar orðar 

það. Aðspurður hvernig tekist hefði upp að nýta mannvirkin í þeim bæjarfélögum almennt 

þar sem mótið hefur farið fram segir Ómar Bragi að það sé misjafnt. Nefnir hann til að 
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mynda Vík í Mýrdal, þar sem gríðarleg fækkun hefur orðið á ungmennum í bænum og 

vissulega hafi það áhrif á iðkunina, þar sem færri eru til staðar til að nýta mannvirkin. 

Hann bendir þó einnig á að vel hafi tekist upp í uppbyggingu t.d. á Sauðárkróki og Höfn. 

Þetta hafi hleypt krafti í nýjar íþróttagreinar, bendir hann jafnframt á mikilvægi þess fyrir 

staðina að halda áfram að sækjast eftir því að halda viðburði til þess að nýta betur 

mannvirkin. Vissulega þurfi að huga að því við uppbyggingu að iðkendur séu á staðnum til 

þess að nýta þau: 

...en við sjáum t.d. það sem var byggt upp á Sauðárkróki, svæði í miðjum 

bænum sem er mikið notað í dag. Það er glæsilegt og við getum líka tekið 

Hornafjörð, það hefur ekki verið mikil frjálsíþróttahefð þar og ég held ég sé að 

segja alveg satt með það. En það hefur eitthvað komið upp, þeir tóku t.d. í 

fyrra Meistaramót 15-22. Það er það sem við erum að hvetja þessi svæði, sem 

eru með þessa aðstöðu að taka til sín mót og sækjast eftir notkuninni. Mér 

finnst mjög mikilvægt að þessir vellir og þetta svæði séu notuð. Þess vegna vill 

maður og finnst kannski eðlilegt, hvort halda eigi áfram endalausri 

uppbyggingu á t.d. hlaupabrautum allt í kringum landið. Það þurfa að vera 

iðkendur þarna til þess að nota það.  

4.3 Íþróttastarf á Hornafirði eftir 

Unglingalandsmót 2007 
Viðmælendur telja sig sjá mikinn mun á íþróttastarfi á staðnum eftir að 

Unglingalandsmótið var haldið þar árið 2007 og með tilkomu nýrra mannvirkja eftir það. 

Albert telur að vel hafi verið haldið á spilunum við að fylgja eftir þeim áhuga og krafti sem 

kom í íþróttalíf á Hornafirði í tengslum við Unglingalandsmótið:  

 

Stundum þegar eitthvað svona stórátak [Unglingalandsmót] er, þá er oft 

dauður tími á eftir þar sem menn eru bara sprungnir eins og sagt er. En það 

gerðist ekkert svoleiðis hjá okkur þegar mótið var haldið hér. Ég held að það 

hafi frekar eflst og aukið áhugann og verið svona hvatning fyrir fólk að vinna 

enn frekar að öllum þessum málum.  

Mesti munur á íþróttastarfinu eftir bætta aðstöðu telja viðmælendur felast í þeirri 

fjölbreytni sem komin sé í íþróttalífið. Það sem meðal annars kom fram var að eftir að 

knattspyrnuhúsið var vígt þá er engin knattspyrna stunduð lengur í íþróttahúsi staðarins. 

Knattspyrna hafi verið stór hluti af starfseminni í íþróttahúsinu en með flutningi hennar 

opnist dyr fyrir nýjar íþróttagreinar til þess að ryðja sér rúms. Aðspurður hvort að honum 

þyki vera fjölgun á meðal iðkenda í íþróttastarfi á staðnum vill Valdemar ekki alveg 

samþykkja það. Segir hann að fjöldinn hafi meira staðið í stað, en vissulega væru núna 

færri börn á staðnum og færri iðkendur. Þannig hlutfallslega séu þá fleiri að stunda 

einhvers konar íþróttir. Hjalti er þó ánægður með þann árangur sem náðst hefur í að fjölga 

iðkendum í íþróttum sem fyrir hafa ekki skipað stóran sess í íþróttalífi á Hornafirði: 

...en það er ennþá betra að það sem hefur gerst, eftir því sem við höfum bætt 

aðstöðuna þá hefur iðkunin farið upp á við. Það var eins og þegar nýja 

sundlaugin var byggð, þá kom kippur og meiri þróttur í sundíþróttina og fleiri 
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fóru að æfa hana. Það er eins líka sem við finnum með Báruna, sérstaklega í 

yngri flokkunum hjá stelpunum. Það hefur fjölgað mikið þeim megin.  

Í samtölum við viðmælendur kom einnig fram að í dag sé frjálsíþróttadeildin minnsta 

deildin innan Sindra, þrátt fyrir þá fyrirtaksaðstöðu sem komin er fyrir þá deild. En það sé 

þó mikilvægt að hafa þessa aðstöðu til staðar fyrir þá iðkendur sem stunda þær íþróttir, þá 

sé hægt að æfa við toppaðstæður lengur í heimabyggð og ekki nauðsyn á að flytja í burtu 

til þess. Aðspurður hvernig íþróttastarfið almennt á Hornafirði hafi breyst síðastliðin ár 

hefur Halldór eftirfarandi um málið að segja: 

Krakkar eru að byrja mikið yngri, vegna þess að aðstaðan er orðin mikið betri. 

Nú geturu verið allt árið inni að æfa með tilkomu knattspyrnuhússins, ég held 

að það eigi eftir að breyta miklu. Eins og t.d. sonur minn, hann er þriggja ára 

og hann er byrjaður að æfa fótbolta. Annars hefði það líklega ekkert verið 

hægt, þannig ég myndi segja að ég sé breytingu í þessu til hins betra.  

4.4 Undirbúningur fyrir Unglingalandsmótið á 

Höfn 2013 
Árið 2011 var það tilkynnt að Unglingalandsmótið yrði haldið á Höfn árið 2013. Sagði 

Matthildur að þetta hefði verið önnur tilraunin þá til þess að fá mótið aftur eftir að það var 

haldið þar síðast. Að hennar sögn þá hófst undirbúningurinn fyrir mótið eftir áramót 2011-

2012, þá hefði formlegur undirbúningur hafist og mesti þunginn síðan hafist fyrir alvöru á 

haustmánuðum 2012. Undirbúningur hefur að mestu leyti gengið áfallalaust að mati þeirra 

viðmælenda er koma að þeim undirbúningi, þó eru tvö atriði sem mest hefur vafist fyrir 

þeim. Annars vegar er það skortur á aðstöðu fyrir körfuboltann og hinsvegar er það 

tjaldstæðið. Í tengslum við körfuboltann er það íþróttahúsið á Höfn sem er vandamálið, þar 

sem það er löngu sprungið og komið til ára sinna eins og Matthildur orðar  það. Til þess að 

leysa þetta þá hefur verið ákveðið að fjárfesta í parketgólfi sem lagt verður á Báruna. Með 

því verður hægt að bæta við tveimur körfuboltavöllum til þess að spila á. Í tengslum við 

tjaldstæðið, þá hefur þurft að ráðast í framkvæmdir við að stækka það til þess að geta tekið 

á móti þeim fjölda er kemur á mótið, en samkvæmt áætlunum er gert ráð fyrir í kringum 

1000-1200 keppendum og í kringum 8000 gestum í heildina. Sú áætlun er byggð á tölum 

yfir keppendafjölda og gesti sem mættu á Egilsstaði árið 2011 er mótið var haldið þar. 

Telja þeir ekki raunhæft að áætla að fá jafn mikinn fjölda og á síðasta ári er mótið var 

haldið á Selfossi þar sem þátttakendur voru í kringum 2000 talsins, staðsetning 

Hornafjarðar spili þar stærstan þátt. Kemur fram að mikilvægt er að ráðast í þessar 

framkvæmdir á tjaldstæði m.a. vegna þess að þegar mótið er haldið er háannartími í 

ferðaþjónustu og mikið af gestum fyrir á tjaldstæðinu. Síðan þarf að fjölga 

rafmagnstengingum fyrir húsbíla og fellihýsi, sem er að hluta til leyst með tækjum og 

tólum sem koma frá UMFÍ. Af öðrum framkvæmdum sem ákveðið hefur verið að gera í 

tengslum við mótið má nefna uppbyggingu á strandblaksvelli sem verður við Sindravöll, 

betrumbætur á mótorkrossbraut og áhorfendapöllum við Sindravelli. Öll þessi verkefni eru 

þó smávægileg og ekkert stórt eins og var í tengslum við síðasta mót segir Hjalti.  
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 Annað sem kemur fram í samtölum við viðmælendur er þáttur sjálfboðaliðanna í 

mótinu en framkvæmd og undirbúningur mótsins er nánast öll í höndum sjálfboðaliða. Á 

síðasta móti á Selfossi voru í kringum 650 sjálfboðaliðar sem störfuðu á mótinu á einn eða 

annan hátt og skiluðu af sér rúmlega 8000 vinnustundum, þar af 6000 tímum við 

framkvæmd mótsins sjálfs. Þetta eru margbreytileg störf og ná allt frá því að halda á 

málbandi í langstökkskeppni yfir í það vinna við hliðina á björgunarsveitinni í 

öryggisgæslu eða selja veitingar í sjoppum. Nefna mótshaldarar að það verði ekki auðveld 

vinna að ná að manna þessar stöður fyrir mótið í sumar, en gert er ráð fyrir að það þurfi á 

milli 400-500 manns til að starfa í kringum mótið. Þetta geti verið erfitt sér í lagi vegna 

fólksfjölda samfélagsins á Hornafirði.  

 Aðspurður hver séu helstu verk UMFÍ í tengslum við undirbúning á 

Unglingalandsmóti eru þau margþætt segir Ómar Bragi. Í upphafi þá er gerður samningur á 

milli UMFÍ og viðkomandi sveitarfélags um að halda mótið, sem m.a. felur í sér að 

sveitarfélög muni útvega þau íþróttamannvirki sem þarf til að halda það, þá er einnig 

gerður samningur við mótshaldara hverju sinni. Heimaaðilar og og aðstandendur móts 

þurfa lítið að hugsa um fjármögnun mótsins. UMFÍ sér um að gera samninga við 

styrktaraðila, sem sumir hverjir eru þeir sömu ár eftir ár. Heimaaðilar sjá þó um að finna 2-

3 stærri fyrirtæki á staðnum til þess að styrkja það. Í ár hafa tekist styrktarsamningar við 

Húsasmiðjuna, KASK og Skinney-Þinganes. Þá sækir UMFÍ um og fær framlög frá ríkinu 

sem þeir leggja í mótið. Í upphafi  undirbúnings leggur UMFÍ síðan inn ákveðna upphæð  á 

mótshaldara til þess að geta staðið straum af þeim kostnaði fellur til í upphafi. Einnig sér 

UMFÍ um allt kynningar- og markaðsstarf sem á sér stað í tengslum við mótið sem oft 

getur kostað töluverðar fjárhæðir. Síðan hefur UMFÍ til umráða fjóra gáma sem eru fullir 

af „landsmótskítti“ eins og Ómar orðar það sem þeir fara með á mótsstað, en í þeim eru 

hlutir eins og fánar, vesti, búningar og allt mögulegt sem þarf til þess að halda mótið. 

UMFÍ stendur einnig straum af þeim kostnaði sem til fellur vegna vinnu, eins og t.d. 

ráðningu á verkefnastjóra mótsins tímabundið yfir sumartímann og laun framkvæmdastjóra 

mótsins.  

4.5 Efnahagsleg áhrif  
Að sögn viðmælenda eru efnahagsleg áhrif sem hljótast af mótinu margþætt og getur verið 

erfitt að meta þau. Eins og gefur að skilja þegar mörg þúsund manns sækja Hornafjörð 

heim og sækir sér alls kyns þjónustu, þá njóta fyrirtæki á staðnum góðs af því. Halldór býst 

við að njóta góðs af því þó vissulega sé mótið haldið þegar háannartíma er í ferðaþjónustu. 

Fram kom í samtali við Ómar Braga að ekki hafi átt sér neinar rannsóknir stað sem meta 

eyðslu þeirra gesta sem koma á staðinn þegar mótið stendur yfir. Í áætlunum sé gert ráð 

fyrir því að hver gestur eyði sem nemur 20.000-25.000 kr, innifalið í því er eldsneyti, 

gisting, matur og keppnisgjöld fyrir þá sem taka þátt. Ef miðað er við 8000 gesti yfir 

helgina þá nemur það í kringum 150 milljónum sem það myndi skilja eftir sig í 

samfélaginu. Þá leggur UMFÍ einnig áherslu á að allur hagnaður og tekjur af mótinu sjálfu, 

falli  í hendur heimaaðila. Eða eins og Ómar Bragi segir:  

 



17 

Það er ekki bara Unglingalandsmótið per se, sem er að hafa einhverjar krónur 

upp úr þessu. Heldur er það líka bara þjónusta og við leggjum mikla áherslu á 

að heimaaðilar ganga fyrir í öllu, allri sölu á hverju á móti. Í kringum mótin 

hringja margir í mig og spyrja hvort þeir megi koma – austur eða vestur að 

selja hitt og þetta. Allur hagnaður verður eftir í samfélaginu og allt sem verður 

eftir. Við leggjum áherslu á að vinna með öllum heimaaðilum.  

 

Helstu efnahagslegu áhrifin að mati þeirra heimaaðila sem rætt var við er það sem 

gerist eftir mót. Að fá þennan fjölda Íslendinga á svæðið felur í sér mikla kynningu fyrir 

ferðaþjónustuna á staðnum sem og fjölmiðlaumfjöllun í kringum það. Ef fólkinu líst vel á 

staðinn og fær jákvæða upplifun af staðnum, er það líklegt til þess að segja vinum og 

ættingjum frá og heimsækja staðinn aftur. Halldór er spenntur fyrir mótinu sem verður 

haldið í sumar og telur að ef vel sé haldið á spilunum séu allar líkur á því að þetta eigi eftir 

að bæta ímynd bæjarins og auka ferðaþjónustu á svæðinu: 

 

...ef þetta er almennilega gert og lagt upp úr því að þetta sé vel gert, góð 

skipulagning – ruslatunnur og svona út um allt og hugsað vel um fólkið. Þá tel 

ég að fólk tali um þetta og velji síðan kannski Hornafjörð sem næsta stað í 

útilegunni sinni, eða komi kannski á humarhátíðina á næsta ári ef það er ánægt 

með þetta. Getur líka sagt vinum og ættingjum, eins og ef það fer á 

veitingastaðina – þá segir það frá, ég held að mótið geti haft góð áhrif á þetta. 

 

Matthildur kemur inn á í samtalinu við hana hversu vel tókst upp með mótið sem var 

haldið 2007. Hún verði ennþá var við það í umræðum sínum við gesti þess móts, hversu 

gott hafi verið að vera á svæðinu á meðan mótinu stóð. Þá hafi verið hagnaður af rekstri 

mótsins sem nýttur var til þess að stofna afreks- og styrkarsjóð á vegum 

Ungmennafélagsins Úlfljóts, ágóðinn af mótinu var nýttur til þess að ýta honum úr vör.  

 

4.6 Samfélagsleg áhrif 
Í samtölum við viðmælendum voru flestir sem töldu að þau samfélagslegu áhrif sem ættu 

sér stað væru mikilvægari en hin beinu efnahagslegu áhrif. Að mati þeirra Hornfirðinga 

sem rætt var við töldu þeir að einn af meginkostunum við að halda Unglinglandsmót væri 

aukið stolt á meðal íbúa staðarins. Hjalti var spurður m.a. um hvers vegna það væri 

mikilvægt fyrir bæjarfélag eins og Hornafjörð að geta haldið slíkan viðburð: 

 

Sjálfsmyndarlega ákveðið stolt og kannski þessi félagslegi þáttur fyrst og 

fremst. Náttúrulega kynna samfélagið, ég held að það sé svolítið undirliggjandi 

þáttur að við getum þetta. Það að halda aldrei Unglingalandsmót né aldrei að 

sækjast eftir því er náttúrulega pínu merki um doða. Vegna þess að þetta er 

eftirsóknarvert og samfélög vilja byggja upp metnaðarfull samfélög, byggja 

upp íþróttamannvirki og góða aðstöðu fyrir íbúa. Þannig þetta er 

sjálfsmyndarmál og metnaðarmál í grunninn myndi ég segja.  

 

Aðrir viðmælendur taka í svipaðan streng og Hjalti. Albert segir að svona mót styrki 

sjálfsmynd samfélagsins með því að sýna fram á að það sé hægt að halda svona stórt mót 
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þó að það kosti töluvert að halda það. Þá lítur Halldór á mótið sem gott tækifæri til þess að 

sýna almennt aðstöðuna á staðnum og sýna hvað bæjarfélagið getur. Viðmælendur eru 

almennt sammála um að halda svona mót þjappi fólki saman og búi til góðar minningar. 

Matthildur minnist sérstaklega á þátttöku þeirra sjálfboðaliða og íbúa sem koma að mótinu: 

 

Þá held ég að það hafi líka rosalega mikið að segja sem samfélagsleg áhrif, 

þessi sjálfboðavinna og þátttaka allra íbúanna að koma að svona viðburði. 

Það þjappar fólki saman og hvetur það til þess að taka þátt í rauninni bara 

samfélagsvinnu. Ég held að það sé mjög jákvæð upplifun fyrir íbúana sjálfa og 

veki svona smá stolt líka. 

 

Samkvæmt Ómari Inga þá leggur UMFÍ áherslu á að samfélögin þar sem 

Unglingalandsmótin eru haldin hverju sinni nýti það sem tækifæri til að sýna sínar bestu 

hliðar. Mótin beri þar að leiðandi ákveðin keim af því samfélagi sem heldur mótið hverju 

sinni. Til dæmis fari það eftir hverjum stað fyrir sig eftir því hvaða íþróttum sé keppt í, til 

að mynda verði ekki keppt í dansi á Unglingalandsmótinu í sumar meðal annars vegna þess 

að ekki ríki mikil dansmenning á Hornafirði. Þá leggur hann áherslu á þá viðburði sem eiga 

sér stað fyrir utan hina hefðbundnu keppnisdagskrá. Samfélögin nýti það sem tækifæri fyrir 

til dæmis ungt fólk á stöðunum til þess að sýna sig og sanna. Hvort sem það sé í tengslum 

við skemmtidagskrá um kvöldin eða t.d. að halda leik- eða tónlistarsmiðjur yfir daginn. 

Einnig til þess að sýna gestum mótsins sérkenni hvers staðar. Í samtölum við Matthildi og 

Valdemar kemur fram að fjölmargir viðburðir verða í gangi á Hornafirði í sumar fyrir utan 

hefðbundna keppnisdagskrá. Til dæmis verður keppt í Hornafjarðarmanna sem er sér 

hornfirskt spil en einnig var keppt í því árið 2007 og tóku þá í kringum 250 manns þátt. Þá 

verður í boði fuglaskoðun og gönguferðir með leiðsögn fyrir þá sem vilja.  

Viðmælendur eru sammála því að uppbygging íþróttamannvirkja hafi bætt 

búsetuskilyrði á staðnum. Þau geti spilað stóran þátt í því þegar fólk sé að hugsa sig um 

hvort það eigi að flytja á staðinn eður ei. Þá skiptir máli að hafa góða íþróttaaðstöðu og 

fjölbreytt íþróttalíf sem bæti lífsgæði staðarins. Hjalti talar um þátt íþróttastarfs  í 

ákvarðanatöku fólks sem er að hugsa um að skipta um búsetustað: 

 

Ég held að kannski í grunninn til er það atvinna sem er aðalmálið þegar fólk er 

að flytja. En ástæðan fyrir því að koma ekki...að þau myndu ekki flytja, gæti 

verið að skólarnir væru ekki nægilega góðir, að íþróttaaðstaðan væri ekki góð 

eða það væri mikil fábreytni í íþróttastarfi o.s.frv. Þannig það er rosalega stór 

hluti í því að laða fólk til staðarins að geta boðið upp á góða aðstöðu. 

 

4.7 Neikvæð áhrif  
Þegar viðmælendur voru spurðir um neikvæð áhrif af mótinu sem var haldið árið 2007 og 

möguleg áhrif mótsins sem haldið verður í sumar var fátt um svör. Það kom þó fram að 

vissulega væri einhver fórnarkostnaður við halda svona mót. Að koma upp tímabundinni 

aðstöðu á t.d. tjaldstæði kosti sitt. Aðstandendur mótsins í sumar hafa sínar áhyggjur af því 

að koma öllu fólkinu fyrir á staðnum, þar sem mótið er haldið á þeim tíma þegar 

ferðamannatími er í hámarki. Hjalti hefur þó ekki stórvægilegar áhyggjur af því eða eins og 
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hann orðar það „Þetta reddast“. Einnig kemur fram í samtali við Halldór að hann hafi 

orðið var við smá kvíða í samfélaginu við að taka á móti þessum fjölda sem kemur: „Bara 

ákveðinn kvíði að fá svona fólksfjölda í bæinn, en það var nú alltaf fyrir Humarhátíðina 

líka en síðan var það aldrei neitt neitt“. Annað sem viðmælendur nefna er möguleg 

eyðilegging á gróðri sem geti orðið vegna átroðnings, en þeir vilja þó ekki gera mikið úr 

því. Viðmælendur eru þó allir mjög jákvæðir fyrir mótinu sjálfu og segja að mótið sé 

skemmtileg fjölskylduhátíð sem hafi mikið forvarnargildi. Albert dregur ekki í efa 

forvarnargildi Unglingalandsmótanna almennt: 

 

Ég sagði á sínum tíma fyrir allmörgum árum síðan, að það væru tveir atburðir 

sem að væru mesta og besta framtak í íþróttahreyfingunni og 

forvarnarstarfsemi henni tengt. Það væri annars vegar þessi 

Unglingalandsmót og hinsvegar sparkvellir knattspyrnusambandsins. Þetta 

væru bestu og árangursríkustu verkefni sem verið hefur unnið að á Íslandi í 

mjög langan tíma. Þetta sagði ég nú fyrir mörgum árum síðan þegar 

sparkvellirnir voru að koma til og þessi skoðun hefur styrkst enn frekar eftir 

því sem árin líða og ég hef orðið vitni að og séð þessi mót. 

 

 Helstu niðurstöður leiða í ljós að viðmælendur eru almennt ánægðir með 

uppbyggingu íþróttamannvirkja á staðnum og að íþróttastarf á staðnum hafi eflst við þær 

framkvæmdir, þá hefur undirbúningur fyrir mótið sem haldið verður í sumar gengið vel. Þá 

eflir Unglingalandsmótið efnahagslíf staðarins, m.a. þar sem lögð er áhersla á það í 

framkvæmd mótsins að allar tekjur verði eftir í heimabyggð. Ennfremur bætir 

Unglingalandsmótið ímynd staðarins sem styrkir ferðaþjónustu staðarins.  
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5 Umræður og ályktanir 

5.1 Íþróttir og ferðamennska 

Unglingalandsmót UMFÍ er vímuefnalaus íþrótta- og fjölskylduhátíð sem haldin er um 

verslunarmannahelgi ár hvert. Mótið er jafnan haldið úti á landi og er það mismunandi eftir 

árum hvar mótið er haldið. Öflug uppbygging íþróttamannvirkja og aðstöðu hefur jafnan 

fylgt mótinu (Ungmennasamband Kjalarnesþings, 2010). Unglingalandsmót UMFÍ verður 

haldið í annað skiptið á Hornafirði í sumar en það var einnig haldið þar árið 2007 

(Ungmennafélag Íslands, á.á.b). Mikil uppbygging var á íþróttamannvirkjum á staðnum 

fyrir mótið sem haldið var árið 2007 og hefur hún haldið áfram síðan þá. Fyrir mótið var 

Sindravöllur, keppnisvöllur bæjarins endurbyggður með áherslu á aðstöðu til 

frjálsíþróttaiðkunar og síðan þá hefur ný sundlaug og knattspyrnuhús verið tekin í notkun 

(Ungmennafélag Íslands, 2013). Þegar haldnir eru íþróttaviðburðir á borð við 

Unglingalandsmót UMFÍ getur það haft í för með sér mikinn ávinning fyrir samfélagið þar 

sem viðburðurinn er haldinn. Meðal annars í formi tekna af ferðamönnum, uppbyggingu 

íþróttaaðstöðu og jákvæðari ímynd af samfélaginu ef viðburðurinn fer vel fram (Bull & 

Weed, 2004) Í aðdraganda Unglingalandsmótsins sem haldið var árið 2007 skrifaði Árni 

Rúnar Þorvaldsson (2007) þáverandi forseti bæjarstjórnar Hornafjarðar grein í 

Morgunblaðið. Þar kemur meðal annars fram sú skoðun hans að landsmótið hefði haft 

jákvæð áhrif á allt íþróttalíf í sveitarfélaginu og uppbygging þeirra íþróttamannvirkja sem 

ráðist hefði verið í tengslum við mótið myndi hvetja fólk til dáða og auka iðkun hvers kyns 

íþrótta í samfélaginu til muna. Í dag eru um sex ár síðan að þetta var skrifað og mikið vatn 

runnið til sjávar síðan þá. Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að greina samfélagsleg 

og efnahagsleg áhrif af íþróttaviðburði á borð við Unglingalandsmóts UMFÍ fyrir lítil 

bæjarfélög á landsbyggðinni. Var það gert með því að ræða við aðila er tengjast 

undirbúningi Unglingalandsmóts á Hornafirð í sumar i beint sem og utanaðkomandi aðila. 

Fram kemur í niðurstöðum að Unglingalandsmótið sem haldið var árið 2007 hafi 

spilað stóran þátt í þeirri uppbyggingu á íþróttamannvirkjum sem hefur átt sér stað á 

Hornafirði. Koma viðmælendur inn á það hvernig Unglingalandsmótið hafi í rauninni sett 

íþróttamannvirki á dagskrá hjá sveitarfélaginu. Til að mynda með byggingu nýrrar 

sundlaugar, sem lengi hefði verið í burðarliðnum hjá sveitarfélaginu, Unglingalandsmótið 

hafi verið þessi „gikkur“ eins og Hjalti Þór, bæjarstjóri Sveitarfélagsins Hornafjarðar orðar 

það sem kom framkvæmdinni af stað. Þetta rennir stoðum við það sem Hughes (1993, í 

Bull & Weed, 2004) tala um í tengslum við framkvæmdir sem eiga sér stað í kringum 

íþróttaviðburði. Þar nefnir hann hvernig stjórnvöld og aðstandendur íþróttaviðburða réttlæti 

gjarnan þær framkvæmdir með því að segja að það hefði þurft fyrr en síðar að ráðast í þær. 

Mills & Rosentraub (2013) skoða uppbyggingu í Aþenu í tengslum við Ólympíuleikana 

sem haldnir voru þar 2004. Velta þeir því fyrir sér hvort þessar framkvæmdir hefðu átt sér 

stað yfir höfuð ef ekki hefði verið fyrir viðburðinn. Í tengslum við það er vert að nefna 

sérstaklega skoðun Hjalta Þórs að ef ekki væri fyrir Unglingalandsmótið, þá væri hann 

fullviss um að endurbætur á Sindravöllum hefðu ekki átt sér stað og sennilega væri 

knattspyrnuhúsið ekki komið heldur. 
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Rætt var við viðmælendur um hvernig nýtingin væri á þeim mannvirkjum sem reist 

hafa verið á undanförnum árum. Viðmælendur eru sammála því að slík fjárfesting skili sér 

seint til baka í krónum talið heldur snúist þau frekar um lífsgæði íbúa staðarins og tækifæri 

til þess að auka ferðaþjónustu á staðnum. Ungmennafélag Íslands hefur lagt áherslu á að 

þau mannvirki sem reist eru í tengslum við Unglingalandsmótið nýtist eftir mót og hvatt 

sveitarfélög til þess að sækjast eftir því að halda önnur mót. Collins (1991, í Weed & Bull, 

2004) bendir á nauðsyn þess fyrir staði þar sem íþróttaviðburðir hafa átt sér stað að sækjast 

áfram eftir því að halda slíka viðburði. Með því er hægt að nýta innviði betur og ekki 

miklar framkvæmdir sem þarf að fara í. Síðan mótið var haldið árið 2007 á Hornafirði 

hefur sprottið upp árlegt heimamót sem heitir Í Formi og Hornafjörður hefur jafnframt 

haldið Meistaramót Íslands fyrir 15-22 ára. Að mati viðmælenda var ein af aðalástæðunum 

fyrir því að ákveðið var að sækjast eftir því að halda Unglingalandsmótið 2013 að nýta 

mannvirkin betur. Kostnaðurinn við að halda mótið í ár sé lítill í samanburði við það sem 

var síðast.  

Að mati viðmælenda hefur iðkendafjöldi í íþróttum á staðnum ekki aukist mikið eftir 

að íþróttamannvirkin voru reist, en að þeirra mati liggur ástæðan fyrst og fremst í því að 

börnum er að fækka á staðnum. Þetta hefur einnig verið vandamál á öðrum stöðum á 

landinu þar sem mótið hefur verið haldið, t.a.m. í Vík í Mýrdal. Viðmælendur eru þó 

sammála um að íþróttastarf á staðnum sé fjölbreyttara nú en það var fyrir nokkrum árum 

og nýjar íþróttir byrjaðar að ryðja sér til rúms sem ekki voru vinsælar áður. Þá er hægt að 

æfa við toppaðstæður lengur í heimabyggð og iðkendur sem vilja æfa á hæsta stigi þurfa 

ekki lengur að flytja í burtu.  

Efnahagsleg áhrif Unglingalandsmótsins eru töluverð. Í samtali við Ómar Braga 

kemur þó fram að engar rannsóknir hafi átt sér stað sem meta meðaleyðslu þeirra gesta sem 

koma á mótið. Í undirbúningi sé miðað við að hver gestur eyði í kringum 20.000-25.000 

krónum í ferð sinni. Á Unglingalandsmótið árið 2007 komu í kringum 7.000 manns á Höfn 

og búist er við fleirum á mótið í sumar. Fyrir 2.000 manna samfélag eins og Höfn, gefur 

það auga leið að það er ágætis búbót fyrir hagkerfi staðarins. Í niðurstöðum kemur fram að 

í framkvæmd Unglingalandsmótanna er lögð áhersla á að allar tekjur af mótinu verði eftir í 

heimabyggð. Til dæmis eru engir utanaðkomandi aðilar sem koma og selja mat og varning 

á meðan mótinu stendur. Það rekst á við niðurstöður Mills & Rosentraub (2013), þegar þeir 

segja að yfirleitt séu tekjur af íþróttaviðburðum ofmetnar, m.a. vegna þess að 

utanaðkomandi aðilar komi á staðinn og hagnist af mótinu og fari síðan með tekjurnar í 

burtu. Ef það verður rekstrarhagnaður af Unglingalandsmótinu, tekur UMFÍ heldur ekki 

neinn hagnað heldur er það í höndum mótshaldara að ráðstafa þeim tekjum. Þá eru 

viðmælendur sammála um það að halda mót eins og Unglingalandsmót komi til með að 

bæta ímynd bæjarins, sem geti leitt til aukins straums ferðamanna. Þetta er í takti við það 

sem erlendir fræðimenn hafa sagt sem hluta af efnahagslegum áhrifum af því að halda 

íþróttaviðburði (Higham, 1999; Bull & Weed, 2004).  

Viðmælendur töluðu mikið um stolt fyrir íbúa staðarins að geta á annað borð haldið 

íþróttaviðburð eins og Unglingalandsmót. Það að geta tekið á móti slíkum fjölda af fólki og 

gert það vel, einnig til þess að sýna bæinn og kynna sérkenni hans. Það rímar ágætlega við 

umfjöllun Pellegrino & Hancock (2010) sem fjalla um aukningu á sjálfsmynd íbúa 
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Barcelona í tengslum við Ólympíuleikana þar árið 1992. Hinch & Higham (2004) fjalla um 

tækifæri staða sem halda íþróttaviðburði til að kynna menningu og einkenni staðarins, m.a. 

með litlum viðburðum utan hefðbundnar dagskrár. Í niðurstöðum kom það fram að í 

tengslum við Unglingalandsmótið sem haldið var 2007 hafi verið boðið upp á fuglaskoðun 

og gönguferðir með leiðsögn sem og keppt í Hornafjarðarmanna og svipað verði uppi á 

teningnum í sumar. Þá kemur fram í viðtali við Ómar Braga, framkvæmdastjóra mótsins að 

UMFÍ leggi áherslu á að hvert Unglingalandsmót beri svolítið keim af hverjum staði fyrir 

sig.   

5.2 Ávinningar og veikleikar íþróttaviðburða 

Á mynd 1 er SVÓT mynd af Unglingalandsmótinu, með áherslu á að það yrði haldið í 

sambærilegu sveitarfélagi og Hornafirði. Inniheldur SVÓT myndin helstu niðurstöður sem 

komu fram í viðtölum við viðmælendur rannsóknar. 

 

 

Mynd 1 SVÓT mynd af Unglingalandsmóti UMFÍ sem haldið er í litlu bæjarfélagi 

Styrkleikar: 

Einn af helstu styrkleikum þess að halda mótið er sá að mótið er að miklu leyti fjármagnað 

með framlögum frá ríkinu, á árunum áður en hrun átti sér stað voru þetta sérstaklega háar 

fjárhæðir. Á hvert Unglingalandsmót koma fleiri þúsund gesta á staðinn þar sem þau eru 

haldin, sem skilur eftir háar fjárhæðir í viðkomandi samfélagi. Þá leggur Ungmennafélag 

Íslands ríka áherslu á að allar tekjur sem verða af mótinu verði eftir í því samfélagi þar sem 

Ríkisstyrkt.

Hár gestafjöldi.

Tekjur verða eftir í 

samfélaginu.

Forvarnargildi.

Styrkleikar

Færri iðkendur til að nýta 

aðstöðu eftir mót. 

Möguleg umhverfisspjöll.

Fórnarkostnaður að koma 

upp tímabundinni aðstöðu.

Mikill gestafjöldi getur 

skapað plássleysi.

Ógnanir

Getur aukið samheldni 

íbúa.

Bætt ímynd.

Kynnt menningu og 

sérstöðu staðar.

Bætt innviði og 

uppbygging mannvirkja.

Tækifæri

Ákveðin aðstaða sem þarf 

að vera til staðar.

Ekki skýr framtíðarsýn.

Minni styrkir eftir hrun.

Gestafjöldi háður 

staðsetningu staðar. 

Veikleikar
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það er haldið. Þá hefur mótið skipað sér sess meðal Íslendinga sem glæsileg fjölskyldu og 

áfengislaus hátíð, sem hefur í för með sér mikið forvarnargildi. Bæði til þess að efla 

íþróttalíf almennt á landinu sem og góð skemmtun fyrir fjölskyldur til þess að koma saman 

á og skemmta sér. 

Veikleikar 

Ekki geta öll bæjarfélög á landinu haldið Unglingalandsmót, þar sem ákveðin aðstaða þarf 

að vera til staðar. Ungmennafélag Íslands hefur þó ekki sett nein skýr mörk um það hvað 

þarf að vera til staðar og eru á ákveðnum krossgötum varðandi hvernig mótið skuli vera í 

framtíðinni. Það verður að teljast veikleiki að hafa ekki skapað þessa framtíðarsýn og vera 

með það á hreinu hvað þurfi að vera til staðar þar sem mótið er haldið. Það kom þó fram að 

UMFÍ séu meðvitaðir um þetta og fyrirhuguð sé ráðstefna sem tekur á þessu málefni 

eingöngu. Þar sem mótið er ríkisstyrkt að stóru leyti, hefur efnahagshrunið sem var hér árið 

2008 haft áhrif á mótið. Styrkir til mótsins hafa minnkað og ekki eins mikil uppbygging átt 

sér stað í tengslum við mótin undanfarin ár. Þá kom einnig fram að þó að gestafjöldi sé hár 

ár eftir ár, þá fari fjöldinn töluvert eftir staðsetningu hvers móts. Til að mynda er gert ráð 

fyrir færri gestum á mótið í sumar á Hornafirði en var á Selfossi síðastliðið ár.  

Tækifæri: 

Í niðurstöðum má sjá að mikil tækifæri liggja í því fyrir bæjarfélög að halda 

Unglingalandsmót. Á Hornafirði setti þetta íþróttamannvirki á dagskrá og hefur mikil 

uppbygging á þeim átt sér stað þar sem þáttur Unglingalandsmóts er mikill. Þá kom fram 

að mótið auki samstöðu meðal íbúa og ákveðið stolt myndist meðal samfélagsins af því að 

halda slíkan viðburð. Þá nýttu Hornfirðingar það á mótinu sem var haldið 2007 til þess að 

bæta ímynd staðarins og kynna menningu og sérstöðu hans. Þetta leiði til aukningu á 

ferðamönnum til staðarins og styrki ferðaþjónustu.  

 

Ógnanir: 

Þegar rætt var við viðmælendur varðandi nýtingu mannvirkja á Hornafirði eftir þá 

uppbyggingu sem hefur átt sér stað, kom í ljós að hún var almennt nokkuð góð. Þeir tóku 

þó sérstaklega fram fækkun á meðal barna og unglinga í samfélaginu, sem vissulega hefði 

áhrif á fjölda iðkenda. Þegar ákveðið er hverslags uppbyggingu ráðist er í við tengslum við 

Unglingalandsmót, verður að hafa í huga hvernig mannvirkin muni koma til með að nýtast 

eftir mót. Að taka á móti gestafjölda sem margfaldar íbúatölu staðar, getur einnig falið í sér 

vandræðum við að koma fólkinu fyrir og verða aðstandendur að gera ráðstafanir þar að 

lútandi. Þá þarf oft að koma upp tímabundinni aðstöðu í tengslum við svona mót, sem 

getur kostað töluverðar fjárhæðir. 

5.3 Samfélagsleg áhrif íþróttaviðburða á lítil 

bæjarfélög 

Rannsóknin leiðir í ljós að Unglingalandsmótið hefur haft töluverð áhrif á samfélag 

Hornafjarðar. Aðstaða til íþróttaiðkunar hefur verið stórbætt á staðnum þar sem  þáttur 



24 

Unglingalandsmótins er mikill. Það hefur leitt til aukinnar fjölbreytni í íþróttastarfi og 

lífsskilyrði íbúa hafa batnað. Jafnframt getur það virkað sem tækifæri til þess að fá fólk til 

þess að flytja á staðinn. Að halda Unglingalandsmót er krefjandi fyrir fámenn samfélög, 

það að taka á móti gestum sem margfalda íbúafjölda samfélagsins krefst samstöðu og vilja 

íbúa til þess að mótið fari sem best fram. Sýnir rannsóknin að Unglingalandsmótið auki 

samvinnu og samstöðu íbúa þar sem íbúar snúa bökum saman til þess að mótið fari vel 

fram. Ef vel tekst upp þá eykur það stolt og sjálfsmynd íbúa samfélagsins, að sýna 

almenningi að þeir geti leyst það vel af hendi að halda mótið.  

Samfélagsleg áhrif íþróttaviðburða á stærð við Unglingalandsmót UMFÍ hafa lítið 

sem ekkert verið rannsökuð hér á landi. Telur rannsakandi að Höfn hafi verið tilvalinn 

staður til þess að gera slíka úttekt, þar sem mótið er að fara þar fram í annað skiptið í sumar 

og helstu áhrif mótsins sem haldið var árið 2007 komin í ljós. Hafa ber í huga að 

niðurstöður rannsóknar þessarar eru byggðar á viðtölum við aðstandendur mótsins og aðra 

er tengjast mótinu. Til þess að meta betur t.d. efnahagsleg áhrif af því að halda mótinu, 

leggur rannsakandi áherslu á að gerð verði úttekt á því hver meðaleyðsla hvers gest er sem 

kemur á mótið. Með þeim niðurstöðum er betur hægt að meta þau áhrif. Í tengslum við 

helstu samfélagsleg áhrif leggur rannsakandi til að skoða viðhorf heimamanna á staðnum 

þar sem mótið er haldið. Með slíkum niðurstöðum er hægt að meta hvort útlagður 

kostnaður við mótið hafi verið réttlætanlegur sem og upplifun íbúa af mótinu sjálfu. 

Ennfremur væri hægt að taka viðtöl eða leggja spurningalista fyrir gesti mótsins, til þess að 

meta upplifun þeirra af mótinu, niðurstöður úr slíkri rannsókn myndu m.a. geta varpað ljósi 

á hvort gestir væru líklegir til þess að koma á staðinn aftur og hvort ímynd staðarins hefði 

breyst.   
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Viðauki: Viðtalsrammi 

- Atriði fyrir viðtal 

Kynna mig og segja frá því um hvað rannsóknin snúist um og fá leyfi til þess að fá að taka 

viðtalið upp. Þakka viðmælenda að lokum fyrir að gefa sér tíma til hitta mig. 

 

 

Hvað heitir þú og við hvað starfar þú? 

1. Hvaða ástæður liggja að baki því að þú ákvaðst að lifa á Hornafirði? 

i. Spyrja út í hvort að það hversu mikilvægt það sé að hafa góða 

íþróttaaðstaðu á staðnum í því samhengi. 

2. Hvaða skoðun hefur þú á uppbyggingu íþróttamannvirkja hér á Hornafirði 

síðastliðin ár? 

i) Framkvæmdir á Sindravöllum 

ii) Ný sundlaug 

iii) Knattspyrnuhús 

i. Spyrja hvort að nýting á mannvirkjunum, réttlæti útlagðan kostnað 

við uppbyggingu. 

3. Telur þú að íþróttastarf á Hornafirði hafi eflst með þessari uppbyggingu. Að hvaða 

leyti? 

4. Áframhald á uppbyggingu íþróttamannvirkja hér á Hornafirði er á teikniborðinu, 

hver er þín skoðun á því? Telur þú að Unglingalandsmótið eigi einhvern þátt í því? 

5. Mikið af þessum framkvæmdum áttu sér stað fyrir mótið sem haldið var hér árið 

2007. Telur þú að þessar framkvæmdir og mótið sjálft hafi styrkt samfélagið hér. 

Að hvaða leyti? 

6. Hvers vegna telur þú að Höfn hafi sóst eftir því að halda Unglingalandsmótið hér 

síðar í sumar? 

7. Nú er þetta í annað skiptið sem Unglingalandsmót UMFÍ er haldið hér á Hornafirði. 

Hvaða skoðun hefur þú á því að halda slíkt mót á Hornafirði? 

i) Helsti ávinningur 

ii) Helsti ókostur 

8. Hverjar eru helstu væntingar þínar fyrir mótinu í sumar?  

i) Hvaða áhrif telur þú að mótið geti haft fyrir ferðaþjónustu á svæðinu? 

9. Fjölmiðlaumfjöllun um Unglingalandsmót UMFÍ er töluverð. Hvernig finnst þér að 

Höfn geti nýtt sér það til sóknar fyrir ferðaþjónustu á svæðinu? 

i) Telur þú að þessi umfjöllun geti breytt ímynd staðarins? Að hvaða leyti. 

10. Telur þú það vera mikilvægt fyrir bæjarfélag eins og Hornafjörð, að geta haldið 

viðburð jafn stóran og Unglingalandsmót UMFÍ?  

i) Hvers vegna / Hvers vegna ekki?  

 


