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Hreyfing Hreyfing er almennt skilgreind sem hvers konar 
vinna beinagrindarvöðva sem eykur orkunotkun 

umfram það sem gerist í hvíld. Hreyfing er því 
yfirgripsmikið hugtak sem nær yfir nánast allar 
athafnir sem fela í sér hreyfingu með einum eða 

öðrum hætti.

Einstaklingur í góðu líkamlegu formi 
þolir betur þær kröfur sem gerðar eru

til hans bæði heima og í skóla.

Gott líkamlegt form bætir andlega 
líðan og líkaminn er ekki eins 
viðkvæmur fyrir sjúkdómum.

Dagleg hreyfing er mikilvæg börnum og á 
kyrrseta þeirra að vera takmörkuð svo þau fái 
tækifæri til að þjálfa hreyfifærni og hreysti og 

efla sjálfstraust. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og 
Embætti landlæknis  ráðleggja öllum börnum og 
ungmennum að hreyfa sig í minnst 60 mínútur 
daglega. Hreyfingin skal vera miðlungserfið og 

erfið. Henni má skipta niður yfir daginn, 
t.d. 10-15 mínútur í senn.
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Mikilvægi hreyfingar 
fyrir fötluð börn

Ofþyngd og offita getur verið alvarlegur vandi 
hjá börnum og unglingum með þroskaraskanir 
bæði vegna hættu á langvinnum sjúkdómum 

og  tengdra þátta. Þessir þættir eru takmörkun 
á hreyfifærni, verkir, þreyta, félagsleg einangrun 

og þunglyndi og geta þeir auðveldlega skert 
lífsgæði þeirra.

 

Rannsóknir sýna að ofþyngd og offita er 
tvöfalt algengari hjá fötluðum börnum 
en hjá ófötluðum jafnöldrum þeirra.

Mikill munur er á hreyfimynstri fatlaðra og 
ófatlaðra barna. Ófötluð börn eru 53% virkari 
í frímínútum og 133% virkari í íþróttatímum 

skólans heldur en fötluð börn. Einnig eru 
ófötluð börn 52% virkari utan skólans og 33% 

virkari um helgar.
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Mataræði

Ráðleggingar frá Embætti landlæknis:

•	 Höfum fjölbreytnina í fyrirrúmi
•	 Grænmeti og ávextir daglega
•	 Fiskur helst tvisvar sinnum í viku eða oftar
•	 Gróft brauð og annar kornmatur
•	 Fituminni mjólkurvörur 
•	 Salt í hófi
•	 Vatn er besti svaladrykkurinn
•	 Lýsi eða annar D-vítamíngjafi

Nauðsynlegt er að kenna börnum hollar og 
reglubundnar matarvenjur á meðan þau eru 
ung og móttækileg því þá geta þau búið að 

þeim allt lífið.

Foreldrar og aðrir fullorðnir bera 
ábyrgð á að leggja grundvöll að 
framtíðarmatarvenjum barna.

Heilsusamleg næring og regluleg hreyfing 
getur aukið vellíðan og dregið úr kvíða og 

þunglyndi.
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•	 Íþróttasamband fatlaðra er eitt af sérsamböndum 
innan Íþrótta- og ólympíusambands Íslands (ÍSÍ). 

•	 Hlutverk sambandsins er að hafa yfirumsjón með 
þeim íþróttagreinum sem fatlað fólk stundar hér 
á landi og vera fulltrúi Íslands varðandi erlend 
samskipti sem tengjast íþróttamálum fatlaðs fólks.

•	 Sambandið annast útbreiðslu- og fræðslustarf sem 
varðar íþróttir fatlaðs fólks og gætir hagsmuna 
allra fötlunarhópa innan ÍF sem eru þroska- 
hamlaðir, hreyfihamlaðir, sjónskertir, blindir  
og heyrnaskertir/lausir.

•	 Innan íþróttasambands fatlaðra eru 22 aðildarfélög 
víðsvegar um landið.

•	 Íþróttasamband fatlaðra stendur fyrir Íslandsmóti 
sem fer fram í boccia, bogfimi, borðtennis,  
lyftingum, frjálsum íþróttum og sundi.

Sími: 514-4080
Netfang: if@isisport.is

Heimasíða: www.ifsport.is

•	 Markmið Íþróttafélagsins Aspar er að standa fyrir  
íþróttaæfingum með fjölbreyttum hætti, iðkendum 
til heilsubótar og ánægju.

•	 Iðkendur Aspar eru um 180 talsins á öllum aldri 
eða frá fimm ára til sextugs.

•	 Félagið býður upp á æfingar í sundi, borðtennis, 
keilu, hokkí, boccia, frjálsum íþróttum, handbolta, 
fótbolta, lyftingum og fimleikum.

•	 Æfingar fara fram víða, ýmist í Laugardalnum, 
Öskjuhlíð, Íþróttahúsi Hlíðarskóla, Íþróttahúsi 
Breiðholtsskóla eða Versölum Kópavogi. 
 

Sími: 553-9964
Netfang: ospin@ospin.is
Heimasíða: www.ospin.is

Íþróttasamband 
fatlaðra

Íþróttafélagið Ösp

•	 Íþróttafélagið Fjörður er staðsett í Hafnarfirði.

•	 Félagið býður upp á æfingjar í sundi eða boccia 
ásamt íþróttaskóla.

•	 Allir þjálfarar félagsins eru menntaðir íþrótta- 
fræðingar eða nemar í skyldum greinum.

•	 Æfingar félagsins eru opnar öllum óháð aldri.

•	 Iðkendur þurfa sjálfir að útvega sér stuðning ef 
þeir þurfa á honum að halda á æfingum.

•	 Iðkendur eru alls um 100 talsins.

Sími: 553-2135
Netfang: fjordur@fjordur.com
Heimasíða: www.fjordur.com

Fjörður
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•	 Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík er staðsett að 
Hátúni þar sem meginhluti starfseminnar fer 
fram.

•	 Félagið býður upp á fjölbreytta starfsemi svo 
sem boccia, bogfimi, borðtennis, frjálsar íþróttir, 
knattspyrnu, lyftingar, sund og íþróttaskóla.

•	 Börn skulu vera orðin sex ára gömul þegar þau 
byrja að æfa hjá félaginu. 

•	 Iðkendur eru 200 talsins.

•	 Ef iðkendur þurfa á stuðningi að halda á  
æfingum skulu þeir útvega hann sjálfir.

Sími: 561-8226
Netfang: ifr@ifr.is

Heimasíða: www.ifr.is

•	 Íþróttafélagið Gerpla er staðsett í Kópavogi.

•	 Þar er áhersla lögð á grunnundirstöðuæfingar í 
fimleikum sem síðan er hægt að byggja ofan á.

•	 Miðað er við að börnin séu orðin fimm ára þegar 
þau byrja að stunda fimleika hjá Gerplu.

•	 Yngri börnum stendur til boða að mæta í  
leikskólahóp þar sem þau eru ásamt  
foreldrum sínum í tímum. 

•	 Iðkendur eru um tíu til fimmtán í hóp.

•	 Aðstaða er góð fyrir fatlaða iðkendur.

•	 Iðkendum er frjálst að mæta með stuðning  
með sér ef þeir þurfa á honum að halda. 

•	 Hjá Gerplu starfar þroskaþjálfi sem hefur  
yfirumsjón með hópunum.

Sími: 510-3000
Netfang: gerpla@gerpla.is
Heimasíða: www.gerpla.is

GerplaÍþróttafélag fatlaðra 
í Reykjavík
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•	 Golfsamtök fatlaðra á Íslandi bjóða upp á æfingar í 
Hraunkoti hjá Golfklúbbnum Keili í Hafnarfirði.

•	 Börn skulu vera orðin tíu ára þegar þau byrja að 
æfa hjá samtökunum.

•	 Félagið á ekki til sérstakan golfbúnað til þess að 
sinna mikið fötluðum börnum, hvorki til að þau 
komist ferða sinna um svæðið eða til að auðvelda 
þeim golfiðkun. 

•	 Foreldrar eða aðstandendur mæta með börnum 
sínum á æfingar.

•	 Iðkendahópurinn er á bilinu 10–20 manns.

Sími: 514-4080
Netfang: oliragnars@internet.is

Börn með þroska- og/eða hegðunarraskanir æfa hjá 
Val að Hlíðarenda, Fylki í Árbæ, Leikni í Breiðholti 

og Aftureldingu (UMFA) í Mosfellsbæ. Þar eru 
æfingarnar aðlagaðar að hverjum og einum. 

Valur:
Sími: 414-8000

Netfang: valur@valur.is
Heimasíða: www.valur.is

Fylkir: 
Sími: 571-5600

Netfang: fylkir@fylkir.com
Heimasíða: www.fylkir.com

Leiknir:
Sími: 557-8050

Netfang: leiknir@leiknir.com
Heimasíða: www.leiknir.com

Afturelding:
Sími: 566-7089

Netfang: umfa@afturelding.is
Heimasíða: www.afturelding.is

Grótta á Seltjarnarnesi tekur á móti börnum á  
einhverfurófinu og hafa þau börn verið í fótbolta, 

handbolta og fimleikum. Þau börn sem þurfa á 
stuðningi að halda þurfa sjálf að útvega sér aðstoðar-
manneskju á æfingar. Félagið telur sig ekki geta tekið 

á móti mikið fötluðum börnum eða börnum 
með miklar hegðunarraskanir.

Sími: 561-1133
Netfang: grotta@grottasport.is
Heimasíða: www.grottasport.is

Almenn íþróttafélög

Golfsamtök fatlaðra 
á Íslandi           

Allir flokkar Íþróttafélags Reykjavíkur (ÍR) í Breiðholti 
eru opnir fötluðu fólki. Færni hvers og eins ræður öllu 

um mögulega þátttöku. 

Sími: 587-7080
Netfang: ir@ir.is

Heimasíða: www.ir.is



Bæklingurinn er hluti af lokaverkefni Helenu Másdóttur og 
Jóhönnu Maggý Kristjánsdóttur til BA-gráðu í 

Þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands. 

Nánari upplýsingar má finna í greinargerðinni 
Hreyfing fatlaðra barna - Hvaða íþróttir eru í boði fyrir fötluð börn 

á höfuðborgasvæðinu?
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