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Útdráttur 

Á síðustu áratugum hefur tíðni lífstílssjúkdóma aukist og hreyfir almenningur 

sig að jafnaði orðið minna. Offita og kyrrseta eru vaxandi heilsufarsvandamál 

sem bæði fatlaðir og ófatlaðir einstaklingar kljást við. Íþróttir fatlaðs fólks hafa 

farið ört vaxandi frá því þær komu fram á sjónarsviðið, undir lok seinni 

heimstyrjaldarinnar. Rannsóknir benda til þess að fatlaðir einstaklingar séu 

almennt í meiri ofþyngd og stundi lengri kyrrsetu samanborið við ófatlaða 

einstaklinga. Hreyfing getur því talist mikilvægari til að stuðla að hraustari 

líkama og sál, sporna gegn lífstílssjúkdómum, sjúkrahúsferðum og hnignun 

líkamans. Handbókin á að stuðla að aukinni hreyfingu fatlaðra barna og þar 

með meiri velferð fatlaðra í landinu. Paralympic hátíðin er verkfæri til þess að 

ná til einstaklinga sem hafa getu og áhuga á að stunda meiri hreyfingu en þau 

gera í dag. Tilgangurinn er að opna augu fatlaðs fólks fyrir öllum þeim 

möguleikum sem þeim standa til boða í íþróttum. Handbókin inniheldur 

upplýsingar um aðferðir við að ná til fatlaðs fólks í kyrrsetu auk skipulagningar 

og utanumhalds Paralympic dagsins og kynninga fyrir grunnskólana á starfsemi 

Íþróttasambands fatlaðra og möguleika allra til hreyfingar. 
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Abstract 

In recent decades the rate of lifestyle diseases has increased and physical 

activity of the general public decreased. Obesity and sedentary behaviors are a 

growing health concern which both disabled and nondisabled people deal with. 

Disabled sports have also been growing rapidly since the end of world war II. 

Studies indicate that disabled persons are generally more obese than non-

disabled and the activity of disabled people is consequently important. Physical 

activity encourages a healthier body and mind, counteracts to lifestyle diseases, 

hospital trips and the decline of the body. This handbook should contribute to 

a more active lifestyle of disabled children and therefore better wellbeing of 

disabled people. The Paralympic festival is a tool to get to those persons wich 

are able and interested, to be more active than they are today. The purpose is to 

open the eyes of disabled people to the opportunities of sports. The handbook 

includes information and methods to persuade disabled children which are 

sedentary. Management and planning of the day is a part of it, as well as a 

presentation for elementary schools. This project was done in collaboration 

with the National Paralympic Committee of Iceland with the hope that everyone 

sees the possibilities to practice sports. 
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Formáli 

Handbókin er ætluð sem hagnýtt verkfæri fyrir Íþróttasamband fatlaðra við 

uppsetningu á kynningardegi Paralympic íþróttahátíðar á Íslandi. Tilgangurinn er að ná 

til fleiri einstaklinga sem að geta nýtt sér þjónustu Íþróttasambands fatlaðra, einkum 

barna. 

 Handbókin er 12 ects eininga lokaverkefni til BSc gráðu í íþróttafræðum við 

Háskólann í Reykjavík. Leiðbeinandi við gerð handbókarinnar var Ingi Þór Einarsson 

og þakka ég honum innilega alla aðstoð við verkefnið sem og skjót viðbrögð og góðar 

ráðleggingar í náminu. Margréti Lilju Guðmundsdóttur færi ég þakkir fyrir veitta 

aðstoð, hvatningu og skilning á lokametrunum. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni 

kærlega fyrir að gera mér kleift að stunda nám og fyrir alla þá aðstoð sem ég fékk við 

gerð þessarar handbókar. Sérstakar þakkir fá systur mínar, Anna Margrét og Steina 

Kristín Ingólfsdætur og kærastinn minn Davíð Snær Ágústsson fyrir yfirlestur, 

ennfremur vil ég þakka foreldrum mínum, Kristjönu Oddnýju Þorsteinsdóttur og 

Ingólfi Björgvini Ingólfssyni og frænda mínum, Gylfa Þorsteinssyni, fyrir óbilandi 

stuðning og aðstoð við námið, sem og hjálpsemi og pössun sem oft kom sé vel í náminu. 
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Mikilvægi hreyfingar 

 

Fjölbreyttar íþróttir skipa stóran sess í hinum vestræna heimi  og eru meðal annars hluti 

af afþreyingu og skemmtun fyrir fullorðna og börn (Bouchard, Blair og Haskell, 2012; 

Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 1994). Síðastliðna 

áratugi hefur hreyfing almennings að jafnaði farið minnkandi miðað við það sem áður 

tíðkaðist (Embætti landlæknis, 2008; Ingi Þór Einarsson, Erlingur Jóhannsson, Daniel 

Daly og Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 2015) en talið er að um 10% barna á heimsvísu 

eigi á hættu að þróa með sér langvinna sjúkdóma vegna of mikillar fitusöfnunar 

(Lobstein, Baur og Uauy, 2004). Ef alþjóðlegar tölur eru skoðaðar er líklegt að um 

miðjan síðasta áratug hafi um 20% barna á Íslandi verið of feit (Hildur Einarsdóttir, 

2005). Offituvandi barna fer ört vaxandi, þau virðast glíma fyrr við offitu heldur en 

áður og eru í meiri yfirþyngd (Hildur Einarsdóttir, 2005; Mitchell o.fl., 2009). Á sama 

tíma hefur kyrrseta aukist (Matthews o.fl., 2008; Mitchell o.fl., 2009) og algengi 

sykursýki 2 (áunnin sykursýki) farið vaxandi (Ebbeling, Pawlak og Ludwig, 2002). Í 

dag eru um það bil 15 milljón Bandaríkjamenn sem kljást við áunna sykursýki (The 

American diabetes association, 2000, bls. 2), 19-21% við offitu (Hu, 2003) og um það 

bil 66 % glíma við offitu eða of mikla fitu (Donnelly o.fl., 2009; Jakicic o.fl., 2001). 

Offita og afleiðingar hennar er einn stærsti sjúkdómurinn í dag og er einnig talið 

að hún komi til með að vera það á næstu áratugum (U.S. Department of health and 

human services, 1996) en offita er vandamál hér á landi sem og annarsstaðar (Hildur 

Einarsdóttir, 2005; Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og Laufey 

Steingrímsdóttir, 2006). Lífstílssjúkdómar á borð við offitu hafa ekki einungis áhrif á 

einstaklinginn sem tekst á við ástandið/sjúkdóminn, heldur einnig á útgjöld ríkisins í 

þeim málaflokki (Wolf og Colditz, 1998). Offitusjúklingar eiga á aukinni hættu  að fá 

sykursýki 2, beinþynningu, háþrýsting og hjartasjúkdóma (Daniels o.fl., 2004; Wolf og 

Colditz, 1998).  

Kyrrsetu er hægt að skilgreina á nokkra vegu en í megin atriðum er hægt að 

segja að kyrrseta sé að sitja, liggja eða önnur orkusparandi athöfn (Matthews o.fl., 

2008; Mitchell o.fl., 2009; Varo o.fl., 2002). Kyrrseta eykur líkur á offitu auk sykursýki 
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2, hjartasjúkdómum, háþrýstingi og fleiri kvillum (Matthews o.fl., 2008; Penninx, 

Leveille, Ferrucci, Eijk og Guralnik, 1999; Varo o.fl., 2002). Hreyfingarleysi, offita og 

hár blóðþrýstingur eru í efstu fimm sætunum yfir orsakir andláts frá árinu 2004 

(Bouchard o.fl., 2012).  

Til að draga úr hættunni á offitu þarf að huga að réttum hlutföllum á inntöku  

og losun á orku (Daniels o.fl., 2004; Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2010). Ef 

inntaka orku er meiri en losun , heldur líkaminn í orkuna og breytir henni í orkuforða 

sem nýtanlegur er þegar þörf er á (Kenney, Wilmore, Costill og Wilmore, 2012). 

Miklar líkur eru á að hreyfing dragi úr líkum á offitu og áunninni sykursýki, en kyrrseta 

auki þær (Hu, 2003; Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2010). Hreyfing hefur mest 

áhrif á þá einstaklinga sem eru í mestri kyrrsetu (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 

2010) en þeir  mælast með minni lífsgæði (e. quality of life) heldur en einstaklingar 

sem hreyfa sig reglulega (Ferruci o.fl., 1999) og er því einna mikilvægast að draga úr 

kyrrsetu þeirra (Bouchard o.fl., 2012; Embætti landlæknis, e.d.). Kyrrseta er mest 

stunduð af einstaklingum sem eru með fatlanir, sjúkdóma eða eru aldraðir 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2010). Til að fækka tilfellum offitu eða of feitra 

einstaklinga er góð byrjun að draga úr kyrrsetu og hvetja fólk til að hreyfa sig reglulega 

af meðal ákefð, upp í mikla ákefð (Haskell o.fl., 2007; Matthews o.fl., 2008). Miðað er 

við að fullorðnir einstaklingar eigi að hreyfa sig í 30 mínútur á dag, fimm daga 

vikunnar, til þess að fyrirbyggja lífstílssjúkdóma (Embætti landlæknis, 2008; Haskell 

o.fl., 2007) en til að draga úr líkum á offitu gætu ákveðnir einstaklingar þurft að hreyfa 

sig í um það bil 45-60 mínútur á dag (Miles, 2007). Samkvæmt almennum 

ráðleggingum eiga börn að hreyfa sig að meðaltali helmingi lengur  en fullorðnir, eða 

í um klukkustund á dag (Embætti landlæknis, 2008).  

Holdarfar fullorðinna og barna hefur síðastliðna áratugi farið versnandi á 

heimsvísu, sem getur leitt til heilsufarsvandamála (Bouchard o.fl., 2012; Hildur 

Einarsdóttir, 2005; Ingi Þór Einarsson, Erlingur Jóhannsson, o.fl., 2015; Kristinn 

Tómasson, 2005). Hreyfing er góð leið til að minnka líkur á heilsubrestum en 

hreyfingarleysi getur valdið því að fólk missi færni fyrr en ella (Bouchard o.fl., 2012; 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2010). 
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Meiri líkur eru á að börn sem glíma við offitu, gangi einnig verr í námi og hafi 

minna sjálfstraust heldur en börn sem ekki eru of feit (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir og John P. Allegrante, 2010; Falkner o.fl., 2001). Einnig eru fleiri 

tilfelli af félagslegum vanda og alvarlegum andlegum vandkvæðum, hjá einstaklingum 

sem  eru of feitir (Falkner o.fl., 2001; Hildur Einarsdóttir, 2005). Fullorðið fólk sem er 

of feitt er oftar  minna menntað og á lægri launum heldur en þeir sem eru í kjörþyngd, 

auk þess sem það er ólíklegra til að hafa náð sér í maka (Falkner o.fl., 2001). 

Einstaklingar sem hafa glímt við offituvanda þurfa að hreyfa sig reglulega og er miðað 

við um það bil 150 - 250 mínútur af meðal ákefð í ákveðinn tíma, á dag, til þess að 

þyngjast ekki aftur eftir þyngdartap (Donnelly o.fl., 2009). 

Íþróttir fyrir almenning snúast um að draga úr óheilsusamlegum lífstíl og ýta 

undir heilbrigt líferni. Almenningsíþróttir eru til að mynda sú hreyfing sem 

íþróttakennarar kenna börnum í grunnskólum landsins, að auka hreyfifærni sína og 

huga að líkamlegu hreysti sínu (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994). Hreyfing getur haft 

áhrif á líðan einstaklinga og hvernig fólk upplifir sjálft sig. Hreyfing getur einnig dregið 

úr streitu og þunglyndiseinkennum auk þess sem hún hefur verið tengd bættri 

sjálfsmynd einstaklinga sem hreyfa sig reglulega (Mechanic og Hansell, 1987; Taylor, 

Sallis og Needle, 1985). Góð sjálfsmynd er mikilvæg fyrir góða andlega heilsu en 

íþróttir geta hjálpað til við að bæta sjálfsmynd einstaklinga (Sonstroem, 1984; Wilson 

og Clayton, 2010). Hreyfing hefur einnig áhrif á líkamann, bætir ónæmiskerfið og 

blóðflæði (Kenney o.fl., 2012; Miles, 2007) auk almennrar heilsu (Mechanic og 

Hansell, 1987; Miles, 2007; Taylor o.fl., 1985). Hreyfing er gædd mörgum kostum fyrir 

börn en jákvæðir þættir hreyfingar eru stundum taldir vega þyngra fyrir börn en 

fullorðna. Þar ber að helst að nefna styrkingu beina með styrktarþjálfun til að minnka 

líkur á beinþynningu á eldri árum (Miles, 2007), styrkingu vöðva líkamans (Committee 

on sports medicine and fitness, 2001) og andlega uppbyggingu (Mechanic og Hansell, 

1987; Sonstroem, 1984; Taylor o.fl., 1985). 
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Afreksmennska 

Einkunnarorð Ólympíuhreyfingarinnar hraðar (e. citius), hærra (e. altius) og sterkar (e. 

fortius) eru lýsandi fyrir muninn á milli almenningsíþrótta og afreksíþrótta. Það sem 

lýsir afreksíþróttum einna best eru sameiginleg persónueinkenni einstaklinganna sem 

stunda íþróttir af kappi. Það eru einstaklingar sem vilja gera betur og miða stöðugt að 

bætingum til að færast nær markmiðum sínum. Hreyfingin er ekki til þess að bæta 

líkamlegt ástand eða til að minnka líkur á lífstílssjúkdómum, hreyfing þeirra snýst um 

að sigra þann næsta í röðinni (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994).  

 Atvinnumennska í íþróttum og allt umfang afreksmennsku hefur  þróast hratt á 

síðustu áratugum og þær fjárhæðir sem fást úr íþróttunum aukist (Hong, 2008; Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1994). Í dag fá afreksíþróttamenn gjarnan styrki til þess að keppa á 

stórum mótum á erlendri grundu. Stór og mikil keppnismót laða að einstaklinga sem 

hafa áhuga á að horfa á íþróttaviðburði og auka á þann hátt peningastreymið inn í 

landið. Gjarnan fylgja þessu einnig miklar endurbætur á íþróttaleikvöngum sem  hefur 

jákvæð áhrif á íþróttamennina sem  æfa á svæðinu (Houlihan og Green, 2008). Auk 

þess keppast þjóðir um að ná sem bestum árangri í íþróttum, þar sem  hann getur 

endurspeglað umfjöllun og álit annarra á þjóðinni í heild (De Bosscher, De Knop, van 

Bottenburg, Shibli og Bingham, 2009). 

 Stuðningur foreldra, aðstandenda, þjálfarateymis og allra annarra er koma að 

íþróttamönnum skiptir miklu máli þegar kemur að árangri og ástundun. Stuðningurinn 

hefur einnig áhrif á hve lengi íþróttamenn endast í sinni grein, á sjálfstraust þeirra og 

tilfinningalíf sem og hvernig þeir takast á við meiðsli og streitu auk annarra þátta (Rees 

og Hardy, 2000). 
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Fatlaðir einstaklingar í íþróttum 

Íþróttir fatlaðra taka stöðugum breytingum og álit alþjóðasamfélagsins einnig. 

Þekkingar- og reynsluleysi, á íþróttum fatlaðra einstaklinga og aðstöðuleysi hafa einna 

helst hindrað útbreiðslu og vöxt íþrótta fatlaðra. Vöntun á þjálfurum og fyrirmyndum 

fyrir þessa íþróttamenn hefur að auki áhrif (DePauw og Gavron, 2005). Hópurinn sem 

um ræðir, einstaklingar með skerðingar og fatlanir, var stærsti minnihlutahópurinn í 

Bandaríkjunum árið 1995 og taldi þá 49 milljónir manna (Stephens og Bergman, 1995). 

Árið 2015 voru 39,6 milljónir Bandaríkjamanna með líkamlega skerðingu (Centers for 

disease control and prevention, e.d.) og 70,6 milljónir einstaklinga með einhverja eina 

eða fleiri skerðingu, þar á meðal geðræn vandkvæði (Centers for disease control and 

prevention, 2015, e.d.). Þeir einstaklingar sem eru fatlaðir í Bandaríkjunum og búa í 

sjálfstæðri búsetu, hjá foreldrum eða með fjölskyldu sinni eru taldir vera 40 milljónir 

talsins eða 12% þjóðarinnar (Yang og Tan, 2017).  

Upphaf Paralympic hreyfingarinnar er talið hafa verið árið 1940 í Englandi en 

fyrsti klúbbur fatlaðra einstaklinga er talinn hafa verið Íþróttafélag heyrnalausra árið 

1888 í Berlín. Nokkru seinna, árið 1922 voru stofnuð Alþjóðasamtök heyrnalausra í 

íþróttum (Vanlandewijck og Thompson, 2011).  

Sir Ludwig Guttman var einn af upphafsmönnum íþrótta fatlaðs fólks (Gold og 

Gold, 2007; Joan Scruton, 1979; Thomas og Smith, 2009a) og hefur verið kallaður 

faðir Paralympic hreyfingarinnar (Vanlandewijck og Thompson, 2011). Hann var 

breskur taugalæknir sem sinnti aðallega endurhæfingu hermanna með áverka á hrygg 

(Gold og Gold, 2007; Thomas og Smith, 2009a; Vanlandewijck og Thompson, 2011). 

Ludwig hafði aðra sýn á framtíð sjúklinga sinna heldur en flestir aðrir en hann sá fyrir 

sér að fólk með fatlanir myndi keppa af jafn mikilli alvöru og ófatlaðir (Joan Scruton, 

1979). Hann lét reyna á keppnisskapið árið 1944 þegar hann hélt mót fyrir fatlað fólk, 

en það voru 16 skjólstæðingar hans sem kepptu sín á milli (Joan Scruton, 1979; Poppa 

Guttmann inspiration, e.d.). Aðeins 4 árum seinna hélt hann táknrænt mót fyrir 

mænuskaddaða sem hann hélt á sama tíma og Ólympíuleikarnir voru haldnir (Gold og 

Gold, 2007). Guttman var talsmaður þess að fatlaðir einstaklingar héldu Ólympíuleika 

í svipuðum stíl og á svipuðum tíma og ófatlaðir einstaklingar. Leikarnir hans voru 



14 
 

kallaðir alþjóðlegu Stoke Mandeville leikarnir allt til ársins 1960. Þá var fremur vísað 

í keppnina sem Paralympic leikana og festist nafnið endanlega árið 1984 þegar stjórn 

leikanna kallaði sig Paralympic steering committee (Vanlandewijck og Thompson, 

2011). Fjórum árum síðar  festu íþróttir fatlaðs fólks sig í sessi innan afreksíþrótta og 

er því talað um að fyrstu nútíma Paralympic leikarnir hafi verið árið 1988 í Seoul 

(Bailey, 2008). Ári síðar var alþjóðleg stjórn Paralympic sett á lagnirnar, International 

Paralympic Committee (IPC) (Gold og Gold, 2007; IPC, e.d.) og hafa keppendur á 

leikunum, fjöldi þjóða og utanumhald  stækkað mikið á síðustu áratugum (Bernardi 

o.fl., 2009).  

 Íþróttasamband fatlaðra á Íslandi var stofnað 17. maí 1979 en þá voru fimm 

félög á landinu sem heyrðu undir ÍF. Félögin eru mun fleiri í dag sem tilheyra ÍF og 

umfang sambandsins meira og alþjóðlegra (Íþróttasamband fatlaðra, e.d.; Sigurður 

Magnússon og Sigurður Friðþjófsson, 1998). 

Hugmyndir um íþróttir fatlaðra einstaklinga hafa þróast mikið og hratt á síðustu 

áratugum (DePauw og Gavron, 2005; Sigurður Magnússon og Sigurður Friðþjófsson, 

1998). Í dag er hugsunin sú að fatlaðir jafnt sem ófatlaðir íþróttamenn eru fyrst og 

fremst íþróttamenn ,,…athletes first and as persons with disabilities second’’(DePauw 

og Gavron, 2005, bls. 4). Áhersla er lögð á að skoða einstaklinga út frá getu þeirra 

fremur en vangetu (DePauw og Gavron, 2005). 

Rannsóknir benda til að fötluð börn hreyfi sig minna heldur en ófötluð börn. 

Íslensk rannsókn frá 2015 bendir til að þroskahömluð ungmenni séu með hærri summu 

húðfellinga, líkamsfitu og fleiri börn séu of feit (Ingi Þór Einarsson, Erlingur 

Jóhannsson, o.fl., 2015). Þroskahömluðu börnin hreyfðu sig minna og sjaldnar heldur 

en ófötluðu börnin (Ingi Þór Einarsson, Erlingur Jóhannsson, Daniel Daly og 

Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 2016) 

Aðrar rannsóknir benda til þess að þunglyndi sé algengara hjá einstaklingum 

með skerðingar (Korff, Ormel, Katon og Lin, 1992) en einnig að þunglyndi geti aukið 

einkenni skerðingar einstaklinga (Bruce, Seeman, Merrill og Blazer, 1994; Penninx 

o.fl., 1999). Því meiri sem sjálfsvirðing fólks er, því minni líkur eru á að hann/hún þrói 
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með sér kvíða og/eða þunglyndi (Battle, Jarratt, Smit og Precht, 1988; Brown og Harris, 

2001) og meiri líkur eru á að einstaklingurinn sé við betri heilsu (Rosenberg, 1965).  

Íþróttir ýta undir vellíðan og betri andlega heilsu (Bloemen o.fl., 2015; 

Mechanic og Hansell, 1987; Sonstroem, 1984; Taylor o.fl., 1985; Þórólfur Þórlindsson 

o.fl., 1994) en offita getur leitt til andlegra vandamála (Falkner o.fl., 2001; Hildur 

Einarsdóttir, 2005). Börn með þroskaskerðingar hreyfa sig minna en ófötluð börn (Ingi 

Þór Einarsson, Ágúst Ólafsson, o.fl., 2015; Ingi Þór Einarsson o.fl., 2016; Lin o.fl., 

2010; Phillips og Holland, 2011), eru líklegri til þess að vera ósátt við líkamsbyggingu 

sína (Allender, Cowburn og Foster, 2006; Hutzler og Korsensky, 2010; Ingi Þór 

Einarsson o.fl., 2016) auk þess sem meiri líkur eru á að þau séu feitari heldur en börn 

án þroskahömlunar (Ingi Þór Einarsson, Ágúst Ólafsson, o.fl., 2015; Ingi Þór 

Einarsson, Erlingur Jóhannsson, o.fl., 2015; Melville, Hamilton, Hankey, Miller og 

Boyle, 2007; Reinehr, Dobe, Winkel, Schaefer og Hoffmann, 2010). Hreyfingarleysið 

hrjáir einnig aðra fatlaða einstaklinga (Dairo, Collett, Dawes og Oskrochi, 2016), 

sérstaklega einstaklinga sem glíma við líkamlega fötlun (Li o.fl., 2016). Rannsókn frá 

1996 skoðaði hreyfingu ungmenna með líkamlegar fatlanir (Steele o.fl., 1996). Þar kom 

fram að börn með líkamlegar skerðingar  voru 4,5 sinnum líklegri til þess að stunda 

enga hreyfingu miðað við jafnaldra sína (Steele o.fl., 1996). Rannsókn á börnum með 

þroskaskerðingu bendir til þess að þau séu um það bil þrisvar sinnum ólíklegri til þess 

að hreyfa sig einhverntíma utan skólatíma, miðað við börn án þroskaskerðingar (Ingi 

Þór Einarsson o.fl., 2016). Ófötluð börn eru 4,5 sinnum líklegri til þess að stunda íþrótt 

af hárri ákefð miðað við fötluð börn (Ingi Þór Einarsson o.fl., 2016). Almennt er mesta 

hreyfing þroskahamlaðra barna á skólatíma og minnsta kyrrseta, öfugt við ófatlaða 

nemendur. Þrátt fyrir mikinn mun á hreyfingu hópanna, telja börn með þroskaskerðingu 

að þau hreyfi sig nægilega mikið (Ingi Þór Einarsson o.fl., 2016).  

Hreyfing getur leitt margt jákvætt af sér og þar á meðal að fækka ferðum fatlaðs 

fólks á sjúkrahús (Prasher og Janicki, 2008; Turner og Moss, 1996). Íþróttir og hreyfing 

fyrir börn með líkamlegar fatlanir skiptir miklu máli fyrir hreyfifærni og samhæfingu 

einstaklinganna. Þau gætu þurft lengri tíma til að ná ákveðinni hreyfifærni og gætu 
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þurft annarsskonar aðstoð við að læra hreyfingar heldur en ófatlaðir jafnaldrar (Li o.fl., 

2016; Wilson og Clayton, 2010).  

Ástæður fyrir því að fólk stundar hreyfingu eru oftast í grunnin þær sömu. 

Flestir stunda hreyfingu vegna félagsskaparins sem er til staðar við ástundun 

íþróttarinnar (Allender o.fl., 2006; Ingi Þór Einarsson o.fl., 2016) en munur er á 

ástæðum fólks með þroskahömlun og fólks án hennar. Einstaklingar með 

þroskahömlun eða aðra fötlun sækjast frekar í félagsskapinn og ánægjuna af 

hreyfingunni, heldur en ófatlaðir einstaklingar (Allender o.fl., 2006; Bloemen o.fl., 

2015; Ingi Þór Einarsson o.fl., 2016; Pozeriene, Adomaitiene, Ostaseviciene, 

Reklaitiene og Kragniene, 2008). Ástæða hreyfingar hjá þroskahömluðum börnum er 

oftar að létta sig eða tæki til að þyngjast ekki heldur en hjá ófötluðum jafnöldrum. 

Ástæða hreyfingar hjá börnum án þroskahamlana er oftar til að bæta frammistöðu sína 

í íþróttum, verða betri íþróttamaður eða kona og sjaldnar til þess að missa líkamsfitu 

(Allender o.fl., 2006; Ingi Þór Einarsson o.fl., 2016; Pozeriene o.fl., 2008).  

 

Vandamál sem íþróttafélög fatlaðra standa frammi fyrir 

Ólympíuleikar ófatlaðra einstaklinga fá mun meiri athygli heldur en Paralympicleikar 

fatlaðra einstaklinga. Þroskahamlaðir og hreyfihamlaðir fá að jafnaði ekki jafn mikla 

athygli fjölmiðla (Gold og Gold, 2007). Önnur möguleg vandkvæði fyrir Paralympic 

keppendur getur verið aðstaðan, menntun þjálfara sem og endurmenntun þeirra og þeir 

peningar sem ríkið leggur  til við að gera íþróttastarf fatlaðra betra (Bloemen o.fl., 

2015; Houlihan og Green, 2008). Sterkustu þjóðirnar á Ólympíuleikunum árið 2004 

áttu þessa þætti sameiginlega; fá veglega peningaaðstoð, voru með góða íþróttaaðstöðu 

sem og vel menntaða þjálfara sem fengu sína endurmenntun reglulega (Houlihan og 

Green, 2008). 

 Ónægur stuðningur og tímaleysi foreldra eða fjölskyldu getur skipt sköpum 

hvort fatlaður einstaklingur stundar reglulegar íþróttir. Fatlaðir einstaklingar leggja 

stundum fyrir sig aðstöðuleysi, erfiðar samgöngur og þreytu (Bloemen o.fl., 2015). 

Fatlaðir einstaklingar eru líklegri til þess að stunda reglulega hreyfingu ef foreldrarnir 
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eru jákvæðir fyrir íþróttinni, aðstoða þá við að koma sér á æfingu og stunda jafnvel 

hreyfingu saman. Aðrir þætti skipta einnig máli eins og góðir þjálfarar, áhugi á 

íþróttinni og möguleiki til þess að keppa í íþróttinni. Meiri líkur eru á að fatlaður 

einstaklingur æfi reglulega ef hann samsvarar sig einhverjum hópi og æfingarnar séu 

hannaðar með þeirra sérþarfir í huga (Bloemen o.fl., 2015).  

 

Markmið handbókarinnar 

Paralympic dagurinn á Íslandi var fyrst haldinn hátíðlegur árið 2015 og er að öllum 

líkindum stærsta samkoma fatlaðs fólks á Íslandi en enginn einstaklingur né samtök 

standa fyrir samkomu fyrir alla fatlaða einstaklinga nema mögulega sumarbúðir 

fatlaðra (Jón Björn Ólafsson, munnleg heimild, 3. Maí 2017). Í ár er það í þriðja skiptið 

sem ÍF stendur fyrir hátíðarhöldum á Paralympic deginum. Handbókin er leiðarvísir 

fyrir Íþróttasamband fatlaðra til að auðvelda skipulagningu og uppsetningu dagsins 

með von um að viðburðurinn geti stækkað og dafnað. Dregnar eru fram hugmyndir af 

mögulegum skemmtiatriðum fyrir næstu ár og drög sett upp að dagskrá haustsins 2017. 

Auglýsingar verða prentaðar út og hengdar upp í íþróttamannvirkjum, grunnskólum, 

leikskólum, verslunum og á fleiri stöðum sem þykja henta. Þetta er nýjung frá síðustu 

tveimur árum en aðal auglýsingarherferðin mun fara fram í gegnum samfélagsmiðla. 

Með handbókinni er einnig stefnt að því að skapa sambönd við aðila sem njóta góðs af 

kynningu á Paralympic deginum. Við gerð handbókarinnar voru kynningarbréf send út 

til grunnskólanna (sjá viðauka C-E) og samstarfi komið á fyrir Paralympic vikuna. 

Færð eru rök fyrir því í handbókinni hvernig hátíðin er sett upp og af hverju stuðla skuli 

að hreyfingu fatlaðra einstaklinga og þá sérstaklega fatlaðra barna. Með gerð 

handbókarinnar er vonast eftir fleiri iðkendum innan ÍF og þar af leiðandi skrefi í átt 

að betri lýðheilsu á Íslandi. Hafa ber í huga að markaðssetning dagsins spilar stóran 

þátt í þessari handbók, sem gerð er í þeirri von um að ná til réttra einstaklinga, laða að 

fötluð börn og foreldra þeirra. Um það bil 400 manns tóku þátt í hátíðarhöldum 

Paralympic dagsins árið 2016 á Íslandi. Í handbókinni er gert ráð fyrir að jafn margir 

þátttakendur mæti á hátíðina í ár, 2017, eða jafnvel fleiri. 
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Markaðssetning og kynning 

Tilgangur markaðssetningar Paralympic dagsins á Íslandi er að ná til fleiri einstaklinga 

til að auka iðkendafjölda innan ÍF. Skoða þarf hvernig best er að ná til markhópsins og 

uppfræða einstaklingana um möguleika þeirra til iðkunar íþrótta með 

sambandsfélögum ÍF. Einnig þarf að huga að því hvernig hægt sé að fá fatlaða 

einstaklinga til þess að halda áfram að stunda íþrótt, eftir sín fyrstu kynni við hana. 

Áhugahvataskalinn Sport motivation questionnaire (SMQ) er stundum notaður til að 

skoða hvað drífur fólk áfram í íþróttaiðkun (Shapiro, 2003). Áhugahvöt einstaklinga 

með þroskahamlanir hefur lítið verið skoðuð en rannsóknir benda til að félagsskapurinn 

vegi þyngst við ákvörðun um iðkun íþrótta (Allender o.fl., 2006; Bloemen o.fl., 2015; 

Ingi Þór Einarsson o.fl., 2016; Pozeriene o.fl., 2008).  

Markaðssetning í íþróttum er tiltölulega nýtilkomin og er stundum talin flóknari 

en önnur markaðssetning vegna fjölbreytileika íþrótta, umfangs og örra breytinga á 

sigurvegurum. Markaðssetning er nátengd fjölmiðlum og  öðrum miðlum sem  ná 

athygli markshópsins auk kynninga og viðburða í auglýsingaskyni (Mullin, Hardy og 

Sutton, 2014; Raney og Bryant, 2009). Hægt er að skipta markaðssetningu íþrótta upp 

í þrjá flokka eftir því hversu vinsæl hún er. Afreksmennskan er vinsælust og þá vilja 

áhorfendur aðallega fá að sjá þá allra bestu leika listir sínar. Markaðssetning á 

áhugamannaíþróttum felur í sér greiningu á markaðnum og tilvonandi viðskiptavinum, 

en fjölmiðlar og kynningar eru tól, sem nýtt eru við markaðssetningu (Mullin o.fl., 

2014). Íþróttir eru mjög vinsælt sjónvarps- og afþreyingarefni (Þórólfur Þórlindsson 

o.fl., 1994) þar sem fyrirtækin keppast um að fá að auglýsa í hléum, á búningum o.fl. 

(Mullin o.fl., 2014). Íþróttamarkaðurinn hefur stækkað gríðarlega síðustu áratugi í 

breidd, áhorfi og iðkendatölum. Þörfin á greiningu á markaðnum, að markaðsetja 

vörurnar sínar rétt og að viðhalda áhuga viðskiptavinanna fer vaxandi. Í dag er 

mögulegt að markaðsetja sömu vöruna á ótal vegu með  mismunandi tólum og tækjum 

(Mullin o.fl., 2014). Auk þess er hægt að nýta sér mismunandi hliðar markaðssetningar 

í íþróttum. Markaðssetningunni getur verið beint að sjónvarpsáhorfandanum í gegnum 

íþróttafólkið sjálft , tískuna, hlé á íþróttaleikjum og  ýmsu fleiru (Mullin o.fl., 2014). 
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Fólki finnst gaman að horfa á íþróttaleiki af því að allt getur gerst  og niðurstaðan getur 

verið hver sem er (Mullin o.fl., 2014).  

Kynningarstarfsemi í markaðssetningu er hægt að skipta gróflega í fjóra flokka. 

Auglýsingar í miðlum eins og sjónvarpi, interneti og útvarpi.  Síðan koma beinar 

auglýsingar, heimasíður og blaðamannafundir. Þriðji flokkurinn er sala í gegnum síma 

og vörusýningar og fjórði flokkurinn eru styrkir, gjafir, afslættir og fleira 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-a). Í handbókinni verður notast við fyrsta og annan 

flokkinn við kynningu Paralympic dagsins og styrkir fengnir frá þriðja aðila (sjá 

viðauka F-G).  

 Það er áríðandi að átta sig á mikilvægi markmiðasetningar við 

markaðssetningu. Líkt og  í íþróttum er talið árangursríkara að setja sér skýr 

skammtíma- og langtímamarkmið í markaðssetningu, átta sig á hvað  á að ná fram  og 

fyrir hvaða tíma markmiðið á að nást (Mullin o.fl., 2014). Þegar farið er af stað að 

greina markaðinn er gjarnan hægt að skipta markhópnum eftir fjórum grunn 

hugmyndum. Skiptingu eftir búsetusvæði, aðstæðum einstaklingsins (t.d. aldri eða 

tekjum), einkennum einstaklingsins sjálfs (persónuleika eða lífstíl) eða eftir 

kaupvenjum. Kaupvenjur fara eftir því hvernig einstaklingurinn velur vörurnar sem 

hann kaupir, af hverju hann kaupir þær og hversu mikið í einu (Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands, e.d.-b).  

 Mikilvægt er að hafa ákveðna áætlun  hversu mikið fjármagn á að nýta í 

markaðsherferðina, hvenær á að auglýsa, með hversu löngu millibili  og á hvaða hátt 

er auglýst og hvenær (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-a). Paralympic dagurinn mun 

hafa ákveðið skipulag á auglýsingarherferð sem byrjar á hverju vori og svipuð 

fjárhagsáætlun mun verða notuð næstu árin. Byrjað verður á að auglýsa viðburðinn á 

Facebook í apríl. Þá verður byggð upp ákveðin spenna fyrir viðburðinum með 

fyrirsögnum eins og ,,Taktu daginn frá!’’. Þegar líða tekur á sumarið koma frekari 

upplýsingar um viðburðinn og dagskráin staðfest í byrjun hausts. Útvarpsauglýsingar 

fara af stað um mánuði fyrir viðburðinn og blaðaauglýsingar 1-3 vikum fyrir hátíðina. 

Mikið verður lagt upp úr að auglýsa á samfélagsmiðlum endurgjaldsslaust. Þá er 

Facebook í forgangi en einnig verður auglýst á Twitter, Instagram og á Snapchat. 
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Facebook verður tekið sérstaklega fyrir vegna vinsælda þess á meðal almennings á 

Íslandi (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). 

Auglýsingar ÍF verða settar í hópa á Facebook sem foreldrar fatlaðra barna fylgjast 

reglulega með. Í samráði við ÍF mun verða sett upp Facebook síða eða hópur þar sem 

foreldrar fatlaðra barna geta leitað upplýsinga um íþróttir sem henta sínu barni. Þar 

munu sambönd ÍF einnig geta auglýst auk þess sem Paralympic dagurinn verður 

auglýstur þar. Einnig verður farið í kynningarferðir í alla þá grunnskóla sem áhuga 

hafa, rétt fyrir Paralympic daginn en þar vegur Klettaskóli þyngst, vegna sérstöðu 

sinnar sem skóli fyrir fötluð börn. 

Styrkir fyrirtækja í málaflokkum hafa áhrif á almenningsálitið  og hvernig fólk 

upplifir fyrirtækið og það getur að öllum líkindum  eflt ímynd sína með því að styrkja 

rétt málefni en lítið hefur verið um rannsóknir á áhrifum styrkja á fyrirtæki (McDonald, 

1991). Þegar fyrirtæki styrkja ákveðin málefni fær það fólk til að hugsa öðruvísi um 

það og sýnir almenningi að  það er tilbúið til  að aðstoða þá sem þurfa á því að halda, 

sem leiðir til jákvæðra tilfinninga í garð fyrirtækisins (McDonald, 1991). Til að skoða 

hvort að styrkir hafi haft áhrif á álit almennings á fyrirtæki er viðhorf skoðað fyrir og 

eftir styrkveitingu. Þá er aðallega verið að athuga hvort fólki líki við fyrirtækið, kannist 

við það eða hafi séð það í auglýsingum eða umfjöllun nýlega (McDonald, 1991). 

Tilgangur fyrirtækja með auglýsingum og styrkjum í kringum íþróttaiðkun er oftast að 

minna fólk á sig og láta almenning hugsa til sín fremur en að vera að kynna það í fyrsta 

skiptið. Oftast er um að ræða vörur eða þjónustu sem einstaklingarnir þekkja fyrir 

(McDonald, 1991).  

Flest fyrirtæki í íþróttaheiminum í dag markaðssetja sig í gegnum hina ýmsu 

miðla þar á meðal á netinu. Þau fyrirtæki sem að setja sér markmið í netherferðum telja 

að sala sín aukist við slíkar herferðir (Philip C. Rothschild, 2011). Fyrir fyrirtæki er 

netið ákveðið verkfæri til að ná auðveldlega til núverandi og tilvonandi viðskiptavina 

þar sem vefmiðlar gera þeim mögulegt að skoða vörur fljótt og auðveldlega 

(Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009).  
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Að ná lengra í sameiningu  

Það sem einkennir afbragðsgóða leiðtoga er áhugi þeirra á að verkefnið, fyrirtækið eða 

stofnunin nái sínum besta árangri og að metnaðurinn liggi í að gera verkefnið frábært 

en ekki einungis gott. Frábærir leiðtogar velja með sér rétta fólkið sem hentar inn í 

verkefnin og samstillir síðan hópinn sem stefnir allur að sama markmiði (Collins, 2001; 

Rath og Conchie, 2008). Persónueinkenni einstaklinganna sem leiða bestu fyrirtæki 

heims eru hæverska, auðmýkt og mikil ákveðni í að gera fyrirtækið betra. Einstaklingar 

sem geta skilið einstaklingseðlið (e. ego) frá vinnunni, eru ánægðir með afköst  hópsins 

en monta sig ekki af eigin framlagi (Collins, 2001; Slack og Parent, 2006). Þetta eru 

einstaklingar sem að þekkja sínar sterku hliðar og ná að nýta þær, er umhugað um aðra 

og draga fram jákvæða þætti í fari undirmanna sinna (Rath og Conchie, 2008). 

 Það sem einkennir fyrirtækin eða stofnanirnar sem ná lengst, er einfaldleikinn. 

Fyrirtækin sem einbeita sér að einu verkefni, einni áætlun, ná lengra og verða betri 

heldur en þau fyrirtæki sem eru að reyna að vera allt í öllu. En verkefnið þarf að henta 

fyrirtækinu, henta markaðnum og vera í takt við leiðtogann (Collins, 2001; Slack og 

Parent, 2006). Menningin á hverjum stað skiptir miklu máli til að markaðssetningin 

hitti í mark fyrir þann markhóp sem er verið að reyna að ná til og að leiðtoginn í 

fyrirtækinu henti inn í starfsmannahópinn (Collins, 2001; Slack og Parent, 2006) 

 

 

Hvernig fer Danmörk að nýliðun iðkenda á Paralympic daginn? 

Paralympic hátíðin í Danmörku er haldin á nokkrum stöðum, þar sem hvert bæjarfélag 

sér um viðburðinn með aðstoð íþróttafélaganna á staðnum. Hátíðin er auglýst með 

aðstoð einstaklinga með fatlanir sem nú þegar eru þekktir og hæfileikaríkir. 

Paralympicfarar Danmerkur eru fengnir til samstarfs við ÍF og allir þeir einstaklingar 

sem að standa sig vel í sinni íþrótt. Þjálfarar stýra upphitun og æfingum þar sem börnin 

fá að prófa hvernig það er að æfa íþróttir hjá þeim (Anne-Dorte Andersen, starfsmaður 

á samræmingarsviði Paralympic í Danmörku, munnleg heimild, tölvupóstur, 4. maí 

2017). Hluti af deginum fer í óvæntan glaðning sem er í formi hreyfingar eins og dans, 
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Parkour, loftfimleika og tónlistar (Anne-Dorte Andersen, starfsmaður á 

samræmingarsviði Paralympic í Danmörku, munnleg heimild, tölvupóstur, 9. maí 

2017). Foreldrafundur er haldinn á meðan börnin æfa, þar sem foreldrar eru upplýstir 

um hvernig skráning í sambandið fer fram og hvernig skal bera sig að við fyrstu skrefin. 

Ferlinu er fylgt eftir í ár, af þremur starfsmönnum sem sjá um að aðstoða þátttakendur 

hátíðarinnar við að komast í viðeigandi íþróttasamband. Íþróttasamband fatlaðra í 

Danmörku  telur að mikil iðkendaaukning hafi átt sér stað eftir að þau fóru að nýta 

hæfileikaríka fatlaða einstaklinga við uppsetningu dagsins (Anne-Dorte Andersen, 

starfsmaður á samræmingarsviði Paralympic í Danmörku, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 4. maí 2017). 

 

 

Hvernig ná fyrirtæki og samtök til viðskiptavina og iðkenda? 

Sjávarútvegssýningin í Laugardalshöll er hátíð þar sem fyrirtæki í 

sjávarútvegsgeiranum fá tækifæri til að sýna sig og sjá aðra. Hátíðin er vinsæl innan 

landsteinanna sem utan þar sem fyrirtækjum er boðið upp á að leigja bása (Iceland 

fishing expo, e.d.-a; Kvótinn, 2016) auk þess sem einstaklingar þurfa að borga sig inn 

á sýninguna (Iceland fishing expo, e.d.-b). Inn á milli básanna er boðið upp á veitingar 

að hætti sjávarútvegsins (Kvótinn, 2016). Fyrirtækin sem leigja sér bása í 

auglýsingaskyni eru ekki einungis fyrirtæki sem sérhæfa sig í sjávarútvegi heldur 

einnig í matvöru og hreinlætisvörum (Iceland fishing expo, e.d.-c). Aðaláherslan virðist 

vera að leyfa fyrirtækjum að auglýsa sínar vörur sem tengjast sjávarútvegi á einhvern 

hátt. Sýningin er byggð upp á einfaldan hátt þar sem ekki er verið að eyða óþarfa tíma 

eða pening í skemmtiatriði eða annað slíkt. Sjávarútvegssýningin er flott dæmi um 

hvernig á að halda utan um stóran viðburð, með góðum upplýsingum á netinu og 

einföldu markmiði. Einfaldleikinn og skýrt markmið sýningarinnar er umhugsunarefni 

fyrir Paralympic daginn, en þó má ekki gleyma að þar er markhópurinn annar. Á 

Sjávarútvegssýningunni er markhópurinn fullorðnir í sjávarútvegi, en markhópurinn í 

þessu tilfelli eru börn með fatlanir og foreldrar þeirra. 



23 
 

 Börn eru í fyrirrúmi í krakkamaraþoni Reykjavíkurmaraþons Íslandsbanka ár 

hvert. Þar eru börn velkomin upp að 10 ára aldri í skemmtilegt stutt hlaup í 

Hljómskálagarðinum (Reykjavíkur maraþon Íslandsbanka, e.d.-a). Til að taka þátt í 

hlaupinu þarf að borga ákveðið skráningargjald en innifalið í því er íþróttabolur, 

rásnúmer, sundferð og drykkir á drykkjarstöðvum. Fyrir eldri aldurshópa, sem taka þátt 

í lengri hlaupum, er einnig í boði að notast við tímatökuflögu sem mælir og sendir tíma 

einstaklingsins í afrekaskrá (Reykjavíkur maraþon Íslandsbanka, e.d.-b). Mikil gleði 

ríkir í hlaupinu þar sem fólk sameinast og hleypur gjarnan fyrir góð málefni (Hlaup, 

2014; Reykjavíkur maraþon Íslandsbanka, e.d.-c). Fatlaðir einstaklingar geta tekið þátt 

í hlaupinu, í hjólastólum, gangandi á sínum eigin hraða eða í harðri keppni við aðra 

keppendur (Reykjavíkur maraþon Íslandsbanka, e.d.-d). 

 Litahlaupið (The color run by Alvogen) er svipað hlaup og 

Reykjavíkurmaraþonið þar sem allskonar fólk kemur saman og gleðin ræður ríkjum. Í 

litahlaupinu er höfðað til einstaklinga sem að hlaupa fimm kílómetra á sínum eigin 

hraða og skemmta sér sem best á leiðinni. Hlaupið er auglýst sem hlaup fyrir alla, í 

hvaða formi sem er (The color run, e.d.-a) sem endar á skemmtiatriðum (The color run, 

e.d.-b). 

Í Bandaríkjunum er verkefni í gangi sem kallast GOGIRLGO! sem stofnunin 

Women’s sports foundation stendur fyrir. Það er íþróttanámskeið sem stúlkur geta 

skráð sig á til að koma sér af stað í hreyfingu. Stofnunin er með nokkur verkefni sem  

miða að aukinni hreyfingu stúlkna og kvenna en það samanstendur aðallega af 

upplýsingum og stuðningi fyrir þjálfara og námskeið fyrir börn (Women’s sports 

foundation, e.d.). Stofnunin einbeitir sér að stúlkum vegna þess að þær byrja að 

meðaltali seinna að stunda íþróttir samanborið við drengi, en það á einnig við um 

stúlkur með fatlanir, í Bandaríkjunum. Einnig kemur fram að  íþróttaiðkun fari 

minnkandi  hjá fötluðu fólki samanborið við ófatlað fólk (Women’s sports foundation, 

2008).  

 Öll þessi verkefni eiga það sameiginlegt að standa fyrir viðamikilli vefsíðu með 

miklum upplýsingum um þau. Vefsíðurnar og verkefnin eru hnitmiðuð og stefna öll að 

einu ákveðnu markmiði. Verkefnin eiga það sameiginlegt að vera mjög vinsæl og vel 
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sóttir viðburðir og því má leiða að líkum að þau séu arðbær og nái þeim árangri sem 

sóst er eftir. 

 Um það bil 400 manns tóku þátt í hátíðarhöldum Paralympic dagsins árið 2016 

á Íslandi, og verður gert ráð fyrir sama fjölda þátttakenda haustið 2017, eða jafnvel 

fleirum. Umfangið er meira vegna magns skemmtiatriða og skemmtunar, kynninga til 

grunnskóla og nýrrar herferðar í gegnum samfélagsmiðla.  

 

Samkeppnisaðilar 

Fjöldi einstaklinga sem stunda skipulagðar íþróttir er oftast meiri á yngri árum (undir 

15 ára aldri). Iðkendatölur hríðlækka eftir 15 ára aldur hjá ófötluðum en það er öfugt 

farið með iðkendafjölda hjá fötluðum íþróttamönnum. Fá fötluð börn æfa íþróttir hjá 

íþróttafélagi eða 186 börn árið 2015 en mun fleiri fatlaðir fullorðnir eða 808 iðka 

hreyfingu með íþróttafélagi. Þá hafði engin breyting á iðkendafjölda verið á eins árs 

tímabili en að meðaltali jókst iðkendafjöldi á sama tíma í íþróttum á Íslandi um 6% 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.).  

 

Skipulagning Paralympic dagsins og vikunnar 

Í samstarfi við ÍF var tekin ákvörðun um að reyna að höfða til fatlaðra barna og fá þau 

til að mæta á Paralympic daginn.  Þetta er gert með von um að fleiri fötluð börn fái 

áhuga á að hreyfa sig og stunda íþróttir með ÍF. Ef fleiri fötluð börn hreyfa sig ætti 

lýðheilsa hópsins í heild að verða meiri og kyrrseta styttri. Við viljum ná til barnanna 

sem fyrst svo að þau temji sér heilbrigðar venjur, auki félagsfærni sína og sporni gegn 

andlegri vanlíðan og/eða lífstílssjúkdómum (Mechanic og Hansell, 1987; Taylor o.fl., 

1985; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994).  

Til þess að höfða til sem flestra barna á aldrinum 4-16 ára á Paralympic daginn 

þarf að gera ráð fyrir að dagskráin þurfi að vera fjölbreytt. Fyrir yngstu þátttakendurna 

í Laugardalshöll væri hægt að huga að skemmtikröftum sem sérhæfa sig í að skemmta 

börnum: Íþróttaálfurinn, Skoppa og Skrítla, Ævar vísindamaður, töframenn, Gunni og 
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Felix og fleiri. Afþreying sem væri hægt að bjóða upp á væri til að mynda hoppukastali, 

candy floss vél, krapvél, Tarsan braut, leikir stjórnað af þjálfara, Sirkus Íslands sem 

bíður upp á andlitsmálningu og blöðrudýr og fleira. Fyrir allra yngstu börnin væri hægt 

að athuga með ungbarnasundskennara.  

Fyrir eldri aldurshópinn í Laugardalshöll er gott að huga að ögn öðruvísi 

dagskrá, til viðbótar við dagskrána fyrir yngri hópinn sem þau geta tekið þátt í. Hægt 

væri að bjóða upp á sund, Zumba, danssýningu frá dansfélagi, tónlistaratriði frá 

tónlistarskólum, lukkuhjól með vinningum frá hinum ýmsu styrktaraðilum, vinsæla 

söngvara, uppistandara og veitingar. Keppnir í hlaupum, kúluvarpi, boccia, sundi, 

grindahlaupi og öðrum íþróttum gæti verið skemmtilegt og höfðað til flestra 

aldurshópa. Sýning á getu afreksmanna í flokki fatlaðra einstaklinga gæti vakið áhuga 

og verið skemmtileg fyrir viðstadda. Keppni milli sjáandi einstaklings og einstaklings 

með sjónskerðingu í hlaupum eða boccia, þar sem báðir einstaklingar eru með klút fyrir 

augunum, gæti einnig verið athyglisverður viðburður á hátíðinni. Frægir 

afreksíþróttamenn í flokki fatlaðra einstaklinga gætu sýnt listir sínar og vakið á þann 

hátt áhuga fatlaðra barna.  

 

Kynning í grunnskólum 

 
Áætlað er að vera með kynningu á Paralympic deginum í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu og á því starfi sem mögulegt væri að byggja upp ef fleiri börn 

myndu iðka íþróttir með samböndum ÍF. Afreksíþróttamenn ÍF aðstoða við kynninguna 

með því að segja stuttlega frá sér og sínum afrekum. Þeir gætu einnig svarað 

spurningum eins og hvað er skemmtilegast við íþróttina og hverju það breytir að stunda 

hreyfingu með ÍF fremur en að stunda enga hreyfingu. Hvernig ÍF getur liðsinnt 

einstaklingum með fatlanir og hvað iðkun íþrótta með samböndum innan ÍF getur gert 

fyrir einstakling með fötlun. 

Kynningarbréf verða send í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu (sjá viðauka C-

E) þar sem þeim er boðið upp á fyrirlestur og/eða íþróttatíma með kynningu á íþróttum 

fatlaðs fólks. Kynningin er í formi glærusýningar (sjá myndir 1-11) með fyrirlestri en 



26 
 

upplýsingarefnið er aðgengilegt til notkunar fyrir kynningaraðila ÍF (sjá viðauka R). 

Fatlaðir íþróttamenn innan ÍF eru boðnir og búnir að aðstoða ÍF við kynningar á 

höfuðborgarsvæðinu. Fötluðu íþróttamennirnir og konurnar segja frá reynslu sinni við 

iðkun íþrótta hjá sérsamböndum fatlaðra. Hvernig þau byrjuðu að æfa, hvað er 

skemmtilegast við að æfa íþróttina og svara spurningum úr sal. Í íþróttakynningunum 

væri mögulegt að fá íþróttamennina til þess að taka þátt í leikjunum með börnunum. 

Leikirnir sem væri hægt að nýta eru til að mynda blindrabolti með bjöllubolta á 

hnjánum, körfubolti með annarri hendi, frjálsar íþróttir blint, Tarsan braut á öðrum fæti, 

eltingarleikur handalaust og fleiri skemmtilegir leikir. Með þessum kynningum erum 

við að sýna íþróttir út frá sjónarhorni fatlaðra barna og fá þau til að hreyfa sig meira en 

einnig að stuðla að samkennd, virðingu og þekkingu annarra nemenda í garð fatlaðra 

samnemenda sinna.  

 

 

 

 

Mynd 1. Fyrsta slæða í glærusýningu fyrir grunnskóla. Kynning á fyrirlesurum og opnun á Paralympic kynningunni 
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                                 Mynd 2. Önnur slæða í glærusýningu fyrir grunnskóla. Nemendur spurðir hvað Paralympic er 

 

                     

 

Mynd 3. Þriðja slæða í glærusýningu fyrir grunnskóla. Hugtakið Paralympic útskýrt og hverjir tilheyra hópi 
fatlaðra einstaklinga 
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Mynd 5. Fjórða slæða í glærusýningu fyrir grunnskóla. Útskýrt hvaða íþróttir fatlaðir einstaklingar geta æft og hvaða 
keppnisíþróttir eru í boði fyrir fatlað fólk í dag 

Mynd 4. Fimmta slæða í glærusýningu fyrir grunnskóla. Tilgangur íþróttasambands fatlaðra einstaklinga útskýrt og 
börnin hvött til þess að hugsa um hverjir geta æft íþróttir 
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Mynd 6. Sjötta slæða í glærusýningu fyrir grunnskóla. Hlustendum bent á lausnir við vandkvæðum, svo að allir 
geti verið með í íþróttum 

Mynd 7. Sjöunda slæða í glærusýningu fyrir grunnskóla. Upplýsingar um Paralympic daginn haustið 2017 
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Mynd 8. Áttunda slæða í glærusýningu fyrir grunnskóla. Myndskeið af Paralympic mótinu 2012 og 
 2016 auk útskýringar á blindrabolta og sitjandi blaki 

Mynd 9. Níunda slæða í glærusýningu fyrir grunnskóla. Börnin minnt á að íþróttir eru fyrir alla, ekki 
einungis ófatlaða einstaklinga 
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Mynd 11. Tíunda slæða í glærusýningu fyrir grunnskóla. Skrá yfir myndskeiðin á glæru átta 

Mynd 10. Ellefta glæra í glærusýningu fyrir grunnskóla. Skrá yfir myndir í glærusýningunni 
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Tillögur að tónlistaratriðum 

Hér verður gerð grein fyrir hugmyndum að tónlistarmönnum sem höfundur telur að 

ættu erindi á íþróttahátíðina. SunnysideRoad, hljómsveit sem spilar rólega sveitatónlist. 

Guðmundur Steingrímsson harmonikkuleikari, gæti hentað vel fyrir utan salinn eða 

sem undirleikur í margmenni. Rebekka Sif er upprennandi söngkona sem hefur sýnt 

áhuga á hátíðinni og nokkrir tónlistaskólar (sjá viðauka O). Þar á meðal Tónlistarskóli 

Sigursveins og Tónlistarskóli Álftaness. ÁSA, Bjarney Anna Jóhannesdóttir og Eliza 

Newman eru söngkonur sem syngja einnig róleg lög. Aðrar þekktar hljómsveitir og 

einstaklingar sem gætu hentað við íþróttahátíðina eru til að mynda Kaleo, Garðar Thor 

Cortes og faðir hans, Helgi Rafn, Bubbi Morthens, Páll Óskar, Dikta, Gréta Salóme, 

Hjálmar, Fjallabræður. Sverrir Bergmann, Valdimar, Friðrik DórPrins PólóPollapönk, 

Jón Jónsson, Mugison og fleiri. Einstaklingar sem eru einkar vinsælir núna eru til að 

mynda Svala Björgvins, Daði Freyr Pétursson, Amabadama, Aron Can, Emmsjé Gauti 

og Herra Hnetusmjör. Nú þegar hefur verið haft samband við nokkra einstaklinga fyrir 

hátíðina í haust (sjá viðauka A-B). 

 

 

Tillögur að skemmtun og skemmtanastjóra 

Hér er fjallað um tillögur höfundar að skemmtun fyrir börn, á aldrinum 3-11 ára, á 

Paralympic daginn, og skemmtanastjórum sem sjá um að kynna íþróttastöðvarnar fyrir 

þeim. Skemmtanastjórinn leikur við börnin og reynir að vekja áhuga þeirra á 

íþróttunum sem eru til staðar á hátíðinni.  

Vefsíðan Kradak.is er með ýmsar skemmtilegar hugmyndir að skemmtun fyrir 

börn. Leikhópurinn Lotta býður upp á atriði með ýmsum persónum; Dýrin í 

Hálsaskógi, Lilli klifurmús og Mikki refur, Rauðhetta og úlfurinn, Héraðsstubbur 

bakari og grísirnir þrír. Kraðak  hefur einnig ýmsa aðra skemmtikrafta líkt og Lalla 

töframann, Píla pínu, Skoppu og Skrítlu, Trjálfa, trúð, Viggó og Víóletta auk fleiri 

reyndra skemmtikrafta (Kraðak ehf, e.d.). Töframenn gætu einnig slegið í gegn hjá 

yngri krökkunum. 
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Hér er fjallað um tillögur höfundar að skemmtun fyrir einstaklinga á bilinu 12 

ára og eldri, á Paralympic daginn. Jóhann Örn Ólafsson tekur að sér að sjá um dans í 

samkvæmum, línudans, samkvæmisdans, Zumba og fleira (Jóhann Örn Ólafsson, e.d.). 

Beggi blindi er uppistandari sem gerir óspart grín að sinni fötlun.  

Valinn verður einn skemmtanastjóri sem mun sjá um að skemmta gestum á 

Paralympic daginn. Höfundur leggur til að haft verði samband við einhvern af 

eftirfarandi skemmtanastjórum sem henta vel yngri aldurshópnum; Felix Bergsson, 

Gunnar Helgason, Guðjón Davíð Karlsson (Gói), Steindi Jr., Helga Braga Jónsdóttur, 

Viggó og Víóletta, Villa vísindamann, umsjónarmenn Stundarinnar okkar, 

Hvolpasveitina eða Ævar vísindamann (sjá viðauka P). Höfundur leggur til að haft 

verði samband við einhvern af eftirfarandi skemmtanastjórum sem höfða til krakka 12 

ára og eldri; Ari Eldjárn, Dóri DNA, Pétur Jóhann, Gunnar Hansson, Jóhannes Haukur, 

Sólmundur Hólm, Þórhallur Þórhallsson, Örn Árnason, Logi Bergmann, Bergur Ebbi, 

Jói G, Atli Þór, Dóri Gylfa, Saga og Steiney, Ingvar Jónsson (veislustjori.is) eða Brynja 

Valdís. 

 

 

Framtíðarsýn 

 

Hátíðin gæti byrjað á skrúðgöngu í Laugardalslaug eða á aðalhátíðarsvæðinu með 

einum hring á hlaupabrautinni í Laugardalshöll. Á næstu árum væri hægt að stækka 

hátíðina, bæta við einum hátíðarstað í viðbót og öðrum degi. Þá væri hægt að athuga 

með að kynna vetraríþróttir ÍF sem færu fram á seinni deginum í Skautahöllinni í 

Laugardal, þar sem skautar og skíðaíþróttir væru í fyrirrúmi.  

Byggja þarf upp sterkt samband við Klettaskóla sem myndi leiða af sér 

íþróttakynningu þar árlega auk skemmtunar sem skólinn gæti staðið fyrir á Paralympic 

deginum. Klettaskóli gæti til að mynda verið með tónlistaratriði á hátíðinni, sýnt 

listaverk nemenda á gangi Laugardalshallarinnar (sjá mynd 13), verið með stuttan 

leikþátt eða annað sem áhugi væri á að bjóða upp á. 
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 Afreksíþróttamenn og hæfileikaríkt fólk innan ÍF gætu skorað á þjóðþekkta 

einstaklinga í keppni í sinni íþróttagrein á hátíðinni. Blindur hlaupari gæti skorað á 

einhvern þjóðþekktan einstakling eða einn af bestu ófötluðu hlaupurum landsins að 

hlaupa með bundið fyrir augun með aðstoðarmanni. Slíkt hlaup myndi að öllum 

líkindum hljóta umfjöllun og áhuga. Okkar bestu kastarar í flokki fatlaðs fólks, gætu 

skorað á ófatlaða þekkta íþróttamenn til þess að kasta með þeim. Eða sitjandi 

borðtennis á móti góðum borðtennisleikara í hjólastól. Gott væri að reyna að nýta þau 

sambönd sem íþróttamennirnir og umsjónarmenn viðburðarins hafa.  

Einnig er hægt að bæta við skemmtiatriðum, veitingum eða tónlistarfólki. 

Byggja þarf upp samstarf við fatlaða tónlistarmenn og íþróttafyrirmyndir. Kaupa fleiri 

leikmuni fyrir ljósmyndabás og diskókúlu fyrir sundleikina og skemmtun í 

sundlauginni. Til dæmis að bjóða upp á samflot eða slökun í sundlauginn á meðan 

hlustað er á slakandi fiðlu, píanó, gítar eða saxafóntónlist. 

Hægt væri að keppnisvæða hátíðina meira og fá til liðs við hana þekkta 

einstaklinga til að taka þátt.   

Hátíðin gæti einnig nýtt peningana á annan hátt og sett fjármuni í að ná til 

einstaklinga í gegnum samfélagsmiðla, líkt og Facebook, eða jafnvel hugsað hátíðina 

upp á nýtt og tekið upp aðgangseyrir. Önnur hugmynd er að setja pening í að búa til 

myndband fyrir samfélagsmiðla eða sjónvarpsauglýsingu þar sem frægur fatlaður 

íslenskur einstaklingur kemur fram með þekktum virtum ófötluðum íþróttamanni. Til 

dæmis gæti hreyfihömluð stúlka verið með frægum þekktum fótboltaþjálfara eða 

fótboltamanni. Þau myndu kasta á milli sín bolta, hlæja saman, synda, fara í körfubolta 

eða annað skemmtilegt. 

 

Auglýsingar 
 

Hátíðin verður auglýst mestmegnis á samfélagsmiðlum en einnig í útvarpi og 

auglýsingar hengdar upp á viðeigandi svæðum. Til dæmis er hægt að hengja upp 

auglýsingar um viðburðinn í leikskólum, þá sérstaklega þar sem fatlaðir einstaklingar 
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eru, í Klettaskóla, í tónlistarskólum, íþróttaskólum og íþróttamannvirkjum. Einnig í 

verslunum, háskólum, hjá sjúkraþjálfurum, styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra, MS 

setrinu og fleiri stöðum. Mikilvægt er að koma skilaboðunum til skila til foreldra barna 

með fatlanir, sem og til barnanna sjálfra, til að stuðla að aukinni hreyfingu þeirra.  Því 

gæti verið sniðugt að stofna hóp á Facebook sem ÍF sér formlega um en með því móti 

gætu foreldrar fengið frekari upplýsingar um íþróttir fyrir barnið sitt á hraðvirkan og 

auðveldan máta. Auk þess sem íþróttafélögin geti auglýst þegar ný námskeið hefjast 

svo þau fari ekki framhjá þeim sem hafa áhuga á að taka þátt. 

 

Kostnaðaráætlun 
 

Ýmsir listamenn og skemmtikraftar hafa sýnt áhuga á að koma fram endurgjaldslaust. 

Aðalkostnaðurinn við hátíðina eru auglýsingar í útvarpi, blöðum og við útprentun á 

auglýsingarspjöldum. Skemmtikraftar og önnur afþreying líkt og hoppukastali, matur 

eða andlitsmálarar taka greiðslu fyrir sína þjónustu. Einhver efniskostnaður er fyrir 

aðra hluti eins og myndabás eða íþrótta- og leiktæki. Ekki má heldur gleyma kostnaði 

við að flytja lyftingargræjurnar inn í Laugardalshöll sem ÍF sér um. Sjálfboðaliðar 

hengja upp auglýsingar um höfuðborgarsvæðið og einnig er auglýst á 

samfélagsmiðlum ÍF (sjá viðauka Q) að kostnaðarlausu. Íþróttasamböndin sjá um að 

manna sína kynningarbása á hátíðinni og prenta út það efni sem að þau vilja láta gesti 

og gangandi fá í hendurnar. 

 

Mánaðaráætlun 

 
 Verkáætlun með hvað þarf að gera í hverjum mánuði til að hátíðin fari sem best fram 

þarf að vera til staðar. Þessari áætlun er skipt upp í mánaðarferli til að auka þægindi ÍF 

við skipulagningu hátíðarinnar.  Markmið hennar er að ekkert gleymist og allt sé til 

reiðu með góðum fyrirvara. Með mánaðaráætluninni er vonin sú að auðveldara sé að 

búa til ákveðið tengslanet við rétta aðila. 
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Janúar 

Æskilegt er að panta Laugardalshöllina, Laugardalslaugina og Skautahöllina (ef við á) 

tímanlega fyrir hátíðina. Miðað er við að Paralympic dagurinn sé alltaf haldinn 

hátíðlegur á sama degi árlega. Einnig þarf að hafa góðan fyrirvara til þess að panta 

vinsæla skemmtikrafta. Gott er því að huga að grunnskipulagningu hátíðarinnar í 

byrjun árs og leggja upp dagskrá að deginum, hvernig hann á að fara fram og 

tímasetningar hvers skemmtiatriði fyrir sig. Einnig þarf að áætla hversu margir gestir 

munu mæta á hátíðina og hversu margir þurfa að koma til að hún hún fari sem best 

fram. Á þessum tímapunkti er gott að setja upp kostnaðaráætlun. 

 

Febrúar 

Senda út kynningarbréf á netfangalista grunnskólanna, um Paralympic daginn (sjá 

viðauka C-E, J-K), þar sem kannaður er áhugi grunnskólanna á að taka þátt í 

Paralympic vikunni. Merkja skal við þá skóla sem svara og hafa áhuga á að taka þátt, 

á svotilgerðum gátlista (sjá viðauka I). 

 

Vormánuðir 

Athuga skal hverjir hafa áhuga á að koma fram á hátíðinni að kostnaðarlausu. Senda 

þarf kynningarbréf (sjá viðauka A-G) á þá sem hafa tekið þátt í hátíðinni áður eða hafa 

sýnt áhuga á að koma fram á henni. Skemmtikraftar eins og töframenn, Latibær, 

tónlistarskólar, tónlistarmenn sem eru að koma sér á framfæri, leikarar sem vilja koma 

sér á framfæri og fleiri þurfa að fá þetta kynningarbréf (sjá viðauka O-P). Einnig er gott 

að hafa samband við íþróttamenn sem hafa sýnt áhuga á að aðstoða við uppsetningu á 

deginum og vilja kynna daginn í grunnskólum fyrir börnum. Búa þarf til atburð á 

Facebook fyrir Paralympic daginn. Senda boðunarbréf út á Þroskahjálp, Össur, 

Hjálpartækjamiðstöðina og fleiri samtök og fyrirtæki sem eiga sérstakt erindi á hátíðina 

(sjá viðauka H). 
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Ágúst 

 Hér fer mesta undirbúningsvinnan fram fyrir Paralympic daginn og vikuna sjálfa. Láta 

þarf alla sem koma að hátíðinni vita hvernig, hvenær og hvar þeirra aðkoma fer fram 

og hvenær æskilegt er að þau mæti á svæðið. Einnig er gott að láta þau vita hver er 

tengiliður þeirra við hátíðina og í hvaða símanúmer er hægt að hringja í ef vandamál 

koma upp.  Að auki þarf að hafa samband við alla mögulega styrktaraðila (sjá viðauka 

L) til að útvega veitingar, drykki, verðlaun, vinninga eða aðra styrki til hátíðarinnar. 

Búa þarf til viðburð á Facebook fyrir hátíðina og auglýsa á síðu ÍF á Facebook. Panta 

þarf kynningarsal eða miðrými fyrir Paralympic kynningu í Háskóla Íslands og 

Háskólanum í Reykjavík (sjá viðauka L). 

 

September og Október 

Nálgast þarf allar veitingar, drykki, vinninga og annað sem verður notað á hátíðinni og 

staðfesta komu allra skemmtikrafta og aðstoðarmanna (sjá viðauka Q). Auglýsa skal 

hátíðina á Facebook hjá sambandsfélögunum og íþróttasíðum. Senda auglýsingu á PDF 

formi og sem viðburð á Facebook, á netföng sambandsfélaganna (sjá viðauka N). Setja 

viðburðinn inn í upplýsingahópinn fyrir foreldra á Facebook, sem stofnaður verður 

sumarið 2017.  

 

Veitingar 

 

Atlantsolía hefur verið í samstarfi við ÍF undanfarin ár og hefur áhuga á að vera með 

veitingabíl á hátíðinni árið 2017. Aðrir styrktaraðilar sem  hægt er að athuga með  eru 

til að mynda Vífilfell með íþróttadrykki, Nói Siríus, Góa, Freyja og Sambó með sælgæti 

og fleiri (sjá viðauka M).  Vinninga í happadrætti væri til að mynda hægt að athuga 

með hjá fyrirtækjum eins og Core ehf, sem selur Froosh drykki, snakk og fleira (sjá 

viðauka M). Fitness Sport með fæðubótarefni og próteinstangir og hristibrúsa. Arka 

með Superberries, Pure performance með Coldpress, ísbúðir eins og Erluís og Yo Yo 

ís, pítsur frá skyndibitastöðum og fleira. Hægt væri að bjóða upp á veitingar líkt og ís 
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úr krapvél, candy floss úr vél, bakarísvörur eða hollari valkosti líkt og banana, epli, 

vínber og fleira. 

 

Dagskrá Paralympic dagsins 2017 

Í Paralympic vikunni verður farið í alla þá grunnskóla sem hafa áhuga á að fá kynningu 

á íþróttum fatlaðra (sjá viðauka I). Ef margir grunnskólar hafa áhuga á að fá kynningu 

verða þær dreifðar yfir vikurnar í október, í aðdraganda Paralympic dagsins. 

 Dagskráin laugardaginn 21. október 2017, byrjar formlega í Laugardalslauginni 

kl. 11 og mun standa til klukkan 13 (sjá töflu 1). Í sundlauginni verður boðið upp á 

sundZumba með ljósasýningu, lifandi tónlist og vel valda leiki stýrðum af menntuðum 

íþróttafræðingi.  

 

 

Tafla 1. Dagskrá 21. októbers 2017 í Laugardalslaug á Paralympic degi ÍF 

Tímasetning Staðset. Tegund Nafn 

Kl.11:00- 11:10 Laug Setning Íþróttasamband fatlaðra 

Kl.11:15- 

11:45 
Laug Einleikur á fiðlu Tónlistarskóli Hfj. 

Kl.11:45- 

12:25 
Laug Zumba Tanya 

Kl.12:30- 13:00 Laug Leikir Gunnar Egill Benonýsson 

 

 

Dagskráin inni í Laugardalshöll byrjar um leið og dagskráin í lauginni líkur, kl.13 (sjá 

töflu 2). Í frjálsíþróttasal Laugardalshallar verður boðið upp á tónlistaratriði, 

skemmtiatriði frá Íþróttaálfinum og óvæntum skemmtanastjóra. Ljósmyndabás með 

hinum ýmsu leikmunum (sjá mynd 12) verður til staðar við innganginn inn í 

frjálsíþróttasalinn (sjá mynd 13). Hjá ljósmyndabásnum verða einnig kringlukastkúla, 

spjót, stöng og fleiri íþróttamunir. Gestir verða hvattir til þess að taka myndir af sér og 
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merkja (e. Hashtag #) með #ParalympicDayISL17 á Twitter, Instagram og Facebook. 

Þekktur íþróttamaður verður fenginn til þess að sjá um Snapchat aðgang ÍF (ifsport) 

sem mun sýna frá deginum. Utandyra verður boðið uppá hoppukastala og veitingar í 

formi pylsu og drykkja. Íþróttadrykkir verða staðsettir á drykkjarstöð innandyra við 

frjálsíþróttasal (sjá mynd 13) og tímahlið á 60 metra hlaupabrautinni til hraðamælingar. 

Blindur spretthlaupari sýnir getu sína og keppir á móti frægum ófötluðum 

spretthlaupara. Hlaupararnir fá hvor um sig hlíf fyrir augun og aðstoðarmann til að 

hlaupa með sér. Allir geta tekið þátt í þeim leikjum og íþróttum sem verða í boði. Hægt 

verður að prófa Boccia, bogfimi, borðtennis, hjólastóla körfubolta, hlaup, grindahlaup, 

langstökk, lyftingar, kastgreinar og fleira. Allir gestir fá happdrættismiða við komu á 

hátíðina (sjá viðauka S, mynd 7). Happdrættismiðunum verður dreift frá 

upplýsingarborði ÍF, sem verður staðsett við útganginn (sjá mynd 13). Á 

upplýsingarborðinu verður einstaklingur sem mun bera töluverða ábyrgð á 

viðburðinum og getur svarað spurningum gesta og gangandi. Þar verða einnig 

verðlaunin úr happdrættinu geymd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Dæmi um leikmuni sem 
þátttakendur gætu notað í ljósmyndabás 
á Paralympic daginn 



40 
 

Tafla 2. Dagskráin 21. október 2017 í Laugardalshöll á Paralympic degi ÍF 

Tímasetning Tegund Staðsetning Nafn 

Kl.12:45-13:00 Einleikur á víólu Inngang að salnum 
Steina Kristín 

Ingólfsdóttir 

Kl.13:00-16:00 Hoppukastali Úti við inngang Hoppogskopp 

Kl.13:00-13:10 Kynningarræða Sviði við sandgryfju 
Íþróttasamband 

fatlaðra 

Kl..13:15-13:40 Einleikur á píanó Sviðinu 
Theódór Helgi 

Kristinsson 

Kl. 13:30-15:15 Veitingar Úti við inngang Atlantsolía 

Kl.13:40 – 15:10 Einsöngur Á ganginum Óákveðið 

13:40-14:00 Skemmtiatriði Sviðinu Íþróttaálfurinn 

14:00 Dregið úr happdrættinu Sviðinu ÍF 

14:10-14:20 Spretthlaup keppni 60 metra 
Patrekur Andrés, Ari 

Bragi o.fl. 

14:20-14:30 Kúluvarp keppni Kastsvæði 

Guðrún Hulda 

Sigurjónsdóttir, Unnur 

Brá Kolbeinsdóttir 

14:35 Dregið úr happdrættinu Sviðinu ÍF 

14:00-14:30 Einleikur á fiðlu Á ganginum 
Guðfinnur Vilhelm 

Karlsson 

14:30-16:30 Skemmtanastjóri Öllum salnum Óvænt 

14:30-15:00 Einleikur á píanó Á ganginum 
Guðfinnur Vilhelm 

Karlsson 

15:10-15:30 Uppistand Sviðinu Helgi Jónsson 

15:40 Dregið úr happdrættinu Sviðinu ÍF 

 

 

Til einföldunar var uppdráttur af Laugardalshöll fengin að láni fyrir þessa handbók 

(Tark, e.d.). Þar sést hvernig uppsetning dagsins verður árið 2017 (sjá mynd 13). Bleiku 

punktarnir sýna hugmynd um hvar börn úr Klettaskóla geta sýnt myndlistarverkin sín 

á næstu árum. Bláu punktarnir eru staðsettir þar sem krapvél og candy floss vél gætu 

verið staðsettar á næsta ári ef boðið verður upp á slíkar veitingar.  
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Mynd 13. Uppdráttur af uppsetningu Paralympic dagsins í Laugardalshöll, þar sem bleiku punktarnir merkja listaverk en 
þeir bláu veitingar 
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Gátlisti 

Til hagræðingar voru gátlistar settir upp (sjá töflu 3-6) miðað við væntingar höfundar 

til hátíðarinnar í framtíðinni. Tilgangurinn með gátlistanum er að ekkert gleymist, hægt 

sé að velja úr atriðum og bjóða upp á góða fjölbreytta dagskrá á Paralympic daginn. 

 Hafa þarf samband tímanlega við ýmsa aðila, fyrirtæki og stofnanir svo hægt 

sé að takast á við óvænta atburði án vandræða. Jafnóðum og staðan er tekin á 

samstarfsaðilum er hægt að merkja það, til dæmis, á sameiginlegt rafrænt vinnuskjal 

(sjá töflu 3). 

 

 

Tafla 3. Gátlisti yfir einstaklinga og fyrirtæki sem hafa þarf samband við fyrir Paralympic daginn. Í töfluna er 
hægt að merkja við stöðu á gangi mála 

Nafn Búið hafa 

samband? 

Ætla vera 

með? 

Athugasemdir Netfang og 

símanúmer 

Atlantsolía     

Fatlað íþ. fólk f. kynningu     

Fatlað íþ. fólk f. Paralympic 

daginn 

    

Grunnskólakynningar     

Íþ. keppnissýning     

Íþróttaálfurinn     

Íþróttafræðinemar     

Klettaskóli kynningu     

Klettaskóli listaverk     

Ljósmyndara     

Menntaskólar kynningu     

Sjálfboðaliða á hátíðinni     

Skemmtanastjóri     

Tónlistaratriði     

Ungbarnasundskennari     

Vífilfell     
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Nauðsynlegt er að hafa í huga að öll skipulagning á aðstöðu, útbúnaði fyrir 

skemmtiefni, tölvupóstsamskipti og önnur samskipti sem þörf er á við uppsetningu 

Paralympic hátíðarinnar, gætu tekið langan tíma. Betra er að vera tímanlega í öllum 

samskiptum og bókunum auk þess að skrifa alltaf niður helstu upplýsingar um stöðu 

mála (sjá töflu 4). Hægt er að notast við vefhugbúnaðinn Trello (trello.com), sem 

gjarnan er notaður fyrir utanumhald á viðburðum. Þar eru verkþættirnir merktir 

ábyrgðarmanni hvers ferils og vinnsluferlið sýnilegt. 

 

 

Tafla 4. Gátlisti yfir bókanir á aðstöðu, skemmtiefni og önnur verkefni sem huga þarf að fyrir Paralympic daginn. Í 
töfluna er hægt að merkja við stöðu á gangi mála 

Tegund Búið að huga 
að? 

Allt til 
reiðu? 

Athugasemdir Netfang og símanúmer 

Bóka L.höllina     
Bóka L.laugina     
Bóka Skautahöllina     
Búa til viðburð á 
Facebook 

    

Candy floss vél     
Hoppukastali     
Ísvél     
Leikmunir     
Ljósmyndabás     
Merki (e. Hashtag#)     
Panta sal í HÍ f. 
kynningu 

    

Panta sal í HR 
f.kynningu 

    

Senda boðun á 
samtök (t.d. 
Þroskahjálp) 

    

Senda kynningarbréf 
á grunnskólana 

    

Senda kynningarbréf 
á styrktaraðilana 

    

Senda tölvupóst á 
tónlistarmenn 

    

Setja upp augl. í 
mannvirkjum á 
höfuðborgasv. 
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Tónlistar- og skemmtiatriði geta verið hvort sem er, inni í frjálsíþróttasalnum eða 

frammi á gangi (sjá mynd 13). Hversu margir listamenn, skemmtiatriði og jafnvel 

veitingar eru á hátíðinni, fer eftir umfangi hennar hverju sinni (sjá töflu 5).  

 

 

Tafla 5. Gátlisti fyrir Laugardalshöll til útfyllingar við uppsetningu Paralympic dagsins 

Tegund Nafn Dagsetning og 

tímasetning 

Staðsetning Símanúmer og 

netfang 

Tónlistaratriði     

Tónlistaratriði     

Tónlistaratriði     

Skemmtikraftur     

Skemmtikraftur     

Íþróttabraut     

Leikir     

Skemmtun fyrir 

yngri 

    

Skemmtun fyrir eldri     

Veitingar     

Veitingar     

 

Samskonar gátlisti var settur upp fyrir Laugardalslaug (sjá töflu 6) en listinn fyrir  hana 

er heldur styttri, þar sem aðalhátíðin er í Laugardalshöll og fleiri íþróttafélög munu 

vera með kynningar þar. 

 

 

Tafla 6. Gátlisti fyrir Laugardalslaug til útfyllingar við uppsetningu Paralympic dagsins 

Tegund Nafn Dagsetning og 

tímasetning 

Staðsetning Símanúmer og 

netfang 

Tónlistaratriði     

Tónlistaratriði     

Skemmtun f. alla     

Skemmtun f.yngri     

Skemmtun f. eldri     

Leikir     
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Sjálfboðaliðar 

 
 Fjöldi þeirra einstaklinga sem má gera ráð fyrir  að komi að hátíðinni er áætlaður hér. 

Íþróttasamböndin verða bæði með bása að kynna sína starfsemi og  sýningu á hinum 

ýmsu íþróttum. Einnig eru margir einstaklingar sem gefa vinnu sína í ár (sjá viðauka 

Q) og væntanlega næstu ár, við skemmtiatriði og tónlistaratriði. Það þarf að minnsta 

kosti tvo einstaklinga til þess að vera við upplýsingaborð ÍF, þar sem vinningarnir og 

happdrættismiðarnir eru geymdir. Einn til tvo einstaklinga þarf til að hafa yfirumsjón 

með skemmtiatriðunum,  taka á móti skemmtanastjóranum, Íþróttaálfinum, 

tónlistarfólki og öðrum sem koma að hátíðinni. Jafnmarga þarf til þess að hafa umsjón 

með hoppukastalanum. Gott væri að hafa einn einstakling sem með umsjón yfir blindra 

spretthlaupinu. Margir fatlaðir einstaklingar hafa nú þegar boðað komu sína sem 

sjálfboðaliðar hvort heldur sem er að sýna listir sínar, útbúnað eðaaðstoða á einhvern 

hátt. 
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Umræða 

Netherferðir eru vinsælar í dag vegna fjárhagslegs sparnaðar en einnig vegna þess 

árangurs sem þær gefa. Auglýsingar á netmiðlum komast hratt og örugglega til skila til 

allra mögulegra aldurshópa og ef hún vekur athygli á viðskiptavinurinn auðvelt með að 

ná sér í frekari upplýsingar með því að smella á tiltekinn hlekk eða auglýsinguna sjálfa.  

Við það birtist gjarnan heimasíða, oft fallega upp sett og auðveld í notkun og inniheldur 

allar upplýsingar sem viðskiptavinin vantar. Ef þörf er á frekari upplýsingum er oftast 

auðvelt að hafa samband við ákveðna aðila sem tilgreindir eru á síðunum. 

 Höfundi er umhugað um ÍF í þessu sambandiog veltir fyrir sér þeim möguleika 

að byggð sé upp skilmerkileg heimasíða undir merkjum ÍF, sem sér einungis um 

Paralympic daginn.  Þar myndu upplýsingar vera til staðar á einfaldan máta og sýna 

yfirlit yfir dagskrána á hverju ári. En Paralympic viðburðurinn þarf að breytast í einu 

lykilatriði. Hátíðin þarf að verða arðbær fyrir ÍF svo hagnaðurinn geti nýst í ákveðin 

verkefni innan sambandsins. Við þessa breytingu myndi hátíðin færast úr 

sjálfboðavinnu og útlögðum kostnaði fyrir ÍF yfir í arðbæran viðburð. Hægt væri að 

leigja út kynningarbásana til annarra sambanda og hefja miðasölu fyrir viðburðinn og 

ákveðnar veitingar. Auglýsa þarf bása til leigu fyrir fyrirtæki sem hafa áhuga á að 

kynna sig og vörur sínar á hátíðinni.  Þetta gæti mögulega orðið til þess að meiri spenna 

verður fyrir viðburðinum, líkt og er til staðar fyrir jólaball fatlaðra og meiri líkur eru á 

að fólk kaupi miða. 

Íþróttir fatlaðra hafa dafnað mikið síðan þær urðu vinsælar á síðustu öld. Samt 

sem áður er að mörgu að huga til úrbóta fyrir fatlaða einstaklinga og þar á meðal 

stuðningi og utanumhaldi við íþróttaiðkun fatlaðra á Íslandi. Til þess að íþróttir fatlaðra 

barna geti vaxið og mögulegt sé að bjóða upp á meira úrval af íþróttum þarf að auka 

fjölda iðkenda í barnaíþróttum. Þá er gott að nota markaðssetningu og nýta sér vel 

hátíðardag fatlaðra í íþróttum. Paralympic hátíðin á að vekja athygli og bjóða börnin 

sérstaklega velkomin. Hátíðin er tileinkuð öllum fötlunarflokkum og eru allir 

velkomnir á hátíðarhöldin hvort sem þeir eru fatlaðir eða ekki. Sköpum góðar 

minningar og aukum lífsgæði allra fatlaðra barna með því að bjóða þau velkomin á 

æfingar.  
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Handbókin hefur nú þegar verið tekin til notkunar af Íþróttasambandi fatlaðra 

við uppsetningu og fyrirkomulag Paralympic dagsins árið 2017.  Henni verður skilað á 

prenti og inn á rafrænu innra kerfi ÍF til notkunar með aukaefni, sem verkferill 

Paralympic dagsins á komandi árum. 
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Viðauki A. Tölvupóstbréf til tónlistarmanna 
Kæri viðtakandi. 

Laugardaginn 21. október verður Paralympic dagurinn, íþróttahátíð fatlaðra, haldinn 

hátíðlegur. Hátíðin er fjölmennasti viðburður fatlaðra einstaklinga á Íslandi og vonumst 

við til þess að geta gert daginn ógleymanlegan. Við leitum til þín með tónlistaratriði, 

hvort þú eða þið, hafið áhuga á að styrkja hátíðina með endurgjaldslausum flutning. 

Fyrir nánari upplýsingar um viðburðinn og ykkar ávinning, fylgir viðhengi þessum 

pósti. Við vonumst til þess að fá þig/ykkur til liðs við okkur og í sameiningu gætum 

við þannig gert daginn ógleymanlegan fyrir fjölda fatlaðra einstaklinga.  

 

Fyrir hönd Íþróttasambands fatlaðra, með umsjón yfir Paralympic deginum. 

Sigrún Bjarglind Ingólfsdóttir 

Netfang: sigrunbjarglind@gmail.com 

Sími: 847-7765  
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Viðauki B. Kynningarbréf á Paralympic deginum, til 

tónlistarmanna 
 

Kynning á íþróttum fatlaðs fólks, Paralympic dagurinn á Íslandi 

Góðan dag. 

Til að stuðla að aukinni hreyfingu einstaklinga með skerðingar og fatlanir, var ákveðið 

að halda Paralympic dag (dagur Ólympíuleika fatlaðra á Íslandi) árið 2017. Þar eru 

íþróttir fatlaðra einstaklinga kynntar og börnin fá að spreyta sig á hinum ýmsu 

íþróttagreinum. Á þann hátt vonumst við til þess að ná til fleiri einstaklinga sem gætu 

nýtt sér þjónustu ÍF. Paralympic dagurinn verður haldinn árlega á laugardegi, í 

Laugardalshöllinni og Laugardalslauginni, með aðstoð sérsambandanna og 

íþróttafræðinema úr Háskólanum í Reykjavík. Paralympic dagurinn árið 2017 verður 

haldinn hátíðlegur laugardaginn 21. október. Dagskráin byrjar klukkan 11:00 í 

Laugardalslauginni og stendur til klukkan 13:00, en þá hefst aðalhátíðarhöldin inni í 

Laugardalshöll sem stendur til klukkan 16:00. 

Sérsamböndin kynna sína íþróttastarfsemi í Laugardalshöllinni auk þess sem 

börnin fá að spreyta sig á hinum ýmsu íþróttagreinum. Ljósmyndabás verður á 

staðnum, fríar pylsur og gos, auk skemmtiatriða og tónlistarviðburða. Við vonumst til 

þess að fá þig/ykkur til liðs við okkur og í sameiningu gætum við þannig gert daginn 

ógleymanlegan fyrir fjölda fatlaðra barna.  

Flestir tónlistarviðburðir verða við innganginn inn í salinn, en jafnframt inn í 

salnum sjálfum. Einnig vantar tónlistarfólk í Laugardalslaugina, sem byrjar fyrir 

aðalhátíðina í Laugardalshöllinni. 

Fyrir hönd Íþróttasambands fatlaðra, með von um gott samstarf. 

 Sigrún Bjarglind Ingólfsdóttir Íþróttasamband fatlaðra 

Netfang: sigrunbjarglind@gmail.com if@ifsport.is 

Símanr.: 847-7765 514-4080 

Heimasíða:   www.ifsport.is  
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Viðauki C. Tölvupóstbréf til grunnskólanna 
Kæri viðtakandi. 

Laugardaginn 21. október verður Paralympic dagurinn, íþróttahátíð fatlaðra, haldinn 

hátíðlegur. Hátíðin er fjölmennasti viðburður fatlaðra einstaklinga á Íslandi. Í 

aðdraganda hátíðarinnar munum við bjóða grunnskólum höfuðborgasvæðisins upp á 

kynningar um íþróttir fatlaðra, þeim að kostnaðarlausu. Fyrir nánari upplýsingar um 

viðburðinn og ykkar ávinning, fylgir viðhengi þessum pósti. Við vonumst til þess að fá 

þig/ykkur til liðs við okkur og í sameiningu getum við stuðlað að aukinni hreyfingu 

fatlaðra barna.  

 

Fyrir hönd Íþróttasambands fatlaðra, með umsjón yfir Paralympic deginum. 

Sigrún Bjarglind Ingólfsdóttir 

Netfang: sigrunbjarglind@gmail.com 

Sími: 847-7765  
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Viðauki D. Kynningarbréf fyrir Paralympic daginn 2017, 

fyrir grunnskóla 

 
Kynning á íþróttum fatlaðs fólks, Paralympic dagurinn á Íslandi 2017 

Sæl/Sæll. 

Paralympic dagurinn (dagur Ólympíuleika fatlaðra á Íslandi) 2017 verður haldinn 

hátíðlegur laugardaginn 21. október, næstkomandi með aðstoð sérsambanda 

Íþróttasambands fatlaðra (ÍF). Nokkrum vikum fyrir Paralympic daginn, verður stuðlað 

að umfjöllun og heimsóknum á staði þar sem hægt er að ná til barna. Vikan í 

aðdraganda Paralympic dagsins (laugardagur), verður kölluð Paralympic vikan. 

Rannsóknir sýna að fötluð börn eru feitari heldur en önnur börn, stunda meiri kyrrsetu 

og minni hreyfingu heldur en ófötluð börn. Það veldur auknum líkum á 

lífstílssjúkdómum líkt og hjarta- og æðasjúkdómum, háum blóðþrýstingi, sykursýki 2, 

efnaskiptasjúkdómum o.fl.. 

Ég er að vinna að BSc ritgerð minni í Íþróttafræðum við Háskólann í Reykjavík, 

sem snýr að gerð handbókar fyrir Íþróttasamband fatlaðra. Til að stuðla að auknum 

fjölda iðkenda hjá ÍF var ákveðið árið 2015 að halda Paralympic dag í 

Laugardalshöllinni, þar sem kynntar voru íþróttir fyrir fatlaða einstaklinga. Með þessu 

verkefni vil ég ná til fleiri einstaklinga sem að gætu nýtt sér þjónustu ÍF. Mörg börn 

með allskyns skerðingar geta tekið þátt í æfingum og keppnum innan ÍF. Fjöldi 

einstaklinga sem gætu haft hag af því að æfa hjá ÍF er ríkulega vanmetinn. Þeir sem 

geta stundað íþróttir undir merkjum ÍF eru meðal annars:  

• Sjóndaprir, blindir og heyrnalausir 

• Þroskaskertir 

• Einstaklingar með námsörðugleika eða ADHD 

• Einstaklingar með dvergvöxt  

• Einstaklingar með heilalömun eða aðrar líkamlegar skerðingar 

• Einhverfir, Downs heilkenni o.fl. 



64 
 

Í ár og næstu ár vonumst ég og ÍF til þess að byggja upp gott samstarf við skólana þar 

sem íþróttir fyrir fatlaða einstaklinga verða kynntar grunn- og menntaskólanemendum. 

Þá væri í grunninn hægt að útfæra hugmyndina á þrjá vegu fyrir ykkar skóla: 

1. Vera með þemadag sem kallaður væri Paralympic dagurinn. Þar sem bekkirnir 

koma saman (einn eða fleiri í einu) í sínu íþróttahúsi eða utandyra til þess að 

kynnast íþróttum fatlaðs fólks. ÍF og íþróttafræðinemar háskólanna geta verið 

skólanum innan handar.  

2. Einn íþróttatími hjá hverjum bekk fyrir sig, væri tileinkaður íþróttum fatlaðra 

einstaklinga, í Paralympic vikunni. 

3. Að ég, starfsmaður frá ÍF, íþróttakennari skólans og fatlaður íþróttamaður, 

verðum með kynningu í skólastofu hjá hverjum bekk eða í sal skólans fyrir 

nokkra bekki í einu. 

 

Fyrir hönd Íþróttasambands fatlaðra, með von um gott samstarf. 

 Sigrún Bjarglind Ingólfsdóttir Íþróttasamband fatlaðra 

Netfang: sigrunbjarglind@gmail.com if@ifsport.is 

Símanr.: 847-7765 514-4080 

Heimasíða:   www.ifsport.is  
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Viðauki E. Kynningarbréf fyrir Paralympic daginn fyrir 

grunnskóla, til notkunar á næstu árum 
Kynning á íþróttum fatlaðs fólks, Paralympic dagurinn á Íslandi 

Sæl/Sæll. 

Til að stuðla að aukinni hreyfingu einstaklinga með skerðingar og fatlanir, var ákveðið 

að halda Paralympic dag (dagur Ólympíuleika fatlaðra á Íslandi) árið 2015, sem verður 

endurtekinn í ár. Þar eru íþróttir fatlaðra einstaklinga kynntar og börnin fá að spreyta 

sig á hinum ýmsu íþróttum. Á þann hátt vonumst við til þess að ná til fleiri einstaklinga 

sem gætu nýtt sér þjónustu ÍF. Nokkrum vikum fyrir Paralympic daginn, verður reynt 

að stuðla að umfjöllun og heimsóknum á staði þar sem hægt er að ná til barna. Vikan í 

aðdraganda Paralympic dagsins (laugardagur), er kölluð Paralympic vikan, sem mælst 

er til að notuð sé til kynningar á Paralympic íþróttum. Paralympic dagurinn á Íslandi 

verður haldinn hátíðlegur þann 21. október árlega í Laugardalshöllinni og 

Laugardalslauginni, með aðstoð sérsambanda ÍF og Íþróttafræðinema úr Háskólanum 

í Reykjavík.  

Rannsóknir sýna að fötluð börn eru feitari heldur en önnur börn, stunda meiri kyrrsetu 

og minni hreyfingu heldur en ófötluð börn. Það veldur auknum líkum á 

lífstílssjúkdómum líkt og hjarta og æðasjúkdómum, háum blóðþrýstingi, sykursýki 2, 

efnaskiptasjúkdómum o.fl.. 

Mörg börn með allskyns skerðingar geta tekið þátt í æfingum og keppnum innan 

ÍF. Fjöldi einstaklinga sem að gætu haft hag af því að æfa hjá ÍF er ríkulega vanmetinn. 

Þeir sem geta stundað íþróttir undir merkjum ÍF eru meðal annars:  

• Sjóndaprir, blindir og heyrnalausir 

• Þroskaskertir 

• Einstaklingar með námsörðugleika eða ADHD 

• Einstaklingar með dvergvöxt  

• Einstaklingar með heilalömun eða aðrar líkamlegar skerðingar 

• Einhverfir, Downs heilkenni o.fl. 
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Í ár og næstu ár vonumst við til þess að byggja upp gott samstarf við skólana þar sem 

íþróttir fyrir fatlaða einstaklinga verða kynntar grunn- og menntaskólanemendum. 

Skólarnir geta fengið aðstoð við að útfæra Paralympic viku/dag en grunn hugmyndirnar 

eru þrjár: 

4. Vera með þemadag sem kallaður væri Paralympic dagurinn. Þar sem bekkirnir 

koma saman (einn eða fleiri í einu) í sínu íþróttahúsi eða utandyra til þess að 

kynnast íþróttum fatlaðs fólks. ÍF og íþróttanemar háskólanna geta verið 

skólanum innan handar, varðandi val á leikjum eða aðstoð við kennsluna.  

5. Einn íþróttatími hjá hverjum bekk fyrir sig væri tileinkaður íþróttum fatlaðs 

fólks, í Paralympic vikunni. ÍF og íþróttanemar háskólanna geta verið skólanum 

innan handar, varðandi val á leikjum eða aðstoð við kennsluna. 

6. Vera með slæðukynningu (e. slide show) í sal skólans fyrir nokkra bekki í einu, 

eða í skólastofu. Þá væri hægt að velja um að íþróttakennari skólans tæki að sér 

kynninguna með slæðukynningu frá okkur, eða að við höldum kynningu með 

fötluðum íþróttamanni sem segir örlítið frá sér og sinni íþrótt. 

 

Við viljum að fatlaðir einstaklingar stundi meiri hreyfingu en tíðkast í dag og líði betur. 

Kynningar í skólum landsins stuðla ekki einungis að hreyfingu fatlaðra nemenda, 

heldur einnig að víðsýni og umburðarlyndi ófatlaðra nemenda. 

 

Fyrir hönd Íþróttasambands fatlaðra, með von um gott samstarf. 

 Sigrún Bjarglind Ingólfsdóttir Íþróttasamband fatlaðra 

Netfang: sigrunbjarglind@gmail.com if@ifsport.is 

Símanr.: 847-7765 514-4080 

Heimasíða:   www.ifsport.is  

 

 

 

http://www.ifsport.is/
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Viðauki F. Tölvupóstbréf fyrir styrktarbeiðnir 
 

Kæri viðtakandi. 

Laugardaginn 21. október verður Paralympic dagurinn, íþróttahátíð fatlaðra, haldinn 

hátíðlegur. Hátíðin er fjölmennasti viðburður fatlaðra á Íslandi og vonumst við til þess 

að geta gert daginn ógleymanlegan. Við leitum til  ykkar til að athuga hvort þið hefðuð 

áhuga á að gefa styrki í formi vinninga fyrir happdrætti á hátíðinni. Fyrir nánari 

upplýsingar um viðburðinn og ykkar ávinning, fylgir viðhengi með þessum pósti. Við 

vonumst til þess að fá þig/ykkur til liðs við okkur og í sameiningu gætum við gert 

daginn ógleymanlegan fyrir fjölda fatlaðra einstaklinga. 

 

Fyrir hönd Íþróttasambands fatlaðra, með umsjón yfir Paralympic deginum. 

Sigrún Bjarglind Ingólfsdóttir 

Netfang: sigrunbjarglind@gmail.com 

Sími: 847-7765 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sigrunbjarglind@gmail.com
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Viðauki G. Kynningarbréf um Paralympic daginn fyrir 

styrktaraðila 
Kynning á íþróttum fatlaðs fólks, Paralympic dagurinn á Íslandi 

Góðan dag. 

Til að stuðla að aukinni hreyfingu einstaklinga með skerðingar og fatlanir, var tekið 

upp á því að halda Paralympic dag (dagur Ólympíuleika fatlaðra á Íslandi) árið 2015. 

Þar eru íþróttir fatlaðra einstaklinga kynntar og börnin fá að spreyta sig á hinum ýmsu 

íþróttum. Á þann hátt vonumst við til þess að ná til fleiri einstaklinga sem gætu nýtt sér 

þjónustu Íþróttasambands fatlaðra. Paralympic dagurinn verður haldinn árlega á 

laugardegi, í Laugardalshöllinni og Laugardalslauginni, með aðstoð sérsambandanna 

og íþróttafræðinema úr Háskólanum í Reykjavík. Paralympic dagurinn árið 2017 

verður haldinn hátíðlegur laugardaginn 21.október. Dagskráin byrjar klukkan 11:00 í 

Laugardalslauginni og stendur til klukkan 13:00, en þá tekur við aðalhátíðin inn í 

Laugardalshöll sem stendur til klukkan 16:00. 

Hátíðin er stærsta samkoma fatlaðs fólks á Íslandi þar sem íþróttaiðkun, 

skemmtun og gleði er í fyrirrúmi. Paralympic dagurinn er kjörið tækifæri til þess að 

auglýsa sitt fyrirtæki eða vöru í formi styrkja fyrir happdrætti Paralympic dagsins. Á 

viðburðarsíðu Paralympic dagsins á Íslandi, sem og á heimasíðu sambandsins, verður 

skýrt greinilega frá hverjir styrktaraðilar hátíðarinnar eru. Enn fremur verður 

ljósmyndabás á staðnum þar sem teknar verða ljósmyndir af vinningshöfum dagsins 

með vinningana. Notast verður við merkið (e. Hashtag #) #ParalympicDayISL17 á 

Twitter, Instagram og Facebook. Við vonumst til þess að fá þig/ykkur til liðs við okkur 

og í sameiningu gætum við þannig gert daginn ógleymanlegan fyrir fjölda fatlaðra 

einstaklinga.  

Fyrir hönd Íþróttasambands fatlaðra, með von um gott samstarf. 

 Sigrún Bjarglind Ingólfsdóttir Íþróttasamband fatlaðra 

Netfang: sigrunbjarglind@gmail.com if@ifsport.is 

Símanr.: 847-7765 514-4080 

Heimasíða:   www.ifsport.is  

http://www.ifsport.is/
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Viðauki H. Boðun á Paralympic daginn fyrir samtök og 

fyrirtæki 
Velkomin á Paralympic daginn 

Góðan dag. 

Til að stuðla að aukinni hreyfingu einstaklinga með skerðingar og fatlanir, var tekið 

upp á því að halda Paralympic dag (dagur Ólympíuleika fatlaðra á Íslandi) árið 2015. 

Þar eru íþróttir fatlaðra einstaklinga kynntar og börnin fá að spreyta sig á hinum ýmsu 

íþróttum. Einnig verða skemmtiatriði, tónlistaratriði, ljósmyndabás, happdrætti og 

fleira. Notast verður við merkið (e. Hashtag #) #ParalympicDayISL17 á Twitter, 

Instagram og Facebook. Með hátíðinni vonumst við til þess að ná til fleiri einstaklinga 

sem gætu nýtt sér þjónustu Íþróttasambands fatlaðra. Paralympic dagurinn verður 

haldinn árlega á laugardegi, í Laugardalshöllinni og Laugardalslauginni, með aðstoð 

sérsambandanna og íþróttafræðinema úr Háskólanum í Reykjavík. Paralympic 

dagurinn árið 2017 verður haldinn hátíðlegur laugardaginn 21. október. Dagskráin 

byrjar klukkan 11:00 í Laugardalslauginni og stendur til klukkan 13:00, en þá tekur við 

aðalhátíðin inni í Laugardalshöll sem stendur til klukkan 16:00. 

Hátíðin er stærsta samkoma fatlaðs fólks á Íslandi þar sem íþróttaiðkun, 

skemmtun og gleði er í fyrirrúmi. Við bjóðum  þér og ykkur innilega velkomin að njóta 

dagsins með okkur. Allir sem hafa áhuga á að fá bás til að kynna sína starfsemi er það 

velkomið. Við vonumst til þess að fá þig/ykkur til liðs við okkur og í sameiningu gætum 

við þannig gert daginn ógleymanlegan fyrir fjölda fatlaðra einstaklinga. 

 

Fyrir hönd Íþróttasambands fatlaðra, með von um gott samstarf. 

 Sigrún Bjarglind Ingólfsdóttir Íþróttasamband fatlaðra 

Netfang: sigrunbjarglind@gmail.com if@ifsport.is 

Símanr.: 847-7765 514-4080 

Heimasíða:   www.ifsport.is  

 

 

http://www.ifsport.is/
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Viðauki I. Grunnskólar sem hafa áhuga á Paralympic 

 
Þeir grunnskólar sem hafa staðfest áhuga sinn á að fá grunnskólakynningu frá ÍF árið 

2017 eru Hofsstaðaskóli í Garðabæ og Vatnsendaskóli í Kópavogi (sjá töflu 5).  

 

Tafla 7. Upplýsingar um grunnskólana Hofsstaðaskóla og Vatnsendaskóla, sem sýnt hafa áhuga á að taka þátt í 
Paralympic vikunni. 

 Hofsstaðaskóli Vatnsendaskóli 

Tegund Kynning Óákveðið 

Símanúmer 590-8100 441-4000 

Netfang hskoli@hofsstadaskoli.is vatnsendaskoli@kopavogur.is 

Skólastjóri Guðrún Arna Guðrún Soffía Jónasdóttir 

Netfang skólastjóra gudrunarna@hofsstadaskoli.is gudrunj@kopavogur.is 

Tengiliður  Sólveig Lára 

Netfang tengils  solveiglara@kopavogur.is 

Heimasíða http://hofsstadaskoli.is/ http://www.vatnsendaskoli.is/ 

 

 

Aðrir grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu hafa sýnt áhuga (sjá töflu 6) en vilja skoða 

samstarfið síðar á árinu. 

 

Tafla 8. Upplýsingar um grunnskólana Klettaskóla, Álftanesskóla og Hvaleyraskóla, sem sýnt hafa áhuga á frekari 
upplýsingum um Paralympic daginn síðar. 

 Klettaskóli Álftanesskóli Hvaleyraskóli 

Símanr. 411-7950 540-4700 565-0200 

Netfang klettaskoli@reykjavik.is  alftanesskoli@ 

alftanesskoli.is 

hvaleyrarskoli@ 

hvaleyrarskoli.is 

Skólast. Árni Einarsson Sveinbjörn Markússon Kristinn Guðlaugsson 

Netfang 

skólast. 

arni.einarsson@rvkskolar.is , 

arni.einarsson@reykjavik.is 

markus@alftanesskoli.is kristinn@ 

hvaleyrarskoli.is 

mailto:vatnsendaskoli@kopavogur.is
mailto:gudrunj@kopavogur.is
http://hofsstadaskoli.is/
http://www.vatnsendaskoli.is/
mailto:klettaskoli@reykjavik.is
mailto:arni.einarsson@rvkskolar.is
mailto:arni.einarsson@reykjavik.is
mailto:markus@alftanesskoli.is
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Tengil. Baldur Þorsteinsson Börgvin Júníusson   

Netfang 

tengils 

Einkapóstfang og 

Baldur.thorsteinsson@reykjavik.is  

bjorgvinju@alftanesskoli.is   

Tengil. Björn Eiríksson Ragnar Elvar Arinbjarnarson  

Netfang 

tengils 

 raggi@alftanesskoli.is   

Tengil. Sigurlín Jóna Baldursdóttir  Linda B.Thorlacius  

Netfang 

tengils 

Sigurlin.jona.baldursdottir@reykjav

ik.is  

Linda.thorlacius@alftanessko

li.is  

 

Heimasíð

a 

http://klettaskoli.is/ http://www.alftanesskoli.is/ http://www.hvaleyrarskoli

.is/ 

Sérstaða Skóli fyrir fötluð börn Tengsl höfundar Tengsl höfundar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Baldur.thorsteinsson@reykjavik.is
mailto:bjorgvinju@alftanesskoli.is
mailto:raggi@alftanesskoli.is
mailto:Sigurlin.jona.baldursdottir@reykjavik.is
mailto:Sigurlin.jona.baldursdottir@reykjavik.is
mailto:Linda.thorlacius@alftanesskoli.is
mailto:Linda.thorlacius@alftanesskoli.is
http://klettaskoli.is/
http://www.alftanesskoli.is/
http://www.hvaleyrarskoli.is/
http://www.hvaleyrarskoli.is/
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Viðauki J. Upplýsingar um netföng grunnskólanna 

 
Hér er listi yfir netföng grunnskólanna. Mögulegt  er að afrita netföngin og færa þau í 

tölvupóstinn. Það þarf einnig að muna að afrita kynningartölvupóstinn og setja 

kynningarbréf grunnskólanna í viðhengi. 

 

 

leifur@aslandsskoli.is 

lars@hraunvallaskoli.is 

kristinn@hvaleyraskoli.is 

haraldur@laekjarskoli.is 

valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is 

maria@setbergsskoli.is 

annar@setbergsskoli.is 

hannag@setbergsskoli.is 

hildura@setbergsskoli.is 

hulda@setbergsskoli.is 

karl@setbergsskoli.is 

steinarl@setbergsskoli.is 

thordisa@setbergsskoli.is 

hronn@vidistadaskoli.is 

hreidarg@vidistadaskoli.is 

kolbrung@vidistadaskoli.is 

runal@vidistadaskoli.is 

ragnheiduro@vidistadaskoli.is 

sigurlmo@vidistadaskoli.is 

thrandur@vidistadaskoli.is  

olofs@flataskoli.is 

margreth@hofsstadaskoli.is 

hrafnhildurhi@hofsstadaskoli.is 

palaei@sjalandsskoli.is 

mailto:leifur@aslandsskoli.is
mailto:lars@hraunvallaskoli.is
mailto:kristinn@hvaleyraskoli.is
mailto:haraldur@laekjarskoli.is
mailto:valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is
mailto:maria@setbergsskoli.is
mailto:annar@setbergsskoli.is
mailto:hannag@setbergsskoli.is
mailto:hildura@setbergsskoli.is
mailto:hulda@setbergsskoli.is
mailto:karl@setbergsskoli.is
mailto:steinarl@setbergsskoli.is
mailto:thordisa@setbergsskoli.is
mailto:hronn@vidistadaskoli.is
mailto:hreidarg@vidistadaskoli.is
mailto:kolbrung@vidistadaskoli.is
mailto:runal@vidistadaskoli.is
mailto:ragnheiduro@vidistadaskoli.is
mailto:sigurlmo@vidistadaskoli.is
mailto:thrandur@vidistadaskoli.is
mailto:olofs@flataskoli.is
mailto:margreth@hofsstadaskoli.is
mailto:hrafnhildurhi@hofsstadaskoli.is
mailto:palaei@sjalandsskoli.is
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saerun@sjalandsskoli.is 

hrafnhs@sjalandsskoli.is 

davido@sjalandsskoli.is 

edda@sjalandsskoli.is 

hanna@internationalschool.is 

brynhildur@gardaskoli.is 

raggi@alftanesskoli.is 

linda.thorlacius@alftanesskoli.is 

bjorgvinju@alftanesskoli.is 

markus@alftanesskoli.is 

admin@internationalschool.is 

barnaskolinngbr@hjalli.is 

sjalandsskoli@sjalandsskoli.is 

hskoli@hofsstadaskoli.is 

flataskoli@flataskoli.is 

hondraholt@hjalli.is 

aslandsskoli@aslandsskoli.is 

hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is 

hvaleyrarskoli@hvaleyrarskoli.is 

skoli@laekjarskoli.is 

oldutunsskoli@oldutunsskoli.is 

setbergsskoli@setbergsskoli.is 

vidistadaskoli@vidistadaskoli.is 

agustj@kopavogur.is 

hjonasd@kopavogur.is 

doragudm@kopavogur.is 

bjorgb@kopavogur.is 

goa@kopavogur.is 

gudrungh@lindaskoli.is 

hafsteinn@kopavogur.is 

fhk@smsk.kopavogur.is 

mailto:saerun@sjalandsskoli.is
mailto:hrafnhs@sjalandsskoli.is
mailto:davido@sjalandsskoli.is
mailto:edda@sjalandsskoli.is
mailto:hanna@internationalschool.is
mailto:brynhildur@gardaskoli.is
mailto:raggi@alftanesskoli.is
mailto:linda.thorlacius@alftanesskoli.is
mailto:bjorgvinju@alftanesskoli.is
mailto:markus@alftanesskoli.is
mailto:admin@internationalschool.is
mailto:barnaskolinngbr@hjalli.is
mailto:sjalandsskoli@sjalandsskoli.is
mailto:hskoli@hofsstadaskoli.is
mailto:flataskoli@flataskoli.is
mailto:hondraholt@hjalli.is
mailto:aslandsskoli@aslandsskoli.is
mailto:hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is
mailto:hvaleyrarskoli@hvaleyrarskoli.is
mailto:skoli@laekjarskoli.is
mailto:oldutunsskoli@oldutunsskoli.is
mailto:setbergsskoli@setbergsskoli.is
mailto:vidistadaskoli@vidistadaskoli.is
mailto:agustj@kopavogur.is
mailto:hjonasd@kopavogur.is
mailto:doragudm@kopavogur.is
mailto:bjorgb@kopavogur.is
mailto:goa@kopavogur.is
mailto:gudrungh@lindaskoli.is
mailto:hafsteinn@kopavogur.is
mailto:fhk@smsk.kopavogur.is
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mein@kopavogur.is 

alli@kopavogur.is 

broddik@kopavogur.is 

hannas@kopavogur.is 

gudrunj@kopavogur.is 

annaj@kopavogur.is 

alfholsskoli@kopavogur.is 

horduvallaskoli@kopavogur.is 

karsnesskoli@kopavogur.is 

kopavogsskoli@kopavogur.is 

lindaskoli@kopavogur.is 

salaskoli@kopavogur.is 

smaraskoli@kopavogur.is 

snaelandsskoli@kopavogur.is 

vatnsendaskoli@kopavogur.is 

waldorf@simnet.is 

austurbaejarskoli@rvkskolar.is 

arbaejarskoli@rvkskolar.is 

artunsskoli@rvkskolar.is 

breidagerdisskoli@rvkskolar.is 

breidholtsskoli@rvkskolar.is 

bruarskoli@rvkskolar.is 

dalskoli@rvkskolar.is 

fellaskoli@rvkskolar.is 

foldaskoli@rvkskolar.is 

fossvogsskoli@rvkskolar.is 

grandaskoli@rvkskolar.is 

hagaskoli@rvkskolar.is 

hamraskoli@rvkskolar.is 

alftamyraskoli@rvkskolar.is 

haaleitisskoli@rvkskolar.is 

mailto:mein@kopavogur.is
mailto:alli@kopavogur.is
mailto:broddik@kopavogur.is
mailto:hannas@kopavogur.is
mailto:gudrunj@kopavogur.is
mailto:annaj@kopavogur.is
mailto:alfholsskoli@kopavogur.is
mailto:horduvallaskoli@kopavogur.is
mailto:karsnesskoli@kopavogur.is
mailto:kopavogsskoli@kopavogur.is
mailto:lindaskoli@kopavogur.is
mailto:salaskoli@kopavogur.is
mailto:smaraskoli@kopavogur.is
mailto:snaelandsskoli@kopavogur.is
mailto:vatnsendaskoli@kopavogur.is
mailto:waldorf@simnet.is
mailto:austurbaejarskoli@rvkskolar.is
mailto:arbaejarskoli@rvkskolar.is
mailto:artunsskoli@rvkskolar.is
mailto:breidagerdisskoli@rvkskolar.is
mailto:breidholtsskoli@rvkskolar.is
mailto:bruarskoli@rvkskolar.is
mailto:dalskoli@rvkskolar.is
mailto:fellaskoli@rvkskolar.is
mailto:foldaskoli@rvkskolar.is
mailto:fossvogsskoli@rvkskolar.is
mailto:grandaskoli@rvkskolar.is
mailto:hagaskoli@rvkskolar.is
mailto:hamraskoli@rvkskolar.is
mailto:alftamyraskoli@rvkskolar.is
mailto:haaleitisskoli@rvkskolar.is
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hateigsskoli@rvkskolar.is 

hlidaskoli@rvkskolar.is 

holabrekkuskoli@rvkskolar.is 

husaskoli@rvkskolar.is 

ingunnarskoli@rvkskolar.is 

korpuskoli@rvkskolar.is 

vikurskoli@rvkskolar.is 

klebergsskoli@rvkskolar.is 

langholtsskoli@rvkskolar.is 

laugarlaekjarskoli@rvkskolar.is 

laugarnesskoli@rvkskolar.is 

melaskoli@rvkskolar.is 

nordlingaskoli@rvkskolar.is 

melaskoli@rvkskolar.is 

rettarholtsskoli@rvkskolar.is 

rimaskoli@rvkskolar.is 

selasskoli@rvkskolar.is 

seljaskoli@rvkskolar.is 

saemundarskoli@rvkskolar.is 

vesturbaejarskoli@rvkskolar.is 

vogaskoli@rvkskolar.is 

vaettaskoli@rvkskolar.is 

olduselsskoli@rvkskolar.is 

kristin.johannesdottir@reykjavik.is 

katrin.andresdottir1@rvkskolar.is 

anna.jona.johannsdottir@reykjavik.is 

thorsteinn.saeberg@rvkskolar.is 

elin.gisladottir@rvkskolar.is 

erna.matthiasdottir@rvkskolar.is 

gudmundur.jorundsson@rvkskolar.is 

kristin.asta.halldorsdottir@rvkskolar.is 

mailto:hateigsskoli@rvkskolar.is
mailto:hlidaskoli@rvkskolar.is
mailto:holabrekkuskoli@rvkskolar.is
mailto:husaskoli@rvkskolar.is
mailto:ingunnarskoli@rvkskolar.is
mailto:korpuskoli@rvkskolar.is
mailto:vikurskoli@rvkskolar.is
mailto:klebergsskoli@rvkskolar.is
mailto:langholtsskoli@rvkskolar.is
mailto:laugarlaekjarskoli@rvkskolar.is
mailto:laugarnesskoli@rvkskolar.is
mailto:melaskoli@rvkskolar.is
mailto:nordlingaskoli@rvkskolar.is
mailto:melaskoli@rvkskolar.is
mailto:rettarholtsskoli@rvkskolar.is
mailto:rimaskoli@rvkskolar.is
mailto:selasskoli@rvkskolar.is
mailto:seljaskoli@rvkskolar.is
mailto:saemundarskoli@rvkskolar.is
mailto:vesturbaejarskoli@rvkskolar.is
mailto:vogaskoli@rvkskolar.is
mailto:vaettaskoli@rvkskolar.is
mailto:olduselsskoli@rvkskolar.is
mailto:kristin.johannesdottir@reykjavik.is
mailto:katrin.andresdottir1@rvkskolar.is
mailto:anna.jona.johannsdottir@reykjavik.is
mailto:thorsteinn.saeberg@rvkskolar.is
mailto:elin.gisladottir@rvkskolar.is
mailto:erna.matthiasdottir@rvkskolar.is
mailto:gudmundur.jorundsson@rvkskolar.is
mailto:kristin.asta.halldorsdottir@rvkskolar.is
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minerva.alfredsdottir@rvkskolar.is 

eythor.gudnason@rvkskolar.is 

vilborg.thora.aevarr.skuladottir@rvkskolar.is 

asdis.sigurjonsdottir@rvkskolar.is 

bjork.jonsdottir@rvkskolar.is 

bjarni.johannsson@reykjavik.is 

borghildur.valgeirsdottir@reykjavik.is 

elisa.olafsdottir@reykjavik.is 

hildur.johannesdottir@reykjavik.is 

sigurlaug.hrund.svavarsdottir@rvkskolar.is 

anna.thorsteinsdottir@rvkskolar.is 

agust.olason@rvkskolar.is 

gisli.sigurdsson@rvkskolar.is 

oskar.s.einarsson@rvkskolar.is 

orn.halldorsson@rvkskolar.is 

sara.smart@rvkskolar.is 

s.ingibjorg.josefsdottir@rvkskolar.is 

thormodur.arni.egilsson@rvkskolar.is 

anna.bergsdottir@rvkskolar.is 

erla.gunnarsdottir1@rvkskolar.is 

hanna.gudbjorg.birgisdottir@rvkskolar.is 

ingibjorg.sandholt@rvkskolar.is 

oskar.mar.gretarsson@rvkskolar.is 

nina.margret.andersen@rvkskolar.is 

astvaldur.frimann.heidarsson@rvkskolar.is 

arndis.steinthorsdottir@rvkskolar.is 

gudrun.sigridur.loftsdottir@rvkskolar.is 

hulda.marin.halldorsdottir@rvkskolar.is 

katrin.sigurbergsdottir@rvkskolar.is 

svetlana.alekseyevna.moroshkina@reykjavik.is 

kristjan.dui.saemundsson@rvkskolar.is 

mailto:minerva.alfredsdottir@rvkskolar.is
mailto:eythor.gudnason@rvkskolar.is
mailto:vilborg.thora.aevarr.skuladottir@rvkskolar.is
mailto:asdis.sigurjonsdottir@rvkskolar.is
mailto:bjork.jonsdottir@rvkskolar.is
mailto:bjarni.johannsson@reykjavik.is
mailto:borghildur.valgeirsdottir@reykjavik.is
mailto:elisa.olafsdottir@reykjavik.is
mailto:hildur.johannesdottir@reykjavik.is
mailto:sigurlaug.hrund.svavarsdottir@rvkskolar.is
mailto:anna.thorsteinsdottir@rvkskolar.is
mailto:agust.olason@rvkskolar.is
mailto:gisli.sigurdsson@rvkskolar.is
mailto:oskar.s.einarsson@rvkskolar.is
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mailto:sara.smart@rvkskolar.is
mailto:s.ingibjorg.josefsdottir@rvkskolar.is
mailto:thormodur.arni.egilsson@rvkskolar.is
mailto:anna.bergsdottir@rvkskolar.is
mailto:erla.gunnarsdottir1@rvkskolar.is
mailto:hanna.gudbjorg.birgisdottir@rvkskolar.is
mailto:ingibjorg.sandholt@rvkskolar.is
mailto:oskar.mar.gretarsson@rvkskolar.is
mailto:nina.margret.andersen@rvkskolar.is
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mailto:katrin.sigurbergsdottir@rvkskolar.is
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mailto:kristjan.dui.saemundsson@rvkskolar.is
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oli.halldor.sigurjonsson@rvkskolar.is 

holmfridur.g.gudjonsdottir@rvkskolar.is 

david.william.patchell@rvkskolar.is 

selma.thorvaldsdottir@rvkskolar.is 

asta.bjarney.eliasdottir@rvkskolar.is 

matthias.jochum.matthiasson@rvkskolar.is 

jakob.leo.bjarnason@rvkskolar.is 

haraldur.thorvardarson@rvkskolar.is 

gudlaug.erla.gunnarsdottir@rvkskolar.is 

arny.inga.palsdottir@rvskolar.is 

viktor.ingi.sigurjonsson@rvkskolar.is 

rannveig.biering@rvkskolar.is 

holmar.bjorn.sigthorsson@rvkskolar.is 

arni.gudmundsson@rvkskolar.is 

arnar.gunnarsson@rvkskolar.is 

hulda.thorsteinsdottir@rvkskolar.is 

asta.hjalmarsdottir@rvkskolar.is 

atli.mar.sveinsson@rvkskolar.is 

emil.gunnarsson@rvkskolar.is 

gabriella.palkovics.belanyine@rvkskolar.is 

gudrun.lilja.numadottir@rvkskolar.is 

oddny.anna.kjartansdottir@rvkskolar.is 

ragnheidur.e.ragnarsdottir1@rvkskolar.is 

zoltan.belanyi@rvkskolar.is 

elena.skorobogatova@reykjavik.is 

ingolfur.gudjonsson@reykjavik.is 

iris.lind.aevarsdottir@reykjavik.is 

jon.pall.haraldsson@reykjavik.is 

zita.gyorgyi.rezne.zadori@rvkskolar.is 

oddur.johannsson@rvkskolar.is 

ingibjorg.jonsdottir@rvkskolar.is 

mailto:oli.halldor.sigurjonsson@rvkskolar.is
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mailto:elena.skorobogatova@reykjavik.is
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fridur.maria.halldorsdottir@rvkskolar.is 

elvar.thor.fridriksson@rvkskolar.is 

sandra.ran.gardarsdottir@rvkskolar.is 

sif.vigthorsdottir@rvkskolar.is 

valdimar.sveinbjorn.stefansson@rvkskolar.is 

milos.milojevic@rvkskolar.is 

hallgrimur.jonasson@rvkskolar.is 

helgi.arnason@rvkskolar.is 

bergthor.olafsson@rvkskolar.is 

gestny.kolbrun.kolbeinsdottir@rvkskolar.is 

stefania.eiriksdottir@rvkskolar.is 

sigfus.gretarsson@rvkskolar.is 

magnus.thor.jonsson@rvkskolar.is 

snaedis.hjartardottir1@rvkskolar.is 

leifur.hardarson@rvkskolar.is 

iris.jonasdottir@rvkskolar.is 

gudjona.eyglo.fridriksdottir@reykjavik.is 

vilhjalmur.thor.vilhjalmsson@reykjavik.is 

johann.ingi.jonsson@reykjavik.is 

elmar.orn.hjaltalin@reykjavik.is 

margret.e@rvkskolar.is 

ragnar.vignir@rvkskolar.is 

johannes.niels.sigurdsson@rvkskolar.is 

jonina.olof.emilsdottir@rvkskolar.is 

johanna.s.vilbergsdottir@rvkskolar.is 

sigurdur.th.sigurthorsson@rvkskolar.is 

sigurdur.gunnar.saevarsson@rvkskolar.is 

kristin.gudmundsdottir1@rvkskolar.is 

hjordis.klara.hjartardottir@rvkskolar.is 

eyjolfurk@rvkskolar.is 
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erladth@rvkskolar.is 

borgurv@rvkskolar.is  
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mailto:borgurv@rvkskolar.is
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Viðauki K. Upplýsingar um grunnskóla 

höfuðborgasvæðisins eftir bæjarfélögum 
 

Grunnskólar í Garðabæ 
 

Alþjóðaskólinn Löngulínu í Garðabæ 

Símanúmer: 590-3100/690-3100 

Netfang: admin@internationalschool.is 

Tengiliður: Hanna Hilmarsdóttir 

Netfang: hanna@internationalschool.is  

Heimasíða: https://www.internationalschool.is/  

 

 

Álftanesskóli 

Tegund: Óákveðið 

Símanúmer: 540-4700 

Netfang: alftanesskoli@alftanesskoli.is 

Tengiliður: Sveinbjörn Markússon 

Netfang: markus@alftanesskoli.is 

Heimasíða: http://www.alftanesskoli.is/  

 

Barnaskóli Hjallastefnunnar 

Símanúmer: 555-7710 

Netfang: barnaskolinngbr@hjalli.is 

Heimasíða: http://www2.hjalli.is/  

 

Sjálandsskóli 

Símanúmer: 590-3100 

Netfang: sjalandsskoli@sjalandsskoli.is 

Tengiliður: Edda Björg Sigurðardóttir 

mailto:admin@internationalschool.is
mailto:hanna@internationalschool.is
https://www.internationalschool.is/
mailto:markus@alftanesskoli.is
http://www.alftanesskoli.is/
mailto:barnaskolinngbr@hjalli.is
http://www2.hjalli.is/
mailto:sjalandsskoli@sjalandsskoli.is
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Netfang: edda@sjalandsskoli.is  

Heimasíða: http://www.sjalandsskoli.is/  

 

Flataskóli 

Símanúmer: 513-3500 

Netfang: flataskoli@flataskoli.is 

Tengiliður: Ólöf S. Sigurðardóttir 

Netfang: olofs@flataskoli.is  

Heimasíða: http://www.flataskoli.is/  

 

Ungbarnaskólinn Hnoðri 

Símanúmer: 555-7810 

Netfang: hnodraholt@hjalli.is 

Heimasíða: http://hnodraholt.hjalli.is/  

 

Grunnskólar í Hafnarfirði 
 

Áslandsskóli 

Símanúmer: 585-4600 

Netfang: aslandsskoli@aslandsskoli.is 

Tengiliður: Leifur S. Garðarsson 

Netfang: leifur@aslandsskoli.is 

Heimasíða: http://www.aslandsskoli.is/  

 

Hraunvallaskóli 

Símanúmer: 590-2800 

Netfang: hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is 

Tengiliður: Lars Jóhann 

mailto:edda@sjalandsskoli.is
http://www.sjalandsskoli.is/
mailto:flataskoli@flataskoli.is
mailto:olofs@flataskoli.is
http://www.flataskoli.is/
mailto:hnodraholt@hjalli.is
http://hnodraholt.hjalli.is/
mailto:aslandsskoli@aslandsskoli.is
mailto:leifur@aslandsskoli.is
http://www.aslandsskoli.is/
mailto:hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is
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Netfang: lars@hraunvallaskoli.is 

Heimasíða: http://www.hraunvallaskoli.is/  

 

Hofsstaðaskóli 

Tegund: Óákveðið 

Símanúmer: 590-8100 

Netfang: hskoli@hofsstadaskoli.is 

Tengiliður: Guðrún Arna 

Netfang: gudrunarna@hofsstadaskoli.is  

Heimasíða: http://hofsstadaskoli.is/  

 

 

Hvaleyrarskóli 

Tegund: Óákveðið 

Símanúmer: 565-0200 

Netfang: hvaleyrarskoli@hvaleyrarskoli.is  

Tengiliður: Kristinn Guðlaugsson 

Netfang: kristinn@hvaleyrarskoli.is  

Heimasíða: http://www.hvaleyrarskoli.is/  

 

Lækjarskóli 

Símanúmer: 555-0585 

Netfang: skoli@laekjarskoli.is 

Tengiliður: Haraldur Haraldsson 

Netfang: haraldur@laekjarskoli.is  

Heimasíða: http://www.laekjarskoli.is/  

 

Öldutúnsskóli 

Símanúmer: 555-1546 

mailto:lars@hraunvallaskoli.is
http://www.hraunvallaskoli.is/
mailto:hskoli@hofsstadaskoli.is
mailto:gudrunarna@hofsstadaskoli.is
http://hofsstadaskoli.is/
mailto:hvaleyrarskoli@hvaleyrarskoli.is
mailto:kristinn@hvaleyrarskoli.is
http://www.hvaleyrarskoli.is/
mailto:skoli@laekjarskoli.is
mailto:haraldur@laekjarskoli.is
http://www.laekjarskoli.is/
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Netfang: oldutunsskoli@oldutunsskoli.is 

Tengiliður: Valdimar Víðisson 

Netfang: valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is 

Heimasíða: http://www.oldutunsskoli.is/  

 

Setbergsskóli 

Símanúmer: 565-1011 

Netfang: setbergsskoli@setbergsskoli.is 

Tengiliður: María Pálmadóttir 

Netfang: maria@setbergsskoli.is 

Heimasíða: http://www.setbergsskoli.is/  

 

Víðistaðaskóli 

Símanúmer: 595-5800 

Netfang: vidistadaskoli@vidistadaskoli.is 

Tengiliður: Hrönn Bergþórsdóttir 

Netfang: hronn@vidistadaskoli.is 

Heimasíða: http://www.vidistadaskoli.is/  

 

 

 

Grunnskólar í Kópavogi 

 
Álfhólsskóli 

Símanúmer: 441-3800/441-4400 

Netfang: alfholsskoli@kopavogur.is  

Heimasíða: http://www.alfholsskoli.is/  

 

mailto:oldutunsskoli@oldutunsskoli.is
mailto:valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is
http://www.oldutunsskoli.is/
mailto:setbergsskoli@setbergsskoli.is
mailto:maria@setbergsskoli.is
http://www.setbergsskoli.is/
mailto:vidistadaskoli@vidistadaskoli.is
mailto:hronn@vidistadaskoli.is
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mailto:alfholsskoli@kopavogur.is
http://www.alfholsskoli.is/
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Hörðuvallaskóli 

Símanúmer: 441-3600 

Netfang: horduvallaskoli@kopavogur.is 

Tengiliður: Ágúst 

Netfang: agustj@kopavogur.is 

Heimasíða: www.horduvallaskoli.is  

 

Kársnesskóli 

Símanúmer: 441-4600 

Netfang: karsnesskoli@kopavogur.is 

Tengiliður: Björg 

Netfang: bjorgb@kopavogur.is 

Heimasíða: www.karsnesskoli.is 

 

Kópavogsskóli 

Símanúmer: 441-3400 

Netfang: kopavogsskoli@kopavogur.is 

Tengiliður: Guðmundur Ólafur Ásmundsson 

Netfang: goa@kopavogur.is 

Heimasíða: http://www.kopavogsskoli.is/  

 

Lindaskóli 

Símanúmer: 441-3000 

Netfang: lindaskoli@kopavogur.is 

Tengiliður: Guðrún G. Halldórsdóttir 

Netfang: gudrungh@lindaskoli.is 

Heimasíða: http://www.lindaskoli.is/  

 

mailto:horduvallaskoli@kopavogur.is
mailto:agustj@kopavogur.is
http://www.horduvallaskoli.is/
mailto:karsnesskoli@kopavogur.is
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mailto:kopavogsskoli@kopavogur.is
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http://www.lindaskoli.is/
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Salaskóli 

Símanúmer: 441-3200 

Netfang: salaskoli@kopavogur.is 

Tengiliður: Hafsteinn Karlsson 

Netfang: hafsteinn@kopavogur.is 

Heimasíða: http://salaskoli.is/  

 

Smáraskóli 

Símanúmer: 441-4800 

Netfang: smaraskoli@kopavogur.is 

Tengiliður: Friðþjófur Helgi Karlsson 

Netfang: fhk@smsk.kopavogur.is , fhk@kopavogur.is  

Heimasíða: http://www.smaraskoli.is/  

 

Snælandsskóli 

Símanúmer: 441-4200 

Netfang: snaelandsskoli@kopavogur.is 

Tengiliður: Magnea Einarsdóttir 

Netfang: mein@kopavogur.is 

Heimasíða: http://www.snaelandsskoli.is/  

 

Vatnsendaskóli 

Símanúmer: 441-4000 

Netfang: vatnsendaskoli@kopavogur.is 

Tengiliður: Guðrún Soffía Jónasdóttir 

Netfang: gudrunj@kopavogur.is 

Heimasíða: http://www.vatnsendaskoli.is/  

 

mailto:salaskoli@kopavogur.is
mailto:hafsteinn@kopavogur.is
http://salaskoli.is/
mailto:smaraskoli@kopavogur.is
mailto:fhk@smsk.kopavogur.is
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http://www.smaraskoli.is/
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http://www.vatnsendaskoli.is/
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Grunnskólinn Tröð, skammtímaúrræði 

Símanúmer: 564-2070 

Netfang: annaj@kopavogur.is 

 

Waldorfskólinn 

Símanúmer: 587-4499 

Netfang: waldorf@simnet.is 

Tengiliður: Sigurbjörg A. Eiðsdóttir/ M. Helga Óskarsdóttir/ Snorri Traustason 

Netfang: sigurbjorg@waldorf.is, helga@waldorf.is, snorri@internet.is   

Heimasíða: https://waldorfskolinn.wordpress.com/  

 

Grunnskóli fyrir fötluð börn 

 
Klettaskóli 

Tegund: Óákveðið 

Símanúmer: 411-7950 

Netfang: klettaskoli@reykjavik.is 

Tengiliður: Árni Einarsson 

Netfang: arni.einarsson@rvkskolar.is , arni.einarsson@reykjavik.is  

Heimasíða: http://klettaskoli.is/  

Sérstaða: Skóli fyrir fötluð börn 

 

 

 

mailto:annaj@kopavogur.is
mailto:waldorf@simnet.is
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Viðauki L. Upplýsingar um kynningar í háskólum 

 

Háskóli Íslands 

Tegund: Kynning í miðrými skólans eða í stofu 

Símanúmer: 525-4000 

Netfang: hi@hi.is 

Tengiliður: Sigurlaug Sverrisdóttir 

Netfang: laula@hi.is 

Símanúmer: 525-4306 

Heimasíða: http://www.hi.is/  

Athuga: Hægt að panta eftir 20.ágúst. 

 

Háskólinn í Reykjavík 

Tegund: Kynning í miðrými skólans eða í stofu 

Símanúmer: 599-6200 

Tengiliður: Þórunn hilda 

Netfang: thorunnhilda@ru.is 

Heimasíða: https://www.ru.is/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hi@hi.is
http://www.hi.is/
https://www.ru.is/


88 
 

Viðauki M. Upplýsingar um netföng mögulegra 

styrktaraðila 

 

Hér eru netföng hjá fyrirtækjum sem bjóða upp á vörur eða þjónustu sem geta hentað 

fyrir happdrættisvinninga á Paralympic deginum. Mögulegt er að afrita þennan 

póstlista í tölvupóstinn,  setja kynningarbréfið með og þrýsta á senda póst. 

verslun@herrafataverslun.is  

info@cintamani.is  

bossanova@bossanova.is  

kringlan@timberland.is  

dogma@dogma.is  

66north@66north.is  

skor@skor.is 

kringlan@herragardurinn.is  

info@zo-on.com 

grillid@grillid.is  

tapas@tapas.is  

tokyo@tokyo.is  

cafeparis@cafeparis.is  

apotek@apotekrestaurant.is  

info@fishcompany.is  

flatbakan@flatbakan.is  

osushi@osushi.is 

t_tomasson@hotmail.com  

pizzan@pizzan.is 

valdis@valdis.is  

fridays@fridays.is  

info@gamlasmidjan.is  

info@grillmarkadurinn.is  

teogkaffi@teogkaffi.is  

mailto:verslun@herrafataverslun.is
mailto:info@cintamani.is
mailto:bossanova@bossanova.is
mailto:kringlan@timberland.is
mailto:dogma@dogma.is
mailto:66north@66north.is
mailto:skor@skor.is
mailto:kringlan@herragardurinn.is
mailto:info@zo-on.com
mailto:grillid@grillid.is
mailto:tapas@tapas.is
mailto:tokyo@tokyo.is
mailto:cafeparis@cafeparis.is
mailto:apotek@apotekrestaurant.is
mailto:info@fishcompany.is
mailto:flatbakan@flatbakan.is
mailto:osushi@osushi.is
mailto:t_tomasson@hotmail.com
mailto:pizzan@pizzan.is
mailto:valdis@valdis.is
mailto:fridays@fridays.is
mailto:info@gamlasmidjan.is
mailto:info@grillmarkadurinn.is
mailto:teogkaffi@teogkaffi.is
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brostu@lemon.is 

yoyo@yoyo.is  

steik@steik.is  

info@sjavargrillid.is  

iskompaniehf@gmail.com  

caruso@caruso.is  

vegamot@vegamot.is  

veisla@ruby.is  

veislur@fabrikkan.is  

salur@argentina.is  

thrastarlundur@thrastarlundur.is  

wilsons@wilsons.is 

laugarspa@laugarspa.is  

contact@bluelagoon.is, klara@bluelagoon.is  

hotelsaga@meccaspa.is  

comfort@comfort.is  

gydjan@gydjan.is  

bonita@bonita.is  

nuddstofan@nuddstofan.is  

hotelranga@hotelranga.is  

marketing@wow.is  

info@hotelork.is 

fontana@fontana.is  

info@stractahotel.is  

info@grimsborgir.is  

elding@elding.is  

sena@sena.is  

adrenalin@adrenalin.is  

samfilm@samfilm.is 

midasala@leikhusid.is  

info@adventures.is  

mailto:brostu@lemon.is
mailto:yoyo@yoyo.is
mailto:steik@steik.is
mailto:info@sjavargrillid.is
mailto:iskompaniehf@gmail.com
mailto:caruso@caruso.is
mailto:vegamot@vegamot.is
mailto:veisla@ruby.is
mailto:veislur@fabrikkan.is
mailto:salur@argentina.is
mailto:thrastarlundur@thrastarlundur.is
mailto:wilsons@wilsons.is
mailto:laugarspa@laugarspa.is
mailto:contact@bluelagoon.is
mailto:hotelsaga@meccaspa.is
mailto:comfort@comfort.is
mailto:gydjan@gydjan.is
mailto:bonita@bonita.is
mailto:nuddstofan@nuddstofan.is
mailto:hotelranga@hotelranga.is
mailto:marketing@wow.is
mailto:info@hotelork.is
mailto:fontana@fontana.is
mailto:info@stractahotel.is
mailto:info@grimsborgir.is
mailto:elding@elding.is
mailto:sena@sena.is
mailto:adrenalin@adrenalin.is
mailto:samfilm@samfilm.is
mailto:midasala@leikhusid.is
mailto:info@adventures.is
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vefstjori@laugarasbio.is  

main@re.is  

eldhestar@eldhestar.is  

sagafilm@sagafilm.is  

info@skemmtigardurinn.is  

skautaholl@skautaholl.is  

elko@elko.is 

kringlan@kringlan.is  

epal@epal.is  

eymundsson@eymundsson.is  

bjorn@meba.is  

th@th.is 

margret@margret.is  

minetan@minetan.is  

haustfjord@haustfjord.is  

dans@dansskoli.is  

skidi@skidasvaedi.is  

sala@sportvorur.is  

info@vaxtarvorur.is  

utilif@utilif.is 

sala@kofunarvorur.is  

eirberg@eirberg.is  

klifurhusid@klifurhusid.is  

mjolnir@mjolnir.is 

core@core.is  

fitnesssport@fitnesssport.is svavar@fitnesssport.is  

info@arka.is  

haffi@perform.is 

straeto@straeto.is  

noi@noi.is 

mailto:vefstjori@laugarasbio.is
mailto:main@re.is
mailto:eldhestar@eldhestar.is
mailto:sagafilm@sagafilm.is
mailto:info@skemmtigardurinn.is
mailto:skautaholl@skautaholl.is
mailto:elko@elko.is
mailto:kringlan@kringlan.is
mailto:epal@epal.is
mailto:eymundsson@eymundsson.is
mailto:bjorn@meba.is
mailto:th@th.is
mailto:margret@margret.is
mailto:minetan@minetan.is
mailto:haustfjord@haustfjord.is
mailto:dans@dansskoli.is
mailto:skidi@skidasvaedi.is
mailto:sala@sportvorur.is
mailto:info@vaxtarvorur.is
mailto:utilif@utilif.is
mailto:sala@kofunarvorur.is
mailto:eirberg@eirberg.is
mailto:klifurhusid@klifurhusid.is
mailto:mjolnir@mjolnir.is
mailto:core@core.is
mailto:fitnesssport@fitnesssport.is%20svavar@fitnesssport.is
mailto:info@arka.is
mailto:haffi@perform.is
mailto:straeto@straeto.is


91 
 

atli@goa.is 

freyja@freyja.is 

sambo@sambo.is 

isbud@nammi.is 

tema@vortex.is 

ms@ms.is 

info@nordicstore.net 

icepharma@icepharma.is 

365@365.is 

 

 

Hér er listi með vefsíðum sem hægt er að sækja um styrktarbeiðni hjá fyrir Paralympic 

daginn. Meiri vinna felst í að fara gegnum þennan lista. Það þarf að skrifa inn í dálka og 

útskýra ástæðu styrkbeiðni. 

http://www.dalecarnegie.is/directory/contact/?StaffId=3352   

https://www.nova.is/baksvids/hafa-samband/  

 

http://sportlif.is/index.php?route=information/contact  

www.smarativoli.is  

www.borgarleikhusid.is  

http://keiluhollin.is/hafdu-samband/  

https://www.serrano.is/#hafdusamband  

http://fresco.is/#contact  

http://www.localsalad.is/samband/  

http://www.salatbarinn.is/hafdhu-samband 

http://www.goa.is/#!styrkir 
  

 

 

 

 

mailto:atli@goa.is
mailto:freyja@freyja.is
mailto:sambo@sambo.is
mailto:isbud@nammi.is
mailto:ms@ms.is
mailto:info@nordicstore.net
mailto:icepharma@icepharma.is
mailto:365@365.is
http://www.dalecarnegie.is/directory/contact/?StaffId=3352
https://www.nova.is/baksvids/hafa-samband/
http://sportlif.is/index.php?route=information/contact
http://www.smarativoli.is/
http://www.borgarleikhusid.is/
http://keiluhollin.is/hafdu-samband/
https://www.serrano.is/#hafdusamband 
http://fresco.is/#contact 
http://www.localsalad.is/samband/
http://www.salatbarinn.is/hafdhu-sambandhttp:/www.goa.is/#!styrkir 
http://www.salatbarinn.is/hafdhu-sambandhttp:/www.goa.is/#!styrkir 
http://www.salatbarinn.is/hafdhu-sambandhttp:/www.goa.is/#!styrkir 
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Viðauki N. Upplýsingar um sérsambönd ÍF á 

höfuðborgarsvæðinu 

 

Hafa þarf samband við sérsamböndin fyrir Paralympic daginn. Senda upplýsingar um 

dagsetningu og tímasetningu og bjóða þeim að kynna sína starfsemi á hátíðinni. 

 

Íþróttafélagið Ösp 

Tegund: Boccia, fimleikar, fótbolti, frjálsar, keila, skautar, sund, lyftingar 

Símanúmer: 555-0066 

Netfang: ospin@ospin.is 

Tengiliður: Darri McMahon 

Netfang: darri@ospin.is  

 

Íþróttafélagið Fjörður 

Tengiliður: Ólafur Ragnarsson 

Símanúmer: 825-6521 

Netfang: oliragnars@gmail.com 

 

Íþróttafélagið Suðri 

Netfang: formadur@sudri.is 

Tengiliður: Þórdís Bjarnadóttir 

 

Íþróttafélagið Nes 

Netfang: nes.stjorn@gmail.com 

Tengiliður: Drífa Birgitta Önnudóttir 

Netfang: dbg@simnet.is 

Símanúmer: 616-2748 

 

mailto:ospin@ospin.is
mailto:darri@ospin.is
mailto:oliragnars@gmail.com
mailto:formadur@sudri.is
mailto:nes.stjorn@gmail.com
mailto:dbg@simnet.is


93 
 

Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík 

Netfang: ifr@ifr.is 

Símanúmer: 561-8226 

Tengiliður: Garðar Steingrímsson 

Símanúmer: 843-9670 

 

Íþróttafélagið Gáski 

Tengiliður: Snorri Magnússon 

Símanúmer: 566-6248 

Netfang: ungbarnasund@isl.is 

Tengiliður: Erla Gunnarsdóttir 

Símanúmer: 568-7158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ifr@ifr.is
mailto:ungbarnasund@isl.is
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Viðauki O. Tillaga að tónlistarfólki fyrir haustið 2017 
 

Óstaðfestir tónlistarmenn sem hafa mögulega áhuga á að taka þátt í Paralympic 

hátíðinni árið 2017. Kynningarbréf hafa verið send og skipst hefur verið á tölvupóstum 

varðandi þátttöku á Paralympic deginum 21. október 2017. Hvaða listamenn eru lausir 

og munu taka þátt í hátíðinni hefur ekki verið að fullu ákveðið  að svo stöddu. 

 

Steina Kristín Ingólfsdóttir 

Tegund: Einleikur á víólu 

Netfang: steina.kristin@gmail.com  

Sérstaða: Tengsl höfundar 

 

Tónlistarskóli Garðabæjar 

Tegund: Ýmsir hljóðfæraleikarar 

Símanúmer: 540-8500 

Netfang: tonlistarskoli@tongar.is 

Tengiliður: Linda Margrét Sigfúsdóttir deildarstjóri 

Netfang: lindasi@tongar.is  

Heimasíða: http://www.tongar.is/forsida/  

Sérstaða: Tengsl höfundar 

 

Suzuki tónlistarskólinn í Reykjavík 

Tegund: Ýmsir hljóðfæraleikarar 

Símanúmer: 551-5777 

Netfang: postur@suzukitonlist.is 

Tengiliður: Mary skólastjóri 

Netfang: mary@suzukitonlist.is  

Heimasíða: http://suzukitonlist.is/ 

Sérstaða: Blindur iðkandi, nótnalausir nemendur. 

mailto:steina.kristin@gmail.com
mailto:tonlistarskoli@tongar.is
http://www.tongar.is/forsida/
mailto:postur@suzukitonlist.is
mailto:mary@suzukitonlist.is
http://suzukitonlist.is/
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Rebekka Sif 

Tegund: Einsöngur, eða söngur með undirleik 

Netfang: rebekkarss@gmail.com 

Sérstaða: Tengsl höfundar 

 

Tónlistarskóli Sigursveins D. Kristinssonar 

Tegund: Ýmsir hljóðfæraleikarar 

Símanúmer: 568-5828 

Netfang: tsdk@ismennt.is 

Tengiliður: Halldóra Aradóttir, aðstoðarskólastjóri 

Netfang: dora@this.is  

Heimasíða: http://www.tonskolinn.com/tsdk/  

Sérstaða: Stór tónlistarskóli 

 

Tónlistarskóli Hafnarfjarðar 

Tegund: Ýmsir hljóðfæraleikarar 

Símanúmer: 555-2704 

Netfang: tonhaf@hafnarfjordur.is 

Tengiliður: Ingibjörg Þorsteinsdóttir, píanókennari 

Netfang: ingibjorgthorst@gmail.com 

Heimasíða: http://www.tonhaf.is/upplysingar/starfsmenn/  

Sérstaða: Taka þátt 2017. Fatlaðir tónlistar- og íþróttamenn stunda nám við skólann. 

 

Garðar Thor Cortes 

Tegund: Einsöngur 

Netfang: nickfiveash@gmail.com  

 

mailto:rebekkarss@gmail.com
mailto:tsdk@ismennt.is
mailto:dora@this.is
http://www.tonskolinn.com/tsdk/
mailto:tonhaf@hafnarfjordur.is
mailto:ingibjorgthorst@gmail.com
http://www.tonhaf.is/upplysingar/starfsmenn/
mailto:nickfiveash@gmail.com
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Svala Björgvinsdóttir 

Tegund: Einsöngur 

Heimasíða: https://www.facebook.com/svalabjorgvins  

 

Netfangalisti sem hægt er að senda kynningarbréf á árlega:  

dora@this.is  

rebekkarss@gmail.com  

mary@suzukitonlist.is  

tonlistarskoli@tongar.is  

steina.kristin@gmail.com  

nickfiveash@gmail.com  

gvk@simnet.is 

ingibjorgthorst@gmail.com 

margret@gata.is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/svalabjorgvins
mailto:dora@this.is
mailto:rebekkarss@gmail.com
mailto:mary@suzukitonlist.is
mailto:tonlistarskoli@tongar.is
mailto:steina.kristin@gmail.com
mailto:nickfiveash@gmail.com
mailto:gvk@simnet.is
mailto:ingibjorgthorst@gmail.com
mailto:margret@gata.is


97 
 

Viðauki P. Upplýsingar um tillögu að skemmtikröftum árið 

2017 

 
Helgi Jónsson 

Sérsvið: Uppistandari 

Símanúmer: 848-1117 

Netfang: goda.helgi@gmail.com 

Heimasíða: https://www.facebook.com/helgiuppistand/  

 

Aqua Zumba 

Heilsuskóli Tanyu 

Tegund: Sund Zumba party og danssýning Dans Dívanna 

Netfang: heilsuskolitanyu@heilsuskolitanyu.is, tanyadans@gmail.com  

Heimasíða: http://www.heilsuskolitanyu.is/?page_id=219  

 

Dýri Kristjánsson 

Latibær skemmtanir 

Tegund: Barna og íþrótta skemmtun 

Netfang: latibaerskemmtanir@gmail.com 

Símanúmer: 856-7729 

Heimasíða: https://www.facebook.com/Latib%C3%A6r-skemmtanir-

1588034964795172/  

 

Ævar Þór Benediktsson 

Tegund: Vísindamaðurinn Ævar, barnaskemmtun 

Netfang: aevarthor@gmail.com 

Símanúmer: 691-7893 

Heimasíða: https://www.aevarthor.com/, https://www.visindamadur.com/  

 

https://www.facebook.com/helgiuppistand/
mailto:heilsuskolitanyu@heilsuskolitanyu.is
mailto:tanyadans@gmail.com
http://www.heilsuskolitanyu.is/?page_id=219
mailto:latibaerskemmtanir@gmail.com
https://www.facebook.com/Latib%C3%A6r-skemmtanir-1588034964795172/
https://www.facebook.com/Latib%C3%A6r-skemmtanir-1588034964795172/
mailto:aevarthor@gmail.com
https://www.aevarthor.com/
https://www.visindamadur.com/
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Helga Braga Jónsdóttir 

Tegund:  Skemmtanastjóri 

Netfang: braga@helgabraga.is 

Símanúmer: 694-9808 

Heimasíða: http://helgabraga.is/samband.html  

 

Ari Eldjárn 

Tegund: Uppistand, skemmtanastjóri 

Netfang: arieldjarn@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://helgabraga.is/samband.html
mailto:arieldjarn@gmail.com
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Viðauki Q. Upplýsingar um mögulega sjálfboðaliða fyrir 

hátíðina haustið 2017 

 

Þorsteinn Kristinn Ingólfsson 

Tegund: hlaupaæfingar og umsjón með börnum 

Netfang: steini.tki@gmail.com  

Símanúmer: 847-7785 

Sérstaða: Tengsl höfundar 

 

Guðrún Hulda Sigurjónsdóttir 

Tegund: Kastgreinar og almenn aðstoð 

Netfang: huldasigur85@gmail.com 

 

Sigríður Sigurjónsdóttir 

Tegund: Kastgreinar og almenn aðstoð 

Netfang: sigga83sigur@gmail.com  

 

Auk annarra fatlaðra íþróttamanna sem hafa boðið aðstoð sína á Paralympic daginn og 

við grunnskólakynningar í Paralympic vikunni en vildu síður vera nefndir hér á nafn. 

Þar á meðal eru einstaklingar sem æfa sund, frjálsíþróttafólk og einstaklingar í öðrum 

einstaklingsgreinum. 

 

 

 

 

 

mailto:steini.tki@gmail.com
mailto:huldasigur85@gmail.com
mailto:sigga83sigur@gmail.com
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Viðauki R. Upplestrarkynning við slæðusýningu í 

grunnskólum 
 

Slæða 1: Góðan dag, gaman að vera komin hingað til ykkar í dag. Ég heiti Sigrún og 

með mér er einn besti íþróttamaður í flokki fatlaðra einstaklinga í sinni grein. Við 

ætlum að fræða ykkur stuttlega um Paralympic og Paralympic daginn sem verður 

haldinn laugardaginn 21. október. Ég ætla að kynna fyrir ykkur hvernig íþróttir fatlaðs 

fólks eru og af hverju við erum hér að kynna fyrir ykkur íþróttir fatlaðra einstaklinga. 

En þar sem við erum með flottan íþróttamann hér hjá okkur, ætlar hann að segja okkur 

svolítið frá sér, sínum ferli og hvað er skemmtilegast í hans íþróttagrein. Þið megið 

endilega spyrja hvenær sem er, engin spurning er heimskuleg. Tökum glöð á móti 

öllum spurningum. 

 

Slæða 2: Hvað er Paralympic? Veit það einhver? Beðið svars úr salnum. 

 

Slæða 3: Paralympic dagurinn eru Ólympíuleikar, en fyrir hverja eru þessir 

Ólympíuleikar? (bíða svars úr salnum) 

Paralympic eru Ólympíuleikar fatlaðra einstaklinga, sem haldnir eru beint á 

eftir Ólympíuleikum ófatlaðra einstaklinga. Síðast var keppt á Paralympic á síðasta ári, 

2016, og næst er því keppt eftir fjögur ár eða árið 2020.  

En hverjir eru þessi fatlaðir og ófatlaðir? Hvað er að vera fatlaður? Það eru 

einstaklingar með skerðingar í langan tíma sem hafa áhrifa á þeirra daglega líf. Það eru 

ekki bara einstaklingar í hjólastólum, það eru líka einstaklingar sem að geta ekki notað 

aðra hendina, blindir, heyrnalausir, þroskaskertir, einhverfir, ofvirkir eða hafa eitthvað 

sem hefur áhrif á þeirra líf.  

En í hvaða íþróttum keppa þeir sem eru fatlaðir? Þeir keppa í allskonar íþróttum 

alveg eins og ófatlaðir. Þeir geta stundað nánast hvað sem er, það sem þá langar að æfa.  

Við hjá ÍF, sérhæfum okkur í að þjálfa íþróttamenn og íþróttakonur sem eru með 

einhverjar skerðingar eða fatlanir. Við hjálpum þeim að ná sínum markmiðum og hafa 
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gaman. Við þjálfum einstaklinga sem vilja mæta á æfingar til að eignast vini, læra 

ákveðnar hreyfingar, læra íþróttir, eða þau sem vilja keppa á Evrópumótinu eða jafnvel 

Ólympíuleikunum, Paralympic.  

Slæða 4: Í dag eru stundaðar 9 íþróttir. Boccia, bogfimi, borðtennis, frjálsar íþróttir, 

fótbolti, lyftingar, sund, skíði og skautar í flokki fullorðinna. Æfingar fyrir börn eru í 

boði í sundi, skautum og íþróttaskólum. Haustið 2017 verður einnig boðið upp á frjálsar 

íþróttir. En í útlöndum eru miklu fleiri íþróttir í boði. Það er hægt að bjóða upp á fleiri 

íþróttir á Íslandi ef áhugi er fyrir hendi. Ef að nægilega margir hafa áhuga á að stunda 

einhverja íþrótt er hægt að búa til æfingar fyrir þá.  

 

Slæða 5: Það hversu margar íþróttir eru í boði, fer algjörlega eftir áhuganum. Ef krakkar 

sýna áhuga á að æfa einhverja íþrótt, þá munum við finna lausn á því. 

Hvaða íþrótt finnst ykkur skemmtileg eða hvaða íþrótt langar ykkur til þess að prófa? 

(láta þau svara) (svara með: Getur fatlað fólk æft x íþrótt? Já, en það gæti þurft að 

aðlaga íþróttina að einstaklingnum, alveg eins og þegar stærðfræðikennarinn kennir 

ykkur stærðfræði. Stundum skiljið þið ekki það sem stærðfræðikennarinn segir þegar 

hann er að útskýra, þá reynir hann að útskýra öðruvísi fyrir ykkur.) Og stundum þegar 

þið eruð að reikna megið þið nota reiknivél ykkur til aðstoðar til að létta ykkur lífið. 

Svoleiðis er það þegar fatlaðir einstaklingar æfa hjá Íþróttasambandi fatlaðra. Þau fá 

tæki og tól, eða þær æfingar sem að henta þeim. Íþróttasambandið er reiknivél eða 

kennari fatlaðra íþróttamanna. Við aðstoðum íþróttamenn að finna sér íþrótt sem þeim 

þykir skemmtileg og hentar þeim. Alveg eins og ég keppi ekki í kraflyftingum af því 

að ég hef ekki nægilega mikinn áhuga á kraftlyftingum og líkaminn minn er ekki vel 

byggður fyrir þær. En mér finnst gaman að hlaupa og hlaup henta mínum líkama vel. 

 

Slæða 6: Það geta allir stundað íþróttir og flestir geta æft eitthvað. Við þurfum bara öll 

að hjálpast að við að finna lausn  hvernig allir geta tekið þátt í hreyfingunni. 

Getur sá sem er blindur farið á hlaupabrautina í frjálsum íþróttum og hlaupið? Já, hann 

fær þá æfingarfélaga til að hlaupa með sér. En getur sá sem er ekki með hægri hendi 
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æft handbolta? Já, þá kastar hann bara með vinstri hendinni. Getur sá sem er ekki með 

neinar hendur æft handbolta? Líklega ekki, en hann eða hún, gæti æft sund, hlaup, 

fótbolta, skíði, skauta og margt fleira. Við finnum saman út úr því hvernig íþróttir geta 

hentað öllum. 

 

Slæða 7: Paralympic dagurinn verður haldinn laugardaginn 21. október, frá klukkan 11 

til 16. Við byrjum með Zumbaveislu og sundleikjum í Laugardalslaug kl. 11, síðan 

færum við okkur inn í Laugardalshöllina þar sem verður hoppukastali, fríar pylsur og 

gos, tónlistaratriði, happdrættisvinningar, ljósmyndabás, Íþróttaálfurinn og allskonar 

skemmtiatriði. Þar verður hægt að hitta fræga íþróttamenn og prófa hinar ýmsu íþróttir 

sem ÍF býður upp á.  

 

Slæða 8: Ef tími gefst til eru hér fjögur myndskeið sem eru fræðandi og skemmtileg. Í 

fyrstu tveimur myndskeiðunum er best byrja um það bil á mínútu tvö og spila þaðan.  

 

Slæða 9: Íþróttir eru fyrir alla 

 

Slæða 10: Myndskeiðaskrá 

 

Slæða 11: Myndaskrá 
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Viðauki S. Tillaga að uppsetningu happdrættismiða ÍF 

 
Möguleg uppsetning á happdrættismiðum ÍF. Vinningsmiðana fær hver gestur við 

komu á hátíðina. Dregið er úr pottinum á miðri hátíð eða við lok hennar. 

 

Tafla 9. Tillaga að uppsetningu happdrættismiða fyrir Íþróttasamband fatlaðra á Paralympic deginum. 

Nr. 1 
 
 

 Nr.2 Nr.3 Nr.4 

Nr.5 
 
 

Nr.6 Nr.7 Nr.7 

 

Nr.8 
 

Nr.9 Nr.10 Nr.11 

 

Nr.12 
 

Nr.13 Nr.14 Nr.15 

 
 

Nr.16 

Nr.17 Nr.18 Nr.19 

 
 

Nr.20 

Nr.21 Nr.22 Nr.23 

 

Nr.24 
 

Nr.25 Nr.26 Nr.27 

 

Nr.28 
 

Nr.29 Nr.30 Nr.31 

 


