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ÁVARP FORMANNS

Ólafur Már Ólafsson

Í ár fögnum við 50 ára afmæli 

félagsins. 

Þann 7. febrúar árið 1971 stofnuðu 

tólf áhugamenn um siglingar félagið 

okkar og var tilgangur félagsins frá 

upphafði að örva áhuga fólks á 

siglingum.

Í fyrstu lögum félagsins sem 

samþykkt voru á aðalfundi árið 1974 

var 2. gr. svohljóðandi:

Markmið félagsins er að starfa að 

og örva áhuga fólks á 

siglingaíþróttinni svo og á byggingu 

báta.

Þetta er enn markmið félagsins 

okkar þó minna sé um bátasmíði í 

dag en var á fyrstu árum félagsins. 

Tímarnir hafa breyst og auðveldara 

og trúlega hagkvæmara að kaupa 

báta nú en var á þessum árum. Í 

dag fer reyndar mikill tími í viðhald 

báta svo reynslan af smíðum er að 

einhverju leyti haldið lifandi.

Síðasti aðalfundur félagsins var 

með frekar óhefðbundnum hætti 

vegna Covid-19 faraldursins. 

Fundurinn fór fram á vefnum með 

hjálp forritsins Teams, og 

heppnaðist ágætlega. Líkt og oft 

áður var lítill áhugi meðal 

félagsmanna  á því að bjóða sig 

fram til stjórnarsetu. Úlfur Helgi 

Hróbjartsson hvarf úr stjórninni og 

Íris Ólafsdóttir kom ný inn.

Nú eru því tvær konur í stjórninni 

því fyrir var Hólmfríður 

Gunnarsdóttir og er óvíst hvort áður 

hafi verið tvær konur í stjórninni á 

sama tíma. Verður þetta að teljast 

gleðiefni.

Á aðalfundinum lagði ég fram 

tillögu um að afmælishófi félagsins 

yrði frrestað fram á sumar vegna 

ástandsins og var það samþykkt.

Það þýðir þó ekki að við munum 

ekki fá tækifæri til að fagna 

þessum merku tímamótum og við 

hlökkum til að halda saman uppá 

afmælið í sumar á flotbryggju 

félagsins við Ingólfsgarð.

Ég vil nota þetta tækifæri til að 

óska okkur öllum til hamingju með 

afmælið, þakka þeim fjölmörgu 

sem lagt hafa hönd á plóg í 

gegnum tíðina um leið og ég óska 

okkur öllum gleðilegs siglingaárs. 
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ÚRSLIT MÓTA KJÖLBÁTA 2020

Það verður ekki annað sagt en að 

mótahald hafi gengið vonum framar 

siglingasumarið 2020, þrátt fyrir að 

Covid-19 faraldurinn hafi svo sannarlega 

sett mark sitt á keppnissumarið. 

Þannig féll opnunarmót kjölbáta niður, 

en sú keppni átti að fara fram 23. maí 

sem og hefðbundið mót á Hátíð hafsins, 

en hana átti að halda 6. júní.

Í Mbl-mótaröðinni sigraði Dögun úr 

Brokey, í öðru sæti varð Sigurborg frá 

Ými og í þriðja sæti Besta, úr Brokey.

Faxaflóamót var haldið í samstarfi 

Brokeyjar og Sigurfara á Akranesi. Mótið 

fór fram við frábærar aðstæður dagana 

27. og 28. júní. Siglt var frá Reykjavík til 

Akraness fyrri daginn og voru veitt 

sérstök verðlaun fyrir þann legg, sem 

kallast Spretturinn. Sigurborg úr Ými 

sigraði Sprettinn en Besta og Sigurvon 

úr Brokey urðu í öðru og þriðja sæti. Þá 

voru sigldar tvær keppnir fyrir utan 

Akranes og síðan til baka til Reykjavíkur. 

Svo fór að Besta úr Brokey sigraði 

Faxaflóamótið, Sigurborg frá Ými varð í 

öðru sæti og Sigurvon úr Brokey í því 

þriðja.

Íslandsmót kjölbáta var haldið af 

Siglingafélaginu Ými, og varð að fresta 

því nokkuð. Keppnin fór loks fram á ytri 

höfninni í Reykjavík dagana 4. til 6. 

september. Í ljósi aðstæðna var fyrsta 

umferð mótsins látin gilda til úrslita sem 

Opnunarmót kjölbáta.

Úrslit fóru þannig að Skeggla úr Þyt var í 

fyrsta sæti í Opnunarmótinu, Dögun úr 

Brokey í öðru sæti og Sigurborg úr Ými í 

því þriðja.

Úrslit í Íslandsmótinu fóru þannig 

að Dögun úr Brokey vann, Skeggla 

úr Þyt varð í öðru sæti og Íris úr 

Brokey í því þriðja.

Af þessu má sjá að Brokeyingar 

stóðu sig með mikilli prýði í keppni 

á kjölbátum sumarið 2020. Þannig 

vann Dögun bæði Mbl-mótaröðina 

og Íslandsmótið. Í áhöfn Dögunar 

eru þeir Þórarinn Stefánsson, 

Magnús Waage og Magnús 

Arason.

Áhöfnin á Dögun á glæsilegri siglingu
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ÚRSLIT MÓTA KÆNA 2020

Keppnishópurinn í kænudeild Brokeyjar stóð 

sig vel á mótum í sumar.

Opnunarmót kæna var haldið af Ými í 

Kópavogi dagana 30. og 31. maí. 

Högni Halldórsson úr Brokey sigraði í 

Optimist flokki en í öðru og þriðja sæti urðu 

þeir Kjartan Christiansen og marek Ari 

Baeumer, báðir úr Þyt í Hafnarfirði. 

Í opnum flokki sigraði Ríkharður D. Ólafsson 

úr Þyt, á Laser Radial en í –öðru sæti urðu 

Tara Ósk Markúsdóttir, einnig úr Þyt, á Laser 

Radial og Árni Friðrik Guðmundsson, úr 

Brokey, á Laser 4.7.

Miðsumarmót kæna var haldið af 

Siglingafélaginu Þyt í Hafnarfirði. 

Í Optimist flokki sigraði Hjalti Björn 

Bjarnason úr Brokey, í öðru sæti varð 

Hrafnkell Stefán Hannesson, einnig úr 

Brokey og í þriðja sæti lenti Marek Ari 

Baeumer úr Þyt.

Í opnum flokki sigraði Tara Ósk Markúsdóttir, 

úr Þyt, á Laser Radial, Hólmfríður 

Gunnarsdóttir úr Brokey varð í öðru sæti á 

Laser 4,7 og Aðalsteinn Jens Loftsson úr 

Ými í því þriðja á RS-Aero.

Æfingabúðamót SÍL var haldið í lok 

æfingabúða á Akranesi dagana 5. og 6. júlí.

Í flokki Optimist báta tóku Brokeyingar öll 

verðlaunasætin. Hjalti Björn Bjarnason 

sigraði en Ólafur Áki Kjartansson og 

Hrafnkell Stefán Hannesson urðu í öðru og 

þriðja sæti.
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Akureyrar- og lokamót kæna var haldið 

þann 29. ágúst. Nokkrir Brokeyingar gerðu 

sér ferð norður til að keppa og stóðu sig vel 

eins og vænta mátti.

Í Optimist flokki sigarði Marek Ari Baeumer 

úr Þyt en Högni Halldórsson úr Brokey varð 

í öðru sæti og Jóhannes Andreas úr Þyt í því 

þriðja.

Í flokki Laser Radial sigraði Hólmfríður 

Gunnarsdóttir úr Brokey en Þorlákur 

Sigurðsson úr Nökkva varð í öðru sæti og 

Hulda Lilja Hannesdóttir úr Brokey í því 

þriðja.

Í opnum flokki sigraði Tara Ósk 

Markússdóttir úr Þyt á Laser Radial, í 

öðru sæti varð Hólmfríður Gunnarsdóttir 

úr Brokey á Laser 4,7 og í þriðja sæti 

varð Árni Friðrik Guðmundsson, einnig 

úr Brokey, á Laser 4,7.

Brokey hélt Íslandsmót kæna daga 7. 

og 8. ágúst. Mótið tókst mjög vel í alla 

staði, alls 30 keppendur tóku þátt og 

keppt var í þremur flokkum. 

Í flokki Optimist urðu úrslit þau að 

Hrafnkell Stefánsson varð 

Íslandsmeistari, en Ólafur Áki 

Kjartansson varð í öðru sæti og Högni 

Halldórsson í því þriðja. Þeir sigla allir 

fyrir Brokey.

Í flokki Laser Radial varð Þorlákur 

Sigurðsson úr Nökkva á Akureyri 

Íslandsmeistari, en Ísabella Sól 

Tryggvadóttir, einnig úr Nökkva, í öðru 

sæti og Tara Ósk Markúsdóttir úr Þyt í 

því þriðja.

Í opnum flokki varð Hólmfríður 

Gunnarsdóttir í Brokey Íslandsmeistari á 

Laser 4,7, en Árni Friðrik Guðmundsson, 

einnig úr Brokey í öðru sæti. Í þriðja sæti 

lenti Aðalsteinn Jens Loftsson úr Ými á 

RS Aero.

Brokeyingar í þremur efstu 

sætum á 

Íslandsmóti í Optimist flokki

Brokeyingar í tveimur efstu sætum á 

Íslandsmóti í opnum flokki
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ÚR FÉLAGSSTARFINU

Ekki verður annað sagt en að 

félagsstarfið í Brokey hafi verið með 

miklum blóma í sumar, þrátt fyrir að 

ástandið hafi verið óvenjulegt.

Starf félagsins nær yfir allt árið en 

ýmislegt hliðraðist til í tíma. Þannig var 

kranadagur seinna en plön höfðu gert 

ráð fyrir. Sú seinkun var ekki einungis 

vegna Covid-19 faraldursins, heldur ekki 

síður vegna þess að bryggjan við 

Ingólfsgarð skemmdist töluvert 

síðastliðinn vetur þannig að panta þurfti 

varahluti og viðgerðir tóku sinn tíma.

Húsnæðismál félagsins eru sér kafli 

útaf fyrir sig. Gömlu gámarnir voru löngu 

úr sér gengnir og héldu hvorki vindi né 

vatni. Í stað þess að leigja nýja gáma tók 

stjórn félagsins þá ákvörðun að kaupa 

tvö timburhús á góðu verði og kapp lagt 

á að gera þau klár til að hægt væri að 

nota þau yfir sumarið. 

Hugmyndin er ekki sú að þessi hús séu 

komin til að vera heldur er þetta 

tímabundin lausn og vonir standa til að 

hægt verði að nota þau sem vinnuskúra 

þegar framkvæmdir hefjast við byggingu 

nýs húsnæðis.

Annars er það helst af húsnæðismálum 

að frétta að nú liggja fyrir teikningar af 

nýju húsi og verið er afla leyfa hjá 

skipulagsyfirvöldum, gera 

kostnaðaráætlun, og annað það sem 

nauðsynlegt er til að undirbúa útboð 

varðandi verkið og hefja framkvæmdir.

Teikningar af nýju húsnæði við Ingólfsgarð
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Ekki voru neinar styrkveitingar veittar úr 

Afrekssjóði árið 2020 en samþykkt var 

á stjórnarfundi þann 1. desember 2020 

að leggja sjóðnum til 250.000 kr. Er það 

von okkar að hægt verði að veita styrki 

úr sjóðnum árið 2021 til að styrkja enn 

frekar það afreksfólk sem starfar í 

félaginu.

Þá var tekin ákvörðun um að festa kaup 

á Gullu grönnu sem verið hafði í eigu 

Reykjavíkurborgar. Gulla granna er 

Secret 26 bátur og er góð viðbót við hinn 

Secret 26 bát félagsins, Sigurvon. Báðir 

bátarnir voru notaðir til námskeiða, 

keppni og nýliðastarfa síðastliðið sumar. 

Þessi aukni bátakostur eykur möguleika 

félagsins á að bjóða sem flestum sem 

áhuga hafa kost á að sigla, en það er 

einn megin tilgangur félagsins. Nú þegar 

hefur orðið vart mikils áhuga á að nota 

þessa báta félagsins til að fá fleiri inn í 

klúbbinn.

Líkt og búast mátti við fækkaði 

gestaskútum mjög í sumar, sé miðað 

við fyrri ár. Alls voru erlendar 

gestaskútur 17 talsins árið 2020. 

Meðallengd þeirra var 16,9 metrar og 

meðaldagafjöldi sem þær lágu við 

bryggju var 5 dagar.

Áætlað er að  um 75 erlendir siglarar 

hafi sótt okkur heim síðasta sumar.

Námskeiðahald í kænudeildinni tókst 

með miklum ágætum í sumar. 

Þáttakendur voru um 50 og er gleðilegt 

að hlutfall stráka og stelpna hefur aldrei 

verið jafnara (62% strákar og 38% 

stelpur). Er það vonandi að þessi þróun 

haldi áfram og að við eigum eftir að sjá 

sem flesta þessara hressu krakka í 

siglingastarfinu á næstu árum.

Vegna ástandsins var ekki hægt að 

halda Lokabrok og er það miður. Það er 

þó engin ástæða til að leggja árar í bát 

heldur skulum við láta okkur hlakka til að 

hittast öll þegar þetta ástand verður liðið 

hjá og engin takmörk verða á samkomur 

skútukalla og kvenna.
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AF KEPPNISHÓPI KÆNUDEILDAR

Æfinga- og keppnishópur kænudeildar 

samanstendur af um 15 siglurum. Þessi 

hópur æfir reglulega yfir sumarið og hluti 

hópsins heldur áfram æfingum langt 

fram eftir hausti.

Gunnar Kristinn Óskarsson er yfirþjálfari 

kænudeildar og hefur hann staðið sig 

með mikilli prýði sem og 

aðstoðarþjálfarar og starfsfólk allt.

Árangur þessa starfs má m.a. merkja af 

frábærum árangri á mótum sumarsins 

sem fjallað er um annars staðar í þessu 

fréttabréfi.

Þá koma fjölmargir fleiri aðilar að 

starfinu og vinna ómetanlegt starf sem 

sjálfboðaliðar enda að mörgu að hyggja. 

Auk æfinganna sjálfra þarf að undirbúa 

mót, útbúa keppnisfyrirmæli, flytja fólk 

og búnað, leggja brautir, oft þarf að huga 

að gistingu og fæði, og svo mætti lengi 

telja.

Baldvin Björgvinsson við sjálfboðastörf á 

Íslandsmóti kæna 2020

Það er ekki úr vegi að hvetja alla félagsmenn 

til að koma og taka þátt í þessu starfi, því 

bæði er það gefandi fyrir þá sem það gera, 

en auk þess frábær leið til að taka þátt í 

starfi félagsins, kynnast öðrum Brokeyingum 

og efla liðsandann.
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STARFSÁRIÐ FRAMUNDAN

Nú má fara að hlakka til 

siglingasumarsins og dagskráin er að 

taka á sig mynd, þótt alltaf geti orðið 

einhverjar breytingar.

Hægt er að nálgast dagskrá fyrir 2021 á 

heimasíðu félagsins www.brokey.is

Við gerum ráð fyrir að kranadagur verði 

haldinn þann 24. apríl en höfum þann 

25. apríl til vara.

Dagskrá Mbl-mótaraðarinnar fyrir 

kjölbáta er þannig að hún byrjar þann 4. 

maí og er síðan vikulega á hverjum 

þriðjudegi eftir það og síðasta keppnin 

verði haldin þann 14. september.

Óstaðfest er hvenær Ýmir mun halda 

opnunarmót kjölbáta en ekki er ólíklegt 

að það verði dagana 15. og 16. maí.

Þá er óstaðfestar dagsetningar fyrir 

opnunarmót kæna 22. og 23. maí. 

Til stendur að halda Hátíð hafsins þann 

5. júní.

Komið hefur upp sú hugmynd að halda 

50 ára afmælismót Brokeyjar þann 12. 

júní, bæði fyrir kjölbáta og kænur.

Faxaflóamótið er ráðgert að halda 

dagana 19. og 20. júní.

Æfingabúðir Siglingasambands 

Íslands verða haldnar 27. júní til 1. júlí 

og Æfingabúðamótið dagana 2. og 3. 

júlí.

Íslandsmót kæna verður haldið dagana 

4.-8. ágúst og Íslandsmót kjölbáta 11.-

15. ágúst.

Óstaðfestar dagsetningar fyrir 

Akureyrar- og lokamót kæna eru 28. 

og 29. ágúst og að sama skapi eru 

óstaðfestar dagsetningar fyrir Lokamót 

kjölbáta dagarnir 4. og 5. september.

Áformað er að halda Lokabrok þann 18. 

september og vonandi verður hægt að 

halda hið sívinsæla Áramót þann 31. 

desember.

Gjaldskrá félagsins er á www.brokey.is

og er nýlega uppfærð. Það nýjasta í 

henni er að við ætlum að bjóða 

þátttakendum á MBL-Mótaröðinni að 

greiða 18.000 kr sumargjald fyrir 

þátttöku og þá þarf ekki að hafa 

áhyggjur að borga á bryggjunni í hvert 

sinn sem keppt er. Fyrirhugað er að

keppa 20 keppnir í sumar en einungis 

greitt fyrir 15, svo það er smá afsláttur 

fyrir að borga snemma. 

Hægt er að greiða þessi gjöld og önnur 

hér: https://brokey.felog.is/

http://www.brokey.is/
http://www.brokey.is/
https://brokey.felog.is/
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