
Íþróttahöllin 

Afhending 2016/25 

 

Íþróttahöllin á Akureyri, eða Höllin eins og hún er kölluð í daglegu tali, var tekin í notkun árið 

1982. Framkvæmdir hófust árið 1977. 

Höllin er hefur verið nýtt til íþróttakennslu fyrir Menntaskólann og Verkmenntaskólann á 

Akureyri sem og Brekkuskóla. Íþróttafélögin KA og Þór nýta aðstöðuna einnig fyrir 

íþróttaæfingar og íþróttaviðburði, þar á meðal fótboltaleiki, fótboltamót, badmintonæfingar 

og fleira. 

Í gegnum tíðin hefur Höllin einnig verið leigð til fyrirtækja og stofnanna sem samkomu- og 

tónleikasalur. Hefð er fyrir því að Menntaskólinn á Akureyri haldi bæði árshátíð sína og 

útskriftarathöfn á hverju ári í Höllinni, Akureyrarbær hefur einnig haldið árshátíðir sínar þar 

sem og fjölmörg fyrirtæki á svæðinu. Þá hafa tónlistarmenn einnig haldið tónleika í Höllinni, 

hún nýtt fyrir íbúasamkomur, svæðisþing og margt fleira. 

Í Höllinni hafa Akureyrardeild ÍSÍ, Íþróttabandalag Akureyrar og Skíðasamband Íslands 

skrifstofur sínar (2019). 

 

Afhendingin barst frá Elínu Dögg Guðjónsdóttur. Ekki hafa borist aðrar afhendingar frá sama 

skjalamyndara. 
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BB-Málasafn/01-201 Bréfasafn, almennt -1982 2003

Ýmislegt, m.a.: Leikskýrsla fyrir opnunarleik Íþróttahallarinnar 5.
desember 1982, leikskýrsla fyrir leik KA og Þórs 21. janúar 
1983, sýnishorn af vinnuskýrslum 1982-1983, fjárhagsáætlun 
1983-1984, tímasókn í Íþróttahöllinni 4/1-16/2 1983, sérprent úr
Degi varðandi fyrsta landsleik í handknattleik á Akureyri – Ísland
Rússland [1984?], skoðunarskýrsla Heilbrigðiseftirlits Eyjafjarðar
1988.

BB 1 1/2016 - 1982 1988-

Ýmis bréf 1988-1990, ma.
Útlán á þjóðfánum, könnun á ferlimálum 1988, tillögur að nýjum
bókhaldslykli 1990 starfsmannastefna Akb. [1989?]

BB 1 2/2016 - 1988 1990-

Ýmislegt II 1989-1993, ma.:
Slökkvistöðin, afrit af skoðunarskýrslu 1989, yfirlit yfir aðsókn í 
viku í nóvember [1989?], skjöl varðandi starfsmenn

BB 1 3/2016 - 1989 1993-

Bréf 1990-1991, ma:
Bréf varðandi framkvæmdir 1990, yfirlit yfir húsnæði í 
Íþróttahöllinni leigt VMA 1990

BB 1 4/2016 - 1990 1991-

Bréf 1987-1991, ma:
Umsóknir um tíma [1987], eldvarnaeftirlit 1987, bréf varðandi 
leka á þaki 1988, bréf varðandi nauðsynlegan búnað í 
íþróttamannvirkjum 1988, samantektir um íþróttahöllina 1988
-1991 (væntanlega fyrir ársskýrslu), bréf varðandi afnot MA af 
Íþróttahöllinni 1989, afrit af bréfi frá GA varðandi áhalda- og 
tækjaskort 1990, bréf frá Eddu Hermannsdóttur varðandi 
leikfimisalinn í kjallara hallarinnar 1988.

BB 1 5/2016 - 1987 1991-

Bréf 1985-1994-, ma:
Afrit af leigusamningum við Eddu Hermanndóttur (1985?) og 
Félag vaxtarræktarmanna 1985 og 1994, bréf varðandi 
lýsingarkerfi hallinnar 1989, samantektir um íþróttahöllina 1992
-1993 (væntanlega fyrir ársskýrslu), gjaldskrá fyrir tíma í 
íþróttahúsum og sundlaugum Akb. 1994, bréf varðandi úttekt á 
rekstri og nýtingu íþróttamannvirkja í eigu Akb. með aukið 
hagræði í huga, verksali Nýsir hf. 1994, bréf frá 
Lýðveldishátíðarnefnd Akb. 1994, bréf varðandi Íþróttahöllina á
Ak. sem tónleikahöll 1993, greinargerð vegna viðhalds í höllinni
apríl 1994, drög að leigusamningi við Dansskóla Sibbu 1993, 

BB 1 6/2016 - 1985 1994-

Bréf 1994-1995, ma
Ýmis bréf tengd HM 1995 á Akureyri og eldvörnum hússins, 
ársskýrsla 1994, starfslýsing forstöðumanns Íþróttahallarinnar 
1994, Íþróttahöllin greinargerð vegna yfirvinnu 1995, afrit af 
leigusamningi við Barnaskóla Akureyrar 1994

BB 1 7/2016 - 1994 1995-

Raðað eftir skráningarnúmeri2.
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Útsend bréf 1996-1998, ma
Bréf varðandi það að Aðalsteinn taki að sér forstöðu Íþróttavallar
Akureyrar 1996, yfirlit yfir viðburði í Íþróttahöllinni í maí og júní 
utan þess hefðbundna 1996, ársskýrsla 1995 og 1997-1998, 
afrit af bréfi frá Liverpool football Blub 1998

BB 1 8/2016 - 1996 1998-

Móttekin bréf 1996-1999, ma
Bréf varðandi aðstöðu fyrir Barnaskóla Akureyrar 1996 og afrit af
leigusamningi við skólann 1995, ársskýrsla 1996, gjaldskrá 
íþróttamannvirkja 1997

BB 1 9/2016 - 1996 1999-

10 Bréf 2001-2003, ma
Ársskýrsla 1999-2002 fyrir höllina og Akureyrarvöll, bréf 
varðandi hljóðvist í íþróttamannvirkjum 2000, bréf varðandi afnot
MA af höllinni 2001, stefnumótun í rekstri íþróttamannvirkja – 
hugmyndir 2000, yfirlit yfir viðburði í Íþróttahöllinni utan kennslu,
íþróttaæfinga og móta 2001-2002, drög að leigusamningi við 
Bautann [2001?]

BB 1 10/2016 - 2001 2003-

BB-Málasafn/03-7 Kynningarefni frá öðrum -1986 1994

Sýnishorn af ýmsu kynningarefniBB 1 1/2016 - -
Reikningar fyrir miðasölu 1986-1987 og 1993-1994.C 1 1 Sýnishorn af elstu

og yngstu möppu
sem fundust í 
Íþróttahöllinni 
vorið 2014

/2016 - 1986 1994-

Raðað eftir  skráningarnúmeri 2


