
Héraðsskjalasafnið á Akureyri

EfniTímabilKassanr.

Íþrótta- og tómstundamál, íþróttaráð

Fundargerðir.17b 1A- / 1964 1980-

Styrkbeiðnir.17b 2A- / 1964 1980-

Útsend bréf.17b 3A- / 1961 1967- Sumt óárs.

Útsend bréf.17b 4A- / 1968 1978-

Innkomin bréf.17b 5A- / 1959 1965- Sumt óárs.

Innkomin bréf.17b 6A- / 1966 1976- Sumt óárs.

Umsóknir um störf o.fl.17b 7A- / 1961 1968-

Starfsmenn, umsóknir um störf o.fl.17b 8A- / 1972 1980- Sumt óárs.

Frá Akureyrarbæ, bréf, afgreiðsla mála o.fl.17b 9A- / 1963 1978- Sumt óárs.

Ýmsar greiðslukvittanir og nótur, reikningar 1963.17b 10A- / 1961 1980- Sumt óárs.

Greinargerð um íþróttamannvirki 1977; greinargerð vegna bréfs 
bæjarstjóra dags. 5. des. 1979 varðandi sundlaugarbyggingu í 
Glerárhverfi; samantekt frá íþróttaráðstefnu í Stokkhólmi 1977.

17b 11A- / 1977 1979-

Skíðamiðstöð í Hlíðarfjalli, ýmislegt.17b 12A- / 1959 1979- Sumt óárs.

Framkvæmdaáætlun 1971-1974, tillögur; tillögur íþróttaráðs 
Akureyrar til framkvæmdaáætlunarnefndar, óárs.; bygging og 
viðhald íþróttamannvirkja á Akureyri og framkvæmdaröð, óárs.; 
könnun á fjárveitingum bæjar- og sveitarfélaga til íþróttamála 1974
og 1975; verðskrá íþróttamannvirkja 1975; greitt fyrir íþróttatíma 
jan.-aprílloka 1980 í íþróttaskemmu og íþróttahúsi Glerárskóla; 
íþróttasjóður árið 1972.

17b 13A- / 1971 1980-

Heimsókn íþróttaráðs Akureyrar til Reykjavíkur 1974; heimsókn 
íþróttaráðs Reykjavíkur til Akureyrar 1974, 1976, 1979; heimsókn
nokkurra íþróttafulltrúa og forstöðumanna íþróttamannvirkja á 
suðvesturlandi til Akureyrar 1981; ferð íþróttaráðs Akureyrar til 
Reykjavíkur 1984; heimsókn íþrótta og tómsundaráðs Reykjavíkur
1987.

17b 14A- / 1974 1987-

Ráðstefna og íþróttavörusýning í Köln 1979, 1981, 1987, ýmis 
gögn.

17b 15A- / 1979 1987-

Frumvarp 1981; fjárveiting Akureyrabæjar til æskulýðs-, íþrótta og
tómstundastarfsemi, óárs; yfirlit yfir styrki Akureyrarbæjar til 
æskulýðs- og íþróttastarfsemi og annarrar félagsstarfsemi 1978; 
framlög til íþrótta- og æskulýðsmála 1980; upplýsingar um aðsókn
að íþróttamannvirkjum 1980, 1985; verðskrá íþróttamannvirkja 
1982 (var breytt), 1983 og 1986; fjárveitingar til félaga 1986; 
fjárhagsáætlun íþrótta- og æskulýðsráðs 1986; vatnsnotkun 
íþróttamannvirkja 1982.

17b 16A- / 1978 1986-

Reikningur og fylgiskjöl.17b 17A- / 1939 1939-

Fundargerðabók 08.09.1970-21.12.1976.17b 18A- / 1970 1976- 27,3 x 22,2 cm ib.

Fundargerðabók 21.12.1976-29.12.1981.17b 19A- / 1976 1981- 27,3 x 22 cm ib.

Fundargerðabók 29.12.1981-24.01.1990.17b 20A- / 1981 1990- 30,5 x 21,5 cm ib.

Fundargerðabók 29.01.1990-24.05.1990.17b 21A- / 1990 1990- 30,5 x 21,8 cm ib.

Fundargerðabók íþróttaráðs Akureyrar 27. 9. 1962 - 1.2. 1967.17b 22A- / 1962 1967- 25 x 20 cm ib.

Fundargerðabók íþróttaráðs Akureyrar 20. 2. 1967 - 7. 9. 197017b 23A- / 1967 1970- 25 x 22 cm ib.

Innkomin bréf.17b 24A- / 1977 1982-

Innkomin bréf.17b 25A- / 1983 1989-
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Útsend bréf.17b 26A- / 1979 1988-

Teikningar með merkingum vegna gervigrasvallar; bréf til og frá 
nefndar um gervigrasvöll; minnispunktar um vallarstaðsetningu, 
kostnaðaráætlun, greinargerð nefndar um gervigrasvöll og 
fundargerðir gervigrasvallarnefndar (fjórar).

17b 27A- / 1990 1990-

Greinargerð Björns Viggóssonar um rekstur íþróttamannvirkja 
bæjarins;   greinargerð um íþróttamannvirki á Akureyri og áætlun 
um byggingu nýrra (1973); íþróttamannvirki á Akureyri (1986? 
íslensk og skandinavísk útgáfa);  hluti úr skýrslu/áætlun um 
íþróttamannvirki á Akureyri (ótímas.).

17b 28A- / 1971 1986-

Undirbúningur að fjárhagsáætlun 1977;   fjárhagsáætlun íþróttaráðs
Akureyrar 1985;  uppkast að fjárhagsáætlun fyrir árið 1978 (óheilt)
og 1993 (óheilt).

17b 29A- / 1977 1993-

Fjárhagsáætlun 1989.17b 30A- / 1988 1988-

Frá Akureyrarbæ, bréf, afgreiðsla mála o.fl.17b 31A- / 1979 1983-

Frá Akureyrarbæ, bréf, afgreiðsla mála o.fl.17b 32A- / 1984 1986-

Frá Akureyrarbæ, bréf, afgreiðsla mála o.fl.17b 33A- / 1987 1990-

Stofnkostnaður íþróttamannvirkja (bréf til og frá Íþróttanefnd 
ríkisins vegna fjárveitinga og reksturs íþróttamannvirkja, yfirlit um
reksturskostnað o.fl.)

17b 34A- / 1974 1976-

Stofnkostnaður íþróttamannvirkja (bréf til og frá Íþróttanefnd 
ríkisins vegna fjárveitinga og reksturs íþróttamannvirkja, yfirlit um
reksturskostnað o.fl.).

17b 35A- / 1977 1979-

Stofnkostnaður íþróttamannvirkja (bréf til og frá Íþróttanefnd 
ríkisins vegna fjárveitinga og reksturs íþróttamannvirkja, yfirlit um
reksturskostnað o.fl.).

17b 36A- / 1980 1981-

Stofnkostnaður íþróttamannvirkja (bréf til og frá Íþróttanefnd 
ríkisins vegna fjárveitinga og reksturs íþróttamannvirkja, yfirlit um
reksturskostnað o.fl.).

17b 37A- / 1982 1984-

Stofnkostnaður íþróttamannvirkja (bréf til og frá Íþróttanefnd 
ríkisins vegna fjárveitinga og reksturs íþróttamannvirkja, yfirlit um
reksturskostnað o.fl.).

17b 38A- / 1985 1989-

Sundurliðað yfirlit um úthlutanir úr Íþróttasjóði (óheilt, sumt óárs.);
hagfræðilegt yfirlit um rekstur sundstaða á Íslandi 1962 og 1963.

17b 39A- / 1963 1976-

Bréf frá íþróttanefnd ríkisins og íþróttafulltrúa 
fræðslumálaskrifstofnu v/ íþróttasjóðs, íþróttakennslu o.fl.

17b 40A- / 1963 1977-

Greinargerð um skíðamannvikri sem til eru í Hlíðarfjalli við 
Akureyri og áætlun um byggingu nýrra (1962-1966);  yfirlit um 
framkvæmdir í Hlíðarfjalli á liðnu sumri og hausti 1971;  
Hlíðarfjall - hugleiðingar um framkvæmdir 1987-1990;  nöfn þeirra
starfsmanna úr Mjólkursamlagi KEA sem fóru í vinnuferð í 
skíðaskálann 1961; greiðsluyfirlit fyrir skíðamiðstöðina í 
Hlíðarfjalli 30. nóv. 1978;  reglugerð fyrir skíðaskálann í 
Hlíðarfjalli; uppkast að samningi við hótelstjóra í Hlíðarfjalli 
(1969);  hugleiðing Hermanns Stefánssonar um skíðahótelið rituð á
byggingartíma þess; hugleiðing Hermanns Stefánssonar um 
skíðaíþróttir og mannvirki (að nokkru samanburður á Íslandi og 
Noregi þar sem Norðmaðurinn Erling Larsen er hafður sem 
heimildarmaður);  skýrsla Ívars Sigmundssonar til íþróttaráðs um 
Austurríkisför (1970);  kostnaðaráætlun fyrir markskúr við 

17b 41A- / 1962 1990-

Teikningar af skíðastökkbraut í Miðhúsahlöppum  1947, 1973,  
1974;  bréf send og innkomin vegna skíðasökkbrautar (1974);  
þversnið af skíðastökkpalli á Dalvík (1968).

17b 42A- / 1947 1974-
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Marktafla og klukka fyrir íþróttahús;  raflögn að marktöflu fyrir 
íþróttahús;  forgangsröð verkefna við Íþróttahöll Akureyrar árið 
1986, ásamt kostnaðaráætlun;  íþróttahöllin á Akureyri - 
skoðunarskýrsla heilbrigðiseftirlitsmanns 1988;  leigutímar í 
íþróttahúsi Gl.skóla 1983;  umsókn um byggingaleyfi fyrir söluskúr
við Íþróttavöll Akureyrar (1987);  gjaldskrá á Íþróttavöllinn 1987;
greinargerð Indriða Úlfssonar vegna byggingar íþróttahúss fyrir 
Oddeyrarskóla (ótímas.);  uppgjör á þátttöku ríkissjóðs í 
reksturskostnaði Sundlaugar Akureyrar vegna afnota skóla árið 
1970;  Íþróttahöllin á Akureyri, opið hús 5. des. 1982 (dagskrá og 
upplýsingar);  gjaldskrá fyrir tíma í íþróttahúsum og sundlaugum 
Akureyrarbæjar 1993.

17b 43A- / 1970 1993-

Rekstratölur fyrir íþróttamannvirki 1964, 1965, 1968 og 1972 
(óheilt);  tillaga um launagreiðslur sumarfólks við Sundlaug 1968;
íþróttahöllin - heitt vatn 1987;  uppkast að fjárhagsáætlun 
íþróttamannvirkja fyrir árið 1969;  fjárhagsáætlun 
íþróttamannvirkja á Akureyri 1969;  samanburður á launum 
starfsfólks íþróttaráðs í október 1969; undirbúningur að 
fjárhagsáætlun 1972? og 1990?  framkvæmdaáætlun Íþróttaráðs 
1988-1991 (1987).

17b 44A- / 1964 1990-

Greinargerð vegna bréfs bæjarstjórnar dags 1979 varðandi 
sundlaugarbyggingu í Glerárhverfi;  sundlaug í Glerárhverfi 
(ótímas.);  greinargerð Valdimars Brynólfssonar um 
tillöguteikningu að Sundlaug við Glerárskóla (1986);  ræða (?) flutt
þegar heitu vatni var hleypt frá hitaveitu Akureyrar í Sundlaug 
Akureyrar (ótímas);  umsókn um starfsleyfi fyrir 
líkamsræktaraðstöðu í kjallara Sundlaugar Akureyrar (1983);  
heimsókn íþróttaráðs Reykavíkur til Akureyrar 1984;  skrá yfir 
teikningar o.fl. sem sýnt var á umræðufundi um íþrótta- og 
æskulýðshús á Akureyri (1964);  leigusamningur milli 
Skógræktarfélags Akureyrar og Íþróttaráðs um leigu á dráttarvél 
(1972);  starfsreglur íþróttaráðs Akureyrar;  heimsókn Þorsteins 
Einarssonar íþróttafulltrúa;  heimsókn íþróttaráðs Akureyrar til 
Reykjavíkur 1969;  götuhlaup Lions 1986 - úrslit; þátttökulisti á 

17b 45A- / 1964 1986-

Dagskrár funda hjá íþróttaráði (óheilt).17b 46A- / 1981 1988-

Bréf, teikningar, kostnaðaráætlun o.fl. vegna byggingar 
áhaldageymslu á íþróttavellinum.

17b 47A- / 1981 1987-

Hitaveita Akureyrar - dreifikerfi II (lagnir við íþróttavöll (teikning)
- 1980);  íþróttaleikvangur á Akureyri (teikning frá 1948);  
staðsetning íþróttahúss - tillaga I  (afstöðuteikning frá 1969); 
framtíðarþróun íþróttamála  - umræðutillaga (afstöðuteikning frá 
1972); íþróttasvæði á Akureyri (afstöðuteikning frá 1967);  svæði 
fyrir væntanlegt íþróttahús við Þórunnarstræti og Byggðaveg 
(afstöðuteikning frá 1965);  kort af Akureyri þar sem íþróttasvæði 
eru merkt inn (ótímas).

17b 48A- / 1948 1980- Flestar af þessum teikningum
virðast ekki hafa verið nýttar
nema að hluta.  
Akureyrarkortið er m.a. 
sérstakt fyrir það að 
íþróttasvæði fyrir Þór er 
ætlaður staður v/Stórholt og
Krossanesbraut.

Akureyri - byggðalíkan II;  teikningar, útreikningar o.fl vegna 
framkvæmdaáætlunar íþróttaráðs (nýbyggingar, endurbætur, 
viðhald).

17b 49A- / 1971 1974-

Reglugerð fyrir íþróttaleikvang Akureyrar (1964);  reglugerð fyrir 
íþróttahús Akureyrar (1964);  trimmbraut í Kjarnaskógi (1980 og 
1986 - gögn til útgáfu bæklings ?);  íþróttamannvirki og trimm - 
uppkast að grein ? eftir Hermann Sigtryggsson ? (ótímas.);  gisting í
skólum á Akureyri - tillögur að reglum.

17b 50A- / 1964 1980-
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Skíðahótelið (ótímas) greinargerð um aðsókn  og rekstur;  notkun 
skíðalyftunnar (ótímas.);  stromplyftan skíðastöðum Akureyri - 
opnuð 6. des. 1986;  ræða/grein með ávarpi til Akureyringa um 
byggingu skíðalyftu (stólalyftu) í Hlíðarfjalli;  greinargerð um 
miðstöð vetraríþrótta Akureyri (1978);  tillögur að 
framkvæmdaáætlun í Hlíðarfjalli 1978-1981 ásamt greinargerð; 
greinargerð um skíðamiðstöðina í Hlíðarfjalli við Akureyri (1980) -
útgáfa á dönsku;  greinargerð v/hækkana á gistingu í Skíðastöðum 
(1981);  greinargerð með óskalista í fjárhagsáætlun Skíðastaða 
1981;  skíðahótelið í Hlíðarfjalli (upplýsingar fyrir fréttamenn - 
ótímas.);  kostnaðaráætlun um að reisa geymsluskúr við Skíðastaði;
fundur með bæjarstjórn Akureyrar o.fl. um málefni Skíðastaða 
(1984);  heildarkostnaður við Hjallabraut 1979 (uppkast);  
lyftukortasala 1981, 1982, 1985 og 1988;  endurbygging 

17b 51A- / 1978 1988-

Skíðahótelið á Akureyri - grunnteikningar og teikningar af 
innréttingum.

17b 52A- / 1961 1962-

Golfvöllur á Akureyri, teikningar og greinargerðir (stuttar).17b 53A- / 1977 1980-

Bréf og teikningar vegna framkvæmda og uppbyggingar 
íþróttasvæðis fyrir Íþróttafélagið Þór (fyrirhugað við Hörgárbraut 
og Stórholt);  Þórsvöllur 1980;  kostnaður vegna lýsingar við 
skautasvell á íþróttasvæði Þórs;  áburðargjöf á Þórsvelli 1983.

17b 54A- / 1966 1983-

Notkunarreglur fyrir vatnsmælitæki í KA heilsuræktinni (ótímas);  
teikning, bréf  og greinargerðir vegna KA íþróttasvæðisins;  
upplýsingar um íþróttasvæði  KA vegna fundar með bæjarstjórn 28.
okt 1984.

17b 55A- / 1977 1984-

Uppbygging á skautasvæði - greinargerð til 
Vetraríþróttamiðstöðvar;   yfirbygging á skautasvæði - greinargerð
með kostnaðaráætlun (1991);  teikningar af skautasvæði SA með 
yfirbyggingu (1991);  yfirbygging á skautasvæði - frumáætlun;  
skautahöll reist á ódýran hátt með sterkri sjálfboðaliðahugsjón;  
fylgiskjöl v/ skautasvells (1980);  bréf um hugmyndir SS Byggis 
um byggingu á yfirbyggðum æfingarvöllum (1996); samanburður á
kælivélum, bréf og bráðabirgðauppgjör vegna framkvæmda við 
skautasvæðið á Krókeyri 1986;  rekstraráætlun Skautafélags 
Akureyrar nov. des. 1987 og 1988;  efnahagsreikningur 
Skautafélagins 31. ágúst 1987;  teikningar fyrir vélfryst 
skautasvæði við Íþróttahús (1969);  tillaga að skautasvæði milli 
aðalstrætis og Hraðbrautar að flugvelli (1976)

17b 56A- / 1969 1996-

Ráðstefna  um íþróttir barna og unglinga.  Haldin á Akureyri í 
febrúar 1988. (dagskrá, þátttakendalisti og grein).

17b 57A- / 1988 1988-

Æfingatímar Þórs og KA  í Íþróttahúsi Glerárskóla og 
Íþróttaskemmunni 1980-81.

17b 58A- / 1980 1981-

Íþróttasvæði KA, sunnan aðalspennistöðvar, mælt og teiknað af 
Gunnari Jóhannssyni.

17b 59A- / 1966 1966-
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