
UMFÍ UNGMENNAFÉLAG ÍSLANDS 
Sigtún 42, 105 Reykjavík 
568 2929, umfi@umfi.is

Alþingi: Allsherjarnefnd
Austurstræti 8-10
150 Reykjavík

Reykjavík, 20. nóvember 2022

LANDSMÓT UMFÍ

UMFÍ hefur í marga áratugi staðið fyrir sögulegum landsmótum í samvinnu við 
sveitarfélög og íþróttahéruð um allt land. Þar á meðal eru tvær íþróttahátíðir; 
Unglingalandsmót um verslunarmannahelgar og Landsmót UMFÍ 50 ára og eldri um 
hverja Jónsmessuhelgi. Á nokkurra ára fresti eru haldnar lýðheilsuhátíðir. Á öllum 
mótum UMFÍ etja þátttakendur kappi í fjölda greina. Markvisst er unnið að því að 
mæta þörfum þátttakenda og kynna fyrir þeim nýjar greinar. Slíkt fjölgar tækifærum 
þeirra til að tileinka sér fleiri leiðir til að njóta hreyfingar og bæta lýðheilsu sína á 
eigin forsendum. Til viðbótar er mikið lagt upp úr félagslegri samveru því rannsóknir 
sýna að árangursríkasta forvörnin er virk sameiginleg þátttaka barna og foreldra.

UPPBYGGINGARSJÓÐUR LANDSMÓTSSTAÐA
Til fjölda ára hafa sveitarfélög og íþróttahéruð sem halda landsmót UMFÍ getað sótt 
um styrki til uppbyggingar landsmótsstaða hjá Mennta- og menningarmálaráðuneyti. 
Sjóður sem hét Uppbyggingarsjóður landsmótsstaða styrkti lengi fjölda 
sveitarfélaga. Síðustu ár hafa styrkveitingar breyst og þær verið teknar af safnliðum, 
annars vegar í formi stofnstyrkja lista og menningararfs og hins vegar til mannvirkja í 
íþrótta- og æskulýðsmálum. Þau sveitarfélög sem halda mótin hafa sótt um 
styrkveitingar einu sinni á ári á auglýstum umsóknartíma.

Nú er staðan sú að slíkir styrki hafa ekki verið auglýstir hjá endurskipulögðu mennta- 
og barnamálaráðuneyti. Margar ástæður geta verið fyrir því. Það breytir samt ekki því 
að þau sveitarfélög sem fengu úthlutað mótum UMFÍ árið 2023 og þurfa að bæta 
mótssvæði sín hafa ekki í neinn sjóð að sækja. Í ljósi þess óskar UMFÍ eftir 
styrkveitingu upp á 12. m. kr til þess að styrkja uppbyggingu á þeim stöðum sem 
mótin eru haldin árið 2023. Forsvarsfólk UMFÍ er reiðubúið til útskýringa og samtals.

Virðingarfyllst,

Auður Inga Þorsteinsdóttir, 

framkvæmdastjóri UMFÍ
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