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Umsókn um styrkveitingu vegna Leikfimi fyrir 65 ára og eldri

I íþróttahúsi Fylkis fer fram leikfimi fyrir betri borgara, 65 ára og eldri. Markmiðið er að 
stuðla að heilsueflingu eldra fólks. Við bjóðum alla velkomna hvaðan sem þeir koma. Tvisvar 
í viku mæta yfir 130 manns og taka þátt í ýmsum æfmgum.

Verkefhið hófst í maí 2021. í upphafi styrkti Reykjavíkurborg verkefhið, en undanfarið 
hefur Fylkir þurít að bera allan kostnað. íþróttafélagið hefur ekki fjárhagslega burði til að reka 
starfsemi sem þessa án nokkurs stuðnings stjórnvalda. Því hefur stjóm Fylkis ákveðið að 
starfsemin verði lögð niður ef ekki fæst frekari Qárhagslegur stuðningur.

Til að halda áfram óbreyttri starfsemi óskum við eftir styrk úr ríkissjóði að fjárhæð 
25.000.000 kr. Styrkurinn yrði nýttur til að bæta íþróttafélaginu fyrir leigutap vegna notkun 
húsnæðis, launum þjálfara, kaffi og meðlæti, ýmsum æfingatækjum sem hentar æfmgum fyrir 
eldri borgurum og áfram haldandi starfsemi næstu árin.

Ein helsta ábending starfshóps heilbrigðisráðherra um heilsueflingu aldraðra laut einmitt 
að mikilvægi þess að efla verkefhi sem þessi og skipuleggja betur fjármögnun þeirra. Ábati 
leikfiminnar er ótvíræður og gagnast ekki aðeins fólkinu sem mætir vikulega til að taka þárr,

andlega heilsu þátttakenda. Þeim mun lengur sem fólk heldur góðri heilsu þeim mun lengur 
getur það tekið virkan þátt í lífinu. Það hefur sýnt og sannað sig að heilsuefling aldraðra 
dregur úr álagi á heilbrigðiskerfið og eykur lífsgæði fólks. Samfélagið sparar margfalt fyrir 
hverja krónu sem lögð er til heilsueflingar.

Leikfimi fyrir 65 ára og eldri fer heim og saman við markmið stjómvalda um heilsueflingu 
aldraðra. Styrkur að fjárhæð 25.000.000 kr. myndi tryggja fjárhagslegan grundvöll 
starfseminnar á næsta ári og koma í veg fyrir að leikfimin yrði lögð niður.

íþróttafélagið Fylkir er með frábæra leikfimi fyrir eldri borgara 65 ára og eldri og hefur verið 
með hana í eitt og hálft ár. Þessi leikfimi er tvisvar í viku, um 130 iðkendur skráðir og eru 
um 90-100 iðkendur að mæta í hvern tíma. Allan tímann hefur leikfimin verið gjaldfrjáls. 
Það er rosalega mikil ánægja með þessa leikfimi, þar sem hún er byggð upp með upphitunf 
erobikk og æfmgarj, stöðva þjálfun þar sem unnið er með allskyns styrktaræfmgar, minni, 
jafnvægi og farið í leiki, því þetta á líka að vera gaman, síðan er endað með teyjum. Á meðan 
á æfingu stendur hljómar dátt tónlist frá 60-70 og 80 tímabilinu undir svo mikið er fjörið
R. Eftir hvern tíma er svo boðið upp á kaffi og með því og fólkið okkar sest niður og spjallar 

saman.
Við höfum frá því við byrjuðum reynt að fá ráðamenn til að styrkja þessa leikfimi, búin ad 
sækja út um allt um styrki, senda pósta á ráðamenn, en engin svör. Hópurinn okkar er mjög 
stór og mikil stéttaskipting í hópnum og viljum við því helst geta haft þetta áfram frítt svo 



ekki verði ójöfnuður og fólk þurfi að forgangsraða í hvað þeirra peningur fer í. Við viljum að 
allir geti sótt þessa tíma, því við erum einmitt að efla lýðheilsu hjá þessum hóp og höfum við 
heyrt það frá okkar iðkendum hvað þau fínna mikinn mun á sér bæði andlega og líkamlega. 
Það væri óskandi að ráðamenn komi að þessu með okkur svo við getum haldið þessu 
frábæra starfi gangandi og allir geti verið með

Með von um jákvæðar undirtektir

Guðný Erla Jakobsdóttir 

Guðrún Ósk Jakobsdóttir

Istvan Oláh Þjálfarar og 

Stofhendur leikfimi fyrir 

eldriborgara hjá Fylki.


