
UMSÓKN UM AÐ HALDA ÖLDUNGAMÓT BLÍ

Til að umsóknin sé gild þarf að fylla ALLA reiti út og senda umsóknina til BLÍ og 
mótshaldara með pósti á  HYPERLINK "mailto:bli@bli.is" bli@bli.is og  HYPERLINK 
"mailto:oldungur@blak.is" oldungur@blak.is amk. 21 degi fyrir öldungaþing.

Öldungur; Óskar Þórðarson, Blakfélag Fjallabyggðar

Blakfélag; Blakfélag ÍBV og Blakfélag Fjallabyggðar (BF)

Mótsgjald; 50.000.- (birt með fyrirvara)

Mótsdagar; 30.apríl til 02.maí 2020

Fjöldi blakvalla; Allt að 16 blakvellir

Staðsetning valla/íþróttahúsa;
Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja = 9 vellir (6 í stærri salnum og 3 í minni salnum)
Félagsheimili ÍBV = 1 völlur
Knatthús Vestmannaeyja (Eimskipshöllin) = 6 vellir (allt að 6 vellir, fer eftir þörfum).
*Félagsheimili ÍBV og Knatthús Vestmannaeyja er í göngufæri frá Íþróttamiðstöðinni.

Hefur umækjandi haldið öldungamót áður? JÁ ÍBV hélt Öldungamótið árið 2011 í 
samstarfi við Þrótt Reykjavík. BF (áður Hyrnan og Súlur) hefur haldið mótið þrisvar 
sinnum, síðast árið 2012 í samstarfi við blakdeild Rima Dalvík.

Lokahóf fer fram laugardaginn 02.maí 2020 í Íþróttamiðstöðinni (stóra salnum) og þar 
rúmast ca. 1.400 matargestir (spurning hvað fæst leyfi fyrir marga).

Er boðið uppá barna –og/eða unglingastarf hjá viðkomandi blakfélagi? JÁ og NEI 
ÍBV er ekki með barna- og unglingastarf. BF er með barna- og unglingastarf.

Annað sem umsækjandi vill koma á framfæri; 
Miðað við 180 lið þá duga 14 vellir (byrjað 08:30 alla daga og búið 21:00 fyrstu tvo 
dagana og 15:10 síðasta daginn).
Ef fleiri lið yrðu á mótinu yrði það leyst annað hvort með því að byrja leiki fyrr og klára 
þá seinna eða með því að fjölga völlum.
Vestmannaeyjabær og ÍBV er þekkt fyrir að halda stór og glæsileg íþróttamót. Hjá ÍBV er 
gott kvennastarf sem tengist Íslandsmóti kvenna og öldungablaki.
BF er þrátt fyrir ungan aldur byggt að traustum grunni og mikilli blakhefð. BF er öflugt 
blakfélag með yfir 160 iðkendur árið 2017, þar af rúmlega 70 iðkendur 18 ára og yngri 
það ár.  Félagið er með barna- og unglingastarf allt árið og geta krakkar byrjað að stunda 
blak í 1.bekk grunnskóla.

Staður / Dagsetning; Þriðjudagurinn 03.apríl 2018
Staðfesting formanns blakfélags; Jóhanna Kristín Reynisdóttir (Formaður Blakfélags 



ÍBV) og Óskar Þórðarson (formaður BF)


