Stofnað 1995

KKA akstursíþróttafélag
Ársskýrsla 2010

Stjórn félagsins 2010 var svo skipuð:
Þorsteinn Hjaltason formaður
Guðmundur Hannesson
Gunnar Hákonarson
Stefán Þór Jónsson
Varamenn
Sigurður Bjarnason
Unnar Helgason
Mikil vinna fer fram í nefndum og ráðum félagsins, sem
eru margar.
Í upphafi árs var tíðin hagstæð til aksturs mótorhjóla á
ís og var löggilt keppnis- og æfingasvæði félagsins við
Hvamm vel nýtt. Vetraríþróttahátíðin var sett 6. febrúar og
sá KKA um keppni í snjósleðaspyrnu í flóðljósum við
skautahöllina og íscrossi á Leirutjörn. Þetta voru fjölmennir og skemmtilegir viðburðir enda mættu mjög margir
áhorfendur og fylgdust með stórskemmtilegri keppni. Svo
kallaður peningafundur KKA var haldinn 9. febrúar. Á

Bjarki Sigurðsson íþróttamaður ársins 2008-2010

slíkum fundum er farið yfir fjármál félagsins undanfarið
ár og gerðar áætlanir fyrir næsta ár.
KKA heldur árlega nokkur enduromót eða þolakstur á
mótorhjólum. Til að halda slík mót þarf töluvert stórt
svæði og fékk KKA stækkun svæðis með óformlegum

Mótocrossbrautir KKA
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Fræðusluplakat KKA. Tekið úr fræðslumynd félagsins

hætti árið 2008 til að halda enduromótin 2009. Eftir
sumarið kom í ljós að misskilningur hafði orðið um stærð
svæðisins svo KKA sótti um stærra svæði. Í apríl barst
bréf frá skipulagsstjóra Akureyrarbæjar þar sem félaginu
var tilkynnt að því hefði verið úthlutað svæði upp að fjallskilagirðingu. Félagið hafði sótt um heldur stærra svæði
eða upp að gamla Hlíðarfjallsveginum. Svæðinu var
úthlutað til bráðabirgða til 5 ára. Þetta var mjög mikilvægt
skref í sögu KKA því erfitt er að halda enduromót án
nægilegs lands.
Þegar voraði voru nagladekkin tekin undan og snjósleðar settir í skúra. Æfingar hófust tiltölulega snemma
eða 3. maí á KKA svæðinu. Fyrsta enduromót sumarsins
var haldið að Bolöldu. Bjarki Sigurðsson sigraði og fleiri
KKA menn stóðu sig vel. Þann 30. maí stóð KKA fyrir
endurocrossmóti. Endúrócross nýtur stöðugt meiri vinsælda en þar er keppt á mótorhjólum í erfiðri þrautabraut.
Þann 19. júní var 2. umferð íslandsmótsins í enduro haldin
á Akureyri og voru 104 keppendur skráðir til leiks. Veðrið
var frábært og mótið tókst með miklum ágætum á
nýfengnu landi félagsins.
Þann 22. júní fékk formaður KKA fund með skipulagsnefnd til að kynna starfssemi félagsins, m.a. þörfina á
stærra landi undir enduroaksturinn. Sunnudaginn 1. ágúst
stóð KKA fyrir enduronámskeiði á svæði sínu. Kennari
var Þorsteinn Hjaltason og var svo farið með hópinn í 3

klst. enduroferð í nágrenni Akureyrar. Þann 7. ágúst hélt
KKA svo 4. umferð íslandsmótsins í motocrossi. Þann 9.
ágúst var farið í árlega enduroferð með KKA ungliða í
landi Draflastaða. Gos og grill handa öllum og leikir af
fingrum fram. Ferðin var hin besta í alla staði. Í lok
sumars var svo lokið við að þökuleggja 2.600 fermetra
svæði norðan við félagsheimili KKA. Þann 23. nóvember
hélt KEA samsæti og var þar m.a. tilkynnt að KKA fengi
styrk frá KEA í ár.
KKA hefur kappkostað að hafa góð samskipti við
hestamenn og haldið því á lofti að þessar íþróttagreinar
geti vel þrifist saman í sátt og samlyndi. KKA gerði myndband um hvernig hestamenn og hjólamenn eiga að haga sér
þegar þeir mætast. Myndbandið var birt á Youtube vefnum
(heitir: Hestar og mótorhjól) og samkvæmt teljara á síðunni var búið að spila myndbandið af meira en þúsund
tölvum þremur dögum eftir að það hafði verið sett inn.
Ennfremur gerði KKA kynningarplakat um sama efni.
Útgerðarfélagið Samherji hefur styrkt íþróttastarf gríðarlega mikið undanfarin ár og í ár ákvað félagið að styrkja
KKA um 500.000 kr.
Bjarki Sigurðsson var þriðja árið í röð kjörinn íþróttamaður ársins hjá KKA.
Akureyri 1. mars 2012
Þorsteinn Hjaltason, formaður KKA
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KKA akstursíþróttafélag
Ársskýrsla 2011

Stjórn félagsins 2011 var svo skipuð:
Þorsteinn Hjaltason formaður
Guðmundur Hannesson
Gunnar Hákonarson
Stefán Þór Jónsson
Varamenn
Sigurður Bjarnason
Unnar Helgason
Peningafundur KKA var haldinn 19. febrúar og er fjárhagsstaða félagsins sterk að vanda og grannt farið eftir
þeim meginreglum félagsins að stofna ekki til skulda.
Vetraríþróttahátíðin Éljagangur var haldin í febrúar og
stóð KKA fyrir spyrnu á vélsleðum og íscrossi á mótorhjólum. Hátíðin var mjög vel heppnuð í alla staði. Þann

Einar Sigurðsson íþróttamaður ársins 2011

58

Úr snjótúr

Félagsheimili KKA í Glerárhólum

24. febrúar var KKA með kynningu á Hótel KEA á nýjum
búnaði svokölluðum snjóhjólum. ÍBA, Íþróttaráð og forvarnarfulltrúi funduðu svo síðasta dag febrúarmánaðar
með fulltrúum KKA þar sem farið var yfir starfssemi
félagsins, barna og unglingastarf o.m.fl.
Vorið var kalt og snjór var lengi að fara svo svæðið kom
seint undan snjó.
Þann 16. júní voru sérstök motocrossnámskeið fyrir
börn og unglinga með aðkomuþjálfara. Þann 18. júní var
3. og 4. umferð íslandsmótsins í enduro haldið á enduro
svæði KKA í Torfdalnum. Fimmtudagskvöldið 14. júlí
hélt KKA allsherjar endúrófjallabúggí til kynningar á
endurosportinu. Fjöldi mætti á staðinn og skemmtu allir
sér konunglega og var svo grillað á eftir. Þann 30. júlí hélt
KKA Íslandsmót í motocrossi og tókst mótið gríðarlega
vel enda var eins og venjulega frábært veður og brautin á
heimsmælikvarða. Meðal keppenda var þekktur kanadískur ökumaður, Oliver Biron. Hann fjallaði um mótið á
erlendum vettvangi og fór mjög fögrum orðum um aðstöðu
KKA og sagði hana betri en
gerist á sumum alþjóðamótum í
Kanada. Aðalfundur KKA var
haldinn 27. nóvember.
KEA styrkti KKA keppnismanninn Einar Sigurðsson.
Flóðlýst svæði KKA
Samherji veitti KKA annað

Úr barnabraut KKA

árið í röð 500.000 kr. fjárstyrk og var tilkynnt um það í
veglegri veislu þann 28. desember.
Einar Sigurðsson var kjörinn íþróttamaður KKA.
Einar tekur við titlinum af Bjarka bróður sínum sem hefur
haft hann þrjú undanfarin ár. Einar átti hreint frábært ár.
Hann sigraði með fullu húsi stiga bæði í motocrossi og
enduro sem þýðir að hann sigraði í hverri einustu umferð í
öllum íslandsmótum sumarsins.
Akureyri 1. mars 2012
Þorsteinn Hjaltason, formaður KKA
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