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Kæru körfuboltaunnendur!
Þá byrjar ballið aftur !

Mig langar að byrja þennan pistil á að 
minnast Péturs Péturssonar, Osteopata, sem 
féll frá eftir stutta baráttu við krabbamein 
þann 21. september síðastliðinn. Pétur hafði 
starfað fyrir bæði kvenna og karla liðin hjá 
okkur og er vandfundin eins frábær mann-
eskja og Pétur var. Hann var alltaf tilbúinn 
að hjálpa sama hvað það var. Ég sendi mínar 
dýpstu samúðarkveðjur til fjölskyldu og vina 
Péturs.

En þá að körfuboltanum, síðasta tímabil 
var það fyrsta í ansi langan tíma þar sem 
enginn titill kom í hús hjá meistaraflokkun-
um. Stelpurnar lentu í fjórða sæti í deildinni 
og fengu þar af leiðandi deildarmeistara 
Hauka í undanúrslitum um sjálfan Íslands-
meistaratitilinn. Eftir að hafa komist 2:0 yfir 
í seríunni töpuðu þær næstu þremur leikjum 
og þar með seríunni 2:3 sem var nokkuð svekkjandi. Þær gerðu 
sér samt lítið fyrir og komust alla leið í úrslitaleik bikarsins 
en töpuðu þar gegn bikar- og Íslandsmeisturum Snæfells eftir 
fremur jafnan leik. Strákarnir lentu í áttunda sæti í deildinni 
annað árið í röð og lentu þar af leiðandi aftur á móti KR í 8-liða 
úrslitum um Íslandsmeistaratitilinn. Sú sería endaði líkt og sú 
síðasta, 3:0 fyrir KR. Í bikarkeppninni fóru strákarnir alla leið 
í undanúrslitin en þurftu að lúta í parket gegn KR og óhætt að 
segja að þeir Vesturbæingar hafa reynst okkur erfiðir síðustu ár. 

Eftir tímabilið tilkynnti þjálfari kvennaliðsins, Daníel G. Guð-
mundsson okkur það að hann ætlaði að fara heim til Njarðvíkur 
og taka við karlaliði þeirra og þökkum við honum kærlega fyrir 
samstarfið og erum við ekki í nokkrum vafa um að hann eigi 
eftir að standa sig með prýði þar enda toppþjálfari. Þegar farið 
var í vinnuna að finna eftirmann Daníels var ákveðið að flækja 
ekki hlutina og var Grindvíkingurinn Björn Steinar Brynjólfs-
son ráðinn í hans stað. Bjössi eins og hann er jafnan kallaður, 
hafði spilað með karlaliði okkar í fjölda ára við góðan orðstír 
og var hann einnig aðstoðarmaður Jóhanns með karlaliðið á 
seinni hluta síðasta tímabils. Þó að Bjössi hafi ekki reynslu 
sem aðalþjálfari í meistaraflokki þá hefur hann þjálfað í mörg 
ár í yngri flokkunum hjá okkur og erum við í engum vafa um 

annað en að hann eigi eftir að standa sig vel 
með liðið. Breytingar í leikmannahópnum 
hjá stelpunum eru þó nokkrar en þær Helga 
Einarsdóttir, Björg Einarsdóttir og Sigrún 
Sjöfn Ámundadóttir hafa allar yfirgefið liðið 
og þökkum við þeim kærlega fyrir samstarfið 
og óskum þeim góðs gengis í því sem þær 
taka sér fyrir hendur. Við höfum endurheimt 
Maríu Ben Erlingsdóttur úr barneignarfríi 
og er hún mikill liðsstyrkur undir körfunni 
en einnig er Lovísa Falsdóttir komin til 
liðsins, en hún kemur til okkar frá Keflavík. 
Hjá strákunum er það að frétta að Jón Axel 
Guðmundsson hélt til náms hjá Davidson 
háskólanum og verður fróðlegt að fylgjast 
með honum í vetur. Jóhann Árni Ólafsson og 
Hinrik Guðbjartsson hurfu einnig til annarra 
liða. Jói ákvað að söðla um og ganga til liðs 
við uppeldisfélagið sitt Njarðvík en Hinrik 
fluttist til Ísafjarðar og gekk til liðs við Vestra. 

Við þökkum þeim kærlega fyrir þeirra framlag að sinni, en von-
umst til að sjá þá fljótlega aftur í gulu. Grindvíkingurinn Ólafur 
Ólafsson hefur snúið aftur heim og mun hann spila með okkur í 
vetur eftir árs dvöl í Frakklandi. Einnig hafa þeir Hamid Dicko 
og Þorbergur Ólafsson gengið til liðs við liðið en Hamid kemur 
frá Skallagrími og Þorbergur frá Val. Bæði lið eru búin að æfa 
af krafti í sumar og hlökkum við til að takast á við verkefnin á 
komandi tímabili með þeim.

Að lokum langar mig til að þakka Bjarka Guðmundssyni fyrir 
hans tíma í stjórninni en hann hefur ákveðið að draga sig í hlé 
eftir nokkuð mörg ár í stjórn deildarinnar. Það þarf alveg svaka-
lega mikið að ganga upp til að halda svona batteríi gangandi 
og er alveg ljóst að þetta væri ekki hægt án þess að hafa svona 
mikið af stjórnarfólki, stuðningsmönnun og styrktaraðilum eins 
og við höfum hér í Grindavík. Mig langar að þakka ykkur öllum 
fyrir að taka þátt í þessu með okkur og styðja svona vel við 
bakið á körfunni okkar í Grindavík.

Áfram Grindavík!
Lórenz Óli Ólason

Formaður KKD. Grindavíkur

20
ára

Ávarp formanns!

Lórenz Óli Ólason

BRIM HF.
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Íþróttahúsið
Mustad-Höllin er staðsett á Austurvegi 
1, við hliðina á sundlaug bæjarins. Þeir 
sem aka Grindavíkurveginn keyra inn í 
bæinn eftir Víkurbrautinni ca 200 m og 
beygja síðan til vinstri hjá söluturninum 
Aðal-Braut. Þá blasir Mustad-Höllin við á 
vinstri hönd. Þeir sem keyra Suðurstrand-
arveginn koma beint inn á Austurveginn 
og aka sem leið liggur framhjá tjald-
stæðinu og knattspyrnusvæðinu en þá 
blasir Mustad-Höllin  við á hægri hönd. 
Leikmenn ganga inn í Mustad-Höllina 
um aðalinngang. Síminn í íþróttahúsinu 
er 426-8244. Forstöðumaður er Hermann 
Guðmundsson símar: 426-8451 og 660-
7304, netfang: hermann@grindavik.is.  
Kort af bænum er að finna í símaskránni 
og jafnframt á netinu   www.ja.is.

Gisting 
Þegar fjölliðamót eru haldin er möguleiki 
að fá gistingu fyrir aðkomulið.  Hafa skal 
samband við unglingaráð körfuknatt-
leiksdeildar eða þjálfara liðs Grindavíkur.
Einnig er hægt að gista á gistiheimilinu 
Borg að Borgarhrauni 2, 300 m frá 
íþróttahúsinu en þar er hópum boðin 
gisting á hagstæðu verði. Símar: 
426-8685, 896-8685 og 895-8686. 
Heimasíða: www.guesthouseborg.com 
Netfang: bjorksv@hive.is 

Ef veður og aðstæður leyfa er hægt að 
gista á tjaldsvæði bæjarins sem er staðsett 
við Austurveg u.þ.b. 500 m austur af Mus-
tad-Höllinni. Þar er boðið upp á fyrsta 
flokks aðstöðu fyrir hjólhýsi og húsbíla. 

Veitingastaðir
Veitingahúsið Salthúsið, 
Stamphólsvegi 2, 
símar: 426-9700, 699-2665, 
www.salthusid.is, salthusid@salthusid.is.
Veitingahúsið Kanturinn, 
Hafnargötu 6, sími: 426-9999.
Veitingahúsið Vör, 
Hafnargötu 9, sími: 426-8570.
Papa‘s Pizza, 
Hafnargötu 7a, sími: 426-9900.
Söluturninn Aðal-Braut, 
Víkurbraut 31, sími: 426-7222, 426-7293.
Kaffihúsið Bryggjan, 
Miðgarði 2, sími: 426-7100, 892-4587.
Veitingahúsið Brúin, 
Hafnargötu 26, sími 426-7080.

Matvöruverslanir og söluturnar
Verslunin Nettó, Víkurbraut 60.
Hérastubbur Bakari, Gerðavöllum 17.
Söluturninn Aðal-Braut, Víkurbraut 31.
Söluturninn Skeifan, Víkurbraut 60.

Afþreying
Sundlaug Grindavíkur, 
Austurvegi 1, sími: 426-7555.
Bláa lónið sími: 420-8800, 
www.bluelagoon.is 
6 km frá Grindavíkurbæ.
Kvikan Auðlinda og menningarhús, 
Hafnargötu 12a 
sími: 420-1190, 660-7307, 
Fjórhjólaævintýri-ferðaskipuleggjandi, 
Tangasundi 1
Símar 857-3001, 597-5137.

Bankar og hraðbankar
Landsbankinn, Víkurbraut 56.

Heilsugæsla
Heilsugæslan í Grindavík, 
Víkurbraut 62, sími: 422-0750.
Tannlæknir: 
Guðmundur Pálsson 
símar: 426-7321, 864-7210.
Sjúkraþjálfari UMFG: 
Sreten Karimanovic 
símar: 698-7244, 770-5075.
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Starfsstöðvar Ísfells og Ísnets:
• Ísnet Þorlákshöfn - Óseyrarbraut 28
• Ísnet Vestmannaeyjar - Flötum 19
• Ísnet Húsavík - Barðahúsi
• Ísnet Akureyri - Oddeyrartangi
• Ísnet Sauðárkrókur - Lágeyri 1
• Ísfell / Ísnet Hafnarfjörður Ísfell ehf • Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

www.isfell.is

Allt til línuveiða

Bæjarbúar
hvetjum okkar lið

Áfram Grindavík

Sími 420 4400 - Fax 420 4401

Aðstaða og þjónusta í Grindavík

Upplýsingar til aðkomuliða

Mætum 
í íþróttahúsið 
og látum í okkur heyra!

Áfram Grindavík!

Fiskvinnsla
Bakkalág 15 b. • 240 Grindavík • Iceland 

Tel: 420 8000 • Fax: 420 8001  • stakkavik@stakkavik.is 
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Meistaraflokkur karla             
www.umfgkarfan.is www.umfgkarfan.is
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Hilmir Kristjánsson
Fæddur 1997

Hæð 195
Famherji

Lewis Clinch
Fæddur 1991

Hæð 194
Bakvörður

Ómar Örn Sævarsson
Fæddur 1982

Hæð 198
Framherji

Þórbergur Ólafsson
Fæddur 1992

Hæð 178
Bakvörður

Magnús Már Ellertsson
Fæddur 1996

Hæð 187
Bakvörður

Ólafur Ólafsson
Fæddur 1990

Hæð 194
Framherji

Kristófer Breki Gylfason
Fæddur 1997

Hæð 187
Bakvörður

Ármann Örn Vilergsson
Fæddur 1985

Hæð 184
Bakvörður

Þorsteinn Finnbogason
Fæddur 1989

Hæð 192
Framherji

Þorleifur Ólafsson
Fæddur 1984

Hæð 190
Bakvörður

Ingvi ÞórGuðmunsson
Fæddur 1998

Hæð 190
Bakvörður

Jens Valgeir Óskarsson
Fæddur 1994

Hæð 202
Miðherji

Sverrir Týr Sverrisson
Fæddur 1998

Hæð 188
Framherji

Nökkvi Már Nökkvason
Fæddur 1999

Hæð 183
Bakvörður

Hamid Dicko
Fæddur 1984

Hæð 185
Bakvörður

Jóhann Þór Ólafsson
Þjálfari

   
 

Jón og Margeir
Áfram Grindavík!

Grindavík
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Leikskólaæfingar (4-5 ára drengir og stúlkur)
Þjálfari Sandra Dögg
Þriðjudagar 17:30-18:00
 
1.og 2. bekkur drengir
Þjálfari Jóhann Árni
Miðvikudagar 14:10-14:50
Föstudagar 13:20-14:00
 
1.og 2. bekkur stúlkur
Þjálfari: Sandra Dögg
Þriðjudagar: 14:20-15:00
Fimmtudagar: 14:20-15:00
 
3.og 4.bekkur drengir
Þjálfari: Ólöf Helga 
Mánudagar: 14:30-15:30
Miðvikudagar: 14:00-15:00
Laugardagar: 14:00-15:00
 
3.og 4. bekkur stúlkur
Þjálfari: Unndór Sigurðsson
Mánudagar: 16:00-17:00
Miðvikudagar: 16:00-17:00
Föstudagar: 14:00-15:00
 

 Minnibolti 11 ára kk (5.-6.bekkur drengir)
Þjálfari: Helgi Jónas Guðfinnsson
Mánudagar: 15:00-16:00
Miðvikudagar: 15:00-16:00
Fimmtudagar: 15:00-16:00
Föstudagar: 14:00-15:00
 
Minnibolti 11 kvk (5.-6.bekkur stúlkur)
Þjálfari: Unndór Sigurðsson
Mánudagar: 17:00-18:00
Miðvikudagar: 17:00-18:00
Fimmtudagar: 17:00-18:00
Föstudagar: 15:00-16:00
 
7.-8.fl kk (7.-8. bekkur drengir)
Þjálfari: Pétur Rúðrik Guðmundsson
Mánudagar: 16:30-17:30
Þriðjudagar: 16:00-17:00
Miðvikudagar: 15:00-16:00
Föstudagar: 15:00-16:00
 
7.fl kvk (7. bekkur stúlkur)
Þjálfari: Ellert Magnússon
Þriðjudagar: 17:00-18:00
Fimmtudagar: 16:00-17:00

Föstudagar: 16:00-17:00
Laugardagar: 14:00-16:00
 
8.fl kvk (8. bekkur stúlkur)
Þjálfari: Ellert Magnússon
Mánudagar: 16:30-17:30
Miðvikudagar: 16:00-17:00
Föstudagar: 16:00-17:00
Laugardagar:  15:00-16:00
 
9.-10.fl kk (9. og 10. Bekkur drengir)
Þjálfari: Jens Valgeir Óskarsson   
Mánudagar: 21:00-22:00
Miðvikudagar: 17:00-18:00
Föstudagar: 17:00-18:00
Sunnudagar: 11:00-12:00
 
Drengjaflokkur og Unglingaflokkur (Fram-
haldsskóli drengir)
Þjálfari   Jóhann Þór Ólafsson
Mánudagar 21:00-22:00
Miðvikudagar 21:00-22:00
Föstudagar 17:00-18:00
Sunnudagar  12:00-13:00
 
9-10.fl kvk (9.-10. Bekkur stúlkur)
Þjálfari Ólöf Helga
Mánudagar  15:30-16:30
Þriðjudagar 15:00-16:00
Miðvikudagar 21:00-22:00  (19.30  ef mfl kvenna 
er að spila útileik)
Laugardagar 15:00-16:00 

  
  

Æf inga tím ar 
körfuknatt leiks deild ar UMFG 2016-2017

www.hsorka.is

Óskum Grindavík
góðs gengis í vetur

Kemur jarðhitinn okkur aftur á EM?
Upphituð og upplýst hús eru okkur að skapi.
Fyrirtækið hefur í meira en 40 ár virkjað jarðhita til þæginda fyrir viðskiptavini.
Fyrirtækið á og rekur tvær jarðgufuvirkjanir, Svartsengis- og
Reykjanesvirkjun sem eru grundvöllur Auðlindagarðs hvar markmiðið
er að nýta alla strauma til verðmætasköpunar.
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Öll almenn
trésmíðavinna

Bakkalág 20 - 240 Grindavík

Sími 894 3079
hhsmidi@simnet.is

Sími 560 4300 • Cuxhavengata 1
220 Hafnarfjörður • www.saltkaup.is 

 

Háþrýstiþvottur  Múrverk    Sprunguviðgerðir 
Steining    Velslípun   Flotun 

Flísalagnir    Málningavinna Smíðavinna 

Áslaugur,  Sími: 898 2210   Ólafur, Sími: 898 3008 

 aaverktakar@aaverktakar.is       421-6530         www.aaverktakar.is 

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI 
 

 

 

 

Hafnargötu 9a - Sími 426 8574

Áfram 
Grindavík

ÍSLANDSBLEIKJA

Ökuskóli Frímanns
Sími 892 7619

Painter_P280.eps

Fl PAN280+347_IS.eps

Painter70+Ff_P280_A4_IS.eps

FJÖLLIÐAMÓT
 2016 - 2017

BIKARKEPPNI
 YNGRI FLOKKA ÁÆTLUN

Áætlun um keppni á Íslandsmóti og bikarkeppni yngri flokka 2016-2017
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Angela Björg Steingrímsdóttir
Fædd 2000
Hæð 163

bakvörður

Arna Sif Elíasdóttir
Fædd 2001
Hæð 180
Framherji

Ashley R. Grimes
Fædd 1991
Hæð 176

Bakvörður/Framherji

Elísabet María Magnúsdóttir
Fædd 2001
Hæð 178
Framherji

Maja Ben Erlingsdóttir
Fædd 1988
Hæð 183
framherji

Halla Emilía Garðarsdóttir
Fædd 2000
Hæð 180
framherji

Hrund Skúladóttir
Fædd 2000
Hæð 173

bakvörður

Ingibjörg Jakobsdóttir
Fædd 1990
Hæð 174

leikstjórnandi

Ingunn Embla Kristínardóttir
Fædd 1995
Hæð 178

leikstjórnandi

Íris Sverrisdóttir
Fædd 1990
Hæð 176

bakvörður

Jeanne Sicat
Fædd 1995
Hæð 158

leikstjórnandi

Julia Sicat
Fædd 1996
Hæð 153

leikstjórnandi

Lovísa Falsdóttir
Fædd 1994
Hæð 172

Bakvörður

Lilja Ósk Sigmarsdóttir
Fædd 1990
Hæð 176
framherji

Ólöf Rún Óladóttir
Fædd 2001
Hæð 167

bakvörður

 Meistaraflokkur kvenna
www.umfgkarfan.is

Petrúnella Skúladóttir
Fædd 1995
Hæð 174

bakvörður

Vigdís María Þórhallsdóttir
Fædd 2001
Hæð 170

Bakvörður

Sigrún Elfa Ágústsdóttir
Fædd 2000
Hæð 184
Framherji

Þjálfari: 
Björn Steinar Brynjólfsson 
      
 

Aðstoðar-þjálfari: 
Ólöf Helga Pálsdóttir Woods

Skrifstofa 426 8640 - Verkstjóri 426 8089
Framkvæmdastjóri:

Guðmundur Þorbjörnsson

Við styðjum UMFG - Áfram Grindavík!
Verbraut 3 - Sími 426 7700

Grindvíkingar! 
Mætum í Mustad-Höllina

og styðjum okkar lið
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Við óskum sjómönnum og
fjölskyldum þeirra til
hamingju með daginn !

Áfram Grindavík!

Öryggi og fræðsla sjómanna skiptir Eimskipafélagið miklu máli. Menntun og þjálfun sjómanna hefur 
átt stóran þátt í fækkun dauðsfalla og slysa, en bæði Slysavarnaskóli sjómanna og Stýrimannaskólinn 
eiga mikið hrós skilið varðandi það verkefni. Á árunum 1971-1980 létust 203 á sjó, en 21 á árunum 
2001-2010. Þessar tölur tala sínu máli og aldrei má slaka á í þessari baráttu.

til hamingju með daginn sjómenn!

Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  eimskip.is

Áfram 
Grindavík
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Utanlandsferð yngriflokka 
Það er stefna Körfuknattleiksdeildar UMFG að 
senda tvo flokka á hverju ári erlendis í annað 
hvort keppnisferð eða æfingaferð. Síðustu ár 
hafa iðkendur okkar farið til Bandaríkjanna í 
æfingabúðir en í ár var ákveðið að fara í keppnis-
ferð til Spánar. 9. og 10. flokkur kvenna (þá 8. og 
9. flokkur) fóru til Lloret de mar á Eurobasket. 
Lloret de mar er strandbær klukkutíma fyrir 
utan Barcelona. Þann 25. júní lagði hópurinn 
af stað í keppnisferð í viku. Grindavík var með 
tvö lið skráð til leiks, stúlkur fæddar 2001 og 
2002. Mótið var mikil upplifun fyrir stelpurnar 
og spiluðu þær leiki við lið frá hinum ýmsu 
löndum. 2001 stúlkurnar sigruðu mótið eftir 
spennandi úrslitaleik við lið frá Ungverjalandi. 
Umgjörðin var skemmtileg og var t.d þjóð-
söngur þjóðanna spilaður fyrir úrslitaleikinn. 
2002 stúlkurnar lentu í öðru sæti eftir að hafa 
tapað fyrir eina liðinu í 2002 árgangnum sem var 
einungis skipað stelpum en hin liðin voru skipuð 
bæði stelpum og strákum. Þær stóðu vel í öðrum 
liðum þar sem nokkrir strákar voru meðal 
þátttakanda. Óhætt er að segja að frítíminn 
hafi verið vel nýttur, því á milli leikja var farið í 
verslunarferð og í vatnsrennibrautagarð. Síðasta 
daginn var farið í heimsókn á Nou camp heima-
völl Barcelona í fótbolta. Stelpurnar stóðu sig vel 
bæði innan vallar sem utan og voru félagi sínu 
til mikils sóma.  Næsta sumar fer strákahópur 
erlendis á vegum UMFG. Svona ferðir kosta 
auðvitað pening og eru krakkarnir duglegir að 
afla fjár á margvíslegan hátt, við hvetjum því alla 
til að taka vel á móti strákunum þegar þeir bjóða 
ykkar hina ýmsu hluti til sölu.

Landsliðsmenn yngri flokka UMFG
Ólöf Rún Óladóttir og Vigdís María Þórhalls-
dóttir voru valdar í U-15 ára landslið kvenna 
eftir frábært tímabil með sínum flokki hjá 
UMFG þar sem þær urðu bæði Íslands og 
bikarmeistarar. U-15 kvenna spilaði  á Copen-
hagen-Invitational í Danmörku. Okkar stelpur 
stóðu sig virkilega vel. Liðið sigraði tvo leiki og 
endaði í fjórða sæti af tólf liðum. Næsta sumar 
verður bæði Norðurlanda mót og evrópukeppni 

fyrir u-16. Ef stelpurnar halda rétt á sínum 
spilum þá koma þær til með að taka þátt í þeim 
verkefnum. Grindavík á mjög öflugar stelpur í 
þessum árgangi og væri gaman að sjá enn fleiri í 
næsta landsliðshóp því þær gera svo sannarlega 
tilkalla til þess.

Hrund Skúladóttir, Viktoría Líf Stein-
þórsdóttir og Sigrún Elfa Ágústsdóttir 
spiluðu allar fyrir u-16 ára landslið Íslands 
í sumar. Stelpurnar stóðu sig mjög vel með 
Grindavík síðasta vetur og lönduðu t.d 
öðrum bikarmeistaratitli sínum í röð. Stelp-
urnar tóku bæði þátt í Norðurlandamóti og 
Evrópukeppni. Norðurlandamótið fór fram 
í Finnlandi þar sem liðið endaði í fjórða 
sæti. Evrópukeppnin fór fram í Rúmeníu og 

www.umfgkarfan.is

www.umfgkarfan.is

Barna- og unglingastarfið 
- hjá körfuknattleiksdeild UMFG

Líkt og formannspistill þessarar leikjaskrár 
hófst þá minnumst við Péturs Péturssonar 
osteopata sem starfaði á tímabili fyrir félagið 
hjá báðum kynjum. Pétur var hreint út sagt 
ótrúlegur karakter og óhætt að segja að hann 
hafði þetta Grindavíkur “element” í sér. Hann 
var ávallt kátur, hjálpsamur, ósérhlífinn og 
húmorinn hreint út sagt frábær. Þær eru 
eflaust þó nokkrar sögurnar sem liðsmenn 
Grindavíkur geta sagt ykkur af Pétri og skorum 
við á ykkur að spyrja leikmenn um þennan einstaka 
dreng. Pétur hafði ákveðna krafta og jafnvel má segja 
töfra í fingrum sér sem urðu þess valdandi að leikmenn 
okkar sem  hefðu fengið sleggjudóma hjá læknum gengu 
frá nuddbekk hans líkt og ekkert hafi skorist í.  Já, það 

væri hægt að mæra Pétur endalaust og þessa 
leikskrá hefði verið hægt að stækka um þó 
nokkrar síður með skemmtilegum sögum af 
þessum dáða dreng.  Ofaní á allt þá hafði Pétur 
einnig einstaklega góða nærveru og fólk sem 
jafnvel þekkti hann lítið sem ekkert þurfti aðeins 
nokkrar mínútur með honum á spjalli og þá var 
líkt og um æskuvin væri að ræða. Um leið og 
ungmennafélagið sendir fjölskyldu og vinum 
Péturs samúðarkveðjur og biðjum almættið að 

vaka yfir fjölskyldu hans á þessum erfiðu tímum, yljum 
við okkur yfir frábærum minningum af einum  okkar allra 
besta liðsmanni síðustu ár. Hvíl í friði Pétur “Fallegastur” 
Pétursson. 

F.h. KKd. UMFG  

Minning:

Pétur Péursson
Fæddur 5. júní 1965 - Dáinn 21. september 2016

endaði liðið í 18 sæti. Okkar stelpur spiluðu 
stórt hlutverk í liðinu og byrjuðu t.d allar 
inná í einhverjum leikjanna.

Ingvi Þór Guðmundsson lék með u-18 
ára landsliðinu í sumar. Ingvi átti virkilega 
flott tímabil í fyrra þar sem hann kom meðal 
annars sterkur inn í meistaraflokk félags-
ins. Ingvi spilaði einnig með drengjaflokk 
og unglingaflokki og var lykilmaður þegar 
unglingaflokkur tryggði sér Íslandsmeistara-
titilinn í vor. U-18 tók þátt bæði í Norður-
landamóti og Evrópukeppnni. Ingvi stóð sig 
vel á Norðurlandamótinu þar sem liðið varð 
Norðurlandameistari. Ingvi var í byrjarlið-
inu í öllum leikjum og var algjör lykilmaður. 
Evrópukeppnin fór svo fram í Makedóníu í 

ágúst og lenti Ingvi þar í veikindum og gat 
lítið tekið þátt. 

Jón Axel Guðmundsson þarf vart að 
kynna fyrir körfuknattleiksáhugamönnum. 
Jón Axel var langbesti leikmaður meistara-
flokks karla á síðasta tímabili ásamt því að 
vera kjörinn íþróttamaður Grindavíkur-
bæjar. Jón Axel var einungis 19 ára gamall 
á síðasta ári og var því einnig gjaldgengur í 
yngri flokka félagsins. Jón Axel spilaði ekki 
marga leiki með unglingaflokki en var hins-
vegar allt í öllu þegar unglingaflokkurinn 
tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í vor. Þar 
með lauk Jón Axel farsælum yngri flokka 
ferli hjá UMFG. Jón Axel spilaði með U-20 
ára landsliði Íslands í sumar. Liðið stóð sig 

vægast sagt frábærlega og tryggði liðið sig 
upp úr B-deild með sigri á heimamönnum 
í Grikklandi. Liðið tapaði síðan hreinum 
úrslitaleik gegn Svartfjallalandi. Jón Axel 
var allt í öllu eins og honum einum er lagið, 
var með hæsta framlag í íslenska liðinu. Jón 
skilaði tæpum 17 stigum á leik, rúmlega 8 
fráköstum og 4,4 stoðsendingum. Jón Axel 
var valinn í æfingahóp A-landslið íslands.
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6.10. 2016 18:00 Grindavík Þór Þ. Mustad höllin
13.10.  2016 19:15 Grindavík Haukar Mustad höllin
20.10.  2016  19:15 KR Grindavík DHL-höllin
27.10.  2016  19:15 Grindavík Þór Ak. Mustad höllin
3.11. 2 016  19:15 ÍR Grindavík Hertz Hellirinn - Seljaskóli
10.11.  2016 19:15 Grindavík Njarðvík Mustad höllin
18.11.  2016  19:15 Keflavík Grindavík TM höllin
24.11.  2016  19:15 Grindavík Snæfell Mustad höllin
1.12.  2016  19:15 Stjarnan Grindavík Ásgarður
8.12.  2016  19:15 Grindavík Tindastóll Mustad höllin
15.12.  2016  19:15 Skallagrímur Grindavík Borgarnes
6.1.  2017  19:15 Þór Þ. Grindavík Icelandic Glacial höllin
13.1.  2017  19:15 Haukar Grindavík Schenkerhöllin
19.1.  2017  19:15 Grindavík KR Mustad höllin
27.1.  2017  19:15 Þór Ak. Grindavík Höllin Ak
2.2.  2017  19:15 Grindavík ÍR Mustad höllin
17.2. 2017  19:15 Njarðvík Grindavík Njarðvík
19.2. 2017  19:15 Grindavík Keflavík Mustad höllin
23.2. 2017  19:15 Snæfell Grindavík Stykkishólmur
2.3. 2017  19:15 Grindavík Stjarnan Mustad höllin
5.3. 2017  19:15 Tindastóll Grindavík Sauðárkrókur
9.3. 2017  19:15 Grindavík Skallagrímur Mustad höllin

5.10. 2016  19:15 Grindavík Haukar Mustad höllin
8.10. 2016  16:30 Grindavík Keflavík Mustad höllin
12.10. 2016  19:15 Skallagrímur Grindavík Borgarnes
19.10. 2016  19:15 Grindavík Njarðvík Mustad höllin
22.10. 2016  17:00 Valur Grindavík Valshöllin
26.10. 2016  19:15 Grindavík Snæfell Mustad höllin
2.11. 2016  19:15 Stjarnan Grindavík Ásgarður
 9.11. 2016  19:15 Haukar Grindavík Schenkerhöllin
12.11. 2016  16:30 Keflavík Grindavík TM höllin
30.11. 2016  19:15 Grindavík Skallagrímur Mustad höllin
3.12. 2016  16:30 Njarðvík Grindavík Njarðvík
10.12. 2016  16:30 Grindavík Valur Mustad höllin
17.12. 2016  15:00 Snæfell Grindavík Stykkishólmur
7.1. 2017  16:30 Grindavík Stjarnan Mustad höllin
11.1. 2017  19:15 Haukar Grindavík Schenkerhöllin
18.1. 2017  19:15 Njarðvík Grindavík Njarðvík
21.1. 2017  16:30 Keflavík Grindavík TM höllin
25.1. 2017  19:15 Grindavík Skallagrímur Mustad höllin
1.2. 2017  19:15 Grindavík Valur Mustad höllin
4.2. 2017  15:00 Snæfell Grindavík Stykkishólmur
15.2. 2017  19:15 Grindavík Stjarnan Mustad höllin
18.2. 2017  16:30 Grindavík Haukar Mustad höllin
22.2. 2017  19:15 Grindavík Keflavík Mustad höllin
1.3. 2017  19:15 Skallagrímur Grindavík Borgarnes
8.3. 2017  19:15 Grindavík Njarðvík Mustad höllin
15.3. 2017  19:15 Valur Grindavík Valshöllin
 18.3. 2017  16:30 Grindavík Snæfell Mustad höllin
 21.3. 2017  19:15 Stjarnan Grindavík Ásgarður

Leikir í Úrvalsdeild karla Leikir í Úrvalsdeild kvenna
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Suðurhrauni 4 • 210 Garðabæ • Furuvellir 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax: 575  8001 • www.samhentir.is

Kassar læsast saman 
við stöf lun og brettið 
verður stöðugra

Heildarlausnir fyrir sjó-og landvinnslu

Kass
við s
verð

Skór, stígvél, vettlingar, vinnufatnaður, 
hnífar, brýni, bakkar, einnota vörur o.fl.

Kassar, öskjur, arkir, pokar, filmurur

r, vinnufatnaður, 
innota vörur o.fl.

CARGO

Áfram 
Grindavík

FRyStI- &
KæLIÞJónuStAn

Sími 567-3175 
Bjarni  897 5740

Haukur 897 5741

Pétur 897 5742

Önnumst allar viðgerðir 
og uppsetningar 

á kæli- og frystitækjum 
á sjó og á landi

Bjarný Sigmarsdóttir
löggildur ökukennari
S í m i  6 9 2  9 7 0 0  -  b j a r n y @ s i m n e t . i s

Guesthouse Borg
Heimagisting Borg

Borgarhraun 2 
240 Grindavík
Sími 895 8686

ghborg@simnet.is - www.guesthouseborg.com
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María Ben Erlingsdóttir er mætt eftur á 
parketið eftir barnsburð og augljóslega mikill 
styrkur fyrir kvennalið okkar í komandi 
baráttu í Úrvalsdeildinni. María ásamt unn-
usta sínum Hamid Dicko eignuðust dreng sem 
fékk nafnið Karmelo. 

Nafnið hugsanlega eitthvað tekið úr sportinu 
sem foreldrarnir báðir stunda. “Ég tók mér árs frí 
algerlega frá körfunni og var mjög efins á tíma 
um hvort ég ætti að byrja aftur en er mjög spennt 
fyrir því að byrja aftur. Eftir að maður eignast 
barn þá breytist margt til hins betra. Það er besta 
tilfinning í heimi að vera foreldri.” sagði Maja 
eins og hún er jafnan kölluð.  María hefur verið 

viðloðandi landsliðið nánast allan sinn feril og 
fyrir manneskju sem hefur stundað körfubolta 
frá barnsbeini hlýtur að vera erfitt að rífa sig frá 
sportinu. “Satt best að segja var ég búin að segja 
þetta gott. Það var ekki fyrr en í júlí sem ég ákvað 
að slá til og vera með í vetur. Ég husgaði með 
mér að ef ég myndi ekki spila núna myndi ég 
líkast til aldrei koma aftur. Sem betur fer tók ég 
þá ákvörðun því það er svo gaman í körfubolta.”   
Sem fyrr segir er María þekkt nafn í kvennabolt-
anum og því ekki loku fyrir því skotið að önnur 
lið hafi borið víur sínar í undirskrift hennar. 
“Jú það höfðu önnur lið samband við mig. En 
mér hefur alltaf liðið mjög vel í Grindavík og 

á samleið með stelpunum í liðinu. Það skiptir 
miklu máli að manni líði vel þar sem maður er 
að spila.” Tímabilið komandi verður erfitt líkt 
og alltaf og fyrirfram má ætla að meistaralið 
Snæfells sé enn liðið sem þarf að velta úr sessi 
þar sem liðið hefur haldið vel í sinn mannskap á 
meðan önnur lið hinsvegar hafa verið svolítið að 
stokka upp í sínum mannskap. “Liðið okkar er 
góð blanda af ungum stelpum og svo reynslu-
boltum. Ég tel okkur hafa mikla möguleika í 
vetur ef við spilum vel saman. Takmarkið fyrir 
veturinn er að hafa gaman að þessu og vinna titla 
í leiðinni.” sagði María að lokum. 

Íslandsmeistarar Grindavíkur frá upphafi  
- bikarmeistar (innan sviga)

Það er svo gaman 
í körfubolta!

María Ben Erlingsdóttir

1985 
Minnibolti eldri kk 
3. fl. kvk

1987 
3. fl. kk (bikar)

1989 
9. fl. kk  
Minnibolti 10 ára kk

1990 
Minnibolti 11 ára kk

1991 
9. fl. kk Íslands- og bikarmeistarar

1992 
Lávarðar 1. fl. kk 
10. fl. kk  8. fl. kk 

1993 
1. fl. kk Minnibolti kvk

1994 
1. fl. kk 
10. fl. kk (bikar) 
9. fl. kk (bikar)

1995 
Mfl. kk (bikar) 
1. fl. kk 8. fl. kvk 
Minnibolti 11 ára kk

1996 
Mfl. kk  
Drengjafl. kk Íslands- og bikarmeistarar 
7. fl. kk 8. fl. kk 2.deild 
7. fl. kk 2.deild – b 

1997 
Mfl. kvk Stúlknafl. Íslands- og bikarmeistarar 
8.fl. kk Minnibolta 11 ára kk 
8.fl. kk 2.deild –b 
Mfl. kk (Meistari meistaranna)

1998 
Mfl. kk (bikar) 
Mfl. kvk (Meistari meistaranna)

1999 
8. fl. kk Unglingafl. kvk (bikar)
10. fl. kk (bikar) 
Mfl. kk (Meistari meistaranna)

2000 
Mfl. kk (bikar) 
10. fl. kk

2001 
Mfl. kk (Fyrirtækjabikar) 
10. fl. kvk Íslands- og bikarmeistarar 
Minnibolti kvk
 

2002 
Mfl. kvk (Fyrirtækjabikar) 
7. fl. kvk Minnibolti kvk

2003 
7. fl. kvk

2004 
9. fl. kvk Íslands- og bikarmeistarar 
8. fl. kvk

2005 
9. fl. (bikar)

2006 
Mfl. kk (bikar 
10. fl. kvk Íslands- og bikarmeistarar 
Minnibolti kvk

2007 
Minnibolti kvk

2008 
Mfl. kvk (bikar)  
Unglingafl. kvk  
7. fl. kvk 
Minnibolti 10 ára kk

2009 
9. fl. kvk

2010 
Mvl. Kk (fyrirtækjabikar) 
7. fl. kk 
Unglingafl. kvk (bikar) 
Unglingafl. kvk (bikar)

2011 
8. fl. kk  
11. fl. kk (bikar) Sameinað lið með Njarðvík               
2. deild kk (ÍG)

2012 
Mfl. kk Íslands- og fyrirtækjabikarmeistarar 
2. Deild kvk 
9. fl. kk  Íslands- og bikarmeistarar

2013 
Mfl. kk   
11. fl. kk Íslands- og bikarmeistarar 
Mfl. kk (Meistari meistaranna)

2014 
Mfl. kk (bikar) 
11. fl. kk Íslands- og bikarmeistarar (sameinað lið með Þór Þ) 
Minnibolti kvk 
2. Deild kk (ÍG)  
Mfl. kk (Meistari meistaranna)

2015 
Mfl. kvk (bikar)  
Drengjafl. kk (sameinað lið með Þór Þ) 
8. fl. kvk Minnibolti kvk 
9. fl. kvk (bikar)

2016 
Unglingafl. kk 
9. fl. kvk Íslands- og bikarmeistarar 
8. fl. kvk 7. fl. kvk 
Minnibolti kvk 
10. fl. kvk (bikar)
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Þjónusta í boði hjá Bílnet
Bílasprautun - Bílaréttingar - Tjónaskoðun - Plastviðgerðir 

TJÓNAMAT Í GRINDAVÍK
•	 Þú mætir með bílinn í Vélsmiðju Grindavíkur og við 

gerum tjónamat á bílnum fyrir þitt tryggingafélag.

•	 Fagmenn hjá Bílneti sjá svo um allar viðgerðir á bílnum.

420 0040

Gerum tjónamat
þér að kostnaðarlausu!
Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög í Grindavík

Vélsmiðja Grindavíkur ehf.
 Seljabót 3 - 240 Grindavík 

www.vgsmidja.is

Bílnet ehf. - Brekkustíg 38 - 260 Reykjanesbæ

Sími 426 8540

Þjónusta í boði hjá Bílnet
Bílasprautun - Bílaréttingar - Tjónaskoðun - Plastviðgerðir 

TJÓNAMAT Í GRINDAVÍK
•	 Þú mætir með bílinn í Vélsmiðju Grindavíkur og við 

gerum tjónamat á bílnum fyrir þitt tryggingafélag.

•	 Fagmenn hjá Bílneti sjá svo um allar viðgerðir á bílnum.

420 0040

Gerum tjónamat
þér að kostnaðarlausu!
Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög í Grindavík

Vélsmiðja Grindavíkur ehf.
 Seljabót 3 - 240 Grindavík 

www.vgsmidja.is

Bílnet ehf. - Brekkustíg 38 - 260 Reykjanesbæ

Sími 426 8540

Sími  420 0040

Bílasprautun Magga Jóns ehf.
Iðavö l lum 11 -  230 -  Reyk janesbæ
Sími :  421 6909 -  Fax:  421 6908
Fars ími  Magnús:  898 6909

Til þjónustu við 

sjávarútveginn og 

bæjarbúa í yfir 20 ár!

• Bílaverkstæði

• Vélsmiðja

• Smurstöð

• Skoðunarstöð Frumherja

Seljabót3 -  Sími 426 8540 -  893 6840

Áfram 
Grindavík
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GÍRAR  -  FÆRIBÖND -  RAFMÓTORAR -  LEGUR

588 80 40
www.scanver.is

7.0 m

1.23 m

Áfram 
Grindavík

Pantone: 144 C
CMYK: C: 0% • M: 38% • Y: 97% • K: 11% 
RGB: R: 226 • G: 140 • B: 5
Hex Color: #e28c05 

Pantone: 294 C
CMYK: C: 100% • M: 53% • Y: 0% • K: 47%
RGB: R: 0 • G: 63 • B: 135
Hex Color: #003f87 

Stafagerð í �rmamerki: Agilita LT Pro 

Kaplahrauni 17 - 220 Hafnarfjörður
Sími 519 5600 - www.gluggaroggler.is

gluggaroggler@gluggaroggler.is

Okkar hlutverk sem foreldri eða þjálfari er að 
gera reynslu barnanna af þátttöku í íþróttum 
sem jákvæðasta. 

Í fyrsta lagi ef við erum sífellt að kvarta í dóm-
urum læra þau að mistök eru ekki í lagi.  Oftar 
en ekki eru dómarar í yngri flokkum líka börn.  
Þeir eru lítið eldri en þeir sem eru að spila.  Þau 
þurfa eins og leikmennirnir að læra og þroskast.  

Dómararnir munu gera mistök.  
Með ofangreindri hegðun verða þeir hræddir 

við að gera mistök og munu að lokum ekki láta 
reyna á að framkvæma hluti.  Ungi dómarinn 
mun ekki fást til að dæma aftur og börnin sem 
eru að spila munu verða hrædd við að reyna nýja 
hluti hvort sem er í íþróttum eða lífinu almennt.

Í öðru lagi munu þau læra að afsaka sig.  Að 
kenna dómaranum um er afsökun.  Við munum 
ekki alltaf ná árangri.  Sjaldnast töpum við vegna 
slæmrar ákvörðunar dómarans.  Við eigum að 
leggja okkur fram, stjórna gjörðum og við-
brögðum. Ef við viljum að börnin verði dugleg 
og andlega sterk verðum við að kenna þeim að 
taka ábyrgð á verkum sínum en ekki að skella 

skuldinni á einhvern annan.  Frekar að yfirstíga 
hindranir og erfiðleika sem verða á vegi þeirra.  
Annars munu þau aldrei njóta velgengni.

Í þriðja lagi gefast þau upp við mótlæti.  
Slæmar ákvarðanir dómara eru óumflýjanlegar 
og við breytum því ekki.  Við stjórnum því ekki 
en getum stjórnað okkar viðbrögðum.  

Leikmenn verða að læra að halda áfram 
þegar kreppir að og gera allt sem í þeirra valdi 
stendur til að ráða við aðstæður.  Ef við einfald-
lega kvörtum í dómaranum erum við ekki að 
einbeita okkur að því að hafa stjórn á hlutunum 
á jákvæðan og árangursríkan hátt. 

Börnin munu upplifa margar erfiðar aðstæður 
og ef þau hunsa ekki það sem þau geta ekki 
stjórnað og einbeita sér að hinu og sigrast á 
erfiðleikunum mun líf þeirra verða stöðugt basl.

Í fjórða lagi munu þau læra virðingarleysi. 
Við kvörtum yfir því að börn og unglingar 

beri ekki virðingu fyrir öðrum t.d. fullorðnu 
fólki.  Aftur á móti um leið og dómarinn sem 
stjórnar leiknum gerir mistök þá byrjum við að 
kvarta.  Hvernig getum við ætlast til að börnin 

læri að bera virðingu fyrir öðrum ef við gerum 
það ekki sjálf.  Sem foreldrar og þjálfarar erum 
við að rýra okkar eigið vald með því að kenna 
þeim virðingarleysi.

Eins og við vitum þá er mikilvægt að sýna 
fordæmi og gera sér grein fyrir að hegðun okkar 
hefur áhrif á þróun þeirra sem leikmenn og 
persónur.  

Það sem börn læra við þátttöku í íþróttum, 
fylgir þeim út lífið og hefur áhrif á öll þeirra verk 
og samskipti.  Það er mín reynsla.

Kennum börnunum fagmannleg og jákvæð 
samskipti.  

Trúið mér, dómarar eru ekki viljandi að dæma 
rangt eða eru hlutdrægir.

Við kvörtum yfir skorti á góðum dómurum en 
vinnum í því stöðugt á sama tíma að því að þeir 
hætti?

Grindvíkingar, sýnum gott fordæmi í vetur 
vegna barnanna.

Stolið, stílfært og bætt við
Eyjólfur Þór Guðlaugsson

“Dómari, hvað ertu að gera?!”  Ertu blindur!?  “Dæmdu báðum megin!
Þetta heyrum við í næstum hverjum einasta leik.
Hvaða áhrif hefur þetta á unga leikmenn? Meir en þig grunar.

Grindvíkingar, verum 
jákvæð í vetur á pöllunum
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 Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá 
Trausta öryggisráðgjafa 

á oryggi.is

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

Heimaöryggi  Sumarhúsaöryggi  Öryggishnappur  Öryggisgæsla Öryggisvörur

Er heimilið örugglega 
öruggt?

Á oryggi.is getur þú með einföldum og fljótlegum hætti 
fengið vandaða öryggisráðgjöf og tilboð í öryggiskerfi sem 
hentar þínu heimili eða sumarhúsi.

Kíktu á Trausta öryggisráðgjafa á oryggi.is og láttu hann 
ráðleggja varðandi kerfi og gera þér verðtilboð.

Góð ráð frá Trausta á 
facebook.com/oryggi
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Þú kemst alltaf 
í bankann á L.is
Farsímabanki Landsbankans, L.is, hefur fengið nýtt útlit og viðbætur sem 

veita þér enn betri yfirsýn yfir fjármálin þín. Í honum geturðu framkvæmt allar 

helstu bankaaðgerðir hvar sem þú ert og þarft engan auðkennislykil.

Enginn auðkennislykill Einfaldur í notkun Helstu aðgerðir við höndina

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Njóttu 
líðandi 
stundar

timamot.is

tökum þá í bakaríið!

Prófið nýju 
hollustubrauðin 

okkar
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Ef ég man rétt þá byrjaði ég almennilega að 
fylgjast með Grindavík í körfu þegar íþrótta-
húsið okkar kom árið 1986.  Ég hafði farið á 
einhverja leiki í Ljónagryfjunni í Njarðvík þar 
sem okkar menn spiluðu sína heimaleiki en 
áhuginn kviknaði ekki almennilega fyrr en 
með tilkomu íþróttahússins.  Aðstaðan var 
frekar frumleg til að byrja með og man ég eftir 
leikklukkunni á tölvuskjá og stig liðanna í 
plastvasa í möppu.  

Þessi fyrstu ár vorum við í 1. deildinni en 
komust upp árið 1987.  Það ár enduðum við í 3. 
sæti en fjölgað var í Úrvaldsdeildinni og þannig 
duttum við inn.  Liðið okkar hafði verið í topp-
baráttunni í 1. deild árin á undan en koma Guð-
mundar Bragasonar kom okkur yfir þröskuldinn 
og ballið var byrjað!  

Við enduðum í  6. sæti á okkar fyrsta tímabili 
í Úrvalsdeildinni árið 1988 og var liðið eingöngu 
byggt á heimamönnum.   Stigahæstu menn 
þetta ár voru fyrrnefndur Gummi Braga, 
Hjálmar Hallgrímsson, Rúnar Árnason, Jón Páll 
Haraldsson og gamla kempan Eyjólfur Guð-
laugsson.  Eftirminnilegast frá þessu tímabili var 
sigur á Njarðvíkingum  en gamla kempan Ólafur 
Jóhannsson skoraði flautukörfu sem Njarðvík-
ingar vildu meina að hefði verið vafasöm í meira 
lagi!  Jafnvel að þetta hafi sett frændur okkar út 
af laginu því þeir töpuðu svo á móti Haukum í 
rimmu um Íslandsmeistaratitilinn.

Árið eftir lentum við í 5. sæti og rétt misstum 
því af sæti í úrslitakeppninni en á þessum árum 
komust eingöngu 4 lið í úrslitakeppni.  Við 
enduðum einungis 2 stigum á eftir Val en liðin 
mættust einmitt í lokaumferðinni í Grindavík í 
hreinum úrslitaleik um hvort liðið kæmist í úr-
slitakeppnina.  Ég man ennþá eftir tárunum sem 
ég felldi þegar niðurstaðan var ljós.....  Þetta ár 
lék með liðinu aðkomumaður, Njarðvíkingurinn 
knái Ástþór Ingason sem hafði leikið með KR 
árin á undan.  

Árið 1990 voru Kanar leyfðir að nýju.  Okkar 
fyrsti Kani var Jeff Null sem byrjaði nokkuð 
sterkt en dalaði eftir því sem leið á tímabilið og 
var hann að lokum látinn fara (ekki beint sá síð-
asti sem kom til með að lenda undir grindvísku 
fallöxinni).   Næstur kom Ron Davis en hann 
hafði meiri áhuga á grindvískum konum en 
körfubolta.   Að lokum duttum við í lukkupott-
inn er Darren Fowlks mætti á svæðið og sigldum 
við nokkuð örugglega inn í úrslitakeppnina 

sem 4. lið en þurftum að lúta í lægra haldi fyrir 
verðandi meisturum KR í undanúrslitum.

Grindavík var þarna komið á kortið en 
samhliða því hækkuðu hlutabréfin í Icelandair.  
Fyrsti útlendingurinn sem mætti tímabilið 90/91 
var enginn annar en Gus Santos sem hefði leikið 
landsleiki með Puerto Rico ef ég man rétt.  Þetta 
árið átti heldur betur að gera hlutina rétt og var 
Margeir Guðmundsson, formaður kkd. UMFG 
sendur út til að skoða kappann.  Sagan segir að 
Margeir hafi bara hitt Santos á McDonalds en 
þegar hann mætti á klakann þá var hann ansi 
mörgum kg of þungur og fljótlega sendur heim.  
Anthony „Hubba bubba“ King kom næstur og 
heillaði grindvíska upp úr skónum til að byrja 
með en aðrar eins troðslur höfðu ekki sést í háa 
herrans tíð!  En það reyndist síðan vera það eina 
sem kappinn gat og fékk hann því reisupassann 
fljótt líka.   Þá loksins gekk gæfan með okkur í lið 
og Dan Krebbs gekk til liðs við okkur.  Ég leyfi 
mér að fullyrða að hann sé einn besti Kaninn 
sem í Grindavík hefur komið og liðið komst 
á flug.   Fyrir þetta tímabil fengum við hinn 
góðkunna Jóhannes Kristbjörnsson frá Njarðvík 
en Ástþór Inga hafði skilað sér aftur í Ljónagryfj-
una.  Við enduðum að lokum í 3. sæti og hefðum 
þ.a.l. átt að mæta Keflavík sem endaði í 2. sæti í 
úrslitakeppninni en við mættum Njarðvík sem 
endaði í efsta sæti (skil ekki alveg út af hverju).   
Njarðvík sópaði okkur út og vann svo Keflavík í 
frægri rimmu þar sem Keflavík hafði komist yfir 
1-2 og gat tryggt sigurinn á heimavelli.  Í þeim 
leik skallaði Teitur Örlygs Gunnar bróður sinn 
u.þ.b. þegar Gunnar var að fara taka mikilvæg 
vítaskot    Það sem vakti mikla athygli þetta 
tímabil var koma Franc Booker til ÍR-inga en 
önnur eins byssa hafði ekki sést hér á landi!

Dan Krebbs hélt áfram með okkur tímabilið 
91-92 en meiddist eftir áramót og varð það 
skarð fyrir skyldi.  Dan fékk fyrrum liðsfélaga 
sinn síðan í Ástralíu, Joe Lewis Hurst („Jumpin 
Joe) og reyndist hann mikið augnakonfekt og 
yfir höfuð góður leikmaður.  Allt kom þó fyrir 
ekki og við komumst ekki í úrslitakeppnina.  
Keflvíkingar urðu Íslandsmeistarar eftir rimmu 
við Valsmenn sem höfðu fengið Franc Booker en 
Valur sló Njarðvík óvænt út í undanúrslitum.

Dan Krebbs var ráðinn spilandi þjálfari næsta 
tímabil og við fengum Pálmar Sigurðsson frá 

Haukum.  Það gekk ekki nægilega vel til að 
byrja með en Krebbs hafði greinilega ekki jafnað 
sig alveg á meiðslunum frá því árinu áður.  Ég 
man þetta ekki alveg en alla vega þá var ákveðið 
að skipta um mann í brúnni, Pálmar tók við 
og fenginn var nýr Kani, rumurinn Jonathan 
Roberts.  Liðið komst að lokum í úrslitakeppnina 
en þurfti að lúta í lægra haldi fyrir Haukum 0-2 
en Keflvíkingar tóku Haukana svo í kennslu-
stund í úrslitarimmunni og unnu 3-0.

Tímabilið 93/94 tók Gummi Braga við 
þjálfuninni ásamt því að leika með liðinu.  Hann 

Saga          Grindavíkur:  

Úrvalsdeildin
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Verbraut 3 • 240 Grindavík
Sími: 893 3719 & 823-1118 

hopsnes@simnet.is

Gáma-
þjónusta!

Papa´s Pizza 
Grindavík 

 

426 - 9955 

Rúnar S. Sigurjónsson málari 

sími 894-2069
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Hraunsvík
ÚTGERÐ

GG Sigurðsson ehf.
V e r k t a k a þ j ó n u s -

Staðarhraun 44
Sími: 426 7266 & 893 3024 
Netfang: ggsig@simnet.is

Áfram Grindavík!

fékk unga og mjög góða Keflvíkinga, Nökkva Má 
Jónsson og Hjört Harðarson og í fyrsta skipti var 
tekinn bakvörður í Kanaígildinu, Wayne Casey.  
Sá var lengi í gang og vildu margir sjá hann í 
næstu Flugleiðavél en Gummi hélt nú ekki og 
stóð á bak við sinn mann og það skilaði sér því 
Casey blómstraði eftir því sem á leið og liðið 
skilaði sér alla leið í lokaúrslit á móti Njarðvík.  
Liðin skiptust á sigrum á heimavelli og þar sem 
Grindavík hafði unnið deildina þá var odda-
leikurinn í Grindavík og er talið að um 1500 
manns hafði verið í húsinu!  Leikurinn í járnum 
allan tímann og Njarðvík fékk síðustu sóknina 
og leikurinn jafn.  Brotið var á Ronday Robinson 
sem tryggði Njarðvík sigurinn með vítum þegar 
leiktíminn var runninn út!  Grátlegt tap!

Næsta tímabil vildi Gummi einbeita sér ein-
göngu að því að spila og Friðrik Ingi Rúnarsson 
tók við keflinu.  Guðjón Skúlason gekk til liðs við 
okkur en Hjörtur fór í nám til Bandaríkjanna.  
Fyrsti Kaninn sem mætti verður lengi í minnum 
hafður, leikstjórnandinnTony Smith.  Hann 
var ekki nema ca. 170 cm á hæð en aðra eins 
hæfileika höfðu menn ekki séð!  Var ótrúlegt að 
fylgjast með kauða og lék hann sér að öllum and-
stæðingum.  Með hann innanborðs hefði ekki 
þurft að spila mótið en eitthvað klikkaði og hann 
hélt til Tyrklands og við sátum eftir með sárt 
ennið.   Næstur kom Joe Wright sem hafði slegið 
í gegn með Breiðablik árið áður en það hentaði 
honum greinilega bara að spila með lélegu liði og 
hann fékk að taka pokann sinn fræga.  Þá kom 
Greg Bell sem var með flotta ferilskrá úr skóla 
en eitthvað voru honum mislagðar hendur.  Á 
endanum kom svo Franc nokkur Booker og liðið 
komst á flug, vann m.a. bikarkeppnina í fyrsta 
skipti.  En Booker fór að fatast flugið sem leiddi 
til þess að hann var rekinn svo síðasti farseðill 
keyptur af Icelandair þetta tímabilið var fyrir 
Mark Allan Mitchell.  Frábær bakvörður sem 
gaman var að fylgjast með.  Hann leiddi okkur 
alla leið í úrslitin en þar þurftum við aftur að 
lúta í lægra haldi fyrir Njarðvík, 2-4.  Þetta var 
fyrsta árið sem 8-liða úrslitakeppni var tekin 
upp og sigldum við í gegnum Hauka fyrst og svo 
Keflavík í undanúrslitum.

Tímabilið 95/96 verður lengi í minnum haft 
en þá kom fyrsti Íslandsmeistaratitill okkar 
Grindvíkinga!  Gaui Skúla hélt aftur heim á leið 
en Hjörtur sneri aftur úr námi.  Kaninn sem 
varð fyrir valinu varð Herman nokkur Myers, 
gríðarlega öflugur inside maður!  Liðið var á 
góðu flugi en þá snerist lukkuhjólið tímabundið 
öfugt því Myers handarbrotnaði.  Í staðinn var 
fenginn Rodney Dobart.  Hann mátti horfa upp 
á „standing ovation“ fyrir Myers þegar grindvísk-
ir áhorfendur hylltu hann og þökkuðu vel unnin 
störf og hófst svo fyrsti leikur Dobart.  Háværar 
raddir voru á þá leið að þennan Dobart skyldi 
senda heim með fyrstu vél enda skoraði hann 
einungis 2 stig í þessum leik.   En honum átti 
heldur betur eftir að vaxa ásmegin og sérstaklega 
batt hann vörnina vel saman og varði ófá skotin.  
Háloftatroðslur hans yljuðu Grindvíkingum 
um hjartarætur og muna allir eftir ótrúlegum 
tilþrifum hans þegar titillinn var tryggður í 
Keflavík en þá tróð hann 2x eftirminnilega yfir 
David Grisom.  Sagan segir að Grisom hafi aldrei 
jafnað sig almennilega eftir þessar aðfarir!

Næsta tímabil hélt Gummi Braga á vit ævin-
týranna og gerðist atvinnumaður í Þýskalandi.  
Eins yfirgaf Hjörtur skútuna og hinn reyndi 

Jón Kr Gíslason ákvað að klæðast Grindavíkur-
búningnum.  Ekki gekk að fá Dobart aftur en 
Herman Myers hafði jafnað sig á meiðslunum og 
sneri aftur eftir stutt stopp John Jackson.  Liðið 
komst alla leið í lokaúrslit en þurfti að sætta sig 
við tap á móti Keflvíkingum sem náðu þar með 
fram hefndum frá árinu áður en þarna lék í 
fyrsta skipti með Keflavík Damon Johnson sem 
átti eftir að koma ansi oft við sögu á móti okkur.  
Eftirminnilegast frá þessum vetri var þegar hluti 
liðsins fór á Ísafjörð en meirihlutinn var veður-
tepptur í Reykjavík!  Ísfirðingar neituðu að fresta 
leiknum en einungis 4 leikmenn voru mættir, 
Herman Myers, Jón kr, Marel Guðlaugs og Pétur 
Guðmunds.  Dagbjartur Willardsson liðsstjóri 
reimaði á sig skóna og ekki ómerkari menn en 
Bjössi Birgis og Grétar Guðfinnsson sem höfðu 
mætt á leikinn sem áhorfendur, voru settir í 
búning!  Skemmst er frá því að segja að við 
unnum leikinn en það var ekki nægjanleg niður-
læging fyrir heimamenn sem ákváðu að kæra 
leikinn því þeir vildu meina að Daddi Will hafi 
ekki verið löglegur, héldu að hann væri skráður 
í GG!  Þeir töpuðu kærunni og 2 yndisleg stig í 
pokanum.

Tímabilið 1997/1998 var eftirminnilegt 
en sumir vilja meina að þar höfum við rekið 
frá okkur Íslandsmeistaratitilinn!  Benedikt 
Guðmundsson hafði tekið við liðinu og fékk 
frábæra leikmenn til liðs við okkur, Grikkjann 
unga Konstantinos Tsartsaris og bakvörðinn 
Darryl Wilson.  Báðir voru þeir framúrskarandi 
leikmenn og sigldum við auðveldlega í gegnum 
deildarkeppnina með 19/3 og vorum langefstir.  
Tókum bikarinn auk þess örugglega.  En Wilson 
fór að sýna af sér ansi dapra hegðun sem varð á 
endanum til þess að ákveðið var að reka hann!   
Wilson hafði leikið sem skotbakvörður en í 
staðinn kom meiri leikstjórnandi, Walsh Jordan 
og Helgi Jónas sem hafði verið leikstjórnandi 
færði sig yfir í skotbakvörðinn.  Við fengum eins 
erfiðan andstæðing og hugsast gat í 8-liða úr-
slitunum en það voru Skagamenn með Damon 
nokkurn Johnson í fararbroddi og Alexander 
Ermolinski.  Þeir „mötsuðu“ frábærlega á móti 
okkur og sérstaklega átti Grikkinn ungi í erfið-
leikum með Ermolinski.  En Damon Johnson 
sem hafði og átti eftir að reynast okkur erfiður 
ljár í þúfu, reyndist okkar banabiti og Skaga-
menn slógu okkur óvænt út í 8-liða úrslitum!  
Njarðvíkingar lönduðu Íslandsmeistaratitlinum 
þetta tímabil en þarna steig fram á sjónarsviðið 
Örlygur Sturluson sem féll svo sviplega frá 

nokkrum árum seinna.
Gummi Braga sneri til baka úr atvinnu-

mennsku tímabilið 98/99 og tók við þjálfun 
liðsins.  Lítið gekk sem varð á endanum til þess 
að Gummi var rekinn og Einar Einarsson tók við 
stjórninni.  Stórskyttan Herbert Arnarson gekk 
til liðs við okkur fyrir þetta tímabil og Kaninn 
var bakvörðurinn Warren Peebles.  Liðið endaði 
í 4. sæti í deildinni og lagði KR að velli í 1. um-
ferð úrslitakeppninnar en eftir hörku rimmu við 
Keflavík þurftum við að lúta í lægra haldi, 1-3.  
Keflvíkingar kláruðu svo granna sína úr Njarðvík 
í lokarimmunni um Íslandsmeistaratitilinn.

Við duttum í lukkupottinn tímabilið 
1999/2000 því Brenton Birmingham sem hafði 
verið frábær með Njarðvík tímabilið á undan, 
datt upp í hendurnar á okkur í upphafi tímabils.  
Einhver Kani hafði mætt í upphafi tímabilsins 
en honum var fórnað fyrir Brenton.  Alexander 
Ermolinski hafði einnig gengið til liðs við okkur 
og mynduðu þeir tveir ansi öflugt „inside/
outside punch“!  Svo gott að bikarinn varð okkar 
eftir úrslitaleik á móti KR en þeir röndóttu náðu 
að hefna í lokaúrslitunum um Íslandsmeistara-
titilinn og unnu 3-1.  

Tímabilið 2000/2001 vorum við í talsverðu 
ströggli og tókum aftur upp traust viðskipta-
samband við Flugleiðir.   Fyrsti Kaninn var Kim 
Lewis sem hafði gert frábæra hluti með Snæfelli 
árin á undan. Hann var góður hjá okkur og liðið 
hafði verið á góðu róli og vann m.a. fyrirtækja-
bikarinn í fyrsta sinn en Lewist meiddist fljótlega 
eftir áramót og þar með þurfti að gera breytingar.  
Næstur kom Kevin Daley en hann var ekki 
merkilegur pappír og rétt fyrir úrslitakeppni var 
teningnum kastað og bakvörðurinn William 
Keys mætti á svæðið.  Ruddalega fljótur og góður 
leikmaður og liðið komst á réttu brautina aftur 
en endaði þó bara í 7. sæti og mætti Tindastóli í 
8-liða úrslitum.  Hörku rimma en Stólarnir nýttu 
heimavöllinn og unnu 2-1.

Friðrik Ingi sneri aftur í þjálfun fyrir næsta 
tímabil en þetta reyndist erfitt tímabil reksturs-
lega séð og þurftu leikmenn að taka á sig 
launalækkun á miðjum vetri auk þess sem 
2 útlendingum var sagt upp.  Kaninn Andr-
eas Bailey og þarna var í fyrsta sinn kominn 
Evrópumaður, bakvörðurinn Miha Cmer.  Menn 
brettu upp ermar og fengu frábæran Kana fyrir 
lokasprettinn, Tyson Patterson sem nokkrum 
árum seinna varð Íslandsmeistari með KR.  
Við enduðum í 5. sæti í deildinni en sópuðum 
Tindastóli út í fyrstu umferð úrslitakeppninnar.  
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Í undanúrslitum mættum við verðandi Íslands-
meisturum Keflvíkinga með títtnefndan Damon 
Johnson í broddi fylkingar.  Keflvíkingar unnu 
fyrstu 2 leikina en við svöruðum í Keflavík.  Í 4. 
leiknum sem var í Grindavík var allt á suðu-
punkti og Keflavík stigi yfir fyrir lokasóknina en 
þá var brotið á Damon Johnson og hann fór á 
vítalínuna.  Hann setti fyrra vítið niður og mis-
notaði það seinna viljandi því annars hefðum við 
tekið tíma og fengið boltann við miðju.  Nökkvi 
Már Jónsson gerði sér lítið fyrir og tók frákastið, 
miðaði og lét svo vaða frá eigin körfu og boltinn 
small á hringum,  grátlega nærri að fara ofan í og 
þar með hefðum við unnið leikinn!

Tímabilið 2002/2003 duttum við í Kana-
lukkupottinn þegar Darrel Keith Lewis hóf 
farsælan 3. ára feril með okkur.  Gummi Braga 
sættist við gamla klúbbinn sinn eftir að hafa 
verið rekinn nokkrum árum áður og sneri 
til baka.  Liðið náði sér frábærlega á strik og 
vann deildarkeppnina.  Damon Johnson (enn 
og aftur!) fékk íslenskan ríkisborgararétt þetta 
tímabil og Keflvíkingar gátu því bætt við sig 
Kana, Edmund Saunders og það reyndist of stór 
biti fyrir okkur að kyngja og Keflvíkingar fóru 
létt með okkur, 3-0 í lokarimmunni.

Tímabilið 2003/2004 verður alltaf kallað „Dan 
Trammel tímabilið“!  Þetta ár voru engin höft á 
fjölda Kana en hins vegar þurfti að koma öllum 
leikmönnum undir launaþak að hætti NBA-liða.  
Við vorum áfram með Darrel Lewis og fengum 
þennan Dan Trammel líka.  Sá var mikill íþrótta-
maður og háloftafugl og féllu grindvískir körfu-
knattleiksaðdáendur kylliflatir fyrir honum enda 
gekk líka ansi vel og í fyrsta sinn í sögunni tókst 
liði að fara í gegnum fyrri umferðina taplaust!  
11-0 var niðurstaðan um áramót en þá var tekin 
ákvörðun sem fór ekki vel í marga, Trammel lát-
inn fara!  Mörgum þótti þetta skrýtin ákvörðun 
í ljósi stöðunnar en Frikki þjálfari var viss í sinni 
sök.  En lukkuhjólin snerust ekki eins vel fyrir 
okkur áfram og upphófst mikil þrautaganga að 
finna rétta manninn.  Frikki var búinn að finna 
mjög álitlegan Kana þegar hann tók ákvörðunina 
með að reka Trammel en þeim gauk snerist 
hugur rétt áður en hann átti að stíga upp í flug-
vélina.  Þá kom Timothy Szatko sem reyndist 
slappur. Stanley Blackmon átti að vera mjög 
góður en var ekki í formi, 2 leikir.   Á endanum 
kom rumurinn Jackie Rogers sem hafði verið 
látinn fara frá liði sínu í Argentínu.  Á leiðinni til 
Grindavíkur frá Keflavíkurflugvelli sagði Jackie 
Frikka þjálfara að hann gæti ekki beðið eftir að 
mæta þessu liði sem hafði rekið hann og sýna 
þeim í tvo heimana. Eitthvað fóru grindvísku 
alparnir illa í kappann sem var grátandi inni í 

klefa fyrir fyrsta leik sinn, sagðist ekki vera „used 
to those big mountains“.   Botninn tók úr þegar 
hann hringdi grátandi um miðja nótt í Frikka 
þjálfara en þá blés vindurinn ansi hressilega.  
Hann bað Frikka um að fá að gista á gólfinu 
hjá honum. Rétt fyrir úrslitakeppni tókst stjórn 
okkar á ótrúlegan máta að koma 3. Kananum 
undir launaþakið og bakvörðurinn Anthony Q 
Jones bættist í hópinn.   Við fórum í gegnum KR 
í 1. umferð úrslitakeppninnar eftir að hafa tapað 
fyrsta leik á heimavelli en þurftum svo að lúta 
í lægra haldi fyrir Nick Bradford og félögum í 
Keflavík í undanúrslitum en Keflavík vann svo 
Snæfell í FINALS.  Súr endir á tímabilinu fyrir 
okkur sem leit svo vel út í byrjun.

Ég hóf aðkomu mína að grindvískum 
körfuknattleik sem stjórnarmaður tímabilið 
2004/2005 og má segja að um skuggalega eld-
skírn hafi verið að ræða!  Allt frá „U-beygju 
í rétta átt“, týpísk Kanaskipti, íslenskan ríkis-
borgararétt fyrir Darrel Lewis og þjálfaraskipti 
kvennaliðs sem á þeim tímapunkti voru 
taplausar!  Friðrik Ingi ákvað að stíga til hliðar 
og var Kristinn Friðriksson sem hafði gert góða 
hluti með Tindastól ráðinn í staðinn og lék 
einnig með liðinu.  Tveir Kanar voru leyfðir 
þetta tímabil og fengum við ungan miðherja, 
Justin Miller, Darrel til halds og trausts.  Miller 
átti algeran stjörnuleik í sínum fyrsta leik á móti 
Hlyni Bærings og félögum í Snæfelli en ótrúlegt 
en satt þá lenti hann fljótlega í því sem margur 
Kaninn hefur lent í, amma hans veiktist.  Næstur 
kom Terrel Taylor, ágætis sóknarhæfileikar en 
takmarkaður dugnaður og léleg vörn.  En liðið 
náði engan veginn saman og ákveðið að láta 
Kidda taka pokann sinn fræga.  Einar Einars 
tók því aftur við og áfram gakk!  Unnið var 
baki brotnu að íslenskum ríkisborgararétti fyrir 

Darrel Lewis og náðist það í gegn á mettíma 
en þarna var Darrel á sínu 3. tímabili á Íslandi.  
Pointguard tekinn strax eftir áramót og nú skyldi 
vera byggður bikarskápur!  „Mortimer, we´re 
back“ heyrðist er Taron Barker mætti á svæðið 
en sá hafði leikið mjög vel í góðu háskólapró-
grammi en eftir að honum mistókst að skora 
úr venjulegu „lay-up“ þá var það kornið sem 
fyllt mælinn!  Teningnum kastað og Jeff Bochee 
kom í staðinn, frábær leikmaður og mikil skytta.  
Við rétt skriðum inn í úrslitakeppni og fórum 
í oddaleik á móti verðandi Íslandsmeisturum 
Keflavíkur en allt kom fyrir ekki.

Frikki sneri aftur næsta tímabil og tók Palla 
frænda (Páll Kristinsson) með sér úr Njarðvík 
og Damon Bailey, sem hafði verið frábær með 
Hamri tímabilið á undan ráðinn sem Kani.  
Damon var inside maður en þar sem við vorum 
í vandræðum með leikstjórnandastöðuna þar 
sem Helgi Jónas glímdi við meiðsli, var tekin 
ákvörðun um að segja Bailey upp.  Ég hafði 
hýst Bailey um sumarið og þar sem sú sambúð 
hafði gengið frekar brösuglega vildi ég taka Óla 
Björn frænda með mér á fund Bailey til að segja 
honum upp – sem betur fer.   Hann hafði leikið 
vel og tók brottvikningunni ekki beint vel!  Leik-
stjórnandinn Jeremiah Johnson kom í staðinn 
og um áramót bættum við Júgóslava, Nedzad 
Biberovic í hópinn líka.  Liðið komst á flug, vann 
bikarinn en þurfti svo að lúta í lægra haldi fyrir 
Skallagrím í 1. umferð úrslitakeppninnar.

Frikka þjálfara bauðst að taka við stöðu fram-
kvæmdastjóra KKÍ árið 1996 og því var annar 
Frikki, Ragnarsson shanghæaður í starfið.  Fyrri 
Frikkinn hafði þá þegar verið búinn að ganga frá 
ráðningu erlendra leikmanna sem voru Kaninn 
Steven Thomas, Daninn geðþekki Adama 
Darboe og svo Serbi sem ég man ekki alveg 
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hvað heitir en sá staldraði stutt við vegna vesens 
með atvinnuleyfi (farið hefur fé betra).  Thomas 
byrjaði mjög sterkt en eitthvað borðaði kappinn 
óhollt því honum þvarr allur kraftur eftir því sem 
leið á tímabilið og hann endaði á að meiðast.  
Þá þegar hafði bæst í hópinn annar Bandaríkja-
maður sem fékk portúgalskt vegabréf þá um ára-
mótin, Calvin Clemmons sem hafði spilað með 
Snæfelli áður.  Eins og „He-man“ í laginu töldum 
við okkur vera komnir með þvílíkt buff og jaxl 
en önnur eins pylsa hefur líklega ekki stigið fæti 
inn í íþróttahúsið okkar og hann því látinn fara.  
Þegar Thomas hafði farið og þar sem Calvin 
var inside maður, var tekinn ákvörðun um að 
fá bakvörð, Jonathan Griffin.  Bossinn á honum 
var farinn að hitna nokkuð rækilega um svipað 
leyti og Calvin var látinn fara og náði ég Frikka 
Ragnars þjálfara aðeins varðandi það. Ég sagði 
Frikka að ég hefði borðað með Griffin í hádeginu 
og við hefðum rætt brottvikningu Clemmons og 
ég sagðist hafa sagt við Griffin að við værum að 
spá í að reka hann líka því okkur vantaði inside 
mann. Frikki brást illa við: „Ertu genginn af 
göflunum drengur?!?!“    Ég náði fínu hláturs-
kasti í símann   En um leið og Clemmons yfirgaf 
svæðið var eins og þungu fargi væri létt af Griffin 
sem óx heldur betur ásmegin og komum við á 
blússandi run-i inn í úrslitakeppnina og slógum 
Skallagrím út í 1. umferð 1-2.  Liðin skiptust 
á  að sigra á útivelli.  Meistaraefnin úr Njarðvík 
voru andstæðingurinn í undanúrslitum og var 
um svakalega rimmu að ræða sem fór í oddaleik 
í Njarðvík.  Þar lönduðu heimamenn sigri en 
engu að síður frábær frammistaða okkar manna.  
Njarðvík tapaði svo fyrir KR í baráttunni um 
titilinn en þar fór fyrrnefndur fyrrum leikmaður 
okkar, Tyson Patterson á kostum fyrir KR.

Tímbbilið 2007/2008 var ákveðið að halda 
áfram með Jonathan Griffin því hann endaði 
gríðarlega sterkt með okkur og einnig var Igor 
Beljanski fenginn úr Njarðvík en hann þjálfaði 
einnig kvennaliðið og leiddi það til sigurs í 
bikarkeppninni.  Liðið virkaði mjög óárenni-
legt til að byrja með og var Griffin algerlega 
óstöðvandi og var t.d. með tölurnar 43 stig, 13 
fráköst, 10 stoðsendingar og eitthvað af stolnum 

boltum í leik í fyrirtækjabikarnum sem var leik-
inn fyrir Íslandsmót.  En Griffin fór að hugsa full 
mikið um eigin tölfræði og liðið var bara ekki að 
funkera.  Beljanski ekki að skila sínu inn í teig og 
þar sem Helgi Jónas hafði tekið skóna fram að 
nýju var ákveðið að kasta Kana-teningnum aftur 
og pjúra inside maður fenginn, Jamaal Williams.  
Við tókum Skallagrím í fyrstu umferð eftir odda-
leik á heimavelli og áttum svo heimavallarrétt á 
móti Snæfelli í undanúrslitum.  Töpuðum fyrsta 
leiknum klaufalega og steinlágum svo í Hólm-
inum og því komnir með bakið upp við vegginn 
fræga.  Réttum hlut okkar í 3. leiknum á heima-
velli og vorum svo 19 stigum yfir í Hólminum og 
eitthvað komið inn í 4. leikhluta!  En þá upphófst 
ótrúleg atburðarrás þar sem Snæfell klikkaði ekki 
úr skoti og náði að jafna en við fengum síðustu 
sóknina þegar 3 sekúndur voru eftir og leikhlé 
tekið.  Fléttan gekk fullkomlega upp og Willams 
fékk boltann undir körfunni en klikkaði en hann 
myndi alltaf setja 99 af 100 svona skotum ofan í!  
Snæfellingar gengu svo á lagið í framlengingunni 
og tímabilið því búið!  Þeir fóru ekki lengra og 
Keflavík slagtaði þeim í lokaúrslitunum.

Tímabilið 2008/2009 er eitt eftirminnilegasta 
tímabil í sögu íslensks körfubolta!  Um mitt sum-
ar þurfti ekki að spila mótið því við höfðum bætt 
þvílíkt við okkur af flottum mannskap, Brenton 
Birmingham úr Njarðvík og Arnar Freyr Jónsson 
úr Keflavík.  Helgi Jónas kominn í frábært form, 
Gulli Eyjólfs, Paxel, Palli K og Lalli svo einhverjir 
séu nefndir, frábært lið!  Damon Bailey sem við 
höfðum rekið nokkrum árum áður hafði spilað 
tímabilið á undan í Njarðvík og stóð sig mjög vel 
svo Frikki Ragnars vildi fá hann og hann því ráð-
inn en ákveðið að hann myndi ekki búa hjá mér 
til að byrja með!   Eftir að þetta var allt kunn-
gert snerist valdataflið við því KR skákaði okkur 
„bigtime“ með því að fá Jón Arnór Stefánsson og 
Jakob Sigurðsson til baka úr atvinnumennsku!  
Aftur þurfti ekki að spila mótið.   Svo skall hið 
fræga hrun á og allir létu Bandaríkjamenn 
sína fara – nema KR sem skartaði frábærum 
Kana, Jason Dourisseau.   En við Grindvíkingar 
þekkjum ekki að leggjast niður án baráttu og var 
hlaðið í Kana eftir áramót og enginn annar en 
Nick Bradford mætti á svæðið.  Grindavík og 
KR sigldu í gegnum úrslitakeppnina og mættust 
í epískri úrslitaseríu sem enginn mun nokkurn 
tíma gleyma!  KR tók forystuna en við jöfnuðum 
á heimavelli.  3. leikurinn á Skírdegi var einfald-
lega yndislega skemmtilegur dagur!  Stuðnings-
menn mættu fylktu liði á Players í Kópavogi og 
DHL-höllin var síðan TROÐFULL!  Söngelsku 
Grindvíkingarnir þjöppuðu sér fyrir aftan 
aðra körfuna og tóku KR-inga algerlega út af 
laginu og var fræg myndin af Óla Ól sem þá var 
stuðningsmaður, nuddandi á sér geirvörturnar á 
meðan Fannar Ólafs tók víti   Nick Bradford fór 
algerlega á kostum og skoraði yfir 50 stig!  1-2 
fyrir okkur og hægt að klára dæmið á laugardegi 
á heimavelli!  Bærinn fór á annan endann og þar 
sem leikinn bar upp á afmælisdegi fyrsta Íslands-
meistaratitilsins, þóttust getspakir sjá eitthvað 
skrifað í skýin!  En spennustigið var ekki rétt hjá 
einum né neinum og KR tryggði sér oddaleik á 
heimavelli.  Auðvitað muna þetta allir en lengi á 

maður eftir að velta því fyrir sér hvað gerst hefði 
ef við hefðum bara skotið á helvítis körfuna í 
lokasókninni, 1 stigi undir!!!

Palli frændi hélt heim á leið árið 2009 og við 
fengum Breiðhyltinginn Ómar Örn Sævarsson 
í hans stað en Ómar hafði leikið einkar vel með 
ÍR.  Darrel Flake var ráðinn Kani eftir að Amani 
Bin Danish var rekinn eftir 3 leiki og liðið var 
mjög gott.  Komst í úrslit í bikarnum á móti 
Snæfelli en þurfti að lúta í lægra haldi og aftur 
var Snæfell andstæðingurinn í úrslitakeppninni 
og við með heimavallarrétt þar sem við end-
uðum í 3. sæti í deildinni.  En allt kom fyrir ekki 
og Snæfell sópaði okkur út 0-2.  Snæfell full-
komnaði síðan tímabilið sitt með því að vinna 
Keflavík í lokaúrslitum.

Frikki Ragnars ákvað að setja punktinn aftan 
við i-ið eftir 2010 tímabilið og heimamaðurinn 
Helgi Jónas ráðinn í hans stað.  Áfram leyfður 1 
Kani en svo mátti líka vera með Evrópumenn.  
Við tókum góðan bakvörð, Andre Smith og 
hinn ítalskættaða Bandaríkjamann, Ryan Pett-
inella.  Ryan minnti mikið á Shaquille O´Neal á 
vítalínunni en annar eins skrokkur hefur sjaldan 
sést!  Stór og mikill, nautsterkur en hljóp völlinn 
eins og hlébarði!  Merkilegt nokk þá lenti Andre 
Smith í því að amman og systir veiktust og hann 
þurfti því að halda heim á leið.   Í staðinn kom 
leikmaður sem ég var mjög hrifinn af og hefði 
verið frábært að fylgjast með honum eftir áramót 
ef ónefndur Keflvíkingur hefði ekki brugðið fyrir 
hann fæti í síðasta leik fyrir áramót.   Jeremy 
Kelly hafði leikið í Frakklandi en var ekki í sínu 
bestu formi þegar hann kom en var greinilega 
á réttri leið og var liðið farið að líta frábærlega 
út þegar Kelly lenti í því að snúa ökklann á sér 
illa.  Helgi var í vafa hvort hann ætti að bíða eftir 
að hann myndi jafna sig en ákvað að taka ekki 
sénsinn á því þegar honum bauðst annar góður 
Kani.  Rétt áður en sá steig upp í vél snerist 
honum hugur og leit því aftur hafin.  Fljótlega 
fannst kauði en þar sem honum var fyrirmunað 
að fylla atvinnu- og dvalareyfispappírana rétt út 
var horfið frá honum.   Loks fannst Kani, Kevin 
Simms.  Lítill naggur sem virtist lofa góðu en 
endaði svo á að geta ekki neitt!  Síðasta hálmstrá-
ið léleg frammistaða í bikarúrslitum á móti KR.  
Fundað og ákveðið að Helgi Jónas tæki bara 
fram skóna aftur, að róið yrði á örugg mið og 
Nick Bradford fenginn aftur.  Þetta leit vel út 
á pappír en nokkru áður hafði verið bætt við 
Serba, Mladen Soskic, flottum leikmanni.   Brad-
ford var nú ekki alveg sami leikmaður og þegar 
hann skyldi við okkur og duttum við út á móti 
Stjörnunni í fyrstu umferð eftir tap á heimavelli í 
oddaleiknum.  Stjarnan komst alla leið í úrslit en 
þurfti að lúta í lægra haldi fyrir KR sem vann þar 
með tvöfalt eins og Snæfell árið áður.

Næsta tímabil voru leyfðir 2 Kanar en auk þess 
bættum við 2 frábærum leikmönnum í hópinn, 
Ísfirðingnum Sigurði Þorsteinssyni  sem hafði 
spilað með Keflavík og Jóhanni Árna Ólafssyni 
úr Njarðvík.  Við unnum strax í Kana-lotteríinu 
því Giordan Watson og J´Nathan Bullock voru 
frábærir!  Bullock reyndar nokkuð lengi í gang 
þar sem hann hafði meiðst tímabilið á undan 
en hann reyndist síðan vera langbesti Kaninn í 
deildinni.  Til að setja punktinn yfir i-ið bættist 
svo Ryan Pettinella við eftir áramót, í boði föður 
síns, Ed Pettinella   Liðið var frábært og hefði átt 
að vinna tvöfalt en lenti í nýjum Könum KR-inga 
strax eftir áramót sem náðu sér vel á strik svo 

bikarinn rataði ekki rétta leið en Fyrirtækja-
bikarnum hafði verið landað fyrr um haustið.  
Ekki feilspor stigið í úrslitakeppninni og Þór 
Þorlákshöfn tekið nokkuð auðveldlega í FINALS.  
Gríðarlegur fögnuður braust út í Grindavík 
þegar Íslandsmeistaratitlinum var loksins náð 
HEIM aftur!

Helgi Jónas hætti á toppnum vegna anna við 
fyrirtæki sitt og hinn sigursæli þjálfari kvenna-
megin, Sverrir Þór Sverrisson ráðinn í hans 
stað.  Hann keypti fullt af miðum í Kanahappa-
drættinu og uppskar eftir því en þeir Aaron 
Broussard og Sammy Zeglinski voru frábærir 
allt tímabilið.  Þarna sást aftur hversu mikilvægt 
er að draga strax lengsta Kanastráið því það 
kann aldrei góðri lukku að stýra að vera gera 
mannabreytingar á miðju tímabili.  Þetta ár var 
útlendingareglunni breytt á þann máta að alltaf 
þurftu að vera 3 íslenskar kennitölur inni á vell-
inum  í einu, þetta þýddi í raun að leyfðir voru 
2 útlendingar.  Það kom hins vegar ekki í veg 
fyrir að Ed Pettinella myndi styrkja kkd. Umfg 
aftur og Ryan mætti aftur til Einsa Dagbjarts 
„pabba síns“ og bjó þar ásamt Sammy.  Stjörnu-
menn höfðu skipt um Kana undir það síðasta og 
duttu í lukkupottinn með Jarryd Frye og í hönd 
fór svakaleg barátta í FINALS.  Við komumst 
yfir en Stjörnumenn svöruðu með 2 sigrum og 
gátu tryggt sigurinn í Ásgarði, Garðabæ.  Þeir 
stóðust ekki álagið og við komum seríunni í 
hreinan úrslitaleik á heimavelli.  Þar stigum við 
ekki feilspor og annar titillinn í röð staðreynd!  
Hefndum þar fyrir tap á móti Stjörnunni í 
bikarúrslitum.

Kanagæfan yfirgaf okkur tímabundið eftir 2 
frábær ár en Kanareglunni var auk þess breytt 
og nú þurftu alltaf að vera 4 íslenskar kennitölur 
inni á vellinum.  „Spekingurinn“ Chris Stephen-
son var fljótlega látinn fara.  Honum ljáðist að 
segja frá því að hann hefði slitið krossband tíma-
bilið á undan.  Næstur kom Kendall Timmons 
en hafði slitið hásin tímabilið á undan og sýndi 
engan veginn það sem hann átti að geta, bless!   
Þá kom Derek Thomas, mjög góður en fékk 
ekki atvinnuleyfi vegna vafasamrar fortíðar en 
loksins gekk kapallinn upp þegar Lewis Clinch 
mætti.  Liðið mjög gott, vann bikarkeppnina en 
þurfti svo að lúta í lægra haldi fyrir frábærum 
KR-ingum í FINALS, 3-1.

Tímabilið 2014/2015 var gífurlega erfitt en eft-
ir að ráðinn hafði verið Kana-bakvörður bauðst 
Sigurði Þorsteinssyni atvinnumennska í Svíþjóð.  

Siggi stökk á það og við því miðherjalausir.  
Kanadabakvörðurinn Joel Haywood hafði verið 
ráðinn eftir að Brendon Roberston var strax 
látinn fara en Joel mátti síns lítils með okkur án 
stórs manns inni í teig.  Því ákveðið að skipta 
honum út og fá stóran mann í staðinn.  Rodney 
Alexander sem hafði leikið áður með ÍR kom, 
mikill skrokkur en eitthvað vantaði á metnaðinn 
því hann var nokkrum kg of þungur þegar hann 
mætti og kom sér aldrei almennilega í form.  Við 
rétt skriðum inn í úrslitakeppni og urðum KR að 
auðveldri bráð í fyrstu umferð úrslitakeppninnar.  
KR vann svo Tindastól í FINALS.

Varla þarf að rifja mikið upp tímabilið í fyrra 
en gerum það samt.   Sverrir ákvað að segja skilið 
við þjálfaraflautuna sína í bili og ekki var reynt 
að sækja vatnið yfir lækinn og heimamaðurinn 
Jóhann Þór Ólafsson ráðinn í hans stað.  Lítið 
gekk og sérstaklega voru okkar mislagar hendur 
í Kanavali en sá fyrsti sem kom hét Hector 
Harald.  Gauta bróður, framkvæmdastjóra varð 
að orði að þetta væri dauðadæmt, enginn sem 
héti Hector gæti verið góður í körfubolta!  Í besta 
falli gæti þetta verið ágætis vínekrubóndi með 
múlasna í eftirdragi!   Hector hvarf fljótlega á 
braut og við spiluðum fyrstu 3 leikina Kanalausir 
og þeir unnust allir!  Á svæðið mætti Eric Wise, 
fantagóður leikmaður sem þó sýndi ekki alveg 
hvað í honum bjó að mínu mati en þó það góða 
hluti að í fyrsta skipti seldum við Kana frá okkur!  
Lið frá S-Kóreu hafði lengi haft Wise undir smá-
sjánni og gerði okkur tilboð sem við gátum ekki 
hafnað.  Enn á ný farið á Kanamiðin og héldum 
við að þvílíkur hvalreki væri að koma á okkar 
fjörur er Charles „Chuck“ Garcia var ráðinn.  
Leikmaður um 2,08 m að hæð og hafði spilað 
sem bakvörður þar til hann fór í háskóla þar sem 
hann sýndi stundum ÓTRÚLEG tilþrif!  En eftir 
að hafa ekki verið valinn í NBA eins og hann 
átti að vera pottþéttur með, lá ferillinn lóðrétt 
niður á við og hann hefur spilað stóran mann 
allar götur síðan.  Þrátt fyrir hæðina þá er ekki 
vottur af stórum manni í honum og ráðningin 
því mikil vonbrigði!  Aftur rétt skriðum við inn 
í úrslitakeppnina og vorum aftur fallbyssufóður 
fyrir KR-inga sem unnu titilinn 3. árið í röð eftir 
rimmu við Hauka.

2016/2017..........?????
Þá er þessari umfjöllun lokið.  Í næstu leikja-

skrá verður saga kvennaliðs Grindavíkur rakin.
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Securitas Reykjanesi sími 580 7200

Jóhann Þór Ólafsson er nú með karlaliðið sitt 
annað ár, búinn að hlaða innná reynslu beltið 
þó svo að síðasta tímabil hafi vissulega tekið á. 
Jóhann fékk á sig hverja ölduna á fætur annari 
í hinum ýmsu myndum. Liðið fór þó í úrslita-
keppni en að lokum þurftu drengirnir að lúta í 
gras fyrir verðandi Íslandsmeisturum KR. 

“Ég lærði mjög mikið. Ég rak mig á oftar en 
einu sinni og oftar en tvisvar. Það var eitt og 
annað sem að fór útskeiðis hjá mér en ég ætla 
mér hins vegar að nýta bæði það góða sem 
og það slæma og stefni á að koma út úr þessu 
tímabili reynslunni ríkari og betri þjálfari.” sagði 
Jóhann Þór í samtali.  “Já ég get ekki neitað því 
að ég fann fyrir pressu á síðasta tímabili. Mér 
leið samt aldrei illa hennar vegna. Meira vegna 
gengi liðsins og hvernig allt klikkaði sem gat 
klikkað. Það hefur alltaf verið krafa um árangur 
í Grindavík og það verður þannig líka í vetur þó 
svo að hann verði mældur í allt öðru en áður.” 
sagði Jóhann Þór um pressuna sem fylgir því 
að stýra meistaraflokki UMFG.  Liðið hefur 
vissulega átt góðu gengi að fagna síðustu ár þrátt 
fyrir að síðasta tímabil hafi verið ákveðin von-
brigði.  Sem fyrr segir gengu öldur á liðið og ekki 
síst á Jóhann sem þjálfara liðsins og var hann 
gagnrýndur hart hjá ýmsum miðlum. “Gagn-
rýni á alltaf rétt á sér og menn hafa mismunandi 
skoðanir. Það er alveg hægt að segja að ég hafi 
klúðrað mínu fyrsta tækifæri og hægt að færa 
fyrir því skýr og góð rök. Eins og ég sagði þá 
gerði ég mistök og rak mig á og allt það. Stærstu 
mistökin sem að ég gerði að mínu mati var að ég 
var hræddur við að taka stórar og mögulega leið-
inlegar ákvarðanir sem að eftir á að hyggja hefðu 
hjálpað liðinu að mínu mati. Ég pældi líka mikið 
í því hvort að þessum og hinum finndist ég vera 
að gera rétt eða hrífast að því sem að ég væri að 
gera. Í stað þess að fylgja minni sannfæringu og 
láta verkin tala. Þessir hlutir eru akkúrat ekki 
það sem einkennir góðan leiðtoga. Miðað við 
allt þetta átti þetta tal rétt á sér að mínu mati. Ég 
hinsvegar fékk annan séns og ætla mér að nýta 
hann. Það verður svo að koma í ljós hvort að 
það takist.”  Skútan þetta árið er vissulega skipað 
yngri hásetum sem eru ekki öllum hnútum 
kunnugir í þeim stórsjó sem Dominosdeildin er 
en Jóhann er hins vegar kokhraustur. “Tímabilið 
leggst mjög vel í mig. Þetta verður spennandi og 
mikil áskorun fyrir mig og liðið. Þetta er aðeins 
öðruvísi núna. Alveg frá því að ég fór að fylgjast 
með körfubolta í Grindavík hefur markið verið 
sett hátt og miklu tjaldað til. Þetta er svolítiíð 
öðruvísi í ár. Ekki eins miklar væntingar en við 
ætlum að reyna að nýta okkur það. En ætla ég að 
gera hlutina eins og ég tel þá eiga að vera. Vera 
ég sjálfur og fylgja minni sannfæringu. Ég mun 
einnig nýta mér alla þá hjálp frá ýmsum aðilum 
eins og ég hef alltaf gert.”  En hvernig bolta 
mega stuðningsmenn liðsins eiga von á þetta 

tímabilið? Það er nokkuð ljóst að mínu mati að 
við þurfum helling að sanna og þá helst fyrir 
okkur sjálfum. Okkur er ekki spáð góðu gengi 
sem er kannski eðlilegt en við ætlum okkur að 
gera meira en bara að vera með. Til þess þurfum 
við að leggja mikið á okkur í hverjum leik fyrir 
sig og vinna fyrir hvern annan bæði í vörn og 
sókn. Við ætlum okkur að spila fastan árangurs-

ríkan og skemmtilegan körfubolta.Liðið er mikið 
breytt, ungt og að mörgu leyti óreynt. Höfum 
misst mikið í Jóni Axel, Hinriki og Jóhanni Árna. 
En að sama skapi er Ólafur kominn heim sem er 
mikill fengur. Svo má segja að við höfum verið 
kanalausir nánast allt tímabilið í fyrra. Núna er 
Lewis nokkur Clinch kominn og bind ég miklar 
vonir við hann. Liðið er skipað mörgum ungum 
og efnilegum leikmönnum sem að margra mati 
eiga að fá sénsinn. Það má s.s. deila um það 
hvort þeir eigi að fá sénsinn eða hvort þeir eigi 
að vinna sér hann inn. Núna er hins vegar komið 
að því að þeir fá sénsinn. Það var þó nokkuð 
reynt að fá til okkar leikmenn í sumar  suma ansi 
góða og aðra sem að hefðu styrkt hvaða lið sem 
er verulega. Það tókst ekki og staðan er þessi. 
Liðið er skipað ungum drengjum í bland við 
eldri og hef ég fulla trú á að þeir eigi eftir að gera 
góða hluti í vetur.”  Það er augljóst að Jóhann 
ætlar sér að leggja allt sitt af mörkum í þennan 
vetur. Það er nokkuð auðvelt að lesa það úr þessu 
viðtali við hann.  “ Ég vil svo bæta við að ég vona 
að fólk komi og styðja okkar í þessari baráttu 
sem framundan er. Það er mikilvægt að allir sem 
vettlingi geta valdið hjálpi okkur að ná okkar 
margmiðum í vetur. Við getum hæglega gert 
þennan vetur skemmtilegan og eftirminnilegan 
og ekki myndi skemma fyrir að fá stuðnings-
menn okkar með okkur í lið.” sagði Jóhann Þór 
að lokum. 

Ætla að vera ég sjálfur 
og fylgja minni sannfæringu!
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Björn Steinar Brynjólfsson mun þetta 
tímabilið slíta þjálfaraskóm sínum með 
meistaraflokk kvenna. Þetta er frumraun 
Björns í meistaraflokki en hann hefur 
staðið sem aðstoðarþjálfari ásamt því að 
þjálfa yngri flokka. 

Björn kemur kokhraustur til leiks og 
fullur tilhlökkunar. “Það tók mig smá tíma 
að fara yfir það hvort ég gæti tekið við starf-
inu en ég er með frábæran vinnuveitanda  
og ekki má gleyma fjölskyldunni. Án þeirra 
stuðnings þá væri þetta ekki mögulegt. 
Mér finnst það mikil forréttindi að hafa 

verið boðið starfið og er ég mjög spenntur 
fyrir þessu verkefni.” sagði Björn þegar við 
heyrðum í honum nú í upphafi leiktíðar.  
Liðið er breytt frá síðustu leiktíð, leikmenn 
hafa farið og aðrir komið og því ekki úr vegi 
að spyrja Björn um markmið vetrarins. “ 
Við munum vinna eftir þeim markmiðum 
sem við setjum okkur þó við séum ekkert 
að bera þau á torg. Við sjáum svo hverju 
það skilar okkur. Ég fer vel yfir styrkleika 
liðsins og hvar við getum bætt okkur. Allt 
eru þetta fínir einstaklingar í körfubolta 
en þetta snýst svo um að búa til liðsheild.” 

Liðið fór í úrslit í bikar í fyrra þar sem það 
laut í parket gegn sterku liði Snæfells sem 
svo síðar varð Íslandsmeistari einnig. “Það 
hefur ekkert lið unnið titla í september og 
því þarf allan veturinn að leggja hart á sig 
ef lið ætla sér langt.  Stundum þarf að leggja 
stoltið til hliðar og þá er allt mögulegt segi 
ég. Deildin verður sterk í vetur og miklar 
leikmannabreytingar hjá liðum. Við ætlum 
okkur að taka lítil skref í einu og vinna 
okkur út frá því.” Sem fyrr segir er Björn að 
stíga sín fyrstu spor sem þjálfari meistara-
flokks en hvað kemur hann með að borðinu? 

Björn Steinar Brynjólfsson 
- nýr þjálfari kvennaliðs Grindavíkur

“Ég tel það vera kost að ég er heimamaður 
og hef verið viðloðandi körfuboltann sem 
leikmaður eða þjálfari yngri flokka í gegnum 
tíðina. Maður er vanur að vera í umhverfi 
að þurfa að vinna saman og er það ekkert 
nýtt fyrir mér. Þetta er nýr kafli sem er að 
byrja fyrir mig og eins og ég sagði áðan þá 
hlakka ég mikið til vetrarins.” Daníel Guðni 
Guðmundsson sem þjálfaði liðið í fyrra er 
horfinn á brott og þjálfar hann nú karlalið 
Njarðvíkinga í vetur. Daníel gerði vel með 
liðið í fyrra og fóru stúlkurnar bæði í úrslit 
í bikar og í úrslitakeppnina. “Með nýjum 
þjálfara koma nýjar áherslur og breytingar. 
Ég kem til með að breyta einhverju en um 
leið nýta mér annað frá fyrri þjálfara. Það 
þarf svo sem ekkert að vera endalaust að 
finna upp hjólið þegar kemur að þjálfun en 
við þjálfarar höfum auðvitað mismunandi 
skoðanir og áherslur í því sem við viljum fá 
frá leikmönnum og liðinu í heild sinni.” 

BRYGGJAN
Miðgarði 2 - 240 Grindavík - Sími: 426 7100

 Heimasíða: www.kaffibryggjan.is
Netfang: kaffibryggjan@simnet.is

Áfram 
Grindavík!    

E.V.H. verktakar ehf.

Pípulagnir
Þorsteinn Einarsson 864 1331
Tangasund 3 - 240 Grindavík
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Á f r a m  G r i n d a v í k !

Jakob Einarsson
múrari

Sólvellir 4, 240 Grindavík 

Sími  899 2714

Flísa- og múrþjónustan ehf.

Palóma föt og skart
Víkurbraut 62
Sími 426 8711

www.umfgkarfan.is

Afa fiskur
Sími 421 5772

 Blómakot v/Mánagötu

Blóm og gjafavara Sími 894-9211
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Northern Light Inn
hotel • restaurant • blue lagoon road • Iceland

Úrvals beita 
á hagstæðu verði

Sími :527-5599  //  Fax: 421-5989  //  tobis.is  //  tobis@tobis.is  //  Lónsbraut 2, 220 Hafnarfjörður

Sjófrystur smokkfiskur
Saury úr Kyrrahafinu
Sjófryst síld
Kyrrahafssardína
 
Allt til línuveiða
Mustad krókar
Mustad beitningarvélar

Afgreiðslur 
um allt land

Jónsi Múr ehf.
Sími 896 9645

Starfsstöðvar Ísfells og Ísnets:
• Ísnet Þorlákshöfn - Óseyrarbraut 28
• Ísnet Vestmannaeyjar - Flötum 19
• Ísnet Húsavík - Barðahúsi
• Ísnet Akureyri - Oddeyrartangi
• Ísnet Sauðárkrókur - Lágeyri 1
• Ísfell / Ísnet Hafnarfjörður Ísfell ehf • Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

www.isfell.is

Allt til línuveiðaVerkalýðsfélag Grindavíkur
Víkurbraut 46 - Sími 426 8594 Sími 893 5131

Sími 430 3700 -  fmis@fmis.is Marver ehf, Stafholti, 820 2775, 820 2776, 
820 2777, 820 2778

ÞJÓNUSTA ehf.
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Duftlökkum 
                          felgur, stuðara o.fl. 

•  Verndar gegn tæringu
•  Auðveldar þrif
•  Mikið úrval lita

Smiðjuvegi 3 - 200 Kópavogur - Sími 544 5700

www.polyhudun.is

BLÓMAVAL FITJUM
REYKJANESBÆ
sími: 421 8800 • www.blomaval.is

Tannlæknastofan
Víkurbraut 62 - Sími 426 7321

Íslenska
umboðssalan

Northern Light Inn
veitingastaður • hótel • restaurant • Iceland Norðurljósavegi 1, 240 Grindavík, sími 426 8650Norðurljósavegi 1, 240 Grindavík, sími 426 8650

Sjómanna- og vélstjórafélag 
Grindavíkur

Verkalýðsfélag
Grindavíkur

 Max’s Restaurant

Sindrason

Okkar maður í Grindavík

Þjónustuskrifstofa VÍS í Grindavík
Víkurbraut 46 - Verkalýðshúsinu
Opið frá 8:30 – 12:30 og 13:30 – 16:30
Sími 426 8890

Daddi Willards tekur vel á móti þér og býður framúrskarandi tryggingar,
persónulega ráðgjöf og er til þjónustu reiðubúinn.
Verið hjartanlega velkomin – það er alltaf heitt á könnunni!

Dagbjartur Willards
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Kælingehf
Stapahrauni 6 

220 Hafnarf irði

Sími:  565 7918

Áfram 
Grindavík!

Lagnaþjónusta

Suðurnesja
Sími: Úlli 898 6300 og Rúnar 896 6691

Gróf in  13c  •  230  Reyk janesbær  •  S ím i  421 4388
stapaprent@s imnet . i s  •  s tapaprent . i s

stapaprent
Áfram Grindavík!

Nú er séns 
fyrir unga 
leikmenn að 
sanna sig

tímabilinu lauk hjá honum. “Ég var búinn að ákveða að ég ætlaði ekki að 
skrifa undir neitt á Íslandi fyrr en seint í september eða byrjun október. 
Það voru einhver 4 lið sem höfðu samband við mig og ég skoðaði það 
allt saman. Þó maður sé uppalinn Grindvíkingur þá þýðir það ekki að 
þeir hafi einkarétt á mér.  Ég fékk spennandi tilboð frá öðrum liðum en 
Grindavík kom bara með gott tilboð sem mér og konunni leist vel á og 
því ákvað ég að samþykkja það og sé svo sannarlega ekki eftir því.”  Ólafur 
hefur verið í og úr landsliðshópnum sem nýverið kláraði undankeppni 
fyrir Eurobasket og vissulega er landsliðsæti eitthvað sem Ólafur ætlar sér 
að festa í sessi. En hverju mega stuðningsmenn Grindavíkur búast við á 
komandi tímabili? “Ég er búin að taka til í vopnabúrinu og bæta mikið við 
sem á vonandi eftir að gleðja menn og konur sem koma á leiki í vetur. Öll 
baráttan og harkan og krafturinn eru enn til staðar, já og stökkkrafturinn 
þannig að þetta verður bara skemmtilegur vetur.”  Deildin verður að ein-
hverju leyti öðruvísi fyrir Grindavíkurliðið í vetur þar sem liðið er byggt 
upp að miklu leyti á heimamönnum og ákveðin uppbygging þannig séð 
að hefjast. “Við missum náttúrulega máttarstólpa liðsins í Jóni Axel og svo 
Jóhanni Árna. Það var reynt við alla stóru bitana á markaðnum en það 
gekk ekki að næla í þá. Fyrirfram eru KR sterkir og mér sýnist Stjarnan og 
Tindastóll ætli að veita KR mestu keppnina um þann stóra. Ég set takmark 
á að komast í úrslitakeppni og svo ræðum við saman eftir að því takmarki 
er náð. Við förum að sjálfsögðu í alla leiki til að sigra og sjáum svo hvort 
það skili okkur ekki í topp 8 að lokinni deildarkeppni.  Nú er lag fyrir unga 
leikmenn að nýta sér góðan séns sem þeim mun bjóðast. Sanna fyrir öllum 
að þeir eru tilbúnir í djúpu laugina. “ sagði Ólafur að lokum. Ólafur Ólafsson hefur verið endurheimtur 

úr atvinnumennsku (í það minnsta þegar 
þetta er skrifað) og kemur til með að leika í 
gulum búningi næstkomandi vetur í Úrvals-
deildinni. Ólaf þarf ekki að kynna frekar.  
Baráttuhundur sem gefst aldrei upp og þykir 
bara alls ekkert gaman að tapa.  Ólafur ól 
sinn mann suður í Frakklandi síðasta vetur 
og segir þá veru hafa gert sér gott. 

“Síðasta ár var mjög gott körfuboltalega séð 
og lærði ég mikið á þessu ári í Frakklandi. 

Okkur Katrínu leið mjög vel og tölum oft um 
hvað það var yndislegt að vera þarna. Eftir árið 
situr í mér mikill lærdómur á körfuboltann 
og það var mjög gott fyrir mig að fara út fyrir 
þægindarammann sem að Grindavíkin er og 
prófa eitthvað nýtt.  Þarna þekkti mann engin 
og ég þurfti bara að redda mér. Þetta var virki-
lega gott bæði fyrir mig persónulega og sem 
körfuknattleiksmann.“ sagði Óli í samtali nú í 
miðjum september.  Þrátt fyrir að vera kominn 
heim vill Óli ekki segja að atvinnumannaferli 

hans sé lokið. Þvert á móti ætlar Ólafur að 
reyna fyrir sér aftur ef rétta tækifærið býðst. 
“Ég vil og ætla mér aftur í atvinnumenskuna. 
Það hinsvegar komu ekki inn nægilega spenn-
andi tilboð til mín í sumar en ég er alls ekki 
búin að gefa upp á bátinn að fara aftur út. 
Stefnan er sett á að fara strax út og eitthvað 
gott kemur á borðið, þar vil ég spila á þessum 
tímapunkti á ferli mínu.”  Ólafur er þekkt 
stærð í boltanum hér heima og líkt og skatan 
á Þorláksmessu var Ólafur eftirsóttur strax og 




