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Kæru Grindvíkingar! 
Það er kominn október og það þýðir bara að 

körfuboltinn er byrjaður að skoppa aftur.  Þetta 
er búið að vera stormasamur tími sem hefur liðið 
síðan að síðasta tímabil rann sitt skeið. Stelpurnar 
komust í úrslitakeppnina um laust sæti í Dominos-
deildinni en duttu út gegn sterku liði KR í und-
anúrslitum en KR fór ósigrað í gegnum tímabilið. 
Við getum þó vel við unað þar sem við byggðum 
liðið upp á ungum uppöldum stúlkum sem munu 
mæta til leiks reynslunni ríkari og gera atlögu að 
Dominosdeildar sæti í náinni framtíð undir styrkri 
stjórn Jóhanns Árna Ólafssonar sem hefur verið 
ráðinn þjálfari meistaraflokks kvenna næstu fjögur 
árin. Hrund Skúladóttir hefur ákveðið að ganga 
aftur til liðs við uppeldisklúbbinn eftir eins árs veru 
hjá nágrönnum okkar í Njarðvík og svo hafa þær Ingibjörg Jakobs-
dóttir, Erna Rún Magnúsdóttir og Lilja Sigmarsdóttir ákveðið að 
taka fram skóna á ný og munu þær koma með gríðarlega mikilvæga 
reynslu inn í annars ungt lið. 

Það hafa orðið töluvert fleiri breytingar á karlaliðinu en alls hafa 
sjö leikmenn yfirgefið liðið og sex nýir bæst við ásamt því að Hilmir 
Kristjánsson hefur snúið til baka eftir löng og erfið meiðsli. Jóhann 
Þór mun áfram halda um stjórnartaumana og mun Daníel Guðni 
Guðmundsson aðstoða þá nafna við báða meistaraflokkana. 

Það er óhætt að segja að við séum að fara inn í sennilega eitt 
skemmtilegasta tímabil í langan tíma en vegna reglubreytinga hjá 
KKÍ mega félög núna nota ótakmarkaðan fjölda svokallaðra Bosman 
– A leikmanna en það mun gera deildina jafnari og skemmtilegri 
fyrir vikið. 

Jón Gauti Dagbjartsson sem hefur verið framkvæmdarstjóri 
deildarinnar síðustu ár ákvað að síðasta tímabili loknu að segja 
starfi sínu lausu og setjast í reykmettað bakherbergi deildarinnar. 
Nýr framkvæmdastjóri hefur verið ráðinn og er það leigubílstjórinn 
síhressi Ingibergur Ólafarson. Nýir inn í stjórn koma jafnframt þeir 
Óli Björn Björgvinsson og Haraldur Jóhannesson. Mig langar til að 
þakka Gauta fyrir sína frábæru og óeigingjörnu vinnu fyrir klúbbinn 
síðustu ár og veit ég að Ingibergur og klúbburinn getur ávallt leitað 
til hans ef þurfa þykir. 

Eins og ég nefndi í upphafi þessa pistils hefur 
sumarið verið ansi stormasamt hjá okkur, ásamt 
því að finna nýjan framkvæmdarstjóra og sinna 
hefðbundnum sumarstörfum, þá tókum við 
ákvörðun um að skipta út íbúðinni í blokkinni 
sem deildin átti og kaupa tveggja hæða einbýlishús 
í staðinn.  Þetta var í raun nauðsynlegt skref fyrir 
deildina þar sem núna getum við komið fyrir 3 - 4 
leikmönnum á neðri hæð hússins ásamt því að 
leigja út efri hæðina.  Mikil vinna hefur verið lögð 
í skiptin, bæði lagfæringar á nýja húsinu og svo 
alla pappírsvinnu í kringum skiptin.  Þetta væri 
ekki mögulegt ef við gætum ekki leitað til okkar 
stuðningsmanna varðandi sjálfboðastarf.  Þegar 
þessi orð eru skrifuð er framundan vinnutörn 
þar sem bílskúrnum verður breytt í íbúð og eru 

laghentar vinnuhendur vel þegnar 
Mig langar til að biðla til ykkar kæru Grindvíkingar að halda 

áfram að mæta á völlinn og styðja liðin okkar. Við ætlum að vera 
með hina sívinsælu hamborga fyrir karlaleiki og er alveg tilvalið að 
sleppa eldamennsku þau kvöld, mæta snemma upp í íþróttahús, 
fá sér burger og skola honum niður með köldum drykk. Hinn eini 
sanni Atli Kolbeinn ætlar að sjá um grillið í vetur en þar er sennilega 
einn mesti burger aðdáandi í Grindavík á ferðinni. Ekran ætlar að sjá 
okkur fyrir kjötinu og Hérastubbur fyrir brauðinu, þetta er einfald-
lega uppskrift sem getur ekki klikkað. Við höfum ákveðið að breyta 
fyrirkomulaginu á hinum vinsælu Stuðningskortum fyrir þennan 
vetur. Í staðinn fyrir matarboðin sem við héldum fjórum sinnum 
á tímabili mun núna fylgja burger og drykkur fyrir hvern leik hjá 
körlunum. Þannig er kortið sett upp núna, að handhafi fær frítt á alla 
leiki í deild og úrslitakeppni og dýrindis máltíð fyrir alla leikina hjá 
körlunum.  Auk þess fylgir miði á herra- eða kvennakvöld deildar-
innar og að lokum miði á lokahófið hjá okkur að loknu tímabilinu.  

Að lokum langar mig til að þakka okkar frábæru styrktaraðilum, 
ég held að það sé einfaldega ekki hægt að þakka þeim nógu mikið en 
þeir gera okkur svo sannarlega lífið auðveldara við að standa í þessu 
ár eftir ár. 

Áfram Grindavík! 
Lórenz Óli Ólason, formaður Körfuknattleiksdeildar UMFG.

ÍSLANDSBLEIKJA

Ávarp formanns!

Lórenz Óli Ólason
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Bæjarbúarhvetjum okkar lið

Áfram Grindavík

Sími 420 4400 - Fax 420 4401

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 



Íþróttahúsið
Röstin er staðsett á Austurvegi 1, við hliðina á 
sundlaug bæjarins. Þeir sem aka Grindavíkur-
veginn 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 Suðurstrandarveginn koma 
beint inn á Austurveginn og aka sem leið 
liggur framhjá tjaldstæðinu og knattspyrnu-
svæðinu en þá blasir Röstin  við á hægri hönd. 
Leikmenn ganga inn í Röstina um aðalinn-
gang. 
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 sam-
band við unglingaráð körfuknattleiksdeildar 
eða þjálfara liðs Grindavíkur.
Einnig er hægt að gista á:

Guesthouse Borg, Borgarhraun 2, 
300 m frá íþróttahúsinu en þar er hópum 
boðin gisting á hagstæðu verði. 
bjorksv@hive.is www.guesthouseborg.
com Símar: 426-8685, 896-8685 og 895-8686

Geó hótel, Víkurbraut 58.  
booking@geohotel.is  www.geohotel.is  
421-4000

Harbor view lúxus smáhýsi.  
www.harborview.is  773-3993 

Lágafell guesthouse og Guesthouse Grund. 
www.facebook.com/lagafellguesthouse   
774-7477

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

Veitingastaðir
Veitingahúsið Salthúsið, 
Stamphólsvegi 2, 
símar: 426-9700, 699-2665, 
www.salthusid.is, salthusid@salthusid.is.
Veitingahúsið Fish house
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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Aðstaða og þjónusta 
í Grindavík

Upplýsingar til aðkomuliða



Meistaraflokkur karla             
www.umfgkarfan.is
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Jóhann Árni ólafsson
32 ára 193cm 

bakvörður/framherji

Nökkvi Harðarson
22 ára 194cm 

framherji

Sverrir Týr Sigurðsson
20 ára 193 cm

framherji

Nökkvi Már Nökkvason
19 ára 188cm 

bakvörður

Ólafur Ólafsson
28 ára 194cm 

framherji/bakvörður (fyrirliði)

Hilmir Kristjánsson 
21 ára 194 

framherji/bakvörður
 

Kristófer Breki Gylfason
21 ára 189cm 

bakvörður

Sigtryggur Arnar Björnsson
25 ára 181cm

bakvörður

Jóhann Þór Ólafsson 
þjálfari

Daníel Guðni Guðmundsson 
aðstoðarþjálfari

Jón og Margeir
Áfram Grindavík!
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Meistaraflokkur karla             
www.umfgkarfan.is

Hlynur Hreinsson
26 ára 176cm 

bakvörður

Jordy Kuiper, 
23 ára 206cm 

miðherji/framherji

Jóhann Dagur Bjarnason
16ára 184cm 

bakvörður

Sreten Ævar Karimanovic 
sjúkraþjálfari

Grindavík

www.umfgkarfan.is
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1. og 2. bekkur stúlkur
Þriðjudaga 14:15-15:00
Fimmtudaga 14:15-15:00
Þjálfari Sandra Guðlaugsdóttir
FIA einkaþjálfarararéttindi,
5 ára þjálfarareynsla,
aðstoðarþjálfari Alex Máni.

1. og 2. bekkur drengir
Þriðjudaga 14:00-14:45
Fimmtudaga 14:00-14:45
Þjálfari Erna Rún Magnúsdóttir
Heilsunuddari, einkaþjáfara nemi hjá Keili.
10 ára þjálfarareynsla. Aðstoðarþjálfari Viktoría 
Rós.

3. og 4. bekkur stúlkur
Mánudaga 16:00-17:00
Miðvikudaga 16:00-17:00
Föstudaga 15:00-16:00
Þjálfari Unndór Sigurðsson bsc í íþróttafræðum
20 ára þjálfara reynsla bæði í meistaraflokkum 
og yngri flokkum. Aðstoðarþjálfari Birna.

3.og 4. bekkur drengir
Þriðjudaga 15:00-16:00
Miðvikudaga 15:00-16:00
Fimmtudaga 15:00-16:00
Þjálfari Erna Rún Magnúsdóttir heilsunuddari
einkaþjáfara nemi hjá Keili.10 ára þjálfara reynsla.
Aðstoðarþjálfari Alexander Veigar.

5. og 6. bekkur stúlkur
Þriðjudaga 16:00-17:00
Miðvikudaga 16:00-17:00
Fimmtudaga 16:00-17:00
Laugardaga 14:00-15:00
Þjálfari Þorleifur Ólafsson.
Bsc í íþróttafræðum.
Fyrrum landsliðsmaður í körfubolta.
Aðstoðarþjálfari Elísabet Ýr.

5. og 6. bekkur drengir
Mánudaga 17:00-18:00
Þriðjudaga 17:00-18:00
Föstudaga 15:00-16:00
Sunnudaga 10:00-11:00
Þjálfari Atli Geir Júlíusson ÍSÍ 1 og KKí 3a.
10 ára þjálfara reynsla í yngri flokkum, aðstoðar-
maður hjá meistaraflokk og yngri landsliðum.

7. fl kvenna
Mánudaga 17:00-18:00
Miðvikudaga 17:00-18:00
Fimmtudaga 17:00-18:00
Föstudaga 16:00-17:00
Þjálfari Unndór Sigurðsson,
Bsc í íþróttafræðum.
Yfir 20 ára þjálfara reynsla bæði í meistaraflokk 
og yngri flokkum.

7. og 8.fl karla
Mánudaga 15:00-16:00
Þriðjudaga 15:00-16:00
Fimmtudaga 15:00-16:00
Föstudaga 14:00-15:00
Þjálfari Helgi Jónas Guðfinnsson eigandi metabo-
lic, 15 ára þjálfarareynsla. Fyrrum atvinnumaður 
og landsliðsmaður í körfubolta.
Aðsoðarþjálfari Lilja Sigmarsdóttir

9. og 10. flokkur kvenna
Mánudaga 16:00-17:00
Miðvikudaga 17:00-18:00
Föstudaga 16:00-17:00
Laugardaga 14:00-15:00
Þjálfari Ellert Magnússon.
Íþróttakennari og KKÍ 3a,
30 ára þjálfarareynsla af yngri flokkum og 
meistaraflokk.
Aðstoðarþjálfari Stefanía Jónsdóttir.

9. og 10. flokkur karla
Mánudaga 15:00-16:00
Miðvikudaga 15:00-16:00
Föstudaga 14:00-15:00
Sunnudaga 11:00-12:00
Þjálfari Daníel Guðni Guðmundsson
Bsc íþróttafræði,
Msc íþróttasálfræði
12 ára þjálfarareynsla af yngri flokkum, 
meistaraflokkum og yngri landsliði 

Drengjaflokkur
Mánudaga 21:00-22:00
Miðvikudaga 21:00-22:00
Föstudaga 21:00-22:00
Sunnudaga 11:00-12:00
Þjálfari Terrel Vinson,
5 ár sem atvinnumaður í körfubolta.

Morgunæfingar
Mánudaga 6:20-7:20
Miðvikudaga 6:20-7:20
Þjálfari Jóhann Árni,
Bsc í íþróttafræðum og KKÍ 3a.

Æf inga tím ar 
körfuknatt leiks deild ar UMFG 2018-2019



UMFG leikjaskrá 2018 - 2019 9

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 
 

 

 

 

Áfram 
Grindavík

ÍSLANDSBLEIKJA

Ökuskóli Frímanns
Sími 892 7619

Painter_P280.eps

Fl PAN280+347_IS.eps

Painter70+Ff_P280_A4_IS.eps

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

stapaprent

Áfram 
Grindavík!
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FJÖLLIÐAMÓT
 2018 - 2019

BIKARKEPPNI
 YNGRI FLOKKA ÁÆTLUN

Áætlun um keppni á Íslandsmóti og bikarkeppni yngri flokka 2018-2019

Áfram 
Grindavík!

1.UMFERÐ 2. UMFERÐ 3. UMFERÐ 4. UMFERÐ 5. UMFERÐ 16-LIÐA ÚRS. 8-LIÐA ÚRS. 4-LIÐA ÚRS. ÚRSLIT
1. deild: Unglinga.ka 23. apríl-4. maí 17.-19. maí 17.-19. maí
1. deild: Drengjafl. 23. apríl-4. maí 10.-12. maí 10.-12. maí
1. deild: Stúlknafl. 23. apríl-4. maí 10.-12. maí 10.-12. maí
1. deild: 10.fl. karla 6.-17. apríl 23. apríl-4. maí 17.-19. maí 17.-19. maí
1. deild: 10.fl. kvenna 6.-17. apríl 23. apríl-4. maí 17.-19. maí 17.-19. maí

1. deild: MB 11 karla 29.-30. sept 10.-11. nóv 9.-10. feb 23.-24. mars 18.-19. maí
1. deild: MB 11 kvenna 29.-30. sept 10.-11. nóv 9.-10. feb 23.-24. mars 18.-19. maí
1. deild: 9.fl. kvenna 29.-30. sept 10.-11. nóv 9.-10. mars 13.-14. apríl 23. apríl-4. maí 10.-12. maí 10.-12. maí

1. deild: 8.fl. Kvenna 6.-7. okt 17.-18. nóv 2.-3. feb 16.-17. mars 4.-5. maí
1. deild: 8.fl. karla 6.-7. okt 17.-18. nóv 2.-3. feb 16.-17. mars 4.-5. maí

1. deild: MB 10 karla 13.-14. okt 24-.25. nóv 30.-31. mars 11.-12. maí
1. deild: MB 10 kvenna 13.-14. okt 24-.25. nóv 30.-31. mars 11.-12. maí
1. deild: 9.fl. karla 13.-14. okt 24-.25. nóv 9.-10. mars 13.-14. apríl 23. apríl-4. maí 10.-12. maí 10.-12. maí

1. deild: 7.fl. kvenna 27.-28. okt 1.-2. des 26.-27. jan 9.-10. mars 27.-28. apríl
1. deild: 7.fl. karla 27.-28. okt 1.-2. des 26.-27. jan 9.-10. mars 27.-28. apríl

Forkeppni 32-liða 16-liða 8-liða 4-liða Úrslitaleikur
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 15.-17. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 15.-17. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 15.-17. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 15.-17. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 15.-17. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 15.-17. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 15.-17. feb

• Ul.fl.ka., st. fl.,  dr.fl. og 10. flokkar leika í deildarfyrirkomulagi heima og að heiman.
• Í 8 og 16 liða úrslitum er keppt í viðeigandi flokkum ef þátttökufjöldi er nægur.
• Ekki er keppt í 2. deild yngri flokka.

Ath: Áætlun þessi er gerð með fyrirvara um breytingar sem kunna að verða gerðar á skipulagi keppnistímabilsins.

FJÖLLIÐAMÓT KKÍ TÍMABILIÐ 2018-2019
Áætlun um keppni á Íslandsmóti og bikarkeppni yngri flokka 2018-2019

BIKAR YNGRI FLOKKA - ÁÆTLUN
Flokkur:
Unglingaflokkur karla
Unglingaflokkur kvenna
Drengjaflokkur
10. flokkur stúlkna
10. flokkur drengja
9. flokkur stúlkna
9. flokkur drengja

1.UMFERÐ 2. UMFERÐ 3. UMFERÐ 4. UMFERÐ 5. UMFERÐ 16-LIÐA ÚRS. 8-LIÐA ÚRS. 4-LIÐA ÚRS. ÚRSLIT
1. deild: Unglinga.ka 23. apríl-4. maí 17.-19. maí 17.-19. maí
1. deild: Drengjafl. 23. apríl-4. maí 10.-12. maí 10.-12. maí
1. deild: Stúlknafl. 23. apríl-4. maí 10.-12. maí 10.-12. maí
1. deild: 10.fl. karla 6.-17. apríl 23. apríl-4. maí 17.-19. maí 17.-19. maí
1. deild: 10.fl. kvenna 6.-17. apríl 23. apríl-4. maí 17.-19. maí 17.-19. maí

1. deild: MB 11 karla 29.-30. sept 10.-11. nóv 9.-10. feb 23.-24. mars 18.-19. maí
1. deild: MB 11 kvenna 29.-30. sept 10.-11. nóv 9.-10. feb 23.-24. mars 18.-19. maí
1. deild: 9.fl. kvenna 29.-30. sept 10.-11. nóv 9.-10. mars 13.-14. apríl 23. apríl-4. maí 10.-12. maí 10.-12. maí

1. deild: 8.fl. Kvenna 6.-7. okt 17.-18. nóv 2.-3. feb 16.-17. mars 4.-5. maí
1. deild: 8.fl. karla 6.-7. okt 17.-18. nóv 2.-3. feb 16.-17. mars 4.-5. maí

1. deild: MB 10 karla 13.-14. okt 24-.25. nóv 30.-31. mars 11.-12. maí
1. deild: MB 10 kvenna 13.-14. okt 24-.25. nóv 30.-31. mars 11.-12. maí
1. deild: 9.fl. karla 13.-14. okt 24-.25. nóv 9.-10. mars 13.-14. apríl 23. apríl-4. maí 10.-12. maí 10.-12. maí

1. deild: 7.fl. kvenna 27.-28. okt 1.-2. des 26.-27. jan 9.-10. mars 27.-28. apríl
1. deild: 7.fl. karla 27.-28. okt 1.-2. des 26.-27. jan 9.-10. mars 27.-28. apríl

Forkeppni 32-liða 16-liða 8-liða 4-liða Úrslitaleikur
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 15.-17. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 15.-17. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 15.-17. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 15.-17. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 15.-17. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 15.-17. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 15.-17. feb

• Ul.fl.ka., st. fl.,  dr.fl. og 10. flokkar leika í deildarfyrirkomulagi heima og að heiman.
• Í 8 og 16 liða úrslitum er keppt í viðeigandi flokkum ef þátttökufjöldi er nægur.
• Ekki er keppt í 2. deild yngri flokka.

Ath: Áætlun þessi er gerð með fyrirvara um breytingar sem kunna að verða gerðar á skipulagi keppnistímabilsins.
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• Ul.fl.ka., st. fl.,  dr.fl. og 10. flokkar leika í deildarfyrirkomulagi heima og að heiman.
• Í 8 og 16 liða úrslitum er keppt í viðeigandi flokkum ef þátttökufjöldi er nægur.
• Ekki er keppt í 2. deild yngri flokka.
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Jóhann Rún Styrmisdóttir 
Fædd  1995 182 cm

Miherji

Sigrún Elfa Ágústsdóttir
Fædd 2000  182 cm

Miðherji

Erna Rún Magnúsdóttir
Fædd 1985 170cm

Bakvörður

Ólöf Rún Óladóttir 
Fædd 2001 170cm

Bakvörður

Halla Emilía Garðarsdóttir 
Fædd 2000 180cm

Framherji

Hrund Skúladóttir
Fædd 2000 178cm

Bakvörður

Lilja Sigmarsdóttir
Fædd 1990 180cm

Miðherji

Angela Björg Steingrímsdóttir
Fædd 2000 163cm

Bakvörður

Sædís Gunnarsdóttir Scheving  
Fædd 1999 170cm

Bakvörður

Jenný Geirdal Kjartansdóttir  
Fædd 2002
Framherji

 Meistaraflokkur kvenna
www.umfgkarfan.is

Skrifstofa 426 8640 - Verkstjóri 426 8089
Framkvæmdastjóri:

Guðmundur Þorbjörnsson

Við styðjum UMFG - Áfram Grindavík!
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Andra Björk Gunnarsdóttir
Fædd 2001  175cm

Framherji

Anna Margrét Lucic Jónsdóttir  
Fædd  2002
Bakvörður

Thea Ólafía Lucic Jónsdóttir
Fædd 2002
Framherji

Natalía Jenný Lucici Jónsdóttir  
Fædd 2002
Bakvörður

Arna Sif Elíasdóttir  
Fædd 2001 180cm

Framherji

 Meistaraflokkur kvenna

Ingibjörg Jakobsdóttir
Fædd 1990 178cm

Bakvörður

Verbraut 3 - Sími 426 7700

Grindvíkingar! 
Mætum í Mustad-Höllina

og styðjum okkar lið

www.umfgkarfan.is

www.umfgkarfan.is

Daníel Guðni Guðmundsson 
Aðstoðarþjálfari

Jóhann Árni Ólafsson
Þjálfari

Sreten Ævar Karimanovic 
Sjúkraþjálfari
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Tökum þá í bakaríið!

Prófið nýju 
hollustubrauðin 

okkar

Hárhornið
Hafnargata 7b
Sími 426 7120
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Hss Fiskverkun ehf
Vatnsnesvegi 2, 230 Reykjanesbæ
Sími 421 5722

Grímsnes ehf
Steinási 18, 260 Reykjanesbæ
Sími 426 7825
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Mun Leifur 
hitta úr Papas 
pizzaZkotinu?
Sú skemmtilega nýbreytni verður á leikjum í vetur að milli leikhluta 
munu heppnir fá tækifæri á að spreyta sig á Papas pizzaZkotinu.  Í fyrra 
fjölluðum við um frægt afrek Leifs Guðjónssonar þegar hann hitti frá 
miðju og tryggði sér rómantíska ferð með Mæju sinni til Kaupmanna-
hafnar.  

Sá/sú heppni/heppna sem mun skjóta Papas pizzaZskotinu mun ekki 
þurfa feta í fótspor Leibba og hitta frá miðju, heldur verður gefinn mun betri 
möguleiki.  Fullorðnir skjóta 3-stiga skoti og börn vítaskoti.  Mögulega fá 
þau yngstu að taka sniðskot (layhop).  Pizza að eigin vali, brauðstangir og 
gos í húfi.  Ekki nóg með það, heldur getur viðkomandi lagt undir og skotið 
frá miðju og fær FIMMTÍU ÞÚSUND KR. INNEIGN ef hann/hún hittir!

Þeir Papas bræður, Gylfi og Þormar voru teknir tali og spurðir út í þessa 
nýbreytni:

Gylfi tók fyrstur til máls: „Ég sem fyrrverandi og í raun núverandi körfu-
knattleiksmaður með ÍG og fleiri liðum, geri mér grein fyrir því að það búa 
ekki allir yfir sama styrk og hæfni og ég og Leifur Guðjóns. Þess vegna fannst 
okkur eðlilegra að leyfa fólki að skjóta nær körfunni til að hámarka mögu-
leikann á að njóta okkar gómsætu pizza.  Ef Leifur hins vegar eða einhver 
með jafn mikið sjálfstraust og hann hreppir hnossið og fær að skjóta, þá má 
hann skjóta frá miðju og þá er auðvitað meira í húfi!“

Þormar bætti við: „Ég hef nú svo sem ekki getið mér neitt orð sem körfu-
knattleiksmaður og finnst þetta vera ofmetinn hæfileiki, það er að hitta frá 
miðju.  Ég er viss um að ég myndi hitta úr 6 - 7 tilraunum af 10 ef ég fengi að 
spreyta mig en ég mun láta öðrum það eftir“.  
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Þetta er byrjunin á viðtali við Magnús Andra 
Hjaltason, fyrrum formann Kkd. UMFG, í 75 
ára afmælisriti UMFG.  Þessar setningar lýsa 
kannski best þessum mikla Grindvíkingi sem 
því miður féll frá langt fyrir aldur fram hinn 
23. október í fyrra.  Maggi var sannkallaður 
Grindvíkingur og líklega rann honum gult 
blóð í æðum!  Leikjaskráin fyrir þetta tímabil, 
er helguð minningu Magga Andra sem vann 
algerlega frábært starf fyrir grindvískan körfu-
knattleik.  Hann uppskar svo sannarlega laun 
erfiðis síns árið 2012 þegar Grindavík lyfti 
loksins Íslandsbikarnum á loft en forsíðu-
myndin er af Magga á þeim tíma er hann tók 
við verðlaunum frá fulltrúa Iceland Express 
sem þá var styrktaraðili deildarinnar.  Ef þetta 
er ekki einlægur og yndislegur fögnuður, þá 
veit ég ekki hvað á að kalla þetta.

Ég settist niður með dætrum Magga, 
Ernu Rún (ER) sem er nýlega flutt aftur til 
Grindavíkur og spilar með kvennaliðinu og 
Berglindi (B) sem er nýbúin að eignast sitt 
fyrsta barn og mun vonandi snúa aftur inn á 
völlinn von bráðar.

Hvenær byrjuðuð þið að æfa körfubolta?
ER: „Ég byrjaði þegar ég var 9 ára gömul 

og var fyrsti þjálfarinn minn Anna Dís 
Sveinbjörns(Ægis)dóttir.  Hún kom upp í 
skóla, dró okkur nokkrar á æfingar og hér 
er ég ennþá að spila.  Fljótlega tók svo Penni 
Peppas við sem þá lék með Grindavík. Ég var 
og er ekkert sérstaklega hávaxin en á þessum 
tíma þegar ég byrjaði að æfa, þá var ég viss 
um að ég yrði hávaxin því mér fannst allir 
körfuboltaleikmenn vera stórir.

B: „Ég byrjaði að æfa því Erna Rún var að 
æfa. Ég leit upp til hennar og var alltaf með 
sama númer á bakinu og hún.“ (Það munar 
fjórum árum á þeim systrum). ,,Ég hef ekki 
verið sama fyrirmynd fyrir Hjalta bróður 

okkar sem er yngstur, hann hefur aldrei verið 
mikið fyrir boltaíþróttir þó hann hafi eitt-
hvað spriklað þegar hann var lítill.”

ER: „Pabbi hafði ekki beint áhrif á þessa 
ákvörðun okkar að fara að æfa. Hann var 
alltaf mikill Grindvíkingur í sér þegar kom að 
íþróttum og skipti engu máli hvaða íþrótt það 
var, hann var alltaf svo stoltur af gula litnum.  
Löngu áður en hann kom að stjórnarstörfum 
hjá Kkd. UMFG þá mætti hann á leiki, sama 
hvort það var körfubolti, fótbolti eða eitthvað 
annað.“

B: „Hann reyndi stundum að draga okkur 
með, ég man að mér fannst þetta hundleiðin-
legt en fékk nammi í hálfleik :)  Pabbi fylgdist 
alltaf mjög vel með okkur og mætti nánast 
á alla leiki og oftar en ekki var hann eina 
foreldrið sem keyrði á mótsstað.  Var kannski 
bara að fara skutla okkur upp í íþróttahús 
en ekkert foreldri að fara keyra á mótið og 
hann einfaldlega hringdi í mömmu og sagðist 
vera að fara að skutlast með liðið :)  Hann 
var alltaf tilbúinn að skutla okkur á lands-
liðsæfingar o.fl. , meira að segja á Ísafjörð!  
Einu sinni hljóp pabbi í skarðið og þjálfaði 
okkur í leik.  Þetta var þríframlengdur 
leikur á móti KR í 8. flokki ef ég man rétt og 
við unnum leikinn. Ég man ennþá hversu 
ofboðslega ánægður pabbi var, gæti trúað að 
hann hafi verið ánægðari þá en í Þorlákshöfn 
þegar hann tók á móti ávísuninni frá Iceland 
Express fyrir sigurinn í Úrvalsdeild karla :) 
(sjá forsíðumynd).

Hvenær byrjaði aðkoma Magga Andra að 
stjórarstörfum í körfunni?

ER: „Eftir að ég byrjaði í meistaraflokki 
í kringum 1998, þá kom pabbi inn í starfið. 
Hann sá mismuninn á milli kvenna- og 
karlaliðsins og vildi sjá kvennaboltanum 
sinnt af meiri áhuga.  Pabbi var alltaf mikill 
jafnaðarmaður og gat illa sætt sig við þennan 
mismun. Ég held að hann hafi verið ákveðinn 
hvatamaður að því að hinu öfluga kvennaráði 
var komið á laggirnar og fékk góðar kon-
ur með sér í lið eins og mömmu, Sigrúnu 
hans Eyfa, Huldu Jó og fleiri.  Þær drógu svo 
Lindu í Palóma með sér og á endanum varð 
til mjög öflugt kvennaráð sem hélt vel utan 
um kvennaliðið með góðum stuðningi pabba 
sem þá var kominn á fullt í stjórnarstörfin og 
gerðist fljótlega formaður.“

Maggi settist í stjórn UMFG um tíma 
og átti sinn þátt í því að íþróttamannvirki 
Grindavíkur hafa farið í þá átt sem þau 
fóru, grindvískum körfuknattleik til heilla.  
Samhliða stjórnarsetu í UMFG, sinnti 
Maggi stjórnarstörfum fyrir körfuna af 
miklum móð, allt fram að veikindum Hjöddu 
konunnar sinnar (Hjörtfríður Jónsdóttir).  
Maggi var ýmist formaður eða varaformaður 
og duttu nokkrir bikarmeistaratitlar inn hjá 
báðum kynjum en alltaf vantaði þann stóra í 
safn Magga.  Það var því mikill léttir og ein-
læg ánægja hjá Magga þegar Grindavík vann 
Íslandsmeistaratitilinn í karlaflokki árið 2012.  
Óli Björn Björgvinsson, sem þá var varafor-
maður, lýsir augnablikinu svona: „Þegar 15 
– 20 sekúndur voru eftir af leiknum vorum við 
félagarnir grenjandi saman úti í horni af geðs-
hræringu.“ :)  Hjödda veiktist þetta sama ár og 
eftir um tvö ár, þegar heilsu hennar fór að hraka 

Já, ég vil sjá meiri samvinnu
 - hinna ýmsu íþróttagreina innan Ungmennafélags Grindavíkur því við erum öll 
að vinna að sama markmiðinu; að vinna titla.  Samkenndin í bænum er mikil og 
allir bæjarbúar gleðjast þegar vel gengur.  Já, ég vil sjá meiri samvinnu“.  
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meira, þá sagði Maggi skilið við stjórnarstörf og 
helgaði líf sitt umönnun konu sinnar en Hjödda 
veiktist af Alzheimer sjúkdómnum árið 2012 
eins og áður kom fram.  

B: „Fyrst til að byrja með hafði sjúkdómur-
inn ekki mikil áhrif á líf okkar og mamma gat 
nokkurn veginn lifað eðlilegu lífi, hún hélt 
eitthvað áfram að vinna í Hópsskóla en svo 
fór að bera meira á einkennum sjúkdómsins. 
Suma daga átti hún erfitt með að gera hluti 
sem henni voru áður eðlislægir, aðra daga 
voru einkennin minni. Síðan þá hefur sjúk-
dómurinn smátt og smátt tekið völdin og nú 
dvelur hún á hjúkrunarheimilinu í Víðihlíð.“ 

Erna Rún bjó í 7 ár á Akureyri áður en 
hún flutti til Grindavíkur en Óðinn mað-
urinn hennar er þaðan. Þá höfðu grindvísku 
heimahagarnir togað í Ernu og pabbi hennar 
heitinn átti svo sannarlega sinn þátt í því: 

ER: „Pabbi var alltaf að skjóta að okkur 
að einhver hús væru til sölu og þessi vinna 
væri að losna sem gæti hentað Óðni o.s.frv. 

Eftir að við höfðum verið að skoða hús í 
Grindavík og ekki litist á neitt, þá var Óðinn 
í samskiptum við pabba og sagði honum að 
líklega myndum við bara enda í Hafnarfirði 
eða eitthvað.  Pabbi mátti ekki heyra á þetta 
minnst, hafði samband við Andrés Óskars í 
Vísi og Ingunni konu hans. Hann spurði þau 
hvort þau þyrftu ekki að fara minnka við sig 
og tveimur vikum seinna vorum við búin að 
kaupa húsið af þeim í Fornuvör, þrátt fyrir að 
vera ekki á sölu, pabba til mikillar gleði :)“

Það sannaðist svo sannarlega að lífið er 
ekki alltaf sanngjarnt og á þessum tíma-
mótum þegar Maggi gat kannski loksins farið 
að njóta lífsins betur á ný, eftir að hafa annast 
konu sína óaðfinnanlega í veikindum hennar 
og frumburðurinn var við það að flytja 
aftur heim til hans með afabörnin, var hann 
kallaður til annarra verkefna og systurnar eru 
með sína skýringu á því: 

„Mamma var alltaf þvílík drottning í 
augum pabba og við systkinin trúum því að 

honum hafi einfaldlega ekki litist á að senda 
hana á undan sér út í óvissuna, hann sé í 
staðinn að undirbúa komu hennar og tekur 
henni svo fagnandi þegar hennar tími kemur 
:)“

Erna er komin aftur í gula Grindavíkur-
búninginn og líst mjög vel á sig en til stóð að 
hún myndi ganga til liðs við Grindavík um 
síðustu áramót: 

EH:  „Helgina áður en pabbi dó þá var 
ég að spila með Þór á móti Fjölni og við 
töpuðum.  Ég var brjáluð eftir leikinn, pabbi 
glotti til mín og sagði að þetta skipti nú ekki 
öllu máli, ég yrði komin í gult eftir smá stund 
:)  Það var planið en Þórsararnir komu bara 
svo ofboðslega vel fram við mig á þessum 
erfiðu tímum að ég gat ekki hugsað mér að 
yfirgefa félagið.  Svo sýndist mér andinn og 
mórallinn í kringum Grindavíkurliðið vera 
dapur, mikil neikvæð orka svo það var ekki 
erfið ákvörðun að klára tímabilið með Þór“.

En henni líst betur á andann núna:
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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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ER: „Ég er ofboðslega spennt fyrir þessu 
komandi tímabili og þótt ég hafi haft gaman 
af tímanum í Þór þá fann ég þegar ég klædd-
ist gula búningnum aftur að þetta væri málið!  
Framtíðin er mjög björt hér, mikið af ungum 
og mjög efnilegum leikmönnum og hef ég 
nánast gengið aftur í barndóm að vera æfa 
og keppa með þeim, ég meina ég gæti verið 
mamma þeirra flestra! :)  Frábært skref að fá 
Jóhann Árna sem þjálfara og ekki skemmir 
fyrir að hafa Danna honum til aðstoðar.  Þeir 
eru að innprenta svo góð gildi í okkur og ef 
klúbburinn hefur vit á að byggja þetta lið 
upp hægt og örugglega en ekki vaða í að ætla 
kaupa þennan leikmann og Kana og Bosman 
og ég veit ekki hvað til að komast upp 
STRAX, þá gætum við orðið mjög sterkar 
eftir nokkur ár.  En okkar leikmenn þurfa 
að fá að vaxa og dafna á eigin hraða og ég 
held að „sígandi lukka“ sé besta ráðið.  Það 
verður held ég gott fyrir þessar ungu stelpur 
að hafa okkur reynsluboltana með, þ.e. mig, 
Ingibjörgu Jakobs sem er snúin aftur eftir 
barnseign og Lilju Sigmars.  Ég held að þetta 
sé góð blanda en auðvitað yrði gott að bæta 
einni í viðbót með reynslu (Erna glottir og 
gjóir augunum til systur sinnar sem fattar 
ekki alveg strax og fer að hlæja :) )

B: „Maður skyldi aldrei segja aldrei, 
strákurinn minn er nú bara rétt fimm vikna 
gamall en svo kemur að því að ég vil fara að 
hreyfa mig og þá er miklu skemmtilegra að 
spila körfubolta en vera í ræktinni.  Eigum 

við ekki bara að vera stóryrt og segja að við 
systur endum ferilinn saman eftir nokkur ár 

á því að verða Íslandsmeistarar, pabbi hefði 
verið alsæll með það :)“

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

Tannlæknastofan
Víkurbraut 62 - Sími 426 7321

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

 Max’s Restaurant

Sindrason
HAFNARGÖTU 62 • KEFLAVÍK • SÍMI 421 4457

Anna María  •  Edith  •  Margrét  •  Þórdís

426 7677
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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
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Kvennalið okkar hefur ekki verið í nægjanlega 
góðum málum síðan eftir tímabilið 2015/2016, 
þegar Daníel Guðni Guðmundsson þjálfaði 
liðið en hélt til æskustöðvanna í Njarðvík til 
að þjálfa karlalið þeirra.  Lið féll árið eftir og 
ekki verður hægt að segja að flottur bragur 
hafi verið yfir því í fyrra.  Erlendur leikmaður 
liðsins, Angela Rodriquez var ráðinn þjálfari 
og voru vonir bundar við hana en hún var sjálf 
í vandræðum með heilsu sína og þurfti talsvert 
að dvelja í Ameríku.  Á endanum var ákveðið 
að leiðir skildu skilja og Ólöf Helga Pálsdóttir 
Woods gerði sitt besta til að snúa skútunni 
í rétta átt.  Liðið endaði í 4 sæti í 1. deild og 
mætti firnasterku liði KR í úrslitakeppninni og 
þurfi að lúta í gras, 3 – 0 en KR fór í gegnum 
tímabilið án þess að tapa leik!

Ákveðið var að leita til Jóhanns Árna Ólafs-
sonar með uppbyggingu á kvennaliðinu og sem 
betur fer teljum við, tók hann þessari áskorun.  
Jói hefur stýrt unglingastarfi Kkd. Umfg ár og 
þjálfað margar af okkar ungu leikmönnum og því 
teljum við þetta frábært skref fyrir grindvískan 
kvennakörfuknattleik.  Jói verður með Daníel 
Guðna sér til aðstoðar og ekki skemmir það fyrir 
og er það von okkar að þeir muni hægt og bítandi 
gera hörku leikmenn úr okkar stelpum sem leiði 
til þess að þær verði tilbúnar í slaginn í Úrvals-
deildinni og stefni þar til hæstu metorða.  Liðið 
er mjög ungt og væri ekki fyrir 3 „ellismelli“ þá 
væri meðalaldurinn um 16 ára!  Strax var tekin 
ákvörðun með að tefla ekki fram erlendum 
leikmanni, heldur að leyfa okkar stelpum að 
axla strax ábyrgð, vaxa og dafna.  Ein af okkar 
efnilegustu leikmönnum er ein Lucic-systra, 
Natalía Jenný Lucic Jónsdóttir.  Hinar eru Anna 

Margrét og Thea Ólafía, þær eru 16 ára gamlar.
Ég settist niður með Natalíu.

Hvenær byrjuðuð þið systur að æfa?
Við byrjuðum allar saman að æfa þegar við 

vorum 6 ára gamlar og æfðum líka fótbolta, allt 
þar til í sumar þegar við tókum körfuna fram yfir 
fótboltann.  Það var farið að verða mikið að gera í 
landsliðsverkefnum í körfunni og því fínt að velja 
á milli núna.

Hver ykkar er best?
Ég tel mig að sjálfsögðu vera besta en efast 

um að systur mínar séu mér sammála um það 
en við erum ólíkir leikmenn.  Thea fékk eitthvað 
meira af genunum frá pabba en við Anna því 
hún er mun hávaxnari en við.  Hún leikur stöðu 
framherja, Anna er skotbakvörður og ég leikstjór-
nandi/skotbakvörður.

Hvernig líst þér á komandi tímabil?
Mér líst rosalega vel á veturinn.  Ég var mjög 

ánægð með Ólöfu sem þjálfara í fyrra og hefði 
alveg viljað hafa hana áfram en Jói og Danni 
eru líka frábærir og munu gera mjög góða hluti 
fyrir liðið.  Þeir eru að vinna í öllum mikil-
vægum hlutum sem þurfa að vera til staðar til að 
ná árangri.  Þeir tala um gildi og fyrir hvað við 
viljum standa.  Við höfum sett okkur markmið 
sem snúast ekkert endilega um að fara strax upp, 
heldur byggja liðið upp hægt og örugglega.  Við 
erum ungar og efnilegar og ef við höldum rétt á 
spilunum þá er framtíðin okkar.  Það er frábært 
að fá reynsluna hjá Ernu, Ingibjörgu, Lilju og 
Jóhönnu og ég held að þetta verði góð blanda 
hjá okkur í vetur.  Er viss um að við munum 
hafa mjög gaman af vetrinum og vonandi verður 
gengið líka gott.  

Eitthvað að lokum?
Ég vil biðja allt áhugafólk um körfubolta, að 

koma og horfa á okkur spila og hvetja okkur 
áfram.  Ég lofa góðri skemmtun.

Við systurnar byrjuðum að æfa körfu 
þegar við vorum 6 ára gamlar
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Áfram 
Grindavík

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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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.
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Landsbankinn landsbankinn.is 410 4000

Fatnaður Raftæki Allt fyrir ferðalögin

Utanlandsferðir HeilsuræktÍþrótta- og útivistarvörur

Kynntu þér Aukakrónur á landsbankinn.is/aukakrónur

Þú getur keypt næstum hvað 
sem er fyrir Aukakrónur.
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Í gegnum tíðina hefur það tíðkast að sami 
þjálfari stýri karla- og kvennaliði félags.  
Sverrir Þór Sverris tók t.d. sitt síðasta tímabil 
hér í Grindvík þannig, Ingi Þór Steindórsson 
sem nú þjálfar KR, þjálfaði bæði lið Snæfells 
frá 2010 til síðasta tímabils og svona mætti 
lengi telja.  Ekki svo ég viti, hefur það áður 
gerst að sami aðstoðarþjálfari sé hjá báðum 
liðum og ef ég fer með rétt mál, þá mun Daníel 
Guðni Guðmundsson ríða á vaðið en hann 
verður nöfnunum Jóhanni Þór og Jóhanni 
Árna til halds og trausts í vetur.

Við tókum Danna tali og spurðum hann fyrst 
út í uppvöxtinn og leikmannaferilinn:

„Ég er fæddur og uppalinn í Njarðvík.  Ok, 
kannski fæddur í Keflavík og bjó þar reyndar 
til 8 ára aldurs en ég hef alltaf litið á mig sem 
Njarðvíking.  Byrjaði fljótlega að æfa körfubolta 
og kynntist Jóhanni Árna t.d. og við höfum verið 
bestu vinir allar götur síðan.  Ég kom nokkuð 
víða við á mínum leikmannaferli og á bara 
nokkra leiki með mfl. Njarðvíkur.  Ég spilaði 
með FSu 2005-2006, spilaði með Þrótti Vogum 
í 1. deildinni, kom svo aftur til Njarðvíkur þegar 
Teitur Örlygsson þjálfaði liðið en skipti svo 
yfir í Breiðablik árið 2008 og spilaði með þeim 
tvö tímabil.   Ákvað svo að skipta yfir til Teits í 
Stjörnuna og átti kannski þar mitt besta tímabil, 
var t.a.m. byrjunarliðsmaður í FINALS á móti 
KR en því miður þá töpuðum við.  Fór í kjölfarið 
í nám til Svíþjóðar og lærði íþróttasálfræði og 
spilaði körfubolta samhliða náminu í næstefstu 
deild.  Tenging mín við körfuboltann í Grindavík 
hófst svo þegar ég kom heim úr náminu um 
áramótin 2012/2013 og varð Íslandsmeistari 
með liðinu sælla minninga.  Við urðum bikar-
meistarar árið eftir og fórum í FINALS á móti 
KR en ferli mínum sem leikmanns lauk svo 
eftir tímabilið 2015/2016.  Sama tímabil hófst 
þjálfaraferill minn þegar ég þjálfaði kvennalið 
Grindavíkur.“

Hvenær byrjaði þjálfarinn í þér að láta á sér 
kræla?

„Ég hafði eitthvað verið að þjálfa krakka í 
Njarðvík og hafði ekki mikið spáð í að gerast 
þjálfari í meistaraflokki en Gauti framkvæmda-
stjóri og Linda í kvennaráði, skutu þessu að 
mér með kvennaliðið og ég hugleiddi það 
aðeins áður en ég stökk á verkefnið.  Ég vissi 
á þessum tímapunkti að leikmannaferlinum 
væri að ljúka því ég var ekki nógu góður í 
skrokknum (Danni var/er með hrygggigt) svo 
þetta síðasta tímabil mitt var ansi krefjandi 
því ég var í leiðinni að stíga fyrstu sporin sem 
þjálfari.  Okkur í karlaliðinu gekk því miður 
ekki vel en kvennaliðinu gekk betur og fór m.a. 
í bikarúrslit eftir að hafa lagt hið geysisterka lið 

Hauka með Helenu Sverrisdóttur nýkomna heim 
úr atvinnumennsku. Því miður þurftum við að 
lúta í lægra haldi fyrir Snæfelli í úrslitaleiknum 
sem vann tvöfalt þetta ár.  Það stóð ekkert annað 
til en þjálfa kvennaliðið áfram en svo kom það 
eins og þruma úr heiðskýru lofti þegar upp-
eldisklúbburinn Njarðvík, bauð mér að þjálfa 
karlalið félagsins.  Ég gat ekki vikist undan þeirri 
áskorun og sé ekki eftir þessum tveimur árum 
þar, þó svo að árangurinn hefði mátt vera betri.  
Ég lærði heilmargt á þessum tíma, gerði fullt af 
mistökum og kem pottþétt út úr þessari reynslu 
sem betri þjálfari.“

Stóð þér til boða að taka önnur lið fyrir þetta 
tímabil?

„Já, ég hefði getað haldið áfram sem aðal-
þjálfari en á þessum tímapunkti í mínu lífi, þá 
ákvað ég að þrír klukkutímar í akstur á dag væri 
ekki alveg málið þar sem við Linda konan mín 

vorum að eignast okkar þriðja barn, auk þess 
sem það eru bara 14 mánuðir á milli þess barns 
og næsta.  Því var fínt að koma bara heim en mér 
hefur alltaf liðið vel í þessum klúbbi.  Fljótlega 
hafði Jóhann Þór samband og svo hafði nafni 
hans líka samband og við þrír ákváðum að við 
myndum hafa þetta svona, að ég bakki þá báða 
upp.  Ég mun mæta fullum skilningi hjá þeim 
varðandi að þurfa ekki að mæta á allar æfingar ef 
krílin eru erfið heima fyrir.“

Nú vitum við ekki til þess að þetta hafi verið 
gert áður, þ.e. að sami maður sé aðstoðarþjálf-
ari karla- og kvennaliðs.  Þú hefur ekki áður 
verið í hlutverki aðstoðarþjálfara, hvernig 
leggst þetta í þig?

„Þetta er svo sem nýtt fyrir mér, ég hef bara 
verið aðalþjálfari og eflaust mun það taka mig 
smá tíma að aðlagast þessu nýja hlutverki en 
ég hef engar áhyggjur af því.  Við berum mikla 
virðingu fyrir hvorum öðrum og nafnarnir 
munu hlusta á mínar pælingar en í enda dagsins 
er það auðvitað svo, að einungis einn skipstjóri 
er á skútunni og ég mun glaður vera í hlutverki 
stýrimannsins.  Ég mun læra fullt af Jóunum og 
þetta mun bara hjálpa mér í framtíðinni en ég 
stefni klárlega á að verða aðalþjálfari aftur.“

Hver eru markmið vetrarins?
„Auðvitað vill maður vera í toppbaráttu á 

báðum vígstöðvum og ég tel okkur eiga að geta 
það.  Þetta eru ólík concept má segja, uppbygg-
ing kvennamegin en samt sem áður munum við 
blanda okkur í toppbaráttuna þar og karlamegin 
er einfaldlega ofboðslega erfitt að spá eitthvað 
fyrir, því liðin eru svo breytt.  Deildin verður 
mjög jöfn held ég og spennandi, það er einfald-
lega mjög skemmtilegur vetur framundan!“

Auðvitað vill maður vera í toppbaráttu 

á báðum vígstöðvum

Viðtal við Daníel Guðna Guðmundsson, aðstoðarþjálfara kvenna- og karlaliðs 

Landsbankinn landsbankinn.is 410 4000

Fatnaður Raftæki Allt fyrir ferðalögin

Utanlandsferðir HeilsuræktÍþrótta- og útivistarvörur

Kynntu þér Aukakrónur á landsbankinn.is/aukakrónur

Þú getur keypt næstum hvað 
sem er fyrir Aukakrónur.
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Fim 4.okt 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Breiðablik
Fim 11.okt 19:15 Borgarnes Skallagrímur - Grindavík
Fim 18.okt 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Keflavík
Fim 25.okt 19:15 Iceland glacier höllin, Þorlákshöfn Þór Þ - Grindavík
Fim 1.nóv 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Valur
Fim 8.nóv 19:15 Sauðárkrókur Tindastóll – Grindavík
Fös 16.nóv 18:30 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Njarðvík
Fim 22.nóv 19:15 DHL-höllin KR – Grindavík  
Mán 10.des 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Haukar
Fim 13.des 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Stjarnan
Fim 20.des 19:15 Hertz hellirinn - Seljaskóli ÍR  – Grindavík
Sun 6.jan 19:15 Smárinn Breiðablik – Grindavík
Fi 10.jan 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Skallagrímur
Fim 17.jan 19:15  Keflavík Keflavík - Grindavík
Fi 24.jan 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Þór Þ
Fim 31.jan 19:15  Origo-höllin, Hlíðarenda Valur - Grindavík
Sun 3.feb 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Tindastóll
Fim 7.feb 19:15 Njarðvík Njarðvík  – Grindavík
Sun 3.mars 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – KR
Fim 7.mars  19:15 Schenkerhöllin, Hafnarfirði Haukar – Grindavík
Sun 10.mars  19:15 Mathús Garðabæjar höllin Stjarnan – Grindavík
Fim 14. Mars 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – ÍR



Lau 6.okt 16:30 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Njarðvík
Lau 13.okt 16:30 Sauðárkrókur Tindastóll – Grindavík
Fös 26.okt 18:00 Dalhús, Grafarvogi Fjölnir - Grindavík
Lau 10.nóv 16:30 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Hamar
Sun 18.nóv 16:30 Hertz hellirinn, Seljaskóla ÍR – Grindavík 
Lau 24.nóv 16:30 Njarðvík Njarðvík – Grindavík 
Lau 8.des 16:30 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Tindastóll
Lau 5.jan 16:30 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Fjölnir
Lau 12.jan 14:00 Höllin, Akureyri Þór  - Grindavík
Lau 19.jan 16:30 Hverargerði Hamar  - Grindavík
Lau 26.jan 16:30 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – ÍR
Lau 2.feb 16:30 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Njarðvík
Lau 9.feb 16:30 Sauðárkrókur Tindastóll – Grindavík
Lau 23.feb 16:30 Dalhús, Grafarvogi Fjölnir - Grindavík
Lau 2.mars  16:30 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Þór Akureyri
Sun 3.mars  16:00 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Þór Akureyri
Lau 9.mars  16:30 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Hamar
Lau 16. Mars 16:30 Hertz hellirinn, Seljaskóla ÍR – Grindavík

Leikir í 1.deild kvenna
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Eftir að síðasta tímabili lauk fóru liðin í 
Dominosdeildinni að huga að þessu tímabili 
sem nú er gengið í garð.  Nýtt landslag blasti 
við með tilkomu nýrrar reglu varðandi fjölda 
útlendinga en nú fer KKÍ einfaldlega eftir 
vinnulöggjöf EES-samningsins.  Áfram er einn 
Bandaríkjamaður leyfður en ótakmarkað flæði 
Evrópumanna, þ.e. þeirra sem heyra undir 
ESB/EES-aðilarlönd.

Ljóst var að talsverðar breytingar yrðu á okkar 
liði því Ómar Sævarsson var búinn að gefa út 
að hann myndi leggja skónum.  Dagur Kár til-
kynnti daginn eftir lokahóf öllum að óvörum, að 
hann vildi ganga til liðs við uppeldisklúbbinn, 
Stjörnuna og fljótlega varð ljóst að Sigurður 
Þorsteinsson myndi ekki endurnýja við okkur 
samning sinn og gekk hann að lokum til liðs við 
„Ghetto hooligans“ ÍR.  Vitað var að Ingvi Þór 
myndi halda til Bandaríkjanna í háskóla og auk 
þess yfirgáfu Þorsteinn Finnbogason, Hinrik 
Guðbjartsson, David Bustion, Jens Óskarsson og 
Aðalsteinn Pétursson skútuna.

Fyrsta „sign-ið“ okkar var í formi Selfyss-
ingsins Hlyns Hreinssonar (HH) en fyrir þá 
sem ekki þekkja til þá er pabbi hans gamla 
körfuboltakempan Hreinn Þorkelsson sem 
spilaði með mörgum liðum á sínum tíma, m.a. 
okkur Grindvíkingum ´80-´82 en sól hans skein 
kannski hvað skærast þegar hann spilaði með 
Keflavík í þrjú tímabil en Hreinn á rúmlega 40 
landsleiki að baki.

Næstir komu heimamennirnir og nafn-
arnir, Nökkvi Harðarson (NH) og Nökkvi Már 
Nökkvason (NMN).  Sá fyrrnefndi var endur-
heimtur af Vestfjörðum en hann lék sl. þrjú 
tímabil með KFÍ sem breyttist í fyrra í Vestra.  
Nökkvi jr. eins og við köllum hann oft, ákvað að 
skella sér líka í 1. deildina og spilaði undir hand-
leiðslu Inga Þórs Steinþórssonar hjá Snæfelli á 
síðasta tímabili.

Svo má segja að við Grindvíkingar höfum 
smellt í eina B O B U þegar einn heitasti leik-
maðurinn á síðasta tímabili, Sigtryggur Arnar 
Björnsson (SAB) ákvað að klæðast fallega gula 
litnum á þessu tímabili.  Að margra áliti var 
Arnar eins og hann kallar sig venjulega, einn af 
bestu leikmönnum síðasta tímabils, ef ekki sá 
allra besti.  Það skilaði sér m.a. í fyrsta stóra titli 
Tindastólsmanna þegar þeir unnu KR í úrslita-
leik bikarkeppninnar en þar átti Arnar einmitt 
stórleik.  KR-ingar launuðu Stólunum svo lambið 
gráa í FINALS og tryggðu sér Íslandsmeistara-
titilinn fimmta árið í röð.  Kannski má segja að 
þetta tap Tindastóls og atburðarrásin sem fylgdi 
í kjölfarið þegar Stólarnir bættu við sig tveimur 
leikmönnum, hafi orðið kveikjan að brotthvarfi 

Arnars úr Skagafirðinum.  
Ég settist niður með fjórmenningunum og 

spurði Arnar fyrst út í ástæðu þess að hann 
yfirgaf Stólana:

„Ég vildi í raun fá annan séns með liðið eins 
og það var en þá náðum við frábærum árangri, 
urðum bikarmeistarar og komumst í úrslita-
rimmuna á móti KR.  Að mínu áliti þurftum 
við engu að breyta en allt í einu voru tveir stórir 
póstar búnir að bætast við og ég var einfaldlega 
ekki sammála þessari stefnu og vildi róa á önnur 
mið.“

Voru önnur lið á eftir þér og af hverju valdirðu 
Grindavík?

„Það voru nokkur önnur lið að tala við mig en 
ég ákvað að velja Grindavík vegna þess að mér 
líst vel á bæði þjálfara og leikmenn liðsins. Það er 
líka alltaf góð stemming í kringum körfuboltann 
hérna í Grindavík, þannig það var margt sem 
heillaði.“

Ég spurði Nökkvana út í útlegðina:
NH:  „Þessi þrjú ár fyrir vestan gerðu mér 

ofboðslega gott, bæði fyrir mig sem einstakling 
og líka sem körfuboltamann.  Þarna þurfti ég að 
standa á eigin fótum, naflastrengurinn loksins 
klipptur frá mömmu.  Sem körfuboltamaður tók 
ég klárlega framförum en ég hafði ekki bara gott 
af þessu sem leikmaður heldur líka sem þjálfari 
en ég var allan tímann að þjálfa yngri flokka.“

NMN: „Mín útlegð var nú ekki eins massív og 
nafna míns en ég spilaði með Snæfelli á síðasta 

tímabili.  Bjó fyrir áramót í Stykkishólmi og 
var í framhaldsskóla í Grundarfirði en var eftir 
áramót í Grindavík og kláraði stúdentinn frá 
Fjölbrautarskóla Suðurnesja.  Ég spilaði samt 
áfram með Snæfelli og var þar alltaf um helgar.“

Af hverju komuð þið heim?
NH:  „Þetta var bara orðið fínt, ég var búinn 

með stúdentinn og ekki frekara nám að hafa 
fyrir vestan svo hugurinn leitaði heim.  Jói 
þjálfari hafði samband við mig og ég ákvað að 
slá til.“

NMN:  Sama hér, ég er byrjaður í lögfræði í 
Háskólanum og því lá beinast við að koma heim.  
Ég hefði auðvitað getað haldið áfram að spila í 1. 
deildinni með liði á höfuðborgarsvæðinu en tel 
mig einfaldlega vera tilbúinn til að hjálpa liðinu 
mínu í úrvalsdeildinni.

Að aðkomumönnunum, Hlyni og Arnari sem 
n.b. eru báðir örvhentir.  Hvaðan eruð þið og 
hvar eruð þið uppaldir?

HH: „Ég er fæddur og uppalinn í Stykkis-
hólmi og byrjaði fljótlega að æfa körfubolta.  
Æfði upp alla yngri flokka og var kominn í 
æfingahóp 2010 þegar Snæfell vann fyrsta og 
eina Íslandsmeistaratitilinn.  Pabbi flutti svo 
til Ísafjarðar vegna vinnu og ég ákvað að fara 
með honum og spilaði með KFÍ tvö tímabil, 
2012/2013 – 2013/2014.  Ari Gylfa, frændi minn 
var fyrra árið með mér fyrir vestan en flutti svo 
á Selfoss og þegar þjálfari FSu á þeim tíma, Eric 
Olson  hafði samband við mig fyrir 2014/2015 

Við getum ekki beðið eftir 
að upplifa stemninguna 
- hér í Grindavík eins og hún getur orðið best!

Viðtal við fjóra nýja leikmenn karlaliðs Grindavíkur
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tímabilið þá ákvað ég að slá til.  Við komumst 
strax upp í úrvalsdeild eftir spennandi úrslita-
keppni í 1. deildinni en í leik á móti Njarðvík á 
undirbúningstímabilinu, lenti ég í hörku árekstri 
við leikmann Njarðvíkur og mætti í raun líkja 
árekstrinum við að lenda í árekstri í bíl!  Úr 
urðu afar slæm bakmeiðsli.  Ég hefði átt að hvíla 
í einhvern tíma en gerði það ekki og hélt bara 
ótrauður áfram, allt þar til líkaminn minn hrein-
lega hrundi þegar tímabilið var langt komið.  Svo 
slæmt var ástand mitt að ég var rúmliggjandi í 
þrjá mánuði!  Gat því ekkert spilað tímabilið á 
eftir en kom svo hægt og bítandi inn í hlutina á 
síðasta tímabili.  Hef svo getað æft nokkuð vel í 
sumar og finn að ég er að verða kominn í mitt 
besta stand og get ekki beðið eftir að tímabilið 
hefjist.“

SAB: „Ég er ættaður úr Skagafirðinum og 
bjó þar til þriggja ára aldurs þegar við fluttum í 
bæinn.  Ég bjó í Kópavogi, Árbænum, um tíma í 
Ólafsvík en svo fluttist fjölskyldan búferlum alla 
leið til Kanada þar sem ég var í sjö ár.  Var þar frá 
14 ára aldri og spilaði körfubolta í High School 
og tvö ár í háskóla.  Í millitíðinni kom ég aðeins 
heim, spilaði með Breiðabliki og hálft tímabil 
með Tindastól.  Háskólalífið átti síðan ekki við 
mig og ég ákvað að koma heim og gekk þá til 
liðs við Skallagrím fyrir tímabilið 2014-2015 því 
þá vantaði bakvörð. Tók þar nettan rússibana, 
byrjaði í Úrvalsdeildinni en féll, fór svo upp með 
þeim og féll þá aftur og ákvað þá að ganga til liðs 
við Tindastól.  Átti þar frábæran tíma en eins 
og ég sagði, þá var ég ekki sammála þessari nýju 
stefnu og er því kominn hingað í Grindavík.“

Nökkvar, hver eru takmörkin í vetur?
NH: „Ég er ekki með nein persónuleg mark-

mið hvað varðar mínútufjölda, fráköst eða ann-
að.  Ég er bara kominn hingað til að hjálpa liðinu 
á þann veg sem ég get.  Það má ekki gleyma að 
öflugur æfingarhópur er gífurlega mikilvægur og 
að vera partur af honum þýðir að maður er að 
hjálpa liðinu.  Ég veit að ég mun leggja mig 120% 
fram eins og ég geri alltaf og ef það þýðir að ég 
spili þá frábært, ef ekki þá bara tek ég því sem að 
höndum ber.  (Undirritaður hefur löngum líkt 
NH við gömlu Lakers-kempuna, Kurt Rambis, 
hvað finnst honum um þá samlíkingu?)  „Ég var 
ekki fæddur þegar þessi Kurt þinn var upp á sitt 
besta svo ég kannast ekki við hann og þú getur 
því stungið honum þangað sem sólin ekki skín!  
Ef ég á að líkja mér við einhvern þá verður það 
Ómar Sævars!“

NMN: „Bara bæta mig sem körfuboltamaður.  
Ég er ungur og ætla bara að hjálpa liðinu eins og 
ég get, hvort sem það er með spiluðum mínútum 
eða með hvatningu af bekknum.  Eins og nafni 
minn nefndi þá má ekki gleyma mikilvægi góðs 
æfingahóps.  Það að æfa á svo háu leveli getur 
ekki gert annað en bætt mann sem leikmann.  
Karl faðir minn (Nökkvi Már Jónsson sem lék 
með Keflavík, Grindavík og KR á sínum tíma) 
gortar sig sífellt af því hversu góður leikmaður 
hann var á öndverðri síðustu öld en ég sá hann 
reyndar aldrei spila.  Ég mun allt að einu leggja 
mig allan fram um að eiga montréttinn á 
heimilinu og þagga niður í þeim gamla hvað það 
varðar.  Gamlir liðsfélagar pabba eins og Kiddi 

Friðriks,  Gummi Braga og Ingi Þór sem þjálfaði 
mig í fyrra í Snæfelli og var aðstoðarþjálfari KR 
þegar pabbi spilaði með þeim, telja að þetta verði 
löng og ströng eyðimerkuganga af minni hálfu.  
Þeir segja að pabbi hafi verið hreint magnaður 
leikmaður!“
SAB og HH; „How do you like Grindavík“?

SAB: „Mér líst svakalega vel á mig og við 
kærastan erum búin að koma okkur vel fyrir í 
blokkinni.  Hún er í skóla og ég er svo sem ekki 
ennþá kominn með vinnu en vonandi breytist 
það fljótt.  Það á ekki við mig að hanga og gera 
ekki neitt og ég gæti þá átt á hættu að æfa of 
mikið eins og ég gerði á síðasta tímabili en þá 
fékk ég leiðindar álagsmeiðsli vegna of mikilla 
æfinga.  Kapp er ætíð best með forsjá!“

HH: „Ég hef alltaf litið á Grindavík sem nokk-
urs konar mekka körfuboltans en metnaðurinn 
hér hefur verið aðdáunarverður í gegnum tíðina.  
Það er einfaldlega frábært að vera kominn 
hingað að spila körfubolta.  Ég hafði reyndar 
möguleika á að koma fyrr en Jói þjálfari hafði 
samband við mig eftir að FSu féll en þá var ég  
byrjaður að glíma við þessi slæmu meiðsl sem ég 
lýsti.  Ég lét Jóa svo vita í sumar að ég væri búinn 
að jafna mig og vildi komast í Úrvalsdeildina, 
hann var áhugasamur og hingað er ég kominn.  
Við kærastan mín munum búa hér, hún verður 
í fjarnámi við í Háskólann á Akureyri og ég er 
ennþá að leita að vinnu.  Áhugasamir mega 
senda mér skilaboð ;) “

Lefties (SAB og HH), hvernig líst ykkur á 
möguleika Grindavíkur í vetur?

SAB: „Ég er kominn hingað til að vinna og í 
rauninni verða vonbrigði ef við förum tómhentir 

út úr tímabilinu.  Við erum með frábært lið 
að mínu mati og ef allir verða heilir og á sömu 
blaðsíðu þá sé ég ekki að við eigum ekki að geta 
unnið hvaða lið sem er.  Vissulega þarf margt að 
smella, leikir hafa aldrei unnist á góðum pappír 
eingöngu en ef við smellum saman þá verðum 
við með mjög öflugt lið.“

HH: „Að mínu mati er ómögulegt að spá 
eitthvað fyrir um hvaða lið muni skara fram 
úr, það eru svo miklar breytingar með tilkomu 
fleiri útlendinga.  Hvað okkar lið varðar þá er 
ég sannfærður um að við getum blandað okkur 
í baráttuna um alla titla en auðvitað þarf allt að 
smella.  Útlendingarnir okkar líta frábærlega 
út og ef þeir og allir aðrir í liðinu auðvitað líka, 
halda sér heilum og við náum upp góðum 
liðsanda, þá er „The sky the limit““

Eitthvað að lokum til grindvískra áhorfenda?
SAB: „Ég vil sjá gömlu góðu stemninguna hér 

í Grindavík eins og maður hefur séð í gegnum 
árin.  Auðvitað fylgist aðsókn og árangur að 
en ég lofa að ég mun leggja mig allan fram 
fyrir klúbbinn.  Að spila fyrir fullu húsi í góðri 
stemningu er einstakt og ég veit að þið Grind-
víkingar hafið oft náð að búa þannig stemningu 
til.  Þannig spila ég best og biðla því til ykkar eftir 
stuðningi.  Þetta verður góður vetur.

HH: „Ég hlakka mikið til tímabilsins, hér 
hefur maður séð magnaða stemningu í gegnum 
tíðina og ég get ekki beðið eftir að taka þátt í 
henni.  Þetta skal verða skemmtilegur vetur!„

Nökkvarnir: „Frábært að vera komnir aftur 
heim og við getum ekki beðið eftir að upplifa 
stemninguna hér í Grindavík eins og hún getur 
orðið best!“
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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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GÍRAR  -  FÆRIBÖND -  RAFMÓTORAR -  LEGUR

588 80 40
www.scanver.is

7.0 m

1.23 m

Áfram 
Grindavík

Hafnargötu 9a - Sími 426 8574

Köfunarþjónusta 
Gunnars
Sími 892 8658
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Eins og íslenskur körfuboltaheimur ætti að 
vita voru spilin enn og aftur stokkuð upp 
fyrir komandi keppnistímabil, varðandi 
reglu um fjölda útlendinga sem mega spila 
með liðunum.  Segja má að nýjasta breyt-
ingin sé komin til af skyldu því Körfuknatt-
leikssamband Íslands er að fylgja lögum 
varðandi frjálst flæði vinnuafls.  Þess vegna 
eru leikmenn sem eru innan ESB eða eru 
með aðild að EES samningnum, gjaldgengir 
hér á landi.  Í fyrra var hin svokallaða „4+1“ 
regla í gangi sem þýddi að ávallt þurftu að 
vera fjórar íslenskar kennitölur inni á vell-
inum.  Flest lið voru þá eingöngu með einn 
útlending en þó voru nokkur lið sem voru 
með annan Kana sem skipti þá mínútum við 
landa sinn.  Aldrei munu menn og konur 
verða sammála um hver sé besta reglan en 
því miður þá hafa félögin mörg hver hagað 
seglum eftir þeim vindum sem blésu það 
árið.  Ekki ætla ég að gerast dómari hér en 
að mínu mati eykur þessi regla möguleika 
liðanna á landsbyggðinni því hingað til hafa 
þau átt erfitt með að lokka til sín leikmenn.  
Með tilkomu þessarar reglu verður sá höfuð-
verkur úr sögunni og þau geta betur keppt á 
jafnréttisgrundvelli.

En hvað sem þessu öllu líður, þá munum við 
Grindvíkingar nýta okkur þessa reglu til hins 
ýtrasta og tefla fram 3 útlendingum á þessu 
keppnistímabili.  Þeir eru:

Terrell Vinson, Bandaríkin.  Er að hefja sitt 
sjötta tímabil sem atvinnumaður.

Jordy Kuiper, Holland.  Hans fyrsta tímabil 
sem atvinnumaður.

Michalis Liapis, Grikkland.  Er að hefja sitt 
sjötta tímabil sem atvinnumaður.

Þessi orð hér að ofan voru skrifuð um 
miðjan september en þetta er skrifað föstu-
daginn 12. október en ég var að leggja símann 
á eftir spjall við Svavar hjá Stapaprenti en búið 
var að ýta á PRINT á þessari leikjaskrá og 
allt komið í gang!  Þar af leiðandi hefði viðtal 
við alla þessa heiðursmenn sem ég minnist 
á hér að ofan, verið með en á þeim tíma sem 
leikjaskráin verður borin út þá verða tveir 
þeirra væntanlega búnir að yfirgefa skerið.  
Ákvörðunin var endanlega tekin eftir leikinn á 
móti nýliðum Skallagríms en Terrell meidd-
ist illa á hné og spilar kannski ekki meira á 
þessu tímabili.  Grikkinn Liapis hefur engan 
veginn náð sér á strik og er auðsjáanlega ekki 
búinn að jafna sig eftir krossbandsslitin í 

fyrra.  Því var ákvörðun tekin um að senda þá 
heim og finna strax nýjan Bandaríkjamann og 
bíða og sjá til varðandi annan Evrópumann.  
Við vonuðumst til að geta skrifað undir við 
nýjan leikmann þessa helgi (12-14.okt) og 
hafa kjaftasögur verið í gangi og óábyrgur 
fréttaflutningur þess efnis að Lewis Clinch 
væri búinn að skrifa undir en núna rétt áður 
en ýtt verður endanlega á PRINT þá er ekkert 
blek komið á blað.  Í draumum mínum var ég 
að skrifa núna upp viðtal við Lewis eða þann 
Kana sem er á leiðinni en maður færi víst ekk 
allt sem maður vill er það?

Þess vegna styttist þetta viðtal sem hér 
kemur um ca 2/3 og Hollendingurinn Jordy 
Kuiper eini viðmælandinn.

Hvað var það fyrsta sem þú  hugsaðir þegar 
þér bauðst þetta tækifæri, að spila á Íslandi?

„Ég var að klára háskólanám mitt í Ameríku 
sl. vor og Jóhann þjálfari hafði fljótt sam-
band við mig. Ég hugleiddi þetta tækifæri en 

Viðtal við nýjan leikmann karlaliðs Grindavíkur Jordy Kuiper

Stígið upp úr sófunum 
og komið á leiki! 



ég verð að viðurkenna að ég hafði ekki heyrt 
mikið um Ísland en þó vissi ég af Kana, Jason 
Dourisseau sem lék með liðinu þaðan sem ég er 
í Hollandi en hann lék á Íslandi áður en hann 
kom til Hollands (lék með KR bankahruns-
tímabilið fræga þegar Grindavík spilaði hreinan 
úrslitaleik við KR um Íslandsmeistaratitilinn).  
Jason sagði mér aðeins frá Íslandi en ég verð að 
viðurkenna að ég veit ekki mikið um landið eða 
deildina.“

Hvenær byrjaðir þú að æfa körfubolta?
„Ég var bara lítill gutti þegar ég fór með 

systur minni á æfingar en hún er hávaxin og 
æfði körfubolta, fór m.a. í háskólaboltann í 
Ameríku líka.  Hún er örvhent og ég gerði bara 
eins og hún og í dag skýt ég með vinstri þótt 
ég sé ekki örvhentur (Michalis gípur inn í og 
segist vera eins, skrifar með vinstri en spilar 
körfubolta með hægri)  Ég byrjaði svo að æfa 
með liði í Groningen þaðan sem ég er, þegar ég 
var sjö ára og æfði fótbolta samhliða.  En svo 
stækkaði ég ansi mikið og valdi því körfubolt-
ann og þegar ég var orðinn 16 ára gamall stóð 
ég á krossgötum.  Ég vildi komast til Ameríku 
í háskóla og spila körfubolta þar en líkurnar 
á að lið úr ameríska háskólaboltanum leiti að 
leikmönnum í Hollandi eru litlar.  Því tók ég 
ákvörðun um að flytja til Spánar, nánar tiltekið 
til Kanarýeyja þar sem ég æfði körfubolta eins 
og ég væri í herbúðum!  Aginn var gífurlegur, 
margar æfingar á dag og margir gáfust upp en 
ég þraukaði og sé ekki eftir því.  Ég var orðinn 
fyrirliði liðsins míns undir það síðasta og gafst 
svo tækifæri á að fara til Greensboro í North 
Carolina og spilaði þar, þar til ég útskrifaðist 
sl. vor.“

Hvernig verða týpískir dagar hjá þér í vetur?
„Ég verð alltaf mættur tiltölulega snemma 

í ræktina, ég hef alltaf verið duglegur við að 
lyfta og mun refsa lóðunum hér grimmilega!  

Minn leikur byggist á styrk, ég er ekki mikill 
íþróttamaður að því leytinu til að vera snöggur 
eða hoppa hátt og þarf því að reiða mig á 
styrk í baráttunni undir körfunni.  Fyrir utan 
æfingatíma og leiki, þá ætla ég að lifa lífi 
atvinnumannsins og hugsa vel um mig.  Hvíld 
er mikilvægur þáttur og má alls ekki vanmeta 
en í frítímanum mun ég horfa á sjónvarp, vera 
í samskiptum við fólkið mitt í gegnum tölvuna 
og yfir höfuð, bara slaka vel á og njóta þess sem 
Ísland hefur að bjóða.“

Hver eru markmið þín fyrir tímabilið, bæði 
persónulega og fyrir liðið?

„Ég hef séð mörg dæmi um leikmenn sem 

hugsa eingöngu um að hafa sína tölfræði góða 
og stundum getur það litið vel út á „CV-inu“ 
en til lengri tíma litið þá líta liðin frekar á að 
Jordy spilaði þarna og vann, spilaði svo þarna 
og vann og þá held ég að liðunum sé slétt sama 
hvort ég skoraði svona mörg stig eða tók svona 
mörg fráköst.  Ef liðið er að spila vel, þá er ég 
að spila vel.“

Einhver skilaboð til grindvískra aðdáenda?
„Stígið upp úr sófunum og komið á leiki!  Ég 

lofa góðri skemmtun og mun leggja mig allan 
fram við að koma Grindavík þangað sem þeir 
eiga heima – á toppinn!
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Við óskum sjómönnum og
fjölskyldum þeirra til
hamingju með daginn !
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Opið virka daga frá kl. 8-18 og laugardaga kl. 10-15 
Smiðjuvegi 76 • Kópavogi • Sími 414 1000 • tengi@tengi.is 
Baldursnesi 6 • Akureyri • Sími 414 1050 • www.tengi.is

NÝ LÍNA AF 
BAÐINNRÉTTINGUM FRÁ IFÖ 

Gæði, þjónusta, ábyrgð – það er Tengi.

Baðinnréttingarnar eru fáanlegar: hvítar háglans – hvítar mattar – ljósgráar – dökkgráar – svört eik
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ÞÚ GETUR TILKYNNT
ÖLL TJÓN Á NETINU
VIÐ FÆKKUM FLÆKJUNUM

Vátryggingafélag Íslands  |   Sími 560 5000  |   vis@vis.is  |   vis. is
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Kælingehf
Stapahrauni 6 

220 Hafnarf irði

Sími:  565 7918

Áfram 
Grindavík!

Úlli 898 6300 - Rúnar 896 6691

Áfram Grindavík!

Sandspörtlun • Endurmálun • Lökkun 

250 Litir

www.litir.is

Stefán Örn Kristjánsson 
Löggiltur málarameistari

Fagmennska í fyrirrúmi

Tökum að okkur alla almenna 

málningavinnu

Aðalbraut, Víkurbraut 31 - Sími 426 7222
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Viðtal við Jón Gauta Dagbjartsson og Ingiberg Þór Ólafarson nýjan framkvæmdastjóra Körfuknattleiksdeildar UMFG

Segja má að grindvískur körfuboltaheimur 
hafi leikið á reiðiskjálfi þegar spurðist út sl. 
vor, að framkvæmdastjóri Körfuknattleiks-
deildar UMFG, Jón Gauti Dagbjartsson hugð-
ist taka sér pásu.  Gauti eins og við þekkjum 
hann, hefur gegnt stöðu framkvæmdastjóra 
síðan árið 2011 og hefur verið með mest 
allt daglegt áreiti á sér og í leiðinni unnið 
algerlega ómetanlegt starf fyrir Kkd. UMFG.  
Þess vegna var þessi skjálfti stuðningsmanna 
skiljanlegur en auðvitað er enginn ómissandi 
og alltaf kemur maður í manns stað.  Á bak 
við Gauta hefur alltaf staðið sterk stjórn og 
geta allir andað rólega, klúbburinn mun lifa 
og dafna áfram þrátt fyrir brotthvarf Gauta 
sem vonandi og væntanlega verður bara stutt.  
Ingibergur Þór Ólafarson mun taka við starf-
inu og mun Gauti verða honum innan handar 
fyrstu skrefin.  Á meðan Ingibergur hnýtir 
framkvæmdastjóra-bindishnútinn, mun Gauti 
koma sér vel fyrir heima hjá sér og líma saman 
módel en þá iðju iðkaði hann mikið sem barn 
og hefur séð í hyllingum að taka upp þráðinn 
samhliða hvíldinni frá körfuknattleiknum.

Við tókum fráfarandi framkvæmdastjóra 
og arftakann tali.

Gauti: „Ég hóf stjórnarstörf í körfunni daginn 
eftir eitt lokahóf deildarinnar í Festi en á ballinu 
gaf ég mig á tal við Jón Emil sem þá var í stjórn 
og spurði hvað ég þyrfti að gera til að fá að taka 
þátt.“  Daginn eftir var Jón Gauti byrjaður en 
þó má skjóta því að hann hafði áður sníkt fyrsta 
eyrinn og þá fyrir fótboltann, til að fá einhvern 
nýjan leikmann en þeir Fiskanes-bræður gáfu þá 
allir 100.000 krónur til fótboltans.

„Ég var í nokkur ár í þessu bauki en var að 
mig minnir hættur í stjórn körfunnar, en kom 
svo aftur inn í svona stjórnarbauk má segja, 
þegar ég og Sibbi bróðir fluttum Lee Sharpe inn í 

fótboltann.  Það sumar átti heldur betur að koma 
Grindavík til hæstu hæða og í leiðinni að hjálpa 
Sharpe-aranum að koma sér í dúndurform og 
næla sér í einn lokasamning í Englandi.  En 
þetta sumar fór þannig séð eins illa og hugsast 
gat, Sharpe meiddist og kastaði handklæðinu 
eftir fjóra leiki, liðið var nánast komið áfram í 
Evrópukeppninni en missti grátlega af tæki-
færinu, var svo loksins næstum fallið en bjargaði 
sér í lokaumferðinni.“

Nokkru seinna var Gauta svo boðið að taka 
sæti í stjórn Knattspyrnudeildar UMFG og stóð 
sig vel í því hlutverki allt til loka ársins 2009 
þegar hann hélt að hann yrði næsti fram-
kvæmdastjóri fótboltans.  Allt kom fyrir ekki og 
annar var valinn til starfans og þá ætlaði Gauti 
að vera hættur stjórnarstörfum.

„Þarna ætlaði ég að vera hættur öllu en þá 
leitaði Maggi Andri heitinn til mín og bað mig 
um að gerast framkvæmdastjóri út það tímabil.  
Svo má kannski segja að það sé Sibba bróður 
að kenna að ég hafi ílengst því hann flækti mig 
kyrfilega í netið!  Ég fór einhvern veginn bara 
„all-in“ í þetta og áhuginn jókst og jókst og um 
tíma gegndi ég stöðu formanns, framkvæmda-
stjóra, flaggara, auglýsanda, grillara, yfirmanns 
bónsviðs, kynnis, yfirmanns á kúst-sviði og 
nefndu það bara!  Alltaf tók ég bara meira og 
meira á mig og með auknu álagi fann ég svo 
bara hvernig batteríið tæmdist hægt og örugg-
lega.  Undir það síðasta fann ég svo bara að 
kominn væri tími á að fá nýja rödd inn í starfið 
og því best að ég tæki tímabundna pásu.  Ég legg 
áherslu á TÍMABUNDNA!“

Hvað tekur við?  
„Mitt helsta áhugamál þegar ég var yngri var 

að líma saman módel.  Ég hef séð í hyllingum að 
undanförnu að taka upp módel-þráðinn og er 
gaman að segja frá því að þegar ný stjórn hittist 
á sínum fyrsta fundi í sumar, þá opnaði ég einn 

Ég hef séð í 
hyllingum að 
undanförnu 
að taka upp 
módel-þráðinn
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kaldan og byrjaði að líma B-17, hið fljúgandi 
virki.“

„Svo hefur nú alltaf verið á stefnuskránni að 
stunda líkamsrækt og er annað sem ég sé í hyll-
ingum; að vera mættur upp úr fjögur í ræktina, 
taka sundsprett og heitan pott á eftir.  Mæta svo 
í burger fyrir leik og njóta leiksins til hins ýtrasta 
og geta öskrað úr mér lungun án þess að hafa 
áhyggjur af því að segja eitthvað sem ég annars 
mátti ekki sem talsmaður klúbbsins.  Ég hef 
ofboðslegt „passion“ fyrir grindvískum íþróttum 
og væri gaman að sjá fjölgun í stuðningsmanna-
liðinu.  Vil sjá hina svokölluðu pizzu-kynslóð 
hætta að leika sér í tölvuleikjum, mæta á leikina 
og ekki bara mæta, heldur láta í sér heyra!“

Hvernig líst þér á arftaka þinn?  
„Ingibergur er kjörinn í þetta starf, brennandi 

af áhuga og ekki skemmir fyrir að Fjóla konan 
hans er jafnvel áhugasamari.  Mér líst líka vel 
á að stjórnin ætli að reyna útbýta verkefnum 
meira, t.d. var erfitt fyrir mig að vera yfirgrillari 
í fyrra og þurfa að koma hlaupandi á öðru 
hundraðinu inn í sal til að kynna leikmenn.“

Ingibergur, hvernig leggst nýja starfið í þig? 
„Það eru aldeilis fótspor sem ég er að reyna 

feta í en að mínu mati hefur Gauti unnið 
stórkostlegt starf fyrir körfuna undanfarin ár.  
Ég kom inn í stjórn í fyrra og var einn þeirra 
sem var uggandi yfir brotthvarfi Gauta því hann 

hefur algerlega verið heilinn 
og hjartað í starfinu undan-
farin ár.  En auðvitað má 
það og það er aldrei svo að 
einhver sé ómissandi.  Annað 
stjórnarfólk hefur einfald-
lega brett upp ermar en við 
vorum að gera frábæra hluti 
í sumar þegar við keyptum 
Túngötu 19 af Garðari Vignis 
og hann tók íbúð okkar í 
blokkinni upp í.  Þarna er 
stór höfuðverkur úr sögunni 
varðandi búsetu fyrir leik-
menn okkar.  Við munum 
leigja út efri hæðina og ætlum svo að gera íbúð 
úr bílskúrnum.  Svona lagað krefst mikillar 
vinnu og þetta væri í raun ómögulegt ef við 
ættum ekki sterkt bakland í formi styrktarðila 
og síðast en ekki síst, duglegra vinnuhanda sem 
hjálpa okkur.  Það mun nánast ekki verða keypt 
út ein klukkustund í vinnu samhliða þessum 
miklu framkvæmdum!  Fyrir þetta erum við 
auðvitað afskaplega þakklát.“

Ingibergur hélt áfram:  
„Við tókum eftir því í fyrra að Gauti var ein-

faldlega með of mikið á sínum 
herðum og þannig brenna menn 
fljótar upp.  Því ákváðum við að 
reyna fá fleiri til að sjá um ýmis 
verkefni.  T.d. mun Atli Kolbeinn 
sjá um grillið í vetur og við mun-
um breyta stuðningsklúbbnum 
úr því að vera með matarveislur 
o.fl. yfir tímabilið, í að klúbbmeð-
limir ganga að burger og drykk 
vísum fyrir leik.  Þessi kort gilda á 
alla leiki, líka úrslitakeppnina en 
ekki bikarkeppnina.  Við munum 
áfram selja árskortin og það 
ódýrt.  Hvetjum einfaldlega alla 

Grindvíkinga til að koma í húsið og hvetja sína 
menn.  Við erum með ofboðslega spennandi lið 
í höndunum sem á að geta gert tilkall til titla.  
Sömuleiðis er ég mjög spenntur fyrir uppbygg-
ingunni í kvennakörfunni en að fá Jóhann Árna 
til að taka við þeirri uppbyggingu er stórkostlegt 
og ekki skemmir fyrir að góðvinur hans, Danni 
verður til aðstoðar.  Það er nýbreytni hjá okkur 
að sami aðstoðarmaður sé hjá körlum og konum.  
Danni er hokinn af reynslu og mun rúlla þessu 
upp og bakka nafnana vel upp.“



UMFG leikjaskrá 2018- 201942

Rúnar S. Sigurjónsson málari 

sími 894-2069

Jakob Einarsson
múrari

Sólvellir 4, 240 Grindavík 

Sími  899 2714

Flísa- og múrþjónustan ehf.

humarsalan@humarsalan.is Dagbjartur Willardsson
Sími 861 7507

Papa´s 
Pizza

426 9955

Grétar 
Málari

Sími 895 9292
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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

Einblíndu á það 
sem skiptir þig 
máli
Láttu fagfólkið vinna verkið 
á meðan þú sinnir öðru

Kynntu þér þjónustuframboð KPMG á 
vefsíðu félagsins eða hafðu samband í síma 
545 6000 og við verðum þér innan handar.

kpmg.is

Hlíðasmára 11, 

201 Kópavogur

Sími: 571-0888 

eða 571-0813

gisli @ gluggavinir.is
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Ein af fjáröflunarleiðum íþróttafélaga er hamborgarasala fyrir 
leiki og koma KR-ingar fljótt upp í huga undirritaðs varðandi það 
en alltaf er gaman og gott að gæða sér á burger og fara yfir heims-
málin með Bödda KR-ing og fleirum.

Grindvíkingar hafa boðið upp á þetta líka undanfarin tímabil og 
munu leggja allt í sölurnar á þessu tímabili til að skáka KR-ingum og 
öðrum og munu færa sinn burger upp á annað level!

Með góðum stuðningi Ekrunnar, Hérastubbs bakara og Láka á 
Salthúsinu, treystir kokkurinn Atli Kolbeinn sem mun stýra ham-
borgarasókn Grindvíkinga, sér til að ryðja þeim frá sem verða á vegi 
hans! 

Eru stuðningsmenn Grindavíkur og að sjálfsögðu, stuðningsmenn 
aðkomuliðanna hvattir til að vera mættir upp úr kl. 18 og gæða sér á 
150gr alvöru kvikindum og skola þeim niður með ljúffengum drykk.  

Oft myndast góð tengsl á milli aðdáenda liðanna á meðan ham-
borgararnir fitla við bragðlaukana og menn og konur mæta endur-
nærð í stúkuna og hvetja sín lið betur en ellegar.

Áfram BURGER!

Íslandsmeistarar 
hamborgaranna?
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 Sími 426 7150

Víkurbraut 62 - Sími 426 8770

DODGE KIA NISSAN PAJERO TOYOTA

HYUNDAI SUZUKI FORD NISSAN FORD

PAJERO

DODGE RAM 1500 Club Cab. 
Árgerð 1996, ekinn 99 þ. km 

bensín, sjálfsk. 

Verð 1.490.000

KIA SORENTO 
Árgerð 2007, ekinn 112 þ. km 

dísil, sjálfsk. 

Verð 2.990.000

NISSAN XTRAIL 
Árgerð 2003, ekinn 178 þ. km 

bensín, beinsk. 

Verð 950.000

MMC PAJERO DID 
Árgerð 2005, ekinn 200 þ. km 

dísil, sjálfsk. 

Verð 2.590.000

TOYOTA LAND CRUISER 120 
Árgerð 2005, ekinn 146 þ. km 

dísil, sjálfsk. 

Verð 4.300.000

MMC PAJERO DID 
Árgerð 2007, ekinn 56 þ. km 

dísil, sjálfsk. 

Verð 5.690.000

HYUNDAI STAREX 4X4 
Árgerð 2005, ekinn 63 þ. km 

dísil, beinsk.  

Verð 2.550.000

SUZUKI GRAND VITARA 
Árgerð 2007, ekinn 87 þ. km 

dísil, beinsk. 

Verð 2.970.000

FORD F150 SUPER CREW 
Árgerð 2005, ekinn 87 þ. km 

bensín, sjálfsk. 

Verð 2.190.000

NISSAN XTRAIL 
Árgerð 2007, ekinn 79 þ. km 

bensín, sjálfsk. 

Verð 2.780.000

FORD TRANSIT 
Árgerð 2005, ekinn 227 þ. km 

dísil, beinsk. 

Verð 1.350.000

Holtsgötu 52, 260 
Reykjanesbær
Sími 420 5000 
www.ksteinarsson.is

K. STEINARSSON

NOTAÐIR BÍLAR Í ÚRVALI

Veitingastaður, Stamphólsvegi 2, sími 426 9700

ALLTAF
ÓMISSANDI
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Á f r a m  G r i n d a v í k !

 

www.umfgkarfan.is

 Blómakot v/Mánagötu

Blóm og gjafavara Sími 894-9211

Jónsi Múr ehf.
Sími 896 9645

Víkurbraut 46 - Sími 426 8594
Sími 893 5131

ÞJÓNUSTA ehf.

Hafnargata 7b - Sími 894 9211

Verið velkomin 
að líta við hjá okkur að 

Staðarsundi 10 
í Grindavík

Sími 897 6302

Hafnargata 21

Sími 422 1800

www.martak.is
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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

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
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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

Leikskólinn Krókur heilsuleikskóli, Stamphólsvegi 1, 426 9998

Seglasaumur Sigurjóns
Borgarhrauni 13  - 240 Grindavík
Símar: 899-8536 og 696-8536

Seglasaumur og belgjaviðgerðir

Gröfuþjónusta

P.Gíslasonar
Sími 893 4343

Miðhrauni 13  -  Garðabæ
Sími: 555 6444  -  maras.is

Skipavélar  |  Bátavélar
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Helgi Rúnar Bragason, Þór Akureyri
1  Það hefur einkennst af 

hressleika og gleði frá því 
um verzlunarmannahelgi. 
Þjálfarinn ásamt yngsta 
leikmanni liðsins voru einu 
sem skelltu sér í æfingaferð 
á miðju undirbúnings-
tímabili eða í lok ágúst á 
meðan restin lét sér leiðast 
og fylltist söknuði.

2  Að missa Þórsarana tvo suður með sjó þ.e. 
endajaxlana Ernu Rún og Helgu Hallgríms. Já eða 
kannski missa allt byrjunarliðið í burtu.

3  Nei, enda þoli ég ekki útlendinga í 1.deild.
4 Ekki mikil í 1. deildinni nema mögulegur leik-

mannaflótti úr Dominosdeildinni og enn fleiri 
ungir og efnilegir leikmenn hætta í körfu. 

5 Ná stöðugleika í leikmannahópinn milli ára og 
byggja upp umgjörð í kringum liðið sem jafnast á 
við bestu lið landsins.

Ólafur Jónas Sigurðsson, ÍR
1  Undirbúningstímabilið 

hefur genguð þokkalega. 
Við byrjuðum lyftingaæf-
ingar stuttu eftir að síðasta 
tímabil klárast, það má 
eiginlega segja að undir-
búningstímabilið hafi byrjað 
þá. En körfuboltinn hófst 
í byrjun ágúst og við erum 
búin að spila fimm æfingaleiki. 

2  Hanna og Hlín fóru báðar erlendis en við fengum 
Söndru Ilievsku og Bylgju Sif til liðsins.

3 Nei engir erlendir leikmenn. Ég vil að íslensku 
stelpurnar fái tækifæri til þess að verða betri og að 
þær þurfi að axla ábyrgðina sjálfar. 

4 Ekki góð því miður. Held að þetta geti endað í 
fíaskói.

5 Verða betra lið en í fyrra.

Ragnar Ragnarsson, Njarðvík
1  Æfingar byrjuðu 1. júni með 

léttu spili og lyftingum. Ekki 
var farið í neina æfingaferð 
þetta árið.  Við erum búin 
að spila þrjá æfingaleiki og 
reiknum með að spila tvo 
í viðbót áður en tímabilið 
hefst.

2 Það hafa verið miklar breytingar á okkar liði frá 
síðasta tímabili. Af 16 manna hóp okkar í dag eru 
aðeins tveir leikmenn sem voru í fyrra. Liðið er 
ungt og hafa aðeins fjórir leikmenn spilað leiki í 
meistaraflokki.

3 Við munum ekki tefla fram erlendum leikmanni.
4 Erfitt að segja til um það fyrirfram en þó tel 

ég skýrt að liðin muni hafa meiri breidd og 
gæði deildanna munu aukast mikið.

5 Við höldum okkar markmiðum fyrir okkur.

Halldór Karl Þórsson, Fjölnir
1 Undirbúningstímabilið 

hefur gengið vel, við fórum 
í æfingaferð til Ísafjarðar 
þar sem vel var tekið á móti 
okkur.  Við höfum leikið sjö 
æfingaleiki og hafa þeir allir 
hjálpað okkur þrátt fyrir mis-
jöfn úrslit.

2  Helstu breytingar eru þær 
að við erum að fá inn þrjá nýja leikmenn, Sara 
Diljá Sigurðardóttir kemur frá Snæfelli, Fanney 
Ragnarsdóttir frá Haukum og Alexandra Petersen 
frá KR.  Einnig er ég að fara inn í fyrsta veturinn 
minn sem þjálfari meistaraflokks kvenna hjá 
Fjölni.

3 Liðið verður skipað einum erlendum leikmanni, 
Alexandra Petersen kemur frá Bandaríkjunum, 
hún spilaði í fyrra fyrir bæði Val og KR.

4  Nýja reglan hefur sú áhrif að liðin í efstu deild 
eru líklegri til að taka fleiri erlenda leikmenn sem 
gerir það að verkum að stelpur eru opnari fyrir 
því að koma og spila í 1. deild kvenna. Tel ég að 
þetta muni hafa góð áhrif og muni styrkja 1.deild 
kvenna.

5  Markmið vetrarins er að gera sterka atlögu að því 
að komast í efstu deild að ári.

Jóhann Árni Ólafsson, Grindavík
1  Stelpurnar eru búnar að vera 

duglegar í styrktarþjálfun í 
allt sumar hjá Óla Baldri og 
við æfðum töluvert í júní.  
Íþróttahúsið var hins vegar 
lokað í júlí vegna viðhalds. 
Við byrjuðum svo strax aftur 
í ágúst, en stelpur sem voru í 
landsliðsverkefnum með U16 
og U18 skiluðu sér á æfingar í enda ágúst. Æfing-
arnar í ágúst voru því aðallega einstaklingsæfingar 
vegna fjölda. Þannig að undurbúningurinn er 
búinn að vera nokkuð góður miðað við ytri 
aðstæður.

2   Það eru miklar breytingar á liðinu okkar frá 
síðasta tímabili. Alveg nýtt þjálfarateymi í mér, 
Daníel og Óla Baldri. Við höfum bætt góðum 
nýjum leikmönnum við hópinn sem eiga það allar 
sameiginlegt að vera uppaldir Grindvíkingar.

3  Enginn erlendur leikmaður verður í okkar röðum.
4   Það er erfitt að segja núna en vissulega býður 

reglan upp á þann möguleika að lið geta fengið 
til sín marga erlenda leikmenn. Við sjáum svo 
til hversu mörg lið nýta sér þann möguleika. 
Maður veit af því að einhver lið ætla að vera með 

amerískan leikmann.  En það er skýrt af okkar 
hálfu að við ætlum ekki að hrúga inn erlendum 
leikmönnum til þess eins að koma liðinu upp. 
Þá erum við að fara upp um deild á fölskum for-
sendum að mínu viti. Við förum upp um deild 
þegar okkar stelpur verða tilbúnar að koma liðinu 
sjálfar upp.

5  Markmið vetrarins er að taka mörg lítil skref í 
átt að því að gera Grindavík að framúrskarandi 
úrvalsdeildarfélagi í nánustu framtíð. Við ætlum 
að treysta á okkar stelpur og leyfa þeim að 
þroskast. Við erum í uppbyggingarferli og tíminn 
einn mun leiða í ljós hversu langan tíma uppbygg-
ingin tekur áður en við náum að komast á drauma 
áfangastaðinn okkar, en við ætlum klárlega að 
njóta ferðarinnar þangað. 

Arnoldas Kuncaitis, Tindastóll
1 It was great, we started from 

August 20th with condi-
tioning practises for 2 weeks 
then we had practises on 
the court 4 weeks. We have 
played two friendly games, 
one home and one away.

2  This is a new team, last year 
we did’t have one.

3 We have one American player Tessondra 
Williams.  She is from Los Angeles.

4  I think it helps the league to grow and develop 
more young icelandic talents who can compete in 
this league.

5 We want to fight against every opponent and to 
grow our future players.

Kristinn Ólafsson, Hamar
1 Æfingar byrjuðu strax eftir 

versló og hafa gengið vel. Við 
munum ekki spila marga æf-
ingaleiki einungis tvo.  Engin 
æfingaferð í þetta skiptið en 
mögulega fyrir næsta tímabil.

2  Hópurinn hefur breyst aðeins 
með tilliti til aldurs en meðal-
durinn hefur lækkað aðeins 
sem er bæði gott og slæmt.

3   Nei enginn erlendur leikmaður.
4 Hef ekki mikla trú á því að ný útlendingaregla 

muni setja sinn svip á deildina.
5  Markmiðið er sæti í úrslitakeppninni, verða 

betri í körfubolta og hafa gaman að því að spila 
körfubolta.

1. Hvernig hefur undirbúningstímabilið gengið?  
 (Hvenær byrjuðu æfingar, var farið í æfingaferð, voru spilaðir margir æfingaleikir o.s.frv.)

2. Hverjar eru helstu breytingar á liði þínu frá því á síðasta tímabili?

3. Verður þitt lið skipað mörgum erlendum leikmönnum, hverjir eru leikmennirnir og hvaðan eru þeir?

4. Hvaða áhrif telur þú að ný útlendingaregla muni hafa á deildina?

5. Hver eru markmið vetrarins?

Þjálfarar 1. deildar kvenna teknir tali



UMFG leikjaskrá 2018- 201950

Arnar Guðjónsson, Stjarnan
1 Undirbúningstímabilið hefur 

gengið ágætlega þó svo að 
menn hafi verið út og suður 
vegna landsliðsverkefna, 
bæði hjá A landsliði og yngri 
landsliðunum. Við æfðum 
frá miðjum maí út júní. Síðan 
voru lyftingar í júlí, byrjuðum 
svo með liðsæfingar eftir Verslunarmannahelgi. 
Við lékum þrjá æfingarleiki og fórum ekki 
erlendis í sumar. Enda algjör óþarfi að flýja sólina 
hér á íslandi. 

2 Við erum með fjóra nýja leikmenn frá síðasta ári. 
Magnús Bjarki kom aftur eftir nám erlendis, Ægir 
Þór & Antti Kanervo sömdu við okkur í sumar, 
sem og Paul Jones kom til okkar frá Haukum. 
Róbert ákvað svo að halda heim í Grafarvoginn 
eftir eitt ár í Garðarbænum.

3 Við erum með tvo erlenda leikmenn, Antti 
Kanervo frá Finnlandi & Paul Jones frá Bandaríkj-
unum.

4 Þetta mun auka breiddina í flestum liðum sem ég 
tel af hinu góða.

5 Reyna að vera besta liðið í apríl og maí.
6 Ef við vinnum ekki, þá er mér nokk sama hver 

það gerir.
7 Ég tel að kóngurinn þar verði fyrrum þjálfari ís-

landsmeistara KR, Fjölmiðla Finnur.

Jóhann Þór Ólafsson, Grindavík
1 Það hefur gengið ágætlega. 

Það er einhvern veginn alltaf 
eitthvað sem að kemur upp 
á þannig þetta hefur ekki 
verið eins smurt og ætlað var. 
Við höfum hinsvegar æft vel. 
Verið í styrktaræfingum síðan 
um miðjan júlí, byrjuðum að 
æfa í byrjun ágúst. Við spil-
uðum sjö leiki í september sem gekk að vonum 
mis vel. Erum spenntir og bara nokkuð brattir.

2 Það er nokkuð um breytingar. Frá því síðasti 
leikur kláraðist á Króknum í mars hafa átta horfið 
á braut og sjö komið í staðinn. Þannig að það er 
mikið af nýjum andlitum. Við fáum þrjá erlenda 
leikmenn, Sigtryggur Arnar Björnsson,  Hlynur 
Hreinsson sem og nafnana Nökka Harðarson og 
Nökka Má Nökkvason aftur úr útlegð. Þá mun 
Hilmir Kristjánsson snúa aftur eftir meiðsli. 
Dagur Kár, Ingvi Þór, Þorsteinn, Jens, Davíð Ingi, 
J’Nathan Bullock og Sigurður Gunnar eru farnir 
annað og svo lagði Ómar Örn skóna á hilluna 
frægu. Mixarinn er í pásu.

3 Við verðum með þrjá erlenda leikmenn. Terrel 
Vinson frá USA, Michalis Lipas grískur bakvörður 
og Jordy Kuiper sem er hollenskur fram/miðherji. 

4 Þetta mun gera deildinni gott. Hef alltaf verið 

talsmaður þess að fleiri betri leikmenn spili í 
þessari deild, alveg sama hvaða vegabréf þeir hafa 
í vasanum. Þetta mun án efa styrkja deildina og 
gera hana meira spennandi að mínu mati.  

5 Gera betur en í fyrra. 
6 Ég er nú bara þannig gerður að ef að Ingi vinur 

minn vinnur þetta kem ég til með að samgleðj-
ast honum eins og ég get. Ef að hann hinsvegar 
vinnur mig í FINALS mun þessi skali sennilega 
rjúka upp í 10,5.

7 Ef að sérfræðingasætin í Körfuboltakvöldi verða 
óbreytt koma þeir til með að hampa þessum titli. 

Einar Árni Jóhannsson, Njarðvík
1 Við höfum æft vel í allt 

sumar en skipulagðar 
liðsæfingar fóru af stað í 
kringum 20.júlí.  Við fórum 
í æfinga- og keppnisferð til 
Solna í Svíþjóð fyrstu helgina 
í september og spiluðum þar 
þrjá leiki gegn liðum úr sænsku úrvalsdeildinni.  
Við erum svo að spila samtals 11 æfingaleiki 
í september (3 í Svíþjóð, 3 í Pétursmóti, 3 í 
Icelandic Glacial móti plús tveir æfingaleikir)

2 Það eru töluvert miklar breytingar á okkar hóp.  
Fyrir utan nýtt þjálfarateymi þá er nú raunin sú 
að einungis þrír leikmenn af 14 léku allan síðasta 
vetur með liðinu. Á móti er hópurinn skipaður 
leikmönnum sem koma úr yngri flokkum félags-
ins fyrir utan þá þrjá sem koma erlendis frá.

3 Jeb Ivey er kominn aftur heim.  Lék með okkur 
2005-2007 og hann er frá USA en lék síðast í 
Finnlandi og hefur að auki leikið í bæði Þýska-
landi og Frakklandi á sl. árum.  Gerald Robinson 
er hollenskur og var í ensku deildinni í fyrra en 
hefur farið víða í Evrópu á 11 árum í atvinnu-
mennsku og hefur leikið áður á Íslandi, með bæði 
Haukum og Hetti.  Mario Matasovic er króatískur 
og kemur hingað til lands eftir 5 ára veru í há-
skólaboltanum í USA.

4 Gæðin aukast klárlega. Liðin hafa mörg hver meiri 
breidd og Bandaríkjamennirnir þurfa kannski 
ekki að vera eins afgerandi eins og í 4+1.  Ég held 
að framundan sé spennandi vetur og eiginlega 
ómögulegt að segja til um hvernig þetta þróast.  
Það verður ekkert gefins í þessari deild held ég.

5 Við eigum okkar markmið innan hópsins en við 
viljum byrja á að mynda öfluga liðsheild sem að á 
erindi í baráttu þeirra bestu.

6 Heiðarlegur, þá er ég ekki mikið að spá í því hver 
vinnur þetta ef ekki UMFN.  Myndi auðveldlega 
una mínum gömlu félögum í Þór en að öðru leyti 
gæti mér vart verið meira sama hver vinnur ef 
titillinn er ekki okkar í ár.  Megi besta liðið bara 
vinna.  Fyrir almennan áhugamann þá held ég að 
það megi nú alveg vera annað lið en KR :) 

7 Baukur Sulli

Baldur Þór Ragnarsson, Þór Þorlákshöfn
1 Það hefur gengið vel. Byrjuðum 

6. ágúst og höfum æft í Þorláks-
höfn. Engin æfingaferð var 
farin þetta árið og við spiluðum 
nokkra æfingaleiki.

2 Snorri Hrafnkelsson,Ólafur 
Helgi Jónsson,Óli Ragnar 
Alexandersson og Adam Eiður 
Ásgeirsson farnir.  Komnir 
Ragnar Örn Bragason, Gintas Matulis, Nick 
Tomsick og Kinu Rochford.

3 Já ég er með þrjá erlenda leikmenn, þeir eru frá 
USA, Litháen og Króatíu.

4 Deildin verður sterkari.
5 Vinna eins marga leiki og við getum.
6 Ég elska LollaGolla þannig að þetta sleppur til.
 7 Erlingur Hannesson.

Ingi Þór Steinþórsson, KR
1 Undirbúningstímabilið hefur 

gengið ágætlega en við viljum 
vera á betri stað. Valenciaferð-
in okkar heppnaðist mjög vel 
og eru allir á sömu blaðsíðu 
með að vera klárir þegar að 
lætin byrja.

2 Mjög mikið nýtt þar á meðal við Hjalti Þór, 
höfum séð á eftir góðum leikmönnum sem voru í 
lykilhlutverki í fyrra og því krefjandi verkefni hjá 
liðinu í vetur.

3 Liðið hefur fengið Emil Barja frá Haukum, Dino 
Stipcic frá Króatíu og Julian Boyd sem lék síðast í 
Canada til liðs við okkur. 

4 Það styrkir deildina töluvert og fleiri lið geta 
styrkt sig, baráttan verður hörð og leikmenn 
heima í héraði eiga eftir að verða betri þar sem 
meiri gæði eru á æfingum.

5 Í KR eru einföld markmið og við vinnum með 
þau ár eftir ár, við ætlum að búa til gott lið sem 
við erum stoltir af.

6 Þetta er klárlega 10 en við erum með báða fætur á 
jörðinni og bíðum spenntir eftir átökum vetrarins.

7 Meðan laufin sofa liggja spaðarnir andvaka.

Ágúst Björgvinsson, Valur
1 Undirbúningur hefur gegnið 

vel hjá okkur Valsmönnum, 
flestir í liðinu hafa æft mjög 
vel í allt sumar. Liðsæfingar 
byrjuðu í byrjun ágúst en allt 
liðið var ekki komið saman 
fyrr en um miðjan septem-
ber. Sett var upp að spila 8 
æfingaleiki á undirbúnings-
tímabili, við 3 lið í 1.deild , 1 í úrvalsdeild og 4 
leiki við spænsk lið í æfingaferðinni sem farin var 
í september.

 1. Hvernig hefur undirbúningstímabilið gengið?  (Hvenær byrjuðu æf-
ingar, var farið í æfingaferð, voru spilaðir margir æfingaleikir o.s.frv.)

2.  Hverjar eru helstu breytingar á liði þínu frá því á síðasta tímabili?
3.  Verður þitt lið skipað mörgum erlendum leikmönnum og hverjir eru 

leikmennirnir og hvaðan eru þeir?
4.  Hvaða áhrif telur þú að ný útlendingaregla muni hafa á deildina?
5. Hver eru markmið vetrarins?
6. Á skalanum 1-10, hversu brjálaður verður þú ef KR vinnur Íslands-

meistaratitilinn 6. árið í röð?  (fyrir Inga Þór, Á skalanum 1-10, hversu 
brjálaður úr gleði verðurðu ef KR vinnur Íslandsmeistaratitilinn 6. 
árið í röð?

7. Hver verður kóngurinn í bergmálshellinum á þessu tímabili?

Það er skýring á síðustu tveimur spurningunum.   Ég bað vini mína 
Nökkva Má Jónsson og Kristinn Geir Friðriksson, um að koma með 
einhverjar nýjar og ferskar spurningar.  Ég virtist ætla koma að tómum 
kofanum en Kiddi smellti loksins sjöttu spurningunni inn.  Nökkvi virtist 
ætla sitja eftir með sárt ennið en eftir umræðu við hann og Gauta bró um 
þetta textabrot í Baggalútslaginu „Sorry með mig“, þá ákvað hann að þetta 
yrði sitt framlag – án þess að vita hvað þetta þýddi.  Ég varð auðvitað að 
komast að því hvað höfundur á við og sendi honum einfaldlega skilaboð á 
Facebook og þetta er orðrétt frá Braga Valdimar Skúlasyni, höfundi lagsins:
„Hæhó.  Tjah.  Þetta er nú heimasmíðað.  Á kannski við þá sem sjá alltaf 
það sama á netinu, sömu skoðanir og þeir hafa sjálfir.  Og eru aðalkarl-
arnir í að básúna sínar skoðanir.... eða eitthvað svoleiðis!“

þjálfarar liðanna í Dominos-deild karla 
teknir á teppið og spurðir nokkurra spurninga:
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2 Við erum að halda okkar kjarna. Missum Urald 
King og Elías Kristjánsson. Aleks Simeonov, Miles 
Wright, Oddur Kristjánsson og Ragnar Ágúst 
Nathanaelsson hafa bæst í hópinn.

3 Aleks Simeonov frá Búlgaríu og  Miles Wright frá 
Bandaríkjunum eru erlendir leikmenn liðsins. 

4 Áhrifin verða töluverð, nú þegar eru lið búin að 
bæta við sig nokkrum sterkum leikmönnum og 
sum hver jafnvel byrjuð að skipta um nokkra leik-
menn. Það er töluverðar líkur á að lið munu halda 
áfram að skipta um leikmenn og líklega bæta við 
sig mönnum þegar líður á mótið. Það gæti verið 
mjög erfitt að sjá fyrir hvernig deildin þróast og 
mögulega geta lið verið mikið breytt þegar lið 
mætast aftur.

5 Okkar aðal markmið er að halda áfram að bæta 
okkur og reyna ná betra sæti en í fyrra.

6 Skiptir mig engu mál hver vinnur ef það eru ekki 
við. Svo ég myndi segja .

7 Ég skil ekki þessa spurningu.

Israel Martin, Tindastóll
1 Have been solid one but a 

bit short of preparation time 
in my opinion.

2 Well, we made 4 new 
additions to the team 
(Brynjar, Danero, Butorac, 
Urald King) and we missed 
some players like Axel and 
Arnar. So it will take time to fit all of them. We are 
in a good way.

3,2 foreign players.
 Brynjar from KR
 Dino Butorac from Pro B Germany (Sea wolves)
 Danero Thomas from IR
 Urald King from Valur
4 After having checked a few games from preseason 

I can say that the league is going to be 2 or 3 times 
stronger than last season.

5 This season our mean goal is to use the practice 
to improve and get better everyday as a team and 
try to win every game. We know that is going to 
be difficult because we have pretty good rosters 
in the league. As a first step let´s say that we want 
to be in playoff position at the end of the regular 
season.

6 I will never be pissed if they win again. If that 
happens it means they are doing really good and 
we have to respeact it. But we will try to make it 
difficult for them to get the 6th consecutive, of 
course.

7 I am working on the answers but I couldn´t 
understand the last one... What does that mean, 
please?

 I think you mean that who is going to be the best 
player? I put Urald King as the next MVP

Finnur Jónsson, Skallagrímur
1 Undirbúningstíma-

bilið hefur svo sem gegnið 
ágætlega. Allur hópurinn 
kom þó frekar seint saman. 
Við hófum skipulagðar 
æfingar í byrjun júní þar 
sem að tímabilið kláraðist 
í byrjun mars hjá okkur, og 
hafa menn verið dulgegir 
að vinna í sínum málum í sumar. Liðið fór ekki 
í neina æfingaferð út fyrir landsteinana en við 
höfum spilað slatta af æfingaleikjum sem hafa nú 
farið svona og svona en það eru klárlega framfarir 
í liðinu.

2-3 Það hafa orðið þónokkrar breytingar á liðinu síð-
an á síðasta tímabili en þá sigruðum við 1. deild 

karla nokkuð örugglega. Til að mynda þá eru 
bara 7 úr því 12 manna liði sem lyfti 1. deildar-
bikarnum á loft síðasta vor, ennþá í liðinu. Aaron 
Parks, amerískur bakvörður sem við vorum með 
er farinn annað. Darrel Flake er farinn í Snæfell, 
Davíð Guðmundsson í Fjölni, síðan eru einhverjir 
hættir og aðrir farnir í nám erlendis. Við höfum 
hins vegar bætt við okkur þeim Aundre Jackson 
frá Loyola Chicago en hann ásamt liði sínu fóru 
alla leið í final four í NCAA síðasta tímabil, 
Matej Buovac króatískur framherji, Ivan Matecic 
króatískur bakvörður, Björgvin Ríkharðsson 
Borgnesingur kom til okkar frá Tindastól, 
Bergþór Ríkharðsson Borgnesingur kom til okkar 
frá Hetti, Davíð Ásgeirsson reif skóna af hillunni 
góðu, síðan eru ungir og efnilegir piltar mættir í 
hópinn hjá okkur. Við erum stoltir að segja frá því 
að í 14 manna æfingahóp hjá okkur erum við með 
10 hreinræktaða heimamenn.

4 Ég hugsa að breytt regla með erlenda leikmenn 
komi til með að styrkja deildina og þar af leiðandi 
1. deild og 2. deild líka, nú þarf að halda þessu og 
fá stöðugleika í þetta. Ég hugsa að deildin verði 
jafnari en oft áður.

5 Markmið okkar í vetur er að festa Skallagrím í 
sessi í deild þeirra bestu og vera samkeppnishæfir 
þar. Liðið hefur verið á ansi miklu jójó tímabili 
undanfarin ár en nú ætlum við að reyna að festa 
liðið í sessi þar. Markmiðin eru skýr en það er 
að koma liðinu í úrslitakeppni og setja sér svo ný 
markmið þegar það tekst.

6 Það er nú ekki hægt að verða brjálaður ef KR 
tekur þann sjötta, ef þú hefur einu sinni unnið 
fyrir klúbbinn þá hefur maður taugar til þeirra 
enda topp lið og topp umgjörð.

7 Kóngurinn í Bergálshellinum ????? Ætli það verði 
ekki bara Þórhallur Teitsson.

Borce Ilievski, ÍR
1 Preseason was fine. We 

started 10th of August. We 
stayed in Iceland and played 
7-8 games. 

2 We made big changes this 
year. Few experienced 
players left the team. Svenni 
Claessen, Kiddi Marínós, 
Danero Thomas and we 
changed USA player. The roster is still not full 
even though season is starting in one week. We 
added Siggi Thorsteinsson.

3 One USA, one Bosman.
4 League will be much stronger, we have maybe 24 

new players maybe more. So I am expecting much 
more competitive league.

5 Goal is to be in top 4.
6 KR will not be champion. I predict Stjarnan. They 

have the best team.
7 I am not sure. 

Sverrir Þór Sverrisson, Keflavík
1 Undirbúningstímabilið 

okkar hefur verið gott,höf-
um æft vel í sumar og erum 
nýkomnir úr æfingaferð frá 
Tenerife.

2 Hörður Axel Vilhjálmsson, 
Gunnar Ólafsson, Mantas 
Mockevicius og Michael 
Craion eru komnir til liðs 
við okkkur en Daði Lár 
Jónsson,Ragnar Bragason og Andrés Kristleifsson 
eru farnir.

3 Eins og staðan er núna þegar þetta er skrifað 
erum við með Michael Craion frá USA og Mantas 

Mockevicius frá Litháen en hann hefur búið og 
starfað á Íslandi síðustu 2 ár en var að taka skóna 
fram að nýju eftir að hafa ekki spilað körfu síðustu 
2 ár. Líklegt að við bætum einum erlendum leik-
manni við.

4 Ég held að deildin eigi eftir að eflast með fleiri 
erlendum leikmönnum og vonandi á þetta eftir að 
fá unga íslenska leikmenn til að leggja enn harðar 
að sér til að tryggja sér mínútur í sterkri Dominos 
deildinni.

5 Markmiðin munu vera að mæta af krafti í alla 
leiki , ná vonandi í marga sigra og blanda sér í 
alvöru toppbaráttu.

6 10 að sjálfsögðu, vil auðvitað að mitt lið vinni og 
nái að stoppa þessa einokun KR-inga á Íslands-
meistaratitlinum

7 Það kemur í ljós.

Pétur Ingvarsson, Breiðablik
1-Byrjuðum eftir versl-

unarmannahelgi, fórum til 
Spánar, höfum spilað við 
Tindastól.

2 Svipaður kjarni og við 
bættum nokkrum leik-
mönnum við hópinn sem 
vann sér rétt til þess að spila 
í deild þeirra bestu.

3 Chris Covile verður eini erlendi leikmaður liðsins.
4 Vonandi eykur gæði en hræddur um að áhugi á 

körfubolta fari niður.
5 Stöðugleiki.
6 Vona að besta liðið vinni, 5
7 Langar að segja Ármann Vilbergs en held að það 

verði Rúrík Gíslason.

Ívar Ásgrímsson, Haukar
1 Gengið ágætlega, vorum 

að vísu með nokkuð marga 
í landsliðsverkefnum sem 
hafði áhrif á undirbúning 
en hefur gengið vel eftir að 
þeir komu til baka. Æfina-
leikir hafa gengið svona upp 
og niður eins og gengur á 
þessum tíma en þetta lítur 
ágætlega út hjá okkur. 

2 Töluverðar breytingar hjá okkur. Missum 4 leik-
menn í landsliðsklassa en búum vel af því að eiga 
fullt af ungum og efnilegum leikmönnum sem 
geta fyllt í skarðið. Fáum inn leikmann frá USA 
sem spilar inní teig og ætti að styrkja það sem við 
misstum þar og svo einn evrópuleikmann, Daða 
Lár frá Keflavík og Hamid Dicko frá Gnúpverjum. 
Annars byggjum við þetta eins og síðustu ár á 
okkar leikmönnum og höfum fulla trú á þeim og 
þeirra getu.

3 Marques Oliver kemur frá USA og Matic Macek 
kemur frá Slóveníu. Ætlunin er að bæta ekki við 
fleiri erlendum leikmönnum.

4 Mikil breyting á deildinni og nú er erfiðara að spá 
í hvernig liðin koma til leiks, sem er jákvætt. Þetta 
verður bara spennandi.

5 Úrslitakeppnin er auðvitað takmarkið. Erum með 
breytt lið frá því í fyrra og það tekur tíma að setja 
þetta saman. En við stefnum á að vera ofarlega og 
sýna skemmtilegan og góðan körfubolta eins og 
Haukar hafa spilað síðustu ár.

6 Ef við náum ekki að vinna er mér alveg nákvæm-
lega sama hverjir vinna.

7 Er ekki Óli kóngurinn þarna, trúi því nú varla að 
það breytist eitthvað með tilkomu annarra leik-
manna, erlendra eða innlendra. Hann er sá sem er 
með baráttuna.



SKIPULAGÐUR SNÆÐINGUR  
        ER LYKILLINN AÐ ÁRANGRI

Nestisbox bento
1.65 L

1.518 KR
STK

Áður:1.898 kr/stk

Samlokubox
450 ML

478 KR
STK

Áður: 598 kr/stk

Hristibrúsi
700 ml

878 KR
STK

Áður:1.098 kr/stk

Sistema hnífapör

638 KR
PK

Áður: 798 kr/pk

Salatbox með hnífapörum  
og sósuboxi
1.1 L

878 KR
STK

Áður: 1.098 kr/stk
Salatbox 
1.63  L

1.278 KR
STK

Áður: 1.598 kr/stk

snack attack box
Stórt - 975 ml

1.038 KR
STK

Áður: 1.298   kr/stk

Sistema Bento nestisbox
1,25 L

1.278 KR
STK

Áður: 1.598   kr/stk

Davina
700 ml

Hourglass
645 ml

Square 
725 ml

Square
475 mlTrio

480 ml Trio
580 ml Trio

700 ml958 KR

STK

718 KR

STK718 KR

STK

638 KR

STK

478 KR

STK

1.118 KR

STK 1.278 KR

STK

Tritan Active
800 ml

1.038 KR
STK

Áður:1.298 kr/stk

20%
AFSLÁTTUR


