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Kæru Grindvíkingar! 
Það er eitthvað nýtt fyrir mér að sitja hér 23. september og skrifa 

formannspistil fyrir leikjaskrána okkar.  Það reyndar segir mér að 
tímabilið er handan við hornið en það bendir þá líka til þess að ég 
hef tekið við  formannshlutverkinu.

Tíminn frá því að síðasta tímabil endaði og þar til núna hefur 
liðið mjög hratt og margt gott hefur gerst á þeim tíma.  Túngatan 
sem talað var um í síðasta pistli og allt sem við ætluðum að gera þar, 
er á lokametrunum. Með hjálp dyggra stuðningsmanna, styrktarað-
ila og bara okkar fólks þá verð ég að segja að það sem virtist svo 
fjarlægt er nú loksins að klárast. Efri hæðin er enn í langtímaleigu 
og það stendur ekki til að breyta því.  Í sumar hefur fótboltinn verið 
að leigja af okkur íbúðina sem er á neðri hæðinni, á meðan hefur 
stjórnin notað frítímann sinn í að smíða veggi, spartla, leggja parket 
og græja glugga svo eitthvað sé nefnt í bílskúrnum.  Þar hafa Jón 
Þorkell bróðir og Haraldur Jóhannesson komið gríðarlega sterkir 
inn enda miklir þúsundþjalasmiðir. Rafvirkjarnir  Lalli og Arnþór 
hjálpuðu okkur með allt rafmagn sem þurfti að taka í gegn í húsinu og hafa séð 
algjörlega um að leggja allt í skúrinn, við erum þeim mikið þakklát fyrir það. Bjarni 
K. Ólafsson hefur verið að hjálpa mikið til með flísalagningu og múrvinnu enda á 
hann ekki langt að sækja dugnaðinn sá pörupiltur. Það má segja að hver og einn hafi 
nýtt styrk sinn til að klára þetta verkefni.  Staðan er því þannig í dag að frá og með 
mánaðamótum september/október munum við geta hýst alla okkar erlendu leikmenn 
í húsinu. 

Veturinn framundan lofar góðu og verður ansi fjörugur.
Stelpurnar kláruðu 1. deildina með stæl og tryggðu sér sæti í Dominosdeildinni 

með því að leggja deildarmeistara Fjölni 3-0.  Stelpurnar hafa styrkt sig umtalsvert 
frá síðasta tímabili en Bríet Sif Hinriksdóttir sem síðast lék með Stjörnunni, skrifaði 
undir tveggja ára samning við félagið í sumar.  Sigrún Elfa Ágústsdóttir skrifaði einnig 
undir til tveggja ára. Ingibjörg Jakobsdóttir er hvergi hætt og skrifaði undir  tveggja 
ára samning og Hrund Skúladóttir skrifaði undir þriggja ára samning. Stelpurnar 
okkar undir stjórn Jóhanns Árna Ólafssonar, ætla sér stóra hluti í vetur, það er nokkuð 
ljóst.  Þegar þessi pistill er skrifaður höfum við nú þegar þurft að segja bless við einn 
útlending og nýr kominn í hennar stað en við berum höfuðið hátt og höldum okkar 
striki enda nýji Kaninn, Kamilah Jackson að sýna það strax hversu góð hún er.  Ekki 
má gleyma að við eigum mikið af ungum stúlkum sem munu taka sér hlutverk í liðinu 
í vetur.

Karlaliðið hefur tekið stakkaskiptum frá síðasta tímabili, bæði hvað varðar leik-
menn og þjálfarateymi. Samningar voru endurnýjaðir við Ólaf og Sigtrygg Arnar strax 
að tímabili loknu enda ekki í boði fyrir þá að segja bless við okkur. Ólafur skrifaði 
undir þriggja ára samning og Sigtryggur Arnar til tveggja ára.  Frændurnir Ingvi Þór 
Guðmundsson og Nökkvi Már Nökkvason skrifuðu undir samninga við félagið í 2 
ár og 1 ár en þeir hafa báðir litið mjög vel út á undirbúningstímabilinu og ætla sér 
stóra hluti í vetur.  Fyrir þremur árum að mig minnir, reyndum við að fá Björgvin 
Hafþór Ríkharðsson að borðinu en okkur varð ekki kápan úr því klæðinu þar sem 
hann vildi vera í nálægð við barnið sitt.  Það varð breyting á þeim högum í sumar og 
því er kappinn loksins mættur til að spila undir gulu flaggi UMFG en hann skrifaði 
undir tveggja ára samning við félagið. Davíð Páll Hermannsson bankaði á dyrnar hjá 
okkur og við mikinn fögnuð var gerður við hann tvegja ára samningur, alltaf gaman 
að fá heimamenn til baka. Jens Óskarsson, rauði þráðurinn í liðinu skrifaði undir 
eins árs samning ásamt því að Breki Gylfason og Sverrir Týr Sigurðsson skrifðu undir 
samning.  Dagurinn 25. júlí rann upp og skein sólin skært, þvílíkt fallegur Dagur þann 
daginn. Við fréttum það útundan okkur að drengur nokkur lýsti því yfir í skjóli næturs 
að ef hann færi ekki aftur erlendis sem atvinnumaður þá kæmi ekkert annað til greina 
en að spila aftur með Grindavík.  Við þurftum ekki að hugsa okkur tvisvar um en 
hann var valinn besti leikmaður liðsins tímabilið 2017-2018. Við settumst að borðinu 
og það ferli gekk allt vonum framar þar sem Dagur Kár Jónsson skrifaði undir tveggja 
ára samning við félagið. Það er aldrei að vita nema guli kórinn taki aftur upp lagið: 
“Þessi fallegi dagur”. Þetta er svona í stórum dráttum hvernig liðin verða í vetur en 
allar spurningar og svör hvað Bosman varðar verða að bíða betri tíma. Það er þungur 
róður að ætla sér að bæta miklu við það sem komið er, þegar kostnaðurinn er nú 

þegar dansandi á línunni. Við viljum áfram halda því striki að hafa 
söguna svo hljóðandi að hér standi menn við sitt og reyni að loka 
öllum tímabilum réttu megin við núllið.

Stærstu fréttirnar fyrir þetta tímabil eru kannski þær að 
heimamaðurinn, stórfrændi minn Jóhann Þór Ólafsson þjálfari 
Grindavíkur síðustu ár, sagði starfi sínu lausu og þökkum við 
honum kærlega fyrir samstarfið.  Áhuginn á starfinu leyndi sér ekki 
og voru margir sem vildu hreppa hnossið.  Mig langar svolítið til 
að koma inn á það að stjórnin lagði mikinn tíma og mikla vinnu í 
það að finna arftaka Jóhanns. Við töluðum við strákana í liðinu og 
fengum þeirra álit. Við töluðum einnig við Jordy sem þá hafði sagt 
skilið við liðið og haldið til síns heima. Við hittum nokkra þjálfara, 
þar á meðal Daníel Guðna Guðmundsson sem hafði verið báðum 
Jóhönnum til aðstoðar á síðasta tímabili.  Þegar þú færð heimamann 
í sætið sem gjörsamlega setur hjarta sitt og sál í hlutverkið, er ekki 
að biðja um starfið peninganna vegna, hefur óbilandi trú á öllum 
strákunum, hefur klefann með sér og þekkir leikinn út og inn þá 

auðveldar það ferlið töluvert. Okkur leyst strax mjög vel á Daníel eftir fyrsta samtal og 
í raun kom enginn annar til greina eftir það.  Hann skrifaði undir þriggja ára samning 
og á þeim tíma ætlum við okkur að sækja titil en hann verður ekki einn í þjálfarateym-
inu. Helgi Jónas Guðfinnsson, fyrrverandi leikmaður og þjálfari liðsins ætlar að standa 
vaktina með honum sem aðstoðar- og styrktarþjálfari. Betri mann í verkið er ekki 
hægt að finna, svo mikið er víst og erum við honum gríðarlega þakklát. Helgi Jónas 
skrifaði undir tveggja ára samning við félagið.

Að sjálfsögðu verða árskort og stuðningskort í boði eins og áður en stuðnings-
kortunum fylgir burger og drykkur fyrir karlaleiki og súpa og brauð fyrir kvennaleiki.  
Allir eiga að geta keypt sér kort við hæfi en sem fyrr viljum við fá sem flesta í íþrótta-
húsið.  Atli Kolbeinn sem kom geysisterkur inn í hamborgarasteikinguna í fyrra baðst 
lausnar sökum tímaleysis og Kári á Fish house mun taka við keflinu.  Við þökkum 
Atla að sjálfsögðu kærlega fyrir sinn þátt en hann var auk þess í stjórn en hættir því 
sömuleiðis af sömu orsökum.  Aðrar breytingar á stjórn eru þær að Lórenz Óli sem 
gegndi formennsku þurfti líka að hætta og er honum þakkað kærlega fyrir sitt framlag.  
Nonni bróðir var á leiðinni út í fyrra en ég gæli við að honum sé að snúast hugur og 
hann verði með brósa sínum og öðrum í stjórninni í baráttunni í vetur 😊

Það stórkostlega við að búa í Grindavík er samhugurinn í fólki, alveg sama hvort 
það á við um íþróttir, veikindi einhvers eða dauðsföll. Við einhvern veginn þjöppum 
okkur alltaf saman og gerum hlutina í einni heild. Því á kannski við núna í þessum 
skrifuðu orðum 23. september, að minnast eins af styrktaraðilum okkar en Gunn-
laugur Úlfar Gunnlaugsson, Úlli píp þurfti því miður að lúta í lægra haldi fyrir 
sjúkdómnum sem hann glímdi við, í gær sunnudag 22. september.  Hann og Rúnar 
Helgason, eigendur Lagnaþjónustu Suðurnesja hafa ávallt stutt vel við bak kkd. UMFG 
ásamt því að hafa hjálpað okkur með pípulagnir á Túngötunni.  Aðstandendum Úlla 
er hér með vottuð samúð.  

Aftur að körfuboltanum. Síðasta tímabil var dapurt hjá karlaliðinu en samt var 
oftast góð mæting á leiki.  Nú er kvennaliðið komið aftur á þann stað sem það á 
heima, á meðal þeirra bestu svo við finnum fyrir miklum meðbyr og vonum að þú 
Grindvíkingur góður, takir þátt og mætir í húsið og hvetjir.  Það skiptir miklu máli 
fyrir deildina að mæting á leiki sé góð og vonandi vill fólk brjóta upp sitt daglega 
mynstur, mæta upp í íþróttahús og fá sér burger og/eða súpu, hitta annað fólk og 
styðja svo liðið sitt í baráttunni.  Þið getið verið sjötti maðurinn og án ykkar og okkar 
frábæru styrktaraðila væri þetta ekki hægt.

Að lokum þá langar mig að þakka Gauta og Sibba eins og við þekkjum þá fyrir alla 
hjálpina þar sem ég er frekar nýr í þessu hlutverki sem formaður og framkvæmda-
stjóri.  Þeir hafa ásamt allri stjórninni, leitt mig í gegnum þessi bernskuspor. Mig 
langar sömuleiðis að þakka Hermanni í Stakkavík kærlega fyrir hjálpina en ég held að 
hann sé með 10 háskólagráður í húsabreytingum. Enn og aftur þá er þetta ekki hægt 
án ykkar allra og eiginlega stórkostlegt hversu langt við erum að ná miðað við hversu 
fá við erum. Við eigum stórkostlega styrktaraðila sem hafa staðið dyggilega við bakið á 
okkur og munu vonandi gera um ókomna tíð.

Kærar þakkir, Áfram Grindavík! 
Ingibergur Þór, formaður körfuknattleiksdeildar UMFG.

ÍSLANDSBLEIKJA

Ávarp formanns!

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

Gisting 
Þegar fjölliðamót eru haldin er möguleiki að 
fá gistingu fyrir aðkomulið.  Hafa skal 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 Mustad-höll-
inni. Þar er boðið upp á fyrsta flokks aðstöðu 
fyrir hjólhýsi og húsbíla. 

Veitingastaðir
Veitingahúsið Salthúsið, 
Stamphólsvegi 2, 
símar: 426-9700, 699-2665, 
www.salthusid.is, salthusid@salthusid.is.
Veitingahúsið 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.

UMFG leikjaskrá 2019- 2020 5

Aðstaða og þjónusta 
í Grindavík

Upplýsingar til aðkomuliða



Meistaraflokkur karla             
www.umfgkarfan.is
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Ólafur Ólafsson, 
framherji. 

29 ára.  194 cm  
Fyrirliði

Sigtryggur Arnar Björnsson, 
bakvörður.  

26 ára. 181 cm

Björgvin Hafþór Ríkharðsson, 
bakvörður/framherji.  

26 ára.  193 cm

Jamal K Olasewere, 
 Framherji. 

28 ára. 201 cm

Davíð Páll Hermannson, 
Miðherji.  

34 ára.  195 cm

Sverrir Týr Sigurðson, 
framherji.  

21 árs.  193 cm

Jens Valgeir Óskarsson, 
miðherji.  

25 ára.  202 cm

Dagur Kár Jónsson, 
bakvörður.  

24 ára.  186 cm

Bragi Guðmundsson, 
bakvörður.  

16 ára.  190 cm.

Daníel Guðni 
Guðmundsson, 

þjálfari

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

Nökkvi Már Nökkvason, 
bakvörður.  

20 ára.  188 cm

Ingvi Þór Guðmundsson, 
bakvörður.  

21 árs.  192 cm

Kristófer Breki Gylfason, 
bakvörður/framherji.  

22 ára.  189 cm

Sreten Ævar Karimanovic 
Sjúkraþjálfari

Grindavík

www.umfgkarfan.is



UMFG leikjaskrá 2019- 20208

1-2.bekkur kk 
byrjar miðvikudaginn 4. sept 
og kvk fimmtudaginn 5. sept

Leikskólahópur 4-5 ára drengir og stúlkur
Miðvikudagur    16:40-17:10  
Þjálfarar: Margrét Birna og Páll Axel

1. og 2. bekkur drengja
Mánudagur   13:40-14:20
Miðvikudagur 14:30-15:10  
Þjálfarar: Daníel Guðni Guðmundsson

 

1. og 2. bekkur stúlkna
Mánudagur 14:30-15:10 
Fimmtudagur  14:00-14:40
Þjálfari: Lilja Ósk Sigmarsdóttir

 

3. og 4. bekkur drengja
Mánudagur  16:10-17:10
Þriðjudagur  15:40-16:40  
Föstudagur  15:10-16:10    
Þjálfari: Erna Rún Magnúsdóttir

 

3. og 4. bekkur stúlkna
Mánudagur  15:40-16:40   
Miðvikudagur  16:10-17:10 
Fimmtudagur   16:10-17:10
Þjálfari: Unndór Sigurðsson

 
Minnibolta drengja 10 og 11 ára (5.-6.bekkur)
Þriðjudagur  14:40-15:40   
Miðvikudagur  14:40-15:40
Fimmtudagur  14:40-15:10
Föstudagur 14:00-15:00  
Þjálfari: Lilja Ósk Sigmarsdóttir

 
Minnibolti stúlkna 10 og 11 ára  (5.-6.bekkur)
Mánudagur  14:40-15:40  
Miðvikudagur  14:40-15:40
Fimmtudagur   15:40-16:40
Sunnudagur   10:00-11:00
Þjálfari: Ingibjörg Yrsa Ellertsdóttir

 
7.-8. flokkur drengja (7.-8.bekkur)
 Þriðjudagur  14:40-15:40  
Fimmtudagur 14:00-15:00    
Föstudagur  14:00-15:00  
Sunnudagur  11:00-12:00
Þjálfarar: Jóhann Árni Ólafsson 
og Hrund Skúladóttir

 

7-8.flokkur stúlkna (7-8.bekkur)
Mánudagur  15:10-16:10   
Miðvikudagur  15:10-16:10   
Fimmtudagur  15:10-16:10  
Laugardagur  14:00-15:00 
Þjálfari: Þorleifur Ólafsson

 

10.flokkur stúlkna 
og unglingaflokkur (9-10.bekkur)
Mánudagur  17:10-18:10   
Þriðjudagur  16:40-17:40   
Föstudagur  16:10-17:10   
Laugardagur  14:00-15:00 
Þjálfari: Erna Rún Magnúsdóttir 
og Stefanía Jónsdóttir

 

9.-10.flokkur drengja (9.-10.bekkur)
Mánudagur  16:40-17:40  
Miðvikudagur 17:10-18:10  
Fimmtudagur  17:10-18:10
Föstudagur  15:10-16:10
Þjálfari: Unndór Sigurðsson

       
       
Drengjaflokkur 
og unglingaflokkur (framhaldsskóli)
Mánudagur  21:00-22:00  
Miðvikudagur 17:10-18:10   
Fimmtudagur  16:40-17:40  
Sunnudagur 13:00-14:00  
Þjálfari: Ingvi Þór Guðmundsson

Æf inga tím ar 
körfuknatt leiks deild ar UMFG 2019-2020

www.umfgkarfan.is
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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
 2019 - 2020

BIKARKEPPNI
 YNGRI FLOKKA ÁÆTLUN

Áætlun um keppni á Íslandsmóti og bikarkeppni yngri flokka 2019-2020

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 9.-10. maí 9.-10. maí
1. deild Drengjafl. 23. apríl-4. maí 16.-17. maí 16.-17. maí
1. deild Stúlknafl. 23. apríl-4. maí 16.-17. maí 16.-17. maí
1. deild 10.fl. Drengja 4.-19. apríl 23. apríl-4. maí 9.-10. maí 9.-10. maí
1. deild 10.fl. Stúlkna 4.-19. apríl 23. apríl-4. maí 9.-10. maí 9.-10. maí

1. deild MB 11 drengja 28.-29. sept 9.-10. nóv 8-.9. feb 21.-22. mars 9.-10. maí
1. deild MB 11 stúlkna 28.-29. sept 9.-10. nóv 8-.9. feb 21.-22. mars 9.-10. maí
1. deild 9.fl. stúlkna 28.-29. sept 9.-10. nóv 14.-15. mars 18.-19. apríl 23. apríl-4. maí 16.-17. maí 16.-17. maí

1. deild 8.fl. stúlkna 12.-13. okt 16.-17. nóv 25.-26. jan 29. feb-1. mars 9.-10. maí
1. deild 8.fl. drengja 12.-13. okt 16.-17. nóv 25.-26. jan 29. feb-1. mars 9.-10. maí

1. deild MB 10 drengja 19.-20. okt 23.-24. nóv 28.-29. mars 16.-17. maí
1. deild MB 10 stúlkna 19.-20. okt 23.-24. nóv 28.-29. mars 16.-17. maí
1. deild 9.fl. drengja 5.-6. okt 23.-24. nóv 14.-15. mars 18.-19. apríl 23. apríl-4. maí 16.-17. maí 16.-17. maí

1. deild 7.fl. stúlkna 5.-6. okt 30. nóv-1. des 1.-2. feb 28.-29. mars 25.-26. apríl
1. deild 7.fl. drengja 5.-6. okt 30. nóv-1. des 1.-2. feb 28.-29. mars 25.-26. apríl

32-liða 16-liða 8-liða 4-liða Úrslitaleikur
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 14.-16. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 14.-16. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 14.-16. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 14.-16. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 14.-16. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 14.-16. feb
10.-28. okt 6.-28. nóv 5.-15. jan 24. jan-4. feb 14.-16. 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.

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

FJÖLLIÐAMÓT KKÍ TÍMABILIÐ 2019-2020
Áætlun um keppni á Íslandsmóti og bikarkeppni yngri flokka 2019-2020
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10. flokkur stúlkna
10. flokkur drengja
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9. flokkur drengja
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Unglingaflokkur karla
Stúlknaflokkur
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Telma Bjarkardóttir
Fædd 2000
Hæð 170

Bakvörður

Viktoría Rós Horne
Fædd 2003
Hæð  165
Bakvörður

Sigrún Elfa Ágútsdóttir
Fædd 2000
Hæð 180

 Miðvörður - Framherji

Thea Olafía Lucic Jónsdóttir
Fædd 2002
Hæð 177
Framherji

Sædís Gunnarsdóttir 
Fædd 1999
Hæð 165

Bakvörður

Ingibjörg Jakobsdóttir
Fædd 1990
Hæð 176

Bakvörður- Framherji

Bríet Sif Hinriksdóttir
Fædd 1996
Hæð 176

Bakvörður

Hrund Skúladóttir
Fædd 2000
Hæð 175
Framherji

Andra Björk Gunnarsdóttir
Fædd 2001
Hæð 172
Framherji

Ólöf Rún Óladóttir
Fædd  2001

Hæð 170
Bakvörður

 Meistaraflokkur kvenna
www.umfgkarfan.is

Sími 561 9950 

Við styðjum UMFG - Áfram Grindavík!
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Arna Sif Elíasdóttir
Fædd 2001
Hæð 175
Framherji

Anna Margrét Lucic Jónsdóttir 
Fædd 2002
Hæð 164

Bakvörður

Kamilah Jackson
Fædd 1992
Hæð 184

 Miðvörður

Elísabeth Ýr Ægisdóttir
Fædd 2003
Hæð 183
Framherji

Natalía Jenný Lucic Jónsdóttir
Fædd 2002
Hæð 165

Bakvörður

 Meistaraflokkur kvenna

Elísabet María Magnúsdóttir
Fædd 2001
Hæð 170
Framherji

Jóhann Árni Ólafsson
Þjálfari

Sreten Ævar Karimanovic 
Sjúkraþjálfari

Verbraut 3 - Sími 426 7700

Grindvíkingar! 
Mætum í Mustad-Höllina

og styðjum okkar lið

www.umfgkarfan.is

www.umfgkarfan.is
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Hárhornið
Hafnargata 7b - Sími 426 7120

Duftlökkum 
                          felgur, stuðara o.fl. 

•  Verndar gegn tæringu
•  Auðveldar þrif
•  Mikið úrval lita

Smiðjuvegi 3 - 200 Kópavogur - Sími 544 5700

www.polyhudun.is
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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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Þau undur og stórmerki áttu sér stað á 
körfuboltaleik í Grindavík á síðasta tímabili að 
kokkurinn góðkunni, Atli Kolbeinn Atlason 
gerði sér lítið fyrir, kastaði teningunum og 
smellti Papas PizzaZskotinu niður frá miðju!  
Fyrir vikið breytti hann vinningnum úr 
einfaldri pizzu í inneign að upphæð 50.000 kr!

Atli var spurður út í afrekið: „Ég man 
ennþá eftir því þegar Leifur Guðjóns setti 
skotið niður forðum en ég hef alltaf litið 
gríðarlega mikið upp til Leifs og því varð það 
mér mikill heiður að komast í þennan hóp 
fárra útvaldra sem hafa náð þessu afreki.  Þar 
sem geðshræringin var slík og þvílík í kjölfar 
skotsins, þá man ég ekki nægjanlega vel eftir 
þessu, þetta er eiginlega bara í móðu hjá 
mér.  Ég ætla samt að reyna rifja þetta upp og 
rámar mig í að hafa lagt áherslu á aðhlaupið 
en það er mikilvægt þegar út í svona langskot 
er farið.  Ég hafði strax góða tilfinningu þegar 
boltinn yfirgaf skothöndina því þetta aðhlaup 
hafði tekist vel.  Tilfinningin var mögnuð 
þegar ég horfði á eftir boltanum og var ég 
eiginlega viss allan tímann um að þetta yrði 
„ekkert nema net“ og sú varð raunin!

Aðspurðir sögðu Papas-bræðurnir Þormar 
og Gylfi að þetta hefði ekki komið þeim á 
óvart þar sem þeir töldu sig vita hvað í Atla 
Kolbein væri spunnið.

Þormar tók fyrstur til máls:
„Þetta afrek Atla varð okkur á Papas mikið 

gleðiefni og var einstaklega gaman að taka 
við Atla með brosið út að eyrum í hvert skipti 
sem hann kom með fjölskylduna með sér eða 
sótti pizzuna sem hann hafði pantað“

Gylfi bætti um betur:
„Ég hafði lengi legið í þeim þjálfurum 

sem hafa þjálfað mig hjá ÍG og fleiri liðum, 
að gefa Atla Kolbeini gaum því annað eins 
vopn er erfitt að finna.  Ekki amalegt fyrir 
körfuboltalið að vera með mann innanborðs 
sem er orðinn ógn þegar hann nálgast mið-

línuna.  Í raun skil ég ekki að Daníel Guðni 
þjálfari Grindavíkurliðsins, skuli ekki vera 
búinn að boða Atla á æfingar og sjálfur bíð ég 
eftir kallinu“

Papas PizzaZkot 
Atla Kolbeins – lýsing

Myndin er tekin skömmu eftir afrekið. Við hliðina á Atla er Svana konan hans sem hreinlega grét 
af gleði! Fyrir Atla virtist þetta bara vera “annar dagur á skrifstofunni” 
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Eins og grindvískir körfuboltaaðdáendur 
vita þá gekk Dagur Kár Jónsson aftur til liðs 
við Grindavík fyrir þetta tímabil en hann lék 
síðast með okkur ´17/´18 tímabilið en lék svo 
sem atvinnumaður í Austurríki í fyrra.  Í stað 
þess að fara troðna slóð og rekja garnirnar 
úr honum þá ákvað ég að hitta föður hans, 
Jón Kr. Gíslason.  Margir körfuboltaunn-
endur muna eftir honum en hann lék allan 
sinn feril með Keflavík – fyrir utan loka-
tímabilið ´96/´97 sem hann lék einmitt með 
okkur Grindvíkingum.  Í mínum huga er Jón 
Kr. holdgervingur leiksjórnandans og var 
gaman að setjast niður með honum, ræða um 
körfubolta og rifja upp ferilinn hans.

„Það er erfitt að bera saman körfubolta eins 
og hann er leikinn í dag, við körfuboltann þegar 
ég spilaði.  Þá var miklu meira um „set play“ 
þar sem leikstjórnandinn kom upp með boltann 
og kallaði kerfi og allir hlupu sína leið.  Í dag er 
þetta miklu meira um flæði og allir leikmenn 
þurfa í raun að geta ógnað fyrir utan. Þegar ég 
ólst upp þá var þetta tiltölulega einfalt, stóru 

krakkarnir voru settir inn í teig og áttu bara að 
vera þar.  Þegar jafnaldrarnir uxu svo úr grasi og 
urðu jafnstórir ef ekki stærri en krakkinn sem 

byrjaði ferilinn inni í teig, þá sat stóri krakkinn 
eftir því hann hafði ekki lært að skjóta fyrir 
utan og var ekki nægjanlega stór og sterkur til 
að takast á við hlutina inni í teig.  Í dag sjáum 
við stóra leikmenn skjóta fyrir utan og boltinn 
er einfaldlega allt öðruvísi.  Þá er gaman að 
rifja upp að þegar Lazlo Nemeth var landsliðs-
þjálfari og þjálfari KR á sama tíma,  notaði hann 
leikkerfi sem við Valur Ingimundar og fleiri, 
skildum hvorki upp né niður í en þá var hann 
greinilega á undan sinni samtíð því hann vildi 
láta spila þennan flæðisbolta.“

Hvaðan er Jón Kr. og hvenær byrjaði körfu-
boltaferillinn? 

 „Ég fæddist í Hafnarfirði og bjó þar til níu 
mánuða aldurs. Þá flutti ég til Keflavíkur og var 
þar alla mína hunds- og kattartíð, þar til ég vatt 
kvæði mínu í kross þegar körfuboltaferlinum 
lauk og flutti í Garðabæ og hef verið þar síðan.  
Ég byrjaði sex ára að spila fótbolta og á meira 
að segja leiki í næstefstu deild í fótbolta með 
KS, en ég var ellefu ára gamall þegar ég mætti 
á mína fyrstu æfingu í körfubolta.  Þá auglýsti 
skólastjórinn körfuboltaæfingu og fimmtíu og 
sjö mættu á fyrstu æfinguna en u.þ.b. þrettán á 
þá næstu og ég fann að karfan átti vel við mig. 
Ég stundaði báðar greinar til að byrja með.  Ég 
var síðan valinn í unglingalandslið í körfubolt-
anum og þá hætti ég í fótbolta. Körfuboltinn í 
Keflavík á þessum tíma var ekki burðugur og við 
vorum í næstefstu deild.  Minn árgangur var í 
raun kjarninn að liðinu sem vann fyrsta Íslands-
meistaratitilinn fyrir Keflavík árið 1989, þ.á.m. 

Allt annar leikur í dag 
en þegar ég spilaði

Jón Kr. ásamt sonum sínum.  Frá vinstri: Dagur Kár, Dúi og Daði Lár

Mynd úr leik Keflavíkur og Grindavíkur tímabilið ´94/´95
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Axel Nikulásson, þá vorum við tuttugu og sjö ára 
gamlir. Það tímabil var bandarískur þjálfari með 
okkur en hann var ekki allra og var að lokum 
látinn fara. Ég tók við sem spilandi þjálfari og 
gegndi því hlutverki þar til ég hætti hjá Keflavík 
og gekk til liðs við Grindavík.  Í millitíðinni hafði 
ég reyndar farið til Danmerkur ´89/´90 og spilað 
sem atvinnumaður.“

Eftir ´95/´96 tímabilið þá ákvað Jón að stíga til 
hliðar sem þjálfari og þá voru tveir möguleikar 
í stöðunni; að spila áfram fyrir Keflavík og vera 
ekki lengur í aðalhlutverki, eða ganga til liðs við 
Grindavík og sem betur fer varð seinni val-
kosturinn ofan á

Mér stóð sem sagt til boða að fara út fyrir 
þægindarammann og tók þessari áskorun, að 
ganga til liðs við Grindavík og sé heldur betur 
ekki eftir því.  Á þessum tíma var ekki algengt 
að menn væru að skipta á milli liða og kannski 
hefði verið gaman að geta sagt frá því að hafa 
bara spilað með einu liði allan ferilinn en þá 
hefði ég ekki kynnst þessum eðalmönnum í 
Grindavík, m.a. Frikka Rúnars þjálfara, Marel, 
Unndóri, Helga Jónasi, Páli Axel, Pétri Guð-
munds og fleiri snillingum. 

Einn eftirminnilegasti leikur Jóns á ferlinum 
var í Grindavíkurbúningnum:  „Við fórum til 
Ísafjarðar til að spila á föstudagskvöldi, flugum 
á tveimur sex manna vélum og mig minnir að 
goggunarröðin hafi einfaldlega verið þannig 
að þeir elstu færu með fyrri vélinni.  Við rétt 
náðum að lenda en seinni vélinni var aflýst 
sökum veðurs svo þangað vorum við mættir, 
ég, Marel, Pétur Guðmunds, Herman Myers, 
Frikki þjálfari og Daddi Will liðsstjóri.  Eðlilega 

höfðum við samband við KKÍ til að biðja um 
frestun á leiknum fram á næsta dag en Ís-
firðingarnir tóku það ekki í mál, leikurinn skyldi 
vera spilaður!  Dómararnir voru mættir og við 
urðum að gjöra svo vel og spila leikinn, fjórir 
leikmenn og Daddi liðsstjóri!  Í stúkunni voru 
tveir Grindvíkingar, Bjössi Birgis og Grétar 
Guðfinns og þeir voru sjanghæaðir í búning og á 
bekkinn og leikurinn byrjaði.  Sökum aðstæðna 
þá ákváðum við að spila svæðisvörn til að spara 
orku og minnka líkur á villuvandræðum og til að 

gera langa sögu stutta þá unnum við leikinn og 
það nokkuð örugglega, með einhverjum átta til 
tíu stigum.  Ég man ekki hvort Grétar og Bjössi 
komu inn á, en sagan er betri ef við segjum það.😊
Við bókstaflega trompuðumst úr hlátri þegar 
við komum inn í klefa eftir leikinn. Þar með 
var sagan ekki öll sögð því Ísfirðingarnir kærðu 
leikinn, héldu að Daddi væri ekki löglegur með 
Grindavík því hann hafði verið að spila með GG.  
Þegar betur var að gáð þá höfðu félagsskipti hans 
frá UMFG til GG ekki gengið eftir og hann því 

Grannaslagur, Keflavík – Njarðvík og Helgi Rafns með furðulega tilraun til blokks

 Jón Kr. að glíma við KR-inginn Pál Kolbeinsson
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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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spilað ólöglegur með GG en var þá sem betur 
fer löglegur leikmaður UMFG og fullnaðarsigur 
okkar því staðreynd!“

Eins og áður kom fram þá átti ferlinum að 
vera lokið eftir þetta tímabil árið 1997 en eftir að 
Jón fluttist í Garðabæ þá lét körfuboltaguðinn á 
sér kræla á ný:

 „Árið 2000 var ég beðinn um að taka við 
Stjörnunni sem var þá í næstefstu deild og sló til, 
tók bæði fram gömlu góðu Nikeskóna og þjálfaði 
samhliða.  Við vorum með flott lið, m.a. léku 
Nonni Mæju og Örvar Kristjáns með okkur og 
við komumst upp en þá hafði ég ekki lengur tíma 
sökum anna í vinnu og hef ekki komið nálægt 
meistaraflokksþjálfun síðan.“

Hver er besti útlendingurinn 
sem þú spilaðir með?  

„Ég verð að nefna Jonathan Bow sem ég 
spilaði með og þjálfaði frá ´91 til ´94, frábær 
leikmaður sem gat gert alla hluti inn á vellinum.  
Þegar ég spilaði með Grindavík þá var Herman 
Myers okkar erlendi leikmaður og hann var 
sömuleiðis ofboðslega öflugur, gaman fyrir mig 
sem leikstjórnanda að drita inn stoðsendingum 
því hann skilaði venjulega boltanum ofan í 
körfuna þegar hann fékk hann inn í teig.“

Hvernig sérðu framtíð körfunnar fyrir þér og 
hvernig heldurðu að Grindavík muni ganga í 
vetur?  

„Mér finnst vanta inn í mörg félög eins og 
Stjörnuna, Tindastól að uppaldir leikmenn 
myndi kjarnann en í fyrsta Íslandsmeistaraliðinu 
mínu í Keflavík þá vorum við allir frá Keflavík og 
þá myndast miklu meiri stemning og allt verður 
skemmtilegra.  

Mér finnst fullmikið af útlendingum í dag, 
mér skilst að Tindastóll verði með 4 erlenda 
leikmenn, það finnst mér ekki spennandi, velti 
því fyrir mér hvort fólkinu finnst jafngaman að 

mæta á slíka leiki. Það er ólíklegra að menn gefi 
sig af lífi og sál í þetta.  Ég man til að mynda að 
þegar við urðum Íslandsmeistarar í fyrsta sinn í 
Keflavík, þá vorum við allir uppaldir í Keflavík.  

Mér líst vel á veturinn hjá Grindavík og 
ljómandi fyrir þá að þeim sé ekki spáð hærra 
en 5. sæti, tekur pressu af þeim og vonandi vilja 
þeir sanna að þeir eigi heima í 4ra liða úrslitum.  
Liðið verður sterkt held ég, góð blanda heima-
manna og aðkomustráka og auðvitað þarf 
Kaninn að skila sínu. 

Ég mun að sjálfsögðu fylgja strákunum 
mínum eftir og styðja Grindavík og Stjörnuna 
(Dúi sonur Jóns spilar með Stjörnunni) en þegar 
þau lið mætast þá sit ég í miðjunni í stúkunni : )

Bakvarðadúettinn skeinuhætti, Jón Kr. og Guðjón Skúlason með Íslandsmeistaratitilinn

Jón Kr. í íslenska landsliðsbúningnum
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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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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

Kælingehf
Stapahrauni 6 

220 Hafnarf irði

Sími:  565 7918

Áfram 
Grindavík!
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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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Kynntu þér allt um sparnað 
á landsbankinn.is/sparnadur

„Það er alltaf 
góð hugmynd 
að spara“
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Ætlum klárlega að láta finna 
fyrir okkur í úrvalsdeildinni 

Viðtal við Bríeti Sif Hinriksdóttur nýjan leikmann Grindavíkur

Kynntu þér allt um sparnað 
á landsbankinn.is/sparnadur

„Það er alltaf 
góð hugmynd 
að spara“

Kvennaliðið okkar kom sér aftur þangað sem 
það á heima, í deild hinna bestu fyrir þetta 
tímabil og leikur í Dominosdeildinni á þessu 
tímabili.  Ljóst var að eitthvað þyrfti að styrkja 
hópinn og því var það mikið gleðiefni að fá 
eina af tengdadætrum Grindavíkur, Bríeti Sif 
Hinriksdóttur í gula búninginn.  Hún hefur 
undanfarin ár leikið með Stjörnunni en er 
fædd og uppalin í Keflavík.  Ég henti nokkrum 
spurningum á nýliðann

Hvar ertu fædd og uppalin, hvar byrjaðirðu að 
æfa/spila körfubolta?
Ég fæddist í Reykjavík og er uppalinn 
Keflvíkingur. 
Ég byrjaði að æfa körfubolta 6 ára í Keflavík 
og spilaði alla mína yngri flokka þar.

Með hverjum hefurðu spilað?
Ég hef spilað með Keflavík, Stjörnunni, 
landsliðinu og einning nokkra leiki með 
Skallgrím á venslasamning þegar ég var 
yngri.
 
Af hverju ákvaðstu að ganga til liðs 
við Grindavík?
Ég ákvað að taka slaginn með Grindavík 
þennan veturinn því mér lýst svakalega vel 
á hópinn, þjálfarana og alla umgjörð. Það 
eru búið að vera gríðalega flott yngriflokka-
starf seinustu ár sem er að skila sér uppí 
meistaraflokk. Ég er einnig búin að búa 

hérna seinustu þrjú ár því kærastinn minn er 
Grindvíkingur og lýður mjög vel í bænum.

Hver er þín staða á vellinum?
Ég get í rauninni spilað allar stöður en hér í 
Grindavík er ég aðallega skotbakvörður.

Við hverju mega grindvískir áhorfendur 
búast í vetur?
Þeir mega búast við brjálaðri baráttu og við 
ætlum klárlega að láta finna fyrir okkur í 
úrvalsdeildinni og sýna að við eigum heima 
þar.

Hver eru markmiðin í vetur?
Mín markmið er að styrkja liðið enn betur og 
verða betri bæði inná vellinum sem og utan 
og vera fyrirmynd fyrir yngri stelpurnar.
Markmið liðsins er að vinna sem flestu leiki 
og hafa gaman af þessu í leiðinni.

Nefndu 3 bestu leikmenn deildarinnar
Þóranna í Keflavík, Helena í Val og Auður 
Íris í Haukum (varnarmaður)

Hver er skrýtnasti samherjinn?
Ingibjörg ber af.

Hver er mesti jokerinn í hópnum?
Þær eru allar frekar fyndnar en Ólöf Rún 
toppar þær allar.

Bríet og grindvíski kærastinn Viðar Kjartansson. 

Bríet í íslenska landsliðsbúningnum og Besti leik-
maður 14. umferðar



Leikir í Dominosdeild karla
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Fös 4.okt 20:15 DHL-höllin, Reykjavík KR - Grindavík                 89-77
Fim 10.okt 18:30 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Keflavík
Fim 17.okt 19:15 Schenker-höllin, Hafnarfirði Haukar Grindavík
Fös 25.okt 18:30 Mustad-höllin, Grindavík Grindavík - Njarðvík
Fös 1.nóv 18:30 Dalhús, Grafarvogi Fjölnir - Grindavík
Fim 7.nóv 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Stjarnan
Mið 13.nóv 19:15 Iceland Glacier-höllin Þorláksh Þór Þ – Grindavík  
Fim 21.nóv 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Valur
Fim 28.nóv 19:15 Hertz hellirinn - Seljaskóli ÍR  – Grindavík
Fös 13.des 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Þór Ak
Fim 19.des 19:15  Sauðárkrókur Tindastóll - Grindavík
Sun 5.jan 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – KR
Fim 9.jan 19:15  Blue höllin, Reykjanesbæ Keflavík - Grindavík
Fim 16.jan 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Haukar
Fim 23.jan 19:15 Njarðtaks-gryfjan, Njarðvík Njarðvík  – Grindavík
Fim 30.jan 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík - Fjölnir
Sun 2.feb  19:15 Mathús Garðabæjar höllin Stjarnan – Grindavík
Fim 6.feb 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Þór Þ
Sun 1.mars 19:15 Origo-höllin, Hlíðarenda Valur – Grindavík
Fim 5.mars 19:15 Mustad-höllin, Grindavík Grindavík – ÍR
Fim 12.mars 18:30 Höllin, Akureyri Þór Ak – Grindavík
Fim 19.mars 19:15 Mustad-höllin, Grindavík Grindavík - Tindastóll



Mið 2.okt 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Valur                49-96
Mið 9.okt 19:15 Borgarnes Skallagrímur – Grindavík
Mið 16.okt 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík - Haukar
Mið 23.okt 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Snæfell
Mið 30.okt 19:15 DHL-höllin, Reykjavík KR – Grindavík 
Mið 6.nóv 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Keflavík
Lau 9.nóv 16:00 Smárinn, Kópavogi Breiðablik – Grindavík
Sun 24.nóv 14:00 Origo-höllin, Hlíðarenda Rvk Valur  - Grindavík
Mið 27.nóv 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík - Skallagríimur
Sun 1.des 16:00 Schenkerhöllin, Hafnarfirði Haukar - Grindavík
Mið 4.des 19:15 Stykkishólmur Snæfell - Grindavík
Mið 11.des 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – KR
Mið 18.des 19:15 Blue-höllin, Reykjanesbæ Keflavík – Grindavík
Lau 4.jan  16:00 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Breiðablik
Mið 8.jan  19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Valur
Mið 15.jan 19:15 Borgarnes Skallagrímur – Grindavík
Mið 22.jan 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík - Haukar
Mið 29.jan 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Snæfell
Mið 5.feb 19:15 DHL-höllin, Reykjavík KR – Grindavík 
Lau 8.feb 16:00 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Keflavík
Mið 19.feb 19:15 Smárinn, Kópavogi Breiðablik – Grindavík
Sun 23.feb 16:00 Origo-höllin, Hlíðarenda Rvk Valur  - Grindavík
Mið 26.feb 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík - Skallagríimur
Mið 4.mars 19:15 Schenkerhöllin, Hafnarfirði Haukar - Grindavík
Mið 11.mars 19:15 Stykkishólmur Snæfell - Grindavík
Mið 18.mars 19:15 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – KR
Mið 25.mars 19:15 Blue-höllin, Reykjanesbæ Keflavík – Grindavík
Lau 28.mas 16:00 Mustad höllin, Grindavík Grindavík – Breiðablik

Leikjir í Dominosdeild kvenna
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Ég hlakka mikið til að 
klæðast gulu treyjunni

Kynning á nýjum leikmönnum karlaliðs Grindavíkur

Stuðningsfólk íþróttafélaga á það væntanlega 
sameiginlegt, að hafa gaman af því þegar nýir 
leikmenn ganga til liðs við félagið sitt. Ég er 
alla vega þannig og líst ljómandi vel á nýju 
andlitin okkar í vetur og ætla aðeins að fjalla 
um þá hér en svo beitti ég „ugla sat á kvisti“-
aðferðinni og það var Björgvin Hafþór sem 
hreppti hnossið og fékk að sitja fyrir svörum.  
Endum á honum en fyrstan skal nefna heima-
manninn Davíð Pál Hermannsson.

Davíð er af „Best-fjölskyldunni“, sonur Magga 
Best eins og hann er alltaf kallaður þrátt fyrir að 
heita Hermann Magnús.  Davíð byrjaði ungur 
að iðka körfuknattleik hér í Grindavík og spilaði 
með meistaraflokknum okkar þar til hann skipti 
yfir í Hauka árið 2009 en þar fékk hann stærra 
hlutverk og spilaði vel.  Hann lék í nokkur ár 
með Haukum þar til hann skipti yfir í Keflavík 
og var þar þangað til í ár þegar hann kom heim 
til að klára ferilinn.  Davíð er stór og sterkur og 
mun bakka stóru mennina okkar upp inni í teig 
í vetur.

„Þessi fallegi Dagur“ mun væntanlega óma oft 
í vetur en Dagur Kár Jónsson gekk aftur til liðs 
við okkur eftir að hafa leikið sem atvinnumaður 
í Austurríki í fyrra.  Dagur gekk til liðs við 
Grindavík eftir að tímabilið ´16/´17 hófst og 
átti frábært tímabil og myndaði eitt öflugasta 
bakvarðapar deildarinnar ásamt Lewis Clinch.  
Liðinu óx ásmegin, fór í gegnum Þór Þ í fyrstu 
umferð úrslitakeppninnar 3-2, sópaði Stjörnunni 
út 3-0 í undanúrslitum og eftir að hafa lent 0-2 
undir á móti KR í Finals, þá kom liðið til baka 
og þurfti hreinan oddaleik til að knýja fram 
röndótta Íslandsmeistara.

Síðast en ekki síst skal nefna Björgvin Hafþór 
Ríkharðsson en hann ólst upp í Borgarnesi og 
byrjaði þar að leika körfuknattleik með Skalla-
grími, flutti svo í höfuðborgina, n.t. í Grafar-
voginn og þá lá beinast við að leika með Fjölni.  
Njarðvíkingurinn Örvar Þór Kristjánsson var 
þjálfari Fjölnis á þessum tíma og þegar hann tók 
við ÍR þá tók hann Björgvin með sér.  Ég man 
fyrst eftir Björgvini í ÍR en hann vakti athygli 
með háloftatroðslum sínum!  Hann spilaði vel 
með ÍR en svo lá leiðin norður í Skagafjörðinn 
og hann spilaði næstu tímabil með Tindastóli.  

Hvernig stóð á því?
„Ég kynntist stelpu frá Sauðárkróki og við 

ákváðum að flytja þangað og eignuðumst þar 
strákinn okkar.  Þetta var góður tími á Sauðár-
króki og ég spilaði vel, sérstaklega fyrra árið 
og átti mjög góða leiki bikarhelgina á seinna 
tímabilinu þegar við tryggðum okkur bikar-
meistaratitilinn.  Ég og kærastan hættum síðan 
saman og hugur minn leitaði aftur suður og 

Einu sinni mótherjar en í dag eru Björgvin og Dagur báðir í gulu

Björgvin líklega á leið í troðslu Dagur í leik í Austurríki
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10 ORIGINAL
KJÚKLINGALEGGIR

10 Original 
kjúklingaleggir

2.490 kr.

SÍGILD
SÆLA

Við óskum sjómönnum og
fjölskyldum þeirra til
hamingju með daginn !

Áfram Grindavík!

ég lék með Skallagrími í fyrra, fannst keyrslan 
þaðan ekki það löng vegna stráksins.“

Hafði ekki Grindavík áður reynt að ná í þig?  
„Jú, Gauti sem var framkvæmdastjóri Kkd. 

Umfg þekkir Tedda bróður minn sem býr hér og 
voru þeir oft að tala um að ég þyrfti að koma og 
spila með Grindavík.  Ég gat bara ekki hugsað 
mér það stráksins vegna, fannst þetta vera of 
löng keyrsla en í vetur verð ég með hann viku 
í senn í hverjum mánuði og þá gengur dæmið 
betur upp.“

Hvernig var æfingaferðin 
til Spánar um daginn?  

„Fyrir utan matareitrunina sem við nokkrir 
fengum, þá var þetta frábær ferð.  Svona ferðir 
eru mjög mikilvægar til að hrista hópinn saman 
og búa til liðsanda.  Þetta styttir undirbúnings-
tímabilið, við spiluðum einn æfingaleik og 
æfðum venjulega tvisvar á dag – fyrir utan 
dagana sem við eyddum meiri tíma á dollunni 
en í salnum....“

Hvernig líst þér á tímabilið 
fyrir hönd okkar gulra?  

„Ég held að ég tali fyrir hönd allra í liðinu 
en ég tel okkur vera með mannskap til að geta 
gert atlögu að öllum titlum í vetur.  Við erum 
með mjög öfluga bakverðasveit og sterka stóra 
menn, mér líst mjög vel á Kanann og þegar hann 
verður kominn í gott form þá verður hann mjög 
góður.  Ég spilaði með Antonio Hester á sínum 
tíma með Tindastóli en hann er sá besti sem ég 
hef spilað með en ég held að Jamaal muni verða 
svipaður.  Þannig að ef allt smellur saman hjá 
okkur og tala nú ekki um ef við myndum bæta 
við einum stórum Bosman-leikmanni þegar 
líður á tímabilið, þá hef ég fulla trú á að við 
getum keppt við alla.

Skilaboð til stuðningsmanna Grindavíkur?  
„Ég hlakka mikið til að klæðast gulu treyjunni 

en maður hefur alltaf vitað af metnaðinum sem 
hér er.  Tímabilið í fyrra með Skallagrími var 
erfitt og brekka allan tímann svo það er gaman 
að koma í svona metnaðarfullt prógramm þar 
sem stefnt er á titla.  Ég mun leggja mig allan 
fram og mun vonandi ylja stuðningsmönnum 
með 2-3 troðslum hið minnsta í vetur : )“

Davíð hyggur á fyrirsætustörf 
að leikferlinum loknum
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- öryggiskerfi sem þú hefur í hendi þér. 

KOMDU Í HÓP
SNJALLRA VIÐSKIPTAVINA

Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400  –  Njarðarnesi 1 | Akureyri | Sími 470 2400 – Nánar á oryggi.is

Þú getur stýrt Snjallörygginu þínu hvar og hvenær sem er og búið til þínar eigin snjallreglur.

Með Snjallöryggisappinu getur þú:

Gert öryggiskerfið
virkt og óvirkt

Fylgst með hvort
hurðir séu opnar

Fylgst með
hitastigi

Opnað fyrir myndavélar 
og upptökur

Fengið tilkynningu
um vatnsleka

Stjórnað lýsingu
með snjallperum

Stjórnað
raftækjum

Fylgst með
reykskynjara

SNJALLÖRYGGI

ÞÚ STJÓRNAR
VIÐ VÖKTUM

Snjallöryggis-
appið er afar 

einfalt í notkun

Stjórnstöð +3 skynjarar 
Stjórnborð að eigin vali
Sírena (hámark 1 hreyfiskynjari  
 með myndavél)
4 flögur

Stjórnstöð +5 skynjarar 
Stjórnborð að eigin vali
Sírena (hámark 1 hreyfiskynjari  
 með myndavél)
4 flögur

Stjórnstöð
4xflögur

Hreyfiskynjari Sírena

Val um skynjara í pökkum: Hreyfiskynjari með myndavél – Hefðbundinn hreyfiskynjari
Reykskynjari – Hurðarrofi – Vatnsskynjari 

Stofnkostnaður: 19.900 kr.

SNJALLÖRYGGISPAKKAR

Stjórnborð Verð 6.900 kr. á mán. Verð 7.900 kr. á mán.

SNJALLÖRYGGI 3 SNJALLÖRYGGI 5
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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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Viðtal við Kjartan Atla Kjartansson, umsjónarmann Dominos körfuboltakvölds á Stöð 2 Sport

Reyni að passa fuglana 
sem eru með mér
Leikjaskráin fer aðeins ótroðnar slóðir í 
efnistökum þetta árið og til að leita nýrra 
fanga var farið út fyrir boxið.  Kjartan Atli 
Kjartansson, umsjónarmaður Domions 
körfuboltakvölds var tekinn tali en þessi 
þáttur hefur slegið í gegn síðan hann hóf 
göngu síðan árið 2015.  Stöð 2 Sport hefur 
fært umfjöllun um íslenskan körfuknatt-
leik upp á annan stall, bæði með beinum 
útsendingum frá leikjum og ekki síst með 
fyrrnefndum þætti.  Körfuboltinn nýtur nú  
gífurlegra vinsælda og má segja að þjóðin 
fari á hvolf á vorin þegar úrslitakeppnin 
byrjar.  Það voru Garðar Örn Arnarson og 
Tómas Þór Þórðarson sem fengu hugmynd-
ina að þessum þætti og voru strax með 
Kjartan í huga sem umsjónarmann.

Hver er þessi Kjartan? 
„Ég ólst upp í Hafnarfirði en fimm/sex 
ára gamall flutti ég á Álftanes og bjó þar 
þangað til ég flutti að heiman.  Bý í dag í 
Kópavoginum ásamt Pálínu konunni minni 

og Klöru Kristínu dóttur okkar en áður 
hafði ég búið í Garðabæ.  Körfuboltaferillinn 
byrjaði þegar ég var níu ára gamall og var 
það íþróttakennarinn á Álftanesi sem kenndi 
okkur einu sinni í viku.  Ellefu ára gamall 
fór ég svo að æfa með Haukum og það 
voru mín fyrstu skref í Íslandsmótinu.  ´84 
árgangurinn hjá Haukum var geysisterkur 
og við töpuðum ekki leik í tvö ár en þarna 
voru leikmenn eins og Sævar Haraldsson og 
Kristinn Jónasson sem léku lengi í Úrvals-
deildinni og einnig strákar sem áttu eftir að 
geta sér gott orð í öðrum íþróttagreinum, 
Davíð Viðars, Sverrir Garðars í knattspyrnu 
og Ásgeir Örn Hallgríms í handbolta.  Helstu 
keppinautarnir voru Njarðvík sem þá voru 
með Óskar Örn Hauksson, nýkrýndan Ís-
landsmeistara í knattspyrnu sem leikstjór-
nanda og Guðmund Jónsson sem leikur í dag 
með Keflavík.  Eftir sjöunda bekk þá fara öll 
börn á Álftanesi í Garðaskóla í Garðabæ og 
þá lá beinast við að skipta yfir í Stjörnuna 
og gaman frá því að segja að þessi fyrstu ár 

þá var Grindavík okkar helsti keppinautur.  
Þar var fremstur meðal jafningja Þorleifur 
Ólafsson en svo man ég líka eftir Ragga 
(Ragnar Jóhannsson) en hann droppaði 40 
stigum á okkur í einum úrslitaleiknum!  Mig 
minnir að það hafi verið í 10. flokki og þeir 
höfðu betur, en við komum fram hefndum 
árið eftir en þá fékk Lalli sína fimmtu villu 
þegar tvær-þrjár mínútur voru eftir og það 
hjálpaði okkur klárlega.  Lalli var alltaf minn 
uppáhalds mótherji og svo samherji í lands-
liðinu en maður gerði sér ekki alltaf grein 
fyrir hversu mikilli körfuboltagreind Lalli 
bjó yfir.“

Meistaraflokksferillinn fór hægt af stað
„Þegar ég var kominn upp í drengja- og 
unglingaflokk þá var frekar lítið að frétta hjá 
Stjörnunni og ég skipti aftur yfir í Hauka.  
Fór að láni í Hamar en var einfaldlega ekki 
að standa mig og á sama tíma horfði ég upp 
á minn gamla félaga úr Haukum, Sævar Þór 
Haralds vera valinn efnilegasta leikmann 
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Viðtal við Kjartan Atla Kjartansson, umsjónarmann Domions körfuboltans á Stöð 2

Úrvalsdeildarinnar tvö ár í röð.  Ég var ekki 
að fá margar mínútur og velti alvarlega fyrir 
mér hvort körfubolti væri mín íþrótt en á 

þessum tíma var ég nokkuð lunkinn fótbolta-
spilari og átti auðvelt með að koma tuðrunni 
í netið.  Ég fékk mun fleiri tilboð um að spila 

fótbolta úti á landi en körfu og var mikið 
að spá í að taka nýja stefnu á íþróttaferl-
inum. Þá ákváðum ég og bestu vinir mínir í 
Garðabæ, Einir og Birkir Guðlaugssynir að 
skipta yfir í Stjörnuna sem þá var í 1. deild 
og má segja að endurreisn Stjörnunnar hafi 
þá hafist.  Þegar við komum var Stjarnan í 
fallbaráttu og Birgir Guðfinnsson sem þá var 
að þjálfa, sagði starfi sínu lausu og Derrick 
Stevens, bandaríski leikmaður liðsins tók 
við.  Við komumst á gott skrið sem endaði 
næstum með því að við komumst í úrslita-
keppnina.  Menn æfðu vel sumarið eftir og 
það átti heldur betur að endurtaka leikinn en 
það gekk ekki eftir, Derrick hætti með liðið 
og Bragi Magnússon tók við.  Aftur komumst 
við á góðan rekspöl, slefuðum inn í úr-
slitakeppnina sem við unnum og fórum upp 
í Úrvalsdeildina og þar hefur Stjarnan verið 
allar götur síðan.“

Stjarnan kom sér svo á kortið
„Bragi byrjaði með okkur í Úrvalsdeildinni 
en svo tók Teitur Örlygs við og hruntíma-
bilið fræga ´08/´09 þá gerðum við okkur 
lítið fyrir og unnum stjörnum prýtt lið KR í 
úrslitum bikarsins.  Okkur óx ásmegin hægt 
og bítandi, urðum bikarmeistarar 2013 eftir 
sigur á Grindavík og vorum svo komnir 2-1 
yfir á móti þeim í úrslitarimmunni um Ís-
landsmeistaratitilinn en því miður þá komu 
gulir til baka og unnu.  Ég hætti svo að spila 
með Stjörnunni ári síðar og byrjaði þjálfara-
ferilinn, var aðstoðarmaður Hrafns Kristjáns 
í eitt tímabil en leikmaðurinn blundaði alltaf 
í mér og ég tók þátt í að endurreisa meistara-
flokk Álftaness og við fórum upp úr 2. deild-
inni en afþökkuðum sætið.  Ég skipti svo yfir 
og spilaði með KV og við fórum upp úr 2. 
deildinni sömuleiðis og afþökkuðum sætið 
en svo er ég búinn að vera með Álftanesi 
undanfarin ár.  Í fyrra tryggðum við okkur 
sæti í 1. deild og ætlum ekki að afþakka núna 

Aðstoðarþjálfarinn Kjartan

Kjartan í leik á móti 
Grindavík í FINALS 2013

Bikarmeistaratitli fagnað
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heldur vera með en þar sem leikirnir í 1. 
deildinni eru venjulega spilaðir á föstudags-
kvöldum þá held ég að eitthvað verði undan 
að láta þar sem Dominos körfuboltakvöldið 
er á sama tíma. Álftanes mun því missa 
okkur Egil Birgis (Grindvíkingurinn Egill, 
sonur Siggu Guðlaugs) sem vinnur við þætt-
ina en Álftanes verður reyndar líka með lið í 
3. deild og við Egill bumbumst eitthvað með 
þeim og tökum kannski einn og einn leik í 
fyrstu deildinni.
  
Hvernig leikmaður var Kjartan? 
„Bestu árin voru þau tvö fyrstu í úrvals-
deildinni en þá skoraði ég einhver tíu stig að 
meðaltali og spilaði góða vörn.  Ég var svona 
„catch and shoot“ leikmaður og gat teygt 
á vörninni.  Ég þekkti mitt hlutverk vel og 
skilaði held ég mínu.  Ég byrjaði stundum, 
kom stundum inn af bekknum og mér finnst 
gaman þegar ég horfi til baka að ég er búinn 
að sjá körfuboltann frá nánast öllum hliðum, 
að vera lykilmaður, vera sjötti maður, vera á 
bekknum, vera gamall, vera ungur og þetta 
allt saman mótaði mig í að vera t.d. þjálfari 
en ég hef þjálfað ungviðið í Garðabænum 
undanfarinn áratug og finnst það frábært.

Hvenær og hvernig byrjaði svo 
fjölmiðlaferilinn? 
„Ég byrjaði mjög ungur í blaðamennsku en 
amma og afi voru frumkvöðlar í fjölmiðlun, 
afi t.d. einn stofnenda samtaka íþróttafrétta-
manna og var formaður í níu ár.  Ég byrjaði 
átján ára á DV í alls kyns fréttum en var 
aldrei í íþróttafréttum.  Svo fór ég að kenna 
og var það góð reynsla, var umsjónarkennari 
í fjögur ár en blaðamennskan togaði alltaf 
í mig. Ég byrjaði á Fréttablaðinu en þá var 
visir.is að ryðja sér til rúms og ég var fenginn 
þangað yfir.  Það var mikill skóli, þarna var 
ég meira kominn yfir í sjónvarp, oft beinar 
útsendingar og fann að þetta átti vel við 
mig.  Svo hitti ég á Garðar Örn og Tómas 
Þór í mötuneytinu en þeir voru þá að melta 
hugmynd að stofnun nýs þáttar um efstu 
deildina í körfubolta og vildu fá mig til að 
stýra þættinum.  Ég var strax spenntur fyrir 
þessu verkefni og hér erum við, að byrja 
okkar fimmta tímabil og þátturinn bara vex 
og dafnar.  Þetta er búið að vera frábært 
ferðalag og mikill skóli en við erum alltaf í 
beinni útsendingu og það er frekar erfitt að 
undirbúa og æfa slíkt, manni er einfaldlega 

hent út í djúpu laugina.  Markmið okkar voru 
nokkuð skýr, þ.e. að auka áhugann á körfu-
knattleik og fjölga áhorfendum og ég veit 
að það hefur tekist því fullt af fólki horfir á 
þættina en fer ekkert endilega á leiki.“

Hvernig völdust sérfræðingarnir inn í 
þáttinn?  
„Ég og Garðar vorum mest í þeim pælingum.  
Þetta var nokkuð náttúrulegt. Eini maðurinn 
sem sagði „nei“ var Teitur Örlygs en hann 
ákvað að þjálfa fyrsta tímabilið okkar.  Hitt 
gerðist nánast að sjálfu sér.  Kiddi Friðriks 
hafði verið að skrifa fyrir Morgunblaðið 
og var strax til þegar við spurðum hann.   
Fannar Ólafs hafði eitthvað verið í beinum 
lýsingum hjá Rúv og við Garðar þekktum 
báðir til Jonna (Jón Halldór Eðvaldsson) en 
hann er einn skemmtilegasti náungi sem 
ég hef kynnst.  Hann hafði verið að þjálfa í 
kvennaboltanum og þekkti hann því vel og 
var því kjörinn inn í grúbbuna út frá því.  Við 
Garðar sáum svo Hermann Hauks í viðtali 
fyrir Eurobasket 2015 og sáum um leið að 
hann myndi smella eins og flís við rass inn í 
hópinn.  Ég tel þetta val hafa gengið full-
komlega upp en þeir eru allir mjög ólíkir.  Ég 
lít á sjálfan mig sem leikstjórnanda og er með 
þá fjóra með mér í liði og þarf að mata þá 
út frá þeirra styrkleikum.  Einhvern veginn 

þróaðist þetta út í að Kiddi og Hermann voru 
par á móti Fannari og Jonna, rólegi þátturinn 
á móti gauraganginum.  Sumum líkar betur 
við annað en hitt og þannig er það bara og 
allir eiga að geta fengið eitthvað fyrir sinn 
snúð.  Undanfarin ár hafa svo komið nýir 
sérfræðingar inn í teymið, eins og Teitur og 
svo Finnur Freyr í fyrra og svo höfum við líka 
verið taka inn leikmenn sem voru dottnir úr 
úrslitakeppninni eins og Logi Gunnars.

Verða breytingar í vetur? 
 „Það má segja að þátturinn sé í stöðugri 
þróun og við munum aðeins færa út kvíarnar 
í vetur, ekkert sem ég get gefið upp núna en 
það verða einhverjar breytingar.  Sérfræð-
ingarnir eru alltaf að verða sjóaðri og sjóaðri 
en það er ákveðin kúnst að sitja á strák 
sínum í sjónvarpi og segja ekki skoðun sína.  
Við erum með ótal atriði sem við þurfum 
að koma að í hverjum þætti og erum með 
ákveðinn ramma utan um það, viljum t.d. 
fjalla um unga Íslendinga sem eru að standa 
sig, viljum fjalla um flottustu tilþrifin o.s.frv. 
Því er mikilvægt að menn haldi sig við efnið 
en gjammi ekki stöðugt fram í, það hefur 
ekki alltaf tekist að fara eftir því og ég þarf 
sífellt að vera á tánum í þættinum til að stýra 
fuglunum sem eru með mér :)

Stjarnan vann Grindavík í bikarúrslitum 2013
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Rúnar S. Sigurjónsson málari 

sími 894-2069

Jakob Einarsson
múrari

Sólvellir 4, 240 Grindavík 

Sími  899 2714

Flísa- og múrþjónustan ehf.

Dagbjartur Willardsson
Sími 861 7507

Papa´s 
Pizza

426 9955

Grétar 
Málari

Sími 895 9292

Aðalbraut, Víkurbraut 31 - Sími 426 7222

Verbraut 3 • 240 Grindavík

Sími: 893 3719 & 823-1118 

hopsnes@simnet.is

Gáma-
þjónusta!
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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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Það vita þeir/þær sem hafa reynt, hversu krefjandi en skemmtileg 
stjórnarstörf í íþróttafélögum t.d. geta verið en oftast er reksturinn í 
járnum og sjaldgæft að miklum hagnaði sé skilað í árslok.  Þetta er eilíft 
peningastreð og því skiptir miklu máli fyrir félag eins og okkar, að góð 
mæting sé á leiki og fólk taki þátt.  Stærsti tekjupósturinn er og mun þó 
líklega alltaf verða stuðningur fyrirtækja og fyrir hann erum við afskap-
lega þakklát.  Alltaf erum við að leita að nýjum styrktaraðilum og því var 
sérstakt gleðiefni fyrir deildina þegar fyrrum stjórnarmaður, Kári Guð-
mundsson á Fish House kom færandi hendi og bauð fram aðstoð sína.

„Ég var í stjórn í kringum aldamótin síðustu og veit hversu mikið bras og 
basl reksturinn getur verið.  Þess vegna finnst mér frábært tækifæri að geta 
nýtt mér aðstöðu mína sem eigandi og rekstraraðili veitingastaðarins míns, 
Fish House og vonandi aukið tekjur deildarinnar.“

Hver er pælingin?  „Ég hef alltaf verið mikill unnandi villibráðakvölda 
en sjálfur veiði ég og hef gaman af.  Ég reyndi villibráðakvöld í fyrra og 
tókst ágætlega til en ég vil gera meira úr þessu og hjálpa til við að búa til 
skemmtilegt kvöld með frábærum mat.  Mér datt í hug að athuga hvort 
Kkd. Umfg myndi vilja samstarf við mig og þessu var tekið fegins hendi en 
Kkd. Umfg mun alfarið sjá um sölu miðanna á þessu STYRKTARKVÖLDI.  
Beggja hagur og vonandi mun þetta verða til þess að fólk mæti og eigi 
saman gott kvöld.

Hvenær er þetta áætlað og verður meira í gangi þetta kvöld en að éta á sig 
gat?  „Fólk getur tekið föstudagskvöldið 15. nóvember frá en ég lofa frábæru 
kvöld.  Búið er að ráða veislustjóra en ég ætla að stríða ykkur aðeins og gefa 
nafnið ekki upp strax en um er að ræða reynsluhund í bransanum.  Þjálfarar 
meistaraflokkana munu mæta á svæðið, fara yfir tímabilið fram að þeim 
tímapunkti og framhaldið og taka við spurningum úr sal.  Heimatilbúin 
skemmtiatriði eru oft þau bestu og samningaviðræður standa yfir við 
heimafólk sem mun troða upp með söng og/eða gamanmáli.“

Eins og þetta væri ekki nóg þá er stefnt á að taka upp hið frábæra 
skemmtanaform, „Pub quiz“ og halda það á Fish House en valinkunnir 

Grindvíkingar hafa tekið herlegheitin að sér og eru byrjaðir að semja 
spurningar.  Að sjálfsögðu verður hluti af aðgangseyrinum tekinn í beinhart 
verðlaunafé og hver veit nema ennþá flottari vinningar verði á boðstólnum.  
Að öllum líkindum verður þetta körfuboltalegt þema hvað varðar spurn-
ingarnar og kjörið að halda kvöldið strax að loknum einhverjum heima-
leiknum, helst þegar leik ber upp á föstudegi.  Þetta verður að sjálfsögðu 
betur auglýst síðar.

Undanfarin ár hefur Kkd. Umfg grillað hamborgara fyrir leiki meistara-
flokks karla og verður engin breyting þar á í vetur, fyrir utan að nýr aðili 
tekur við grillspaðanum – enginn annar en Kári á Fish House!  Þar sem 
kvennaliðið er aftur komið upp í Dominos þá býður Kkd. Umfg að sjálfs-
öðu upp á mat líka fyrir heimaleiki kvennanna en þar sem hamborgarar 
flokkast ekki beint undir hollustufæði, þá var ákveðið að bjóða frekar upp 
á matarmikla súpu og brauð fyrir þá leiki.   Að sjálfsögðu mun Fiskihúss-
meistarinn líka elda súpuna ofan í stuðningsmenn.  

Hér er kjörið tækifæri fyrir fjölskyldur að sleppa matseld á viðkomandi 
kvöldum, mæta í Gjána og gæða sér á borgurum eða súpu, styrkja deildina 
fjárhagslega og styðja svo við bakið á sínu fólki. 

Villibráða-Kári 
í hamborgarasúpunni

Skipholti 70 
105 Reykjavík 
Sími: 553-1270

Háaleitisbraut 58-60 
108 Reykjavík 

Sími: 553-8844

Vertinn á Fish House, Kári Guðmundsson
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Logo colours:
Orange:  PMS 166
Blue:   PMS 2755

 
 Sími 426 7150

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

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

Anna María  •  Edith  •  Margrét  •  Þórdís

426 7677

Anna María • Edith • Erla • Margrét • Þórdís
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Sjónvarpsstjarnan úr 
„Dominos körfubolta-
kvöldi“, Jón Halldór 
Eðvaldsson sem tók við 
Keflavík í sumar var að 
sjálfsögðu fyrstur að troða 
sér í settið: 

„Nei, ég er ekkert hættur í sjónvarpinu, er 
svo tvöfaldur í roðinu að ég get verið að drulla 
yfir hina þjálfarana og leikmennina og talað vel 
um mitt eigið fólk hehehe. Nei, ég mun stíga til 
hliðar þegar kvennaboltinn ber á góma en mun 
annars vera eitthvað með en minna en áður“ 

Hvenær þjálfaðirðu síðast og hvernig er 
að vera kominn aftur í slaginn? „Ég þjálfaði 
síðast hjá Grindavík og var rekinn þaðan, Linda 
Gunn sá um það hehehe Það er mjög gaman 
að vera kominn aftur og ég er mjög spenntur 
yfir vetrinum. Þetta verður öðruvísi, nú er ég 
ekki með alla bestu leikmenn landsins í liðinu 
mínu heldur ungar og efnilegar heimastelpur. 
Það eru 6 leikmenn farnir frá því í fyrra svo 
nú reynir á. Það er gaman að koma inn í þetta 
aftur núna, inn í þennan „nútíma“ körfubolta 
en boltinn hefur breyst ansi mikið frá því að 
ég var síðast að þjálfa. Minna um set-play og 
meira um flæðibolta, high screen o.s.frv. Fyrir 
svona körfuboltanerd eins og mig þá er þetta 

bara mjög spennandi, það var ennþá verið að 
spila Flex þegar ég var í þessu hehehe. Ég verð 
með körfuboltaheilann Hörð Axel Vilhjálms 
mér til aðstoðar, atvinnumaður sem hefur verið 
í bransanum lengi og veit gífurlega mikið um 
körfubolta. Hann er mikill grúskari og það er 
gaman að spjalla um körfubolta við hann, okkar 
samstarf hefur verið gott og hlakka ég til sam-
starfsins við hann.“ 

Hvernig verður liðið skipað í vetur? „Við 
missum sex leikmenn síðan í fyrra en höldum 
að sjálfsögðu út liði í vetur. Ég byrja með einn 
erlendan leikmann en hún heitir Daniela Wallen 
sem er 181 cm og leikur fjarka eða þrist. Hún 
kemur úr NAIA deildinni og hefur leikið sem 
atvinnumaður í 2 ár, var meðal annars meistari 
í Finnlandi í fyrra. Eins og sakir standa þá mun 
hún verða eini útlendingurinn minn en við 
sjáum bara til, ég útiloka ekkert að bæta við mig 
Bosman stelpu.“ 

Hver eru markmið vetrarins og hvaða lið 
munu skara fram úr í vetur? „Markmikið er 
einfalt, að vinna körfuboltaleiki. Metnaðurinn 
hér í Keflavík er alltaf fyrir hendi en við þurfum 
samt að vera raunsæ. Ég hef lengi mært Valsliðið 
en þær tefla fram Helenu Sverrisdóttur sem ber 
höfuð og herðar yfir aðra leikmenn. Hafa líka 
styrkt sig með því að fá Hildi Kjartans og tefla 

fram erlenda leikmanninum sem lék með KR 
í fyrra, Kiana Johnson svo þær verða geysilega 
sterkar. KR hefur líka styrkt sig mjög mikið, m.a. 
með hinni frábæru Danielle Rodriquez sem 
spilaði með Stjörnunni í fyrra. Haukastelpurnar 
verða góðar. Það er bara von á spennandi og 
skemmtilegu móti og ég er fullur tilhlökkunar.“

Grindvíkingurinn Ólöf 
Helga Pálsdóttir sem þjálfar 
Hauka tók næst til máls:

„Fyrsta árið var mjög 
lærdómsríkt fyrir mig, ég 
gerði fullt af mistökum sem 
ég lærði af en við náðum að 
byggja okkur upp eins og 
markmiðið var. Mjög sterkt að halda öllum leik-
mönnum á milli tímabila og líka að enginn leik-
maður meiddist hjá mér. Vonandi var ég því að 
gera eitthvað rétt en ég hef lært af Helga Jónasi 
að stýra álaginu, las bókina hans (HIIT, High 
intensity interval training) og ég myndi segja að 
það hafi gengið vel.“ 

Hvernig þróaðist síðasta tímabil og verða 
breytingar á liðinu fyrir þetta tímabil? „Ég 
fékk minn gamla liðsfélaga, Lela Hardy á síðasta 
tímabili en það verður að segjast eins og er að 
hún var ekki sami leikmaður og hún hafði verið 
þegar hún var hér síðast. Hún var búin að vera 
meidd og eftir bikarúrslitahelgina þá tók stjórnin 
ákvörðun um að láta hana fara og klára tímabilið 
án Kana en þá vorum við nokkuð öruggar 
enda unnum við nokkra leiki án hennar. Fyrir 
þetta tímabil höldum við öllum eins og áður 
hefur komið fram og bætum við okkur gömlu 
Haukakonunum Lovísu Hennings og Auði Írisi 
Ólafsdóttur og svo er Grindvíkingurinn Jenný 
Kjartansdóttir sem var meidd komin í æfingahóp 
og Dýrfinna Arnardóttir er að koma til baka eftir 
erfið höfuðhöggsmeiðsli. Við höldum hollensku 
stelpunni Janine Guijt síðan í fyrra og fáum 
Kanann Brooke Wallace sem lék með Kentucky 
State háskólanum.  Hún leikur stöðu x 

Hvernig hefur undirbúningur gengið? 
„Við komumst ekki í úrslitakeppnina á síðasta 
tímabili og byrjuðum strax að æfa, í lok apríl 
og þá var ég með einstaklingsæfingar og svo 
byrjuðu þær að lyfta en við Haukarnir erum með 
frábæran styrktarþjálfara, Vilhjálm Steinarsson 
sem hefur verið styrktarþjálfari karlaliðsins 
undanfarin ár og er gríðarlega góður í því sem 
hann gerir. Í júní byrjuðu svo liðsæfingar á fullu 
og ég lofa því að mínar stelpur koma í hörku-
formi til leiks. Þær sáu í fyrra hvað þær geta og 
hvert þær geta komist með harðri vinnu.“ 

Hver eru markmið vetrarins og hvaða lið 
munu býtast á toppnum? „Að vinna vel og bæta 
okkur á hverjum degi. Við viljum vera besta 
varnarliðið, viljum hlaupa og vera besta liðs-
heildin. Hvað varðar sæti í deildinni þá viljum 

Viðtöl við alla þjálfara 
Dominosdeildar kvenna
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við halda þeim markmiðum út af fyrir okkur. 
Þetta snýst ekki alltaf um endastöðina heldur 
ferðalagið þangað. Valur og KR eru frábærlega 
mönnuð lið með frábæra þjálfara og auðvitað 
viljum við reyna keppa við þá bestu. Ég held að 
deildin verði mjög skemmtileg, mikil gæði í gangi 
og ný kynslóð körfuboltakvenna að koma upp. 
Nútíma körfubolti er öðruvísi, stelpurnar hafa 
æft mikið og ég er viss um að frábært mót er í 
vændum.

Okkar maður, Njarðvíkingur-
inn með gula blóðið í æðum, 
Jóhann Árni Ólafsson:

„Ég er mjög spenntur fyrir 
tímabilinu en stökkið á milli 
fyrstu deildar og Dominos er 
ansi stórt.  Við erum með ungar 
og mjög efnilegar stelpur og spurningin er bara 
hversu fljót við verðum að læra sundtökin í djúpu 
lauginni.  Ég efast ekkert um hæfileikana, bara 
spurning hversu fljót við verðum að aðlagast og 
þroskast.“

Eru miklar breytingar á hópnum á milli 
tímabila? „Allir leikmenn sem kláruðu tímabilið 
í fyrra verða áfram en það voru smá skakkaföll á 
tímabilinu í fyrra og leikmenn hættu.  Við bætum 
við Bríeti Sif Hinriksdóttur sem lék með Stjörn-
unni í fyrra og svo koma nokkrar grindvískar 
aftur til baka eftir að hafa tekið sér pásu og því er 
hópurinn orðinn nokkuð stór og það er góðs viti.  
Sömuleiðis verðum við með bandarískan leik-
mann frá upphafi núna en við kláruðum síðasta 
tímabil með Kana þar sem Fjölnir bætti við sig 
Kana.  Sú bandaríska heitir Kamilah Jackson og er 
fjarki/fimma.  Hún kemur úr Hawai Háskólanum 
og hefur reynslu sem atvinnumaður, m.a. leikið í 
Ísrael, Sviss og Finnlandi þar sem hún lék síðast.

Hvaða lið verða sterkust í vetur? „Fyrirfram 
tel ég KR og Val vera langbestu liðin, pappírinn 
segir okkur það alla vega.  Keflavík er með flottan 
kjarna íslenskra leikmanna og verða góðar held 
ég og sömuleiðis Haukarnir, með sama kjarna 
og í fyrra og hafa bætt við sig.  Þetta verður sterk 
deild.“

Ertu með skilaboð til grindvískra stuðnings-
manna? „Mér finnst þetta spennandi, mikið af 
uppöldum stelpum.  Þetta verður Kani og stelpur 
sem búa hér og hafa alist hér upp körfuboltalega 
séð.  Ef þú kemur á leiki þá þekkirðu leikmenn-
ina, það verður meiri tenging sem vonandi leiðir 
af sér meiri áhuga sem býr til meðbyr.“

Benedikt Guðmundsson kom 
KR-ingum upp fyrir tveimur 
árum og áttu stöllur hans gott 
fyrsta tímabil í Dominos:

„Ég var nokkuð sáttur við 
þetta fyrsta tímabil en maður 
vill samt gera ennþá betur.  
Valdahlutföllin breyttust ansi mikið með komu 
Helenu Sverrisdóttur í Val en fram að því hafði 
mótið verið mjög jafnt.  Nánast allir leikir í byrjun 
móts voru 50/50 leikir, t.d. hjá Breiðabliki sem 
tapaði mikið í byrjun en allt voru það jafnir leikir 
en eins og áður sagði, Helena breytti landslaginu 
talsvert.  Við gáfum Valskonum síðan hörku seríu 
í undanúrslitum en þær unnu og urðu verð-
skuldað Íslandsmeistarar.“

Hvaða breytingar eru á liðinu síðan á síðasta 

tímabili? „Það eru nokkrar breytingar.  Ég vonast 
til að verða alltaf með tólf á skýrslu en ég náði 
því í örfá skipti í fyrra.  Ég var með þrjá erlenda 
leikmenn á síðasta tímabili en enginn þeirra snýr 
til baka og ég verð með tvær núna. Ég vildi halda 
Kiana Johnson en hún vildi ekki semja strax og þá 
datt Danielle Rodriquez upp í hendurnar á mér 
en hún hefur leikið frábærlega með Stjörnunni 
undanfarin ár.  Svo bæti ég við mig Sania 
Orazovic sem spilaði með Breiðablik í fyrra.  
Áður höfðum við samið við Hildi Kjartansdóttur 
sem hefur leikið sem atvinnumaður undanfarin 2 
ár í næstefstu deild á Spáni.“

Allir tala um ykkur og Valskonur?  „Já, við 
verðum klárlega í toppbaráttu og Valur líka.  Svo 
eru þarna lið eins og Snæfell, Haukar.  Ég veit ekki 
hvernig lið eins og Grindavík og Skallagrímur líta 
út.  Ég á bara von á spennandi og skemmtilegu 
móti.

Einhver lokaorð? „Hér og þar, aðaaaaalega 
þar!“

Ég náði ekki að hitta sjálfur 
á alla þjálfarana og fékk 
félaga minn á karfan.is, Dav-
íð Eld til að hitta þjálfara 
Íslandsmeistara Vals, Darra 
Frey Atlason.  Val hefur 
vaxið ásmegin undanfarin 
ár, fór í oddaleik á móti 
Haukum tímabilið áður en þá réði þar ríkjum, 
Helena Sverrisdóttir.  Helena fór í atvinnu-
mennsku eftir tímabilið en eitthvað kom upp á 
því hún sneri aftur til Íslands en gekk þá til liðs 
við bræðrafélag Hauka, Val.  Ekki að sökum að 
spyrja, Valur vann allt sem var í boði!  

„Við höfum frá því að ég kom hingað og tók 
við, horft á þetta umtalaða ártal á veggnum í 
Valsheimilinu en langt er síðan Valur vann síðast 
til verðlauna í körfuknattleik.  Því var ofboðslega 
sætt að vinna bikarinn sem var sá fyrsti en slíkur 
titill er alltaf mjög sérstakur því enginn annar 
verður „sá fyrsti“.  Svo náðum við að byggja ofan á 
það og frábært að taka svo þann stóra í lokin“

Hvernig var að fá lifandi goðsögn í íslenskum 
kvennakörfuknattleik, Helenu Sverrisdóttur í 
klefann hjá sér?  „Fyrsta tímabilið okkar fór í að 
breyta kúltúrunum í kringum liðið, fara frá því að 
vera bara með, í að vinna og við vorum ansi ná-
lægt því, töpuðum oddaleik með fjórum stigum.  
Við byrjuðum síðan tímabilið í fyrra mjög hægt 
en þegar Helena kom þá lyfti hún öllum upp á 
hærra plan, mér líka.  Ég lít þannig á þegar þú 
ert með svona sterkt lið í höndunum, að þá sé 
hlutverk þjálfarans að vera með skýr skilaboð sem 
allir skilja.  Ég var mjög spenntur að fá þennan 
frábæra leikmann í mitt lið og verð að segja að 
Helena er einn mest „coach-able“ leikmaður sem 
ég hef fengið í hendurnar“

Hvaða breytingar eru á leikmannahópnum á 
milli tímabila?  „Við missum Ástu Júlíu og Beggu 
út úr hópnum og skiptum um báða útlendinga.  
Fáum Sylvíu Rún frá Þór Ak en hún hefur 
verið frábær á undirbúningstímabilinu og svo 
útlendingana Kiana Johnson sem spilaði með KR 
í fyrra og Regina Palusna.  Kiana kemur í svipað 
hlutverk og Heather skilaði í fyrra. Hún hefur 
hinsvegar aðeins öðruvísi skill set og ætti að geta 
búið til meiri sóknarleik ein og sér. Það verður 
mikilvægt fyrir okkur að Kiana nái að búa til gott 

samband við Helenu eins og Heather tókst að 
gera í fyrra en þær munu bera megnið af sóknar-
leik liðsins.  Við reyndum að ná Ginku í fyrra 
en það gekk ekki. Erum mjög ánægð með að fá 
hana til liðs við okkur þetta árið. Okkur þótti við 
þurfa að styrkja okkur í fimmunni og hún mun 
leika það hlutverk. Ginka er 194cm og þokkalega 
hreyfanleg, við væntum þess að hún geti hjálpað 
okkur, sérstaklega í “ruslavinnunni” í vetur.“

Hvernig verður að gíra sig upp fyrir komandi 
tímabil, verandi með alla þrjá titlana í vas-
anum?  „Það kom mér á óvart hvað leið stuttur 
tími þangað til ég varð bara mjög spenntur fyrir 
næsta tímabili, bara einhverjar tvær vikur og þá 
var ég farinn að hlakka til að koma aftur inn í sal.  
Við erum loksins búnar að vinna titil og titla en 
við erum ekki búin að búa til neina arfleið, hún 
verður til á nokkrum árum og því hlýtur mark-
mið okkar að vera að endurtaka leikinn og búa 
þessa arfleið til.“

Sem þrefaldir meistarar þá eruð þið liðið til 
að vinna, stækkar skotmarkið á bakinu á ykkur?  
„Við vorum í þeirri stöðu í fyrra og hin liðin hafa 
styrkt sig.  KR teflir fram frábæru liði í vetur og 
þær munu veita okkur harða keppni og svo eru 
alltaf lið sem maður gerði ekki ráð fyrir og koma 
á óvart.“

Gunnlaugur Smárason er 
fæddur og uppalinn Hólm-
ari, spilaði og var aðstoðar-
þjálfari samtals í nítján ár 
með Snæfell og var í fyrsta 
og eina Íslandsmeistaraliði 
félagsins árið 2010. Hann 
tók við kvennaliði Snæfells 
fyrir þetta tímabil. Gunnlaugur var lengi að-
stoðarmaður Inga Þórs Steinþórssonar og fékk 
þar góðan skóla: 

„Ég spilaði í nítján ár og var undir handleiðslu 
góðra manna eins og Bárðar Eyþórs, Geoff Kotilla 
og svo Inga Þórs sem sá fljótlega að hann gæti 
meira notað mig sem aðstoðarþjálfara en leik-
mann og því þróuðust mál hægt og bítandi út í að 
ég færi í þjálfun. Ég lærði fullt af öllum þessum 
þjálfurum og þeir hjálpuðu til við að móta mig 
sem þjálfara en að sjálfsögðu kem ég líka með 
mínar pælingar í þjálfunina.“ 

Hvernig lítur liðið þitt út fyrir tímabilið og 
hvernig leggst það í þig? „Berglind var í aðgerð á 
öxl og ég geri ekki ráð fyrir henni í byrjun móts. 
Gunnhildur systir hennar bætir þá bara við tönn 
og ég er með góðan kjarna stelpna frá Stykk-
ishólmi og það er alltaf gott. Ég verð með þrjá 
útlendinga. Kaninn, Chandler Smith er leikstjór-
nandi og er að koma beint úr skóla, n.t. Gonzaga 
háskólanum. Ég verð með finnska landsliðs-
stelpu, Veeru Pirttinen og hún lofar mjög góðu, 
hörku skytta. Svo er ég með ungverska/serbneska 
stelpu, Emese Vida í stöðu miðherja. Hvað varðar 
tímabilið þá er ég mjög spenntur fyrir því. Fyrir 
utan að þjálfa Mostra, þá er þetta fyrsta starfið 
mitt í efstu deild og ég hafði ekki trúað hvað þetta 
er í raun viðamikið, ég var á bak við tjöldin með 
Inga en gerði mér ekki grein fyrir hversu mikil 
vinna þetta er en hún leggst bara mjög vel í mig 
og ég er mjög spenntur.“

Hvernig meturðu þig gagnvart hinum lið-
unum í deildinni? „Það eru þarna tvö lið, Valur 
og KR sem munu skera sig úr og allir eru að tala 
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um og það er bara ótrúlega þægilegt, ég vona að 
það verði talað sem mest um þau lið og á meðan 
siglum við undir ratarinn. Á eftir þessum liðum 
er þetta mjög óljóst, ég held að mörg lið muni 
býtast um hin tvö sætin í úrslitakeppninni, við 
stefnum klárlega þangað, þar höfum við verið 
fyrir utan síðustu tvö ár og kominn tími til að 
mæta aftur.“

Guðrún Ósk Ámundadóttir 
tók við liði Skallagríms 
fyrir tímabilið.  Hún lék 
lengi með Skallagrími og 
mun stýra systur sinni, 
Sigrúnu Sjöfn sem við 
Grindvíkingar könnumst 
við en hún lék með okkur 
tímabilið ´15/´16.  Hún var aðstoðarþjálfari 
í fyrra og fékk töfrasprotann í hendurnar að 
þessu sinni.

„Ég hef verið að þjálfa yngri flokkana síðast-
liðin ár og framtíðin er björt en það verður 
gaman að takast á við þetta verkefni núna sem er 
öðruvísi en að þjálfa krakkana en mér líst vel á 
veturinn.  Það er stutt síðan gengið var frá minni 
ráðningu en ég var búin að vera stýra æfingum 
í sumar auk þess sem styrktarþjálfari var með 
stelpurnar svo við komum ágætlega undirbúnar 
til leiks en okkur mun vaxa ásmegin, útlending-
arnir nýkomnir og það tekur alltaf tíma að púsla 
hlutunum saman.“

Verða miklar breytingar á hópnum á milli 
tímabila?  „Já, það verða talsverðar breytingar.  
Allir útlendingar fyrir utan hina pólsku Maja 
Michalska sem er nánast orðin Borgnes-
ingur, hverfa á braut auk þess sem Fanney Lind 
Thomas gekk til liðs við Breiðablik.  Í staðinn 
koma Inga Rósa Jónsdóttir frá Snæfelli, Emilie 
Hesseldal frá Danmörku sem lék í Portúgal í 
fyrra, Charlotte Thomas-Rowe frá Englandi en 

ég á ennþá eftir að ganga frá ráðningu Kana en 
hún verður vonandi komin í búning fyrir fyrsta 
leik í Dominos.“

Er nýja útlendingareglan frá því í fyrra ekki 
að sanna gildi sitt fyrir ykkur Borgnesinga?  
„Jú klárlega, við myndum eiga í vandræðum 
með að manna lið núna og þurfum að reiða 
okkur á útlendinga næstu árin en svo munu 
heimastúlkur geta tekið við keflinu, framtíðin er 
mjög björt eins og ég nefndi áðan.“

Hvað eru raunhæf markmið fyrir ykkur í 
vetur?  „Við förum að sjálfsögðu í alla leiki til að 
vinna og gera okkar besta og fyrirfram stefnum 
við á annað þessara tveggja sæta í úrslitakeppn-
inni sem eru í boði en ég tel nokkuð ljóst að 
Valur og KR muni taka hin sætin.  Eftir það eru 
þetta held ég mjög jöfn lið sem munu reita stig 
af hvort öðru.  Fyrst og fremst ætlum við bara að 
hafa gaman og reyna bæta okkur dag frá degi.“

Ívar Ásgrímsson var í senn 
þjálfari karlaliðs Hauka og 
íslenska kvennalandsliðsins 
á síðasta tímabili.  Hann 
vatt sínu kvæði í kross og 
þjálfar kvennalið Breiða-
bliks í vetur auk þess að 
koma að unglingaþjálfun 
hjá Blikum.  Helgi Hrafn hjá karfan.is settist 
niður með honum í „Sibbaspjalli“:

„Ég byrjaði að þjálfa nítján ára, var þá 
aðstoðarþjálfari Ólafs Rafnssonar heitins með 
kvennalið Hauka en á þessum tíma var ég sömu-
leiðis að spila.  Ég þjálfaði alltaf yngri flokka á 
meðan ég spilaði og svo þjálfaði ég Snæfell, ÍA, ÍS 
og undanfarin ár hef ég þjálfað hjá Haukum en 
er nú kominn í Breiðablik.“

Þú munt stýra unglingastarfi Breiðabliks 
og planið var að vera með kvennaliðið í 1. 
deildinni en forsendur breyttust í byrjun 

sumars þegar Stjarnan dró sitt lið úr leik, var 
aldrei spurning að taka Dominossætið og 
hvernig líst þér á starfið hjá Breiðablik?  „For-
sendur breyttust vissulega en það var aldrei vafi 
hjá okkur að taka sætið og mér líst bara vel á 
tímabilið.  Við missum Sania Orazovic yfir til KR 
en hún hefði haldið áfram hjá Breiðabliki ef hún 
hefði vitað að við myndum spila í Dominos, það 
er ég sannfærður um.  Við munum sakna Sóllilju 
og Ísabella byrjar ekki fyrr en um áramót og er 
það skarð fyrir skyldi.  Ég hef tekið stelpur úr 
Stúlknaflokki og þær hafa staðið sig vel en auð-
vitað vantar upp á reynslu og gæði en það kemur.  
Það þarf að byggja liðið upp á heimalingum og 
við viljum festa kvenna- og karlaliðið í sessi sem 
Úrvalsdeildarið en það mun taka tíma.

 Ég mun auk þess þjálfa Drengja- og Ung-
lingaflokk og verð til aðstoðar með 10. flokkinn.  
Ég varð strax spenntur fyrir þessu uppbyggingar-
starfi hjá Breiðabliki, þarna er minn gamli félagi 
Pétur Ingvarsson.  Við þekkjumst vel og höfum 
oft unnið saman svo ég hlakka bara til, það er 
alltaf gott að skipta um umhverfi.“

Hverjar eru breytingar á leikmannahópnum 
á milli tímabila?

Hver er raunhæf markmið og hverja sérðu 
sem þína helstu keppinauta?  „Ég held að það 
sé ekki raunhæft að stefna á úrslitakeppnina, 
meginmarkmiðið er að festa liðið í sessi sem 
úrvalsdeildarlið og hlýtur markmiðið í vetur að 
vera að halda okkur í deildinni.  Ég myndi auð-
vitað vilja styrkja hópinn en þetta er liðið sem ég 
er með í höndunum og verð bara að vinna með 
það.  Ég held að deildin verði þrískipt, Valur með 
besta liðið og KR þar á eftir.  Haukar og Keflavík 
eru í næsta hópi og svo verða hin fjögur liðin í 
baráttu sín á milli og munu berjast um að halda 
sætinu.“
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Heimantökin voru hæg í 
fyrsta spjallinu en það var 
okkar maður, Daníel Guðni 
Guðmundsson sem reið á 
vaðið.  

„Það var talsvert eftir að 
síðasta tímabili lauk sem ég 
kom inn í myndina sem næsti 
þjálfari liðsins.  Ég veit að það voru aðrir þjálf-
arar sem voru tilbúnir að taka þessa stöðu en 
eftir að viðræður við mig hófust þá gengu hlut-
irnir nokkuð hratt fyrir sig og ég er gríðarlega 
þakklátur fyrir að fá traustið.  Eftir að búið var 
að ganga frá þessu þá hafði ég fyrst samband 
við Helga Jónas og fékk hann til að vera mér til 
aðstoðar í vetur og það er frábært.  Helgi Jónas 
veit mikið um körfubolta og hefur mikla reynslu, 
bæði sem þjálfari og leikmaður og svo er hann 
auðvitað með styrktarþjálfun á hreinu og ég er 
mjög ánægður að hafa fengið hann með mér.“

Hverjar eru helstu breytingar síðan í fyrra?  
„Erlendu leikmennirnir verða ekki með og 
Hilmir og Jóhann Árni eiga erfitt með að vera 
með í vetur þar sem þeir eru uppteknir, Hilmir í 
krefjandi námi og Jóhann að þjálfa mfl. kvenna 
en ég vonast eftir að þeir komi inn á síðari 
stigum og styrki hópinn.  Björgvin Hafþór Rík-
harðsson var sá fyrsti sem gekk í okkar raðir og 
svo ákvað heimamaðurinn Davíð Páll Hermanns 
að klára ferilinn þar sem hann byrjaði.  Banda-
ríkjamaðurinn Jamal Olasewere bættist svo við 
og þá átti ég eftir að fylla í bakvarðasveitina og 
var með allar klær úti, bæði varðandi Bosman 
eða Íslending og það var frábært að fá Dag Kár 
til baka og verður gaman að opna tímabilið með 
einungis einn útlending.“

Hvað geturðu sagt okkur um Kanann og 
gerirðu ráð fyrir að bæta við Bosman-leik-
manni á tímabilinu? „Jamal kláraði háskólaferil-
inn í LSU Brooklyn sem er sami skóli og Martin 
Hermanns og Elvar Már Ragnars spiluðu með og 
var Julian Boyd sem lék með KR á síðasta tíma-
bili m.a. liðsfélagi hans í skólanum.  Tölur þeirra 
í skóla voru ansi sambærilegar og við vitum hvað 
Boyd gerði hér í fyrra, frábær leikmaður þrátt 
fyrir að hafa slitið krossband fjórum sinnum á 
ferlinum.  Jamal hefur leikið sem atvinnumaður 
í efstu deild í Belgíu og næstefstu deild í Ísrael og 
Ítalíu, öflugar deildir sem hann stóð sig vel í svo 
ég ber miklar væntingar til hans.  Hvað varðar 
að bæta við Bosman-leikmanni þá er svarið nei 
eins og staðan er núna en svo verður það bara 
skoðað.  Ég er mjög ánæður með hópinn eins og 
hann er núna og á enda dagsins er þetta einfalt, 

það er einn bolti, fimm leikmenn inni á vellinum 
í einu og 200 mínútur til skiptanna.  Ég tel okkur 
vera vel í stakk búna að mæta þeirri áskorun að 
mæta með einn útlending inn í mótið, við erum 
með nokkra landsliðsmenn og menn sem hafa 
verið í kringum það svo hvort þú ert útlendingur 
eða Íslendingur skiptir ekki öllu máli, þetta fer 
bara eftir hæfileikum og getu“.

Hjalti Vilhjálmsson, 
þjálfari Keflavíkur var 
næstur.

„Ráðningin mín gekk 
ansi fljótt fyrir sig. Sverrir 
sagði upp á sunnudegi 
fljótlega eftir mót, stjórnin 
hafði samband við mig á sunnudagskvöldi og 
ég skrifaði undir á þriðjudegi. Mér fannst þetta 
rétt skref, að taka lið sem hefur alltaf verið stórt 
á íslenskan mælikvarða, eftir að hafa þjálfað lið í 
neðri hlutanum eins og Fjölni og Þór Akureyri. 
Krafan er alltaf skýr hér í Keflavík, hér vill fólk 
ná árangri og ég legg pressu á sjálfan mig og við 
ætlum að gera vel í vetur.“

Kannski vita það ekki allir en Hjalti og 
Hörður Axel, landsliðsmaður og leikmaður 
Keflavíkur, eru bræður. „Ég þjálfaði Hörð þegar 
hann var fimmtán ára og ég sjálfur tuttugu. 
Maður sá fljótt í hvað stefndi varðandi hæfi-
leika en hann var með mikið keppnisskap og 
fór stundum fram úr sér og því var stóri bróðir 
kannski fenginn til að leiða hann í gegnum það. 
Sjálfur var ég ágætis leikmaður og á nokkra 
unglingalandsleiki en ég lék allan ferilinn með 
uppeldisfélaginu Fjölni fyrir utan eitt tímabil 
með Breiðablik.“ 

Hverjar eru helstu breytingar á liðinu frá 
síðasta tímabili? „Við missum Gunna Óla, 
Davíð Pál og alla útlendingana en fáum Andrés 
(´99 módel), Veigar (´01 módel) og Davíð 
(´99 módel) í staðinn auk þriggja útlendinga. 
Andrés og Veigar eru þrælefnilegir gæjar sem ég 
þjálfaði í KR í fyrra en Veigar var reyndar mikið 
meiddur en er kominn til baka. Davíð kemur frá 
Fjölni og er líkt og Veigar og Andrés ungur og 
efnilegur. Útlendingarnir líta vel út en Kaninn 
heitir Khalil Ahmad, tvistur/þristur sem getur 
leyst ás en við viljum þó nýta hann á vængnum. 
Hann kemur úr Fullerton háskólanum sem er 
1. deildar skóli, Litháinn Dominykas sem er ´92 
módel, er stór maður og lék í bandaríska há-
skólaboltanum og sem atvinnumaður í Eistlandi, 
Frakklandi og Litháen og svo er ég með Breta 
sem heitir Deane og er fjarki sem getur leyst 

fimmuna, hann spilaði þrjú ár í efstu deild í Bret-
landi áður en hann fór í College og spilaði með 
Augusta sem er einn af betri 2.deildar skólunum 
í Bandaríkjunum. 

Hverjar verða áherslurnar í leik ykkar? „Nr. 
1, 2 og 3 að spila góða vörn, vera agressívir og 
þéttir. Í sókninni viljum við hlaupa völlinn en 
samt að vera skynsamir.“ 

Hvaða lið munu slást um þetta í vetur? „Tja, 
KR-ingarnir eru komnir með hörku mannskap, 
bara spurning hvernig þeir spila úr því en það 
verða mörg góð lið í vetur. Ég held að þetta verði 
tvískipt, 6-7 lið í efri hlutanum og hin í þeim 
neðri.“ 

Einar Árni Jóhannsson, 
þjálfari Njarðvíkur.

Aðspurður út í vonbrigði 
síðasta tímabils þegar ÍR sló 
Njarðvík út í 8-liða úrslit-
unum: „Þetta var vissulega 
erfitt, við höfðum miklu meiri væntingar til 
okkar sjálfra heldur en raunin varð og von-
brigðin eftir því, ekki síst vegna okkar frábæru 
stuðningsmanna.  Við lærum af þessu mætum 
reynslunni ríkari til leiks á þessu tímabili.“

Helstu breytingar? „Fyrst ber að nefna Elvar 
Má sem féll óvænt upp í hendurnar á okkur í 
fyrra og lá alltaf fyrir að hann yrði ekki áfram hjá 
okkur.  Svo eru þrír drengir farnir í skóla í USA, 
Snjólfur, Adam og Gabríel.  Frábært tækifæri 
fyrir þá og ánægjulegt fyrir okkar uppeldisstarf.  
Jeb Ivey er hættur og Eric Katenda kemur ekki til 
okkar aftur.  Í staðinn fáum við leikstjórnandann 
Evaldas Zabas sem er Lithái í grunninn en hefur 
búið í Kanada frá því hann var unglingur.  Hann 
hefur leikið sem atvinnumaður í rúm 10 ár og 
er því reynsluhundur.  Svo fáum við Bandaríkja-
manninn Wayne Martin sem mun leysa stöðu 
miðherja hjá okkur.  Hann hefur leikið sem 
atvinnumaður í tvö ár, fyrst í Kosovó og Kýpur 
og svo í Englandi í fyrra.  Hann ætti að koma í 
fantaformi því hann lék í Asíu í sumar.  Arnór 
Sveins var í láni á síðasta tímabili og kemur á 
fullum krafti með okkur núna.“ 

Eru ekki alltaf sömu kröfur í Njarðvík? 
„Ég fór að venja komur mínar í íþróttahúsið 
sem krakki því mamma vann hér og man ekki 
eftir umhverfinu öðruvísi en alltaf sé stefnt á 
árangur.  Ég ætla ekki að að segja að við ætlum 
að vinna þetta eða hitt en við ætlum okkur hluti í 
vetur, munum nota deildarkeppnina til að mæta 
sterkari í úrslitakeppnina en síðasta vor en í raun 
væri fásinna að segja að við ætluðum ekki að 

Undanfarin hef ég sent nokkrar spurningar á þjálfara liðanna í Dominosdeildinni og birt svörin hér í leikjaskránni.  Að þessu sinni 
ákvað ég að gera þetta öðruvísi, settist niður með viðkomandi þjálfara og tók „Sibbaspjall“ við hann/hana og viðtalið birtist inni á 
karfan.is.  Ég skrifaði svo þessi viðtöl fyrir leikjaskrána sem birtiast hér.  Öll þessi „Sibbaspjöll“ eru aðgengileg inni á karfan.is og er 
hægt að setja „Sibbaspjall“ í leit og þá birtast þau öll.
Á rituðu máli lítur þetta svona út:

Viðtöl við þjálfara allra liða í Dominosdeild karla
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vera eitt af þeim liðum sem ætlar að keppa um 
þá titla sem eru í boði í vetur.“

Hvaða lið munu berjast um toppinn í vetur?  
„Þetta er geysisterk deild, mörg góð lið en það 
væri ókurteisi og dónaskapur að nefna ekki 
KR sem líklegasta liðið en það er staðreynd að 
þeir hafa unnið titilinn 6 ár í röð og m.a. sl. tvö 
ár þegar enginn átti von á að þeir myndu klára 
þetta.  Þeir eru á skriði sem við þekkjum varla.  
Ég get varla nefnt einhver topp fjögur lið, það 
er bara dónalegt gagnvart liðum sem ég nefni 
ekki.  Það er einfaldlega von á spennandi og 
skemmtilegu móti.“

 
Annar nýliðanna í 
deildinni, Lárus Jónsson 
þjálfari Þórs, mætti svo 
næstur í Sibbaspjallið í 
gegnum veraldarvefinn. 

„Ég tók við Þórsliðinu 
fyrir síðasta tímabil eftir 
að hafa þjálfað Breiðablik 
tímabilið þar áður og komið þeim í undanúrslit í 
bikarnum og svo upp í Dominos. Við fórum upp 
í fyrra með Kana og Króata en ég mun tefla fram 
fjórum útlendingum í vetur og þar fyrir utan 
er um unga og efnilega Þórsara að ræða, flestir 
átján ára og yngri. 

Hvað geturðu sagt okkur um útlendingana 
þína í vetur? „Hansel Atencia er kólumbískur 
leikstjórnandi en einnig með spænskt ríkisfang. 
Bandaríkjamaðurinn heitir Zeek Woodley og er 
meira vængspilari. Hann kemur úr North Wes-
tern skóla og hefur setiđ úti í 2 ár eftir ađ hafa 
byrjađ sem atvinnumaður í Kósovo.  Litháinn 
Mantas Virbalas er 32 ára gamall power forward 
sem hefur leikið sem atvinnumaður í mörg ár og 
að lokum Spánverjinn Pablo Hernandez sem er 
þristur/fjarki.“

Eru ekki eðlileg markmið nýliða að halda 
sér í deildinni? „Jú það má segja það en það er 
erfitt að setja sér markmið á meðan maður veit 
lítið sem ekkert um hin liðin. Ef þessir útlend-
ingar mínir standa undir mínum væntingum þá 
vil ég trúa því að við getum unnið alla á góðum 
degi. Þetta frjálsa flæði Evrópumanna gefur 
liðum eins og okkar möguleika á að gera meira 
en vera með. Það er erfitt að fá Íslendinga norður 
og okkar lið kostar kannski svipað og einn 
góður Íslendingur en þá er gott að geta gripið í 
Evrópumarkaðinn.“ 

Hvernig er framtíð körfuboltans á Akur-
eyri? „Framtíðin er björt, við urðum Íslands-
meistarar í 2001 árganginum og það hafa aldrei 
eins margir verið að æfa körfubolta eins og núna. 
Það er búin að myndast góð samfella undan-
farin ár og mikill uppgangur. Þó að Akureyri sé 
stórt bæjarfélag þá er erfitt að festa körfuboltann 
í sessi því það er glás af íþróttagreinum hér og 
barist um hvern bita.“ 

Hverjir munu vinna þetta í vetur? „Ég myndi 
segja að Tindastóll verði með mjög gott lið, sem 
og KR. Ég held að það verði gott fyrir Grindavík 
að vera með stráka sem þekkja hvorn annan, 
held að þeir muni byrja mjög vel. Stjarnan 
verður góð. Það er eiginlega hægt að telja upp 
öll liðin.“

Arnar Guðjónsson þjálfari 
Stjörnunnar, kom eins og 
stormsveipur inn í íslenskan 
körfuknattleik þegar hann 
var aðstoðarlandsliðsþjálf-
ari, fyrst hjá Peter Öqvist og 
svo Craig Petersen og tók ég 
fyrst eftir honum á bekknum 
hjá íslenska landsliðinu á Eurobasket 2015.

„Ég byrjaði að þjálfa á Hornafirði hjá Sindra 
í tvö ár og var svo með Brynjari Karli í aka-
demíunni hjá FSU í önnur tvö ár.  Flutti svo til 
Danmerkur og þjálfaði þar og var búinn að vera 
í fjögur ár að þjálfa áður en ég kynntist Craig og 
var honum til aðstoðar.  Konan mín kláraði svo 
læknisnám sitt í Danmörku og kominn tími til 
að flytja heim og því var kjörið tækifæri að taka 
við Stjörnunni.“

Hvernig var þetta fyrsta tímabil þitt í ís-
lenska boltanum? „Þetta var eins og nánast 
alltaf er í þessu, vonbrigði og gleði.  Frábært að 
vinna bikarinn og svo deildarmeistaratitilinn en 
planið var alltaf að fara lengra en í undanúrslitin 
og því voru það mikil vonbrigði þegar ÍR-ingar 
slógu okkur út en þeir voru einfaldlega betri en 
við í þessari fimm leikja seríu.

Hvernig er sumarið búið að vera og hvernig 
breytist hópurinn á milli tímabila? „Við tókum 
okkur tveggja vikna frí eftir að leik lauk og æfð-
um svo í maí og júní, tókum frí í júlí og höfum 
verið á fullu síðan eftir Verslunarmannahelgi.  
Allir erlendu leikmennirnir síðan í fyrra hverfa á 
braut en í staðinn hef ég fengið Nikolas Tomsick 
sem spilaði frábærlega með Þór Þorlákshöfn í 
fyrra, Kyle Johnson sem er Kanadamaður með 
enskt vegabréf, hann spilaði m.a. á móti okkur 
Íslendingum í undankeppni Eurobasket 2015 og 
Bandaríkjamanninn Jamar Akoh sem er mið-
herji, var að útskrifast úr Montana háskólanum.  
Sömuleiðis fékk ég unglingalandsliðsmennina 
Orra Gunnarsson og Friðrik Anton Jónsson upp 
úr unglingastarfinu.

Hvaða lið munu skara fram úr í vetur og er 
ekki krafan í Garðabænum alltaf sú sama?  „Ég 
hef bara séð Grindavík svo ég veit ekkert.  Byrja 
að kynna mér Þór Þorlákshöfn sem er okkar 
fyrsti mótherji, núna á föstudaginn í Iceland 
Glacier mótinu en annars veit ég ekkert um hin 
liðin.  Við ætlum okkur að gera betur en í fyrra, 
það er ljóst en það verður erfitt, deildin verður 
geysilega sterk.  Tímabilið í fyrra er eitt besta 
tímabil Stjörnunnar en samt var tilfinningin 
í lokin vonbrigði og við ætlum okkur að gera 
betur.

Íslandsmeistarinn úr KR, 
Ingi Þór Steinþórsson:

„Þetta var stórt afrek í fyrra, 
á því er enginn vafi en hvort 
þetta er minn sætasti sigur skal 
ósagt látið.  Finnur Freyr var 
búinn að gera frábæra hluti og landa titlinum 
fimm ár í röð og það voru ekki margir sem áttu 
von á að við næðum þeim sjötta en það hafðist 
sem var frábært afrek.“

Ingi og KR-ingar komu með sannkallaða 
B O B U fljótlega eftir að sjötta Íslands-
meistaratitlinum var landað:  „Já, bræðurnir 
Jakob Örn og Matthías Sigurðarsynir sömdu við 

okkur ásamt Brynjari Þór og fljótlega gekk ég frá 
ráðningu Bandaríkjamanns en hann þekkjum 
við KR-ingar vel, Michael Craion.  Auðvitað 
veiktist liðið á móti þegar Pavel samdi við Val og 
áður hafði Orri Hilmars ákveðið að fara í háskóla 
í Bandaríkjunum en það datt upp fyrir og hann 
ákvað að spila með Fjölni í vetur.  Vilhjálmur 
Kári  er farinn á Álftanesið og Finnur Atli ákvað 
að slaka á í vetur og spilar með KR-bumbunum.  
Julian Boyd spilar í Kína á næsta tímabili og 
Michele Di Nunno á Spáni.  Við byrjum með 
einn útlending en höldum öllu opnu.  Það getur 
ýmislegt gerst, meiðsli og annað og stundum 
þarf að gera breytingar eins og við gerðum í 
fyrra.  Það var gæfuspor en við byrum svona, 
mér líst mjög vel á liðið og held að við getum 
gert ljómandi góða hluti.“

Hverjir munu slást við ykkur í vetur? „Ég 
hef ekki séð öll liðin en Stjarnan, Njarðvík og 
Tindastóll verða mjög öflug.  Spurning hvað 
innkoma Kára gerir fyrir Haukana en ég held að 
deildin verði gríðarlega jöfn, jafnari en í fyrra en 
þá munaði bara einum, tveimur leikjum á milli 
liða og hvar þau enduðu fyrir úrslitakeppnina.

Einhver lokaorð? „Hér og þar, aðaaaaalega 
þar!“

Valur kom upp í úrvals-
deildina tímabilið ´17/´18 
og lék þá hraðan og 
skemmtilegan körfubolta 
með Bandaríkjamann-
inn Urald King í broddi 
fylkingar.  Heldur hægðist 
á leik liðsins við brott-
hvarf kóngsins og Ragnar 
Nathanaelsson kom í staðinn.  Ágúst Björg-
vinsson hefur þjálfað Valsliðið undanfarin ár 
og sat fyrir svörum hjá félaga mínum á karfan.
is, Davíð Eldi.

„Þessi fyrstu tvö ár í Úrvalsdeildinni hafa 
verið lærdómsrík en skv. sögunni þá hafa nýliðar 
alltaf átt erfitt uppdráttar, annað hvort fallið strax 
eða árið eftir.  Við erum komnir á þriðja ár og 
það var stór hjalli að komast yfir.  Við spiluðum 
öðruvísi í fyrra en árið áður, Bosman reglan 
fór ekkert sérstaklega vel með okkur og við og 
öll hin liðin nema KR, ÍR og Þór Þorlákshöfn 
leyfi ég mér að fullyrða, voru ósátt við sitt gengi 
í fyrra.  Við lentum í að þurfa skipta út útlend-
ingum og markmið okkar var að komast í úr-
slitakeppnina og við vorum svo sem ekki nema 
einum leik frá því og vorum aðeins tveimur 
leikjum frá ÍR sem fer alla leið í úrslit.  Oft stutt á 
milli í þessu.“

Nú hafið þið styrkt ykkur ansi mikið fyrir 
komandi tímabil, eru ekki meiri væntingar til 
liðsins núna? „Kjarni liðsins er miklu öflugri 
núna en í fyrra.  Raggi Nat spilaði mikið betur 
eftir áramót og ég vona að hann haldi áfram að 
bæta sig og Austin er orðinn reyndur leikmaður 
í þessari deild.  Við bætum við Pavel og Aroni 
Booker (sonur Franc Booker sem lék með íR, Val 
og svo Grindavík ´94/´95 tímabilið) svo íslenski 
kjarninn er orðinn sterkari en við erum áfram 
háðir því að erlendir leikmenn liðsins standi 
undir væntingum.“

Talandi um Aron Booker, hvers konar leik-
maður er þetta?  „Hann hefur fullt að sanna 
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hér á Íslandi og það er mikill kostur.  Hann er 
kominn inn í íslenska landsliðshópinn og hefur 
sýnt mér í þeim æfingaleikjum sem við höfum 
spilað að hann er hörku leikmaður.

Hvaða breytingar eru á leikmannahópnum 
á milli tímabila?  „Við bætum við okkur þremur 
frábærum íslenskum gildum í Pavel Ermolinski,  
Frank Aron Booker og Pálma Þórissyni sem 
er Sauðkræklingur í grunninn er er búinn að 
vera í háskóla í Bandaríkjunum undanfarin þrjú 
ár.  Við teflum fram einum útlendingi, Banda-
ríkjamanninum Chris Jones sem er bakvörður 
með mikla reynslu og hefur spilað í nokkrum af 
efstu deildum Evrópu eins og Pro A Frakklandi, 
Tyrkkland, Þýskalandi, Grikklandi og Kanada. 
Í skóala var leikmaður árins í JUCO og spilaði 
svo tvo ár með Louiville þar sem hann var einn 
af lykil leikmönnum.  Auk þess koma nokkrir 
efnilegir strákar upp úr yngri flokka starfinu 
inn í hópinn.  Á móti missi ég útlendingana 
Dominique Rambo, Alex Simenov og Nicholas 
Schlitzer auk þess að Sigurður Dagur Sturluson 
og Oddur Birnir Pétursson eru hættir og Gunn-
ari Ingi Haðararson fer í Hauka og Birgir Björn 
Pétursson í Álftanes.“

Nú breyttist leikstíll liðsins mikið undan-
farin ár, við hverju má búast í vetur?  „Leikur 
liðsins breyttist meira en ég vildi en Urald King 
spilaði með okkur í fyrstu deildinni og svo fyrsta 
árið í Úrvalsdeildinni.  Hann var svo fjölhæfur 
varnarlega en við fórum úr því að vera eitt besta 
varnarlið deildarinnar fyrsta árið okkar í að vera 
eitt það lakasta.  Við héldum áfram að spila hratt 
í fyrra en hægðum svo á okkar leik og urðum 
þá betri varnarlega.  Það má alveg búast við 
að við hægjum ennþá meira á okkur núna en 
þó ekki þannig að við förum að spila einhvern 
göngubolta.“

Er uppgangur í körfuboltanum hjá Val?  
„Engin spurning, iðkendur hafa aldrei verið fleiri 
og það var sterkt að kvennaliðið okkar skyldi 
landa öllum titlum á síðasta tímabili og nú er það 
bara okkar karlanna að fylgja þeim eftir.“

Helgi Hrafn Ólafsson hjá 
karfan.is, settist niður með 
Borche Ilievski, þjálfara 
ÍR og þar sem viðtalið fór 
fram á ensku þá kemur það 
á ensku hér.  Bendi á www.
translate.google.com ef ein-
hver lendir í vandræðum: 

„Last season was good 
for sure, especially after not so good start but 
we had injuries at the beginning.  We somehow 
managed to come strong into playoffs and maid 
this epic playoff run but unfortunately were not 
able to finish the story the best way.”

You had a crazy offseason where you lost 
many good players, Siggi Þorsteins went to 
France, Matti to KR, Hákon to USA for school, 
Sigurkarl Robert took a year off, did you 
expect this?  „No, this still feels like a nightmare.  
All the system I and the IR organization have 
been building the last years, has collapsed like 
a tower of cards but this is the reality and we 
just need to start rebuilding.  I gave the board 
my wish list for players but nothing happened 
and I still need players and time but we will do 
the best we can.  After analyzing the practice 
games we have played I think we need a big man 
and a shooting guard.  It is late in the offseason 

and many players have signed but we will find 
someone and we´ll just have to see how we will 
do building chemistry and team spirit.”

How do you think the league will be this 
season compared to last?  „I think the league 
will be much stronger this season, the teams are 
taking things more seriously and building very 
strong rosters.  Some teams have up to four for-
eign players and I know some of the European 
players and know they are good players so the 
league will be very competitive and we at IR will 
have to be ready, it will be a tough season for us.“

Last season, some people thought you were 
some kind of magician, beating Njarðvík, 
Stjarnan and taking KR to five games in the 
finals, do you think you can repeat? „Every 
general needs an army, I need certain type of 
players to perform for me.  We will have to wait 
and see but you must remember I have a whole 
new team, I´m not starting from zero, I´m 
starting from minus something.  But I will give 
my best, for sure. 

What teams are the most likely to win?  
„There are many teams who will compete for it 
but it is very difficult to say now who will win 
it.  The teams that had their rosters ready early, 
will be better at the beginning, other teams will 
come good later so it is almost impossible to say 
this team or that team will win, we´ll just have to 
wait and see.

Helgi Hrafn er “The English 
talking dude” fyrir karfan.
is og settist líka niður 
með Spánverjanum Israel 
Martin, þjálfara Hauka.  
Spurði hann fyrst hvar og 
hvenær þjálfaraferillinn 
hefði hafist:

“I grew up in Tenerife, Spain and we had a 
premier league team there.  I started playing with 
the team when I was fourteen and played until I 
was twenty-three.  Apparently, the team didn´t 
fancy me as a player so they told me they would 
not give me a contract as a player but wanted to 
keep me and train me to become a coach.  So I 
stopped playing and started coaching the kids, 
was an assistant coach, went to other clubs in 
Spain to coach and that experience has helped 
me to become the coach I am today.”

How did you end up in Iceland?  “After ten 
years I told my club I wanted to try new things.  
I first went to Kosovo and coached there for 
one year and then came to Iceland to coach 
Tindastóll.  Borce Ilievski had been coaching 
there and the club sent an email to my former 
club in Tenerife and they recommended me and 
I coached there until now, except for one season 
when I coached in Denmark.”

How did Haukar come about?  “After last 
season which ended in disappointment for 
Tindastóll, the board and I sat down and decided 
together, that the best thing for the club would 
be to change the coach.  Haukar contacted me 
soon and right away I was exciting because I 
think those clubs are similar.  They both have a 
mix of young and experienced players.  Haukar 
has a fantastic facility, probably the best in 
Iceland and everybody, from the board to players 
have an opportunity to do things professionally 
and get better.”

What was it like getting one of the best 

Icelandic players, Kári Jónsson on your team?  
“I feel like Kári never left because since I came 
this summer, Kári was practicing with the 
team and then he signed for a team in Finland.  
He just wasn´t physically 100% ready to play 
professionally so he and his coach decided it was 
best for him and the team to get another player 
who could compete right away.  The expectation 
on Kári will not be too much because he has 
been out of the game for about a year and it will 
take him time to get back to his old self but with 
the support of the  board, coaches, teammates 
and supporters, I´m sure he will get there.

What are Haukar´s goals this season and 
what teams will be on top? “We will go game by 
game but we want to fight to make the playoffs 
because last season Haukar didn´t make it there.  
We are in the process of building a team that will 
be able to fight for the championship but that 
will take time.  Regarding other teams, you must 
first talk about KR.  My old team, Tindastóll look 
strong and Stjarnan will also be good.  Grindavík 
have good guards which will be tough to guard 
so I expect them to be good and I think Njarðvík 
has the best-balanced roster.  Þór Þ has a good 
core of Icelandic players and I also want to 
mention ÍR, they have a great coach who always 
gets the best out of his teams.  I have mentioned 
almost all the teams which shows how strong the 
league will be but if I must choose the likeliest 
winner, it is KR.

Falur Harðarson, þjálfara 
nýliða Fjölnis:

“Tímabilið leggst ljómandi 
vel í mig, ég er mjög ánægður 
með hópinn sem er blanda 
af ungum og reyndari leik-
mönnum auk þriggja góðra 
útlendinga að mínu viti.  Einn 
þeirra, Stojanovic var hjá mér í fyrra og svo bætti 
ég við Bandaríkjamanninum Victor Moses (ekki 
sá sem hefur leikið knattspyrnu með Chelsea 
og Liverpool) sem mun leysa stöðu miðherja 
hjá mér og svo Króatanum Jere Vucica sem er 
hreyfanlegur fjarki.  Ég tel mig vera með lið sem 
eigi á góðum degi að geta keppt við alla.”

Nú hafa Fjölnismenn framleitt mikið af 
frábærum leikmönnum í gegnum tíðina eins og 
Hauk Helga, Hössa, Ægi og fleiri, ertu með eintóma 
Fjölnismenn í hópnum?  “Ekki alveg en mikið til. 
Róbert Sigurðsson leikstjórnandi sem er driffjöð-
urin í hópnum, er Fjölnismaður að upplagi og tveir 
leikmenn U-20 ára landsliðsins, Rafn Kristjánsson 
og Hlynur Ingólfsson eru bráðefnilegir Fjölnismenn.  
Þessir leikmenn auk Orra Hilmarssonar KR-ings, 
Vilhjálms Jónssonar sem er ÍR-ingur í grunninn 
og Egils Októssonar Stjörnumanns, munu ásamt 
útlendingunum draga vagninn en þar fyrir utan eru 
bara efnilegir Fjölnismenn sem munu fá mínútur og 
tækifæri til að dafna og þroskast.”

Hvernig hefur undirbúningur gengið og hver eru 
markmið vetrarinars?  “Ég hef verið ánægður með 
undirbúninginn, við spiluðum vel í Iceland Glacier 
mótinu í Þorlákshöfn um daginn, vorum til að mynda 
eina liðið sem vann sigurvegara mótsins, Þór Þ en 
auðvitað skipta úrslitin í svona æfingamótum ekki 
öllu máli en ég þykist sjá að við getum spilað með 
öllum.  Varðandi markmiðin þá finnst mér eðlilegt 
að plan A sé að komast sem hæst og plan B sé að 
halda sér uppi.  Vissulega hafa nýliðar alltaf átt erfitt í 
þessari deild og getumunurinn er mikill en 1. deildin 
var mjög sterk í fyrra, miklu sterkara en árið áður og 
því tel ég okkur mæta vel gíraða til leiks núna.”
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Hvað lið munu býtast um þetta í vetur?  “Ég hef 
ekki séð til allra liðanna en þau lið sem ég hef séð, 
Njarðvík, Grindavík og Þór Þ líta öll mjög vel út.  Það 
er allt of snemmt á þessum tímapunkti að spá fyrir 
um Íslandsmeistara, það á mikið vatn eftir að renna 
til sjávar áður en krýning fer fram.”

Við Grindvíkingar þekkjum 
Friðrik Inga Rúnarsson vel en 
hann tók við Þór Þorlákshöfn 
fyrir þetta tímabil.  Frábært 
að fá þennan litríka þjálfara 
aftur í baráttuna en hann 
hafði gefið út eftir sitt síðasta 
gigg með Keflavík, að leik væri 
lokið en körfuboltaguðirnir nörtuðu í hann:

“Körfuboltinn er, hefur verið og mun sjálfsagt alltaf 
verða stór partur af mínu lífi og þótt mér hafi liðið 
þannig fyrir rúmi ári að þetta væri kannski komið 
gott þá bara fann ég að löngunin er ennþá til staðar 
og ég tel mig hafa ýmislegt ennþá að gefa til leiksins.”

Nú byrjaðirðu snemma að þjálfa og leikurinn 
hefur þróast mikið undanfarin ár, hefur FIR náð að 
fylgja þessari þróun?  “Já, ég byrjaði mjög ungur að 
þjálfa, átján ára tók ég við mfl. kvenna hjá Njarðvík 
og rúmlega tvítugur var ég beðinn um að taka við af 
Rondey Robinson sem ætlaði að vera spilandi þjálfari 
með Njarðvík.  Við urðum Íslandsmeistarar og ég hef 
meira og minna þjálfað allar götur síðan og vissulega 
hefur leikurinn breyst á undanförnum árum en ég er 
það mikið körfubolta-nerd að ég fylgist alltaf vel með, 
horfi mikið á körfubolta og alltaf með þeim augum 
að læra nýja hluti.  Svo ég tel mig algerlega vera “up 
to date”.”

Þurftirðu að hugsa þig lengi um áður en Þórsar-
arnir höfðu samband og hvernig er uppleggið fyrir 
tímabilið?  “Ég fór og hitti fólkið í Þorlákshöfn og 

leist einhvern veginn strax vel á. Þetta er lítið sam-
heldið samfélag sem minnti mig svolítið á Njarðvík 
þegar ég var að alast upp og varð bara strax spenntur.  
Ég fylgdist auðvitað vel með framgangi liðsins í fyrra 
og dáðist af samheldninni og baráttunni og þarna 
eru eingöngu hreinræktaðir heimamenn í liðinu fyrir 
utan erlendu leikmennina og það er mikill kostur 
að mínu mati.  Uppleggið er því nákvæmlega eins 
og í fyrra, við breytum bara um útlendinga og mínir  
verða Kaninn Vincent Bailey sem er inside leikmaður 
og lék á síðasta tímabili í Sviss. Vlademir Nemcok 
kemur upp með boltann, hann er Slóvaki og lék með 
Rhein Köln í Þýskalandi í fyrra og svo er Marko 
Bakovic fjölhæfur framherji frá Króatíu og lék þar í 
fyrra.  

Hver eru markmið vetrarins, væntanlega verður 
erfitt að toppa síðasta tímabil?  “Við eigum eftir 
að setjast niður og setja okkur markmið og það er 
rétt, það verður erfitt að toppa síðasta tímabil sem 
var frábært hjá Þórsurunum.  Ég vill bara sjá okkur 
bæta okkur dag frá degi og sjá hvert það leiðir okkur.  
Deildin verður mjög jöfn, það eru ansi mörg lið sem 
eru mjög vel mönnuð og nánast ómögulegt að spá 
fyrir um sigurvegarann.”

Baldur Þór Ragnarsson 
skaut sér heldur betur fram 
á sjónarsviðið í fyrra þegar 
hann leiddi sína menn í 
Þór Þorlákshöfn, í gegnum 
Tindastól í 8-liða úrslit-
unum eftir að hafa lent 
undir 0-2.  Tindastólsmenn voru fljótir að hafa 
samband við hann eftir að tímabilið kláraðist 
og Baldur fluttist í Skagafjörðinn.

“Nei, ég hef ekki ennþá farið á hestbak en fæ von-
andi tækifæri til þess, Skagafjörðurinn er jú Mekka 

íslenska hestsins.  Ég hef gert ýmislegt annað, kynnst 
góðu fólki hér á Sauðárkróki en ég er nú kominn 
hingað til að þjálfa og mestur tíminn hefur farið í 
það”

Hvernig hefur það gengið til að byrja með?  
“Undirbúningstímabilið hófst fyrir þrjátíu og sjö 
dögum síðan, í raun eftir að ég lenti eftir verkefnið 
með A-landsliðinu.  Ég dreif mig beint norður, kom 
mér fyrir og við hófumst handa, allir leikmenn voru 
þá komnir og við við höfum verið duglegir síðan þá 
og höfum leikið einn æfingarleik í viku.  Ættum því 
að vera vel samstilltir þegar alvaran hefst.  Krafan hér 
á Sauðárkróki er alltaf að vinna titla og umhverfið 
er til staðar en það eru nánast öll lið í deildinni sem 
ætla sér sömu hluti.  Það þarf allt að smella saman, frá 
stjórn til stuðningsfólks og ef það gengur þá eigum 
við jafn góða möguleika og aðrir.”

Hvaða breytingar eru helstar á liðinu?  “Brynjar 
Þór Björnsson gekk aftur til liðs við KR og Helgi 
Freyr Viggósson lagði skóna á hilluna, útlendingarnir 
hverfa á braut og nýjir koma í staðinn.  Þeir eru Jaka 
Brodnik sem ég tók með mér úr Þorlákshöfn og 
Sinisa Bilic frá Slóvaníu, Brodnik þekkir til hans og 
mælti með honum.   Sinisa er þrjátíu ára gamall fram-
herji og hefur leikið til skiptis í efstu deild í Slóvakíu 
og Slóveníu.  Jasmin Perkovic frá Slóvakíu, lék þar 
í fyrra en hann er þrjátíu og níu ára reynsluhundur 
sem leikur stöðu miðherja.  Að lokum Banda-
ríkjamaðurinn Gerel Simmons sem lék síðast í Lýbíu, 
fór m.a. í úrslit í 2. deild háskólaboltans með Lincoln 
Memorial.  Hann getur leikið báðar bakvarðastöð-
urnar.”

Hvaða lið munu slást á toppnum í vetur?  “Það 
vita allir hversu sterkir KR-ingar verða og Stjörnu-
menn eru líka mjög vel mannaðir.  Annars eru mörg 
góð lið í deildinni og maður þarf að undirbúa sig vel 
fyrir alla leiki.”
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