
Fjár hags á ætl un Kópa vogs bæj
ar fyr ir árið 2011 var sam þykkt 
í bæj ar stjórn skömmu fyr ir jól. 
Tíu af ell efu bæj ar full trú um 
standa að henni og var hún unn
in í nánu sam ráði við nefnd ir 
og ráð bæj ar ins. Við vinnslu 
henn ar var auk þess kall að eft ir 
sjón ar mið um bæj ar starfs manna 
og bæj ar búa. Með því er lögð 
áhersla á að all ir Kópa vogs bú
ar geti tek ið þátt í stefnu mót un 
bæj ar ins. 

Fjár hags á ætl un árs ins 2011 ber 
þess merki að ár ferð ið er erfitt. 
Skuld ir bæj ar ins eru mikl ar og 
brýnt að hag ræða og for gangs
raða í rekstri og greiða nið ur 

skuld ir. Höf uð á hersla er lögð á að 
verja grunn þjón ust una; leik skól
ana, skól ana og fé lags þjón ust una. 
Þetta þýð ir að tíma bund ið mun 
þrengja að rekstri ann arra mála
flokka og ekki verð ur hjá því kom
ist að hækka gjald skrár.

Veru lega er dreg ið sam an í yf ir
stjórn bæj ar ins m.a. með skipu
lags breyt ing um í stjórn sýslu, 
sam ein ingu nefnda og fækk un 
funda. Út svar fyr ir árið 2011 verð
ur óbreytt og fast eigna skatt ur 
breyt ist til sam ræm is við verð
lags þró un. Hol ræsa gjöld, vatns
gjöld og sorp hirðu gjöld hækka til 
að mæta aukn um kostn aði.

Ýmsirkostnaðarliðir
hækka

Í fjár hags á ætl un inni er m.a. lögð 
áhersla á eft ir talda þætti:

• Stefnt að því að greiða inn á 
skuld ir bæj ar sjóðs um millj arð 
króna á ári næstu árin.

• Áætl að að rekstr ar af gang ur 
sam stæðu reikn ings verði um 103 
millj ón ir króna.

• Veltu fjár hlut fall ið styrk ist og 
verð ur 0,88.

• Veltu fé frá rekstri verð ur rúm
ir 2 millj arð ar króna.

• Áætl að að hag ræða í rekstri 
mötu neyta í grunn skól um bæj ar ins.

• Stefnt að því að hag ræða í 
skóla akstri og er út boð fyr ir hug
að í vor.

• Leik skóla gjöld hækka en 
verða áfram með þeim lægstu á 
höf uð borg ar svæð inu.

• Ýms ir kostn að ar lið ir hækka 
til að standa und ir aukn um rekstr
ar kostn aði.

• Rekstr ar samn ing ar við 
íþrótta fé lög in verða tekn ir til end
ur skoð un ar.
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EFS að hefst ekki neitt
Fram kem ur í bréfi Eft ir lits

nefnd ar með fjár mál um sveit
ar fé laga (EFS) til bæj ar stjórn ar 
Kópa vogs, dag settu 17. des em ber 
2010, að hún muni ekki að svo 
stöddu að haf ast frek ar vegna fjár
mála bæj ar ins. Sam kvæmt fjár
hags á ætl un Kópa vogs fyr ir árið 
2011 á rekst ur inn að skila ein um 
millj arði til lækk un ar skulda á 
því ári og svo áfram næstu árin. 
Bæj ar stjórn in hef ur jafn framt 
sett sér það mark mið að skuld ir 
sem hlut fall af tekj um verði und
ir 200% árið 2014. Áætl að er að 
þetta hlut fall verði  248% vegna 
þessa árs og að það verði 214% á 
næsta ári. Guð ríð ur Arn ar dótt ir, 
for mað ur bæj ar ráðs, fagn ar nið
ur stöðu nefnd ar inn ar.  „Stjórn
end ur bæj ar ins hafa sett sér skýr 
mark mið og vand að til áætl ana
gerð ar næstu þriggja ára.  Það 
er afar brýnt að okk ur tak ist að 
vinda ofan af mikl um skuld um 
bæj ar ins sem mun létta rekst ur
inn til lengri tíma.  Það er ljóst 
að ekk ert má út af bregða og við 
þurf um að halda stíft í taumana.“ 
Eft ir lits nefnd in ít rek ar í lok bréfs
ins varn að ar orð til bæj ar stjórn ar 
Kópa vogs um skulda stöðu bæj ar
ins og seg ist áfram munu fylgj ast 
með fram vindu fjár mála Kópa
vogs bæj ar á næstu miss er um.

Dygg ir starfs menn 
Kópa vogs bæj ar

Fjór ir starfs menn Kópa vogs
bæj ar áttu 25 ára starfs af mæli á 
ár inu 2010. Þess um tíma mót um 
verð ur fagn að með hófi á morg
un, föstu dag inn 7. jan ú ar í mat
sal bæj ar ins en þar mun for seti 
bæj ar stjórn ar af henda þessu 
fólki við ur kenn ingu fyr ir vel unn
in störf. Starfs menn voru hvatt
ir til að mæta, sér stak lega sam
verka fólk þess arra tryggu starfs
manna. Starfs menn irn ir sem eiga 
25 ára starfs af mæli eru Anna Sig
ur þórs dótt ir sem starfar í heim
il is hjálp inni, Bjarni Bjarna son í 
Áhalda hús inu, Magga Hrönn 
Árna dótt ir leik skól an um Kópa
hvoli og Sig rún Guð munds dótt ir í 
bók hald inu.

Mál Frjálsr ar miðl un ar 
gegn bæj ar full trú um

Á fundi bæj ar ráðs var lögð fram 
eft ir far andi til laga bæj ar rit ara: 
,,Í ljósi dóms nið ur stöðu hér aðs
dóms Reykja ness í máli Frjálsr
ar miðl un ar ehf. gegn bæj ar full
trú un um Guð ríði Arn ar dótt ur, 
Haf steini Karls syni og Ólafi Þór 
Gunn ars syni sam þykk ir bæj ar
ráð að Kópa vogs bær greiði máls
kostn að bæj ar full trú anna enda sé 
sá kostn að ur sann an lega um fram 
dæmd an máls kostn að. Þá fel
ur bæj ar ráð bæj ar lög manni að 
leita eft ir til boð um í trygg ing ar 
sem tækju á sams kon ar mál um 
í fram tíð inni. Í fram haldi af því 
óskaði Gunn ar Ingi Birg is son að 
bók að yrði m.a. að fyr ir lægi að 
dóm ari hafi dæmt þre menn ing un
um hæfi leg ar málsvarn ar bæt ur. 
Í öðru lagi  liggi fyr ir eft ir far andi 
álit vegna þessa máls:  Í fyrsta lagi 
frá Úr skurð ar nefnd í vá trygg inga
mál um, í öðru lagi frá Laga stofn
un Há skóla Ís lands, í þriðja lagi  
álit sviðs stjóra lög fræði og vel
ferð ar sviðs Sam bands ís lenskra 
sveit ar fé laga.  Í áliti frá Laga stofn
un Há skóla seg ir m.a. að þótt 
ým is legt sé óljóst um heim ild ir 
sveit ar fé laga til að greiða slík an 
kostn að um fram skyldu má ætla 
að dóm stól ar myndu játa þeim 
slíka heim ild ef á reyndi.  Beit
ing slíkr ar heim ild ar skap ar hins 

veg ar örð ug álita mál í ljósi jafn
ræð is reglna og skap ar for dæmi 
sem leitt gætu til þess að játa yrði 
öðr um en kjörn um full trú um sam
bæri lega að stoð. Gunn ar spurði 
einnig hvað gerð ist ef mál inu 
yrði vís að til Hæsta rétt ar og því 
þar snú ið við. Bæj ar ráð frestaði 
af greiðslu máls ins.

Dag vistar rými á veg
um Hrafn istu  

Fé lags og trygg inga mála ráðu
neyt ið hef ur synj að leyf is um sókn 
Kópa vogs um að fjölga dag vistar
rým um. Bæj ar ráð harm ar ákvörð
un fé lags og trygg inga mála ráðu
neyt is ins og bend ir á að brýn þörf 
er fyr ir dag vistar rým um í Kópa
vogi.  Bæj ar ráð bend ir jafn framt á 
að hjúkr un ar rými í Kópa vogi eru 
hlut falls lega færri en í sveit ar fé
lög un um á höf uð borg ar svæð inu 
og brýnna úr bóta þörf.

Af slátt ur starfs manna 
leik skóla

Leik skóla nefnd Kópa vogs bæj
ar hef ur lýst yfir áhyggj um af því 
að fella eigi nið ur af slátt starfs
manna leik skóla á leik skóla gjöld
um barna. Enn er langt í land með 
að í leik skól um Kópa vogs sé hlut
fall leik skóla kenn ara það sem lög 
gera ráð fyr ir. Leik skóla nefnd ótt
ast brott fall starfs manna. Sparn
að ur sem áætl að er að ná með 
þess um að gerð um er ekki mik ill 
mið að við þær af leið ing ar sem 
þær gætu haft í för með sér.

Ósk að breyt ing ar 
að al skipu lags

Á fundi skipu lags nefnd ar 
í haust var lagt fram er indi Atl
antsol íu vegna rekst urs bens ín
stöðv ar Atl antsol íu á lóð inni nr. 
115 við Kópa vogs braut. Sviðs
stjóri fór yfir stöðu lóð ar gagn
vart skipu lagi og greindi frá því 
að er indi hafi borist frá rekstr ar
að ila þar sem ósk að er eft ir því að 
að al skipu lagi verði breytt til sam
ræm is við starf semi á lóð inni. Á 
gild andi að al skipu lagi er ekki gert 
ráð fyr ir bens ín stöð á lóð inni. 
Skipu lags nefnd sam þykkti að fela 
Skipu lags og um hverf is sviði að 
halda fund með hags muna að il um 
í næsta ná grenni við Kópa vogs
braut 115, til að kanna við horf 
þeirra til um ræddr ar breyt inga 
á skipu lagi lóð ar inn ar. Einnig 
verði Heil brigð is eft ir liti svæð is
ins gerð grein fyr ir af stöðu skipu
lags nefnd ar. Fund ur hef ur ver ið 
hald inn með hags muna að il um. Í 
fram haldi óskaði skipu lags nefnd 
eft ir því að lóð ar hafi leggi fram 
áhættu mat fyr ir rekst ur bens ín
stöðv ar á um ræddri lóð vegna 
ná lægð ar við íbúða byggð. Bjarki 
Krist jáns son og Guðni Ingi Páls
son frá verk fræði stof unni Mann
vit gerðu grein fyr ir áhættu mati 

fyr ir rekst ur bens ín stöðv ar á lóð
inni. Af greiðslu var frestað.

Að staða fyr ir 
af greiðslu stöð

Á fundi skipu lags nefnd ar fyr ir 
skömmu var lagt fram er indi 
Metanorku vegna af greiðslu stöðv
ar en rind ið var áður á dag skrá 
bæj ar ráðs og var vís að til sviðs
stjóra Skipu lags og um hverf is
sviðs til um sagn ar. Er ind ið varð ar 
ósk um stað setn ingu lóð ar vegna 
af greiðslu stöðv ar fyr ir met an og 
aðra um hverf is væna orku. Sviðs
stjóri skýrði mál ið og gerði grein 
fyr ir frek ari upp lýs ing um frá 
Metanorku ehf. Skipu lags nefnd 
lít ur já kvætt á er ind ið en ósk ar 
eft ir um sögn sviðs stjóra á fundi 
nefnd ar inn ar varð andi mögu lega 
stað setn ing ar fyr ir af greiðslu
stöð. Á fundi skipu lags nefnd ar 
13. des em ber sl. var er ind ið lagt 
fram á ný. Lagð ar fram til lög ur 
Skipu lags og um hverf is sviðs að 
þrem ur mögu leg um stað setn ing
um lóða vegna af greiðslu stöðva. 
Skipu lags nefnd sam þykk ir að fela 
Skipu lags og um hverf is sviði að 
kynna lóð ar höf um hug mynd irn ar 
í sam ráði við Metanorku.

Breytt að gengi að 
Borg ar holts braut 15

Á fundi skipu lags nefnd ar 13. 
des em ber 2010 var lagt fram 
er indi lóð ar hafa nr. 15. við Borg
ar holts braut. Á fundi bæj ar ráðs 9. 
des em ber 2010 var er ind inu vís að 
til skipu lags nefnd ar til úr vinnslu. 
Í er ind inu felst að ósk að er eft
ir að fund in verði lausn á ít rek
uð um beiðn um varð andi breytt 
að gengi. Skipu lags nefnd frestaði 
af greiðslu máls ins en sam þykkti 
að fela Skipu lags og um hverf is
sviði að ræða við lóð ar hafa.

Fjölg un íbúða og 
hraða hindr an ir

Um ferð ar nefnd Kópa vogs 
leggst gegn fjölg un íbúða og bíla
geymslu við Álf hóls veg 81 vegna 
þess að bíla stæði við Álf hóls veg 
eru svo gott sem ofan í gatna mót
un um. Er indi barst frá Ingi birni 
Sig ur björns syni um hraða hindr
un í Frosta þingi en mæld ur hef ur 
ver ið hraði í göt unni og er ljóst að 
ör fá ir ein stak ling ar aka og hratt 
en yfir 85% eru und ir há marks
hraða. Um ferð ar nefnd legg ur til 
að hraða hindr un sem er fyr ir í 
göt unni verði flutt fram ar í göt una 
að göngu stíg sem þar er. Lagð ar 
voru fram hug mynd ir að breyttu 
um ferða skipu lagi Digra nes veg ar. 
Ákveð ið var að vinna áfram með 
hug mynd ina. Á Digra nes vegi eru 
10 hraða hindr an ir sem mörg um 
finnst allt of mik ið í lagt, jafn vel 
þótt tveir skól ar standi við göt
una, sums stað ar beggja vegna 
gatna móta.
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F or seti Ís lands, Ólaf ur Ragn ar Gríms son, sagði í nýársávarpi sínu til 
þjóð ar inn ar að efna hag skrepp an hefði þrengt svo að þús und um 
Ís lend inga að í viku hverri biði fjöldi manns í röð um eft ir mat ar

gjöf um. Fá tækt hef ur að vísu fylgt okk ur lengi en nú hef ur fjár hags vandi 
margra, biðrað irn ar eft ir mat, orð ið að smán ar bletti. Æ fleiri fest ast í 
fá tækt ar gildru, víta hring sem von lít ið virð ist að rjúfa þótt vilj inn sé rík ur 
til að bjarga sér sjálf ur án ann arra hjálp ar. Sam fé lag sem kenn ir sig við 
nor ræna vel ferð get ur ekki lið ið að viku lega standi þús und ir í bið röð um 
eft ir mat.Við skul um sam ein ast um að afmá þenn an smán ar blett strax á 
næstu mán uð um. Und ir þessi orð for set ans skal tek ið heils hug ar.

Sam þykkt hef ur ver ið fjár hags á ætl un fyr ir Kópa vogs bæ sem ein kenn
ist nokk uð af nið ur skurði þjón ustu og hækkkun skatta og gjalda. Kópa
vogs bær er eitt af þeim bæj ar fé lög um sem fjár mögn uðu starf semi sína 
að hluta til í er lendri mynt. Höf uð stóll er lendra lána Kópa vogs bæj ar hef
ur hækk að í kjöl far falls krón unn ar sem þreng ir að fram tíð ar starf semi 
bæj ar fé lags ins ásamt því að hafa þurrk að upp eig ið fé á ár un um 2008 
til 2009. Rekst ur Kópa vogs bæj ar skil aði hagn aði um rúm lega 3 millj arða 
króna árið 2007, tap upp á 9,6 millj arða króna árið 2008 og 4 millj arða 
króna tap árið 2009. Heild ar skuld ir á hvern íbúa Kópa vogs voru lið
lega 1,4 millj arð ur króna í árs lok 2009 og hafa jafn vel auk ist enn frek ar 
á ár inu 2010. Áætl un um út svars tekj ur byggja á spá um at vinnu leysi, 
fjölg un íbúa og launa þró un. Gert er ráð fyr ir að með al laun hækki milli 
ára um 1%. Launa skrið síð ustu mán uði hef ur ver ið meira og ljóst er að 
kjara samn ing ar eru laus ir. Mið að við fram an greind ar for send ur má ætla 
að tekj ur af út svari hækki um 250 millj ón ir króna á milli ára og verði um 
10.200 millj ón ir króna. Út svar fyr ir árið 2011 verð ur 13,28% með fyr ir
vara um laga breyt ing ar og hækk un vegna yf ir færslu á mál efn um fatl aðra 
til sveit ar fé laga. Vegna mik ill ar lækk un ar á fast eigna mati, þá lækk ar 
fast eigna skatt ur veru lega að óbreyttu. Kópa vogs bær nær full nýt ir fast
eigna skatt af at vinnu hús næði, en tæki færi er til hækk un ar á fast eigna
skatti af íbúð ar hús næði, sum ar hús um, hest hús um og lóð ar leigu. Út lit ið 
er því alls ekki bjart. KÓPA VOGS BLAÐ IÐ hvet ur alla Kópa vogs búa til að 
líta með ákveð inni bjart sýni til ný byrj aðs árs og standa sam an í þeim 
hremm ing um sem að kunna að steðja. Bestu ósk ir um far sælt ár eru hér 
með send ar öll um Kópa vogs bú um sem og öðr um les end um Kópa vogs
blaðs ins.

     Geir A. Guð steins son

Fá tækt og fjár hags á ætl un

JANÚAR 2011
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Stjórn Sal ar ins, tón list ar húss 
Kópa vogs, hef ur ákveð ið að ráða  
Aino Freyju Jar vela sem for 
stöðu mann Sal ar ins og hef ur hún 
störf í þess um mán uði. Starf ið 
var aug lýst laust til um sókn ar 3. 
sept em ber sl. bár ust 54 um sókn
ir. Aino Freyja tek ur við starf inu 
af El ísa betu Sveins dótt ur sem 
gegnt hef ur starfi for stöðu manns 
Sal ar ins í rúmt ár.

Átján ein stak ling ar voru bók að
ir í við töl og af þeim voru sex að il
ar bók að ir aft ur í við tal. Ákveð ið 
var að stjórn Sal ar ins myndi boða 
tvo um sækj end ur í við tal. Á fundi 
bæj ar ráðs í des em ber lét Ár mann 

Kr. Ólafs son bóka: ,,Á fundi bæj
ar ráðs 25.nóv em ber s.l. var lögð 
fram til laga um að fresta ráðn
ingu í stöðu for stöðu manns Sal
ar ins. Meir hlut inn treysti sér ekki 
til að af greiða hana og frestaði 
henni. Þar með taldi ég að ráðn
ing ar ferl inu væri jafn framt frestað 
þar til að af greiðsla henn ar lægi 
fyr ir. Ég mót mæli þess um vinnu
brögð um og sýna þau full komna 
van virð ingu í garð bæj ar ráðs.” Í 
bók un meiri hluta bæj ar ráðs seg
ir að meiri hlut inn telji mik il vægt 
að ganga frá ráðn ingu for stöðu
manns Sal ar ins, enda sé Sal ur
inn helsta menn ing ar stofn un bæj

ar ins og mik il vægt að þar haldi 
áfram öfl ug starf semi. Mál ið leyst
ist svo afar far sæl lega.

Aino Freyja er með MBAgráðu 
frá Há skól an um í Reykja vík, BA
gráðu í leik list frá Bret landi og 
próf í hag nýtri fjöl miðl un frá 
Há skóla Ís lands. Hún hef ur ver ið 
sjálf stætt starf andi fram kvæmda
stjóri við ýmsa menn ing ar við
burði og séð um kynn ing ar mál 
þeirra. Hún var um ára bil fram
kvæmda stjóri Dans leik húss með 
ekka og var einn af stofn end um 
þess. Þá var hún for mað ur sjálf
stæðu leik hús anna (SL) í nokk ur 
ár. Hlut verk henn ar hjá Saln um 

verð ur m.a. að sjá um rekst ur 
hans og bera ábyrgð á kynn ing ar 
og mark aðs mál um.

Mark mið Sal ar ins er að efla 
menn ingu og lista líf á Ís landi. Sal
ur inn var form lega tek inn í notk
un 1. jan ú ar 1999 og var að sókn
ar met sleg ið á ár inu 2010 en aukn
ing in var ríf lega 40% milli ára.

Aino Freyja Jar vela 
nýr for stöðu mað ur Sal ar ins

Aino Freyja Jar vela.

Eru fjöll in blá
Á fundi jafn réttis nefnd ar Kópa

vogs í des em ber var rætt um 
verk efni árs ins. Ákveð ið var að 
gefa grunn skól um Kópa vogs jafn
réttis kennslu bók ina ,,Eru fjöll in 
blá”, fyr ir yngsta stig ið. Ákveð ið 
var að kanna hvort upp lýs ing ar 
á veg um bæj ar ins séu til tæk ar á 
fleiri en einu tungu máli. Upp lýs
ing ar um Fé lags þjón ustu Kópa
vogs hafa ver ið þýdd ar á ensku, 
pólsku, rúss nesku, spænsku, 
tæ lensku og al bönsku en það 
er djúpt á þess um upp lýs ing
um á heima síð unni og ólík legt 
að fólk sem ekki kann ís lensku, 
finni þetta. Slóð in er: www.kopa
vog ur.is/index.php?option=com_
content&task=view&id=161&Item
id=239

Árið 2010 
í lítt al var
legri skoð un

Það er auð vit að að bera í 
bakka full an læk inn að fara að 
skrifa ein hvern an nál hér, það 
hef ur ver ið gert skil merki lega 
á ljós vaka fjöl miðl un um. En það 
er samt skemmti legt að velta 
vöng um yfir því hvern ig kosn
ing ar færu ef kos ið yrði um 
ým is legt sem vel hef ur far ið á 
ár inu, og einnig það sem kann 
að hafa far ið held ur mið ur. Það 
sem hér birt ist er auð vit að 
mat rit stjóra og ekki kannski 
mjög vís inda lega unn ið, held ur 
meira til gam ans gert. Kosn ing 
íþrótta manns árs ins er lok ið 
svo það verð ur að duga og sig
ur veg ar ar vel að þeirri við ur
kenn ingu komn ir. En skoð um 
ým is legt ann að.

• Stjórn mála mað ur árs ins: 
Rann veig Ás geirs dótt ir bæj ar
full trúi Kópa vogs list ans vegna 
þess að fáir reikn uðu með 
þess um ár angri fram boðs ins.

• Stofn un árs ins: Fé lags
þjón usta Kópa vogs bæj ar und ir 
stjórn Að al steins Sig fús son ar 
sem hef ur unn ið frá bært starf, 
ekki síst fyr ir þá sem hafa far ið 
illa út úr krepp unni.

• Skóli árs ins: Álf hóls skóli 
vegna vel heppn aðr ar byrj un ar 
eft ir sam ein ingu Digra nes skóla 
og Hjalla skóla.

• Vei t  inga  s tað  ur  árs 
ins: Veislu turn inn fyr ir flotta 
matseld og sýni leika

• Versl un árs ins: Til sjáv ar 
og sveita fyr ir að bera ís lenskt 
nafn sem bend ir ótví rætt til 
þeirr ar vöru sem í boði er.

• Bygg ing (hús) árs ins: 
Stræt is vagna skýl ið á Hálsa
torgi, enda lít ið ann að byggt í 
Kópa vogi!

• Bjart sýni árs ins: Að bjóða 
Álft nes ing um að sam ein ast 
Kópa vogi.

• Mis tök árs ins: Hring torg á 
mót um Ný býla veg ar og Lund
ar braut ar.

• Þraut segja árs ins: Vissa 
leik manna Breiða bliks í knatt
spyrnu karla allt frá upp hafi 
móts að þeir yrðu Ís lands
meist ar ar.

S t r æ t  i s  v a g n a  s k ý l  i ð  á 
Hálsa torgi.

borgarblod.is



Gunn ar Ingi Birg is son er einn 
af fjór um bæj ar full trú um Sjálf
stæð is flokks ins í Kópa vogi, hafn
aði í 3. sæti í próf kjöri flokks ins 
fyr ir bæj ar stjórn ar kosn ing arn ar 
í maí lok 2010 og tók það sæti. 
Sjálf stæð is flokk ur inn lenti í 
minni hluta bæj ar stjórn ar ásamt 
Fram sókn ar flokkn um en þess ir 
tveir flokk ar höfðu skip að meiri
hluta bæj ar stjórn ar, lengst af 
und ir stjórn Gunn ars. Við tók 
meiri hluta samt arf fjög urra flokka 
og þeg ar leit að var eft ir því að 
all ir 11 bæj ar full trú ar stæðu sam
an að gerð fjár hags á ætl un ar taldi 
Gunn ar rétt að fyrst reyndi á 
hvað kæmi út úr fjár hags á ætl un 
sem nýr meiri hluti stæði að. 

Um það voru skipt ar skoð an ir 
í Sjálf stæð is flokkn um en ákveð
ið var að sjá hvaða út spil meiri
hlut inn hefði en þeg ar það fór að 
birt ast með skatta hækk un um og 
gjald skrár hækk an ir í kjöl far ið taldi 
Gunn ar það alls ekki vera í anda 
Sjálf stæð is flokks ins og þeirri stef
nu sem Sjálf stæð is flokk ur inn hafði 
fylgt í Kópa vogi.

,,Ég ræddi við odd vit ann, 
Ár mann Ólafs son, um þetta og 
skýrði fyr ir hon um að ég mundi 
gera mína eig in áætl un ef þessu 
færi fram sem horfði og hvatti 
hann til að fara út úr þessu sam
starfi við meiri hluta flokk anna um 
gerð fjár hags á ætl un ar. Fjár laga
gerð in átti að vinn ast í nefnd un um 
og síð an áttu odd vit ar flokk anna 

að leggj ast yfir gögn in. Mér fannst 
það afar skrýt ið eft ir að hafa stað
ið að gerð fjár hags á ætl un ar í 20 
ár að koma svona að mál un um og 
þeg ar ég spurði for mann bæj ar
ráðs, Guð ríði Arn ar dótt ur hvern
ig mín að koma yrði að mál inu 
sagði hún að ég ætti að tala við 
Ár mann, hann væri odd viti flokks
ins. Þá ákvað ég að koma með eig
in fjár hags á ætl un þó lögð væri rík 
áhersla á að ég kæmi með í þetta 
sam starf.

Ni uð ur stað an var mestu hækk
an ir á skött um sem hér hafa sést. 
Á góð ær is tím an um þeg ar tekj ur 
bæj ar ins voru mikl ar og rekst ur
inn í fínu standi og eig ið fé kom
ið í 50% var það ákvörð un þá ver
andi meiri hluta að lækka gjöld á 
bæj ar búa, m.a. leik skóla gjöld og 
fast eigna skatta og byggja íþrótta
mann virki svo segja má að inn við
ir bæj ar ins sem full byggð ir eins og 
er. En hækk an ir nú þeg ar ver árar 
þurfa að vera á þeim nót um að fólk 
ráði við að borga gjöld in auk þess 
sem ekki er þörf á að ráð ast í fjár
frek ar fram kvæmd ir á næstu miss
er um nema ef vera skyldi einn leik
skóla á næstu tveim ur til þrem ur 
árum. Ég bendi á að bygg ing þess
ara íþrótta mann virkja var besta 
for vörn in sem hægt var að ráð ast 
í gagn vart ung menn um þessa bæj
ar fé lags og leiða þau fram hjá öll
um keld un um sem í líf inu hjá ungu 
fólki. Ung linga vanda mál eru í mun 
minna mæli hér í Kópa vogi en hjá 

öðr um sveit ar fé lög um.
Meg in mun ur inn á minni áætl

un og svo kall aðri ,,vinstri áætl un” 
sem hef ur ver ið sam þykkt er sú 
að þar er skor ið nið ur í fram lagi til 
skóla, menn ing ar, íþrótta og næstu 
ár munu skatt ar og gjöld hækka 
ár lega. Þema minn ar áætl un ar er 
að vernda grunn þætti þess ara 
þátta sem trygg ir fólki mögu leika 
á að lifa mann sæm andi lífi. Ég var 
með 450 millj ón um króna minni 
álög ur á íbú ana en til grunn skól

anna fara 7 millj arð ar króna en 
2,5 millj arð ar króna til leik skól
anna. Ýms ar töl ur sem hafa ver ið 
nefnd ar til hag ræð ing ar í yf ir stjórn 
o.fl. hafa ekki ver ið út færð ar s.s. í 
rekstri grunn skól anna, en ég vildi 
fækka um hálfa stöðu við skól anna 
og ekki ráða í stöð ur sem losna 
nema að vel at hug uðu máli. Ég vil 
að það verði al mennt ráðn ing ar
bann hjá bæn um, all ar ráðn ing ar 
fari gegn um bæj ar ráð. Ég kynnti 
mína áætl un á fundi í Sjálf stæð is

fokkn um svo ekki er hægt að segja 
að flokks menn hafi ekki vit að um 
inni hald henn ar. Ég er hædd ur um 
að það verði uppi fót ur og fit núna 
í byrj un árs þeg ar íbú ar fá reikn
ing inn sem skap ast af fjár hagsætl
un inni, ,,vinstri áætl un inni.”

Ekki að klofna
- Má ætla út frá þess um ágrein-

ingi milli bæj ar full trúa Sjálf stæð is-
flokks ins um leið ir að gerð fjár hags-
á ætl un ar bæj ar ins að Sjálf stæð is-
flokk ur inn í Kópa vogi sé klof inn?

,,Nei. Ég er að fylgja stefnu Sjálf
stæð is flokks ins en hin ir full trú
arn ir hafa lát ið hana fyr ir róða til 
að vinna að ,,vinstri áætl un inni”. 
Það er fínt að gera þetta sam an 
ef menn eru sa mála um öll helstu 
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Meiri hlut inn hyggst skera nið ur fram lag til 
skóla, menn ing ar og íþrótta og hækka skatta

GunnarI.Birgissonlæturfaravelumsigístofunniheimameðmál
verkeftirTollafyrirofansig.

GunnarI.Birgissonbæjarfulltrúi:

Ég hef áhyggj ur af því 
hvað fjór flokk ur inn sem 

mynd ar meiri hluta í 
bæj ar stjórn ger ir nú þeg
ar ís lensk ir og er lend ir 
fjár fest ar sýna áhuga á 
að kaupa Gusts svæð ið. 
Ef þau bera gæfu til að 

halda rétt á mál um geta 
skuld ir bæj ar sjóðs 

snar lækk að.

http://kvoldskoli.kopavogur.is

ÍSLENSKA FYRIR ÚTLENDINGA

10 vikna námskeið – 60 kennslustundir
Kennslan hefst 18. janúar

ÍSLENSKA I
þriðjudag og fimmtudag  19:00 – 21:10

ÍSLENSKA  II
þriðjudag og fimmtudag  19:00 – 21:10

ÍSLENSKA  III
þriðjudag og fimmtudag 19:00 – 21:10

ÍSLENSKA  IV
þriðjudag og fimmtudag 19:00 – 21:10

Verð: 22.000 kr.
Innritun og upplýsingar um námskeiðin

á vef skólans http://kvoldskoli.kopavogur.is
Sími: 564 1507

KURS JEZYKA ISLANDZKIEGO 
DLA OBCOKRAJOWCOW

Kurs 10-tygodniowy-60 godzin lekcyjnych
Zajecia rozpoczynaja sie 18. Stycznia

ISLANDZKI I
wtorki i czwartki  19:00 – 21:10

ISLANDZKI II
wtorki i czwartki  19:00 – 21:10

ISLANDZKI III
wtorki i czwartki  19:00 – 21:10

ISLANDZKI IV
wtorki i czwartki  19:00 – 21:10

Cena: 22.000 kr.
Zapisy i informacje na stronie szkoly:

http://kvoldskoli.kopavogur.is
pod nr telefonu: 564 1507

ICELANDIC FOR FOREIGNERS

10 weeks courses – 60 class hours
Courses start on18th of January

ICELANDIC I
Tuesday and Thursday   19:00 – 21:10

ICELANDIC  II
Tuesday and Thursday   19:00 – 21:10

ICELANDIC  III
Tuesday and Thursday   19:00 – 21:10

ICELANDIC  IV
Tuesday and Thursday   19:00 – 21:10

Price: 22.000 kr.
Registrations and information:
http://kvoldskoli.kopavogur.is

Tel: 564 1507

Námskeið vor 2011

Courses 
spring 2011

Kursy 
wiosenne 2011



mark mið in, en bæði ég og fjöldi 
ann ara manna í Sjálf stæð is flokkn
um vor um alls ekki sam mála um 
þessa leið sem meiri hlut inn fór.”

- Fyrr ver andi meiri hluti sem þú 
stóðst að út hlut aði mik ið af lóð um 
sem síð an var skil að þeg ar efna-
hag skrepp an skall á. Var rangt að 
taka við öll um þess um lóð um í ljósi 
þess að eig in fjár staða bæj ar ins hef-
ur snar versn að?

,,Við hefð um ekki þurft að taka 
við öll um þess um lóð um svona 
langt aft ur í tím ann. Það voru hins 
veg ar mis tök að láta draga um lóð
ir því mjög fáar af þeim sem þan
nig var út hlut að hef ur ver ið byggt 
á, eða um 10%. Marg ir voru ein
fald lega að taka þátt í happa drætti, 
fá fína lóð sem hægt var síð an að 
selja með um tals verð um hagn aði.”

- Árið 2005 var samið við Knatt-
spyrnu aka dem í una um upp bygg ingu 
íþrótta mann virkj anna í Kórn um. Nú 
hef ur Kópa vogs bær dreg ið geng ið 
inn í samn ing inn þar sem Knatt-
spyrnu aka dem í unni var um megn 
að standa við hann. Var rangt að 
gera þenn an samn ing á sín um tíma, 
og hvað á að gera við þessu gríð-
ar legu mann virki uppi í Kór a hverfi 
sem nú standa ófull gerð?

,,Þetta var fínn samn ing ur fyr
ir bæ inn og Aka dem í una á sín um 
tíma en þetta fólst í því að þeir 
ætl uðu að byggja þarna íþrótta
hús og þarna væri að staða fyr ir 
þjálf ara, lækna og fleiri en bær inn 
byggði knatt hús ið og sal ur inn yrði 
svo einnig leigð ur til af nota fyr
ir Hörðu valla og Vatns enda skóla. 
Einnig var gerð ur samn ing ur um 
að þarna yrði æf inga aðs aða fyr ir 
öll lands lið KSÍ, sem reynd ar hef ur 
ekki ver ið end ur nýj að ur. Svo kom 
hrun ið en lán Knatt spyrnu aka dem
í unn ar voru öll í er lendri mynt svo 
að lok um voru þeir komn ir í gjör
gæslu bank ans. Þarna mun einnig 
koma fram halds skóli, enda er MK 
löngu sprung inn.”

Eldri borg ar ar fái frítt í 
sund

- Muntu beita þér fyr ir ein hverj um 
mál um í bæj ar stjórn á kom andi 
mán uð um?

,,Ég mun koma fram með til lög ur 
í byrj un árs sem ekki fengu hljóm
grunn við um ræð ur um fjár hags á
ætl un ina, s.s. að eldri borg ar ar fái 
frítt í sund. Það er mik il væg ara að 
hvetja eldri borg ara til að hreyfa 
sig og auka þeirra vellíð an en það 
mun bara draga úr að sókn að 
ýmsri þjón ustu ef gjald skrá in held
ur áfram að hækka, einnig mun 
draga úr að sókn að leik skól um ef 
for eldr ar þurfa að borga 37 þús
und krón ur fyr ir barn ið í 9 tíma 
með mat í stað 24 þús unda. Í fyrra 
var þetta gjald 20 þús und krón ur 
svo hækk un in er yfir 100% en ég 
lagði til að þessi gjöld hækk uðu 
að eins um 50%. Þetta gæti orð ið 
þung bært fyr ir ein stæða for eldra. 
Ég vil draga úr yf ir stjórn bæj ar
ins sem og ann ari yf ir stjórn og 
lækka nefnd ar kostn að með fækk
un funda. Ég mun áfram berj ast 
fyr ir vel ferð íbúa þessa bæj ar eins 
og ég hef gert í 20 ár.”

Líf eyr is sjóðs mál ið af 
póli tísk um spuna

- Fjár mála eft ir lit ið kærði þig og 
tvo aðra bæj ar full trúa ásamt fram-
kvæmda stjóra Líf eyr is sjóðs starfs-
manna Kópa vogs bæj ar fyr ir með-
ferð fjár muna sjóðs ins. Síð an er 
lið ið hátt á ann að ár. Hvar mál ið 
statt nú?

,,Góð spurn ing. Það er sagt að 
rann sókn sé lok ið en mál ið er hjá 
efna hags brota deild. Glæp ur okk
ar var að vernda fjár muni líf eyr
is sjóðs ins með því að geyma þá í  
bæj ar sjóði frem ur en í banka með 
lægri ávöxt un en Kópa vogs bær 
bar 100% ábyrgð á rekstri hans. 
Við höf um heyrt að Fjár mála eft
ir lit ið hafi ekki áhuga á að kæra 
en ef þær kæra form lega get um 

við sem sát um í stjórn sjóðs ins 
sótt form lega skaða bæt ur á hend
ur Fjár mála eft ir lit inu. Við höf um 
ver ið með hæstu ávöxt un allra 
líf eyr is sjóða, eða lið lega 6%, og 
með besta stöðu allra líf eyr is sjóða 
sveit ar fé laga. Efna hags brota deild
in á eft ir að taka ákvörð un í mál inu, 
en ekk ert ból ar á þeirri ákvörð un 
þrátt fyr ir að mál ið sé orð ið eins 
og hálfs árs gam alt.  Þetta mál er 
af póli tísk um toga spunn ið, runn ið 
und an rifj um Stein gríms J. Sig fús
son ar og Jó hönnu Sig urð ar dótt ur. 
Ég hafði birt nokkr ar aug lýs ing ar 
fyr ir kosn ing arn ar 2009 um skatta
hækk an ir sem í vænd um væru ef 
þess ir flokk ar mundu taka við, 
og nú blas ir við að ég var síst of 
svart sýnn, þetta ástand er verra 
en ég gerði ráð fyr ir. Ég tók þetta 
beint upp úr stefnu skrám þess ara 
flokka.”

,,Ég hef áhyggj ur af því hvað 
fjór flokk ur inn sem mynd ar meiri
hluta í bæj ar stjórn ger ir nú þeg
ar ís lensk ir og er lend ir fjár fest ar 
hafa sýnt áhuga á að kaupa Gusts
svæð ið. Ef þau bera gæfu til að 
halda rétt á mál um geta skuld ir 
bæj ar sjóðs snar lækk að. Ég held að 
ástand ið muni lag ast seinni hluta 
þessa árs, en við skipta jöfn uð ur
inn er hag stæð ur um 10 millj arða 
króna í hverj um mán uði, eða á 
ann að hund rað millj arða á ári. Það 
þarf hins veg ar að hafa áhyggj ur af 
því hvað muni ger ast í kvóta kerf
inu, hvað ætl ar sjáv ar út vegs ráð
herr ann að gera? Ég kalla þar eft ir 
fram tíð ar sýn.”

Boð ist störf er lend is
Gunn ar seldi sinn hlut í verk

taka fyr ir tæki sem hann átti hlut í 
árið 2003 og stofn aði þá verk fræði
stofu og hafði all nokk uð að gera 
en hætti því þeg ar hann varð bæj
ar stjóri. Hans sér grein er jarð tækni 
og spreng ing ar en einnig rekst ur 
sveit ar fé laga og í slík um verk efn

um hef ur hann ver ið að vinna í. Nú 
er hins veg ar mik il logn molla yfir 
allri  verk fræði þjón ustu og lít il eft
ir spurn með an bygg inga geir inn er 
nán ast við frost mark.

Gunn ar seg ir að kom ið hafi til 

álita að taka að sér verk efni er lend
is en hann sé svo mik ill Ís lend ing
ur og Kópa vogs búi að hann hafi 
ekki ljáð máls á því. Enda sé enn
þá gott að búa í Kópa vogi, þrátt 
fyr ir allt!
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A F  H Á L S I N U M

Alls 342 ljóð bár ust í ljóða sam
keppni lista og menn ing ar ráðs 
Kópa vogs sem nú er hald in í 
tí unda sinn og ber heit ið Ljóð
staf ur Jóns úr Vör. Öll um skáld
um var boð ið að senda inn frum
sam in ljóð und ir dul nefni. 

Dóm nefnd vinn ur nú að því að 
fara yfir ljóð in og er eng in leið 
fyr ir hana að kom ast að nafni höf
und ar fyrr en að vali loknu. Til
gang ur sam keppn inn ar er að efla 
og vekja áhuga á ís lenskri ljóð list. 
Greint verð ur frá nið ur stöð un um 
á há tíð ar dag skrá í Saln um á fæð
ing ar degi Jóns úr Vör, 21. jan ú ar 

2011. Veitt verða veg leg verð laun 
og fær verð launa skáld ið auk þess 
til varð veislu, í eitt ár, göngustaf 
Jóns úr Vör áletrað an með nafni 
sínu. Hand hafi hans nú er Gerð ur 
Kristný, rit höf und ur og skáld.

Kópa vogs bú ar líta á Jón úr Vör 
sem sitt lista skáld. Hann bjó nær 
all an sinn starfs ald ur í bæn um, 
eða í meira en hálfa öld, og var 
kjör inn heið urs lista mað ur Kópa
vogs árið 1996. Með því að kenna 
sam keppn ina við Jón úr Vör er 
ver ið að heiðra minn ingu skálds
ins góða og halda nafni hans á 
lofti.

Mikilláhugivaráljóðasamkeppnilista-ogmenningarráðsKópavogs.
Dómnefndinaðstörfum,enhenniernokkurvandiáhöndum.Íhenni
eiga sætiGerðurKristný rithöfundur,SigurðurPálsson ljóðskáldog
rithöfundurogJónYngviJóhannssonbókmenntafræðingur.

Alls bár ust 342 
ljóð í keppn ina

Nán ast eng in við brögð voru 
við mynd birt ingu í síð asta blaði, 
kannski fólk hafi ver ið svo upp
tek ið við und ir bún ing jóla há tíð
ar inn ar. Einu upp lýs ing arn ar 
eru þær að hún mun vera tek in 
7. júlí 1969 þeg ar Hafn ar fjarð ar
vega brú in var vígð. Hverj ir eru 
á mynd inni? All ar upp lýs ing ar 
eru vel þegn ar.

Nú birt ist mynd sem mun vera 
tek in á Degi iðn að ar ins 1977. 
Spurn ing in er hvaða fólk er þarna 

á ferð inni, hvaða hlut verki gegndi 
það á þess ari stundu og kannski 
mætti líka spyrja af hverju all
ir eru svona al var leg ir. Þar áður 
birt ist mynd af af strák um að 
nær ast, en okk ur lék for vitni á 
að vita hvar þess ar strák ar væru 
stadd ir, hverj ir þeir eru, hvenær 
þessi mat ar tími átti sér stað og 
af hverju ís lenski fán inn er þarna 
í bak grunni. Enn leit um við því 
svara, og einnig á þeirri mynd 
sem nú birt ist og mun vera frá 

ár inu 1977. All ar upp lýs ing ar eru 
vel þegn ar, smá ar sem stór ar, vin
sam lega kom ið þeim upp lýs ing
um sem þið búið yfir á fram færi 
við Hrafn Svein bjarn ar son hér
aðs skjala vörð á Hér aðs skjala safni 
Kópa vogs að Hamra borg 1. Líta 
má við hjá Hrafni á skrif stof unni, 
hringja í hann í síma 5444710 eða 
senda hon um tölvu póst á net fang
ið hrafns@kopa vog ur.is 

Hver? Hvar? Hvenær?

National Novel Writ ing Month 
er verk efni sem geng ur út á að 
all ir þátt tak end ur skrifi 50.000 
orða upp kast að frum saminni 
skáld sögu á 30 dög um nóv em
ber mán að ar. Það eru 1667 orð á 
dag. Bóka safn Kópa vogs var eitt 
af fjöl mörg um sam starfs söfn um 
NaNoWriMo í ár og bauð þátt
tak end um að koma á safn ið á 
laug ar dags eft ir mið dög um í nóv
em ber og skrifa sam an. Það efldi 
bar áttu hug inn í fólki að finna að 
finna sam kennd með hin um.

Í NaNo kepp ir þú ekki við neinn 
nema sjálf an þig, það er eng inn 
sem fylgist með því hvort text inn 
þinn sé stol inn eða frum skrif að ur, 
það les eng inn það sem stend ur á 
skján um þín um. 

Þátt tak end ur máttu líta inn 
hvenær sem var á opn un ar tíma 
safns ins á laug ar dög um  stund
um voru marg ir og stund um voru 
fáir  og helt ist held ur úr lest inni 
þeg ar leið á mán uð inn. En það 
voru þó nokkr ir sem klár uðu 
verk efn ið.

Rósa Gríms dótt ir var t.d. búin 
að ná orða fjöld an um þeg ar mynd
in var tek in af þeim stöll um, en 

hélt samt áfram að skrifa því hún 
var ekki kom in að sögu lok um. 
Skrif að ar voru alls kyns sög ur; 
ung linga bæk ur, fantasí ur, smá
sagna söfn og margt fleira.

Þetta er mjög at hygl is vert verk

efni sem ástæða er til að hvetja 
sem flesta til að taka þátt í sem 
á ann að borð hafa löng um til að 
skrifa skáld sögu. Þá er bara að 
vera til bú in þeg ar næst renn ur 
upp nóv em ber mán uð ur.

Frum sam in skáld verk á 30 dög um

LjóðasamkeppninLjóðstafurJónsúrVör:

Salon hljóm sveit Sig urð ar 
Ingva Snorra son ar hef ur starf að 
síð an í árs byrj un 2004 og sendur 
fyrir nýárstónleikum í Salnum.

For ver ar þess ar ar átta manna 
hljóm sveit ar eru tríó og síð ar 
kvar tett sem allt frá ní unda ára
tug síð ustu ald ar héldu reglu lega 
Vín ar og aðra skemmtitón leika 
og hafa marg ir frá bær ir söngv ar
ar kom ið fram með hljóm sveit un
um í gegn um tíð ina. Á efn is skrá 
tón leik anna nú er Vín ar tón list og 
önn ur sí gild tón list í létt ari kant in
um, en sópran söng kon an Sig rún 
Hjálmtýs dótt ir syng ur að þessu 
sinni á tón leik un um. Þá mun 

af mæl is barn ið Franz Liszt koma 
við sögu. Glæsi leg ir tón leik ar sem 
hafa löngu sann að sig.

Salurinn.

Nýárs tón leik ar í 
Saln um 15 jan ú ar nk.

RitverksamináBókasafniKópavogs:

Rithöfundarnir að störfum á kaffistofu Bókasafns Kópavogs.
F.v.: Alda Lilja Geirsdóttir, Rósa Grímsdóttir, Sigrún Erna Geirsdótt-
ir og Arndís Þórarinsdóttir,. Myndin var tekin undir lok átaksins
NaNoWriMo–NationalNovelWritingMonth.
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Íþrótta- og tómstundaráð
Kópavogs

Fannborg 2 - 2 hæð - 200 Kópavogi - Sími 570 1500

Niðurgreiðsla æfingagjalda 
2010 - 2011

Kópavogsbær vill vekja athygli foreldra og forráðamanna barna á niðurgreiðslu æfingagjalda 
vegna íþrótta- og tómstundaiðkunar barna á aldrinum 5-17 ára. Frá og með haustinu 2010 
verður greiddur styrkur vegna barna sem fædd eru á árunum 1993 - 2005. 
Á slóðinni http://www.kopavogur.is/itk/nidurgreidsla/ á heimasíðu Kópavogsbæjar má sjá 
lista yfir þá aðila sem falla undir Niðurgreiðslur æfingagjalda.  

Tónlist, tónlistarnám og líkamsræktarkort falla ekki undir niðurgreiðslu æfingagjalda. 

Styrkurinn fyrir eina grein getur orðið allt að 15 þúsund krónur á ári. Hvert barn getur fengið 
niðurgreiðslu vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundagreina og samtals getur styrkurinn því orðið 
kr. 30.000,- að hámarki á ári. Ef iðkun greinar er annarskipt þá er greitt hálft gjald fyrir hverja önn 
að hámarki kr. 7.500,-, þó aldrei hærra en kr. 15.000,- fyrir árið. 

Framkvæmd niðurgreiðslunnar er þannig háttað að íþróttafélögin innheimta æfingagjöldin og sjá um 
að sækja styrkinn til bæjarins. Þetta þýðir að ef æfingagjald á ársgrundvelli er kr. 30.000,- greiðir 
foreldri/forráðamaður kr. 15.000,- til félagsins og félagið sækir framlagið kr. 15.000,- til bæjarfé-
lagsins. Þetta á einnig við um Skátafélagið Kópa og Myndlistaskóla Kópavogs. 

Iðkandi sem er í tómstundafélagi og þeir sem stunda tómstundir og íþróttir utan Kópavogs
en eiga lögheimili í bæjarfélaginu, eða forráðamaður þeirra, þurfa að sækja styrkinn í 
þjónustuver Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1. hæð. Með framvísun greiðslukvittunar fyrir
viðkomandi grein verður styrkurinn greiddur út. 

Reglur og skilyrði fyrir styrk vegna niðurgreiðslu æfingagjalda eru eftirfarandi; 
1. Að barnið eigi lögheimili í Kópavogi. 
2. Að barnið iðki íþróttir/tómstundir á ársgrundvelli. 
3. Iðkandi getur aðeins fengið niðurgreiðslu vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundagreina. 
4. Styrkur getur aldrei orðið hærri en æfingagjald viðkomandi íþrótta-/ tómstundagreinar. 
5. Hámarksstyrkur á hverja grein er kr. 15.000,- 
6. Við greiðslu æfingagjalda kemur styrkurinn til frádráttar æfingagjaldi. 
7. Til að félögin/iðkendur fái styrkinn greiddan frá ÍTK þarf að framvísa staðfestingu á greiðslu 
 æfingagjalda fyrir viðkomandi iðkanda. 
8. Til að einstaklingar sem stunda tómstundir eða íþróttir utan Kópavogs fái styrkinn frá ÍTK þarf 
 að framvísa staðfestingu á greiðslu æfingagjalda fyrir viðkomandi iðkanda. 
9. Að um sé að ræða skipulagt íþrótta- og tómstundastarf. 

Mikilvægt er að greiðslukvittanir berist tímanlega fyrir hverja önn. Með önn er átt við haustönn 
(frá 1. júlí – 31. des) og vorönn (frá 1. jan – 30. júní). Aðeins er greitt fyrir eina önn aftur í tímann. 
Berist greiðslukvittun ekki innan þessa tíma fellur greiðslan niður.



Ár leg íþrótta há tíð Kópa vogs 
var hald in sl. þirð ju dag í Saln
um. Árið 2010 var sér lega við
burða ríkt og ár ang urs ríkt hjá 
íþrótta fólki í Kópa vogi í öll
um ald urs hóp um þó auð vit að 
standi upp úr Evr ópu meist ara
tit ill í hóp fim leik um kvenna, 
Ís lands meist ara tit ill í knatt
spyrnu karla, Ís lands meist ara
tit ill í holu keppni og högg leik í 
golfi, Norð ur landa meist ara tit ill 
í frjáls um íþrótt um ung linga og 
Ís lands og bik ar meist ara tit ill í 
blaki kvenna. Í yngri flokk um 
unn ust einnig marg ir sæt ir sigr
ar og titl ar.

Íþrótta karl Kópa vogs árið 2010 
er Al freð Finn boga son, knatt
spyrnu mað ur úr Breiða bliki. 
Al freð var einn af lyk il mönn um 
í meist ara liði Breiða bliks sem á 
ár inu vann fyrsta Ís lands meist ara
tit il fé lags ins í karlaknatt spyrnu.  
Hann lék 21 leiki í Pepsí deild inni, 
skor aði 14 mörk og var í hópi 
marka hæstu leik manna deild ar
inn ar. Hann var val inn besti leik
mað ur árs ins á loka hófi KSÍ af 
leik mönn um og þjálf ur um Pepsí
deild ar inn ar. Sömu út nefn ingu 
hlaut hann hjá Morg un blað inu, 
Frétta blað inu og á fót bolti.net. 
Hann spil aði sinn fyrsta Alands
leik á ár inu og var fasta mað ur í 
21árs lands lið inu sem vann sér 
þátt töku rétt á EM í Dan mörku á 
kom andi sumri. Al freð hef ur ver
ið gríð ar lega ein beitt ur í að ná 
mark mið um sín um og held ur 
nú í til Lokeren í Belg íu þar sem 
hann tekst á við ný verk efni sem 
at vinnu mað ur í knatt spyrnu.

Íþrótta kona Kópa vogs árið 2010 
er Íris Mist Magn ús dótt ir, fim leika
kona úr Gerplu. Íris Mist varð á 
ár inu Ís lands og bik ar meist ari í 

hóp fim leik um ásamt stöll um sín
um í liði Gerplu. Há punkt in um var 
hins veg ar náð í októ ber síð ast
liðn um þeg ar hún ásamt liðs fé lög
um sín um varð Evr ópu meist ari 
í hóp fim leik um. Íris Mist er einn 
af burð ar stólp um í Evr ópu meist
ara lið inu bæði fé lags lega og getu
lega. Hún hef ur vak ið sér staka 
at hygli fyr ir að fram kvæma ný 
og erf ið stökk á trampolíni. Á EM 
fram kvæmdi hún m.a. erf ið istu 
æf ing ar á trampolíni sem sýnd
ar voru á mót inu. Ár ang ur Írisar 
Mist og liðs fé laga henn ar er ein
stak ur í íþrótta sögu lands ins þar 
sem þetta er fyrsta lið ið sem vinn
ur til gull verð launa í hóp í þrótt á 
Evr ópu móti.

Aðr ir sem til nefnd ir voru til 
íþrótta karls og íþrótta konu árs
ins voru Birg ir Leif ur Haf þórs son, 
golfari sem hef ur um ára bil ver ið 
einn fremsti kylfing ur lands ins. 
Eft ir að hafa glímt við erf ið meiðs
li á ár inu 2009 kom Birg ir Leif ur 
sterk ur til baka á ár inu og varð 
Ís lands meist ari bæði í holu keppni 
og högg leik. Þá sigr aði hann á öll
um ein stak lings mót um sem hann 
tók þátt í hér á landi á ár inu.

Birta Björns dótt ir leik ur blak 
með HK og varð á ár inu deild ar 
bik ar og Ís lands meist ari í blaki 
með liði sínu HK. Auk þrenn un
ar í meist ara flokki varð hún ein
nig Ís lands og bik ar meist ari í 
2. flokki. Síð asta sum ar var hún 
mjög virk í strand blak inu og 
hamp aði þar titl in um stiga meist
ari ung linga.

Sund mað ur  inn Jón Mar 
geir Sverr is son átti góðu gengi 
að fagna á liðnu ári. Fyr ir utan 
að verða Ís lands og bik ar meist
ari í fjölda greina setti hann 19 

Ís lands met á ár inu. Jón Mar geir 
keppti einnig tölu vert á al þjóð
leg um mót um á ár inu með góð
um ár angri. Með al ann ars vann 
hann til gull verð launa í 200 metra 
skrið sundi á Opna þýska ung
linga meist ara mót inu í sundi.

Hlaupar inn Kári Steinn Karls
son er í dag með al bestu lang
hlaupara á Norð ur lönd un um.  
Hann varð Ís lands meist ari í 1500 
og 5000 metra hlaupi á ár inu og 
átti besta landsár ang ur árs ins í 
öll um hlaup um frá 1.500  til 10.000 
metra. Sem fyrr átti hann fast sæti 
í lands liði Ís lands og stóð sig vel í 
Evr ópu bik ar keppn inni á Möltu.

Ró bert Krist manns son, áhalda
fim leika mað ur, sló ræki lega í gegn 
í áhalda fim leik um á ár inu. Hann 
varð  fimm fald ur Ís lands meist ari 

með sigr um á gólfi, boga hesti, 
stökki, hringj um, tví slá og svifrá. 
Þá land aði hann einnig bik ar
meist aratitl in um  með fé lög um 
sín um í liði Gerplu. Ró bert keppti 
einnig á er lendri grund á ár inu 
og náði þar sín um besta ár angri 
á stór móti þeg ar hann vann til 
brons verð launa á boga hesti á 
Norð urEvr ópu mót inu.    

Sandra Dís Krist jáns dótt ir, 
tennis leik ari, varð á ár inu þre
fald ur Ís lands meist ari í  tenn is 
þeg ar hún sigr aði í ein liða leik, tví
liða leik og tvennd ar leik á Ís lands
meist ara mót inu. Með þeim titl um 
stimpl aði hún sig inn sem besta 
tenn is kona lands ins. Sandra 
stund ar nú nám í Banda ríkj un um 
og kepp ir fyr ir skóla sinn í banda
rísku há skóla deild inni í tenn is.

Stef an ía Valdi mars dótt ir hef ur 
þrátt fyr ir ung an ald ur skip að sér 
í fremstu röð frjáls í þrótta kvenna 
lands ins. Stef an ía setti 8 Ís lands
met á ár inu, þar af eitt í full orð
ins flokki í 300 metra grinda hlaupi. 
Hún vann 11 Ís lands meist aratitla 
og átti sem fyrr fast sæti í Alands
lið inu. Góð an ár ang ur kór ón aði 
Stef an ía svo á Ak ur eyri  í sum
ar þeg ar hún varð Norð ur landa
meist ari ung linga í 400 metra 
grinda hlaupi. 

Thelma Ólafs dótt ir er ein frem
sta kraft lyft inga kona  lands ins. 
Árið byrj aði vel hjá Thelmu þeg ar 
hún varð í 5. sæti á HM í bekk
pressu í 75 kg. flokki. Sá  ár ang ur 
skil aði Thelmu í 35. sæti heims
list ans í bekk pressu í sín um 
flokki.

Viðurkenningaríaldurs
flokknum1316ára

Veitt ar voru við ur kenn ing ar 
til fram úr skar andi íþrótta fólks 
á aldr in um 13 til 16 ára. Þær 
hlutu Andr ea Rán S. Hauks dótt ir, 
katt spyrna; Andr és Wolanczyk, 
hand knatt leik ur; Arna Ýr Jóns
dótt ir, frjáls ar íþrótt ir; Axel Örn 
Guð munds son, körfu bolti; Björn 
Dag ur Bjarnason, dans; Dröfn 
Farest veit, dans; Erla Ás geirs dótt
ir, skíði; Garð ar Eg ill Guð munds
son, áhalda fim leik ar; Gló dís Perla 
Vigg ós dótt ir, knatt spyrna; Guð
laug Edda Hann es dótt ir, sund; 
Guð rún Lilja Gunn ars dótt ir, hand
knatt leik ur; Gunn ar Bjarki Jóns
son, sigl ing ar; Gunn hild ur Krist
jáns dótt ir, golf; Hall veig Jóns dótt
ir, körfu bolti; Heið ar Bene dikts
son, kara te; Hjalti Þór Ís leifs son, 
skíði; Hug rún Ósk ars dótt ir, blak; 
Ingi mar Logi Guð laugs son, sund; 
Ívar Örn Jóns son, knatt spyrna; 
Kol beinn Fann ar Krist ó fers son, 
hesta í þrótt ir; Krist ín Magn ús dótt
ir, kara te; Oli ver Sig ur jóns son, 
knatt spyrna; Ragn ar Már Garð
ars son, golf; Rúna Hall dórs dótt ir, 
hesta í þrótt ir; Sara Ýr Jóns dótt ir, 
tenn is; Sindri Hrafn Guð munds
son, frjáls ar íþrótt ir; Stef án Gunn
ar Þor steins son, blak; Tinna 
Óð ins dótt ir, áhalda fim leik ar og 
Vla dimir Rist ic, tenn is.

Viðurkenningflokkaog
alþjóðlegirsigrar

Árið 2010 hef ur ver ið ein stak
lega gæfu ríkt íþrótta ár fyr ir Kópa
vog. Íþrótta fé lög in í bæn um hafa 
með glæsi legri frammi stöðu sinni 
ver ið sjálf um sér og bæn um til 
mik ils sóma bæði hér á landi sem 
er lend is. Í ljósi þess tók ÍTK  þá 
ákvörð un að breyta út af venju 
sinni og til nefna ekki flokk árs ins 
í ár, held ur veita þrem ur meist
ara flokk um við ur kenn ingu  fyr ir 
frá bær an ár ang ur á liðnu tíma
bili. Það eru meist ara flokk ur HK 
í blaki kvenna sem land aði öll um 
stóru blaktitl un um í ár með því 
að verða deild ar meist ari, bik ar
meist ari og Ís lands meist ari í blaki 
kvenna; meist ara flokk ur Breiða
bliks í knatt spyrnu karla, en lið
ið varð Ís lands meist ari í knatt
spyrnu á ár inu en þetta í fyrsta 
sinn sem þessi stærsti tit ill í 
karlaknatt spyrnu kem ur í Kópa
vog inn og stelp urn ar úr meist ara
flokki Gerplu í hóp fim leik um sem 
urðu Evr ópu meist ar ar í hóp fim
leik um á ár inu, en það er í fyrsta 
sinn sem ís lenskt lið verð ur Evr
ópu meist ari. Auk þess urðu stúlk
urn ar í Gerplu Ís lands og bik ar
meist arar í hóp fim leik um á ár inu.

Auk þessa var þeim iðk end um 
sem urðu meist ar ar á al þjóð leg um 
vett vangi veitt ar við ur kenn ing ar 
en þetta voru Evr ópu og Norð ur
landa meist ar ar Gerplu í hóp fim
leik um; Stef an ía Valdi mars dótt ir, 
frjáls í þrótta kona úr Breiða bliki 
sem varð Norð ur landa meist ari 
ung linga í 400 metra grinda hlaupi 
kvenna og Tinna Óð ins dótt ir, fim
leika kona úr Gerplu varð á ár inu 
Norð ur landa meist ari á slá í full
orð ins flokki. Þessi ár ang ur Tinnu 
er einn af stærstu sigrun um í 
ís lenskri fim leika sögu hing að til.
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ÍrisMistogAlfreð
íþróttafólkKópavogs2010

Þessi hópur hlaut viðurkenningar sem framúrskarandi íþróttafólk á 
aldrinum 13 til 16 ára.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

Viðurkenningar voru veittar þeim sem urðu meistarar á alþjóðlegum 
vettvangi. Þetta voru Evrópu- og Norðurlandameistarar Gerplu í hóp-
fimleikum; Stefanía Valdimarsdóttir, frjálsíþróttakona úr Breiðabliki 
sem varð Norðurlandameistari í 400 metra grindahlaupi kvenna og 
Tinna Óðinsdóttir, fimleikakona úr Gerplu sem varð Norðurland-
ameistari á slá í fullorðinsflokki.
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Þann 17. des em ber voru braut
skráð ir 85 nem ar frá Mennta skól
an um í Kópa vogi við há tíð lega 
at höfn í Digra nes kirkju. Alls 57 
stúd ent ar, 17 iðn nem ar úr mat
reiðslu deild,  og 11 nem end ur af 
skrif stofu braut. Í máli Mar grét
ar Frið riks dótt ur, skóla meist ara, 
kom fram að stærsta verk efni 
haust ann ar hefði ver ið und ir 
bún ing ur að nýrri skóla námskrá 
í fram haldi af nýj um lög um um 
fram halds skóla. Skól inn hef ur nú 
meira frelsi í mót un náms brauta 
jafnt í bók námi sem verk námi. 
Fjög ur þró un ar verk efni eru nú í 
gangi sem tengj ast inn leið ingu á 
nýrri skóla námskrá.

Um hverf is dag ar voru haldn ir í 
októ ber  í sam starfi við um hverf
is ráð Kópa vogs bæj ar. Boð ið var 
upp á fjölda at burða, fyr ir lestra og 
kvik mynda sýn inga sem tengd ust 
efni vik unn ar við mikl ar vin sæld ir. 
Nem end ur MK hlutu á haustönn 
við ur kenn ingu frá Rauða krossi 
Ís lands fyr ir óeig in gjarnt starf og 
mik il væg an stuðn ing vegna neyð ar
að stoð ar inn an lands. En nem end
ur í áfang an um SJÁ102/Sjálf boð ið 
starf héldu m.a. hand verks mark að 
til stuðn ings starfi RKÍ. 

Erlendsamstarfsverkefni
Kenn ar ar og nem end ur skól ans 

hafa á haustönn tek ið þátt í óven
ju mörg um er lend um sam starfs
verk efn um, m.a. sam starfs verk efni 
5  Evr ópu landa um stærð fræði
kennslu, nem enda skipta verk efni í 
hót el og ferða grein um við Finn land 

og sam starfi kenn ara og nem enda 
á starfs braut skól ans við skóla í 
Karl stad í Sví þjóð. Þá var verk efni 
skól ans um tölvu studda stærð
fræði kennslu, sem lauk í haust, val
ið eitt af tíu bestu verk efn un um 
inn an Comeni us ar mennta á ætl un ar 
Evr ópu sam bands ins á þessu ári. 
Góð ur náms ár ang ur

For seti bæj ar stjórn ar, Haf steinn 
Karls son, af henti út skrift ar nem um 
við ur kenn ing ar úr Við ur kenn ing ar
sjóði MK sem stofn að ur var af bæj
ar stjórn Kópa vogs árið 1993. Fjór
ir nem ar hlutu við ur kenn ingu að 
þessu sinni: Ný stúd ent ar Ari Stef
áns son, Mar grét Guð munds dótt ir 
og Selma Lind Jóns dótt ir og Ylfa 
Helga dótt ir ný sveinn í mat reiðslu.

Rótarýstyrkirog
Ingólfssjóður

Rótarý klúbb ur Kópa vogs veitti 
ný stúd ent Selmu Lind Jóns dótt
ur verð laun fyr ir góð an ár ang ur í 
raun grein um og Rótarý klúbb ur inn 
Borg ir í Kópa vogi veitti ný sveini í 
mat reiðslu, Ylfu Helga dótt ur, verð
laun fyr ir ein stak an náms ár ang
ur í iðn námi. Rann veig Jóns dótt ir 
af henti ný stúd ent Est er Sig urð ar
dótt ur við ur kenn ingu úr Ing ólfs
sjóði en sjóð ur inn er til eink að ur 
fyrsta skóla meist ara MK, Ingólfi A. 
Þor kels syni. Sjóð ur inn var stofn að
ur af eldri stúd ent um frá skól an um 
og er mark mið hans að efla áhuga 
nem enda á húmanísk um grein um.

85nemarútskrifastfráMK

Myndarlegur hópur sem útskrifaðist frá MK og hlaut viðurkennin-
gar með þeim er Margrét Friðriksdóttir skólameistari og hverfur til
áframhaldandinámseðaútíatvinnulífið.

Dans skóli Sig urð ar Há kon ar
son ar er nú að hefja sitt þrí tug
asta starfs ár. Forvitnast var hjá 
skól an um hvað væri í boði í til
efni af mæl is ins. Í til efni af mæl
is ins væri börn um á aldri un um 
36 ára boð ið uppá 30% af slátt 
af nám skeið um fyr ir byrj end ur 
sem hefj ast nú í jan ú ar. Inn rit un 
er þeg ar haf in og stunda skrá til
bú in fyr ir önn ina. All ar frek ari 
upp lýs ing ar er að finna ávefs
lóð skól ans www.dans ari.is 

Dans skól inn hef ur alltaf boð
ið uppá mark vissa þjálf un fyr ir 
börn og full orðna. Fyr ir yngstu 
nem end urn ar er boð ið upp á 
dans, söng og leik sem er flétt að 
sam an við tón list. Við þetta bæt
ast síð an fyrstu spor in í al menn
um sam kvæm is döns um. Einnig 
er boð ið er uppá dans nám skeið 
fyr ir börn og ung linga sem og 
fram halds og byrj enda nám
skeið. Kennd ir eru hin ir svoköll
uðu stand ard dans ar sem eru t.d. 
Waltz, Tangó og suð uram er ísk ir 
dans ar sem eru t.d. jive, chacha, 
samba og fleira.

Það nýjasta er að á vor önn 
verð ur boð ið upp á freestyle 
– jazz ball et nám skeið þar sem 
not ast er við vin sæl ustu lög in 
hverju sinni eins og Justin Biber 
of fl. Nám skeið er fyr ir stelp ur og 
stráka á aldr in um 8 ára og eldri. 
Önn ur kennsla verð ur hefð búnd
in í ár. Fyr ir full orðna er boð ið 
uppá nám skeið í sam kvæm is
döns um og salsa. Nám skeið in 

eru byggð uppá hóp tím um þar 
sem kennsla fer fram einu sinni 
í viku. Á nám skeið un um er lögð 
áhersla á að all ir skemmti sér 
vel og að hver of einn læri það 
sem nýt ist best. Ekki má gleyma 
að flest starfs manna og stétt
ar fé lög veita styrki vegna dans
nám skeiða fyr ir full orðna. Það 
er eitt hvað sem marg ir ættu að 
nýta sér.

Dans skóla Sig urð ar Há kon ar
son ar er óskað til ham ingju með 
þrí tugs af mæl ið og hvetj um les
end ur til að kynna sér alla þá 
mögu leika sem í boði eru.

DansskóliSigurðarHákonarsonar:

Þrítugastastarfs
áriðhafið

Er kominn tími til að gera eitthvað?
Námskeið sem opna þér nýjar leiðir

Hringsjá náms- og starfsendurhæfing býður mikið úrval af öðruvísi 
og spennandi námskeiðum sem hafa hjálpað mörgum að komast 
aftur eða í fyrsta sinn af stað til meiri virkni, meiri lífsgæða og 

fleiri valkosta í námi eða starfi.
Námskeiðin eru sniðin fyrir einstaklinga, 18 ára og eldri sem hafa verið frá vinnu-
markaði eða námi vegna slysa, veikinda, félagslegra erfiðleika eða annarra áfalla. 
Námskeiðin geta líka hentað þeim sem hafa litla grunnmenntun eða hafa átt erfitt með 
að tileinka sér hefðbundið nám.

Um er að ræða eftirfarandi námskeið:
Excel fyrir byrjendur 
Þátttakendur læra að setja upp tölur á vinnublaði og læra að beita einföldum reiknireglum. 
Kenndar eru helstu vinnuaðferðir og að útbúa myndrit.
Enska fyrir byrjendur 
Námskeiðið er fyrir þá sem hafa átt mjög erfitt með að læra ensku/önnur tungumál. Notast er 
við myndrænar og óhefðbundnar aðferðir sem nýst hafa vel á öðrum sviðum. Áhersla er lögð 
á að bæta orðaforða og að auka sjálfstraust nemenda.
Fjármál einstaklinga
Fjármál á mannamáli! Námskeiðinu er ætlað að veita þátttakendum  yfirsýn yfir eigin fjármál 
og auka fjármálalæsi.
Lífsleikni 
Kenndar veða leiðir til þess að eflast bæði persónulega og félagslega og að vinna markvisst 
í að auka lífsgæði sín – sjálfstætt framhald af sjálfstyrkingarnámskeiðinu.
Minnistækni 
Kennd er tækni til þess að efla og bæta minnið. Námskeiðið hentar þeim sem eiga við 
hversdagsgleymsku að stríða, hafa skert minni eftir veikindi eða áföll eða vilja bæta minni 
sitt af öðrum ástæðum. 
Stærðfræði fyrir byrjendur 
Námskeiðinu er ætlað að skapa áhuga á stærðfræði og jákvætt viðhorf. Kennsluaðferðir 
eru nýstárlegar þar sem nemendur læra að meðhöndla tölur með áþreifanlegum hætti í 
skemmtilegum æfingum. Beitt er óhefðbundnum aðferðum í kennslunni.
Sjálfstyrking 
Námskeiðinu er ætlað að efla getu nemenda til að tjá sig og vera til. Þetta verður gert á 
skemmtilegan og líflegan hátt og nemendur öðlast þjálfun í öruggri framkomu.
Tölvugrunnur 
Kennd er tölvunotkun fyrir byrjendur og lengra komna. Farið er í Windows umhverfið, ritun 
og útlitsmótun texta, Internetið, tölvupóst, teikningu, skjalaumsjón og fleira.

Næstu námskeið eru að hefjast!
Frekari upplýsingar og skráning hjá Hringsjá í síma 510-9380 eða á www.hringsja.is

HringSjá • Hátúni 10d, reykjavík •s: 552 9380/562 2840 • www.hringsja.is

hefjast 17. janúar samkvæmt stundaskrá 
(sjá vefsíðu).

Fjölbreytt nám í fullorðinshópum, fyrir og 
eftir hádegi, einnig á kvöldin.

Ný námskeið í boði
Vatnslitamálun: 26 kennslustundir í 13 vikur 

á miðvikudögum kl. 16:00.
Þú getur sett barnið þitt á námskeið á sama tíma.

Pastellitun: 8 vikur fimmtudagskvöldum.
Teiknun, dagtímar.

Nám fyrir börn og unglinga eru niðurgreidd af 
sveitarfélögum kynnið ykkur á vefsíðu okkar 

www. myndlistaskoli.is
námstilboðin.

Innritun stendur yfir á skrifstofutíma 
kl. 15:00 – 18:00 frá mánudegi til 

fimmtudags eða í síma 564 1134, 564 1195 
og 863 3934 eða sendið okkur vefpóst.

Smiðjuvegi 74, Gul gata, 200 Kópavogi
www.myndlistaskoli.is 

myndlist@myndlistaskoli.is

Myndlistarnámskeiðin



sumarferdir.is

Gleðilegt nýtt ferðaár!
SUMAR 2011 - ÓDÝRUSTU SÆTIN BÓKAST FYRST!

ALICANTE - HÁLFT FÆÐI

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá kr. 97.000 á mann fyrir 2 fullorðna.
Brottför: 9. júní í viku.

83.500 kr.*frá
Herbergi í 1 viku 
með HÁLFU FÆÐI

Gran Hotel Bali

TENERIFE - ALLT INNIFALIÐ

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá kr. 115.900 á mann fyrir 2 fullorðna í stúdíóíbúð.
Brottför: 28. júní í viku.

98.900 kr.*frá
Íbúð í 1 viku og 
ALLT INNIFALIÐ

Tropical Playa

Ferðaskrifstofa * Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Hálft fæði = Morgun-, og hádegismatur. Allt innifalið = Morgun-, hádegis- og kvöldmatur, snarl milli mála og innlendir drykkir.
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Úr slit próf kjörs Sjálf stæð is
flokks ins fyr ir bæj ar stjórn ar kosn
ing ar sl. vor leiddu til nokkkurr ar 
óein ing ar inn an raða Sjálf stæð
is manna, en odd viti Sjálf stæð is
manna til margra ára, Gunn ar 
Birg is son hafn aði í 3. sæti en 
Ár mann Kr. Ólafs son vann sig ur 

og leiddi list ann við kosn ing arn
ar í maí lok. Við gerð fjár hags á ætl
un ar Kópa vogs bæj ar tóku þrír af 
fjór um bæj ar full trú um flokks ins 
þátt í fjár laga gerð inni með meiri
hlut an um en Gunn ar Birg is son 
hafn aði slíku sam starfi. Ár mann 
Kr. Ólafs son var spurð ur hvort 

líta beri á það sem klofn ing inn an 
Sjálf stæð is flokks ins í Kópa vogi 
að 3 af 4 bæj ar full trú um flokks
ins standi að sam eig in legri fjár
hags á ætl un Kópa vogs bæj ar fyr ir 
árið 2011 en einn, Gunn ar I. Birg
is son, leggi fram sjálf stæða fjár
hags á ætl un?

,,For saga máls ins er sú að fyr ir 
tveim ur árum ákvað þá ver andi 
bæj ar stjóri og odd viti Sjálf stæð is
flokks ins í Kópa vogi, að beita sér 
fyr ir því að fá alla bæj ar full trúa til 
þess að standa sam eig in lega að 
gerð fjár hags á ætl un ar árs ins 2009. 
Minni hlut inn þá ver andi sýndi 
ábyrgð og taldi að í kjöl far efna
hags hruns ins væri það hags mun
um Kópa vogs búa fyr ir bestu, að 
all ir flokk ar stæðu sam an að áætl
ana gerð inni. 

Með hlið sjón af því að áhrif 
efna hags hruns ins eru nú fyrst að 
koma fram af full um þunga, töld
um við brýnt að lát ið yrði reyna 
á þetta mik il væga sam starf meiri 
og minni hluta í þriðja sinn. Við 
sett um það sem skil yrði á fyrsta 
fundi odd vit anna að all ir bæj ar
full trú ar kæmu jafnt að því borði. 
Var hugs un in þar ekki síst sú að 
reynsla Gunn ars Birg is son ar gæti 
kom ið þess ari krefj andi áætl un
ar gerð til góða. Hann kaus hins 
veg ar að mæta ekki á einn ein
asta sam starfs fund og til kynnti 
það svo með bók un inni í bæj ar
ráði að hann ætl aði að leggja fram 
sína eig in fjár hags á ætl un. Hvorki 
ég sem odd viti  né aðr ir bæj ar full
trú ar Sjálf stæð is flokks ins vissu af 
þessu. Þar með klauf Gunn ar sig 
frá öðr um bæj ar full trú um Sjálf
stæð is flokks ins og hafn aði um leið 
far sælli nálg un í fjár hags á ætl un ar
gerð inni sem hann hafði sjálf ur átt 
frum kvæði að að eins tveim ur árum 
fyrr. Í mín um huga get ur það ekki 
ver ið eðli legt að Sjálf stæð is flokk ur
inn láti ein ung is reyna á slíka sam
vinnu ef hann er í meiri hluta. Í því 
fælist mik ill hroki og yf ir læti.

Ég get ekki leynt því að það voru 
von brigði að höf und ur sam vinnu
mód els ins skildi ekki sjá sé fært 
að láta á þá að ferð ar fræði reyna í 
þriðja sinn. Gunn ar Birg is son var 
kos inn af bæj ar full trú um Sjálf stæð
is flokks ins inn í bæj ar ráð, sem er 
til marks um það traust sem hann 

naut inn an okk ar raða. Hann hafði 
jafn framt lýst því yfir við bæj ar
mála flokk inn að hann myndi vinna 
með okk ur. Við það stóð hann ekki 
og því brást hann ákveðnu trausti 
sem hon um hafði ver ið sýnt,” seg ir 
Ár mann Kr. Ólafs son.

- Kom ekki til greina að all ir bæj-
ar full trú ar Sjálf stæð is flokks ins leg-
gðu fram sam eig in lega fjár hags á-
ætl un í minni hluta bæj ar stjórn ar?

,,Það var að sjálf sögðu rætt. Nið
ur stað an varð hins veg ar sú að 
eðli legt væri að láta reyna áfram 
á það verk lag sem mót ast hef ur í 
tveim ur síð ustu fjár hags á ætl un um 
og Sjálf stæð is flokk ur inn hafði upp
haf lega frum kvæði að, eins og áður 
seg ir. Það var ekki sjálf gef ið að það 
tæk ist. Kópa vog ur er ekk ert eyland 
í þess um efn um þar sem fleiri 
sveit ar fé lög hafa ver ið að vinna á 
þess um nót um. Sag an seg ir okk ur, 
ekki bara í Kópa vogi, að minni hlut
inn hef ur sára lít il áhrif við gerð 
fjár hags á ætl un ar ef hann kem ur 
ekki með bein um hætti að þeirri 
vinnu með meiri hlut an um. Sam eig
in leg áætl un ar gerð ger ir minni hlut
an um því bein lín is kleift að veita 
meiri hlut an um meira að hald og 
öfl ugri stjórn ar and stöðu en ella. 

Auð velda leið in hefði auð vit að 
ver ið sú, að segja sig frá áætl un ar
gerð inni, gagn rýna af hörku óvin
sæl ar ákvarð an ir og leggja fram 
til lög ur sem við mynd um aldrei 
þurfa að standa við. Slík ar til lög
ur komu jafn framt fram, eins og 
sjá má hjá Gunn ari og snúa t.a.m. 
að helm ings lækk un fram laga til 
fé lags mið stöðva og frek ari nið ur
skurð á kennslu í grunn skól un um 
með fjölg un í bekkj um. Slíkt hefð
um við átt erfitt með að styðja, 
enda ill fram kvæm an legt til skem
mri tíma lit ið og með til heyr andi 
af leið ing um fyr ir þá mik il vægu for
varn ar vinnu sem fram fer á veg um 
bæj ar ins.”

Sparnaðurískólumkomi
ekkiniðurágæðum
kennslunnar

- Ein skorð ast ný sam þykkt fjár-
hags á ætl un af nið ur skurði verk legra 
fram kvæmda, þjón ustu, og fé lags-
legra fram kvæmda eins t.d. starf-
semi íþrótta fé lag anna?

Ár mann seg ir að þetta sé fjár
hags á ætl un nið ur skurð ar, eng inn 
þurfi að velkj ast í vafa um það. 
Skulda aukn ing bæj ar ins í kjöl far 
hruns ins var mik il og megi rekja 
um 15 millj arða króna hækk un 
þeirra til um fangs mik illa lóða skila í 
Vatns enda og á Glað heima svæð inu.

,,Ágrein ing ur kom oft upp við 
gerð þess ar ar áætl un ar og stund
um tals verð átök. Við náð um ekki 
öll um okk ar mark mið um fram. T.d. 
var mik ið tek ist á um skatta mál in 
enda er það for gangs mál hjá okk
ur að lækka skatta.Ég tel hins veg
ar, að þeg ar á heild ina er lit ið, þá 

hafi Sjálf stæð is flokkn um tek ist að 
verja marga mik il væga þætti. Sem 
dæmi má nefna að við lögð um ríka 
áherslu á að sparn að ur í skól um 
komi ekki nið ur á gæð um kennsl
unn ar með fjölg un í bekkj um eða 
fækk un kennslu stunda og mun um 
fylgja því fast eft ir á kjör tíma bil inu. 
Einnig að íþrótta styrkj um barna 
verði hald ið áfram ásamt heim
greiðsl um til þeirra barna und ir 
tveggja ára aldri sem ekki hafa enn 
hlot ið leik skóla pláss. Því mið ur 
lækka þess ar greiðsl ur en meiri hlut
inn ætl aði sér að ganga þarna mun 
harð ar fram. Þá kom minni hlut inn 
því til leið ar að fram lag til íþrótta
fé laga var hækk að milli um ræðna 
í ljósi þess að upp lýs ing ar sem við 
feng um fyr ir fyrri um ræð una voru 
ekki nægi lega ná kvæm ar. Fram
kvæmda þörf í bæn um er sára lít il 
og því ligg ur það í hlut ar ins eðli að 
þær verða litl ar.

Þá urðu að il ar sam mála þeirri 
áherslu Sjálf stæð is flokks ins að tekj
ur af sölu lóða yrðu all ar not að ar til 
þess að greiða nið ur skuld ir. Ég er 
ekki í vafa um að sjái lán veit end ur  
að skuld ir bæj ar ins fari lækk andi, 
þá skil ar það sér strax í betri kjör
um. Það mun ar um hvert pró sentu
stig, en 1% betri kjör en þau sem 
nú bjóð ast, bæta af komu bæj ar
sjóðs um 3400 millj ón ir króna á 
ári. Slík ur bati er dýr mæt ur og mun 
hjálpa okk ur að vinna okk ur hrað ar 
út úr mik illi skuld setn ingu og að 
lækka skatta.” Ár mann seg ir slík
an bata dýr mæt an og muni hjálpa 
til við að vinna okk ur hrað ar út úr 
krepp unni.

ÁrmannKr.ÓlafssonoddvitiSjálfstæðisflokksins:

ÁrmannKr.Ólafsson
bæjarfulltrúi.

,,Ísamvinnuviðfjárlagagerð
ímeiri-ogminnihluta”

Tónsalir er ryþmískur tónlistarskóli
 þar sem leitast er við að viðhalda 

gleðinni í hljóðfæranáminu.

Upplýsingar og innritun á
 www.tonsalir.is

...BARA GAMAN...

Bæjarlind 12. Sími 534-3700. www.tonsalir.is

Nú er tekið á móti umsóknum á eftirfarandi byrjandanámskeið:

* Gítarnámskeið
* Trommunámskeið * Partýgítarnámskeið

* Gítarnámskeið 
   fyrir leikskólastarfsfólk

Námskeið fyrir fullorðna:

Munið frístundakort ÍTR og endurgreiðslu stéttarfélaga!

SKEMMTILEG TÓNLISTARNÁMSKEIÐ

Næstu námskeið he�ast í janúar !

SKEMMTILEG TÓNLISTARNÁMSKEIÐ

DANSSKÓLI
SIGURÐAR HÁKONARSONAR 30 ÁRA

Standard & suður amerískir dansar • Barnadansar • Salsa • Freestyle - Jazz

Námskeið fyrir fullorðna,
unglinga & börn,
byrjendur og framhald.
Systkinaafsláttur.

30%
AFSLÁTTUR

FYRIR 3-6 ÁRA
BYRJENDUR

Starfsmanna & stéttafélög veita styrki vegna dansnámskeiða.
Frístundarkort, niðurgreiðsla hjá Sveitarfélögum.

Innritun og upplýsingar
í síma 564-1111
www.dansari.is
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Tvær ára móta brenn ur voru í Kópa vogi á gamlárs
kvöld. Ann ars veg ar í Kópa vogs daln um við Smára
hvamms völl og hins veg ar í Vatns enda, fyr ir ofan 
Gula þing. Kveikt var í brenn un um kl. 20.30. Að 
venju var glæsi leg flug elda sýn ing í Kópa vogs daln
um á veg um Hjálp ar sveit ar skáta í Kópa vogi, HSSK.

Skömmu fyr ir ára mót fékk HSSK af henta nýj an Toy
ota Land Cru iser, Kóp 6, til sveit ar inn ar. Bíll inn var 
af hent ur fyr ir Toyota á Ný býla vegi að vistödd um 
fé lags mönn um í HSSK, gest um og starfs mönn um 
Toyota. Bíll inn var bú inn að vera í breyt inga ferli hjá 
Art ic Trucks síð an í vor og bið in eft ir bíln um því orð
in nokk uð löng. Hann mun nýt ast vel við jökla leit sem 

stöðugt verð ur um fangs meiri.
,Þetta er nýr bíll sem tek ur við að tveim ur bíl um 

sem nú fara á sölu skrá, en þeir eru orðn ir um 15 ára 
gaml ir. Bíll inn er á 44 tommu dekkj um, með nýj um 
fjar skipta og sam skipta tækj um. Þessi nýi bíll fell ur 
mjög vel að þeirri stefnu hjálp ar sveit ar inn ar að vera 
sem fjöl hæfust en við eig um nú far ar tæki af ýms um 
stærð um og gerð um auk tveggja snjó bíla, tveggja báta 
og fjög urra vélsleða og telj um okk ur geta brugð ist við 
hvaða ástæð um sem kunna að koma upp. Hjálp ar
sveit skáta í Kópa vogi fór í 77 út köll á ár inu 2010 en 70 
manns er á út kalls lista en sveit in starfar í 8 flokk um. 
All nokk ur áhugi er alltaf til stað ar fyr ir að starfa með 
sveit inni, en all ir um sækj end ur fara í 18 mán aða þjálf
un áður en þeir geta talið sig full gilda fé lags menn.

HjálparsveitskátaíKópavogi
færnýjanToyotajeppa

Íris Marelsdóttir formaður HSSK og Guðríður
Arnardóttirformaðurbæjarráðsviðnýjajeppann.

Flugeldasalaerafarmikilvægfjáröflun fyrir sveit
ina. Hér eru nokkrir galvaskir sölumenn skömmu
fyriráramótmeðýmsanvarning,semverðlagðistá
um42þúsundkrónur.

Samstarfsverkefni
KarlakórsKópavogsog
LionsklúbbsKópavogs

Karla kór Kópa vogs stend ur 
ásamt Lions klúbbi Kópa vogs 
fyr ir herra kvöldi á bóndag
inn, 21. jan ú ar nk. Sam starf
ið hófst í fyrra og heppn að ist 
frá bær lega og því var ákveð ið 
að halda sam starf inu áfram og 
gera kvöld ið hið glæsi leg asta 
og góða skemmt un fyr ir gesti.

Haust starf ið byrj aði hjá Karla
kór Kópa vogs með með ströng
um æf ing um fyr ir Kötlu mót. 
Katla er sam band sunn lenskra 
karla kóra frá Höfn í Horna firði 
í austri að Snæ fells nesi í vestri. 
Mót ið var hald ið 16. októ ber 
sl. að Flúð um, á 8. af mæl is degi 
Karla kórs Kópa vogs. Að vent an 
var næsta verk efni kórs ins og 
þar söng kór inn við fjölda marg
ar at hafn ir. Tók hann þátt í að 
frum flytja lag ið King and hea ven 
eft ir Hall dór Braga son, söng 
fyr ir eldri borg ara í Gjá bakka, 
á að ventuköldi í Boð an um, á 
jóla hlað borði í Gull smára auk 
þess að taka þátt í jóla sam söng 

í Hörðu valla skóla með þrem ur 
öðr um kór um og lúðra sveit.

Að venju skelltu kór menn 
sér í jólatrjáa sölu en kór inn og 
Skóg rækt ar fé lag Kópa vogs hafa 
und an far in þrjú ár ver ið þar í 
sam starfi. Kór fé lag ar fóru að 
Fossá í Hval firði og felldu tré 
sem þeir buðu til sölu að Dal
vegi í Kópa vogi. Hverju seldu 
tré fylgdi að göngu miði á vor tón
leika kórs ins. Fyr ir hug að er að 
fara í kór búð ir fyrstu helg ina í 
mars til að taka loka hnykk inn 
fyr ir vor tón leik ana, sem verða í 
apr íl mán uði.

Karlakórsfélagarágóðristund.

Herrakvöldábóndadaginn:
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Sport hús ið er nú orð ið 8 ára 
gam alt. Litið var til Þrast ar Jóns 
Sig urðs son ar eig anda þess og 
spurð um hvern ig gengi. “Ég vil 
byrja á að þakka við skipta vin
um okk ar fyr ir síð asta ár, sem 
var það allra besta í sögu Sport
húss ins. Við tök ur við breyttu og 
bættu Sport húsi hafa ver ið æv in
týra leg ar og mun betri en við 
þorð um nokk urn  tíma að gera 
okk ur von ir um,” sagði Þröst
ur og bætti við. “Við erum með 
gríð ar lega sterka lík ams rækt ar
að stöðu, stærstu hóp tíma stunda
skrá og mesta úr val nám skeiða. 
Í því sam bandi vil ég nefna sér
stak lega þrenn ný nám skeið sem 
við bjóð um upp á.”

Frá síð asta hausti hef ur Sport
hús ið starf rækt Íþrótta skóla Lat
bæj ar sem not ið hef ur mik illa vin
sælda hjá yngra fólk inu. Skól inn 
er fyr ir ald urs hóp inn 3ja til 6 ára. 
Inn rit un er í full um gangi og hafa 
all ir krakk ar gott og gam an af að 
sækja Íþrótta skól ann. Í lok síð
ustu, ann ar var upp skeru há t ið og 
að sjálf sögðu mætti íþrótta álf ur
inn til að sjá hvað krakk arn ir voru 
bún ir að læra og sýndu þau list ir 
sín ar fyr ir hann.

Frá miðj um nóv em ber og fram 

í miðj an des em ber var prufu nám
skeið í ZUMBA í Sport hús inu. Nú 
á nýja ár inu verða mun fleiri nám
skeið, enda hef ur ZUMBA sleg ið 
ær lega í gegn. Þröst ur Jón sagði 
að prufu nám skeið in, sem voru 
tvenn og bæði full bók uð, hefðu 
lík að frámuna lega vel. “Þessi nám
skeið fyll ast rosa lega hratt” sagði 
Þröst ur og því betra fyr ir þá sem 
hafa áhuga á ZUMBA að skrá sig 
fyrr en síð ar.

Cage fit ness er það nýjasta 

nýja. Þröstur var spurður í hverju 
það væri fólg ið. “Þetta eru gríð ar
lega hrað ir tím ar þar sem keyrt 
er af mikl um krafti í til tölu lega 
stutt an tíma, en hver tími er um 
30 mín út ur. Þetta kerfi er þró að af 
bar daga í þrótta mönn um.

Kópa vogs blað ið hvet ur les end
ur til að taka nú á af krafti á nýja 
ár inu. Það má finna æf inga kerfi 
fyr ir alla fjöl skyld una hjá Sport
hús inu, svo nú er bara að drífa sig 
af stað.

ÍþróttaskóliLatabæjar–
ZumbaogCagefitness

Tekið á því.

BlikinnAuðunnJónsson
Kraftlyftingamaðurársins

Auð unn Jóns son, ,,Kraft bliki 
nr. 1” hef ur ver ið út nefnd ur af 
Kraft lyft inga sam bandi Ís lands 
sem Kraft lyft inga mað ur árs ins 
2010. Auð unn var því gjald
geng ur til kjörs Íþrótta manns 
árs ins 2010 sem fram fór sl. 
mið viku dag.

Auð unn seg ir að þátt taka í 
kraft lyft ing um hafi auk ist til 
muna eft ir að Kraft lyft inga sam
band ið fékk inn göngu í ÍSÍ, og 
því sé það mjög ánægju legt að 
kraft lyft inga deild inni hafi ver ið 
sköp uð æf ing ar að staða í nýju 
stúku Kópa vogs vall ar. Auð unn 
varð í 8. sæti á HM í Suð urAfr
íku í haust, hlaut 342 stig en átti 
mögu leika á 355 stig um sem 
hefði gef ið 5. til 6. sæti en síð
asta rétt stöðu lyft an var dæmd 
ógild. Gef in eru stig fyr ir sam
an lagð an ár ang ur í hné beygju, 
bekk pressu og rétt stöðu. Al þjóð
legt mót verð ur hald ið 15. jan ú ar 
nk. í Reykja vík og seg ir Auð unn 
það vera góð an und ir bún ing fyr
ir Evr ópu mót og heims meist ara
mót sem bæði fara fram í Tékk
landi á þessu ári. Auð unn seg ir 
sína bestu grein vera rétt stöðu

lyftu, síð an komi hné beygj an og 
loks bekk press an.

Til gam ans má geta þess að 
dótt ir Auð uns, Elma Lára er 
mjög lið tæk í frjáls um íþrótt
um og knatt spyrnu, setti m.a. 
á ár inu Ís lands met í 200 metra 
hlaupi í flokki telpna 13 til 14 
ára, hljóp á 26,03 sek. og fyr ir 
það hlaut hún einnig af reks bik
ar frjáls í þrótta deild ar Breiða
bliks 14 til 16 ára, svo kall að an 
Krist ins bik ar, sem af hent ur var 
30. des em ber sl.

Auð unn Jóns son ásamt dótt ur 
sinni, Elmu Láru, sem er mjög 
efni leg frjáls í þrótta kona.

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

 Bóndadagur 2011Bóndadagur 2011Herrakvöld
Föstudaginn 21. janúar halda

Karlakór Kópavogs og Lionsklúbbur Kópavogs
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Listmunauppboð og happdrætti 
Glæsilegir vinningar

Á boðstólum verða verk m.a. eftir Tolla og Baltasar

Nánari upplýsingar á www.karlakor.com
Miðasala í símum:

847 7047 og 898 1157

Sterkasti prestur í heimi, Séra Gunnar Sigurjónsson, 
„tekur áðí“ sem ræðurmaður kvöldsins

Veislustjórar: Ingvi Þorkelsson 
og Guðmundur Borgþórsson

Sporthúsið-Dalsmára:



,,Það er óhætt að segja að 
ár ang ur frjáls í  þrótta deild
ar Breiða bliks hafi ver ið góð
ur yfir heild ina lit ið á ný liðu 
ári. Á ár inu urðu hvorki meira 
eða minna en 25 Blik ar Ís lands
meist ar ar, unnu 75 Ís lands meist
aratitla í hin um ýmsu grein um 
og ald urs flokk um,” seg ir Arn
þór Sig urðs son, for mað ur frjáls 
í þrótta deild ar Breiða bliks.

Arn þór seg ir að ár ang ur frjáls
í þrótta deild ar Breiða bliks hef ur 
ávallt ver ið góð ur í þau 60 ár sem 
deild in hef ur ver ið starf rækt og 
megi segja að aldrei hafi ver ið 
slak að á í þeim metn aði að halda 
úti öfl ugu og góðu starfi í rúm lega 
hálfa öld. Deild in hef ur stækk að í 
ár anna rás og hafa ekki fleiri iðk
að frjáls ar íþrótt ir hjá Breiða bliki 
eins og nú á þess um vetri. Öfl ugt 
barna og ung linga starf hef ur alltaf 
ver ið áhersl an hjá deild inni og nú 
um þess ar mund ir er mjög öfl ug
ur hóp ur að æfa af mikl um krafti. 

Á liðnu sumri voru tveir efni leg
ir ung ling ar sem náðu lág mörk
um í Norðu landa meist ara mót í 
fjöl þraut um en það voru þau 
Stef an ía Valdi mars dótt ir og Ingi 
Rún ar Krist ins son. Þá var hald ið 
Norð ur landa meist ara mót 19 ára 
og yngri á Ak ur eyri á liðnu sumri. 
Þar átti Breiða blik góð an hóp og 
verð uga full trúa Kópa vogs en það 
voru þau Ing unn Ýr Ang an týrs
dótt ir í þrístökki, Stef an ía Valdi
mars dótt ir í 400 metra grind og 
4x400 metr um, Dan í el Agn ars son 
í 4x100 metr um, Sindri Hrafn Guð
munds son í spjót kasti, Tómas 
Zoëga Geirs son í 5000 metr um og 
3000 metra hindr un.

,,Deild in hef ur ávallt átt full
trúa í lands liði Frjáls í þrótta sam
bands Ís lands. Vor ið 2010 voru 

sjö ein stak ling ar vald ir í landsið
ið og kepptu fyr ir Ís lands hönd 
á er lendri grundu en það voru 
Linda Björk Lár us dótt ir í 4x100 
metr um, Stef an ía Valdi mars dótt ir 
í 400 metr um, 4x400 metr um og 
4x100 metr um, Arn ór Jóns son í 
4x100 metr um, Kári Steinn Karls
son í 3000 og 5000 metr um, Jón 

Bjarni Braga son í kringlu kasti, 
Magn ús Val geir Gísla son í 100 
metr um og 4x100 metr um og Stef
án Guð munds son í 3000 metra 
hindr un.

Ár ang ur þeirra sem skara fram
úr er alltaf at hygl inn ar verð ur 
og er hvetj andi fyr ir aðra að fyl
gja í kjöl far ið. En það má þó ekki 
gleyma því að frjáls í þrótta deild in 
er mik ið til rek inn af vinnu fram
lagi áhug samra for eldra og vel
unn ara íþrótt ar inn ar. Sam kvæmt 
grófri sam an tekt voru rúm lega 
2000 vinnu stund ir innt ar af hendi 
í sjálf boða liða starfi fyr ir deild ina 
á ár inu. Þessi sam an tekt er án efa 
van á ætl uð en þessi störf ber að 
þakka fyr ir enda væri ógjörn ing ur 
að halda úti starfi eins og frjáls  
í þrótta deild Breiða bliks ger ir án 
fram lags sjálf boða liða,” seg ir Arn
þór Sig urðs son, for mað ur frjáls í
þrótta deild ar Breiða bliks.
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HeimsóttuBarnaspítala
Hringsins

Ís lands meist ar ar Breiða bliks 
í knatt spyrnu karla fóru í heim
sókn í síð ustu viku í Barna spít
ala Hrings ins en logo Hrings
ins er einmitt kom ið fram an á 
treyj ur Breiða bliks í stað logo 
Lands bank ans. Lands bank
inn valdi að taka logo sitt af 
bún ing um íþrótta fé laga og gaf 
þeim val um gott mál efni til að 
styrkja í stað inn og því fylgdi 
að logo við kom andi færi á bún
inga. Breiða blik valdi Barna
spít ala Hrings ins.

Meist ara flokk ur karla mætti 
ásamt þjálf ara og for manni 
deild ar inn ar. Börn in voru heim

sótt á Leik stof una og þar voru 
lækn ar og starfs fólk. Börn
in fengu að skoða og halda á 
Ís lands bik arn um. Ís lands meist
ar arn ir tóku með sér plaköt og 
árit uðu og Leik stof an fékk bæk
ur um Breiða blik. Börn in voru 
ákaf lega kát með heim sókn ina, 
fannst mik ið til koma að Ís lands
meist ar ar í knatt spyrnu skyldu 
koma í heim sókn. Það gætu fleiri 
fé lög og klúbb ar tek ið sér til fyr
ir mynd ar, það þarf oft ekki mik
ið, og þarf ekki að kosta mik ið, 
til að gleðja börn sem verða að 
dvelja á sjúkra húsi.
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Jóla mót Tenn is hall ar inn ar í 
Kópa vogi fyr ir alla ald urs hópa 
og Bik ar mót TSÍ fyr ir full orðna 
fór fram í síð ustu dag ana fyr ir 
ára mót. Í meist ara flokki karla 
sigr aði Arn ar Sig urðs son Birki 
Gunn ars son í tveim ur sett um, 
6:1 og 6:0. Þeir Arn ar og Birk ir 
eru báð ir í fínu formi og sýndu 
frá bær an leik þó yf ir burð ir Arn
ars hafi ver ið nokkr ir. Þetta var 
fyrsti úr slita leik ur Birk is á móti 
Arn ari og viss varða á ferl in um 
hjá þess um efni lega spil ara.

í kvenna flokki sigr aði Sandra 
Dís Krisjáns dótt ir Arn ey Rún 
Jó hann es dótt ur í tveim ur sett um; 
6:0, 6:0. Sandra hafði þó nokkra 
yf ir burði í þess um leik. Þau Arn ar 
og Sandra Dís hafa ver ið til nefnd 
sem tennis mað ur og tenn is kona 
árs ins og til íþrótta manns árs
ins 2010 af TSÍ, en þau eru bæði 
í Tenn is fé lagi Kópa vogs. Þetta 
er í fjórt ánda skipti sem Arn ar 
hlýt ur til nefn ing una og jafn oft 
hef ur hann ver ið Ís lands meist ari 
ut an húss, eða allt frá ár inu 1997. 
Arn ar var tvö fald ur Ís lands meist

ari ut an húss á ár inu í ein liða og 
tví liða leik.

Þetta er í ann að skipt ið sem 
Sandra Dís hlýt ur til nefn ingu sem 
tenn is kona árs ins, en hún hlaut 
hana einnig árið 2008. Sandra Dís 

varð þre fald ur Ís lands meist ari 
ut an húss á ár inu og er þar með 
ní undi tenn is spil ar inn til að ná 
þeim merka áfanga. Auk þess var 
hún tvö fald ur Ís lands meist ari inn
an húss í ein liða og tví liða leik.

ArnarogSandraDís
sigurvegararímeistaraflokki

Sig ur veg ar arn ir, Sandra Dís og Arn ar með verð laun in.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

KSÍ hef ur dreg ið í riðla fyr
ir Lengju bik ar meist ara flokka 
karla og kvenna í knatt spyrnu 
en þar er meist ara flokk ur karla 
hjá HK í Adeild og meist ara
flokk ur kvenna hjá HK/Vík ingi 
í Cdeild. 

Sam kvæmt fyrstu drög um að 
leikja nið ur röð un leik ur HK gegn 
Fram í fyrsta leik Lengju bik ars
ins þann 17. febr ú ar nk. Önn
ur lið í riðli 2 með HK og Fram 
eru Fjöln ir, ÍBV, Leikn ir R., Val
ur, Vík ing ur Ólafs vík og Vík ing ur 
Reykja vík. Sam kvæmt nið ur röð
un inni leik ur HK þrjá heima leiki 
í Kórn um, gegn Vík ingi Ó., ÍBV 
og Vík ingi R., en fjóra úti leiki í 
Eg ils höll, gegn Fram, Fjölni, 

Leikni R. og Val.
Nú kemst að eins sig ur lið ið úr 

riðl in um áfram en úr slita keppn
in hef ur ver ið dreg in sam an 
vegna þess að Ís lands mót ið þarf 
að hefj ast í maí byrj un að þessu 
sinni. Það er vegna Evr ópu móts 
21árs lands liða í í Dan mörku í 
júní.

HK/Vík ing ur er í riðli 1 í Cdeild 
kvenna og mæt ir þar Kefla vík, 
Álfta nesi og ÍA. Leik in er tvö föld 
um ferð, sex leik ir alls, og eitt til 
tvö lið fara áfram úr hverj um 
riðli. HK/Vík ing ur á fyrsta leik 
18. mars gegn ÍA í Akra nes höll
inni. Heima leik ir HK/Vík ings eiga 
að fara fram í Kórn um, Eg ils höll 
og á Vík ings velli.

Góðuráranguráárinu2010

Blik arn ir sem heim sóttu Hring inn með börn un um ásamt starfs liði.

Blik i í forystu í keppni á Meist ara móti Ís lands á sl. sumri.

JólamótTennishallarinnar:

FrjálsíþróttadeildBreiðabliks:

Arn þór Sig urðs son, for mað ur 
frjáls í þrótta deild ar Breiða bliks.

ÍslandsmeistararBreiðabliks:

Lengjubikarmeistaraflokkakarlaog
kvenna:

HKbyrjargegnFram
ogHK/VíkingurgegnÍA

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is




