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Brunch
laugardaga
og sunnudaga

& BÍLAAPÓTEK

Traust og persónuleg þjónusta
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

Turninum Kópavogi

sími 575 7500

Kópavogsbúar sigursælir á Gamlárshlaupi ÍR!
Blikar voru í 1. og 3. sæti Gamlárshlaupi ÍR. Olympíufarinn og Íþróttamaður ársins 2011 í Kópavogi, Kári
Steinn Karlsson Breiðabliki var í fyrsta sæti a tímanum 30:47, annar varð Þorbergur Ingi Jónsson sem
keppti fyrir craft.is á tímanum 32:21 og þriðji varð Blikinn Tómas Zoëga á tímanum 33:30. Nokkuð þar á
eftir komu Blikarnir Arnar Pétursson og Þór Daníel Hólm Friðbjörnsson. Hér eru þeir þrír efstu komnir í
mark með Hörpuna í baksýn.

- Leikfélag
Kópavogs 55 ára
- bls. 4

HREINT
hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja
og stofnana

- Íþróttahátíð
Kópavogs
- bls. 8

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp
Sími 570 9090
www.frumherji.is

& BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

Reykjavík • Akureyri • Selfossi
Hveragerði • Akranesi

Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu
sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig
náttúrulega

LAUGAVEGI • KRINGLUNNI • SMÁRATORGI • LÁGMÚLA • AKUREYRI • SELFOSSI • REYKJANESBÆ
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Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.

,,Nú árið er liðið”

Í

byrjun árs leitum við vísbendinga um næstu skref, látum
hugann reika til liðinnar tíðar, metum reynsluna og lærum
af henni. Árið sem við höfum nýlega hvatt var vissulega við
burðaríkt, bæði á vettvangi okkar og veraldarinnar; markaði
þáttaskil sem móta munu vegferð alla. Jarðeldar undir jökli
færðu Fróni aftur athygli og undur íslenskrar náttúru laða sífellt
fleiri hingað; senn mun milljón gesta sækja okkur heim á hverju
ári. Þannig mæltist forseta Íslands m.a. orð í áramótaávarpi og
undir þessi orð forsetans skal tekið heilshugar. Þetta ár mun
færa okkur nýjan forseta en það verður erfitt að feta í fótspor
Ólafs Ragnars Grímssonar. Nýr biskup verður einnig kjörinn
og enginn veit hvaða stefnu stjórnmálin munu taka á þessu
ári. Við skulum handa í vonina um betra ár en við upplifðum
árið 2011, fyrir ári síðan var vonin ekki mjög björt en er held
ur bjartari nú. Nú erum við kannski værukærari og þá kann að
fara illa. Það vekur líka vissan ugg að sagt er að um 10% þjóðar
innar sé verulega rík, sumir kannski ólöglega eftir bankahrunið,
og þá kann bilið milli ríkra og fátæka að aukast sem veldur bara
úlfúð í þjóðfélaginu.
Bæjarstjórnarfundir í Kópavogi eru oft mjög langir, og raunar
ótrúlega langir séu þeir bornir saman við fundi margra ann
ara sveitarfélaga. Karp er töluvert á fundum, stundum eins og
allir ellefu bæjarfulltrúarnir þurfi að tjá sig um mál sem á yfir
borðinu virðast kannski ekki heimta mikið málþóf. Lagðar eru
fram bókanir og tillögur þvers og kruss, ekki síst af fulltrúum
minnihlutaflokkanna, og reikna má oftast með að þær tillög
ur nái ekki fram að ganga. Persónulegt þjark milli ákveðinna
bæjarfulltrúa gerist nánast á hverjum fundi, og er auðvitað
ekki til þess að auka virðingu þeirra sem á fundina hlusta fyr
ir störfum bæjarfulltrúanna, jafnvel ekki heldur fyrir persónu
þeirra í einhverjum tilfellum. Það er því full ástæða til að hvetja
bæjarstjórn Kópavogs til dáða hvað þetta varðar. KÓPAVOGS
BLAÐIÐ óskar lesendum sínum sem og öðrum landsmönnum
gleðilegs árs!
Geir A. Guðsteinsson

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar
aðstoðað við undirbúning útfara.
Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Hálfreistur
Smáralindarturn

Á fundi bæjarráðs 5. Janúar sl.
var staða framkvæmda við Norð
urt urn Smáral inda r rædd. Þar
lagði Ómar Stefánsson bæjarfull
trúi Framsóknarflokks fram eftir
farandi bókun:,,Hver er staða mála
við framkvæmdir Norðurturns við
Smáralind?“ Turninn hefur staðið
hálfbyggður um alllangt skeið og
engin teikn á lofti um það að ljúka
eigi framkvæmdinni.

Hundahald bannað á
17. júní

Ómar Stefánsson lagði einnig
fram bókun þar sem segir: ,,”Und
irr ita ðu r telu r að hundah ald
eigi ekki við á hinum fjölmennu
hátíðarhöldum sem fram fara á
Rútstúni þann 17. júní. Við und
irbúning þeirra verði því horft til
þess að banna hunda þar þann
dag.“ Bæjarráð tekur undir bókun
Ómars Stefánssonar. Sannarlega
orð í tíma töluð.

Endurskoðun
ársreikninga, útboð

Á fundi bæjarstjórnar skömmu
fyrir jól var lögð fram tillaga fjár
mála- og hagsýslustjóra vegna til
boða í verkið ,,Endurskoðun Kópa
vogsbæjar 2011-2012” skv. útboðs
gögnum gerðum af fjármáladeild
Kópavogsbæjar dags. í nóvember
2011. Kostnaðaráætlun nam 32,8
milljónum króna en lægsta tilboð
ið var frá Deloitte hf. Að upphæð
8,6 milljónir króna. Bæjarráð sam
þykkti með fjóru m atk væðu m
gegn einu að leitað yrði samninga
við lægstbjóðanda Deloitte hf.
Þar sem ágreiningur var um mál
ið þarfnast það afgreiðslu í bæj
arstjórn. Gunnar Birgisson lagði
fram bókun þar sem segir m.a.:
,,Við undirritaðir teljum að tilboð
Deloitte í endurskoðun bæjar
reikninga fyrir árin 2011 og 2012
sé algjörlega óraunhæft, þ.e. 4,3
milljónir kr. fyrir hvert ár eða 27%
af kostnaðaráætlun. Það er svipuð
upphæð eins og það kostar með
alstórt fyrirtæki með veltu upp á
nokkur hundruð milljónir króna,
en Kópavogsbær veltir yfir tuttugu
milljörðum króna með 7000 reikn
ingsl ykla. Anna ð hvort verðu r
endurskoðunin nánast engin eða
hinsvegar fær fyrirtækið (Deloitte)
önnur verkefni hjá bænum til að
bæta sér upp lágt tilboð. Eins og
alkunna er eru Deloitte hirð-end
urskoðendur Samfylkingar, Vin
stri-grænna og Framsóknarflokks,
sérstaklega eftir pantaða skýrslu
frá þeim í janúar 2009 um við
skipti Frjálsrar miðlunar við Kópa
vogsbæ. Allar fullyrðingar í þeirri
skýrslu voru hraktar af helsta sér
fræðingi í útboðsrétti, Eiríki Elíasi
Þorkelssyni hjá lögmannsstofunni
Lex hf. Ef framangreint er skoð
að í samhengi er augljóst í hvað
stefnir. Við greiðum því atkvæði á
móti þessari tillögu meirihlutans.“
Aðalsteinn Jónsson studdi tillögu
Gunnars. Bæjarstjórn samþykkti
með 9 atkvæðum gegn tveimur að
leita samninga við Deloitte.

Bílaþvottastöð í
Hagasmára

Á fundi bygggingarfulltrúa, Gísla
Norðdahl fyrir skömmu var sam
þykkt erindi erindi Ævars Ísberg
og Ingibjargar Jónsdóttur um leyfi
til að gera breytingu á innra skipu
lagi að Borgarholtsbraut 51. Fast
eignafélag Íslands ehf., Hagasmári

1, Kópavogi, sótti 19. desember sl.
um leyfi til að innrétta bílaþvotta
stöð og byggja skyggni að Haga
smára 2. Byggingarfulltrúi hefur
samþykkt það erindi. Landspítali
Háskólasjúkrahús hefur sótt um
leyfi til að byggja viðbyggingu við
líknadeild að Kópavogsbraut 1.
Byggingarfulltrúi samþykkti erind
ið.

svæðis á Kópavogstúni og í Kópa
vogsdal. Íþróttaráði lýst vel á þær
hugmyndir sem fram koma í til
lögunum. Bæði Kópavogstún og
Dalsmárasvæðið koma til greina
af hálfu íþróttaráðs. Ráðið bind
ur vonir við að tjaldsvæði í Kópa
vogi hafi jákvæð áhrif á nýtingu
og rekstur sundlauga og annara
íþróttamannvirkja í bænum.

Lóðarskil og dagsektir Furðufiskar sjá
Á fundi bæjarráðs í desember
mánuði sl. var tekin fyrir krafa um um mat á
endurgreiðslu gatnag erða r- og
yfirtökugjalda vegna Tónahvarfs bæjarskrifstofum
7. Umsögn lá fyrir frá skrifstofu

stjóra umhverfissviðs varðandi
lóðarskil. Bæjarráð samþykkti að
gengið verði til viðræðna við lóð
arhafa um lóðarskil á grundvelli
framlagðrar umsagnar. Á sama
fundi var óskað eftir upplýsingum
varðandi dagsektir af Vindakór 2-8
en áður var óskað eftir þeim upp
lýsingum á fundi bæjarráðs 23.
september sl! Greinilega ekki mjög
hraðvirk afgreiðsla.

Skipulag á Kársnesi

Á fundi skipulagsnefndar 23.
ágúst sl. fól skipulagsnefnd skipu
lagsstjóra að ræða við handhafa
byggingarréttar á nýlegum skipu
lögðum svæðum í vesturbæ Kópa
vogs þ.e.a.s. bryggjuhverfið við
Vesturvör, Bakkabraut og Hafnar
braut/Vesturvör (reiti 4 og 7) um
að dregið verði úr byggingarmagni
á umræddum svæðum. Á fundi
bæjarráðs 8. september sl. 2011
var samþykkt að fela bæjarstjóra
og sviðsstjóra umhverfissviðs ,,að
ræða við handhafa byggingarrétt
ar á nýlega skipulögðum svæðum
í vesturbæ Kópavogs um bygging
armagn á þeim svæðum.” Skipu
lagsnefnd hefur óskað eftir sam
antekt á stöðu viðræðna bæjarins
og handhafa byggingarréttar um
þetta mál.

Ferðamálastefna
í mótun

Á fundi skipulagsnefndar var
nýlega rætt um tjaldsvæði í Kópa
vogi. Á fundinum var lögð fram
umsögn umhverfis- og samgöngu
nefndar um tjaldstæði í Kópa
vogi sem samþykkt var 22. ágúst
2011. Vísað er til vinnu við gerð
ferðamálastefnu fyrir bæinn. Á
fundi íþróttaráðs var svo málið til
umsagnar. Þar voru lagðar fram
hugmyndir Skipulags- og bygging
ardeildar að staðsetningu tjald

Nýlega fór fram útboð á mat fyrir
starfsfólk bæjarskrifstofunnar 2011
– 2012. Tilboð bárust frá Furðu
fiskum ehf. að upphæð 11.990.000
krónur og frá H & K veitingum ehf.
að upph æð 12.550.000 krónu r.
Kostnaðaráætlun nam 13.200.000
krónum. Bæjarráð samþykkti til
lögu um að gengið yrði til samn
inga við lægstbjóðanda. Guðrún
Pálsdóttir, bæjarstjóri, vék af fundi
undir þessum lið.

Nemendur Kársnes
skóla luku fyrstir við
bronsið

Krakkar í Kársnesskóla luku
fyrstir við bronsið í Gull, silfur,
brons- verkefni sem Skákskóli
Íslands og Skákakademía Kópa
vogs hafa hannað fyrir krakka á
grunnskólaaldri en dæmin eru
samin af Helga Óafssyni skóla
stjóra Skákskóla Íslands en fyrir
myndin er fengin úr bæklingum
sem Æskulýðsráð Reykjavíkur og
Taflfélag Reykavíkur gáfu út fyr
ir nokkrum áratugum síðan, lík
legast að sænskri fyrirmynd. Það
var Gréta r Halld órss on skóla
stjóri Kárnesskóla sem afhenti
bronsmerkið og bronsbækling
inn áritaðan af prófsstjóranum
Helga Ólafss yni. Gama ll nem
andi úr Kársnesskóla, Hlíðar Þór
Hreinsson og helsti forsvarsmað
ur Skákakadení u Kópv ogs (og
skákstyrktarsjóðsins) mætti við
afh endi ngu na en Skákakadem
ía Kópavogs hefur verið dugleg
að styrkja skákstarf í Kópavogi
og greiddi hluta kostnaðar við
framleiðslu merkja og bæklinga.
Að afhendingu lokinni hófst jóla
mót Kársnesskóla og þar sigraði
Sölvi Santons, Kormákur Máni
Kolb einss on varð í 2. sæti og
Andri Snær Þórarinsson varð í
3. sæti. 1. verðlaun stúlkna hlaut
Katla Róbertsdóttir.
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Við opnum
tvíefld

Við sameinumst um að gera
góða þjónustu enn betri.

Vegna sameiningar Íslandsbanka og Byrs mun útibú Byrs við Digranesveg opna
undir merkjum Íslandsbanka þann 23. janúar næstkomandi.
Sama dag flyst afgreiðsla Íslandsbanka í Hamraborg yfir í útbú bankans í Þarabakka.
Við bjóðum ykkur velkomin og hlökkum til að taka vel á móti ykkur og svara öllum
spurningum sem upp kunna að koma varðandi sameininguna. Til að koma til móts við
viðskiptavini okkar verður útibú Íslandsbanka við Digranesveg opið til kl. 18
þann 23. janúar.

islandsbanki.is | Sími 440 4000

4

Kópavogsblaðið

JANÚAR 2012

Mikil og fjölbreytt leiklistarstarfsemi í Kópavogi:

Leikfélag Kópavogs frumsýnir
frumsamið verk í febrúarmánuði
L

eikfélag Kópavogs varð
55 ára þann 5. janúar sl.
og er því litlu yngra en
Kópav ogsb ær. Í tile fni
afmælisins var haldin svoköll
uð ,,Stjörnuljósahátíð“ í húsnæði
leikfélagsins að Funalind 2, og
þar voru einnig flutti r stutti r
leikþættir, fullir gríni og drama
í bland.
Fyrsta sýning leikfélagsins var
sett upp í Kópavogsskóla, það
var Spanskflugan og þótti mörg
um þar mikið í lagt, en leikend
ur kæfðu allar efasemdaraddir
með frábærri frammistöðu. Þeg
ar Fél agsh eimi li Kópav ogs var
byggt, sem nú hýsi r að hluta
bæjarskrifstofur Kópavogs, fékk
leikf él agi ð þar inni með sína
aðstöðu og þar voru sýnd mörg
leikverk, mörg hver mjög metn
aðarfull. Fyrir 5 árum lauk hlut
verki félagsheimilisins og þá fékk
leikfélagið inni í Funalind 2, með
góðri aðstoð Kópavogsbæjar, en
forsvarsmenn þess höfðu fullan
skilni ng á menni nga rl egu gildi
þess að í bæjarfélaginu væri starf
andi metnaðarfullt leikhús, ekki
bara fyrir Kópavogsbúa heldur
fyrir alla landsmenn.
Leikf él ag Kópav ogs er opið
öllum sem áhuga hafa á leiklist,
ekkert skilyrði er að hafa lokið

N

leiklistarnámi eða námskeiði, á
áhuganum einum er hægt að fara
býsna langt.
Nú í ársb yrju n hóf Leikf él ag
Kópavogs æfingar á frumsömdu
leikverki sem enn hefur ekki feng
ið nafn, en er með vinnuheitið
,,Hringurinn.“ Umhverfið er sirkus
eða fjölleikahús en frumsýning er
áætluð 17. febrúar nk. Að sýning
unni koma 10 til 12 leikarar.
Hörður Sigurðarson er formað
ur Leikfélag Kópavogs. Hann var
spurður hvort fleiri leikverk yrðu
á fjölunum á þessum vetri.
,,Leikfélag MK kemur inn í hús
ið í mars og á meðan liggur okk
ar starfsemi niðri eðli málsins
samkvæmt. Við erum að skoða
möguleika þess að bjóða upp á
námskeið eða jafnvel setja upp
litla sýningu Unglingadeildar eftir
páska og stefnum einnig að því að
vera með leikdagskrá með styttri
leikþáttum áður en við förum í
sumarfrí. Unglingadeild Leikfé
lags Kópavogs frumsýndi glænýtt
leikverk er nefnist ,,Vertu úti“ í
nóvembermánuði sl. í leikstjórn
Grímu Kristj ánsd óttu r. Verki ð
er byggt á á þekktum þjóðsög
um og þjóðs agnam innu m. Þar
segir frá systkinum sem leggja á
Heiðina þegar allra veðra er von,
fleiri reynast vera á sveimi á sama

ýr og spennandi
veitingastaður
Sushisamba býður
upp á einstaka
blöndu af japanskri
og suður-amerískri
matargerð.

andi skilar það sér í að félagið
verði sýnilegra og gæði starfsins
aukist almennt.”
- Fylgja því bæði kostir og gallar
að vera með lítið leikhús? Hverjir
þá helstir?
,,Helsti galli þess að vera með
lítið leikhús er að erfitt og jafnvel
ómögulegt er að vera með fleiri
en eitt verkefni í gangi í einu. Þá
erum við í miklum vandræðum
með geymslu- og smíðap láss.
Kosti rni r eru m.a. miki l nánd
við áhorfendur.”

Hörður Sigurðarson, formaður Leikfélags Kópavogs.

tíma. Fólk hittist eða fer á mis og
allra bíða margvísleg örlög.”
- Hvernig gengur reksturinn fjár
hagslega?
,,Þá peni nga sem við höfu m
úr að spila höfum við ekki getað
sett óskipta í reksturinn þar sem
við erum enn að koma leikhús
inu í stand og koma okkur upp
viðunandi tækjabúnaði. Við höf

um því t.d. ekki haft mikla burði
til kynningar á félaginu og verk
efnum þess. Þrátt fyrir það hef
ur reksturinn gengur þokkalega
miðað við erfitt árferði almennt
enda leggjum við mikla áherslu
á að hann standi undir sér. Við
vonumst til að eftir 2-3 ár get
um við sett hærra hlutfall í verk
efni félagsins á sviðinu og von

- Sauðkindin, sem er leiklistar
hópur nemenda í Menntaskólan
um í Kópavogi hefur sýnt í hús
næði ykkar undanfarna vetur. Þar
hafa mörg velheppnuð verk verið
sett upp, þar á meðal söngleikur
inn Mamma Mia!, og Skítt með’ða.
22. mars nk. frumsýnir Sauðkind
in Herkúles“ sem byggir á Disney
myndinni en handritið hefur verið
staðfært og breytt. Í leikritinu taka
þátt 22 leikarar en alls um 40 nem
endur með aukafólki en leikstjóri
er Ástbjörg Rut. Verður framhald á
þessu samstarfi við Sauðkindina?
,,Liðu r í sams tarfss amni ngi
Leikfélagins við Kópavogsbæ er
að Leiklistarfélag MK fær aðstöðu
í Leikh úsi nu 3 viku r á vetri
og við erum full vilja til að svo
verði áfram.”
- Hefur Leikfélag Kópavogs haft
hag af þessu samstarfi við nem
endur MK, jafnvel fengið krakka úr
þeirra röðum til samstarfs við LK?
,,Það var algengara hér áður
fyrr að neme ndu r úr MK sem
störfuðu þar að leiklist gerðust
meðl imi r í LK að loknu námi.
Það er þó alltaf eitthvað um það
að við fáum fólk sem hefur ver
ið í leiklist í MK. Nú má segja að
algengara sé að krakkar úr ung
lingadeildinni okkar fari í MK og
haldi þar áfram í leiklist. Við tök
um þó alltaf nýjum meðlimum
fagnandi hvaðan sem þeir koma,
segi r Hörðu r Sigu rða rs on, for
maður Leikfélags Kópavogs.

Þær taka þátt í uppfærslu á Hringnum í febrúar.

SKEMMTILEG TÓNLISTARNÁMSKEIÐ

Prófaðu
djúsí sushi
„New style“ sushi
með bragðmiklum
sósum og óhefðbundnu hráefni.

Nú er tekið á móti umsóknum á eftirfarandi byrjandanámskeið:

* Gítarnámskeið
* Trommunámskeið
Upplýsingar og innritun á
www.tonsalir.is

Námskeið fyrir fullorðna:

* Partýgítarnámskeið
* Gítarnámskeið
fyrir leikskólastarfsfólk
Munið frístundakort ÍTR og endurgreiðslu stéttarfélaga!

Eldhúsið er opið
17.00–23.00 sun.–fim.
17.00–24.00 fös.–lau.

sushisamba
Þingholtsstræti 5
101 Reykjavík
sími 568 6600
sushisamba.is

Næstu námskeið hefjast í janúar !

...BARA GAMAN...

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

Tónsalir er ryþmískur tónlistarskóli
þar sem leitast er við að viðhalda
gleðinni í hljóðfæranáminu.
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Niðurgreiðsla æfingagjalda
2011 - 2012
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 2011
verður greiddur styrkur vegna barna sem fædd eru á árunum 1994 - 2006.
Á slóðinni http://www.kopavogur.is/þjónusta/frístundir/tómstundastyrkir 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 12 þúsund krónur á ári. Hvert barn getur fengið
niðurgreiðslu vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundagreina og samtals getur styrkurinn því orðið
kr. 24.000,- að hámarki á ári. Ef iðkun greinar er annarskipt þá er greitt hálft gjald fyrir hverja önn
að hámarki kr. 6.000,-, þó aldrei hærra en kr. 12.000,- 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. 18.000,- til félagsins og félagið sækir framlagið kr. 12.000,til bæjarfélagsins. 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. 12.000,6.
Við greiðslu æfingagjalda kemur styrkurinn til frádráttar æfingagjaldi.
7.
Til að félögin/iðkendur fái styrkinn greiddan frá Kópavogsbæ þarf að framvísa staðfestingu á
greiðslu æfingagjalda fyrir viðkomandi iðkanda.
8.
Til að einstaklingar sem stunda tómstundir eða íþróttir utan Kópavogs fái styrkinn frá
Kópavogsbæ þarf að framvísa staðfestingu á greiðslu æfingagjalda fyrir viðkomandi iðkanda.
9.
Að um sé að ræða skipulagt íþrótta- og tómstundastarf.
Styrkhæf starfsemi þarf að vera í 10 vikur samfellt hið minnsta.
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.

Íþróttaráð
Kópavogs
Fannborg 2 - 2 hæð - 200 Kópavogi - Sími 570 1500
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AF HÁLSINUM

Framtíðarhúsnæði Héraðsskjalasafns Kópavogs að Digranesvegi 7.

Héraðsskjalasafnið
flytur á Góunni
Eins og greint hefur verið frá
er nú unnið að flutningi Hér
aðsskjalasafns Kópavogs úr hús
næði þess á 3. hæð í Hamraborg
1 í nýtt og stærra húsnæði að
Digranesvegi 7, þar sem pósthús
ið var áður. Munu ný húsakynni
bæta til muna alla aðstöðu til
móttöku gesta, afgreiðslu skjala
og sýningahalds.
Vegna flutninganna mun Hér
aðsskjalasafnið því miður ekki
geta tekið þátt í Safnanótt sem
haldin verður nú í febrúar líkt og
það hefur gert síðastliðin tvö ár.
Önnur söfn í Kópavogi munu að

sjálfsögðu taka þátt sem fyrr.
Flutningarnir ganga samkvæmt
áætlun og er gert ráð fyrir því að
allur safnkosturinn verði kominn í
tímabundna geymslu á vörubrett
um fyrir janúa
 rlok. Þá mun febrú
ar verða nýttur til að ljúka öðrum
frágangi að Hamraborg 1 og til að
koma safninu fyrir á nýjum stað.
Starfsm enn Héra ðss kjala
safni ns benda Kópav ogsb úu m
á að vegna flutninganna skerð
ist óhják væmil ega afg reiðslu
geta safnsins en hún mun svo
verða öll önnur og betri þegar
flutningum lýkur.

Hver? Hvar? Hvenær?
Engin svör birtust við mynd af
tveimur konum sem birtist í des
ember. Þó hefur borist ábending
um að þær gætu tengst Sjálfstæð
isflokknum í Kópavogi, en engin
vissa er fyrir því.
Nú birtum við mynd af strákum
í ÍK-búningum og er myndin sögð
tengjast afmælishátíð Kópavogs

bæjar vorið 1985.
Þessir strákar eru ekki svo gaml
ir í dag að það beri ekki einhver
kennsl á þá og ekki væri verra að
fá að vita hvað þeir voru að gera
þarna. Allar upplýsingar eru vel
þegnar, smáar sem stórar, vin
samlega komið þeim upplýsing
um sem þið búið yfir á framfæri

Ljóð mánaðarins:

Hátíð neónljóssins
Birgi r Svan Símo na rs on
fæddi st 3. nóve mb er 1951
og ólst upp í Vesturbænum í
Reykjav ík. Tók próf í ensku
frá Hás kóla Ísl ands og vann
við kennslu m.a. á Akureyri og
Hallormsstað en hefur í mörg
ár unnið hér í Kópavogi.
Birgir yrkir um lífið og tilver
una í leik og starfi. Ljóð hans eru
opin og hreinskilin, auðskilin og
blátt áfram. Í sumum gætir kald
hæðni en meira fer þó fyrir kímn
inni og kærleika til náungans.
Ljóðabækur hans eru: Hraðfryst
ljóð (1975), Nætu rs öltu ð ljóð
(1976), Gjalddagar (1977), Ljóð
úr lífsbaráttunni (1980), Fótmál

Birgir Svan
Símonarson.

(1983), Líflínur (1985), Storm
fuglar (1987), Farvegir (1988), Á
fallaskiptum (1989), Ljóð handa
ósýnil egu fólki (1991), Vatnið
gengur í svefni (1993), Snigla
póstu r (1995), Ferð mín góð
(1997), Laufsegl (2000), Fjall í
hvítri skyrtu ( 2003), Áningar
staður augnabliksins ( 2005) og
sú nýjasta heitir Eftir atvikum
í síðasta ári. Auk þess skrifaði
hann tvær barnabækur: Unginn
sem neitaði að fljúga og Ævintýri
pennans.

við Hrafn Sveinbjarnarson hér
aðsskjalavörð á Héraðsskjalasafni
Kópavogs að Hamraborg 1. Líta
má við hjá Hrafni Sveinbjarnarsyni
eða Gunnari Marel Hinrikssyni á
skrifstofunni, hringja í þá í síma
544-4710 eða senda þeim tölvu
póst á netfangið hrafns@kopavog
ur.is eða gunnarmh@kopavogur.is

Hátíð neónljóssins
þá er Þorlákur mættur
með skötubarð og brennivín
léttgeggjuð vöruhús
opna náðarfaðm
einsog kirkjur með tíðasöng
seðlarnir ilma
einsog reykelsi og myrra
ég mæti í bænum
þungaðri konu
í húsnæðishraki
hún sagðist í alvörugamni
ætla að fæða
í draumi fjósamanns
ég kveð dapur
hraða mér heim
að horfa á vitrínga
sitja fyrir svörum
í kastljósi.

Hefst miðvikudaginn 25. janúar kl. 19:00
Kynntu þér málið á www.lindakirkja.is
og skráðu þig á netfangið
lindakirkja@lindakirkja.is
eða í síma 544 4477
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Íþróttakarl og íþróttakona Kópavogs 2011:

Kári Steinn, frjálsíþróttamaður og
Kristjana Sæunn, fimleikakona voru valin
Kári Steinn Karlss on og
Kristj ana Sæu nn Ólafsd ótt
ir urðu hluts körpust í vali á
íþróttam anni og íþróttak onu
Kópavogs 2011, og eru vel að
því komi n. Kjöri nu var lýst
við hátíðlega athöfn í Salnum
og fengu þau að launu m far
andbikar og eignarbikar jafn
framt því sem Guðr íðu r Arn
ard ótti r, form aðu r bæja rr áðs
Kópavogs, afhenti þeim hvoru
um sig 150 þúsund króna ávís
un í viðu rk enni nga rs kyni frá
bæjarstjórn Kópavogs.
Kári Steinn setti á árinu Íslands
met í hálfu maraþoni í Reykja
vík og í heilu maraþoni í Berlín.
Í Berlín náði Kári jafnframt lág
marki nu fyri r Ólympí ul eika na
sem verða í London árið 2012.
Þar með verðu r hann fyrstu r
íslenskra karla til þess að taka
þátt í maraþoni á Ólympíuleik
um. Með árangri sínum er Kári
orði n einn fremsti maraþ on
hlaupari á Norðurlöndum. Auk
glæsilegra afreka í maraþoni varð
Kári Íslandsmeistari í 5000 metra
hlaupi og bikarmeistari í 1500 og
5000 metra hlaupum. Einnig sigr
aði hann í öllum götu- og víða
vangshlaupum sem hann tók þátt
í hér á landi.
Kristjana Sæunn varð á árinu
Íslands- og bikarmeistari í hóp
fimleikum kvenna ásamt stöllum
sínum í liði Gerplu, en þær urðu
Íslandsmeistarar í fjölþraut og
sigruðu einnig á öllum áhöldum.
Hápunktinum var hinsvegar náð
í nóvember síðastliðnum þegar
hún varð ásamt liðsfélögum sín
um Norðurlandameistari í hóp
fimleikum. Kristjana Sæunn var
máttarstólpi liðsins þar sem hún
framkvæmdi erfiðustu æfingarnar
á mótinu og var í öllum umferð
um hjá Gerpluliðinu, nokkuð sem
aðeins afburðaíþ
 róttamenn gera.
Kristj ana Sæu nn segi st hafa
byrjað í fimleikum 6 ára gömul,
mamma hennar hafi farið með

Ég trúi því að allir hafi skilning á
því að þessi mörk þarf að draga
einhversstaðar. Ég hygg raunar
að margir yrðu undrandi hversu
fjölbreyttar keppnisgreinar hafa
verið bornar undir okkur hjá ÍSÍ
til samþykktar sem viðurkenndar
íþróttagreinar. Sumt af því gengur
einfaldlega upp, annað ekki.
Ég vil nefna dæmi um þrí
þraut, sem raunar var tekið sem
dæmi í umræðu um samanburð
við crossfit nýlega. Fulltrúar þrí
þrautar hafa unnið vel í sínum
málum, og greinin er alþjóðlega
viðurkennd íþróttagrein, meira
að segja sem ólympísk íþrótt. Í
kjölfar beiðni þeirra og öflugrar
uppbyggingar hér á landi brugð
umst við hjá ÍSÍ við af krafti sum
arið 2010 þar sem við hlutuðumst
til um að íþróttag reinan efnd
yrði stofnuð um þríþraut innan
ÍSÍ, sem þar með gerði keppend
um kleyft með formlegum hætti
að verða aðilar að viðkomandi
alþjóðasamtökum og taka þátt í
alþjóðlegri keppni fyrir Íslands
hönd,” segir forseti ÍSÍ.

Hópurinn sem hlaut viðurkenningu í flokki 13 til 16 ára.

hana á æfingu þar sem hún var í
mikilli hreyfiþörf! ,,Ég byrjaði að
keppa í áhaldafimleikum og 11
ára komst ég í landsliðið. Þjálf
arinn minn fór hins vegar fyrir
nokkru í annað félag og þá var
ég að hugsa um að hætta, en
kom svo á æfingu í hópfimleik
um, og sé ekki eftir því. Miðað
við áhaldafimleika fannst mér í
fyrstu þetta vera nokkuð létt, en
skemmtil egt, en ég hef fundi ð
mig mjög vel í hópnum. Þarna er
meira rætt saman, meira félags
líf, enda þurfum við að vera mjög
samstiga. Næsta verkefni er þátt
taka í Reykjav ik International
eftir viku og svo tekur íslenska
mótaröðin við. Í október förum
við út til að verja Evrópumeist
aratitilinn en þáttakan í fyrra er
það eftirminnanlegasta á mínum
fimleikaferli, þetta er lífið manns,”

Íþróttak ona ársi ns í Kópav ogi, Kristj ana Sæu nn Ólafsd ótti r.
Kári Steinn var staddur í Suður-Afríku við æfingar þegar útnefningin
fór fram.

segir Kristjana Sæunn sem stefnir
út í nám og hyggst halda áfram
að æfa fimleika í London.
Auk þessa voru veittar viður
kenningar í flokki 17 ára og eldri
og í flokki 13 til 16 ára. Flokkur
ársi ns 2011 var kjöri nn meist
araflokkur Gerplu í hópfimleik
um kvenna en liðið varð Norð
urlandameistari í hópfimleikum
kvenna auk þess að verða bæði
Íslands- og bikarmeistari.

Hverjir eru gjaldgengir?
Við val á íþróttakonu og manni
Kópavogs og við val á Íþrótta
manni ársi ns hefu r það vaki ð
undru n margra að Annie Mist
Þórisdóttir sem varð sl. sumar
heimsmeistari í crossfit skyldi
ekki koma til greina í báðum þess
um tilfellum. Ólafur Rafnsson, for
maður Íþrótta- og olýmpíusam
bands Íslands var spurður hvort
það kæmi til greina að hans mati
að breyta þeim reglum sem liggja
til grundvallar vali á Íþróttamanni
ársins og jafnvel einnig stækka
þann hóp sem stendur að valinu
hverju sinni?
,,Ég er þakkl átu r fyri r þann
heiðu r að hafa fengi ð að vera
viðstaddur glæsilega íþróttahá
tíð Kópavogs undanfarin ár, en
það er út af fyrir sig ekki innan
míns verksviðs sem forseta ÍSÍ
að fjalla um skilyrði fyrir útnefn
ingu íþróttamanns Kópavogs frek
ar en annarra sveitarfélaga. Það
er hinsvegar þannig að íþrótta
hreyfi ngi n sem slík byggi r á

umhverfi og ramma skilgreindra
íþróttagreina sem samanstend
ur af regluverki íþróttakeppni og
stjórnskipulags sem heldur utan
um skilgreindar íþróttagreinar.
Árlega standa Íþrótta- og Ólymp
íus amb and Ísl ands og Samt ök
íþróttafréttamanna fyrir sameig
inlegu hófi þar sem ÍSÍ veitir við
urkenningar til iþróttakonu og
íþróttakarls hverrar íþróttagrein
ar innan vébanda hreyfingarinn
ar, sem valin eru af viðkomandi
sérs amb öndu m eða sérg reina
nefndum, og svo útnefna Samtök
Íþróttafréttamanna íþróttamann
ársins úr hópi 10 aðila sem til
nefndir hafa verið af þeirra hálfu.
Ég er einn af þeim fjölmörgu
Íslendingum sem fylgst hafa með
þeim glæsta árangri sem Annie
Mist hefur náð, en hversu mikill
árangur sem sigur hennar var þá
hefur enn sem komið er keppnis
greinin crossfit ekki verið form
lega skilgreind sem viðurkennd
íþróttagrein. Það gæti auðvitað
orðið sterkt fyrir okkur Íslendinga
ef svo gæti orðið, í ljósi þess að
við eigum jafn glæsilegan kepp
anda og Annie Mist. En það er
ekki eingöngu í okkar höndum og
það gerist ekki sjálfkrafa, til þess
þarf að uppfylla alþjóðlegt ferli
og skilyrði líkt og aðrar íþrótta
greinar. Engin slík umsókn hef
ur borist til ÍSÍ varðandi crossfit
mér vitanlega enn sem komið er,
sem er auðvitað fyrsta forsenda
þess að greinin yfirhöfuð komi
til greina sem skilgreind íþrótt.

- Kemur til greina að þínu mati
að breyta þeim reglum sem liggja
til grundvallar vali á Íþróttamanni
ársins og jafnvel einnig stækka
þann hóp sem stendur að valinu
hverju sinni?
,,Standi vilji til þess að útvíkka
þann hóp sem unnt er að tilnefna
til verðlauna þá hygg ég að menn
kunni að lenda í vandræðum fyrr
eða síðar með skilgreiningar. Það
er ekki sjálfgefið að kröfur þar að
lútandi feli í sér samræmt skipu
lag eða jafn krefjandi keppni og
crossfit virðist vera, né jafn glæsi
lega keppendur og Annie Mist.
Svo er auðvitað óhjákvæmilegt
að líta til atr iða eins og virks
lyfjaeftirlits og fleiri slíkra atriða
sem enginn afsláttur er gefinn
af innan íþróttahreyfingarinnar.
Það eru margskonar afrek unn
in í samfélaginu, en mörkin á því
hvað teljist skilgreind íþrótt inn
an vébanda hinna frjálsu félaga
samtaka sem mynda Íþrótta- og
Ólympíusamband Íslands getur
einfaldlega ekki verið háð tilvilj
unakenndu vali, óskilgreindum
duttlungum eða einhliða ákvörð
unum aðila utan íþróttahreyfing
arinnar.”
- Í Kópav ogi er það aðe ins
íþróttaráð Kópavogs sem stend
ur að valinu, og engir aðrir sem
skrifa og fjalla reglulega um íþrótt
ir í Kópavogi, s.s. eins og Kópa
vogsblaðið. Finnst þér ekki full
ástæða til að þarna eigi sér stað
breytingar?
,,Eins og áður sagði þá er það
ekki forseta eða forystu ÍSÍ að
hafa ákvörðu na rv ald eða jafn
vel skoðun á því hvernig einstök
sveita rf él ög veita sína r viðu r
kenningar fyrir íþróttastarf. Ólík
ar aðferðir eru viðhafðar við slíkt,
og það nýjasta sem ég hef heyrt
um er netkosning íbúa. Ég tek þó
undir sjónarmið um að fjölmiðl
ar sem fjalla vel og reglulega um
íþróttir séu gjarnan verðmætur
álitsgjafi við slíkt huglægt mat á
árangri, en forræði á slíku verður
ávallt í höndum þeirra sem við
urkenningarnar veita. Það má
hinsvegar geta þess að ÍSÍ hefur
á hinn bóginn nýlega hlutast til
um að skipa vinnuhóp til sam
ræmi nga r viðm iða milli sveit
arf él aga. Aldrei má þó gleyma
því að hér er um viðurkenning
ar, gleðistundir og hvatningu að
ræða sem ég vona að verði aldrei
tile fni deilna eða neik væðni,”
segir Ólafur Rafnsson.
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Úthlutunarreglur skýrari
og ótvíræðari í Kópavogi
Reglu r Kópav ogsb æja r um
úthlutun á byggingarrétti fyrir
íbúðarhúsnæði eru mun skýrari
og ótvíræðari nú en þær voru
árið 2005. Því ættu ágreiningsat
riði þau sem fram koma í dómi
Hæstaréttar frá því fyrir jól ekki
að rísa aftur. Í dómnum kemst
Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu
að bærinn hafi árið 2005 mis
munað umsækjendum um bygg
inga rr étt á Kópav ogst úni með
ólögmætum hætti. „Vinnubrögð
við lóðaú th luta ni r í Kópav ogi
hafa harðlega verið gagnrýnd á
undanförnum árum og hafa m.a.
verið talin ólögmæt í þeim tilfell
um sem umsækjendur hafa ósk
að álits innanríkisráðuneytisins,
áður fél agsm álar áðun eyti si ns,
eða dómstóla,“ segir Guðríður
Arnardóttir, formaður bæjarráðs.
,,Úth lutu na rr eglu m bæja r
ins hefur í tvígang verið breytt
frá 2005 og þær gerðar skýrari
og gegnsærri, nú síðast þann 11.
október 2011. Ef umsækjendur um
lóð eru fleiri en einn skal nú dreg
ið á milli þeirra sem uppfylla skil
yrði um fjárhagsstöðu og hafa ekki
fengið úthlutun á síðustu tíu árum.
Afnumið hefur verið það ákvæði
að bæjarráð meti umsækjendur
út frá fjölskylduaðstæðum, búsetu
og fjárhags- og húsnæðisaðstöðu,
en um það var m.a. tekist í fyrr
greindu máli í Hæstarétti. Þá er
það framkvæmdaráð, í stað bæj
arráðs áður, sem auglýsir bygging
arrétt á lóðum, annast afgreiðslu
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Bæjarskrifstofurnar í Kópavogi.

umsókna og gerir tillögu til bæjar
stjórnar um úthlutun.”
Guðríður segir að umsækjendur

um lóðir í Kópavogi geti nú treyst
því að ums ókni r þeirra verða
metnar faglega og málefnalega.
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ER
Innritun
og upplýsingar
á dansskoli.is eða
í síma 553 6645

Salsa
Break
Street
Hip Hop
Freestyle
Brúðarvals
Lady’s style
Barnadansar
Samkvæmisdansar
Sérnámskeið fyrir hópa
Börn – Unglingar – Fullorðnir

Tjútt
Salsa
1989-20
Break
DANSSKÓ
Mambó
ER
Hiphop
Freestyle
Tjútt
Salsa
Brúðarvals
1989-200
Break
Barnadansar
Mambó
Samkvæmisdansar
Hiphop
Sérnámskeið
fyrir hópa
Freestyle
Michael
Jackson dansar
Brúðarvals
BörnBarnadansar
– Unglingar – Fullorðnir

20 Á

20 ÁR

Dansráð Íslands |

Samkvæmisdansar
Sérnámskeið fyrir hópa
Michael Jackson dansar
Börn – Unglingar – Fullorðnir
Valsheimilið Hlíðarenda
Faglærðir danskennarar

| sím

Ýmis starfsmanna- stéttar- og sveitarfélög
veita styrki vegna dansnámskeiða.
Danskennarasamband Íslands | Faglærðir danskennarar
Dansráð Íslands | Faglærðir danskennarar

Valsheimilið Hlíðarenda | sími 5
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Menntaskólinn í Kópavogi:

116 nemar útskrifuðust skömmu fyrir jól
Þann 20. desember sl. voru
brauts kráði r 116 nema r frá
Menntas kóla nu m í Kópav ogi
við hátíðlega athöfn í Digranes
kirkju. Alls 70 stúdentar, 13 iðn
nemar úr matreiðslu- og fram
reiðsludeild, 14 nemar af skrif
stofubraut, 16 úr matartækna
námi og 3 úr leiðsögunámi.
Í máli Margrétar Friðriksdótt
ur, skólam eista ra, kom fram
að stærsta verke fni hausta nn
ar hefði verið undirbúningur að
nýrri skólanámskrá í framhaldi
af nýjum lögum um framhalds
skóla. Skóli nn hefu r nú meira
frelsi í mótun námsbrauta jafnt
í bóknámi sem verknámi. Fjögur
þróunarverkefni eru nú í gangi
sem tengjast innleiðingu á nýrri
skólanámskrá. Umhverfisdagar
voru haldnir í október í sam
starfi við umh verfi sf ullt rúa og
umh verfi s- og samg öngun efnd
Kópavogsbæjar. Boðið var upp á
fjölda atburða, fyrirlestra og kvik
myndasýninga sem tengdust efni
vikunnar við miklar vinsældir.

Ný verkefni í MK
Við upphaf haustannar gerðist
skólinn „Heilsueflandi framhalds
skóli“ en því verkefni er stýrt af
Lýðheilsustöð. Þá tekur skólinn
þátt í verkefninu „Nám er vinn
andi vegu r“ en 111 neme ndu r
innrituðust í MK í haust vegna
þessa verkefnis. Byrjað var með
nýtt ums jóna rk erfi inna n skól
ans á haustönn sem felur í sér
aukna umsjón og stoðþjónustu
við nemendur upp að 18 ára aldri
og aukið upplýsingastreymi til
foreldra. Þá tekur skólinn þátt í

Þessir nemendur hlutu viðurkenningar við útskriftina. Þetta eru Aron
Ingi Ingvason fyrir frábæran árangur í eðlisfræði, Atli Þór Erlendsson
fyrir matreiðslu, Eydís Sylvía Einarsdóttir fyrir stærðfræði og efna
fræði, Gísli Matthías Auðunsson fyrir matreiðslu, Helga Hákonardótt
ir fyrir spænsku, Ingólfur Hannes Guðjónsson fyrir bókfærslu, Jenný
Guðbjörg Hannesdóttir fyrir frammistöðu í matartæknanámi, Jóhann
Örn Benediktsson fyrir frönsku, Sighvatur Magnús Helgason fyrir
frönsku, Trausti Kouichi Ásgeirsson fyrir stærðfræði, Torfhildur Hólm
Jensdóttir fyrir dönsku, Vigdís Marteinsdóttir fyrir skrifstofugreinar
og Þórunn Björg Guðmundsdóttir fyrir viðskipta- og hagfræðigreinar
auk ensku.

árið 1993. Þrír nemar hlutu viður
kenningu að þessu sinni, nýstúd
entar Þórunn Björg Guðmunds
dóttir og Eydís Sylvía Einarsdóttir
og Atli Þór Erlendsson nýsveinn í
matreiðslu. Rótarýklúbbur Kópa
vogs veitti nýstúdent Aroni Inga

Ingvasyni verðlaun fyrir góðan
árangur í raungreinum og Rótarý
klúbbu ri nn Borgi r í Kópav ogi
veitti nýsveini í matreiðslu, Atla
Þór Erlendssyni, verðlaun fyrir
góðan námsárangur í iðnnámi.

efninu „Math is beautiful, easy,
amusing and useful.“

raunfærnimati í matvælagreinum
og skrifstofugreinum fyrir fullorð
ið fólk sem vill hefja aftur nám,
svo nokkuð sé nefnt.
Kennarar og nemendur skólans
tóku á haustönn þátt í erlendu
samstarfsverkefni um stærðfræði
kennslu ásamt 5 Evrópuþjóðum.
Neme ndu r fóru til Frakkl ands
ásamt kennurum og unni í verk

Tungumála
námskeið

Forseti bæjarstjórnar, Hafsteinn Karlsson, afhenti útskriftarnemum
viðurkenningar úr Viðurkenningarsjóði MK. Viðurkenningarnar hlutu
f.v. Eydís Sylvía Einarsdóttir, Atli Þór Erlendsson og Þórunn Björg
Guðmundsdóttir.

Góður námsárangur
Fors eti bæja rs tjórna r, Haf
steinn Karlsson, afhenti útskrift
arnemum viðurkenningar úr Við
urkenningarsjóði MK sem stofn
aður var af bæjarstjórn Kópavogs

Snælandsskóla við Furugrund

AUGLÝSINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

Verkleg
námskeið

NÁMSKEIÐ Á VORÖNN 2012
Tungumál
10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda framhalds –
og talæfingaflokkum
Enska
Enska
Enska
Danska
Norska
Norska
Sænska
Franska
Franska
Ítalska
Ítalska
Spænska
Spænska
Spænska

II - III
IV
tal og les
I - II
I - II
framhald
I
framhald
I
II
I
II
tal og les

Íslenska
fyrir útlendinga I - V
10 vikna námskeið
60 kennslustundir
Icelandic
for foreigners I - V
10 week courses
60 class hours
Kurs jezyka islandzkiego
dla obcokrajowcow I - V
Kurs10-tygodniowy
60 godzin lekcyjnych
Verklegar greinar
Bókband
Frístundamálun
Silfursmíði
Skrautritun
Trésmíði
Útskurður

Saumanámskeið
Fatasaumur/
Barnafatasaumur
Skrautsaumur
Baldering
Skattering
Þjóðbúningur saumaður
Tölvunámskeið
Fingrasetning
Tölvunám I
Tölvunám II
Prjón og Hekl
Prjónanámskeið
Frágangur á prjóni
Hekl

Matreiðslunámskeið
Bakað án hveitis og sykurs
Gómsætir bauna – pasta –
og grænmetisréttir
Frönsk matargerð
heimilismatur með
suðrænu ívafi
Ítölsk matargerð
Matarmiklar súpur
og heimabakað brauð
Matargerð
fyrir karlmenn

Auktu við þekkingu þína og möguleika
á skjótan og skemmtilegan hátt
í Kvöldskóla Kópavogs

Ath. Starfsmenntunarsjóðir ýmissa stéttarfélaga styrkja félagsmenn sína til náms í Kvöldskóla Kópavogs.
Innritun og upplýsingar:

http://kvoldskoli.kopavogur.is og í síma 564 1507

Kópavogsblaðið

JANÚAR 2012

Leynileikhúsið hefur nýja önn á áttunda starfsári sínu:

Mikill kraftur og
stórkostleg leikgleði!
Vornámskeið Leynileikhúss
ins 2012 hefjast í byrjun febrúar.
Námskeiðin eru aldursskipt fyr
ir börn og unglinga í 2-10.bekk
og eru haldin í samstarfsskólum
Leynileikhússins víðsvegar um
höfðuborgarsvæðið. Hvert nám
skeið tekur 12 vikur og lýkur
með sýningu í atvinnuleikhúsi
þar sem afrakstur vinnunnar er
sýndur. Þar fá ungu leikararnir
búninga og leikhúsmálningu og
aðstandendum boðið að koma
og sjá þá blómstra á sviði nu.
Samstarfsskólar Leynileikhúss
ins hafa m.a. verið Kársnesskóli
og Snælandsskóli í Kópavogi.
Leiklistarnámskeið Leynileik
hússins byggjast fyrst og fremst
upp á mottóinu „GLEÐI“. Í raun
þýðir það að öll kennsla sem fram
fer í leiklistartímunum fer fram á
uppbyggilegan og jákvæðan hátt.
Með þetta mottó að leiðarljósi
fá nemendur leiðsögn í grunnat
riðum leiklistar með hjálp leikja.
Farið er yfir mikilvæg atriði eins
og einbeitingu, hvernig gefa skal
skýr skilaboð, hlustun, samvinnu
og leiklistarsköpun. Önnin end
ar svo á uppsetningu leikrits þar
sem allir taka þátt í að skapa leik
verk frá grunni. Þessi lokapunkt
ur er ekki síður mikil reynsla þar
sem krakkarnir fá að nýta allt sem
þau hafa lært á önninni með því
að standa á sviði og sýna frum
samið verk. Allir kennarar Leyni

Nemendur í Snælandsskóla sem tóku þátt í Leynileikhúsinu, og þeim
leiddist greinilega ekki.

leikhússins eru fagmenntaðir leik
arar og/eða leikstjórar sem hafa
góða reynslu af leiklistarkennslu.
Námskeiðin eru haldin í skólun
um sjálfum í beinu framhaldi af

skóladeginum svo foreldrar þurfi
ekki að keyra börnin í tímana.
Leynileikhúsið er lítið sjálfstætt
hugs jónaf yri rt æki sem hefu r
starfað síðan 2004.

www.borgarblod.is
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Alfa-námskeið eykur
þekkingu á kristinni trú
dýrmæt. Efasemdafólk hefur sótt
þessi námskeið og öðlast nýja
innsýn. Hvað er að vera kristinn?
Hvað er að vera trúaður? Er Biblí
an einhvers virði fyrir mér og af
hverju dó Kristur fyrir mig? Þess
ar spurni nga r og marga r fleiri
geta komið upp og eru ræddar á
námskeiðinu,” segir Sveinn.

ENNEMM / SÍA / NM49746

Alfa-námskeið hefst í Linda
kirkju 25. janú a r nk. Hvert
námskeið spannar 10 vikur, en
hist er eitt kvöld í viku, á mið
vikudagskvöldum. Hvert nám
skeiðskvöld hefst kl. 19.00 með
léttum kvöldverði, en kostnaði
er haldið í lágmarki. Tveir guð
fræðinemar, Sveinn Alfreðsson
og Ægir Örn Sveinsson munu
stýra námskeiðinu í samstarfi
við sókna rp resti nn, sr. Guð
mund Karl Brynjarsson. Báðir
eru þeir Ægir Örn og Sveinn fjöl
skyldumenn sem völdu að fara í
guðfræðinám á fullorðinsárum.
Sveinn hafði starfað í áraraðir
sem kenna ri, deilda rs tjóri og
skólastjóri en Ægir Örn er tölv
unarfræðingur og starfar sem
slíkur á vegum Þjóðskrár með
fram námi.
En hvað er Alfa?
Það er notalegt, skemmtilegt
og fræðandi námskeið þar sem
fjallað er á einfaldan og þægi
legan hátt um grundvallaratriði
kristinnar trúar. Alfa námskeið
ið hefur fyrir löngu skipað sér
sess sem eitt vinsælasta kristi
lega grunnámskeið heims, en um
17 milljónir manna hafa sótt það
í 166 löndum. Á Alfanámskeiði
gefst tækifæri til að slaka á, deila
hugsu nu m og skoðu nu m með
öðrum þátttakendum og ræða til
gang lífsins. Námskeiðið er fyrst
og fremst ætlað fólki sem er ekki
vant að fara í kirkju en hefu r
áhuga á kristinni trú, en er auðvit
að opið öllum öðrum.
Sveinn segir að námskeiðið sé
ekki síst mannræktarstarf, kjör
ið tækifæri til að vaxa og öðlast
dýpri innsýn í trúna. Það kann
að opna aftur fyrir það sem við
komandi var kennt í æsku, opna
okkur Biblíuna á nýjan hátt og
skapa hispurslaus og uppbyggileg
tjáskipti um kristina trú. Sveinn
segir að virk þátttaka í Alfa-nám
skeiði hafi breytt lífi og lífsskoð
un margra. Farin er helgarferð
úr bænum yfir nótt og hefur sú
ferð verið mörgum þátttakendum

,,Alfa er námskeið þar sem fólk
er oft viljugra til að tjá sig, það
nær inn fyrir skelina á fólki, allir
hafa rétt til að tjá sínar skoðanir
og oft er það grunnur skemmti
legra skoðanaskipta. Námskeiðið
hentar fólki á öllum aldri, ungling
um sem öldungum í öllum stigum
þjóðfélagsins,” segir Ægir Örn.

Sveinn Alfreðsson og Ægir Örn Sveinsson stýra Alfa-námskeiði í
Lindakirkju sem hefst í þessum mánuði.

Við gerum
Vínbúðina
Dalvegi
fallegri og betri

Opnu
15. fe m aftur
brúar

Vínbúðin Dalvegi verður lokuð
til 15. febrúar vegna endurbóta.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod@simnet.is

HJÁLPARSÍMI
RAUÐA KROSSINS

1717

Opinn allan sólarhringinn
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)
Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda
vinbudin.is
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Námsfólki refsað
Tolli og Brian Pilkinton á
menningardögum í Lindaskóla
Menningardagar voru í desem
ber í Lindaskóla, en hefð er kom
in á þá á þessum árstíma. Dag
skráin var fjölbreytt og skemmti
leg en glæsilegar sýningar Tolla
og Brian Pilkington settu mikinn
svip á menningardagana.
Neme ndu r í 1.-7. bekk heim
sóttu Eddu og Ingu Birnu á kaffi
húsið, fengu kakó og kökur. Nem
endur í 7. bekk lásu valdar sögur
fyrir hvern bekk. Að venju fóru
nemendur í 1.-7. bekk í heimsókn
í Lindakirkju þar sem Guðmundur
Karl og Guðni tóku á móti hópn
um. Það var notalegt að koma í
Lindakirkju og framkoma nem
enda var til fyrirmyndar. Mikið
fjölm enni var á stóru jólas am
stundinni sem haldin var skömmu
fyrir jól, en samstundinni lauk á
helgileik sem nemendur í 4. bekk
sáu um. Hann tókst sérlega vel
og eiga neme ndu r skili ð mik
ið hrós fyrir leik og söng. Brian
Pilkington kom svo í heimsókn og
fræddi nemendur í 5.-7. bekk um

Tolli við eina mynd sína á menningardögum sem bar heitið Tara –
móðir allra Búdda, ásamt áhugamanni um list Tolla, Andra Stefáni
Bjarnasyni í 10. bekk.

starfið sitt sem teiknari og hvern
ig hann teiknar myndir sínar.
Í föndursmiðjum hjá unglinga

deildinni var sælgætiskransinn
vinsæll og nokkrar nýjar glugga
skreytingar litu dagsins ljós.

Hvernig lækkum við skatta
og skuldir bæjarins ?
Stefnumót við bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins
Miðvikudaginn 18. janúar n.k. mun Sjálfstæðisfélagið í Kópavogi kalla saman bæjarfulltrúa
flokksins á stefnumót við bæjarbúa.
Fundarefnið er fjárhagsáætlun bæjarins, tillögur XD varðandi hana, lækkun skulda bæjarfélagsins ofl.
Allir velkomnir í Muffins bakery í Hamraborginnni, fundurinn hefst k. 17:30.
Eðalkaffi á boðstólnum

Í nýrri fjárhagsá ætlun meiri
hlutans í Kópavogi finnast margar
breytingar á gjaldskrám. Sumar
þeirra eru jafnvel skiljanlegar að
einhverju leyti. En fréttatilkynn
inga r um að fore ldra r greiði
í raun lægra hlutfall af rekstar
kostnaði leikskóla heldur en áður,
breyta ekki þeirra staðreynd að
hærri upphæðir fara úr veskjum
fore ldra vegna vistu na r barna
þeirra í leikskólum eða skólum.
Þrátt fyrir þann útúrsnúning er
staðreyndin sú að gjöldin hafa
hækkað.
Ein versta og að mínu mati takt
lausasta hækkunin sem hefur litið
dagsljós, er sú að til þess að fá
afslátt námsmanna á leikskóla
gjöldum þurfa BÁÐIR foreldrar að
vera í námi. Hingað til hefur það
verið nægilegt að annað foreldrið
sé í námi til þess að aflátturinn
komi til nota. Í ömurlegu efna
hagsástandi sem rekja má meðal
annars til framtakslausrar ríkis
stjórnar sem kemur markvisst í
veg fyrir fjárfestingar og atvinnu
starfsemi, er fólk hvatt einarðlega
til að fara í nám. Vinnumálastofn
un er meðal annars með átök til
þess að koma eins takl ingu m í
nám til þess að koma í veg fyrir
einangrun heima við á bótum.
Með því að hvetja fólk til náms
ávinnst a.m.k. þrennt; annars veg
ar fer fólk af atvinnuleysisbótum
og hins vegar fjölgar möguleikum
þeirra til annarra starfa og samfé
lagið verður enn ríkara að man
nauði. Ávinningurinn er ótvíræð
ur þrátt fyrir að námsmaðurinn
að öllum líkindum, sé að setja sig
í skuldir við LÍN.
Námsfólk í Kópavogi fær því
kalda r kveðju r þetta árið. Nú
nægir ekki lengur að annað for
eldrið sé í skóla og/eða atvinnu
laust til þess að Kópavogsbær

komi á móts
við það með
afslætti á leik
skólagjöldum.
Núna er kraf
an að báði r
foreldrar séu í
þeim aðstæð
um.
Ef miða
 ð
er við 8 tíma Karen
vistu n þá 9 Halldórsdóttir.
vetra rm ánu ði
sem námsmaður ætti að fá afslátt,
myndi námsmaðurinn í dag spara
um 52.848 í leikskólagjöld. Ef mið
að er við nýjar reglur fá einungis
hjón eða sambúðarfólk sem bæði
eru í námi þennan afslátt. Náms
maðurinn-lántakinn sem er svo
lánsamur að hafa enn fyrirvinnu
á heimlinu fær því refsingu þess
efnis að hann skal borga þess
ar rúmu 52 þúsund krónur á árs
grundvelli.
Flestir námsmenn þurfa að taka
námslán til að þrauka tekjulausa
skólag öngu. Sú lántaka verður
enn hærri ef báðir foreldrar eru
í námi. Það eru vissulega forrétt
indi að vera í námi, en að hjón
um og fólki í sambúð sem býr við
skertar tekjur vegna námsgöngu
annars aðilans sé beinlínis refs
að fyri r skólav ist er alg erl ega
taktlaus aðgerð. Fróðlegt verð
ur að sjá hversu mikill sparnað
urinn verður hjá meirihlutanum,
en áleitna spurninginn er samt
sú, hversu margir munu jafnvel
hætta við að fara í nám.
Karen Halldórsdóttir

www.borgarblod.is

WORLD CLASS ÖGURHVARFI KYNNIR...
Nýir opnir hóptímar í tímatöflu: Dansstúdíó World Class:
HiiT Fit
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Gerðar eru styrktar- og þolæfingar með og án
lóða í mislöngum lotum. HIIT Fit miðar að því að ná
hámarksárangri í hverjum tíma, auka styrk og þol og
bæta heilsuna.

8-11 ára (hefst 16. janúar)
Byggt er á grunnþjálfun þar sem öll undirstöðuatriði
í styrk- og liðleikaþjálfun eru kennd ásamt tækni,
túlkun og sköpun

Opnir Zumba tímar

12-15 ára (hefst 16. janúar)

Body spinning

25 ára og eldri (hefst 16. janúar)

Skemmtileg blanda af spinning og stöðvaþjálfun.
Aukið þrek og styrkur.

Áhersla er lögð á alhliða líkamsþjálfun
í form dans og danstækni

Kynntu þér úrval hóptíma á worldclass.is

Dansstúdíó World Class býður upp á 13 vikna dansnám.
Kynntu þér úrvalið á worldclass.is.

Zumba er einfaldur dans og fitness með geggjaðri
suður-amerískri tónlist. Mikil brennsla og geggjað stuð!

Um er að ræða fjölbreytt dansform með
hærra flækjustigi en í grunnflokkum.

World Class Laugum Reykjavík • Kringlunni Reykjavík • Spönginni Grafarvogi • Lágafellslaug Mosfellsbæ
Ögurhvarf Kópavogi • Turninum Kópavogi • Sundlaug Seltjarnarness • Dalshrauni Hafnarfirði • HR Reykjavík.
Korthafar fá aðgang að Laugardalslaug, Lágafellslaug og Sundlaug Seltjarnarness.

WORLD

CLASS

14

Kópavogsblaðið

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
Það sem hafa ber í huga
varðandi andlát og útför
Hermann Jónasson

Áratuga reynsla
Íslenskar og vistvænar
líkkistur
Sverrir Einarsson

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

JANÚAR 2012

Landnámssýning í Álfhólsskóla
Leikl istah ópu r og tónl ista r
hópur í Álfhólfsskóla var á þrett
ándanum með þriðju sýningu
barnanna í landnámsþemanu í
vetur og var foreldrum boðið að
koma og fylgjast með.
Hina r list- og verkg reina rn
ar voru með opið hús og höfðu
þar að auki lagt hönd á plóg við
búninga og leikmynd og heimilis
fræðihópurinn bauð gestum upp
á lummur að fornum sið. Krakk
arnir og leiðbeinendur þeirra eiga
hrós skilið fyrir þetta framtak.

Kristín Ingólfsdóttir

Börnin klæddust skemmtilegum búningum sem jók áhrifin til muna.

Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Trimmarar í hópi eldri borgara
gerðu sér dagamun
Tvisvar í viku kemur hópur
eldri borgarar saman í íþrótta
húsinu Fífunni í Kópavogi, geng
ur nokkra hringi en síðan tekur
Jón Sævar Þórðarson íþrótta
kennari við þeim og pískar þau
út. Miðað er við að þátttakendur
séu komnir á eftirlaunaaldur en
aldursdreifing er þó nokkur, sá
elsti fæddur 1926, og verður því
86 ára á þessu ári.
Allnokkrir aðrir eru á níræðis
aldri. Á þriðjudögum sest hóp
urinn niður efrir hreyfinguna og
fær sér kaffi, en á föstudögum er
aðeins bætt í og þá er boðið upp
á kaffi og meðlæti.
Um jólal eiti ð gerði hóp
uri nn sér þó dagam un, og
s e t t i s t á j ó l a k r æ s i n g u m ,
hangikjöti og fleiru.

Veisluborðið var sannarlega girnilegt.

Dansskóli Jóns Péturs og Köru:

“Lady´s style” er nýtt á Íslandi”
Bíldshöfði 12 · 110 Rvk · 5771515 · skorri.is

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U M H YG G J A

•

T R AU S T

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Nú fer vorönn 2012 að hefjast
í Dansskóla Jóns Péturs og Köru
og hefst kennsla laugardaginn
14. janúar.   Dansskólinn býður
upp á fjölbreytt námskeið fyrir
alla aldurshópa og ættu allir að
finna eitthvað við sitt hæfi.
Lady’s style er nýtt á Íslandi.  
Þetta er námskeið fyrir konur þar
sem kennd eru létt dansspor við
tónlist sem er   vinsæl á hverjum
tíma. Kenndar eru dansrútinur
sem eru settar saman með kven
legu m og þokkaf ullu m hreyf
ingu m. Það er Elli na Baykova
sem kennir á námskeiðinu. Hún
kenndi álíka námskeið í Moskvu
sem nutu gríðarlegra vinsælda.
Sem fyrr verður boðið upp á
námskeið í barnadönsum, sam
kvæmisdönsum, Salsa, Freestyle,
Hip Hop , Break/Street og Zumba.
Hinn kunni tónlistarmaður Júlí
Heiða r mun kenna Hip Hop.
Bræðurnir Danny og Nonni sem
komust í úrslit í dansþættinum
Dans Dans Dans munu sjá um
kennslu í Break og Streetdansi.
Ellina Baykova sér um kennslu í
Freestyle og Zumba ásamt Köru.
Jóhannes Agnar Kristinsson verð
ur með Salsanámskeið. Jón Pétur
og Kara ásamt aðstoðarkennur
um sjá um kennslu í barnadöns
um og samkvæmisdönsum.  
Dans er frábær leið til að styrkja sál og líkama.   Að fara í dans
skóla er góð hreyfing en ekki síst
góð leið til að auka sjálfstraust og
öryggi. Fyrir börn og unglinga er
í dansinum að finna mikla hreyf
ingu og útrás og einnig er lögð
mikil áhersla á agaða framkomu.  
Dans reynir á samhæfingu hreyf
inga dansarans og tónlistar og í
paradansi bætist við samhæfing
við hreyfingar dansfélagans.   Í

Ellina Baykova annast kennslu í Freestyle og Zumba ásamt Köru.

fullorðinshópum dansa pör sam
an og á þessum tímum er fólk
farið að leita meira inná við.   Í
dansinum fá pör góða hreyfingu,
skemmtilegan félagsskap og síð
ast en ekki síst samv eru með
hvort öðru. Oft er það svo að pör

sækja sér hreyfingu í sitt hvoru
lagi en í dansi nu m same ina st
þau og eiga sinn tíma saman einu
sinni í viku.
Innritun er hafin og fer fram
á heimasíðu dansskólans www.
dansskoli.is.

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi
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HK-ingurinn Ólafur
Er taumlaus áhugamaður um fótbolta!
Bjarki með landsliðinu
Nýr framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar Breiðabliks:

Atli Sigurðarson tók við starfi framkvæmda
stjóra knattspyrnudeildar  Breiðabliks í desember
s.l. af Svavari Jósefssyni. Atli er gamall Kópa
vogsbúi, flutti fyrst í Kópavoginn uppúr 1990 frá
Reykjavík og bjó í bænum í um 16 ár. Hann lagði
sitt af mörkum við uppbyggingu bæjarins, keypti
fyrst litla íbúð í Kópavoginum og byggði seinna
parhús í Grófarsmára. Hann býr í dag í Garða
bænum en annar sona hans æfir knattspyrnu með
Breiðabliki svo taugin til félagsins er enn sterk
og hefur aldrei slitnað. ,,Ég hef því haldið með
Breiðabliki allar götur síðan 1990 svo það er gam
an að koma nú til þessara starfa fyrir félagið. Ég
hef því fylgst vel með starfi félagsins og séð m.a.
að unglingastarfinu hefur verið mjög vel sinnt,
enda knattspyrnudeildin í dag sú stærsta og ein sú
öflugasta á landinu.“
Atli segist hafa stundað mikið íþróttir þegar hann
var yngri þó ekki sé hann þekkt nafn á knattspyrnu
völlunum! ,,Ég stundaði nokkuð blak með Þrótti í
Reykjavík sem síðar leiddi mig út í þjálfarastarf í
þeirri íþrótt, og á Íslandsmeistaratitil í íþróttinni
sem slíkur. En ég hef alltaf verið mikill knattspyrnu
áhugamaður og finnst fótbolti vera skemmtilegasta
íþrótt í heimi. Það er ekki bara gaman að spila fót
bolta því það er ekki síður gaman að horfa á fótbolt
an og tala um hann. Fótbolti getur verið endalaus
uppspretta umræðuefnis,” segir Atli Sigurðarson.

Virkur í foreldrastarfi
Atli var mjög virkur í foreldrastarfi meðan hann
bjó í Kópavogi og var meðal annars formaður for
eldrafélags Kársnesskóla og í stjórn SAMKÓP auk
þess sem Atli var í stjórn Heimilis og skóla. Atli
vann lengi sem verkefnastjóri hjá Símanum og sinnti
þar einkum markaðs- og sölutengdum verkefnum á
sviði Internetsins. Atli söðlaði síðan um og gerðist
aðstoðarmaður framkvæmdastjóra Vatnsvirkjans

Atli Sigurðarson, framkvæmdastjóri knattspyrnu
deildar Breiðabliks.

þar sem hann sinnti rekstrartengdum verkefnum,
auk þess sem hann sá um markaðs- og sölumál.
Atli varð seinna sölustjóri hjá InnX þar sem hann
sinnti sölu- og markaðsmálum hjá framsæknu fyrir
tæki í húsgagnageiranum.
,,Ég hlakka til að takast á við fjölbreytt verkefni
fyrir knattpyrnudeild Breiðabliks. Knattspyrnudeild
in er sú stærsta á landinu með um 1.300 iðkendur
og mikið er lagt í þjálfun yngri flokka félagsins. Ég
hef orðið var við mikinn metnað á öllum sviðum
innan félagsins og það er virkilega gaman að sjá
hvað foreldrar iðkenda eru áhugasamir og vinnu
fúsir þegar taka þarf til hendinni s.s. við fjáröflun og
fleira. Foreldrastarf innan íþróttafélaga er líka frá
bær leið til að kynnast öðrum foreldrum og jafnvel
nágrönnum sínum  auk þess sem það eykur lífsgæð
in,” segir Atli Sigurðarson.

Ólafu r Bjarki Ragna rss on,
handboltamaður í HK var fyr
ir nokkru vali n í úrt aksh óp
íslenska handboltalandsliðsins
sem keppa mun á Evrópumótinu
í Slóvakíu í þessum mánuði.
Liði ð leiku r landsl eik gegn
Finnu m í Lauga rd alsh ölli nni á
morgun áður en haldið verður
út. Þegar þetta er ritað er ekki
vitað hvort Ólafur Bjarki komst
gegnum nálarauga Guðmundar
Guðmundssonar þjálfara og fer
út með liðinu. Ólafur Bjarki hef
ur staðið sig afar vel í haust á
N1-mótinu í handbolta og verið
einn af burðarásum liðsins sem
er toppbaráttu í deildinni.

Ólafu r Barki með viðu rk enni ngu
sem hann hlaut á Íþróttah át íð
Kópavogs.

HK-ingar með blysför
á þrettándanum
- árshátíð 28. janúar nk.

Uppskeruhátíð frjálsíþróttamanna í
Breiðabliki fór fram milli jóla og nýárs
Á upps keruh át íð meista ra
flokks Breiðabliks í frjálsíþrótt
um mættu um 40 manns, iðk
endur, þjálfarar, stjórn deildar
og meista raf lokksr áðs ásamt
aðs tande ndu m. Veitta r voru
fjölmargar viðurkenningar fyr
ir árangur ársins 2011 sem var
sterkt ár hjá Blikum í frjálsum.
Blika r eignu ðu st 40 Ísl ands
meista ra sem alls náðu 89
Íslandsmeistaratitlum. Sett voru
22 Íslandsmet í heildina og þar
af 5 á þriðja síðasta degi ársins,
á Áramóti Fjölnis. Breiðablik átti
7 einstaklinga í A-landsliðinu og
4 í ungl ingal andsl iði nu. Fél ag
ið átti fulltrúa á NM í fjölþraut
um, NM 19 ára og yngri, HM 17
ára og yngri, Olympí ud ögu m
Evrópuæskunnar, EM 19 ára og
yngri, Smáþ jóðal eiku nu m og
MM öldunga.
Veittar voru fjölmargar viður
kenningar, m.a. fyrir Íslandsmet
Kára Steins Karlss ona r í hálf
maraþoni og maraþoni, öldungur
ársins var Jón Bjarni Bragason
fimmfaldur Norðurlandameistari
og viðurkenningar fyrir landsliðs
sæti hlutu Arna Ýr Jónsdóttir,

Lagt af stað í blysför um Fossvogsdalinn.

Þessi glæsilegi hópur hlaut viðurkenningar á uppskeruhátíðinni.
Frá vinstri; Magnús Bjarki Guðmundsson, Ólafur Werner Ólafsson,
Sigurjón Hólm Jakobsson, Sveinn Sampsted, Valdimar Friðrik Jón
atansson, Kári Steinn Karlsson, Sindri Hrafn Guðmundsson, Esther
Rós Arnarsdóttir, Guðrún María Pétursdóttir, Irma Gunnarsdóttir, Jón
Bjarni Bragason, Arna Ýr Jónsdóttir, Stefanía Valdimarsdóttir, Magn
ús Valgeir Gíslason og  Stefán Guðmundsson. Aðrir sem hlutu viður
kenningu en voru fjarstaddir eru eru Elma Lára Auðunsdóttir, Elmar
Tryggvi Hansen, Krister Blær Jónsson og Arnór Jónsson.

Arnó r Jónss on, Guðr ún Marí a
Pétursdóttir, Kári Steinn Karls
son, Magnú s Valg eir Gíslas on,

Stefa ní a Valdim arsd ótti r og
Stefán Guðmundsson.

Hanna Rún og Sigurður Þór í Dansíþrótta
félagi Kópavogs eru danspar ársins
Stjórn Dansíþróttasamband Íslands ásamt aðildarfélög
um sínum valdi fyrir nokkru þau Sigurð Þór Sigurðsson og
Hönnu Rún Óladóttir frá Dansíþróttafélagi Kópavogs, Dan
spar ársins 2011. Sigurður Þór og Hanna Rún byrjuðu að
dansa saman í janúar 2009 og hafa þau unnið Íslandsmeist
aratitla á hverju ári síðan.
Sigurður og Hanna hafa bætt sig mikið á milli ára eins og
sjá má á afrekum þeirra. Þau fengu 16. sæti á Evrópumeistara
mótinu í Frakklandi á árinu sem er besti árangur sem Íslend
ingar hafa náð á því móti. Fyrir ári síðan (2010) kepptu þau á
Heimsmeistaramótinu í latin dönsum og fengu þá 48. sæti en
í ár (2011) fengu þau 25. sæti af 84 pörum, sem sýnir hversu
mikið þau hafa bætt sig á einu ári. Þau kláruðu sitt keppnis
tímabil á árinu með því að hreppa Norður- Evrópumeistaratit
il, með 44 merkingar í fyrsta sæti af 45 mögulegum.

HK efndi til blysf ara r á
þrettándanum, og var gengið
undir trommuslætti frá Skóla
hljómsveit Kópavogs um dal
inn en öllum viðstöddum stóð
til boða að kaupa blys til að
bera í skrúðgöngunni. Að lok
inni skrúðgöngunni var boðið
upp á glæsilega flugeldasýn
ingu, en inni í Fagralundi var
selt heitt kakó.

Hanna Rún og Sigurður Þór. Á Íþróttahátíð Kópavogs
hlutu þau einnig viðu rk enni ngu fyri r ára ngu ri nn
sinn, m.a. fyrir árangur á erlendum vettvangi.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Verið er að skipuleggja árs
hátíð HK sem fram á að fara 28.
janúar nk. Hún verður haldin
í íþróttahúsinu í Digranesi en
hún hefur oft verið minni í snið
um og í litlum sal í Fagralundi.
Það á sem sagt að rífa upp smá
stemmningu í kringum klúbb
inn og í bænum og þetta er við
leitni í þá veru.

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

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK
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tilboð gildir til 20. janúar 2012

Kortið gildir í líkamsrækt, spinning og sund í
Sundlaug Kópavogs og líkamsrækt og sund í Salalaug.
Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470
Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480
www.acticgym.is

