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Turninum Kópavogi

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. HREINT

hugsar vel
um sína!
Fagleg ræsting fyrirtækja 

og stofnana

Reykjavík • Akureyri • Selfossi 
Hveragerði • Akranesi

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is

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

- Íþróttahátíð
Kópavogs
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- Leikfélag
Kópavogs 55 ára
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Heill heimur af hollustu!
Líttu við og leyfðu

sérhæfðu starfsfólki okkar
að aðstoða þig
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Hálfreistur
Smáralindarturn

Á fundi bæj ar ráðs 5. Jan ú ar sl. 
var staða fram kvæmda við Norð
ur turn Smára lind ar rædd. Þar 
lagði Ómar Stef áns son bæj ar full
trúi Fram sókn ar flokks fram eft ir
far andi bók un:,,Hver er staða mála 
við fram kvæmd ir Norð ur turns við 
Smára lind?“ Turn inn hef ur stað ið 
hálf byggð ur um all langt skeið og 
eng in teikn á lofti um það að ljúka 
eigi fram kvæmd inni. 

Hundahaldbannaðá
17.júní

Ómar Stef áns son lagði einnig 
fram bók un þar sem seg ir: ,,”Und
ir rit að ur tel ur að hunda hald 
eigi ekki við á hin um fjöl mennu 
há tíð ar höld um sem fram fara á 
Rúts túni þann 17. júní. Við und
ir bún ing þeirra verði því horft til 
þess að banna hunda þar þann 
dag.“ Bæj ar ráð tek ur und ir bók un 
Ómars Stef áns son ar. Sann ar lega 
orð í tíma töl uð.

Endurskoðun
ársreikninga,útboð

Á fundi bæj ar stjórn ar skömmu 
fyr ir jól var lögð fram til laga fjár
mála og hag sýslu stjóra vegna til
boða í verk ið ,,End ur skoð un Kópa
vogs bæj ar 20112012” skv. út boðs
gögn um gerð um af fjár mála deild 
Kópa vogs bæj ar dags. í nóv em ber 
2011. Kostn að ar á ætl un nam 32,8 
millj ón um króna en lægsta til boð
ið var frá Deloitte hf. Að upp hæð 
8,6 millj ón ir króna. Bæj ar ráð sam
þykkti með fjór um at kvæð um 
gegn einu að leit að yrði samn inga 
við lægst bjóð anda Deloitte hf. 
Þar sem ágrein ing ur var um mál
ið þarfn ast það af greiðslu í bæj
ar stjórn. Gunn ar Birg is son lagði 
fram bók un þar sem seg ir m.a.: 
,,Við und ir rit að ir telj um að til boð 
Deloitte í end ur skoð un bæj ar
reikn inga fyr ir árin 2011 og 2012 
sé al gjör lega óraun hæft, þ.e. 4,3 
millj ón ir kr. fyr ir hvert ár eða 27% 
af kostn að ar á ætl un. Það er svip uð 
upp hæð eins og það kost ar með
al stórt fyr ir tæki með veltu upp á 
nokk ur hund ruð millj ón ir króna, 
en Kópa vogs bær velt ir yfir tutt ugu 
millj örð um króna með 7000 reikn
ings lykla. Ann að hvort verð ur 
end ur skoð un in nán ast eng in eða 
hins veg ar fær fyr ir tæk ið (Deloitte) 
önn ur verk efni hjá bæn um til að 
bæta sér upp lágt til boð. Eins og 
al kunna er eru Deloitte hirðend
ur skoð end ur Sam fylk ing ar, Vin
strigrænna og Fram sókn ar flokks, 
sér stak lega eft ir pant aða skýrslu 
frá þeim í jan ú ar 2009 um við
skipti Frjálsr ar miðl un ar við Kópa
vogs bæ. All ar full yrð ing ar í þeirri 
skýrslu voru hrakt ar af helsta sér
fræð ingi í út boðs rétti, Ei ríki El í asi 
Þor kels syni hjá lög manns stof unni 
Lex hf. Ef fram an greint er skoð
að í sam hengi er aug ljóst í hvað 
stefn ir. Við greið um því at kvæði á 
móti þess ari til lögu meiri hlut ans.“ 
Að al steinn Jóns son studdi til lögu 
Gunn ars. Bæj ar stjórn sam þykkti 
með 9 at kvæð um gegn tveim ur að 
leita samn inga við Deloitte.

Bílaþvottastöðí
Hagasmára

Á fundi byggg ing ar full trúa, Gísla 
Norð dahl fyr ir skömmu var sam
þykkt er indi er indi Æv ars Ís berg 
og Ingi bjarg ar Jóns dótt ur um leyfi 
til að gera breyt ingu á innra skipu
lagi að Borg ar holts braut 51. Fast
eigna fé lag Ís lands ehf., Haga smári 

1, Kópa vogi, sótti 19. des em ber sl. 
um leyfi til að inn rétta bíla þvotta
stöð og byggja skyggni að Haga
smára 2. Bygg ing ar full trúi hef ur 
sam þykkt það er indi. Land spít ali 
Há skóla sjúkra hús hef ur sótt um 
leyfi til að byggja við bygg ingu við 
líkna deild að Kópa vogs braut 1. 
Bygg ing ar full trúi sam þykkti er ind
ið.

Lóðarskilogdagsektir
Á fundi bæj ar ráðs í des em ber

mán uði sl. var tek in fyr ir krafa um 
end ur greiðslu gatna gerð ar og 
yf ir töku gjalda vegna Tóna hvarfs 
7. Um sögn lá fyr ir frá skrif stofu
stjóra um hverf is sviðs varð andi 
lóð ar skil. Bæj ar ráð sam þykkti að 
geng ið verði til við ræðna við lóð
ar hafa um lóð ar skil á grund velli 
fram lagðr ar um sagn ar. Á sama 
fundi var ósk að eft ir upp lýs ing um 
varð andi dag sekt ir af Vinda kór 28 
en áður var ósk að eft ir þeim upp
lýs ing um á fundi bæj ar ráðs 23. 
sept em ber sl! Greini lega ekki mjög 
hrað virk af greiðsla.

SkipulagáKársnesi
Á fundi skipu lags nefnd ar 23. 

ágúst sl. fól skipu lags nefnd skipu
lags stjóra að ræða við hand hafa 
bygg ing ar rétt ar á ný leg um skipu
lögð um svæð um í vest ur bæ Kópa
vogs þ.e.a.s. bryggju hverf ið við 
Vest ur vör, Bakka braut og Hafn ar
braut/Vest ur vör (reiti 4 og 7) um 
að dreg ið verði úr bygg ing ar magni 
á um rædd um svæð um. Á fundi 
bæj ar ráðs 8. sept em ber sl.  2011 
var sam þykkt að fela bæj ar stjóra 
og sviðs stjóra um hverf is sviðs  ,,að 
ræða við hand hafa bygg ing ar rétt
ar á ný lega skipu lögð um svæð um 
í vest ur bæ Kópa vogs um bygg ing
ar magn á þeim svæð um.” Skipu
lags nefnd hef ur ósk að eft ir sam
an tekt á stöðu við ræðna bæj ar ins 
og hand hafa bygg ing ar rétt ar um 
þetta mál.

Ferðamálastefna
ímótun

Á fundi skipu lags nefnd ar var 
ný lega rætt um tjald svæði í Kópa
vogi. Á fund in um var lögð fram 
um sögn um hverf is og sam göngu
nefnd ar um tjald stæði í Kópa
vogi sem sam þykkt var 22. ágúst 
2011. Vís að er til vinnu við gerð 
ferða mála stefnu fyr ir bæ inn. Á 
fundi íþrótta ráðs var svo mál ið til 
um sagn ar. Þar voru lagð ar fram 
hug mynd ir Skipu lags og bygg ing
ar deild ar að stað setn ingu tjald

svæð is á Kópa vogs túni og í Kópa
vogs dal. Íþrótta ráði lýst vel á þær 
hug mynd ir sem fram koma í til
lög un um. Bæði Kópa vogs tún og 
Dal smára svæð ið koma til greina 
af hálfu íþrótta ráðs. Ráð ið bind
ur von ir við að tjald svæði í Kópa
vogi hafi já kvæð áhrif á nýt ingu 
og rekst ur sund lauga og ann ara 
íþrótta mann virkja í bæn um.

Furðufiskarsjá
ummatá
bæjarskrifstofum

Ný lega fór fram út boð á mat fyr ir 
starfs fólk bæj ar skrif stof unn ar 2011 
– 2012.  Til boð bár ust frá Furðu
fisk um ehf. að upp hæð 11.990.000  
krón ur og frá H & K veit ing um ehf. 
að upp hæð 12.550.000 krón ur. 
Kostn að ar á ætl un nam 13.200.000 
krón um. Bæj ar ráð sam þykkti til
lögu um að geng ið yrði til samn
inga við lægst bjóð anda. Guð rún 
Páls dótt ir, bæj ar stjóri, vék af fundi 
und ir þess um lið.

NemendurKársnes
skólalukufyrstirvið
bronsið

Krakk ar í Kárs nes skóla  luku 
fyrst ir við brons ið í Gull, silf ur, 
brons verk efni  sem Skák skóli 
Ís lands og Skákakadem ía Kópa
vogs hafa hann að fyr ir krakka á 
grunn skóla aldri en dæm in eru 
sam in af Helga Óafs syni skóla
stjóra Skák skóla Ís lands en fyr ir
mynd in er feng in úr bæk ling um 
sem Æsku lýðs ráð Reykja vík ur og 
Tafl fé lag Reyka vík ur gáfu út fyr
ir nokkrum ára tug um síð an, lík
leg ast að sænskri fyr ir mynd. Það 
var Grét ar Hall dórs son skóla
stjóri Kár nes skóla sem af henti 
brons merk ið og brons bæk ling
inn árit að an af prófs stjór an um 
Helga Ólafs syni. Gam all nem
andi úr Kárs nes skóla, Hlíð ar Þór 
Hreins son og helsti for svars mað
ur Skákakaden íu Kóp vogs (og 
skák styrkt ar sjóðs ins) mætti við 
af hend ing una en Skákakadem
ía Kópa vogs hef ur ver ið dug leg 
að styrkja skák starf í Kópa vogi 
og greiddi hluta kostn að ar við 
fram leiðslu merkja og bæk linga. 
Að af hend ingu lok inni hófst jóla
mót Kárs nes skóla og þar sigr aði 
Sölvi Sant ons, Kor mák ur Máni 
Kol beins son varð í 2. sæti og 
Andri Snær Þór ar ins son varð í 
3. sæti. 1. verð laun stúlkna hlaut 
Katla Ró berts dótt ir.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

Í byrj un árs leit um við vís bend inga um næstu skref, lát um 
hug ann reika til lið inn ar tíð ar, met um reynsl una og lær um 
af henni. Árið sem við höf um ný lega hvatt var vissu lega við

burða ríkt, bæði á vett vangi okk ar og ver ald ar inn ar; mark aði 
þátta skil sem móta munu veg ferð alla. Jarð eld ar und ir jökli 
færðu Fróni aft ur at hygli og und ur ís lenskr ar nátt úru laða sí fellt 
fleiri hing að; senn mun millj ón gesta sækja okk ur heim á hverju 
ári. Þannig mælt ist for seta Ís lands m.a. orð í ára móta ávarpi og 
und ir þessi orð for set ans skal tek ið heils hug ar. Þetta ár mun 
færa okk ur nýj an for seta en það verð ur erfitt að feta í fót spor 
Ólafs Ragn ars Gríms son ar. Nýr bisk up verð ur einnig kjör inn 
og eng inn veit hvaða stefnu stjórn mál in munu taka á þessu 
ári. Við skul um handa í von ina um betra ár en við upp lifð um 
árið 2011, fyr ir ári síð an var von in ekki mjög björt en er held
ur bjart ari nú. Nú erum við kannski væru kær ari og þá kann að 
fara illa. Það vek ur líka viss an ugg að sagt er að um 10% þjóð ar
inn ar sé veru lega rík, sum ir kannski ólög lega eft ir banka hrun ið, 
og þá kann bil ið milli ríkra og fá tæka að aukast sem veld ur bara 
úlfúð í þjóð fé lag inu.

Bæj ar stjórn ar fund ir í Kópa vogi eru oft mjög lang ir, og raun ar 
ótrú lega lang ir séu þeir born ir sam an við fundi margra ann
ara sveit ar fé laga. Karp er tölu vert á fund um, stund um eins og 
all ir ell efu bæj ar full trú arn ir þurfi að tjá sig um mál sem á yf ir
borð inu virð ast kannski ekki heimta mik ið mál þóf. Lagð ar eru 
fram bók an ir og til lög ur þvers og kruss, ekki síst af full trú um 
minni hluta flokk anna, og reikna má oft ast með að þær til lög
ur nái ekki fram að ganga. Per sónu legt þjark milli ákveð inna 
bæj ar full trúa ger ist nán ast á hverj um fundi, og er auð vit að 
ekki til þess að auka virð ingu þeirra sem á fund ina hlusta fyr
ir störf um bæj ar full trú anna, jafn vel ekki held ur fyr ir per sónu 
þeirra í ein hverj um til fell um. Það er því full ástæða til að hvetja 
bæj ar stjórn Kópa vogs til dáða hvað þetta varð ar. KÓPA VOGS
BLAÐ IÐ ósk ar les end um sín um sem og öðr um lands mönn um 
gleði legs árs!

	 	 	 	 	 Geir	A.	Guð	steins	son

,,Núáriðerliðið”

JANÚAR 2012

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson
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Við sameinumst um að gera 
góða þjónustu enn betri.

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

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.



Leikfélag Kópavogs varð
55áraþann5. janúar sl.
og er því litlu yngra en
Kópavogsbær. Í tilefni

afmælisins var haldin svoköll
uð,,Stjörnuljósahátíð“íhúsnæði
leikfélagsins að Funalind 2, og
þar voru einnig fluttir stuttir
leikþættir, fullirgríniogdrama
íbland.

Fyrsta sýn ing leik fé lags ins var 
sett upp í Kópa vogs skóla, það 
var Spansk flug an og þótti mörg
um þar mik ið í lagt, en leik end
ur kæfðu all ar efa semd aradd ir 
með frá bærri frammi stöðu.  Þeg
ar Fé lags heim ili Kópa vogs var 
byggt, sem nú hýs ir að hluta 
bæj ar skrif stof ur Kópa vogs, fékk 
leik fé lag ið þar inni með sína 
að stöðu og þar voru sýnd mörg 
leik verk, mörg hver mjög metn
að ar full. Fyr ir 5 árum lauk hlut
verki fé lags heim il is ins og þá fékk 
leik fé lag ið inni í Funa lind 2, með 
góðri að stoð Kópa vogs bæj ar, en 
for svars menn þess höfðu full an 
skiln ing á menn ing ar legu gildi 
þess að í bæj ar fé lag inu væri starf
andi metn að ar fullt leik hús, ekki 
bara fyr ir Kópa vogs búa held ur 
fyr ir alla lands menn.

Leik fé lag Kópa vogs er opið 
öll um sem áhuga hafa á leik list, 
ekk ert skil yrði er að hafa lok ið 

leik list ar námi eða nám skeiði, á 
áhug an um ein um er hægt að fara 
býsna langt.

Nú í árs byrj un hóf Leik fé lag 
Kópa vogs æf ing ar á frum sömdu 
leik verki sem enn hef ur ekki feng
ið nafn, en er með vinnu heit ið 
,,Hring ur inn.“ Um hverf ið er sirkus 
eða fjöl leika hús en frum sýn ing er 
áætl uð 17. febr ú ar nk. Að sýn ing
unni koma 10 til 12 leik ar ar.

Hörð ur Sig urð ar son er for mað
ur Leik fé lag Kópa vogs. Hann var 
spurð ur hvort fleiri leik verk yrðu 
á fjöl un um á þess um vetri.  

,,Leik fé lag MK kem ur inn í hús
ið í mars og á með an ligg ur okk
ar starf semi niðri eðli máls ins 
sam kvæmt. Við erum að skoða 
mögu leika þess að bjóða upp á 
nám skeið eða jafn vel setja upp 
litla sýn ingu Ung linga deild ar eft ir 
páska og stefn um einnig að því að 
vera með leik dag skrá með styttri 
leik þátt um áður en við för um í 
sum ar frí. Ung linga deild Leik fé
lags Kópa vogs frum sýndi glæ nýtt 
leik verk er nefn ist ,,Vertu úti“ í 
nóv em ber mán uði sl. í leik stjórn 
Grímu Krist jáns dótt ur. Verk ið 
er byggt á á þekkt um þjóð sög
um og þjóð sagna minn um. Þar 
seg ir frá systk in um sem leggja á 
Heið ina þeg ar allra veðra er von, 
fleiri reyn ast vera á sveimi á sama 

tíma. Fólk hitt ist eða fer á mis og 
allra bíða marg vís leg ör lög.”

- Hvern ig geng ur rekst ur inn fjár-
hags lega?

,,Þá pen inga sem við höf um 
úr að spila höf um við ekki get að 
sett óskipta í rekst ur inn þar sem 
við erum enn að koma leik hús
inu í stand og koma okk ur upp 
við un andi tækja bún aði. Við höf

um því t.d. ekki haft mikla burði 
til kynn ing ar á fé lag inu og verk
efn um þess. Þrátt fyr ir það hef
ur rekst ur inn geng ur þokka lega 
mið að við erfitt ár ferði al mennt 
enda leggj um við mikla áherslu 
á að hann standi und ir sér. Við 
von umst til að eft ir 23 ár get
um við sett hærra hlut fall í verk
efni fé lags ins á svið inu og von

andi skil ar það sér í að fé lag ið 
verði sýni legra og gæði starfs ins 
auk ist al mennt.” 

- Fylgja því bæði kost ir og gall ar 
að vera með lít ið leik hús? Hverj ir 
þá hel st ir?

,,Helsti galli þess að vera með 
lít ið leik hús er að erfitt og jafn vel 
ómögu legt er að vera með fleiri 
en eitt verk efni í gangi í einu. Þá 
erum við í mikl um vand ræð um 
með geymslu og smíða pláss. 
Kost irn ir eru m.a. mik il nánd 
við áhorf end ur.”

- Sauð kind in, sem er leik list ar-
hóp ur nem enda í Mennta skól an-
um í Kópa vogi hef ur sýnt í hús-
næði ykk ar und an farna vet ur. Þar 
hafa mörg vel heppn uð verk ver ið 
sett upp, þar á með al söng leik ur-
inn Mamma Mia!, og Skítt með’ða.  
22. mars nk. frum sýn ir Sauð kind-
in Herkúles“ sem bygg ir á Dis ney-
mynd inni en hand rit ið hef ur ver ið 
stað fært og breytt. Í leik rit inu taka 
þátt 22 leik ar ar en alls um 40 nem-
end ur með auka fólki en leik stjóri 
er Ást björg Rut. Verð ur fram hald á 
þessu sam starfi við Sauð kind ina?

,,Lið ur í sam starfs samn ingi 
Leik fé lag ins við Kópa vogs bæ er 
að Leik li st ar fé lag MK fær að stöðu 
í Leik hús inu 3 vik ur á vetri 
og við erum full vilja til að svo 
verði áfram.”

- Hef ur Leik fé lag Kópa vogs haft 
hag af þessu sam starfi við nem-
end ur MK, jafn vel feng ið krakka úr 
þeirra röð um til sam starfs við LK?

,,Það var al geng ara hér áður 
fyrr að nem end ur úr MK sem 
störf uðu þar að leik list gerð ust 
með lim ir í LK að loknu námi. 
Það er þó alltaf eitt hvað um það 
að við fáum fólk sem hef ur ver
ið í leik list í MK. Nú má segja að 
al geng ara sé að krakk ar úr ung
linga deild inni okk ar fari í MK og 
haldi þar áfram í leik list. Við tök
um þó alltaf nýj um með lim um 
fagn andi hvað an sem þeir koma, 
seg ir Hörð ur Sig urð ar son, for
mað ur Leik fé lags Kópa vogs.
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LeikfélagKópavogsfrumsýnir
frumsamiðverkífebrúarmánuði

MikilogfjölbreyttleiklistarstarfsemiíKópavogi:

HörðurSigurðarson,formaðurLeikfélagsKópavogs.

ÞærtakaþáttíuppfærsluáHringnumífebrúar.

Sushisamba býður
upp á einstaka

blöndu af japanskri
og suður-amerískri 

matargerð.

Prófaðu
djúsí sushi

„New style“ sushi
með bragðmiklum

sósum og óhefð-
bundnu hráefni.

 

sushisamba
Þingholtsstræti 5

101 Reykjavík
sími 568 6600
sushisamba.is

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

ýr og spennandi
veitingastaður

N

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
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Niðurgreiðsla æfingagjalda 
2011 - 2012

Íþróttaráð 
Kópavogs

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

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. 
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A F  H Á L S I N U M

Enginsvörbirtustviðmyndaf
tveimurkonumsembirtistídes
ember.Þóhefurboristábending
umaðþærgætutengstSjálfstæð
isflokknumíKópavogi,enengin
vissaerfyrirþví.

Nú birt um við mynd af strák um 
í ÍK-bún ing um og er mynd in sögð 
tengj ast af mæl is há tíð Kópa vogs-

bæj ar vor ið 1985. 
Þess ir strák ar eru ekki svo gaml-

ir í dag að það beri ekki ein hver 
kennsl á þá og ekki væri verra að 
fá að vita hvað þeir voru að gera 
þarna. 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 Svein bjarn ar syni 
eða Gunn ari Mar el Hin riks syni á 
skrif stof unni, hringja í þá í síma 
544-4710 eða senda þeim tölvu-
póst á net fang ið hrafns@kopa vog-
ur.is eða gunn ar mh@kopa vog ur.is 

Hver? Hvar? Hvenær?Einsoggreinthefurverið frá
er nú unnið að flutningi Hér
aðsskjalasafnsKópavogsúrhús
næðiþessá3.hæðíHamraborg
1 í nýtt og stærra húsnæði að
Digranesvegi7,þarsempósthús
iðvaráður.Mununýhúsakynni
bæta til muna alla aðstöðu til
móttökugesta, afgreiðslu skjala
ogsýningahalds.

Vegna flutn ing anna mun Hér-
aðs skjala safn ið því mið ur ekki 
geta tek ið þátt í Safna nótt sem 
hald in verð ur nú í febr ú ar líkt og 
það hef ur gert síð ast lið in tvö ár. 
Önn ur söfn í Kópa vogi munu að 

sjálf sögðu taka þátt sem fyrr.
Flutn ing arn ir ganga sam kvæmt 

áætl un og er gert ráð fyr ir því að 
all ur safn kost ur inn verði kom inn í 
tíma bundna geymslu á vöru brett-
um fyr ir jan ú ar lok. Þá mun febr ú-
ar verða nýtt ur til að ljúka öðr um 
frá gangi að Hamra borg 1 og til að 
koma safn inu fyr ir á nýj um stað.

Starfs menn Hér aðs skjala-
safn ins benda Kópa vogs bú um 
á að vegna flutn ing anna skerð-
ist óhjá kvæmi lega af greiðslu-
geta safns ins en hún mun svo 
verða öll önn ur og betri þeg ar 
flutn ing um lýk ur.

Héraðsskjalasafnið
flyturáGóunni

FramtíðarhúsnæðiHéraðsskjalasafnsKópavogsaðDigranesvegi7.

Ljóð mán að ar ins:
Hátíðneónljóssins

Birgir Svan Símonarson
fæddist 3. nóvember 1951
og ólst upp í Vesturbænum í
Reykjavík. Tók próf í ensku
frá Háskóla Íslands og vann
viðkennslum.a.áAkureyriog
Hallormsstað en hefur í mörg
árunniðhéríKópavogi.

Birg ir yrk ir um líf ið og til ver-
una í leik og starfi. Ljóð hans eru 
opin og hrein skil in, auð skil in og 
blátt áfram. Í sum um gæt ir kald-
hæðni en meira fer þó fyr ir kímn-
inni og kær leika til ná ung ans.  
Ljóða bæk ur hans eru: Hrað fryst 
ljóð (1975), Næt ur sölt uð ljóð 
(1976), Gjald dag ar (1977), Ljóð 
úr lífs bar átt unni (1980), Fót mál 

(1983), Líf lín ur (1985), Storm-
fugl ar (1987), Far veg ir (1988), Á 
falla skipt um (1989), Ljóð handa 
ósýni legu fólki (1991), Vatn ið 
geng ur í svefni (1993), Snigla-
póst ur (1995), Ferð mín góð 
(1997), Lauf segl (2000), Fjall í 
hvítri skyrtu ( 2003), Án ing ar-
stað ur augna bliks ins ( 2005) og 
sú nýjasta heit ir Eft ir at vik um 
í síð asta ári. Auk þess skrif aði 
hann tvær barna bæk ur: Ung inn 
sem neit aði að fljúga og Æv in týri 
penn ans.

Hátíðneónljóssins
þá er Þor lák ur mætt ur
með skötu barð og brenni vín
létt geggj uð vöru hús
opna náð ar faðm
einsog kirkj ur með tíða söng
seðl arn ir ilma
einsog reyk elsi og myrra
ég mæti í bæn um 
þung aðri konu
í hús næð is hraki
hún sagð ist í al vörugamni
ætla að fæða
í draumi fjósamanns
ég kveð dap ur 
hraða mér heim
að horfa á vitrínga
sitja fyr ir svör um
í kast ljósi.

BirgirSvan
Símonarson.

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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Kári Steinn Karls son og 
Krist jana Sæ unn Ólafs dótt
ir urðu hlut skörpust í vali á 
íþrótta manni og íþrótta konu 
Kópa vogs 2011, og eru vel að 
því kom in. Kjör inu var lýst 
við há tíð lega at höfn í Saln um 
og fengu þau að laun um far
and bik ar og eign ar bik ar jafn
framt því sem Guð ríð ur Arn
ar dótt ir, for mað ur bæj ar ráðs 
Kópa vogs, af henti þeim hvoru 
um sig 150 þús und króna ávís
un í við ur kenn ing ar skyni frá 
bæj ar stjórn Kópa vogs.

Kári Steinn setti á ár inu Ís lands
met í hálfu mara þoni í Reykja
vík og í heilu mara þoni í Berlín.  
Í Berlín náði Kári jafn framt lág
mark inu fyr ir Ólymp íu leik ana 
sem verða í London árið 2012.  
Þar með verð ur hann fyrst ur 
ís lenskra karla til þess að taka 
þátt í mara þoni á Ólymp íu leik
um. Með ár angri sín um er Kári 
orð in einn fremsti mara þon
hlaup ari á Norð ur lönd um. Auk 
glæsi legra af reka í mara þoni varð 
Kári Ís lands meist ari í 5000 metra 
hlaupi og bik ar meist ari í 1500 og 
5000 metra hlaup um. Einnig sigr
aði hann í öll um götu og víða
vangs hlaup um sem hann tók þátt 
í hér á landi.

Krist jana Sæ unn varð á ár inu 
Ís lands og bik ar meist ari í hóp
fim leik um kvenna  ásamt stöll um 
sín um í liði Gerplu, en þær urðu 
Ís lands meist ar ar í fjöl þraut og 
sigr uðu einnig á öll um áhöld um. 
Há punkt in um var hins veg ar náð 
í nóv em ber síð ast liðn um þeg ar 
hún varð ásamt liðs fé lög um sín
um Norð ur landa meist ari í hóp
fim leik um. Krist jana Sæ unn var 
mátt ar stólpi liðs ins þar sem hún 
fram kvæmdi erf ið ustu æf ing arn ar 
á mót inu og var í öll um um ferð
um hjá Gerplu lið inu, nokk uð sem 
að eins af burða í þrótta menn gera.

Krist jana Sæ unn seg ist hafa 
byrj að í fim leik um 6 ára göm ul, 
mamma henn ar hafi far ið með 

hana á æf ingu þar sem hún var í 
mik illi hreyfi þörf! ,,Ég byrj aði að 
keppa í áhalda fim leik um og 11 
ára komst ég í lands lið ið. Þjálf
ar inn minn fór hins veg ar fyr ir 
nokkru í ann að fé lag og þá var 
ég að hugsa um að hætta, en 
kom svo á æf ingu í hóp fim leik
um, og sé ekki eft ir því. Mið að 
við áhalda fim leika fannst mér í 
fyrstu þetta vera nokk uð létt, en 
skemmti legt, en ég hef fund ið 
mig mjög vel í hópn um. Þarna er 
meira rætt sam an, meira fé lags
líf, enda þurf um við að vera mjög 
sam stiga. Næsta verk efni er þátt
taka í Reykja vik International 
eft ir viku og svo tek ur ís lenska 
móta röð in við. Í októ ber för um 
við út til að verja Evr ópu meist
ara tit il inn en þáttak an í fyrra er 
það eft ir minn an leg asta á mín um 
fim leika ferli, þetta er líf ið manns,” 

seg ir Krist jana Sæ unn sem stefn ir 
út í nám og hyggst halda áfram 
að æfa fim leika í London.

Auk þessa voru veitt ar við ur
kenn ing ar í flokki 17 ára og eldri 
og í flokki 13 til 16 ára. Flokk ur 
árs ins 2011 var kjör inn meist
ara flokk ur Gerplu í hóp fim leik
um kvenna en lið ið varð Norð
ur landa meist ari í hóp fim leik um 
kvenna auk þess að verða bæði 
Ís lands og bik ar meist ari.

Hverjirerugjaldgengir?
Við val á íþrótta konu og manni 

Kópa vogs og við val á Íþrótta
manni árs ins hef ur það vak ið 
undr un margra að Annie Mist 
Þór is dótt ir sem varð sl. sum ar 
heims meist ari í cross fit skyldi 
ekki koma til greina í báð um þess
um til fell um. Ólaf ur Rafns son, for
mað ur Íþrótta og olýmp íu sam
bands Ís lands var spurð ur hvort 
það kæmi til greina að hans mati 
að breyta þeim regl um sem liggja 
til grund vall ar vali á Íþrótta manni 
árs ins og jafn vel einnig stækka 
þann hóp sem stend ur að val inu 
hverju sinni?

,,Ég er þakk lát ur fyr ir þann 
heið ur að hafa feng ið að vera 
við stadd ur glæsi lega íþrótta há
tíð Kópa vogs und an far in ár, en 
það er út af fyr ir sig ekki inn an 
míns verk sviðs sem for seta ÍSÍ 
að fjalla um skil yrði fyr ir út nefn
ingu íþrótta manns Kópa vogs frek
ar en ann arra sveit ar fé laga. Það 
er hins veg ar þannig að íþrótta
hreyf ing in sem slík bygg ir á 

um hverfi og ramma skil greindra 
íþrótta greina sem sam anstend
ur af reglu verki íþrótta keppni og 
stjórn skipu lags sem held ur utan 
um skil greind ar íþrótta grein ar. 
Ár lega standa Íþrótta og Ólymp
íu sam band Ís lands og Sam tök 
íþrótta f rétta manna fyr ir sam eig
in legu hófi þar sem ÍSÍ veit ir við
ur kenn ing ar til iþrótta konu og 
íþrótta karls hverr ar íþrótta grein
ar inn an vé banda hreyf ing ar inn
ar, sem val in eru af við kom andi 
sér sam bönd um eða sér greina
nefnd um, og svo út nefna Sam tök 
Íþrótta f rétta manna íþrótta mann 
árs ins úr hópi 10 að ila sem til
nefnd ir hafa ver ið af þeirra hálfu.

Ég er einn af þeim fjöl mörgu 
Ís lend ing um sem fylgst hafa með 
þeim glæsta ár angri sem Annie 
Mist hef ur náð, en hversu mik ill 
ár ang ur sem sig ur henn ar var þá 
hef ur enn sem kom ið er keppn is
grein in cross fit ekki ver ið form
lega skil greind sem við ur kennd 
íþrótta grein.  Það gæti auð vit að 
orð ið sterkt fyr ir okk ur Ís lend inga 
ef svo gæti orð ið, í ljósi þess að 
við eig um jafn glæsi leg an kepp
anda og Annie Mist. En það er 
ekki ein göngu í okk ar hönd um og 
það ger ist ekki sjálf krafa, til þess 
þarf að upp fylla al þjóð legt ferli 
og skil yrði líkt og aðr ar íþrótta
grein ar. Eng in slík um sókn hef
ur borist til ÍSÍ varð andi cross fit 
mér vit an lega enn sem kom ið er, 
sem er auð vit að fyrsta for senda 
þess að grein in yf ir höf uð komi 
til greina sem skil greind íþrótt.  

Ég trúi því að all ir hafi skiln ing á 
því að þessi mörk þarf að draga 
ein hvers stað ar. Ég hygg raun ar 
að marg ir yrðu undr andi hversu 
fjöl breytt ar keppn is grein ar hafa 
ver ið born ar und ir okk ur hjá ÍSÍ 
til sam þykkt ar sem við ur kennd ar 
íþrótta grein ar. Sumt af því geng ur 
ein fald lega upp, ann að ekki.

Ég vil nefna dæmi um þrí
þraut, sem raun ar var tek ið sem 
dæmi í um ræðu um sam an burð 
við cross fit ný lega.  Full trú ar þrí
þraut ar hafa unn ið vel í sín um 
mál um, og grein in er al þjóð lega 
við ur kennd íþrótta grein, meira 
að segja sem ólympísk íþrótt.  Í 
kjöl far beiðni þeirra og öfl ugr ar 
upp bygg ing ar hér á landi brugð
umst við hjá ÍSÍ við af krafti sum
ar ið 2010 þar sem við hlut uð umst 
til um að íþrótta greina nefnd 
yrði stofn uð um þrí þraut inn an 
ÍSÍ, sem þar með gerði kepp end
um kleyft með form leg um hætti 
að verða að il ar að við kom andi 
al þjóða sam tök um og taka þátt í 
al þjóð legri keppni fyr ir Ís lands 
hönd,” seg ir for seti ÍSÍ.

- Kem ur til greina að þínu mati 
að breyta þeim regl um sem liggja 
til grund vall ar vali á Íþrótta manni 
árs ins og jafn vel einnig stækka 
þann hóp sem stend ur að val inu 
hverju sinni?

,,Standi vilji til þess að út víkka 
þann hóp sem unnt er að til nefna 
til verð launa þá hygg ég að menn 
kunni að lenda í vand ræð um fyrr 
eða síð ar með skil grein ing ar. Það 
er ekki sjálf gef ið að kröf ur þar að 
lút andi feli í sér sam ræmt skipu
lag eða jafn krefj andi keppni og 
cross fit virð ist vera, né jafn glæsi
lega kepp end ur og Annie Mist. 
Svo er auð vit að óhjá kvæmi legt 
að líta til at riða eins og virks 
lyfja eft ir lits og fleiri slíkra at riða 
sem eng inn af slátt ur er gef inn 
af inn an íþrótta hreyf ing ar inn ar. 
Það eru margs kon ar af rek unn
in í sam fé lag inu, en mörk in á því 
hvað telj ist skil greind íþrótt inn
an vé banda hinna frjálsu fé laga
sam taka sem mynda Íþrótta og 
Ólymp íu sam band Ís lands get ur 
ein fald lega ekki ver ið háð til vilj
una kenndu vali, óskil greind um 
duttl ung um eða ein hliða ákvörð
un um að ila utan íþrótta hreyf ing
ar inn ar.”

- Í Kópa vogi er það að eins 
íþrótta ráð Kópa vogs sem stend-
ur að val inu, og eng ir aðr ir sem 
skrifa og fjalla reglu lega um íþrótt-
ir í Kópa vogi, s.s. eins og Kópa-
vogs blað ið. Finnst þér ekki full 
ástæða til að þarna eigi sér stað 
breyt ing ar?

,,Eins og áður sagði þá er það 
ekki for seta eða for ystu ÍSÍ að 
hafa ákvörð un ar vald eða jafn
vel skoð un á því hvern ig ein stök 
sveit ar fé lög veita sín ar við ur
kenn ing ar fyr ir íþrótta starf. Ólík
ar að ferð ir eru við hafð ar við slíkt, 
og það nýjasta sem ég hef heyrt 
um er net kosn ing íbúa.  Ég tek þó 
und ir sjón ar mið um að fjöl miðl
ar sem fjalla vel og reglu lega um 
íþrótt ir séu gjarn an verð mæt ur 
álits gjafi við slíkt hug lægt mat á 
ár angri, en for ræði á slíku verð ur 
ávallt í hönd um þeirra sem við
ur kenn ing arn ar veita.  Það má 
hins veg ar geta þess að ÍSÍ hef ur 
á hinn bóg inn ný lega hlut ast til 
um að skipa vinnu hóp til sam
ræm ing ar við miða milli sveit
ar fé laga. Aldrei má þó gleyma 
því að hér er um við ur kenn ing
ar, gleði stund ir og hvatn ingu að 
ræða sem ég vona að verði aldrei 
til efni deilna eða nei kvæðni,” 
seg ir Ólaf ur Rafns son.
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KáriSteinn,frjálsíþróttamaðurog
KristjanaSæunn,fimleikakonavoruvalin

Hópurinnsemhlautviðurkenninguíflokki13til16ára.

ÍþróttakarlogíþróttakonaKópavogs2011:

Íþróttakona ársins í Kópavogi, Kristjana Sæunn Ólafsdóttir.
KáriSteinnvarstadduríSuður-Afríkuviðæfingarþegarútnefningin
fórfram.
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Úthlutunarreglurskýrari
ogótvíræðariíKópavogi

Regl ur Kópa vogs bæj ar um 
út hlut un á bygg ing ar rétti fyr ir 
íbúð ar hús næði eru mun skýr ari 
og ótví ræð ari nú en þær voru 
árið 2005. Því ættu ágrein ings at
riði þau sem fram koma í dómi 
Hæsta rétt ar frá því fyr ir jól ekki 
að rísa aft ur. Í dómn um kemst 
Hæsti rétt ur að þeirri nið ur stöðu 
að bær inn hafi árið 2005 mis
mun að um sækj end um um bygg
ing ar rétt á Kópa vogs túni með 
ólög mæt um hætti. „Vinnu brögð 
við lóða út hlut an ir í Kópa vogi 
hafa harð lega ver ið gagn rýnd á 
und an förn um árum og hafa m.a. 
ver ið tal in ólög mæt í þeim til fell
um sem um sækj end ur hafa ósk
að álits inn an rík is ráðu neyt is ins, 
áður fé lags mála ráðu neyt is ins, 
eða dóm stóla,“ seg ir Guð ríð ur 
Arn ar dótt ir, for mað ur bæj ar ráðs.

, ,Út hlut un ar regl um bæj ar
ins hef ur í tvígang ver ið breytt 
frá 2005 og þær gerð ar skýr ari 
og gegn særri, nú síð ast þann 11. 
októ ber 2011. Ef um sækj end ur um 
lóð eru fleiri en einn skal nú dreg
ið á milli þeirra sem upp fylla skil
yrði um fjár hags stöðu og hafa ekki 
feng ið út hlut un á síð ustu tíu árum. 
Afnumið hef ur ver ið það ákvæði 
að bæj ar ráð meti um sækj end ur 
út frá fjöl skyldu að stæð um, bú setu 
og fjár hags og hús næð is að stöðu, 
en um það var m.a. tek ist í fyrr
greindu máli í Hæsta rétti. Þá er 
það fram kvæmda ráð, í stað bæj
ar ráðs áður, sem aug lýs ir bygg ing
ar rétt á lóð um, ann ast af greiðslu 

um sókna og ger ir til lögu til bæj ar
stjórn ar um út hlut un.”

Guð ríð ur seg ir að um sækj end ur 

um lóð ir í Kópa vogi geti nú treyst 
því að um sókn ir þeirra verða 
metn ar fag lega og mál efna lega.

BæjarskrifstofurnaríKópavogi.

Mambó
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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

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



Þann 20. des em ber sl. voru 
braut skráð ir 116 nem ar frá 
Mennta skól an um í Kópa vogi 
við há tíð lega at höfn í Digra nes
kirkju. Alls 70 stúd ent ar, 13 iðn
nem ar úr mat reiðslu og fram
reiðslu deild, 14 nem ar af skrif
stofu braut, 16 úr mat ar tækna
námi og 3 úr leið sögu námi. 

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 full trúa og  
um hverf is og sam göngu nefnd 
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.

Ný verk efni í MK
Við upp haf haust ann ar gerð ist 

skól inn „Heilsu efl andi fram halds
skóli“ en því verk efni er stýrt af 
Lýð heilsu stöð. Þá tek ur skól inn 
þátt í verk efn inu „Nám er vinn
andi veg ur“ en 111 nem end ur 
inn rit uð ust í MK í haust vegna 
þessa verk efn is. Byrj að var með 
nýtt um sjón ar kerfi inn an skól
ans á haustönn sem fel ur í sér 
aukna um sjón og stoð þjón ustu 
við nem end ur upp að 18 ára aldri 
og auk ið upp lýs inga streymi til 
for eldra. Þá tek ur skól inn þátt í 

raun færni mati í mat væla grein um 
og skrif stofu grein um fyr ir full orð
ið fólk sem vill hefja aft ur nám, 
svo nokk uð sé nefnt.

Kenn ar ar og nem end ur skól ans 
tóku á haustönn þátt í  er lendu 
sam starfs verk efni um stærð fræði
kennslu ásamt 5 Evr ópu þjóð um. 
Nem end ur fóru til Frakk lands 
ásamt kenn ur um og unni í verk

efn inu „Math is beauti ful, easy, 
amus ing and useful.“

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. Þrír nem ar hlutu við ur
kenn ingu að þessu sinni, ný stúd
ent ar Þór unn Björg Guð munds
dótt ir og Ey dís Sylvía Ein ars dótt ir 
og Atli Þór Er lends son ný sveinn í 
mat reiðslu. Rótarý klúbb ur Kópa
vogs veitti ný stúd ent Ar oni Inga 

Ingva syni 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, Atla 
Þór Er lends syni, verð laun fyr ir 
góð an náms ár ang ur í iðn námi.
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MenntaskólinníKópavogi:

116 nem ar út skrif uð ust skömmu fyr ir jól

Þessirnemendurhlutuviðurkenningarviðútskriftina.ÞettaeruAron
IngiIngvasonfyrirfrábæranáranguríeðlisfræði,AtliÞórErlendsson
fyrir matreiðslu, Eydís Sylvía Einarsdóttir fyrir stærðfræði og efna
fræði,GísliMatthíasAuðunssonfyrirmatreiðslu,HelgaHákonardótt
irfyrirspænsku,IngólfurHannesGuðjónssonfyrirbókfærslu,Jenný
GuðbjörgHannesdóttirfyrirframmistöðuímatartæknanámi,Jóhann
Örn Benediktsson fyrir frönsku, Sighvatur Magnús Helgason fyrir
frönsku,TraustiKouichiÁsgeirssonfyrirstærðfræði,TorfhildurHólm
Jensdóttir fyrir dönsku, Vigdís Marteinsdóttir fyrir skrifstofugreinar
ogÞórunnBjörgGuðmundsdóttirfyrirviðskiptaoghagfræðigreinar
aukensku.

Forseti bæjarstjórnar, Hafsteinn Karlsson, afhenti útskriftarnemum
viðurkenningarúrViðurkenningarsjóðiMK.Viðurkenningarnarhlutu
f.v. Eydís Sylvía Einarsdóttir, Atli Þór Erlendsson og Þórunn Björg
Guðmundsdóttir.

Innritun og upplýsingar: 

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

Tungumál
10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda -
framhalds – 
og talæfingaflokkum

Enska  II - III
Enska   IV
Enska   tal og les
Danska I - II
Norska  I - II
Norska  framhald
Sænska 
Franska I
Franska framhald
Ítalska  I
Ítalska  II
Spænska  I
Spænska  II
Spænska  tal og les

NÁMSKEIÐ Á VORÖNN 2012
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

Snælandsskóla við Furugrund

Ath. Starfsmenntunarsjóðir ýmissa stéttarfélaga styrkja félagsmenn sína til náms í Kvöldskóla Kópavogs.

Verkleg
námskeið

Tungumála
námskeið

AUGLÝSINGASÍMI: 
511 1188 - 895 8298



Vor nám skeið Leyni leik húss
ins 2012 hefj ast í byrj un febr ú ar. 
Nám skeið in eru ald urs skipt fyr
ir börn og ung linga í 210.bekk 
og eru hald in í sam starfs skól um 
Leyni leik húss ins víðs veg ar um 
höfðu borg ar svæð ið. Hvert nám
skeið tek ur 12 vik ur og lýk ur 
með sýn ingu í at vinnu leik húsi 
þar sem af rakst ur vinn unn ar er 
sýnd ur. Þar fá ungu leik ar arn ir 
bún inga og leik hús máln ingu og 
að stand end um boð ið að koma 
og sjá þá blómstra á svið inu. 
Sam starfs skól ar Leyni leik húss
ins hafa m.a. ver ið Kárs nes skóli 
og Snæ lands skóli í Kópa vogi.

Leik list ar nám skeið Leyni leik
húss ins byggj ast fyrst og fremst 
upp á mottó inu „GLEÐI“. Í raun 
þýð ir það að öll kennsla sem fram 
fer í leik list ar tímun um fer fram á 
upp byggi leg an og já kvæð an hátt. 
Með þetta mottó að leið ar ljósi 
fá nem end ur leið sögn í grunn at
rið um leik list ar með hjálp leikja. 
Far ið er yfir mik il væg at riði eins 
og ein beit ingu, hvern ig gefa skal 
skýr skila boð, hlust un, sam vinnu 
og leik list ar sköp un. Önn in end
ar svo á upp setn ingu leik rits þar 
sem all ir taka þátt í að skapa leik
verk frá grunni. Þessi loka punkt
ur er ekki síð ur mik il reynsla þar 
sem krakk arn ir fá að nýta allt sem 
þau hafa lært á önn inni með því 
að standa á sviði og sýna frum
samið verk. All ir kenn ar ar Leyni

leik húss ins eru fag mennt að ir leik
ar ar og/eða leik stjór ar sem hafa 
góða reynslu af leik list ar kennslu. 
Nám skeið in eru hald in í skól un
um sjálf um í beinu fram haldi af 

skóla deg in um svo for eldr ar þurfi 
ekki að keyra börn in í tím ana.

Leyni leik hús ið er lít ið sjálf stætt 
hug sjóna fyr ir tæki sem hef ur 
starf að síð an 2004.
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Mik ill kraft ur og 
stór kost leg leik gleði!

Leynileikhúsiðhefurnýjaönnááttundastarfsárisínu:

NemenduríSnælandsskólasemtókuþáttíLeynileikhúsinu,ogþeim
leiddistgreinilegaekki.

www.borgarblod.is



Alfa-námskeið hefst í Linda-
kirkju 25. janúar nk. Hvert
námskeið spannar10vikur, en
hist er eitt kvöld í viku, ámið-
vikudagskvöldum. Hvert nám-
skeiðskvöldhefstkl. 19.00með
léttum kvöldverði, en kostnaði
erhaldið í lágmarki.Tveirguð-
fræðinemar, SveinnAlfreðsson
og Ægir Örn Sveinsson munu
stýra námskeiðinu í samstarfi
við sóknarprestinn, sr. Guð-
mund Karl Brynjarsson. Báðir
eruþeirÆgirÖrnogSveinnfjöl-
skyldumennsemvölduaðfaraí
guðfræðinámá fullorðinsárum.
Sveinn hafði starfað í áraraðir
sem kennari, deildarstjóri og
skólastjóri enÆgirÖrner tölv-
unarfræðingur og starfar sem
slíkur á vegum Þjóðskrár með-
framnámi.

En hvað er Alfa?
Það er nota legt, skemmti legt 

og fræð andi nám skeið þar sem 
fjall að er á ein fald an og þægi
leg an hátt um grund vall ar at riði 
krist inn ar trú ar. Alfa nám skeið
ið hef ur fyr ir löngu skip að sér 
sess sem eitt vin sælasta kristi
lega grun nám skeið heims, en um 
17 millj ón ir manna hafa sótt það 
í 166 lönd um. Á Al fa nám skeiði 
gefst tæki færi til að slaka á, deila 
hugs un um og skoð un um með 
öðr um þátt tak end um og ræða til
gang lífs ins. Nám skeið ið er fyrst 
og fremst ætl að fólki sem er ekki 
vant að fara í kirkju en hef ur 
áhuga á krist inni trú, en er auð vit
að opið öll um öðr um.

Sveinn seg ir að nám skeið ið sé 
ekki síst mann rækt ar starf, kjör
ið tæki færi til að vaxa og öðl ast 
dýpri inn sýn í trúna. Það kann 
að opna aft ur fyr ir það sem við
kom andi var kennt í æsku, opna 
okk ur Bibl í una á nýj an hátt og 
skapa hisp urs laus og upp byggi leg 
tjá skipti um krist ina trú. Sveinn 
seg ir að virk þátt taka í Alfanám
skeiði hafi breytt lífi og lífs skoð
un margra. Far in er helg ar ferð 
úr bæn um yfir nótt og hef ur sú 
ferð ver ið mörg um þátt tak end um 

dýr mæt. Efa semda fólk hef ur sótt 
þessi nám skeið og öðl ast nýja 
inn sýn. Hvað er að vera krist inn? 
Hvað er að vera trú að ur? Er Biblí
an ein hvers virði fyr ir mér og af 
hverju dó Krist ur fyr ir mig? Þess
ar spurn ing ar og marg ar fleiri 
geta kom ið upp og eru rædd ar á 
nám skeið inu,” seg ir Sveinn.

,,Alfa er nám skeið þar sem fólk 
er oft viljugra til að tjá sig, það 
nær inn fyr ir skel ina á fólki, all ir 
hafa rétt til að tjá sín ar skoð an ir 
og oft er það grunn ur skemmti
legra skoð ana skipta. Nám skeið ið 
hent ar fólki á öll um aldri, ung ling
um sem öld ung um í öll um stig um 
þjóð fé lags ins,” seg ir Ægir Örn.
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Alfa-námskeiðeykur
þekkinguákristinnitrú

1717
RAUÐA KROSSINS 

1717
HJÁLPARSÍMI

Opinn allan sólarhringinn   
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)

HJÁLPARSÍMI

Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda

Sveinn Al freðs son og Ægir Örn Sveins son stýra Alfa-nám skeiði í 
Linda kirkju sem hefst í þess um mán uði.

Vínbúðin Dalvegi verður lokuð 
til 15. febrúar vegna endurbóta.

Við gerum 
Vínbúðina 
Dalvegi
fallegri og betri

Opnum aftur 15. febrúar
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vinbudin.is

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod@simnet.is
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Í nýrri fjár hags á ætl un meiri
hlut ans í Kópa vogi finn ast marg ar 
breyt ing ar á gjald skrám. Sum ar 
þeirra eru jafn vel skilj an leg ar að 
ein hverju leyti. En frétta til kynn
ing ar um að for eldr ar greiði 
í raun lægra hlut fall af rekst ar
kostn aði leik skóla held ur en áður, 
breyta ekki þeirra stað reynd að 
hærri upp hæð ir fara úr veskj um 
for eldra vegna vist un ar barna 
þeirra í leik skól um eða skól um.  
Þrátt fyr ir þann út úr snún ing er 
stað reynd in sú að gjöld in hafa 
hækk að. 

Ein versta og að mínu mati takt
laus asta hækk un in sem hef ur lit ið 
dags ljós, er sú að til þess að fá 
af slátt náms manna á leik skóla
gjöld um þurfa BÁÐ IR for eldr ar að 
vera í námi. Hing að til hef ur það 
ver ið nægi legt að ann að for eldr ið 
sé í námi til þess að af látt ur inn 
komi til nota. Í öm ur legu efna
hags á standi sem rekja má með al 
ann ars til fram taks lausr ar rík is
stjórn ar sem kem ur mark visst í 
veg fyr ir fjár fest ing ar og at vinnu
starf semi, er fólk hvatt ein arð lega 
til að fara í nám. Vinnu mála stofn
un er með al ann ars með átök til 
þess að koma ein stak ling um í 
nám til þess að koma í veg fyr ir 
ein angr un heima við á bót um. 
Með því að hvetja fólk til náms 
ávinnst a.m.k. þrennt; ann ars veg
ar fer fólk af at vinnu leys is bót um 
og hins veg ar fjölg ar mögu leik um 
þeirra til ann arra starfa og sam fé
lag ið verð ur enn rík ara að man
nauði. Ávinn ing ur inn er ótví ræð
ur þrátt fyr ir að náms mað ur inn 
að öll um lík ind um, sé að setja sig 
í skuld ir við LÍN.  

Náms fólk í Kópa vogi fær því 
kald ar kveðj ur þetta árið. Nú 
næg ir ekki leng ur að ann að for
eldr ið sé í skóla og/eða at vinnu
laust til þess að Kópa vogs bær 

komi á móts 
við það með 
af slætti á leik
skóla gjöld um. 
Núna er kraf
an að báð ir 
for eldr ar séu í 
þeim að stæð
um. 

E f  m i ð  a ð 
er við 8 tíma 
vist un þá 9 
vetr ar mán uði 
sem náms mað ur ætti að fá af slátt, 
myndi náms mað ur inn í dag spara 
um 52.848 í leik skóla gjöld. Ef mið
að er við nýj ar regl ur fá ein ung is 
hjón eða sam búð ar fólk sem bæði 
eru í námi þenn an af slátt. Náms
mað ur innlán tak inn  sem er svo 
lán sam ur að hafa enn fyr ir vinnu 
á heiml inu fær því refs ingu þess 
efn is að hann skal borga þess
ar rúmu 52 þús und krón ur á árs
grund velli. 

Flest ir náms menn þurfa að taka 
náms lán til að þrauka tekju lausa 
skóla göngu. Sú lán taka verð ur 
enn hærri ef báð ir for eldr ar eru 
í námi. Það eru vissu lega for rétt
indi að vera í námi, en að hjón
um og fólki í sam búð sem býr við 
skert ar tekj ur vegna náms göngu 
ann ars að il ans sé bein lín is refs
að fyr ir skóla vist er al ger lega 
takt laus að gerð. Fróð legt verð
ur að sjá hversu mik ill sparn að
ur inn verð ur hjá meiri hlut an um, 
en áleitna spurn ing inn er samt 
sú, hversu marg ir munu jafn vel 
hætta við að fara í nám.

Karen Hall dórs dótt ir

Námsfólkirefsað

Karen 
Hall dórs dótt ir.

Menningardagarvoruídesem-
beríLindaskóla,enhefðerkom-
in á þá á þessum árstíma. Dag-
skráinvarfjölbreyttogskemmti-
legenglæsilegar sýningarTolla
ogBrianPilkingtonsettumikinn
svipámenningardagana.

Nem end ur í 1.7. bekk heim
sóttu Eddu og Ingu Birnu á kaffi
hús ið, fengu kakó og kök ur. Nem
end ur í 7. bekk lásu vald ar sög ur 
fyr ir hvern bekk. Að venju fóru 
nem end ur í 1.7. bekk í heim sókn 
í Linda kirkju þar sem Guð mund ur 
Karl og Guðni tóku á móti hópn
um. Það var nota legt að koma í 
Linda kirkju  og fram koma nem
enda var til fyr ir mynd ar. Mik ið 
fjöl menni var á stóru jóla sam
stund inni sem hald in var skömmu 
fyr ir jól, en sam stund inni lauk á 
helgi leik sem nem end ur í 4. bekk 
sáu um. Hann tókst sér lega vel 
og eiga nem end ur skil ið mik
ið hrós fyr ir leik og söng.  Bri an 
Pilk ington kom svo í heim sókn og 
fræddi nem end ur í 5.7. bekk um 

starf ið sitt sem teikn ari og hvern
ig hann teikn ar mynd ir sín ar.

Í fönd ursmiðj um hjá ung linga

deild inni var sæl gæt iskrans inn 
vinsæll og nokkr ar nýj ar glugga
skreyt ing ar litu dags ins ljós.

TolliogBrianPilkintoná
menningardögumíLindaskóla

Tolli við eina mynd sína á menn ing ar dög um  sem bar heit ið Tara – 
móð ir allra Búdda, ásamt áhuga manni um list Tolla, Andra Stef áni 
Bjarna syni í 10. bekk.

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

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

WORLD CLASS ÖGURHVARFI KYNNIR...

Nýir opnir hóptímar í tímatöflu:

HiiT Fit
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.

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

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

Dansstúdíó World Class:

8-11 ára (hefst 16. janúar)

12-15 ára (hefst 16. janúar)

25 ára og eldri (hefst 16. janúar)

Byggt er á grunnþjálfun þar sem öll undirstöðuatriði
í styrk- og liðleikaþjálfun eru kennd ásamt tækni,
túlkun og sköpun

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

Áhersla er lögð á alhliða líkamsþjálfun
í form dans og danstækni

Dansstúdíó World Class býður upp á 13 vikna dansnám.
Kynntu þér úrvalið á worldclass.is.Kynntu þér úrval hóptíma á worldclass.is
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www.borgarblod.is
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Leiklistahópur og tónlistar
hópuríÁlfhólfsskólavaráþrett
ándanum með þriðju sýningu
barnanna í landnámsþemanu í
veturogvarforeldrumboðiðað
komaogfylgjastmeð.

Hinar list- og verkgreinarn-
ar voru með opið hús og höfðu
þaraðauki lagthöndáplógvið
búningaog leikmyndogheimilis-
fræðihópurinnbauðgestumupp
á lummurað fornumsið.Krakk-
arnirogleiðbeinendurþeirraeiga
hrósskiliðfyrirþettaframtak.

LandnámssýningíÁlfhólsskóla

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

Bíldshöfði 12 · 110 Rvk · 5771515 · skorri.is

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

Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Íslenskar og vistvænar
líkkistur

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Kristín Ingólfsdóttir

Það sem hafa ber í huga 
varðandi andlát og útför

Áratuga reynsla

Núfervorönn2012aðhefjast
íDansskólaJónsPétursogKöru
og hefst kennsla laugardaginn
14. janúar. Dansskólinnbýður
uppá fjölbreyttnámskeið fyrir
allaaldurshópaogættuallirað
finnaeitthvaðviðsitthæfi.

Lady’s style er nýtt á Íslandi.
Þettaernámskeiðfyrirkonurþar
semkennderu léttdanssporvið
tónlistsemer vinsæláhverjum
tíma. Kenndar eru dansrútinur
semerusettarsamanmeðkven-
legum og þokkafullum hreyf-
ingum. Það er Ellina Baykova
sem kennir á námskeiðinu. Hún
kenndiálíkanámskeið íMoskvu
semnutugríðarlegravinsælda.

Sem fyrr verður boðið upp á
námskeið í barnadönsum, sam-
kvæmisdönsum,Salsa,Freestyle,
HipHop,Break/StreetogZumba.
Hinn kunni tónlistarmaður Júlí
Heiðar mun kenna Hip Hop.
BræðurnirDanny og Nonni sem
komust í úrslit í dansþættinum
Dans Dans Dans munu sjá um
kennslu í Break og Streetdansi.
EllinaBaykova sérumkennslu í
FreestyleogZumbaásamtKöru.
JóhannesAgnarKristinssonverð-
urmeðSalsanámskeið.JónPétur
og Kara ásamt aðstoðarkennur-
umsjáumkennslu íbarnadöns-
umogsamkvæmisdönsum.

Danserfrábærleiðtilaðstyrk-
jasálog líkama. Að fara ídans-
skólaergóðhreyfingenekkisíst
góðleiðtilaðaukasjálfstraustog
öryggi.Fyrirbörnogunglingaer
ídansinumað finnamiklahreyf-
ingu og útrás og einnig er lögð
mikil áherslaáagaða framkomu.
Dansreynirásamhæfinguhreyf-
inga dansarans og tónlistar og í
paradansibætist við samhæfing
við hreyfingar dansfélagans.  Í

fullorðinshópumdansapörsam-
an og á þessum tímum er fólk
farið að leita meira inná við.  Í
dansinum fápörgóðahreyfingu,
skemmtilegan félagsskapog síð-
ast en ekki síst samveru með
hvortöðru.Ofterþaðsvoaðpör

sækja sér hreyfingu í sitt hvoru
lagi en í dansinum sameinast
þauogeigasinntímasamaneinu
sinniíviku.

Innritun er hafin og fer fram
á heimasíðu dansskólans www.
dansskoli.is.

“Lady´sstyle”ernýttáÍslandi”

EllinaBaykovaannastkennsluíFreestyleogZumbaásamtKöru.

DansskóliJónsPétursogKöru:

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi

Börninklæddustskemmtilegumbúningumsemjókáhrifintilmuna.

Tvisvar í viku kemur hópur
eldri borgarar saman í íþrótta
húsinuFífunniíKópavogi,geng
urnokkrahringiensíðantekur
Jón Sævar Þórðarson íþrótta
kennariviðþeimogpískarþau
út.Miðaðerviðaðþátttakendur
séukomniráeftirlaunaalduren
aldursdreifingerþónokkur, sá
elstifæddur1926,ogverðurþví
86áraáþessuári.

Allnokkrir aðrir eruáníræðis-
aldri. Á þriðjudögum sest hóp-
urinn niður efrir hreyfinguna og
færsérkaffi,ená föstudögumer
aðeinsbættíogþáerboðiðupp
ákaffiogmeðlæti.

Um jólaleit ið gerði hóp-
urinn sér þó dagamun, og
s e t t i s t  á  j ó l a k r æ s i n g u m ,
hangikjötiogfleiru.

Trimmararíhópieldriborgara
gerðusérdagamun

Veisluborðiðvarsannarlegagirnilegt.
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Á uppskeruhátíð meistara
flokksBreiðabliks í frjálsíþrótt
um mættu um 40 manns, iðk
endur, þjálfarar, stjórn deildar
og meistaraflokksráðs ásamt
aðstandendum. Veittar voru
fjölmargar viðurkenningar fyr
ir árangurársins2011 semvar
sterktárhjáBlikumífrjálsum.

Blikar eignuðust 40 Íslands-
meistara sem alls náðu 89
Íslandsmeistaratitlum.Sett voru
22 Íslandsmet í heildina og þar
af 5áþriðjasíðastadegiársins,
áÁramótiFjölnis.Breiðablikátti
7 einstaklinga í A-landsliðinu og
4 í unglingalandsliðinu. Félag-
ið átti fulltrúa á NM í fjölþraut-
um, NM 19 ára og yngri, HM 17
ára og yngri, Olympíudögum
Evrópuæskunnar, EM 19 ára og
yngri, Smáþjóðaleikunum og
MMöldunga.

Veittar voru fjölmargar viður-
kenningar, m.a. fyrir Íslandsmet
Kára Steins Karlssonar í hálf-
maraþoniogmaraþoni,öldungur
ársins var Jón Bjarni Bragason
fimmfaldur Norðurlandameistari
ogviðurkenningarfyrir landsliðs-
sæti hlutu Arna Ýr Jónsdóttir,

Arnór Jónsson, Guðrún María
Pétursdóttir, Kári Steinn Karls-
son, Magnús Valgeir Gíslason,

Stefanía Valdimarsdóttir og
StefánGuðmundsson.

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Ólafur Bjarki Ragnarsson,
handboltamaður í HK var fyr
ir nokkru valin í úrtakshóp
íslenska handboltalandsliðsins
semkeppamunáEvrópumótinu
íSlóvakíuíþessummánuði.

Liðið leikur landsleik gegn
Finnum í Laugardalshöllinni 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
ertoppbaráttuídeildinni. Ólafur Barki með viðurkenningu

sem hann hlaut á Íþróttahátíð
Kópavogs.

HK-ingurinnÓlafur
Bjarkimeðlandsliðinu

HK efndi til blysfarar á
þrettándanum,ogvar gengið
undir trommuslætti fráSkóla
hljómsveit Kópavogs um dal
innenöllumviðstöddumstóð
til boða að kaupa blys til að
beraískrúðgöngunni.Aðlok
inni skrúðgöngunnivarboðið
upp á glæsilega flugeldasýn
ingu,en inni íFagralundivar
seltheittkakó.

Verið er að skipuleggja árs-
hátíðHKsemframáaðfara28.
janúar nk. Hún verður haldin
í íþróttahúsinu í Digranesi en
húnhefuroftveriðminniísnið-
umog í litlumsal íFagralundi.
Þaðásemsagtaðrífauppsmá
stemmningu í kringum klúbb-
innogíbænumogþettaervið-
leitniíþáveru.

Uppskeruhátíðfrjálsíþróttamannaí
Breiðablikifórframmillijólaognýárs

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
RósArnarsdóttir,GuðrúnMaríaPétursdóttir,IrmaGunnarsdóttir,Jón
BjarniBragason,ArnaÝrJónsdóttir,StefaníaValdimarsdóttir,Magn
úsValgeirGíslasonogStefánGuðmundsson.Aðrirsemhlutuviður
kenninguenvorufjarstaddirerueruElmaLáraAuðunsdóttir,Elmar
TryggviHansen,KristerBlærJónssonogArnórJónsson.

Atli Sigurðarson tók við starfi framkvæmda
stjóraknattspyrnudeildarBreiðabliksídesember
s.l. af Svavari Jósefssyni. Atli er gamall Kópa
vogsbúi, flutti fyrst íKópavoginnuppúr1990 frá
Reykjavíkogbjóíbænumíum16ár.Hannlagði
sittafmörkumviðuppbyggingubæjarins,keypti
fyrst litla íbúð íKópavoginumogbyggði seinna
parhús í Grófarsmára. Hann býr í dag í Garða
bænumenannarsonahansæfirknattspyrnumeð
Breiðabliki svo taugin til félagsins er enn sterk
og hefur aldrei slitnað. ,,Ég hef því haldið með
Breiðablikiallargötursíðan1990svoþaðergam
anaðkomanú tilþessarastarfa fyrir félagið.Ég
hefþví fylgstvelmeðstarfi félagsinsogséðm.a.
að unglingastarfinu hefur verið mjög vel sinnt,
endaknattspyrnudeildinídagsústærstaogeinsú
öflugastaálandinu.“

Atlisegisthafastundaðmikiðíþróttirþegarhann
varyngriþóekkiséhannþekktnafnáknattspyrnu-
völlunum! ,,Ég stundaði nokkuð blak með Þrótti í
Reykjavík sem síðar leiddi mig út í þjálfarastarf í
þeirri íþrótt, og á Íslandsmeistaratitil í íþróttinni
semslíkur.Enéghefalltafveriðmikillknattspyrnu-
áhugamaðurog finnst fótboltiveraskemmtilegasta
íþrótt íheimi.Þaðerekkibaragamanaðspila fót-
boltaþvíþaðerekkisíðurgamanaðhorfaáfótbolt-
anog talaumhann.Fótbolti geturveriðendalaus
uppsprettaumræðuefnis,”segirAtliSigurðarson.

Virkuríforeldrastarfi
Atlivarmjögvirkur í foreldrastarfimeðanhann

bjó íKópavogiogvarmeðalannars formaður for-
eldrafélagsKársnesskólaog í stjórnSAMKÓPauk
þess sem Atli var í stjórn Heimilis og skóla. Atli
vannlengisemverkefnastjórihjáSímanumogsinnti
þareinkummarkaðs-ogsölutengdumverkefnumá
sviði Internetsins.Atli söðlaði síðanumoggerðist
aðstoðarmaður framkvæmdastjóra Vatnsvirkjans

þar sem hann sinnti rekstrartengdum verkefnum,
aukþesssemhannsáummarkaðs-ogsölumál.

AtlivarðseinnasölustjórihjáInnXþarsemhann
sinntisölu-ogmarkaðsmálumhjá framsæknufyrir-
tækiíhúsgagnageiranum.

,,Éghlakka til að takastávið fjölbreyttverkefni
fyrirknattpyrnudeildBreiðabliks.Knattspyrnudeild-
inersústærstaá landinumeðum1.300 iðkendur
ogmikiðer lagt íþjálfunyngri 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-
fúsirþegartakaþarftilhendinnis.s.viðfjáröflunog
fleira. Foreldrastarf innan íþróttafélagaer líka frá-
bær leiðtilaðkynnastöðrumforeldrumog jafnvel
nágrönnumsínumaukþesssemþaðeykurlífsgæð-
in,”segirAtliSigurðarson.

Ertaumlausáhugamaðurumfótbolta!

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

HK-ingarmeðblysför
áþrettándanum

Atli Sigurðarson, framkvæmdastjóri knattspyrnu
deildarBreiðabliks.

NýrframkvæmdastjóriknattspyrnudeildarBreiðabliks:

-árshátíð28.janúarnk.

LagtafstaðíblysförumFossvogsdalinn.

Stjórn Dansíþróttasamband Íslands ásamt aðildarfélög
umsínumvaldifyrirnokkruþauSigurðÞórSigurðssonog
HönnuRúnÓladóttirfráDansíþróttafélagiKópavogs,Dan
sparársins2011.SigurðurÞórogHannaRúnbyrjuðuað
dansasamaníjanúar2009oghafaþauunniðÍslandsmeist
aratitlaáhverjuárisíðan.

SigurðurogHannahafabættsigmikiðámilliáraeinsog
sjámááafrekumþeirra.Þaufengu16.sætiáEvrópumeistara-
mótinuíFrakklandiáárinusemerbestiárangursemÍslend-
ingarhafanáðáþvímóti.Fyrirárisíðan(2010)kepptuþauá
Heimsmeistaramótinuílatindönsumogfenguþá48.sætien
íár(2011)fenguþau25.sætiaf84pörum,semsýnirhversu
mikiðþauhafabættsigáeinuári.Þaukláruðusittkeppnis-
tímabiláárinumeðþvíaðhreppaNorður-Evrópumeistaratit-
il,með44merkingarífyrstasætiaf45mögulegum.

HannaRúnogSigurðurÞóríDansíþrótta-
félagiKópavogserudansparársins

HannaRúnogSigurðurÞór.ÁÍþróttahátíðKópavogs
hlutu þau einnig viðurkenningu fyrir árangurinn
sinn,m.a.fyriráranguráerlendumvettvangi.



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

Frír PruFutími undir 

leiðsögn þjálFara

Hringja þarf og panta tíma

tilboð gildir til 20. janúar 2012

Það gera aðeins 2.833 kr. á mánuði. Vaxtalausar Visa/Euro-léttgreiðslur í boði

í líkamsrækt og sund 

á aðeins 33.990 kr.árskort


