
Úr slit Al þing is kosn ing anna 
í Suð vest ur kjör dæmi dróg ust 
fram eft ir morgni á sunnu deg in
um þar sem töl ur úr einni kjör
deild inni pössuðu ekki. Lúð vík 
Geirs son fór vænt an lega að sofa 
sem verð andi þing mað ur en þeg
ar síð ustu töl ur úr Suð vest ur kjör
dæmi og Norð aust ur kjör dæmi 
bár ust breytt ist stað an þannig 
að Jón Gunn ars son Sjálf stæð is
flokki komst inn á þing sem jöfn
un ar þing mað ur og felldi Lúð vík 
Geirs son Sam fylk ingu svo upp
bót ar þing sæti Sam fylk ing ar 
inn ar færð ist úr SVkjör dæmi í 
NAkjör dæmi svo bæj ar stjór inn 
í Hafn ar firði þarf að gera sér 
vara þing manns sæti að góðu. 

Það var ann ar Hafn firð ing
ur sem hlaut sæt ið, Jón ína Rós 
Guð munds dótt ir, fram halds skóla

kenn ari á Eg ils stöð um. Út strik
an ir dugðu ekki til að færa menn 
um sæti en flest ar út strik an ir 
fékk Þór unn Svein bjarn ar dótt ir 
Sam fylk ingu, eða 1168, Þor gerð ur 
Katrín Gunn ars dótt ir Sjálf stæð is
flokki fékk 932, Siv Frið leifs dótt
ir Fram sókn ar flokki 359, Bjarni 
Bene dikts son Sjálf stæð is flokki 
343, Árni Páll Árna son Sam fylk
ingu 314, Guð fríð ur Lilja Grét
ars dótt ir VG 155 og Ög mund ur 
Jón as son VG 150 út strik an ir. 
Sam kvæmt upp lýs ing um Jónas ar 
Þórs Guð munds son ar for manns 
yf ir kjör stjórn ar voru út strik an ir 
hjá Sam fylk ingu 2000, Sjálf stæð
is flokki 1780, Fram sókn ar flokki 
500, VG 410 og hjá Borg ara hreyf
ing unni 40. Til að færa til á Blis
ta hefði þurft 1876 út strik an ir, á 
Dlista 1683, á Slista 1959 og á 

Vlista 2118.
Þrír nýir þing menn sitj ast á 

þing fyr ir Suð vest ur kjör dæmi, 

Þór Saari hag fræð ing ur á Álfta
nesi fyr ir Borg ara hreyf ing una, 
Magn ús Orri Scram mark aðs stjóri 
í Kópa vogi fyr ir Sam fylk ing una 
og Guð fríð ur Lilja Grét ars dótt ir 
fram kvæmda stjóri í Reykja vík fyr
ir Vinstri hreyf ing una grænt fram
boð. Aðr ir þing menn eru Árni 
Páll Árna son Sam fylk ingu, Bjarni 
Bene dikts son Sjálf stæð is flokki, 
Katrín Júl í us dótt ir Sam fylk ingu, 
Þor gerð ur Katrín Gunn ars dótt
ir Sjálf stæð is flokki, Siv Frið leifs
dótt ir Fram sókn ar flokki, Þór unn 
Svein bjarn ar dótt ir Sam fylk ingu, 
Ragn heið ur Rík harðs dótt ir Sjálf
stæð is flokki, Ög mund ur Jón as son 
VG og Jón Gunn ars son Sjálf stæð
is flokki. Af þingi hverfa Ár mann 
Kr. Ólafs son Sjálf stæð is flokki og 
Gunn ar Svav ars son Sam fylk ingu 
en Ragn heið ur Elín Árna dótt ir 
sem sat á þingi fyr ir Sjálf stæð is
flokk inn leiddi lista hans í Suð ur
kjör dæmi.

Fjór ir þing menn sitja nú á þingi 
sem búa í Kópa vogi. Katrín Júl í us
dótt ir og Magn ús Orri Schram fyr
ir Sam fylk ing una, Jón Gunn ars son 
fyr ir Sjálf stæð is flokk og Mar grét 
Tryggva dótt ir fyr ir Borg ara hreyf
ing una en hún er þing mað ur Suð
ur kjör dæm is. Auk þess býr Krist
ján Möll er sam göngu ráð herra og 
þing mað ur Sam fylk ing ar inn ar í 
Norð aust ur kjör dæmi í Kópa vogi, 
en hann á lög heim ili á Siglu firði.
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Þessar stelpur í Kársnesskóla unnu mjólkurfernur og hengdu á tré á þemadögum í skólanum.

DALVEGI 4 - S: 564 4700
HAMRABORG 14 - S: 554 4200

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

Tveir nýir þing menn úr 
Kópa vogi fyr ir Sam fylk ingu 
og Borg ara hreyf ingu

Nú er opið á laugardögum í Apótekaranum Smiðjuvegi frá kl. 12-16.
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Ódýrari lyf í Apótekaranum

Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  B Í L A A P Ó T E K  H Æ Ð A S M Á R A  4

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

bilaleiga.is

MENNINGARHÁTÍÐ FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

www.kopavogsdagar.is

VELKOMIN 9. - 15. MAÍ

Brunch
laugardaga

og sunnudaga  

sími 575 7500
Turninum Kópavogi

Grænt Kársnes

 Íslandsmeistarar
Salaskóla
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Biðskýlií
Hamraborginni

Kópa vogs bær hef ur sótt um 
leyfi til bygg inga nefnd ar að fá að 
byggja bið skýli að Hamra borg 
6.a. Bygg ing ar nefnd fól bygg ing
ar full trúa að ljúka af greiðslu máls
ins, að upp fyllt um fram lögð um 
at huga semd um. Ef laust fagna 
marg ir því að nú eigi loks að rísa 
veð ur helt bið skýli í Hamra borg. 
Ei rík ur Guð munds son Sæ bóls
braut 34.a hef ur sótt um leyfi 
til að rífa hús ið að Sæ bóls braut 
40 þar sem byggja á nýtt hús á 
lóð inni. Bygg ing ar nefnd tel ur að 
sam þykkt deiliskipu lag þurfi að 
liggja fyr ir um nýtt hús á lóð inni 
áður en heim il að verð ur að rífa 
eldra hús. Þor steinn Hjalte sted, 
Vatns enda Kópa vogi, hef ur sótt 
um leyfi til að byggja ein býl is hús 
að Vatns enda sam kvæmt teikn
ingu Sig ur bjart ar Lofts son ar. 
Bygg inga nefnd synj ar er ind inu 
þar sem teikn ing ar eru ekki í sam
ræmi við skipu lag.

KjörsókníKópavogi
76,71%

Kjör sókn í Kópa vogi var alls 
76,71% í al þing is kosn ing un um 25. 
apr íl sl., eða 1,9% betri en árið 
2007. Alls kusu 16.555 manns í 
Kópa vogi, 8.566 kon ur og 7.989 
karl ar. Árið 2007 kusu 75,28% kjós
enda í bæj ar fé lag inu og nem ur 
aukn ing in 1,43 pró sentu stig um.

Kjör stöð um í Kópa vogi var 
fækk að úr fimm í tvo og tel ur kjör
stjórn að sú breyt ing hafi mælst 
mjög vel fyr ir. Auk þess bend ir 
hún á að full trú ar ÖSE, Ör ygg is 
og sam vinnu stofn un ar Evr ópu, 
hafi fylgst ít ar lega með að stæð um 
og fram kvæmd kosn inga í Kópa
vogi og seg ir að sam skipt in hafi 
ver ið afar ánægju leg. Hún telji að 
ÖSE hafi ekk ert við fram kvæmd 
kosn ing anna að at huga. Á heima
síðu Kópa vogs bæj ar var jafn framt 
að gengi legt kerfi í að drag anda 
kosn ing anna sem sýndi á hvor
um kjör staðn um, Hörðu valla skóla 
eða Smár an um, íbú ar við til tekn
ar göt ur í bæj ar fé lag inu kjósa og í 
hvaða kjör deild.

Vorsýningogopið
húshjáKvöldskóla
Kópavogs

Vor sýn ing og opið hús verð ur í 
Kvöld skóla Kópa vogs sunnu dag
inn 10. maí kl. 13.00 – 17.00 í Snæ
lands skóla. Á sýn ing unni verð ur 
starfs semi skól ans kynnt með al 
ann ars með því að sýna af rakst
ur af vinnu nem enda í verk leg
um nám skeið um frá liðn um vetri. 
Starf sem in í vet ur hef ur ver ið fjöl
breytt að vanda. Verk legu nám
skeið in voru; að breyta föt um, 
bók band, cr azy quilt, fata saum

ur, frí stunda mál un, förð un ar nám
skeið, gler brennsla, mat reiðsla, 
silf ur smíði, skraut rit un, tré smíði, 
út skurð ur og þjóð bún inga gerð. 

Á sýn ing unni er að finna margs 
kon ar kjör gripi sem nem end ur 
hafa hann að og út fært und ir leið
sögn kenn ara sinna.

SkólaráðSalaskóla
tekiðtilstarfa

Ný stofn að skóla ráð Sala skóla 
kom sam an í fyrsta skipti mið
viku dag inn 22. apr íl. En sam
kvæmt nýj um grunn skóla lög
um skal nú starfa skóla ráð við 
hvern grunn skóla. Skóla ráð er 
sam ráðs vett vang ur skóla stjóra 
og skóla sam fé lags ins um skóla
hald. Hlut verk skóla ráð er m.a. að 
fjalla um skóla námskrá, starfs á
ætl un, stefnu skól ans, skóla regl ur 
og fylgj ast með að stöðu, að bún
aði og al mennri vel ferð nem enda.  
Auk skóla stjóra sitja í skóla ráði 
tveir full trú ar for eldra, tveir full
trú ar kenn ara, einn full trúi ann ars 
starfs fólks skól ans, tveir full trú ar 
nem enda og einn full trúi grennd
ar sam fé lags. Á fund in um var full
trúi grennd ar sam fé lags ins kos inn, 
far ið yfir drög að skóla daga tali 
næsta skóla ráðs, rætt um fjár veit
ing ar til skól ans auk þess sem far
ið var yfir hlut verk skóla ráðs.

Börnumí
Waldorfskóla
,,bjargað”aðóþörfu

Sjö börn og fjór ir full orðn ir 
fengu óvænta björg un á Gróttu 
1. maí sl. Þau voru í skóla ferða
lagi á veg um Waldorfs skól ans í 
Lækj ar botn um og gistu þar um 
nótt ina. Börn in voru að leik þeg
ar björg un ar bát ur kom að víf
andi. Veg far end ur í landi töldu 
þau í sjálf heldu í hólm an um. og 
hafði slökkvi lið ið á höf uð borg ar
svæð inu því ver ið kall að út til að 
„bjarga“ fólk inu.  „Við vor um bara 
í ró og næði í þess ari frá bæru 
að stöðu í Gróttu,“sagði Kerstin 
And ers son, kenn ari í Waldorfs
skóla. Í fyrstu til kynn ingu til lög
regl unn ar í morg un mátti skilja að 
fólk ið væri í hættu á flæðiskeri, 
en eins og gef ur að skilja reynd ist 
það ekki á rök um reist.

Entertekurþáttí
Kópavogsdögum

Enter hóp ur inn tek ur þátt 
Kópa vogs dög um sem haldn ir 
verða 9.13. maí. Hóp ur inn vann 
dúkkulís ur sem eiga að túlka þau 
sjálf en þær verða hengd ar upp 
til sýn is á bæj ar skrif stof um Kópa
vogs bæj ar. Mark mið sýn ing ar

inn ar er að vekja at hygli á ólík
um bak grunni Kópa vogs búa en 
börn in í Ent er eru af fjöl breytt um 
upp runa. Þau koma með al ann
ars frá Dóminíska lýð veld inu, Sri 
Lanka, Pól landi, Portú gal, Lit háen 
og Tælandi. Öll eiga þau þó það 
sam eig in legt að búa í Kópa vogi 
og ganga í Hjalla skóla. Ent er er 
starf með ung um inn flytj end um 
912 ára á veg um Kópa vogs deild
ar Rauða Kross ins sem fel ur í sér 
málörv un og tóm stunda starf fyr
ir nem end ur í mót töku deild fyr ir 
ný búa í Hjalla skóla.

Mörgáhugaverð
námskeiðí
sumarbæklingiÍTK

Í sum ar bæk lingi Íþrótta og tóm
stunda ráðs Kópa vogs fyr ir árið 
2009 er að finna mörg áhuga verð 
bæði ný og rót gró in tóm stunda 
og íþrótta nám skeið fyr ir börn og 
ung linga. Leikja og reið nám skeið 
ÍTK, skap andi nám skeið, smíða
vell ir og sigl ing ar nám skeið ið eru 
á sín um stað og við bæt ast fjög
ur ný nám skeið, leik list ar nám
skeið, leikja og sund nám skeið, 
æv in týra og úti vist ar nám skeið 
og nám skeið í stutt mynda gerð. 
Boð ið verð ur upp á sum ar opn um 
í fé lags mið stöðv um. Fé lags mið
stöð in Ekkó í Kárs nes skóla hef ur 
ver ið með sum ar opn un síð ast lið
in 5 sum ur og síð asta sum ar bætt
ist fé lags mið stöð in Fön ix í Sala
skóla við. Í ár bæt ist svo þriðja 
fé lags mið stöð in við, Hóll inn í 
Digra nes skóla. Fé lags mið stöðv
arn ar verða opn ar frá kl. 9:00 og 
fram eft ir degi og kvöldopn un 
aðra hvora viku. Með opn un á 
morgn ana er lögð áhersla á frjáls
ar tóm stund ir fyr ir 11 til 12 ára 
börn. Í sum ar verð ur í boði nýtt 
vinnu tengt nám skeið í sam starfi 
við Vinnu skóla Kópa vogs en það 
er Kaffi Hjalli sem verð ur starf
rækt í fé lags mið stöð inni Mekka í 
Hjalla skóla. Þar gefst ung ling um 
í 9. og 10. bekk kost ur á að reka 
kaffi hús sem verð ur opið öll um 
þeim sem vilja koma og kaupa sér 
létt an mat í há degi og/eða hress
ingu í kaffi hlé um. Á öll um nám
skeið um sum ars ins 2009 starfar 
fag fólk og fólk með mikla og góða 
reynslu af starfi með börn um og 
ung ling um sem legg ur metn að í 
vinnu sína.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

Úr slit Al þing is kosn ing anna komu ekki á óvart en þau marka 
samt tíma mót þar sem jafn að ar manna flokk ur er í fyrsta skipti 
í sögu lýð veld is ins stærsti stjórn mála flokk ur lands ins og fylg
ið til hægri í lág marki. Bús á halda hreyf ing in fékk um boð til að 
láta nú í sér heyra inn an veggja Al þing is, og von andi geng ur 
það vel. Sam fylk ing in og Vinstri græn ir fengu óskor að um boð 
til að leiða þjóð ina út úr mikl um ógöng um, og von andi tekst 
það einnig vel, þjóð in býð ur þess í of væni. Fjöl marg ir nýir þing
menn takast á við þetta knýj andi verk efni og kon ur hafa aldrei 
ver ið fleiri á þingi, og það er bara vel, enda eru það að al lega 
karl menn sem eru kennd ir við út rás ina sem nú vill helst eng
inn kenna sig við. Kópa vogs bær tek ur þátt í bar átt unni gegn 
at vinnu leys inu með fram lagi til at vinnu skap andi tæki færa og er 
öðr um sveit ar fé lög um lands ins fyr ir mynd að þessu leiti.

Atvinnuþref
Það eru erf ið ir tím ar  það er at vinnu þref. Þess ar ljóð lín ur úr 

Maí stjörnu Hall dórs Lax ness eiga vel við um ástand ið á Ís landi 
í dag, þótt þær hafi ver ið ort ar á fjórða ára tug síð ustu ald ar 
því það eru vissu lega erf ið ir tím ar og at vinnu horf ur ekki góð
ar. At vinnu leysi hef ur auk ist gríð ar lega á ör fá um mán uð um og 
bend ir ir allt til þess að það auk ist enn frek ar. Sam fé lag okk ar 
þol ir ekki svo mik ið og við var andi at vinnu leysi til langs tíma. Sú 
græðg i svæð ing sem hófst í kjöl far fram sals kvót ans, einka væð
ing ar bank anna og ann arra rík is fyr ir tækja hef ur leitt ís lenskt 
þjóð fé lag í þær ógöng ur sem það er nú í. Það sér hvergi nærri 
fyr ir end ann á af leið ing um þess ar ar mis heppn uðu einka væð
ing ar stefnu og eins og nær alltaf ber launa fólk þyngstu byrð
arn ar. Sú stefna sem ráð ið hef ur ríkj um á Ís landi und an gengna 
ára tugi hef ur beð ið skip brot. Síð asta er indi Maí stjörn unn ar á 
því vel við í dag – jafn vel enn bet ur en oft áður.

En í kvöld lýk ur vetri
sér hvers vinn andi manns
og á morg un skín maísól
það er maísól in hans
það er maísól in okk ar,
okk ar ein ing ar bands,
fyr ir þér ber ég fána
þessa fram tíð ar lands.

Athyglisverðirtónleikar
Fjölmenntar

Vor tón leik ar Fjöl mennt ar verða í Saln um í Kópa vogi 14. maí 
nk. og er að gang ur ókeyp is. Fjöl mennt er mið stöð sí mennt un ar 
sem þjón ar fötl uðu fólki 20 ára og eldri. Fjöl mennt býð ur fjöl
þætta sí mennt un og ráð gjöf  í þeim til gangi að auka lífs gæði og 
al menna lífs leikni. 

Fjöl mennt trygg ir þeim ein stak ling um, sem ekki eiga kost á 
sam bæri legri þjón ustu á öðr um vett vangi for gang að þjón ustu. 
Fjöl mennt kem ur ekki í stað ann arra stofn ana né tek ur á sig 
þær skyld ur sem á þeim hvíla. Fjöl mennt leit ast við að fatl að 
fólk fái alla þá fræðslu, ráð gjöf og stuðn ing, sem get ur talist 
sam bæri leg við það sem þyk ir sjálf sagt og nauð syn legt að fólk 
fái al mennt. Það er því full ástæða til að hvetja fólk til að sækja 
þessa tón leika þar sem gleð in yfir því að vera að taka þátt í 
þjóð líf inu ræð ur ríkj um.

     Geir A. Guð steins son 

Þjóðinbíðurúrræða
ríkisstjórnarinnar

MAÍ 2009

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er
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Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298
borgarblod.is
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leikskólann Aðalþing



Bygg inga- og verk taka fyr ir tæk-
ið SÞ-verk tak ar hófu starf semi 
árið 1993 þeg ar enn var ekki 
far ið að gæta efna hag skreppu 
á Ís landi en að vísu var þá ekk-
ert sér stakt góð æri á Ís landi. 
Bygg inga fyr ir tæk ið hef ur ver ið 
nokk uð um svifa mik ið við bygg-
ingu op in berra bygg inga í Kópa-
vogi und an far in ár, og ný lega 
af henti fyr ir tæk ið leik skól ann 
Að al þing í Þing um full frá geng-
inn. Kópa vogs bú inn Sig urð ur 
Þórð ar son húsa smíða meist ari 
og fram kvæmda stjóri og eig andi 
fyr ir tæk is ins, seg ir að hann hafi 
ver ið að starfa sem verk taki síð-
an hann var tví tug ur og hafi í 
raun aldrei unn ið hjá öðr um 
síð an hann lauk námi hjá Karli 
Ein ars syni. Sig urð ur stofn aði 
SÞ-verk taka að al lega til þess að 
fara inn á út boðs mark að inn hjá 
bæj ar fé lög um og stór fyr ir tækj-
um og vann fram an af mik ið fyr-
ir Reykja vík ur borg.

,,Ég hef ver ið að byggja t.d. leik
skóla fyr ir sveit ar fé lög, ýms ar 
op in ber ar bygg ing ar fyr ir rík ið 
og fyr ir fatl aða og hef því al far ið 
ver ið að vinna í út boð um. Fyrsta 
verk efni mitt fyr ir Kópa vogs bæ 
var við bygg ing við Linda skóla en 

í dag er ég að ljúka við bygg ingu 
leik skól ans Að al þings í Þing um í 
Kópa vogi sem reynd ar átti ekki 

að taka í notk un fyrr en í haust en 
fyrstu börn in komu í leik skól ann 
í byrj un mars mán að ar sl. Síð an 
höf um við ver ið upp í Vatns enda
skóla en þar stóð til að byggja 
íþrótta hús og fé lags að stöðu fyr ir 
nem end ur en sú bygg inga fram
kvæmd hef ur ver ið sett í bið 
vegna kreppu á stands ins. Það er 
búið að grafa þar grunn, en ekk
ert meira. Við byggð um áhorf
enda stúk una við Kópa vogs völl og 
sein asta áfanga Sala skóla, klædd
um Kópa vogs skóla að utan nú á 
allra síð ustu miss er um. Síð an var 
ver ið að ljúka bygg ingu íþrótta
húss fyr ir fatl aða nið ur í Há túni 
í Reykja vík og við erum að byrja 
á bygg ingu lækna minja safns úti 
á Sel tjarn ar nesi. Við erum því í 
þokka legri verk efna stöðu allt 
þetta ár í það minnsta.”

Lóðaverðmiðaðvið
húsverðvaralltofhátt

Sig urð ur seg ir að það megi 
hæla viss um bæj ar fé lög um fyr
ir að beita sér fyr ir ákveðn um 
fram kvæmd um og þar standi 
Kópa vogs bær í stafni. Þannig sé 
ver ið að byrja á bygg ingu hjúkr
un ar heim il is fyr ir aldr aða upp í 
Boða þingi sem Bald ur Jóns son er 
verk taki að og Sel tjarn ar nes bær 

hafi líka sýnt fram sýni nú þeg ar 
krepp ir að, bæði við lækna minja
safn og í minni út boð um. Sig urð
ur vill fyr ir og fremst kenna einni 
mann eskju um hversu dýrt hef
ur ver ið að byggja á Ís landi, og 
það er Ingi björg Sól rún Gísla dótt
ir með an hún var borg ar stjóri. 
Hún hafi far ið í lóða brask með 
lóða út hlut an ir sem hækk aði verð 
þeirra veru lega en nú hafi nokk ur 
sveit ar fé lög stig ið fram og lækk að 
lóða verð mjög hressi lega, muni 
bjóða bygg inga lóð ir á nið ur settu 
verði, ekki síst í hverf um sem 
standi hálf byggð. Lóða verð mið
að við hús verð hafi ver ið orð ið 
allt of hátt.

,,Þetta sér mað ur hins veg
ar ekki hjá Reykja vík ur borg eða 
Hafn ar fjarð ar bæ og minni bæj ar
fé lög um. Þetta fram tak fárra sveit
ar fé laga er því alls ekki nóg fyr ir 
all an mark að inn en ég skal við ur
kenna að það mátti að eins hægja 
á hon um. Þessi mikla upp bygg ing 
í Kópa vogi hef ur breytt mjög íbúa
mynstr inu því fyr ir all nokkrum 
árum bjó fyrst og 
fremst mið
aldra fólk í 
Kópa vogi 
e n  n ú 
h e f  u r 
u n g u 

fólki fjölg að hér mjög. Ég tel að 
Kópa vog ur eigi eft ir að njóta þess
ar ar fram sýni vel í ná inni fram tíð 
en ég bý hér í Kópa vogi með þrjú 
börn sem ég vona að þau búi hér 
líka í ná inni fram tíð.”

Staðabyggingamarkað
arinsverðurerfiðallt
næstaár

- Hvern ig sérðu fyr ir þér stöð una 
á bygg inga mark aðn um á næstu 
miss er um?

,,Hún verð ur ákaf lega erf ið, 
í það minnsta þetta ár og það 
næsta. Ég var ekki að byggja og 
selja íbúð ir en ég tel að íbúða
mark að ur inn hafi ver ið orð inn all
mett ur hér á landi þeg ar krepp an 
skall á síð asta haust. Marg ir verk
tak ar voru ekki að bjóða í verk hjá 
sveit ar fé lög un um með an allt lék 
í lyndi en ég og Bald ur Jóns son 
buð um hins veg ar í verk hjá t.d. 
Kópa vogs bæ sem aðr ir verk tak ar 
litu ekki við vegna þess að þeir 
voru að græða svo mik ið á því 
að byggja íbúða blokk ir. Það var á 
tíma bili þeg ar nán ast eng ir vildu 
vinna fyr ir Kópa vogs bæ nema við 
Bald ur.

Það er ekki hægt að snúa sér 
nú að við halds verk efn um nema 
í mjög litlu mæli því hver á að 
greiða fyr ir þau? Það geta ein
stak ling ar ekki því þeir fá enga 
fjár hags fyr ir greiðslu í bönk un um 
og við sjá um dæmi þess víða. 
Bygg ing nýrra húsa hef ur einnig 
stöðvast að mestu þar sem fyr
ir greiðsla fæst þar ekki held ur. 
Ástæð an er sú að það er raun
veru lega eng in banka starf semi í 
land inu.”

Sig urð ur seg ir að það vanti inn
spýt ingu frá ríki og sveit ar fé lög um 
inn á mark að inn og ef ein stærsta 
stétt lands ins, bygg inga iðn að
ur inn sé nán ast verk efna laus, fá 
sveit ar fé lög in og rík ið held ur ekki 
tekj ur af þeirra starf semi. Rík is
stjórn in verði að fara að bregð ast 
við þess um vanda með ein hverj
um hætti.

4 Kópavogsblaðið MAÍ 2009

SÞverktakarhafafyrst
ogfremstbyggtfyrirsveitarfélög

SigurðurÞórðarsonbyggingaverktaki,annarfrávinstri,fyrirutanleikskólannAðalþingsemhannhefur
nýlegalokiðvið.Meðhonumerunokkrirafundirverktökunumviðbygginguna.

Handbók með ítarlegum upplýsingum og veiðikortum fylgir.
Fæst hjá N1, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

31 vatnasvæði vítt og breitt um
landið fyrir aðeins          6000 krónur

Þú

ákveður

svo hvar og

hvenær þú

veiðir

veidikortid.is

Hver segir að

það sé dýrt

að veiða?

Hver segir að

það sé dýrt

að veiða?
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borgarblod.is

Síð ast birt um við mynd frá 
opn un skíða svæð is þar áður 
frá opn un lista sýn ing ar. Enn 
eru að koma upp lýs ing ar um 
þessa at burði, en bet ur má ef 
duga skal.

En nú birt um við mynd af 
þess um fjór um heið urs mönn um 
á góðri stund. Hverj ir eru þetta, 
af hvaða til efni er mynd in tek in 
og hvenær er hún tek in? Ef laust 

þekkja marg ir þessa menn en 
all ar upp lýs ing ar eru vel þegn
ar. Vin sam lega kom ið þeim upp
lýs ing um sem þið búið yfir til 
Hrafns Svein bjarn ar son ar, hér
aðs skjala varð ar á Hér aðs skjala
safni Kópa vogs að Hamra borg 1, 
eða í síma 5444710.

Einnig má senda upp lýs ing ar 
á net fang ið hrafns@kopa vog ur.is

A F  H Á L S I N U M

Hver? Hvar? Hvenær?

Prestastefnahaldiní
Kópavogiífyrstasinn

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

Presta stefna var hald inn í 
Kópa vogi 28. til 30. apr íl sl. Þetta 
er í fyrsta sinn sem presta stefna 
er hald in í Kópa vogi. Hún hófst 
með pró sess íu djákna, presta og 
bisk upa frá nýju safn að ar heim
ili Kópa vogs kirkju til kirkj unn ar 
þar sem fram fór Syn odus messa 
þar sem sr. Ingi björg Ásta Pét
urs dótt ir sókn ar prest ur á Bíldu
dal predik aði. Presta stefn an fór 
svo að mestu fram í safn að ar
heim il inu og Saln um.

Presta stefna Ís lands 2009 ályk
taði m.a. að Þjóð kirkj an hvetti 
til virð ing ar fyr ir mann helgi og 
hvetti fólk til að vera á verði gagn
vart mis notk un valds og auðs. 
Kirkj an vill styðja við allt það 
sem efl ir kær leika og mann gildi. 
Kirkj an vill leggja rækt við lýð
ræði og tján ing ar frelsi. Kirkj an vill 
vera op inn vett vang ur sam tals 
um grunn gildi sam fé lags ins og 
fram tíð ar sýn sem bygg ist á kær
leiks boð skap Jesú Krists. Kirkj
an styð ur hvers kyns heið ar lega 
bar áttu gegn rang læti, spill ingu 
og kúg un. Þjóð kirkj an hvet ur til 
þess að Ís lend ing ar leiti allra leiða 
til að halda skuld bind ing ar sín ar 
varð andi þró un ar hjálp og neyð ar
að stoð við fá tæk ar þjóð ir.

Vel ferð sem bygg ir á kær leiks
boði Krists, er sátt máli sam fé lags
ins um að við erum skuld bund in 
hvert öðru og ber að gæta sys
tra og bræðra, en ekki hvað síst 
þeirra sem hall oka hafa far ið.

Sér stak lega þarf að gæta að:
• börn um, að þau búi við ör yggi 

og jafn an hlut,
• öldruð um að þau fái að njóta 

ævi kvölds ins með reisn,
• þeim sem eru veik burða, að 

þau verði ekki und ir,
• heill þeirra sem setj ast að á 

Ís landi, svo að þau ein angr ist ekki 
held ur geti að lag ast og auðg að 
sam fé lag og menn ingu.

Presta stefna Ís lands 2009 styð
ur Hjálp ar starf kirkj unn ar og 
Fjöl skyldu þjón ustu kirkj unn ar í 

mik il vægri þjón ustu á við sjál um 
tím um og hvet ur til þess að prest
ar, djákn ar og söfn uð ir lands ins 
standi þétt að baki því mik il væga 
starfi.  Þjóð kirkj an býr yfir víð
tæku þjón ustu neti vel mennt aðs 
starfs fólks sem veit ir fag lega þjón
ustu um land allt.

Skrúðganga presta kemur frá safnaðarheimilinu til Kópavogskirkju.
Hressilegablésákirkjunnarfólkáþessarigöngu.

Kópavogurbýður
heim

Kópa vogs dag ar verða haldn ir 
dag ana 9.17. maí nk. í Kópa vogi. 
Dag skrá in er kynnt á net inu á 
vef slóð inni www.kopa vogs dag
ar.is en þar get ur hver og einn 
val ið sér þau at riði sem hon um 
hugn ast og rað að þeim sam an 
í eig in dag skrá. Við burð ir eru 
hátt í 200, af ýmsu tagi og við 
allra hæfi. 

Um helg ina verð ur opn uð 
mynd list ar sýn ing á verk um eft ir 
Baltasar, geng ið að Þrí hnúka gíg, 
tón leik ar í Saln um, Kópa vogs
kirkju, Linda kirkju og Sala laug;  
Skoppa og Skrítla skemmta börn
un um, hest arn ir í Glað heim um 
bjóða í heim sókn og margt fleira 
verð ur til boða. Nefna má opið 
hús í vinnu stof um lista manna í 
Kópa vogi, sem alltaf hefur ver ið 
vin sælt á Kópa vogs dög um.

Á veg um Nátt úru fræði stofu 
Kópa vogs verð ur boð ið upp á 
við burði af ýmsu tagi, m.a. sýn
ing á verk um 18 lista manna úr 
Kópa vogi sem flest eru unn in sér
stak lega fyr ir húsa kynni Nátt úru
fræði stofu Kópa vogs. Marg vís leg 

tengsl nátt úru og mynd list ar eru 
hér í brenni punkti og þar á með al 
vanga velt ur um söfn al mennt og 
hvaða hlut verki þau gegna. Efnt 
verð ur til göngu ferð ar á Þrí hnúka
gíg í Blá fjöll um 10. maí í fylgd 
Árna Hjart ar son ar jarð fræð ings 
hjá Ís lensk um orku rann sókn um, 
en gíg ur inn er einn af nátt úru
ger sem um Kópa vogs, gíg hell ir af 
fá gætri gerð. Lagt verð ur af stað 
frá Nátt úru fræði stof unni kl.13:00. 
Sunnu dag inn 10. maí flyt ur Ad olf 
Frið riks son, forn leifa fræð ing ur á 
Forn leifa stofn un Ís lands, er indi 
um þing stað inn Þing hól í Kópa
vogi. Er ind ið hefst kl. 14:00 og er 
flutt í Kórn um, fjöl nota sal safna
húss ins. Að er ind inu loknu er ráð
gerð skoð un ar ferð á Þing hól.

Snorri sel ur, æv in týri og fróð
leik ur í máli og mynd um fyr ir 
börn á leik skóla aldri verð ur  í 
safna hús inu í um sjón starfs fólks 
Nátt úru fræði stofu Kópa vogs og 
Bóka safns Kópa vogs. Um er að 
ræða fjörugt fræðslu er indi um seli 
og sitt hvað fleira í sjáv ar líf rík inu 
og hlust að á sög una um Snorra 
sel. Snorri sel ur verð ur í boði kl. 
10:00 vik una 11.15. maí og 18.
22. maí. Har ald ur Rafn Ingva son, 
líf fræð ing ur á Nátt úru fræði stofu 
Kópa vogs, flyt ur er indi 12. maí kl. 
17.15 í Kórn um, fjöl nota sal safna
húss ins, um rann sókn ir Nátt úru
fræði stof unn ar á líf ríki í Foss
vogi í tengsl um við fyr ir hug að ar 
skipu lags breyt ing ar á Kárs nesi og 
14. maí kl. 17.15 flyt ur Hilm ar J. 
Malmquist, for stöðu mað ur Nátt
úru fræði stofu Kópa vogs, flyt ur 
er indi í Kórn um, fjöl nota sal safna
húss ins, um hvali og sitt hvað 
fleira af sjáv ar kyni sem teng ist 
Kópa vogi. Yfir sumu af því efni 
hef ur hvílt hern að ar leynd þar til 
fyr ir skömmu.

Næsta laug ar dag 9. maí, á 
upp hafs degi Kópa vogs daga, 
verð ur Rót aract klúbb ur inn 
Geys ir með Mola port í bíla
stæða húsi menn ing ar og tóm
stunda húss ins Mol ans, Há braut 
2, Kópa vogi milli k. 11.00 og 
17.00. 

Þar mun kenna ým issa grasa, 
m.a. bæk ur, föt, hús gögn og 

fleira og það verð ur boð ið upp á 
lif andi tón list og veit ing ar verða 
á boðstól um gegn frjáls um fram
lög um.

All ur ágóði renn ur til verk efn is 
Rauða Kross ins ,,Sál rænn stuðn
ing ur við skóla börn í Palest ínu” 
og það sem ekki selst fer beint 
til Rauða Kross ins á Ís landi.

MolaportáKópavogsdögum
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Opið hús og vorsýning 
Kvöldskóla Kópavogs 

verður sunnudaginn 10. maí 
kl. 13 til 17

í Snælandsskóla v/ Furugrund

Bókband
Glerbrennsla

Crazy Quilt
Að breyta fötum

Fatasaumur
Þjóðbúningagerð

Frístundamálun

Skrautritun
Silfursmíði
Trésmíði
Útskurður
Matreiðsla
Förðun

2009

Allir velkomnir!

©
 F

ja
lli

ð
 E

in
a 

01
05

09

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

vorsyning2009-kb.pdf   5/4/09   4:17:37 PM

Dag skrá sum ar dags ins fyrsta 
var með hefð bundnu sniði í 
Kópa vogi. Að lok inni skáta messu 
í Linda kirkju gengu skát ar fyr ir 
skrúð göngu frá Digra nes kirkju í 
íþrótta hús ið Smár ann þar sem 
beið bæj ar búa skemmti dag skrá. 
Skóla hljóm sveit Kópa vogs lék 
nokk ur lög og Gunn ar I. Birg is son 

bæj ar stjóri ávarp aði sam kom una 
og sagði m.a.:

„Ég kýs að vera bjart sýnn á 
þess um tíma mót um. Ég treysti 
því að ís lensk þjóð muni vinna 
sig úr vand an um og að end ur upp
bygg ing sam fé lags ins sé þeg ar 
haf in. Að það sé kom ið vor að 
liðn um vetri bæði í eig in legri og 

óeig in legri merk ingu.“
Að loknu ávarpi bæj ar stjóra 

sýndu nem end ur í Dans skóla Sig
urð ar Há kon ar son ar dans at riði, 
leik hóp ur inn Lotta sýndi at riði úr 
Rauð hettu, hljóm sveit in Noname 
Band úr Linda skóla lék og sig ur
veg ar ar úr söng keppni ÍTK stigu 
á stokk.

SkrúðgangafráDigraneskirkjuíSmárannásumardaginnfyrsta.Ekkiviðraðiallskostarveltilgöngunnar
þvívelrigndiáskáta,lúðrasveitarfólkogaðrasemþátttöku.Víðavoruþvíregnhlífarálofti.

Gleðilegtsumar!

Skák sveit Sala skóla varð 
Ís lands meist ari grunn skóla sveita 
2009, en keppt var í Sala skóla og 
sendu 12 skól ar lið til keppn
inn ar í alls 32 sveit um, þar af 
voru 8 sveit ir frá Sala skóla. Lið 
Sala skóla skip uðu þau Patrek
ur Mar on Magn ús son, Jó hanna 
Björg Jó hanns dótt ir, Páll Snæ
dal Andra son og Ei rík ur Örn 
Brynjars son.

Ís lands meist ar arn ir, Alið Sala
skóla, hlaut 32 vinn inga af 36 
mögu leg um. Á 1. borði var Patrek
ur Mar on með 7,5 vinn inga af af 9 
mögu leg um, á 2. borði Jó hanna 
Björg með 8 vinn inga af 9 mögu
leg um, Páll Snæ dal á 3. borði sem 
vann all ar sín ar skák ir með 9 vinn
inga af 9 mögu leg um og með best
an ár ang ur kepp enda á 3. borði, 
og Ei rík ur Örn með 7,5 vinn ing 

af 9 mögu leg um. Fyrsti vara mað
ur sveit ar inn ar var Guð mund
ur Krist inn Lee. Í öðru sæti eft ir 
lengst af harða keppni varð A lið 
Rima skóla með 29,5 vinn inga og 
í þriðja sæti með 25 vinn inga fékk 
svo lang best klædda lið keppn
inn ar svo til fyr ir mynd ar var, Alið 
Haga skóla.

Sala skóli vann ekki bara keppni 
Aliða held ur sigr aði Dlið skól ans 
með 18 vinn inga, Elið ið með 15 
vinn inga, Flið ið með 15,5 vinn
inga, Glið ið með 10 vinn inga og 
Hlið ið með 5 vinn inga. Sann ar
lega glæsi leg ur ár ang ur Sala skóla 
sem hef ur átt mik illi vel gengni að 
fagna við skák borð ið, m.a. heims
meist aratitli en þetta er í fyrsta 
sinn sem skól inn fagn ar Ís lands
meist aratitli.

SalaskóliÍslands
meistariískákkeppni
grunnskólasveita

ÍslandsmeistaraliðSalaskólameðsigurlaunin. Íefri röð f.v.Patrekur
MaronMagnússon,PállSnædalAndrasonogEiríkurÖrnBrynjarsson.
FramanviðsitjaGuðmundurKristinnLeeogJóhannaBjörgJóhanns
dóttir.
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Stefnt er að því að Tón list ar
safn Ís lands verði opn að al menn
ingi á Kópa vogs dög um í byrj un 
maí mán að ar nk. Safn ið er að 
Há braut 2 í nýju hús næði gegnt 
Gerð ar safni og er ætl að að vera 
þjón ustu og fræðslu set ur fyr ir 
tón list sem þjón ar al menn ingi, 
söfn um og stofn un um í land inu 
með upp lýs ing um um grein ina. 
Stofn að ur hef ur ver ið Minn ing
ar sjóð ur Tón list ar safns Ís lands. 
Mark mið hans er að stuðla að 
rann sókn um og miðl un á sögu 
ís lenskr ar tón list ar. Það var 
23. jan ú ar sl. sem Þor gerð ur 
Katrín Gunn ars dótt ir, þá ver 
andi mennta mála ráð herra, og 
Gunn ar I. Birg is son bæj ar stjóri 
í Kópa vogi und ir rit uðu samn
ing um stofn un og rekst ur Tón
list ar safns Ís lands í Kópa vogi. 
„Sögu leg stund,“ sagði Jónas 
Ingi mund ar son, pí anó leik ari og 
tón list ar ráðu naut ur Kópa vogs 
við það tæki færi. Rík ið legg ur til 
30 millj ón ir króna í stofn kostn
að og stend ur straum af 40% af 
rekstr ar kostn aði.

For stöðu mað ur Tón list ar safns 
Ís lands er Bjarki Svein björns
son sem seg ir að hug mynd in að 
Tón list ar safn inu hafi ver ið kynnt 
Gunn ari Birg is syni bæj ar stjóra í 
des em ber 2006 og eft ir skamm an 
um hugs un ar frest hafi hann ákveð
ið að láta verða af því að Kópa
vogs bær kæmi að þessu verk efni. 
Í nóv em ber 2007 fékk svo Bjarki 
að stöðu hjá Kópa vogs bæ til þess 
að ein beita sér að þessu verk efni 
og seg ir að ýmsu þurfti að gæta 
að í upp hafi, s.s. leyfi safna ráðs 
og hvern ig sam starfi þessa safns 
verði hátt að í sam ráði við önn ur 
söfn í land inu.

,,Við erum að tala um safn hér 
sem fell ur und ir skyld ur vöru safna 
en jafn framt tek ur það að sér þær 
skyld ur að miðla upp lýs ing um um 
fag ið fyr ir önn ur söfn hvar sem er 
í land inu og einnig fyr ir skóla og 
aðr ar stofn an ir sem vilja fá fróð
leik um það sem hér er í boði í 
þjóð legu sam hengi. Einnig að geta 
boð ið þeim sem vilja fræð ast frek
ar að stöðu til að koma hing að og 
kynn ast mögu leik um safns ins að 
eig in raun. Þannig get ur Tón list
ar safn Ís lands orð ið lif andi safn 
í sam starfi við fólk ið í land inu,” 
seg ir Bjarki Svein björns son.

Öflugurgagnagrunnur
heldurutanum
fjölbreyttanfróðleik

Bjarki seg ir það alls ekki hug
mynd ina að draga á safn ið alla 
skap aða hluti held ur að koma á 
sam starfi við höf uð söfn in um að 
þau varð veiti muni tengdu tón
list ar sögu Ís lands, held ur að á 
safn inu séu upp lýs ing ar um hvar 
ákveðna hluti, tón verk eða ann að 
sé að finna og á safn inu verði stór 
gagna grunn ur sem haldi utan um 
all an mögu leg an fróð leik og það
an verði upp lýs ing um sjálf krafa 
miðl að af net inu. Þá er ekki bara 
ver ið að hugsa um Ís lend inga sem 
hafa starf að hér lend is held ur ekki 
síð ur Ís lend inga sem hafa starf að 
er lend is.

Mark mið ið er ekki síst að skrá 
og miðla hvers kyns upp lýs ing um 
og mun um sem tengj ast tón list á 
Ís landi frá upp hafi s.s. hljóð fær
um, hljóm tækj um, hljóð upp tök
um, nót um, bók um, mynd um og 
mun um. Einnig að safna heim ild
um og gögn um um ís lenska tón
menn ingu í formi frá sagna, bréfa, 
við tala, blaða og tíma rits greina, 
ævi sagna og kvik mynda sem end

ur spegla ís lensk an tón list ar heim.

Bjarki er spurð ur hvern ig þeirri 
upp lýs inga öfl un verði hátt að sem 
snýr að Ís lend ing um er lend is.

,,Ég er bú inn að fara ein ar sex 
ferð ir á Ís lend inga slóð ir í Kanada 
til að safna upp lýs ing um, heim
ild um og gögn um um ís lensk tón
skáld í Kanada sem bjuggu fyr ir 
vest an og skrif uðu ís lenska texta 
og ís lensk lög og lyftu menn ing
unni fyr ir vest an á hærra plan. 
Þarna voru skrif uð mjög mörg 
leik rit og tekn ar ljós mynd ir af 
mörgu af þessu fólki og sem dæmi 
má nefna að  um 1910 voru um 20 
ís lensk ir tón list ar kenn ar ar starf
andi í Winnipeg. Einnig hef ur okk
ur borist ýmis gögn frá Evr ópu og 
ým iss fróð leik ur sem gam an væri 
að geta nálg ast frek ar.

Mig mundi langa til að fá upp
lýs ing ar um hvaða gögn og mun ir 
liggja á hér aðs skjala söfn un um um 
allt land og við hvetj um fólk til 
að fara með gamla hluti á næsta 
hér aðs skjala safn í stað þess að 
henda þeim. Það geta ver ið nót ur, 
bréf, mun ir eða ann að tengt tón
list ar sög unni. Þannig höld um við 
á lofti minn ingu list grein ar inn ar 

og þeirra ein stak linga sem báru 
hana uppi fyrr á tím um.”

- Geta söngv ar ar, kór ar eða tón-
list ar menn leit að í smiðju til ykk ar 
ef þá vant ar nót ur af göml um lög-
um sem lík legt er að gagna grunn ur 
Tón list ar safns ins geymi?

,,Þar gæti kom ið til sam starfs 
við Tón verka mið stöð ina þar sem 
við gæt um miðl að upp lýs ing um. 
Eins gæti það gerst að ef við finn
um eitt hvað nýt an legt að því sé 
skil að til Tón verka mið stöðv ar inn
ar sem varð veit ir nótna söfn in og 
miðl ar slíku efni.”

- Hef ur þessi vinna þín hér á 
Tón list ar safni Ís lands geng ið bet ur 
eða ver en þú áætl að ir í upp hafi?

,,Það eru tíu ár síð an ég byrj aði 
að vinna að þessu verk efni með 
safni Páls Ís ólfs son ar á Stokks eyri, 
en starf sem in þar leið und ir lok, 
því mið ur. Mun irn ir úr því safni 
eru nú varð veitt ir hjá Byggða safni 
Ár nes inga. Þetta starf lá síð an í 
dvala um skeið en var svo end ur
vak ið hér í Kópa vogi svo far sæl
lega sem raun ber vitni.

 Ég lít með björt um aug um til 
fram tíð ar inn ar og sam starfs við 
stofn an ir, há skóla og fleiri sem 
vilja koma hér að og gefa okk ur 
hug mynd ir. Þannig geta lista há
skól ar spil að stórt hlut verk.”

- Hafa Ís lend ing ar ver ið eft ir bát-
ar ann ara þjóða hvað þessa starf-
semi  varð ar?

,,Það eru til tón lista söfn á öll
um Norð ur lönd un um og raun ar 
út um all an heim en kannski ekki 
með sama sniði og hér hef ur haf
ið starf semi. Við höf um stofn að 
fyrsta tón list ar safn ið á Ís landi svo 
kannski eru við ekki eins mikl ir 
eft ir bát ar leng ur og við vor um 
kannski áður fyrr og allt fram á 
þenn an dag,” seg ir Bjarki Svein
björns son tón list ar fræð ing ur og 
for stöðu mað ur Tón list ar safns 
Ís lands í Kópa vogi.

TónlistarsafnÍslandsíKópavogi:

Bjarki Svein björns son, for stöðu mað ur Tón list ar safns Ís lands.

Lifandisafnísamstarfi
viðfólkiðílandinu

Á safn inu verði stór 
gagna grunn ur sem 

haldi utan um all an 
mögu leg an fróð leik og 
það an verði upp lýs ing
um sjálf krafa miðl að 
af net inu. Þá er ekki 
bara ver ið að hugsa 
um Ís lend inga sem 

hafa starf að hér lend
is held ur ekki síð ur 
Ís lend inga sem hafa 

starf að er lend is.

Art8 er hóp ur 8 lista kvenna 
sem sýn ir á Kópa vogs dög um 
9. til 15. maí í Toyota hús inu við 
Ný býla veg 4 í Kópa vogi. Þær 
hafa numið og ástund að list ina 
árum sam an og koma hver úr 
sínni átt inni. Nú sam eina þær 
kraft ana og sýna hönn un og 

hand verk úr ýmis kon ar efn um. 
Lista kon urn ar eru Edda Svav
ars dótt ir, Guð rún Ósk Sæ munds
dótt ir, Hild ur Harð ar dótt ir, Hjör
dís Hafn fjörð, Hulda Sveins dótt ir, 
Inga Magn ús dótt ir, Katrín Ní els
dótt ir og Stein unn Guðna dótt ir.

Art8íToyotahúsinu
áKópavogsdögum

,,PowerRangers”
áKópamessu

Kópa messa er Dimmis sjón 
nem enda MK sem eru að út skrif
ast frá skól an um. Kópa messa var 
30. apr íl sl. og hófst með þvi að 
nem end ur og kenn ar ar hitt ust 
yfir glæsi leg urm morg un verði 
sem nem end ur og kenn ar ar mat
væla skól ans höfðu veg og vanda 
af. 

Síð an kvöddu deild ir skól ans 
hver fyr ir sig, ým ist með ein hverju 
skemmti legu um kenn ar ana og/
eða söng sem tengd ist veru þeirra 
í skól an um.

Í lok in var sung in þessi óður til 
skól ans:

Ég þakka þér allt það er við átt
um sam an,

ég þakka þann fróð leik er þú 
veitti mér,

ég þakka þann tíma er allt var 
svo gam an,

ég þakka þann auð er ég þáði 

frá þér.
Ég þakka þér stjórn end um 

um hyggju þína,
ég þakka þér tím ann sem ég 

lærði hér,
ég þakka að þú kennd ir mér 

visk una mína,
ég þakka að hún fylg ir mér 

hvert sem ég fer.

Eft ir þetta fóru nem end ur heim 
og komu aft ur klædd ir skemmti
leg um bún ing um, en mest áber
andi voru nem end ur sem klædd
ust Power Rangers” bún ing um. 
Að sjálf sögðu voru ým iss drykkj
ar föng með í för. Síð an var hald ið 
á braut, m.a. í stræt is vagni sem 
hafði ver ið tek inn á legu, og lá leið 
fyrst til keppni í ,,Paint ball” og 
síð an á ýmsa aðra staði.

Út skrift frá MK er svo 22. maí 
nk. frá dag skóla.

Nem end ur á fé lags fræði og mála braut, Rauð hett ur, með landa fræði
kenn ara sín um, Hildi Jóns dótt ur.

Power Rangers var þema marga þeirra sem voru að dimmitera í HK, 
skemmti leg ir bún ing ar.



B l i k a s uma r

Há punkt ur knatt spyrn unn ar á Ís landi, 
Ís lands mót ið er að byrja um næstu helgi, 
nokk uð  sem marg ir hafa beð ið eft ir með 
óþreyju síð an sól fór að hækka á lofti. 
Knatt spyrn an er lang vin sælasta íþrótt 
lands ins og á eng an íþrótta við burð mæta 
eins marg ir og á knatt spyrnu leik. Eins og 
æv in lega áður gera leik menn og for svars
menn lið anna sér von ir um góð an ár ang ur, 
en tvö lið verða hins veg ar að bíta í það 
súra epli að falla um deild.

Efstu deild ir karla og kvenna heita nú 
PEPSIdeild in en reikna má með að marg ir 
sæki leik ina í sum ar, kannski fleiri en nokkru 
sinni fyrr vegna þess að mjög dreg ur úr 
ut an lands ferð um vegna efna hag skrepp unn

ar. Reikna má með meiri að sókn að PEPSI
deild kvenna en áður, ekki síst í ljósi þess að 
ís lenska kvenna lands lið ið tek ur í haust þátt í 
úr slita keppni Evr ópu móts ins í Finn landi.

Breiða blik var í fyrra með ungt lið í úr vals
deild kvenna sem þrátt fyr ir það var að 
stríða efstu lið un um, Val og KR, en er nú 
reynsl unni rík ara og bland ar sér ef laust í 
topp bar átt una í ár. Sig ur í PEPSIdeild inni 
og/eða bik ar keppn inni væri auð vit að al veg 
frá bær ár ang ur fyr ir þær græn klæddu.

Vænt ing ar voru gerð ar í fyrra til ár ang urs 
karla liðs sem ekki gengu al veg eft ir en síð an 
hef ur lið ið misst nokkra lyk il menn og raun
sætt mat er að lið ið muni ekki blanda sér í 
topp bar átt una í sum ar þrátt fyr ir að kom ast 

í und an úr slit í Lengju bik ar keppn inni fyr ir 
skömmu. Lið ið er skip að ung um leik mönn
um í bland við reynslu bolta, m.a. fyr ir lið
ann Arn ar Grét ars son. Í spá forsvarsmanna 
liðanna er karlalið Breiðabliks spáð 6. sætinu 
en kvennaliðinu 2. sætinu. Blik ar hafa fulla 
ástæðu til þess að horfa björt um aug um 
fram á knatt spyrnu sum ar ið 2009 en yngri 
flokk ar Breiða bliks hafa ætíð skil að a.m.k. 
nokkrum Ís lands eða bik ar meist aratitl um 
í hús ár hvert og stund um hafa þeir ver ið 
fjöl marg ir á ári. Einnig má minn ast á flokk 
sem stund um vill gleym ast, en það er eldri 
flokk ur karla. Full ástæða er til að ætla að 
þeir muni standa sig vel í sum ar en Breiða
blik á ef laust sig ur sælasta eldri flokk lands

ins. Það líð ur varla það ár að þeir verði ekki 
meist ar ar þess ir gömlu kapp ar og eru þeir 
vel að því komn ir. For mað ur knatt spyrnu
deild ar Breiða bliks hef ur sagt að bú ast megi 
við skemmti legu knatt spyrnusumri í knatt
spyrnu bæn um Kópa vogi þar sem að staða 
til iðk un ar knatt spyrnu er orð in glæsi leg og 
með því besta sem ger ist á land inu.

Ástæða er til þess að hvetja alla Kópa
vogs búa, sem og alla aðra knatt spyrnu á
huga menn, að fjöl menna á Kópa vogs völl 
í sum ar, og einnig væri gam an að sjá sem 
flesta á úti leikj um fé lags ins. Ekki er langt að 
fara á þessu sumri, út í Vestmannaeyjar og 
til Kefla vík ur.

Áfram Breiða blik!

ÁFRAM BREIÐA BLIK!

Breiða blikslið ið í PEPSIdeild karla. Þjálf ari er Ólaf ur Krist jáns son sem einnig var með lið ið sum ar ið 2008. Flest ir hall ast að því að Ís lands meist ar ar FH verji tit il inn.

Stelp urn ar sem halda uppi heiðri Breiða bliks í sum ar í PEPSIdeild kvenna. Þjálf ari er Gary Wake sem tók við því sl. haust af Vöndu Sig ur geirs dótt ur. Lið ið bland ar sér vafa lít ið í 
topp bar átt una í sum ar.



Öl gerð in og Pepsi verða sam
starfs að il ar fé lag anna í efstu 
deild um karla og kvenna í knatt
spyrnu til næstu þriggja ára, þ.e. 
2009 – 2011. Deild irn ar heita 
héð an í frá Pepsideild karla og 
Pepsideild kvenna í stað Lands
banka deild ar.

Áhugi á ís lenskri knatt spyrnu 
og vin sæld ir knatt spyrnu al mennt 
hafa far ið stig vax andi und an far in 
ár. Bein ar sjón varps út send ing ar 
eru fleiri en áður, um fjöll un fjöl
miðla er viða meiri og fjöldi áhorf
enda á leikj um hef ur auk ist, auk 
þess sem gæði knatt spyrn unn ar 
verða sí fellt meiri.

Spenn an fyr ir bar átt una í sum ar 
magn ast með hverj um deg in um 
sem líð ur. Út lit er fyr ir að Pepsi
deild karla verði jöfn og spenn
andi, líkt og und an far in ár, og að 
bar átt an verði hörð jafnt á toppi 
sem botni.  Hið sama má segja um 
Pepsideild kvenna, þar sem fleiri 
lið eru far in að blanda sér í bar átt
una um topp sæt in.

Í Pepsideild karla 2009 leika 
þessi lið:  Breiða blik, FH, Fjöln
ir, Fram, Fylk ir, Grinda vík, ÍBV, 
Kefla vík, KR, Stjarn an, Val ur 

og Þróttur R.
Í Pepsideild kvenna 2009 leika 

þessi lið:  Aft ur eld ing/Fjöln ir, 
Breiða blik, Fylk ir, GRV, ÍR, Kefla
vík, KR, Stjarn an, Val ur og Þór/KA.

Pepsi hef ur stutt við bak ið á 
knatt spyrnu um víða ver öld um 
langa hríð og er mik ill feng ur að 
þessu sam starfi fyr ir ís lenska 
knattpsyrnu. Öl gerð in, fram leið
andi Pepsi hér lend is, var stofn uð 
árið 1913 og fram leið ir og sel ur 
drykki, mat vör ur og margs kon ar 

sér vör ur fyr ir ís lensk heim ili og 
fyr ir tæki. 

Styðjumvinsælustu
íþróttagreinlandsins

,,Öl gerð in vill styðja ís lenska 
knatt spyrnu og stuðla að því að 
leik ir í Pepsideild karla og kvenna 
sam eini fjöl skyld ur, hverfi og bæj
ar fé lög í að styðja sitt lið. Við vit
um að af reks fólk Pepsideild anna 
er unga knatt spyrnu fólk inu hvatn

ing um að æfa meir og gera bet ur.  
Ann að mark mið Öl gerð ar inn ar 

og Pepsi varð andi þetta sam starf 
er af skap lega ein falt og þarf ekki 
að koma nein um á óvart. Við ætl
um okk ur að auka hlut deild Pepsi 
og Pepsi Max á ís lensk um mark
aði og sýni leik inn sem fylg ir knatt
spyrn unni, vin sæl ustu íþrótta
grein lands ins, næstu þrjú árin, er 
leið að því mark miði. Við hlökk um 
til sam starfs ins og við hlökk um 

til þess að mæta á völl inn,” seg ir 
Andri Þór Guð munds son, for stjóri 
Öl gerð ar inn ar.

Einmilljóníverðlaunafé
fyrirÍslandsmeistaratitilinn

Verð launa fé í Pepsideild
um karla og kvenna 2009 verð ur 
1.000.000 króna fyr ir fyrsta sæti, 
700.000 krón ur fyr ir ann að sæt ið 
og 500.000 krón ur fyr ir þriðja sæt
ið en greitt er fyr ir öll sæt in í báð
um deild um. Jafn að ar er gætt milli 
kynja, þ.e. sama upp hæð í báð um 
deild um.
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K Ó PA V O G S  B L A Ð  I Ð  t ó k 
nokkra knatt spyrnu á huga menn 
tali og spurði þá hvaða lið þeir 
teldu að yrðu Ís lands meist ari 
í knatt spyrnu karla og kvenna 
árið 2009.

Ein ar Freyr;
,,Ég held að FH taki tit il inn í 

sum ar. Breiða blik verð ur í 5. til 8. 
sæti en ég held að þeir verði ekki 
í fall hættu. Ef Breiða blik byrj ar 
mót ið vel slepp ur það við fall ið. 
Breiða blik verð ur í ein hverj um af 
þrem ur efstu sæt un um hjá kon

un um, en sú deild verð ur jafn ari 
en oft áður.”

Guðmunda Guð munds dótt ir;
,,Ætli KR verði ekki Ís lands

meist ar ar karla en Breiða blik 
verð ur um miðja deild vegna þess 
að þeir hafi ver ið að missa svo 
marga góða leik menn. En ætli 
þeir verði ekki í 5. sæti. Kon urn
ar verða í ein hverj um af þrem ur 
efstu sæt un um, ég þori ekki að 
segja nán ar um það. Vals kon ur 
eru með sterkt lið.”

Mar ínó Ön und ar son;
,,Ég held að FHing ar klári mót

ið, jafn vel dá lít ið snemma þannig 
að spenn an verð ur úr topp bar
átt unni. Það væru helst Val ur eða 
KR sem gætu ógn að því. Það er 
svo lít ið þunn skip að ur hóp ur inn 
hjá Breiða bliki en ég vona að þeir 
verði ekki í fall bar áttu. Blika stelp
urn ar gætu unn ið mót ið en það 
eru mörg sterk lið í kvenna deild
inni svo það er spenn andi sum ar 
framund an hjá Breiða bliks stelp
un um.”

Há kon Sverr is son;
,,Það er held ég al veg ljóst að 

FH hirð ir sig ur laun in hjá körlun
um í sum ar. Það væru helst KR 
eða Val ur sem gætu breytt því ef 
þau byrja mót ið vel. Breiða blik 
verð ur von andi um miðja deild en 
gætu lent í fall ströggli. En ég spái 
þeim 5. til 6. sæti. Blika stelp urn
ar verða í bar átt unni um Ís lands
meist ara tit il inn ásamt stelp un
um úr Val. Ég reikna ekki með KR 
í sum ar, þær hafa misst marga 
góða leik menn. Svo skilst mér að 

Stjarn an sé með gott lið og einnig 
KA/Þór á Ak ur eyri.”

Jón Heið ar Guð munds son;
,,Í karla flokki spái ég að FH 

vinni Ís lands mót ið, þeir sem helst 
ógna þeim geta ver ið KR en það 
lið sem mest gæti kom ið á óvart 
er Grinda vík.

Í kvenna flokki spái ég að Stjarn
an vinni og þær sem helst ógna 
þeim geta ver ið Breiða blik en þau 
lið sem mest gætu kom ið á óvart 
eru Þór/KA og Fylk ir.”

HverjirverðaÍslandsmeistarar?

FHing ar unnu fjórða sig ur inn 
í deilda bik ar keppn inni frá ár inu 
2004 þeg ar þeir lögðu Breiða
blik ör ugg lega 30 í Kórn um í 
Kópa vogi. 

Blik arn ir byrj uðu ágæt lega í 
leikn um en það var Björn Dan í el 
Sveins son sem kom Ís lands meist
ur un um á bragð ið á 37. mín útu 
þeg ar hann skor aði með skalla 
eft ir horn spyrnu frá Vikt ori Guð
munds syni. Stað an var 10 í hálf
leik og um mið bik þess síð ari 
kom Matth í as Vil hjálms son FH í 
20 með öðr um skalla  einnig eft
ir send ingu frá Vikt ori. Það var 
svo Atli Guðna son sem inn sigl
aði verð skuld að an sig ur FHinga 
skömmu fyr ir leiks lok. 

Breiða blik byrj aði báða hálf
leiki ágæt lega en svo virt ist all ur 
vind ur vera úr leik mönn um liðs
ins. Haft var eft ir Ólafi Krist jáns
syni þjálf ara að ekki væri nóg að 
fara bara í peys una, hlaupa inn á 
völl inn og halda að allt kæmi af 

sjálfu sér.
Ólaf ur sagði að at riði sem hafa 

ver ið í fínu lagi hjá Breiða blikslið
inu, eins og  send ing ar, mót taka 
og spil hefðu ekki sést í leikn um 

og nú yrði að finna leið ir til þess 
að laga það. Von andi verð ur það 
kom ið í lag fyr ir fyrsta leik liðs ins 
í PEPSIdeild karla gegn Þrótti á 
Kópa vogs velli 10. maí nk.

Breiðablikkomstí
úrslitLengjubikarsins
enbrotlentiþar

Breiðablikvann2-1sigurgegnHKíundanúrslitumLengjubikarins.

PEPSI-deildiníknattspyrnu2009

Leikjaskrá karlali›s Brei›abliks - PEPSI-deildin 2009
sun. 10. maí 19:15  Brei›ablik - firóttur R.        Kópavogsvöllur         
mi›. 13. maí  19:15  ÍBV - Brei›ablik                Hásteinsvöllur         
mán. 18. maí 20:00  Brei›ablik - FH              Kópavogsvöllur        
sun. 24. maí  19:15  Fylkir - Brei›ablik        Fylkisvöllur         
fim. 28. maí  19:15  Brei›ablik - Keflavík           Kópavogsvöllur         
mán. 01. júní 19:15  Fram - Brei›ablik             Laugardalsvöllur         
mán. 15. júní  19:15  Brei›ablik - Valur              Kópavogsvöllur         
mán. 22. júní  19:15  Brei›ablik - Stjarnan          Kópavogsvöllur         
mán. 29. júní  19:15  KR - Brei›ablik          KR-völlur         
fim. 02. júlí  19:15  Brei›ablik - Fjölnir              Kópavogsvöllur         
mán. 13. júlí  19:15  Grindavík - Brei›ablik       Grindavíkurvöllur         
mán. 20. júlí  19:15  firóttur R. - Brei›ablik         Valbjarnarvöllur         
fim. 23. júlí  19:15  Brei›ablik - ÍBV              Kópavogsvöllur         
sun. 26. júlí  19:15  FH - Brei›ablik              Kaplakrikavöllur         
fim. 06. ágúst  19:15  Brei›ablik - Fylkir              Kópavogsvöllur         
sun. 09. ágúst  19:15  Keflavík - Brei›ablik   Sparisjó›sv. Keflavík         
sun. 16. ágúst  19:15  Brei›ablik - Fram              Kópavogsvöllur         
lau. 22. ágúst  16:00  Valur - Brei›ablik          Vodafonevöllurinn         
mán. 31. ágúst  18:00  Stjarnan - Brei›ablik               Stjörnuvöllur         
sun. 13. sept.  14:00  Brei›ablik - KR              Kópavogsvöllur         
sun. 20. sept.  16:00  Fjölnir - Brei›ablik      Fjölnisvöllur         
lau. 26. sept.  16:00  Brei›ablik - Grindavík        Kópavogsvöllur      

Leikjaskrá kvennali›s Brei›abliks - PEPSI-deildin 2009
lau. 09. maí  14:00  Brei›ablik - fiór/KA             Kópavogsvöllur         
mi›. 13. maí  19:15  Valur - Brei›ablik          Vodafonevöllurinn
lau. 16. maí  14:00 Brei›ablik - Stjarnan           Kópavogsvöllur         
fös. 22. maí  19:15  Keflavík - Brei›ablik    Sparisjó›sv. Keflavík         
fös. 29. maí  19:15 Brei›ablik - Afturelding/Fjölnir   Kópavogsv.        
mi›. 03. júní  19:15 KR - Brei›ablik          KR-völlur         
mán. 08. júní  19:15 Brei›ablik - Fylkir              Kópavogsvöllur         
flri. 16. júní 19:15 Brei›ablik - ÍR              Kópavogsvöllur         
flri. 23. júní  19:15  GRV - Brei›ablik            Grindavíkurvöllur         
fim. 02. júlí  19:15 fiór/KA - Brei›ablik              Akureyrarvöllur         
lau. 11. júlí  14:00 Brei›ablik - Valur              Kópavogsvöllur         
mi›. 22. júlí  19:15 Stjarnan - Brei›ablik                Stjörnuvöllur         
mi›. 29. júlí  19:15 Brei›ablik - Keflavík            Kópavogsvöllur         
fim. 06. ágúst  19:15 Afturelding/Fjölnir - Brei›ablik    Fjölnisvöllur         
flri. 11. ágúst  19:15 Brei›ablik - KR              Kópavogsvöllur         
flri. 08. sept.  18:00 Fylkir - Brei›ablik        Fylkisvöllur         
mán. 14. sept.  17:30 ÍR - Brei›ablik            ÍR-völlur         
sun. 27. sept.  14:00 Brei›ablik - GRV              Kópavogsvöllur

Samningurinn milli Ölgerðarinnar og KSÍ handsalaður af Andra
ÞórGuðmundssyni forstjóraÖlgerðarinnarogGeirÞorsteinssyni,
formanniKSÍíhöfuðstöðvumKSÍviðLaugardalsvöll.



Strák arn ir í 7. flokki Breiða
bliks í knatt spyrnu fengu óvænta 
en ánægju lega heim sókn síð asta 
sunnu dags morg un er for seti 
Ís lands, Ólaf ur Ragn ar Gríms
son, kom í heim sókn, fylgd ist 
með æf ing um í Fíf unni, ræddi 
við strák ana um knatt spyrnu, 
hversu lengi þeir ætl uðu að 
æfa og fleira skemmti legt. Að 
sjálf sögðu barst svo talið að því 
hverj ir væru best ir, bæði hér
lend is og er lend is, ekki síst á 
Englandi og kom þá í ljós að 
Manchest er United og Liver pool 
áttu flesta að dá end urna. Einnig 
leit aði for set inn svara við því 
hverj ir væru erf ið ustu and stæð
ing ar þeirra á knatt spyrnu vell in
um og nefndu flest ir KR og FH.

En hvern ig leist for set an um á 
að stöð una og það sem hann sá í 
Fíf unni?

,,Þetta er frá bær að staða en 
þeg ar þessi knatt spyrnu hús 
voru byggð á sín um tíma bund
um menn mikl ar von ir við að þau 
yrðu til að efla æsku lýðs starf ið og 
upp bygg inga starf ið hjá íþrótta
fé lög un um með öfl ugri þjálf un. Í 
Kópa vogi hef ur lengi ver ið unn ið 
mik ið fyr ir mynd ar starf á þess um 
vett vangi. Mér finnst líka ánægju
legt á þess um erf ið leika tím um að 
sjá á þess um sunnu dags morgni 
hversu marg ir for eldr ar eru mætt
ir með börn un um sín um og taka 
virk an þátt í þeirri þjálf un sem 

hér fer fram af mik illi gleði. En við 
skul um einnig hafa í huga að svip
að starf fer fram um allt land en 
ekki bara hjá Breiða bliki sem er 
frá bært fé lag og hef ur vax ið með 
bæn um. Tug þús und ir Ís lend inga 
taka þátt í svip uðu starfi í hverri 
viku en fá ekki mikla at hygli fjöl
miðla því við höf um til hn eig ingu 
til að veita at hygli og horfa fyrst 
og fremst á úr slita leiki á stærri 
íþrótta mót um og taka virk an þátt 
í því drama sem oft ein kenn ir 
þá keppni í efstu flokk um og þá 
bar áttu.

En hér er fram tíð in og á þess
um sunnu dags morgni fer hér ekki 

bara fram þjálf un í fót bolta held
ur einnig þjálf un í aga, ástund um, 
fé lags þroska og virð ingu fyr ir öðr
um kepp end um. Það er því afar 
mik il vægt upp eld is starf sem hér 
fer fram hjá Breiða bliki og gam
an fyr ir bæj ar fé lag ið að sjá æsk
una taka þátt í þess u með jafn öfl
ug um hætti og við verð um vitni 
hér að.”

- Stund að ir þú íþrótt ir þeg-
ar þú varst að al ast upp vest ur á 
fjörð um?

,,Við spil uð um mik ið fót bolta 
fyr ir vest an þó við hefð um ekki 
svona glæsi lega að stöðu, held ur 

bara frek ar lé leg an gras völl úti á 
odda á Ísa firði, og stund um mal
ar völl. Okk ar helsta skemmt un 
var að spila við fær eyska sjó menn 
sem voru á skút un um en þeir spil
uðu við okk ur í sín um stíg vél um 
svo það styrkti okk ar sam keppn
is stöðu gagn vart þeim veru lega. 
Það voru mín fyrstu kynni sem 
strák ur af al þjóðeg um fót bolta að 
spila við fær eyska skútukarla sem 
komu til Vest fjarða.”

Fylgisttöluvertmeð
íþróttum

- Fylgist þú vel með íþrótt um í 
dag?

,,Já, tölu vert. Ég hef lagt áherslu 
á að leggja lið ekki bara þess um 
helstu keppn islið um og lands
lið um og líka fara á vett vang þar 
sem þjálfun in fer fram og unn
ið er gott starf. Ég fer á Smá
þjóða leik ana í sum ar sem verða 
á Kýp ur þar sem keppa tæp lega 
200 ís lensk ir íþrótta menn og fyr
ir margra ís lenska íþrótta menn 
eru það fyrsta al þjóð lega keppn
in sem þeir taka þátt í og góð ur 
und ir bún ing ur t.d. fyr ir Olymp íu
leika.”

- Held ur for set inn með ein hverju 
ís lensku knatt spyrnu liði?

,,Það er nú svo lít ið feimn is mál 
að segja frá því hér í Kópa vogi 
en ég segi bara sann leik ann en ég 
hef alltaf hald ið með Akra nesi þó 

það sé ekki alltaf vin sælt, fer eft ir 
því hvar ég er spurð ur. Ástæð
an er sú að þeg ar ég sem strák
ur flutti til Reykja vík ur vest an 
af fjörð um 10 ára gam all þá var 
Akra nes eina ut an bæj ar lið ið sem 
keppti við Reykja vík ur lið in KR, 
Val og fleiri og stóð þeim fylli lega 
á sporði. Við fund um líka svo lít ið 
fyr ir því strák ar sem komu utan 
af landi að við vor um ekki tekn ir 
inn í hóp inn af þeim sem voru 
inn an bæj ar í Reykja vík. Þetta var 
líka blóma tími Akra nesliðs ins, þá 
var gull ald ar lið þeirra á toppn um. 
Ég sé ein staka sinn um leiki með 
Skaga mönn um en fylgi þeim oft ar 
í hug an um og fór upp á Akra nes 
í fyrra þeg ar þess ar gömlu hetj ur 
voru heiðr að ar.

Mikilvægtaðsýna
forsetanumaðstöðuna

Há kon Sverr is son, ann ar tveggja 
þjálf ari strák anna, voru spurð ur 
hvort það væri mik ils virði að 
fá for seta Ís lands í heim sókn á 
æf ingu hér í Fíf unni hjá 7. flokki 
Breiða bliks?

,,Það er al veg frá bært fyr ir 
strák ana og gam an að geta sýnt 
for set an um þessa góðu um gjörð 
sem er í kring um strák ana og 
raun ar allt fé lag ið. Þessi heim
sókn eyk ur já kvæðn ina hjá strák
un um og ger ir að vissu leiti allt 
starf ið miklu auð veld ara. Þetta 
auð veld ar líka fyr ir okk ur þjálf ar
ana að fá for eld rana til að að stoða 
okk ur enda erum við ekki ein ir að 
standa í þessu. Það er mjög mik
il vægt að ná að virkja for eld rana 
og það er auð vit að um leið mjög 
já kvætt fyr ir fé lag ið. Svo er gam an 
fyr ir strák ana að geta sagt frá því 
að for set inn hafi kom ið á æf ingu 
hjá þeim og ég held að hann hafi 
líka haft mjög gam an af þeim tíma 
sem hann eyddi hér með strák
un um og spjall aði við þá,” seg ir 
Há kon Sverr is son ann ar þjálf ar
ana en hinn er Sverr ir Ósk ars son.

Há kon hef ur hef ur þjálf að þenn
an ald urs hóp hjá Breiða bliki í lið
lega 10 ár. Á skrá í þess um ald urs
flokki eru um 130 strák ar og um 
110 þeirra mæta reglu lega. Æf ing
arn ar eru marg skipt ar og þjálf ur
um til að stoð ar eru iðu lega leik
menn í eldri flokk um Breiða bliks. 
Há kon seg ir þetta vera meira álag 
þeg ar fjöld inn er svona mik ill, en 
það sé bara gam an.
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,,Mikilvægtuppeldisstarf
ferframhjáBreiðabliki”

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, spjallar við Blikastráka í
Fífunni.

Vaxtalaus greiðslukjör 
í allt að 12 mánuði

(visa/euro) Engin útborgun

Sjóntækjafræðingar með
réttindi til sjónmælinga 
og linsumælinga

-segirforsetiÍslands

Forsetinnístrákaskaranum.
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Hin nýuppgerða Sundlaug Kópavogs er öll hin glæsilegasta og leitun að öðru 
eins. Hún er búin nýjustu tækni og öryggiskerfið er það besta sem völ er á.

Í Sundlaug Kópavogs er úr nógu að velja, jafnt fyrir unga sem aldna: Frábærar     
   úti- og innilaugar, huggulegir heitir pottar, þægileg vaðlaug,  spennandi 
 rennibrautir og hvers kyns önnur aðstaða til góðrar hreyfingar, slökunar og 
skemmtunar.

Er hægt að hugsa sér það dásamlegra? 

GLÆSILEG 
SUNDLAUG!

KOMDU Í SUND! 

SUNDLAUG KÓPAVOGS 



Lions klúbb ur Kópa vogs var 
stofn að ur 13. maí 1959 og fagn
ar því 50 ára af mæli í þess um 
mán uði. Að al hvata mað ur að 
stofn um klúbbs ins var Brynj úlf
ur Dags son hér aðs lækn ir og var 
hann jafn framt fyrsti for mað
ur klúbbs ins. Stofn fé lag ar voru 
26. Segja má að klúbb ur inn hafi 
tek ið þátt í að móta bæj ar brag
inn í Kópa vogi á þess ari hálfu 
öld enda að eins 4 árum yngri 
en kaup stað ar rétt indi Kópa vogs

bæj ar. Klúbb ur inn hef ur reynt 
að leggja lið til hags bóta fyr ir 
sam fé lag ið og heima byggð og 
með áherslu á að starf ið sé gef
andi.  

Lions er stærsta al þjóð lega 
þjón ustu hreyf ing heims með um 
46.000 klúbb um í rúm lega 200 
lönd um og hef ur Lions klúbb ur 
Kópa vogs tek ið þátt í al þjóða verk
efn um á veg um al þjóða sam bands 
Lions klúbba, s.s. með fram lög um 
í Al þjóð lega hjálp ar sjóð Lions, 

mik ils verðu Sjón vernd ar átaki 
Sight First I og II til að minnka 
og berj ast gegn blindu með lækn
ingu og fyr ir byggj andi starfi. Ein
nig með þátt töku í Lífs leikni með 
Lions Quest sem er náms efni um 
heil brigð an lífs stíl og nýt ist við 
fíkni efna varn ir í skól um og með 
sölu Rauðu fjaðr ar inn ar sem er 
lands verk efni.

Lions hreyf ing in starfar und ir 
kjör orð inu “Við leggj um lið” og 
er mark mið að standa vörð um 

vel ferð byggð ar lags ins, um hverfi 
og sögu.  Fé lags starf ið bíð ur upp 
á skemmti leg an fé lag s kap, fjöl
breytni, fræðslu, skemmt un og 
fjár öfl un ar starf  til að fræða, göfga 
og líkna.

Fund ir eru tvisvar í mán uði í 
Lions heim il inu Lundi við Auð
brekku yfir vetr ar mán uð ina og 
þar mæta gest ir á fundi með fróð
leg er indi en fé lag ar í klúbbn um 
eru 44 og koma úr ýms um þjóð
fé lags stétt um. Lions klúb b arn ir í 
Kópa vogi eru þrír, tveir karla og 
ein kvenna klúbb ur.

Með al verk efna klúbbs ins má 
nefna:

• Út gáfa rits ins Saga Kópa vogs í 
þrem ur bind um

• Kópa sel, sum ar dval ar heim ili 

fyr ir börn í Kópa vogi,  sem nú er 
Waldorf skóli í Lækj ar botn um

• Ár lega er fötl uð um ung lingi 
boð ið í sum ar búð ir Lions í Nor
egi, og hafa um 25 fatl að ir ung ling
ar í Kópa vogi not ið dval ar inn ar

• Stofn un og rekst ur Sunnu hlíð
ar hjúkr un ar heim il is ásamt öðr
um klúbb um og sam tök um

• Med ic Al ert á Ís landi sem er 
al þjóð legt ör ygg is kerfi fyr ir sjúk
linga með hættu lega sjúk dóma

• Mót taka græn lenskra barna 
frá Tasi ilaq, vina bæj ar Kópa vogs 
á Græn landi en þau koma 6 í einu 
og dvelja hér viku í senn

• Blóð syk ur s mæl ing ar fyr ir 
al menn ing.
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GarðarBriem,formaðurafmælisnefndar,SæmundurAlfreðssonformaðurLionsklúbbsKópavogs2008–
2009ogPéturStefánsson,einnþriggjastofnendaklúbbsinssemennstarfaíhonum.

Hefurtekiðþáttíaðmótabæjarbraginn
LionsklúbburKópavogs50ára:

LionsfélagarviðsöluvarningsíKolaportinutiltekjuöflunar.

Opið alla daga
Verið velkomin

Náttúrufræðistofa Kópavogs
Natural History Museum of Kópavogur

Hamraborg 6a – Kópavogi
www.natkop.isC
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Dúfnaræktuppiábílskúrsþakiheima
Ég, Jó hanna Guð rún Ólafs

dótt ir, er fædd og upp al in í 
Kópa vog in um. For eldr ar mín ir 
eru Ágústa Haf berg sem lengst 
af starf aði hjá Land sím an um, 
Al þýðu bank an um og Ís lands
bank an um og Ólaf ur Guð
munds son mál ara meist ari. Ég 
á einn bróð ir, Vil berg, sem 
starfar sem mál ari í Dan mörku. 
Ég bý með Hjalta Krist ins syni 
banka starfs manni og börn
in eru fjög ur, Guð laug Sunna, 
Guð rún Heiða, Ólöf Aníta og 
Hjalti Freyr. Í dag starfa ég sem 
djákni við sunnu dags skól ann 
í Vídalíns kirkju í Garða bæ og 
er við há skóla nám. Við búum í 
Garða bæ.

Ef ég rifja upp æsk una í Kópa
vog in um finnst mér eins og ég 
hafi alltaf ver ið úti. Úti í brennu
bolta, fót bolta, fall inni spýtu og 
öðr um felu leikj um. Eins vor um 
við klifr andi upp um allt, upp á 
bíl skúrs þök, jafn vel hús þök en 
það má ekki segja frá því. Mér 
finnst ég hafi ver ið úti í leik all an 
árs ins hring. Á vet urna rétt kom 
mað ur við heima til að fá þurra 
vett linga og sokka og hélt svo 
áfram að moka snjó. Var meiri 
snjór þá? Ég hef eng ar veð ur
fræði leg ar at hug an ir gert á því 
en í minn ing unni snjó aði meira 
þá en nú. Það var líka spraut
að á völl inn fyr ir fram an Þing

hóls skóla þeg ar frost var úti svo 
við gæt um ver ið á skaut um og 
hag stæð ast var að kaupa bara 
ár skort í Blá fjöll in, rút an tek in 
beint eft ir skóla og skíðað fram 
á kvöld.  

Pissbíllinn
Við krakk arn ir í kring lék um 

okk ur mik ið á göt unni. Og áður 
en Þing hóls braut in var mal bik uð 
var spenn andi þeg ar ryk bindi
bíll inn keyrði um göt una, þá 
hlup um á eft ir hon um og hróp
uð um: ,,piss bíll inn, piss bíll inn.” 
Flat köku gerð in var hin um meg in 
við göt una og feng um við krakk
arn ir oft nokkr ar auka krón ur 
ef við skokk uð um út í búð fyr ir 
kon urn ar sem þar unnu. Skyr
ið var selt eft ir vigt og pakk að 
inn í smjör papp ír, al veg hnaus
þykkt svo það þurfti hræri vél til 
að gera það ætt. Það voru fimm 
kjör búð ir eða kaup menn á horn
inu í vest ur bæ Kópa vogs ein um 
þá og þá er ekki tal in bens ín stöð
in á nes inu sem seldi sitt lít ið af 
hverju. 

Fyr ir jól og páska mátti stund
um þakka fyr ir að fá 1 kg af eggj
um auka lega frá hænsna bú inu 
sem var á Sunnu braut inni. Þar 
feng um við líka korn fyr ir dúf
urn ar sem voru uppi á bíl skúrs
þaki heima og bróð ir minn sá 

um. Það þurfti mikla út sjón ar
semi við að veiða þær, þó nokk
uð marg ar teg und ir komu í gildr
urn ar eins og  topp ar ar, prest
ar ar en að al lega skræp ur. Síð an 
var skipt inn byrð is á ung um og 
fugl um. Hvað varð um all ar dúf
urn ar? 

Bílskúrsböndinalls
staðar

Ég var vart búin að klára 6. 
bekk í Kárs nes skóla þar sem við 
lærð um með al ann ars að dansa 
und ir takt fastri tón list Boni M og 
annarri diskótón list þeg ar pönk
ið og rokk ið hélt inn reið sína. 

Tón leik ar hér og þar. Þursa flokk
ur inn í Kópa vog skóla á eft ir
minni leg um tón leik um, Fræbbl
arn ir, Von brigði, Sjálfs fró un og 
hvað þær nú hétu all ar sam an 
á sal Fé lags heim il is Kópa vogs. 
Og hver man ekki eft ir  Rokki í 
Reykja vík og Mel arokki? Það var 
kannski ekki við ur kennt þá, en 
tón list ar stefn urn ar skör uð ust og 
ég hef grun um að marg ur pönk
ar inn og diskóf rík ið hafi stung ið 
und an og hlust að á sitt lít ið af 
hverju í þeirri miklu grósku tón
list ar sem þá var. Bíl skúrs bönd in 
voru alls stað ar, það voru all
ir dans andi, spilandi eða syngj
andi hvort sem það var diskó 

eða pönk.
Í fyrra sum ar var skemmti legt 

mál þing á Ár bæj ar safni þar sem 
rennt var yfir diskó/pönk tíma
bil ið með gler aug um fræð anna 
og þar var með al ann ars sýnt 
fram á að báð ar tón list ar stefn
urn ar hafa lif að góðu lífi fram 
til dags ins í dag. Það fer allt í 
hring, líka legg ings og leð ur jakk
ar. Ég hefði senni lega aldrei orð
ið al vöru diskóf rík eða pönk ari 
því ég hef alltaf ver ið svo lít ið 
fyr ir tú ber ing ar og skraut, en ég 
átti bæði legg ings og leð ur jakka 
og á enn.

FjölskyldaníKirkjulundi4íGarðabæ.Églengsttilvinstri,GuðlaugSunnaefst,GuðrúnHeiðatilhægri,
ÓlöfAnítatilvinstriogHjaltiFreyrímiðið.MaðurinnminnHjaltiKristinssontilhægri.

Pabbiogmamma.

DjáknavígslaíDómkirkjunni1.október2006.Églengsttilvinstri í
fremriröð.

Kópavogur þegar byggð var mjög strjál og ekki óalgengt að matjurtargarða væri víða að finna.
Dúfnakofarvoruvíðaogeinshænsnaræktogþannigvarðeggjaframleiðslaoftágætisbúbótábarn
mörgumheimilum.



Í Mennta skól an um í Kópa vogi 
er ótrú lega fjöl breytt náms fram
boð bæði fyr ir þá sem yngri eru 
og eins fyr ir full orð ið fólk sem 
ósk ar eft ir námi á morgn ana, á 
nám skeið um síð deg is eða í fjar
námi.

Nám í við skipta tengd um grein
um á fjár mála greina braut skól ans 
er dæmi um mögu leika fyr ir þá 
sem hafa ekki ver ið lengi í skóla, 
eru hrædd ir við að hefja nám að 
nýju eða eiga slæm ar minn ing
ar frá fyrri skóla göngu. Hér gefst 
tæki færi til þess að byrja al veg 
upp á nýtt og læra á tölv ur, bók
hald og fleira sem at vinnu rek end
ur eru að leita eft ir.

Inga Karls dótt ir, fag stjóri braut
ar inn ar taldi upp allt það sem 
full orðnu fólki stend ur til boða á 
þessu sviði.

Staðbundiðnámá
skrifstofubraut

„Við bjóð um stað bund ið nám á 
skrif stofu braut I sem tek ur tvær 
ann ir og þar er höf uð á hersla lögð 

á við skipta og sam skipta grein ar. 
Inn töku skil yrð in eru grunn skóla
próf en að öðru leyti er ekki kraf
ist und ir stöðu þekk ing ar í náms
grein un um. Við kapp kost um að 
sinna hverj um ein stak lingi sér
stak lega og kenn ar arn ir okk ar eru 
bæði áhuga sam ir og vel mennt að
ir,” seg ir Inga. 

FjarnámáskrifstofubrautI
,,Við erum líka með fjar nám ætl

að þeim sem búa utan höf uð borg
ar svæð is ins eða hafa ekki tök á 
að koma í skól ann. Kennslu grein
ar eru þær sömu og í stað bundna 
nám inu. Inn töku skil yrði eru ein
nig þau sömu en náms efn inu deilt 
á þrjár ann ir. Ein stað bund in lota 
er á hverri önn svo þetta er mjög 
hent ugt fyr ir þá sem eru til dæm
is heima vinn andi,” held ur Inga 
áfram.

OfficeSkillsProgramme
forForeignStudents

,,Auk þessa bjóð um við nám á 
skrif stofu braut fyr ir þá sem ekki 
hafa ís lensku að móð ur máli eða 

Office Skills Programme for For
eign Stu dents. Þá kenn um við 
fjög ur kvöld í viku í tvær ann ir og 
kenn um náms grein arn ar í lot um 
þannig að nem end ur þurfi ekki 
að hafa nema tvær náms grein
ar að hugsa um og þetta er ekki 
allt,“ seg ir Inga ,,því við bjóð um 
líka upp á fram halds nám á skrif
stofu braut eða skrif stofu braut II 
og jafn vel í haust verð ur boð ið 
fram hald af þeirri braut.“ 

Hagnýttviðskipta-og
fjármálagreinanámí
fjarnámi

,,Til við bót ar þessu erum við 
enn frem ur með fjar nám sem hent
ar þeim sem hafa und ir stöðu í 
bók haldi og vilja bæta við þekk
ingu sína eða eru starf andi í fjár
mála fyr ir tækj um. Svo höf um við 
líka boð ið upp á stök nám skeið 
í við skipta ensku og bók haldi 
og mun um ör ugg lega halda því 
áfram næsta vet ur.“

Innritunerhafin
,,Við erum byrj uð að inn rita og 

það er um að gera fyr ir þá sem 
hafa áhuga að fara inn á heima
síð una okk ar www.mk.is  eða hafa 
sam band við mig í síma 594 4000 
/8244114 og svo má alltaf senda 
mér línu í inga.karls dott ir@mk.is 
svo er fólk alltaf hjart an lega vel
kom ið í heim sókn til okk ar,“seg ir 
Inga Karlsdóttir.
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SÁLUMESSA

FRUMFLUTNINGUR Á ÍSLANDI

Í Lindakirkju
Sunnudaginn 10. maí 2009 kl. 20:00

HLJÓÐFÆRALEIKARAR:
Kolbeinn Bjarnason, shakuhachi flauta
Elísabet Waage, harpa
Strengjasveit Tónlistarskóla Kópavogs
Konsertmeistari: Hjörleifur Valsson

Aðgöngumiðar verða seldir við innganginn - Miðaverð 2500 kr - Eldri borgarar og öryrkjar 2000 kr - Ókeypis fyrir 14 ára og yngri.

Stjórnandi á tónleikunum er Björn Thorarensen

EINSÖNGVARAR:
Ragnheiður Sara Grímsdóttir
Ingibjörg Ólafsdóttir
Guðrún Lóa Jónsdóttir

Stórtónleikar í Kópavogi

SAMKÓR KÓPAVOGS Stjórnandi Björn Thorarensen

SKÓLAKÓR KÁRSNESS Stjórnandi Þórunn Björnsdóttir

TÓNLISTARSKÓLI KÓPAVOGS Stjórnandi Unnur Pálsdóttir

með japönsku ívafi

Aukatónleikar vegna
fjölda áskorana
Miðapantanir í síma:
695 0427

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Frábærirmöguleikar
fyrirfullorðiðfólk

LeikskólinnAðalþing
fullskipaðureftir
sumarleyfi

Sig alda ehf. hóf starf semi í 
leik skól an um Að al þingi þann 4. 
mars sl. Þessi nýjasti leik skóli 
Kópa vogs bæj ar er við Að al þing 
2 í Kópa vogi skammt frá knatt
spyrnu og íþrótta hús inu Kórn um. 
Skóla hús ið er um 840 fer metr ar 
að flat ar máli og hafa SÞverk tak ar 
séð um bygg ingu húss ins. Þeg ar 
fram líða stund ir verða um 120 
börn í leik skól an um en ekki er 
gert ráð fyr ir að hann verði full
set inn fyrr en í haust en nú eru 

þar um 60 börn. Leik skóla stjóri í 
Að al þingi er Guð rún Alda Harð ar
dótt ir og að stoð ar leik skóla stjóri 
er Jenný Dag björt Gunn ars dótt ir.

All ar deild ir og starfs að staða 
kenn ara bera nöfn tengdu nafni 
leik skól ans. Kenn ara at hvarf ið 
heit ir Al þingi og þar er m.a. að 
finna Stjórn laga þing. Hin ir ýmsu 
deild ir bera nöfn eins og Vís
inda þing, Lóu þing, Rjúpna þing, 
Hrafna þing og Spóa þing. Lit ið var 
inn í leik skól ann fyr ir skömmu.

Gamanaðeigaafmæli.Þáfærviðkomandibarnaðsitjaíhásætimeð
kórónu og hin börnin syngja fyrir afmælisbarnið. 28. apríl sl. varð
BaldurJökullÁsmundsson5áraogsatþvííhásætinu.
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ALMENNAR FÓTAAÐGERÐIR  VÖRTUMEÐFERÐIR  
SPANGARMEÐFERÐIR  HLÍFÐARMEÐFERÐIR

NÝ FÓTAAÐGERÐASTOFA Í TURNINUM

Í tilefni af opnun fótaaðgerðastofu okkar bjóðum við þér 

    20% afslátt  til 1. júni
Notaðu tækifærið og pantaðu tíma í síma 568 8850

( við erum með aðstöðu hjá Heilsu og fegurð Turninum 
Smáratorgi 3. sem staðsett er á 2. hæð með mjög góðu 
aðgengi af efra bílaplani)

  Hlökkum til að taka á móti þér
  
   Bestu kveðjur
          Lára & Hólmfríður

Hólmfríður Tryggvadóttir
Löggildur fótaaðgerðafræðingur 

Lára Hlöðversdóttir
Löggildur fótaaðgerðafræðingur 

Hvellur,Smiðjuvegi30:

„Hjólareið ar eru aldrei vin
sælli. Hing að kem ur til okk ar 
fólk á öll um aldri til að leita sér 
að reið hjóli og þar eru götu hjól
in svo nefndu í mest um met um. 
Fólk not ar reið hjól in í vax andi 
mæli hér þeg ar skreppa þarf 
bæj ar leið – fyr ir utan hvað þetta 
er frá bær lík ams rækt. Hér hef
ur margt áhrif, með al ann ars 
þær að stæð ur sem nú eru uppi 
þjóð fé lag inu. Fólk spar ar bíl inn 
við sig,“ seg ir Guð mund ur Tóm
as son kaup mað ur hjá Hvell í 
Kópa vogi.

Við lit um við í Hvelli að Smiðju
vegi 30, þar sem Guð mund ur rek
ur hvoru tveggja reið hjóla versl
un, þar sem hann legg ur áherslu 
á gæði um fram allt ann að, og 
reið hjóla verk stæði, þar sem þjón
ust an er í fyr ir rúmi. Guð mund
ur sagði okk ur jafn framt að hann 
væri mjög ánægð ur með  að vera 
kom inn aft ur í Kópa vog inn.

Hjá Hvelli fæst mik ið úr val reið
hjóla fyr ir alla ald urs hópa, en 
þær teg und ir af reið hjól um, sem 
fyr ir tæk ið flyt ur inn, eru mest an
part þrjár. Mestra vin sælda njóta 
Kilde mose, sem nefnd hafa ver
ið danski Rolls inn; götu hjól sem 
hafa feng ið úr vals dóma allra sem 
til þekkja. Ev erton eru önn ur hjól 
ekki ósvip uð, en nokkru ódýr ari. 
Þriðja teg und in sem skor ar hátt 
eru Fuji; einnig götu hjól sem eru 
fram leidd í Pól landi en sér stak
lega gerð fyr ir Skand in av íu. Þess 
má geta að Fuji hef ur fram leitt 
reið hjól frá ár inu 1899 og búa 
því að meira en 100 ára reynslu í 
grein inni.

Hvell ur hef ur jafn framt á 
boðstól um alla ör ygg is vöru, 
hjálma og auka hluti fyr ir reið
hjóla fólk. Þar á með al er ekki úr 
vegi að nefna þýsku Ked reið
hjóla hjálm ana, en þeir hafa hlot
ið við ur kenn ingu sem ör ugg ustu 
reið hjóla hjálm ar í Þýska landi, 
falla vel að höfð inu og eru all ir 
með blikk ljós um.

Við bjóð um Guð mund vel
kom inn aft ur í Kópa vog inn með 
versl un sína og hvetj um alla 
Kópa vogs búa, sem hyggja á reið
hjóla kaup að líta við í Hvelli, því 
þar fást reið hjól fyr ir alla í fjöl
skyld unni. Þeir sem vilja kynna 
sér bet ur hjól in hjá Hvelli, áður 
en þeir mæta á stað inn, geta 
skoð að úr val ið á vef þeirra 
www.hvell ur.com

Gæði um fram 
allt ann að

Reiðhjólaverslun og verkstæði Hvells er að Smiðjuvegi 30.

Þýsku Ked reiðhjólahjálmarnir 
eru allir með blikkljósum og 
hafa hlotið viðurkenningu sem 
öruggustu reiðhjólahjálmar í 
Þýskalandi.

Nem enda hóp ar í Grunn skóla 
Siglu fjarð ar og Snæ lands skóla í 
Kópa vogi eru varð lið ar um hverf
is ins 2009. Út nefn ing in fór fram 
á Degi um hverf is ins 25. apr íl. 
Um hverf is ráðu neyt ið, Land
vernd og Nátt úru skóli Reykja vík
ur hjá Um hverf is og sam göngu
sviði standa fyr ir keppn inni. 

Nem enda hóp ur í Snæ lands
skóla hlaut við ur kenn ing una 
fyr ir verk ið Hjólarí ið var kom ið 
var á fót haust ið 2006. Þau komu 
upp reið hjóla verk stæði í tómu 
kennslu hús næði og þar læra nem
end ur að gera við reið hjól. Nem
end ur hafa gef ið Rauða kross
in um fjölda hjóla sem þau hafa 
tek ið við og lag að. Skól inn nýt ir 
einnig reið hjól fyr ir bekkj ar deild ir 
í styttri vett vangs og skemmti
ferð ir. Nem end ur sem ekki eiga 
reið hjól geta eign ast ódýr hjól 
auk þess sem kenn ur um stend ur 
til boða að kaupa við gerð hjól. 
Mark mið verk efn is ins er með al 
ann ars að end ur nýta og að læra 
að meta reið hjól sem far ar tæki.

Nem enda ár gang ur 1997 í 
Grunn skóla Siglu fjarð ar hlaut 
við ur kenn ing una fyr ir verk efn
ið Jaðrak an. Nem end ur fylgd ust 
með ferð um merktra jaðrak ana 
frá Bret landi til Ís lands og tóku 
þátt í merk ing um fugla. Einnig 
hafa þess ir nem end ur lát ið sig 
bú svæði fugl anna varða, með al 

ann ars með álykt un um vernd
un þess. Verk efn ið er sam starfs
verk efni Grunn skóla Siglu fjarð ar 
og grunn skóla á Bret landseyj um 
og nem end ur hafa því skrif ast á 
við fé laga sína í Bret landi, feng ið 
gögn það an og miðl að upp lýs ing
um um stöðu verk efn is ins í þeirra 
eig in skóla.

Verk efn in halda úti heima síðu 
þar sem lesa má nán ar um mark
mið. Keppn in Varð lið ar um hverf
is ins er verk efna sam keppni um 
um hverf is mál á með al grunn

skóla barna í 5. til 10. bekk. Varð
lið ar um hverf is ins er verk efna
sam keppni um um hverf is mál á 
með al grunn skóla barna í 5. – 10. 
bekk. Hún var hald in í fyrsta 
skipti vor ið 2007 en það eru 
um hverf is ráðu neyt ið, Land vernd 
og Nátt úru skóli Reykja vík ur sem 
standa að keppn inni. Mark mið 
keppn inn ar er að hvetja ungt fólk 
til góðra verka í um hverf is vernd, 
vekja  at hygli á sýn ungs fólks á 
um hverf is mál um og kalla eft ir 
leið sögn yngri kyn slóð ar inn ar á 
því sviði.

Hjólarí Snæ lands skóla hóf starf
semi árið 2006 og er ný breytni
starf sem snýr að við gerð um á 
reið hjól um, end ur nýj un ým issa 
muna úr not uð um hjól um, bók
haldi, kunn áttu á hin ýmsu tæki 
o.s.frv.  Mark mið in eru m.a. að 
end ur nýta það sem hef ur ver ið 
hent og dæmt ónot hæft; að nem
end ur læri að gera við reið hjól, 
læri að nota ein föld verk færi og 
þekki þau með nafni; að nem end
ur öðlist þá reynslu að taka við 
bil uðu hjóli og koma því í lag; að 
nem end ur læri að þrífa hjól in sín; 
að nem end ur geti selt sum hjól
anna og afl að þannig fjár magns 
til vara hluta kaupa og til þess að 
gera sér daga mun á verk stæð inu; 
að nem end ur læri að bera virð
ingu fyr ir verk legri þekk ingu og 
njóti þess að öðl ast hana.

Nem end ur Snæ lands skóla 
varð lið ar um hverf is ins 2009

Við verð launa af hend ing una, en um hverf is ráð herra, Kol brún Hall
dórs dótt ir, af henti þau.





































































Netfang: borgarblod@simnet.is

borgarblod.is
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Um ferð in er gríð ar lega rík
ur þátt ur í dag legu lífi flestra 
Ís lend inga.  Hér á landi eru fleiri 
bíl ar mið að við mann fjölda en 
ger ist víð ast hvar í heim in um 
og á síð ustu 40 árum hef ur mik
ið starf ver ið unn ið til að auka 
um ferð ar ör yggi.

Stund um hafa menn á til finn
ing unni að um ferð in og það sem 
henni fylg ir sé eitt hvað sjálf sagt 
og nán ast óum flýj an legt. Fáir 
velta fyr ir sér hvort ekki sé hægt 
að koma í veg fyr ir lang flest þau 
slys sem eiga sér stað.  En stað
reynd in er sú að það er hægt. 
Þess vegna kynn ir Um ferð ar stofa 
um þess ar mund ir til lög ur um 
að ferð ar fræði til að vinna mark
visst á sem hag kvæm ast an hátt 
að auknu um ferð ar ör yggi.  Er því 
beint til sveit ar fé laga að þau geri 
um ferð ar ör ygg is á ætl an ir.

Við skoð un á um ferð ar slys um 
í Kópa vogi árið 2008 kem ur eft ir
far andi í ljós: 1 lést, 9 slös uð ust 
al var lega og 84 urðu fyr ir litl um 
meiðsl um. Á síð ustu þrem ur árum 
hafa 3 lát ist í slys um í bæj ar fé lag
inu, 29 slasast al var lega og 244 
orð ið fyr ir minni meiðsl um.

Um ferð ar slys eru stund um 
sett á mæli stokk pen inga, sem 
mörg um þyk ir held ur hæp ið og 

fyr ir því er rík ástæða, en samt 
er eðli legt að skoða mál in frá 
sem flest um hlið um.  Í rann sókn 
sem verk fræði stof an Línu hönn
un, sem nú heit ir Efla hef ur gert 
kem ur eft ir far andi í ljós:  1 lát
inn í um ferð ar slysi kost ar á fjár
hags leg um mæli kvarða tæp lega 
285 millj ón ir króna, mið að við 
verð lag þá.  Al var lega slas að ur 
er met inn á um 45 millj ón ir króna 
og minna slas að ir á 3,8 millj ón ir 
króna. Sé slysa kostn að ur síð ustu 
þriggja ára met inn út frá þess um 
for send um kem ur í ljós að þau 
hafa kost að rúm lega 2,6 millj arða 
króna.  Með þess ari fram setn ingu 
er ekki gert lít ið úr þeim til finn
inga legu og fé lags legu erf ið leik um 
sem slys kunna að valda. Slík ir 
þætt ir verða ekki metn ir til fjár og 
það er eng inn í stakk bú inn til að 
reyna það.

Ástæða  þess að fyr ir mynd ar
þjóð fé lög sinna um ferð ar ör ygg
is mál um er virð ing fyr ir fólki, lífi 
þess og heilsu.  En það má held ur 
ekki gleyma þeirri stað reynd að 
vel skipu lagt og ígrund að um ferð
ar ör ygg is starf er líka mjög hag
kvæmt fjár hags lega.

Sig urð ur Helga son
verk efna stjóri Um ferð ar stofu

Slys in kosta fé 
og valda sorg

Reykja nes braut þar sem hún ligg ur um Kópa vog.

Skólahljómsveit Kópavogs 
Innritun fyrir skólaárið 2009 – 2010 

Innritun í Skólahljómsveit Kópavogs verður í Íþróttahúsinu Digranesi við Skálaheiði 

föstudaginn 15. maí  kl. 17 – 19 og 
laugardaginn 16. maí  kl. 12 – 14. 

Skólahljómsveitin býður upp á metnaðarfullt og ódýrt hljóðfæranám  
í góðu umhverfi, þar sem börn og unglingar vinna saman að því að  

læra á hljóðfærin sín og koma fram á tónleikum.  
Úrvals tónlistarkennarar kenna samkvæmt námskrá tónlistarskóla 

á eftirtalin hljóðfæri: 
þverflautu, klarínett, saxófón, trompet, kornett, 

horn, barítón, básúnu, túbu, rafbassa og trommur/slagverk. 

Innritunin er opin börnum í 3ja bekk grunnskóla. 
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu hljómsveitarinnar: 

http://skolahljomsveit.kopavogur.is

Með átaks verk efni tengdu 
sam drætti á vinnu mark aði

Vinnu mála stofn un hef ur sam
þykkt 11 stöðu gildi í Kópa vogs
bæ tengd átaks verk efn um vegna 
sam drátt ar á vinnu mark aði og 
hef ur um sókn ir um 32 stöðu gildi 
í við bót til úr vinnslu. Kópa vogs
bær mun sækja um allt að 80 
stöðu gildi til Vinnu mála stofn un
ar til að bregð ast við at vinnu
leysi.

Vinnu mála stofn un er heim ilt að 
gera sér stak an samn ing við fyr
ir tæki eða stofn un, þ. á m. sveit
ar fé lög, og frjáls fé laga sam tök 
um að ráða at vinnu leit anda sem 
er tryggð ur inn an at vinnu leys
is trygg inga kerf is ins til að sinna 
sér stök um tíma bundn um átaks
verk efn um sem eru um fram lög
bund in og venju leg um svif. Störf in 

í Kópa vogi eru af ýms um toga, 
úti og inni störf, skrif stofu störf, 
smíða störf, rann sókn ar verk efni, 
skjala flokk un og skrán ing ar, svo 
að nokk uð sé nefnt. Kópa vogs
bær greið ir laun í sam ræmi við 
gild andi kjara samn inga en Vinnu
mála stofn un greið ir bæj ar fé lag inu 
sem nem ur at vinnu leys is bót um 
með hverju sam þykktu stöðu gildi.

Rjúpnahæð - austurhluti, Austurkór 5, 
breytt deiliskipulag. 0904074

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér 
með tillaga f.h. lóðarhafa að breyttu deiliskipulagi á lóðinni nr. 5 
við Austurkór. Almennt er vísað í deiliskipulag fyrir Rjúpnahæð – 
austurhluta, Austurkór 5 sem samþykkt var í bæjarráði  Kópavogs þann 
17. janúar 2007. Í tillögunni felst að óskað er eftir að fjölga íbúðum úr 7 í 
10.  Bílastæði á lóð verða 14. Byggingarreitur svala á suðurhlið hússins 
stækkar um 1 meter á 4,25 metra svæði.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 dags. 5. maí 2009. 
Nánar vísast til kynningargagna.

Tillögurnar verða til sýnis á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 
6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á 
föstudögum frá 8:30 til 15:00 frá 12. maí 2009 til 16. júní 2009. 
E i n n i g  m á  s j á  t i l l ö g u n a r  á  h e i m a s í ð u  b æ j a r i n s , 
www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist 
skriflega Bæjarskipulagi eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 30. júní 
2009. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast 
samþykkir tillögunni.

    Skipulagsstjóri Kópavogs

Auglýsing um
skipulag í Kópavogi



Úr slita keppni í Skóla hreysti 
fór fram í Laug ar dags höll inni sl. 
fimmtu dag en keppn in stóð milli 
12 skóla og var hún gríð ar lega 
spenn andi. Úr slit réð ust ekki fyrr 
en í síð ustu keppn is grein. Það var 
lið Heið ar skóla úr Reykja nes bæ 
sem sigr aði með 55 stig um auk 
þess sem lið ið setti tvö ný Ís lands
met. Folda skóli end aði í öðru sæti 
með 46 stig. Í þriðja sæti end aði 
Há teigs skóli með 45,5 stig. Tveir 
Kópa vogs skól ar áttu lið í úr slit
um, Sala skóli sem varð í 5. sæti 
með 43 stig og Linda skóli sem 
varð í 9. sæti með 38 stig. Þrjú 
Ís lands met voru sleg in í úr slita
keppn inni, í hrað þraut, arm beygj
um og dýf um. Mjólk ur sam sal an, 
að al styrkt ar að ili Skóla hreysti, gaf 

öll verð laun, m.a. pen inga verð
laun til nem enda fé laga efstu þrig
gja skól anna, hjól til vinn ings liðs
ins ásamt því að all ir kepp end ur 
fengu verð launa pen inga og boli.

Stuðn ings manna lið in létu ekki 
sitt eft ir liggja og fjöl menntu í lit 
síns skóla, tromm ur og lúðr ar, 
spjöld og bún ing ar prýddu einnig 
lið in. Stemn ing in í mót inu var 
ólýs an leg og þar voru ung ling ar 
grunn skóla lands ins sam hent ir 

og sam stillt ir og öll um til prýði 
og sóma.

Í vet ur tóku nærri 120 grunn
skól ar víðs veg ar um land ið þátt 
í und ankeppn um í Skóla hreysti. 
Áhugi skól anna eykst ár frá ári 
og í mörg um skól um er Skóla
hreysti orð ið part ur af stunda
skránni. Skóla hreysti hef ur auk ið 
áhuga ung ling anna á hreyf ingu og 
hreysti og ljóst  er að frammi staða 
kepp enda verð ur sí fellt betri.
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AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
Netfang: borgarblod@simnet.is

Fótaaðgerðastofa
íTurninumá
Smáratorgi

Þær Lára Hlöðvers dótt ir og 
Hólm fríð ur Tryggva dótt ir hafa 
opn að fóta að gerða stofu hjá Heil
su og feg urð í Turn in um Smára
torgi. Þær leigja þar eitt her bergi 
sam an. Þær bjóða nýja við skipta
vini vel komna til sín. 

Fóta að gerða fræð ing ar snyrta 
fæt ur og með höndla fóta mein 
fyr ir neð an ökkla. þ.e. á yf ir borði 
húð ar og tá nögl um. 

• Skoð un á hreyfi getu og álag 
á fæt ur, ástand húð ar og nagla 
met in. 

• Klipp ing og þynn ing tá nagla 
• Fjar lægja sigg og lík þorn 

• Vörtu með ferð 
• Með ferð á inn grón um tá nögl

um með sér smíð un á stál spöng
um eða plast spöng um

• Sér hæfð með ferð á fót um syk
ur sjúka. Húð in skoð uð, hreyfi geta, 
mæl ing á til finn ingu, næmni, sárs
auka, blóð flæði, og ráð gjöf. 

• Hlífð ar með ferð, sem fel ur í 
sér m.a. gerð skó inn leggja og síli
kon stoð hlífa, bæði til rétt ing ar 
og hlífð ar fót um.

Fóta að gerða fræð ing ar veita 
einnig ráð gjöf varð andi fótaum
hirðu og vali á skóm og öðr um 
fóta bún aði.

Þær stöll ur Lára Hlöðvers dótt ir og Hólm fríð ur Tryggva dótt ir á 
vinnu staðn um í Turn in um.

MyndlistarkonuríAuðbrekku
hafaopiðáKópavogsdögum

Dag ur mynd list ar er hald inn 
fyrsta laug ar dag maí mán að ar ár 
hvert. Mynd list ar menn opna þá 
vinnu stof ur sín ar vítt og breitt 
um land ið fyr ir gesti og gang andi. 

Þessi dag ur var 2. maí sl. Flest
ir mynd list ar menn vinna ein ir á 
vinnu stof um sín um en þó kjósa 
marg ir fé lags skap inn og vinna í 
nánu sam býli hver við aðra. Mynd
list er ört vax andi at vinnu grein á 
Ís landi og að sókn að mynd lista sýn
ing um hef ur einnig far ið vax andi.

Að Auð brekku 25 í Kópa vogi eru 
þær Freyja Ön und ar dótt ir og Sess
elja Tóm as dótt ir með vinnu stof ur 
sín ar hlið við hlið en eru með sam
eig in lega kaffi að stöðu og svolitla 
setu stofu. Þær eru með al þeirra 
sem höfðu opið 2. maí sl.

Þeirra vinnu stof ur verða einnig 
opn ar á Kópa vogs dög um 9. – 11. 
maí nk.

Mynd lista kon urn ar Freyja Ön und ar dótt ir t.h. með eitt verka sinna á 
hægri hönd og Sess elja Tóm as dótt ir með lista verk sín á vinstri hönd.

Skólahreystieykuráhuga
unglingaáhreyfingu

Lit skrúð ugt stuðn ings manna lið Sala skóla.

- Kópa vogs skól ar í 5. og 9. sæti

Þessar konur eru reyndar ekki mjög gamlar að sjá en þær urðu 
um síðustu helgi Íslandsmeistarar kvenna í blaki öldunga á móti 
sem fram fór austur á landi.
F.v.: Hulda Ólafsdóttir, Hildur Inga Þorsteinsdóttir, Guðrún Ása 
Kristleifsdóttir, Katrín Hermannsdóttir, Guðný Laxdal, Birna 
Sigrún Hallsdóttir og, Heiðbjört Gylfadóttir.
 Ljósm./Margaret Unger

Íslandsmeistararíöldungablaki

Vinnuskóli Kópavogs er ætlaður öllum unglingum 
á aldrinum 14-16 ára (fæddir 1993-1995) sem 
búsettir eru í Kópavogi.
Starfstímabil Vinnuskólans er frá 15. júní - 31. júlí.

Opnað hefur verður fyrir umsóknir á vefsíðu 
Vinnuskólans www.kopavogur.is/vinnuskoli
Allar nánari upplýsingar er að finna á vefsíðunni.

Forstöðumaður

Sumarstörf hjá 
Vinnuskóla 
Kópavogs

Vinnuskóli Kópavogs er ætlaður öllum unglingum 
á aldrinum 14-16 ára (fæddir 1992-1994) sem 
búsettir eru í Kópavogi.
Starfstímabil Vinnuskólans er frá 9. júní - 29. júlí.

Opnað verður fyrir umsóknir á vefsíðu Vinnuskólans 
www.kopavogur.is/vinnuskoli þann 5. maí. 
Allar nánari upplýsingar er að finna á vefsíðunni.

Forstöðumaður



Odda leik ur í und an úr slit um 
karla mark aði enda lok in á afar 
skemmti legu tíma bili hjá okk ur 
í HK en þar þurft um við að lúta 
í gras gegn góðu lið Vals. Bæði 
karla og kvenna lið in stóðu 
sig með prýði þetta tíma bil þó 
vænt ing ar um stór an tit il hafi 
brugð ist að þessu sinni. Þó náð
ist einn tit ill í hús er meist ara
flokk ur karla vann Reykja vík
ur mót ið.

Mikl ar breyt ing ar áttu sér 
stað fyr ir þetta tíma bil hjá báð
um meistar flokk um fé lags ins.  
Ber þar hæst að nefna að all ir 
er lend ir leik menn lið anna hurfu á 
braut og einnig þjálf ari meist ara
flokks karla. Miglus Austra skas. 
Við hans starfi tók Gunn ar Magn
ús son ásamt því að Sverre Jak
obs son gerð ist spilandi að stoð
ar þjálf ari. Krist inn Guð munds son 
eða “Kiddi Rauði” eins og flest ir 
kann ast við hann bætt ist einnig 
við þjálf araflóru fé lags ins er hann 
gerð ist ann ar þjálf ari meist ara
flokks kvenna ásamt því að þjálfa 
ung linga flokk.  Aðr ar helstu leik
manna breyt ing ar voru þær að hjá 
stelp un um fóru þær syst ur Auð ur 
og Rut Jóns dæt ur til Dan merk
ur. Helsti lið styrk ur hjá körlun um 
var að Valdi mar Fann ar Þórs son 
kom aft ur til HK eft ir árs fjar veru 
í Sví þjóð.  

Lið un um var spáð mis jöfnu 
gengi en stelp un um var spáð 
neðsta sæt inu en strák un um því 
þriðja. Stelp urn ar blésu all hressi
lega á þess ar hrakspár og voru 
um tíma í 4. sæti en end uðu að 
lok um í því 5.  Strák arn ir eins og 
áður hef ur kom ið fram end uðu 
sitt tíma bil í odda leik um sæti í 
úr slitarimmu um Ís lands meistar
tit il inn.

2. flokk ur karla sem á síð asta 
tíma bili varð Ís lands og bik
ar meist ari náði að verja bik ar
meistar tit il inn í eft ir minni leg um 
leik þar sem úr slit in réð ust eft ir 
tví fram lengd an leik.   

Hand bolt inn hjá okk ur í HK er 
í örum vexti og eru all ir flokk ar 
deild ar inn ar nán ast að springa 
vegna fjölda.  Fram til þessa hef ur 
hand knatt leiks deild in að eins haft 
einn lög leg ann völl til um ráða en 
að stöðu aukn ing er á næsta leyti 
með til komu nýs íþrótta hús við 

Fagra lund en það mun gjör bylta 
öll um æf inga mögu leik um deild
ar inn ar. Einnig mun nýtt íþrótta
hús verða opn að um næstu ára
mót við Kór inn og stefn um við að 
sjálf sögðu að bjóða fram okk ar 
þjón ustu í efri byggð um bæj ar
ins.

Bæj ar yf ir völd eiga heið ur skil
inn fyr ir vask lega fram göngu þeg
ar að upp bygg ingu á að stöðu fyr
ir íþrótta líf í bæn um. Nú er það 
okk ar að skila góðu en jafn framt 
áráng urs ríku starfi og von andi 
fylgja ein hverj ir titl ar þar með.  

Að baki er enn eitt lær dóms
ríkt tíma bil ið þar sem skipt ust á 
skin og skúr ir.  “Krepp an” skall 
eft ir minni lega á og var það þungt 
högg fyr ir okk ar deild eins og 
aðra. Útistand andi kröf ur deild
ar inn ar á þess um tíma punkti 
nema hátt í 10 millj ón um króna 
og ekki út séð með það hvort eitt
hvað af þeim skili sér. Þó þýð ir 
ekki að kvarta og kveina, held ur 
þarf bara að bretta upp ermarn
ar og fara að vinna eft ir breyttu 
um hverfi og sníða sér stakk eft ir 
vexti. Framund an er ann að tíma
bil með fleiri mögu leik um og nýj
um áskor un um.

Ég þakka öll um þeim er komu 
að starfi hand knatt leiks deild ar
inn ar á einn og ann an hátt í vet ur, 
án ykk ar hefði þetta aldrei ver ið 
svona flott.

Áfram HK!

Al ex and er Arn ar son 
for mað ur hand knatt leiks deild ar 
HK
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Fyr ir skömmu varð 4. flokk ur 
kvenna hjá HK Ís lands meist ari 
Aliða eft ir sig ur á FH.

Í hálf leik var stað an 1011 HK í 
vil. Í seinni hálf leikn um héldu HK 
stelp ur fast í for yst una, sem var 
þetta 13 mörk þeg ar mest bar á 
milli lið anna. Spennustig ið í lok 
leiks var næsta óbæri legt fyr ir þá 
sem á horfðu og senni leg ast fyr ir 
stelp urn ar líka, því FHing ar bitu 
frá sér þeg ar  5 mín út ur voru eft
ir af leikn um og náðu að minnka 
mun inn í 1 mark en sá mun ur hélst 
út leik inn, loka töl ur urðu 2021 HK 
í vil. Það var sem fyrr frá bær liðs
heild sem skóp þenn an sig ur og 
hafa stelp urn ar vax ið sem hóp ur 
og ein stak ling ar, jafnt og þétt allt 
tíma bil ið. Marka hæst ar HKinga 
voru Sól ey og Gerð ur, báð ar með 8 
mörk og Rebekka var góð á krítísk
um augnal blik um í leikn um.

Kópa vogs blað ið ósk ar HKstelp
um til ham ingju með tit il inn.

HKÍslandsmeistarií4.fl.kvenna

Skemmtilegt
tímabilaðbaki

Al ex and er Arn ar son.

Rún ar Páll Sig munds son, 
þjálf ari HK, seg ist bú ast við 
mjög jöfnu móti í sum ar enda 
sé ekk ert lið þar sem hann 
reikni með að drag ist aft ur úr á 
stiga töfl unni. 

Rún ar seg ir HK auð vit að stefna 
að sigri í deild inni en mörg lið séu 
sterk og nefn ir þar sér stak lega 
Skaga menn og Vík ing, en ÍRing ar 
séu líka með gott lið og svo hafi 
Ak ur eyr ar lið in KA og Þór ver
ið sterk í vor leikj un um og komi 
ör ugg lega til með að blanda sér í 
topp bar átt una í 1. deild inni og þar 
með sæti í PEPSIdeild inni sum ar
ið 2010. Auk fram an greindra liða 

leika í 1. deild lið frá Aft ur eld ingu, 
Hauk um, Leikni Reykja vík, 
Sel fossi, Fjarða byggð, og Vík ingi 
Ólafs vík.

Fyrsti leik ur HK er heima leik ur 
á Kópa vogs velli gegn ÍR mánu
dag inn 11. maí. Síð an er leik ið 
gegn Vík ingi Reykja vík föstu dag
inn 15. maí á Vík ings velli, gegn 
Vík ingi Ólafs vík á Kópa vogs
velli föstu dag inn 22. maí og 
gegn Sel fossi á Kópa vogs velli 
laug ar dag inn 30. maí.

HK/Víkingurí1.deild
kvenna

Lið HK/Vík ings beið einnig það 
erf iða hlut skipti sl. haust að falla 
um deild og leika nú í 1. deild 
kvenna, Ariðli. Eins og karla lið ið 
stefna stelp urn ar ótrauð ar að því 
að end ur heimta sæti í úr vals deild 
kvenna. Fysti leik ur liðs ins er 
gegn Fjarða byggð/Leikni 31. maí á 
Norð fjarð ar velli og dag inn eft ir, 1. 
júní gegn Hetti á Vil hjálmsvelli á 
Eg ils stöð um. 6. júní er leik ið gegn 
Sindra frá Horna firði á Kópa vogs
velli og 24. júní gegn Þrótti Reykja
vík á Vík ings velli í Foss vogi.

HKstefniraðsætií
úrvalsdeildaðnýju

Síð asta dag apr íl mán að ar tóku 
Gusts kon ur á móti öðr um kon
um úr nær liggj andi hesta manna
fé lög um. 

Rið ið var frá reið höll Gusts til 
móts við gesti og síð an safn að ist 
all ur hóp ur inn sam an við Víf ils
staða vatn, stig ið af baki, glaðst 
yfir ánægju legri hópreið og auð
vit að drukk in hesta skál.

Síð an var rið ið til baka að reið
höll Gusts þar sem kvenn anna 
beið mat ur, skemmt un og góð ur 
fé lags skap ur, þ.e. söng ur, glens og 
gam an.

LíflegkvennareiðGustskvenna

 Kom ið að Víf ils staða vatni.

Lið HK sum ar ið 2009. Slyddu rign ing lamdi leik menn þeg ar mynd in var tek in, dæmi gert vor veð ur á Ís landi, 
en von andi verð ur veðr ið skap legra í sum ar þeg ar Ís lands mót ið hefst.

Ís lands meist ara lið HK.

Blik inn Rún ar Ingi Er lings
son var kos inn efni leg asti 
ungi leik mað ur inn í Iceland 
Ex press deild karla á loka
hófi Körfuknatt leiks sam bands 
Ís lands um síð ustu helgi. 

Ragna Mar grét Brynjars dótt
ir, leik mað ur með Hauk um, var 
kos in efni leg asti ungi leik mað
ur inn í Iceland Ex press deild 

kvenna. Jón Arn ór Stef áns son, 
bak vörð ur úr KR og Signý Her
manns dótt ir, mið herji úr Val, 
voru kos in bestu leik menn Ice
land Ex press deild anna á loka
hófi KKÍ. Þetta er í fyrsta sinn 
sem Signý Her manns dótt ir er 
kos in best en Jón Arn ór Stef áns
son hlaut þessi sömu verð laun 
fyr ir sjö árum síð an.

RúnarIngiErlingsson
kosinnefnilegastur
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