
Af gang ur af rekstri Kópa vogs
bæj ar nam 508,4 millj ón um 
króna á fyrstu sex mán uð um árs
ins en áætl að var að hann næmi 
21,8 millj ón um króna. 

Þetta kem ur fram í óend ur
skoð uðu og ókönn uðu sex mán
aða upp gjöri bæj ar ins. Það verð
ur not að sem grunn ur að end
ur skoð aðri fjár hags á ætl un fyr ir 
árið 2010. Aðal frá vik ið frá áætl un 
ligg ur í fjár magnslið um. Að al lega 

er um að ræða reikn að an geng is
hagn að vegna er lendra lána upp 
á 1.200 millj ón ir króna, reikn að ar 
verð bæt ur sem urðu held ur meiri 
en áætl að var á fyrri árs helm ingi 
og mark aðsvexti sem reynd ust 
hærri en áætl að var. Sam kvæmt 
upp gjör inu eru heild ar tekj ur 
held ur lægri en áætl að var en 
þær hafa sveifl ast á milli mán aða, 
mið að við áætl un, það sem af er 
ári. Þá eru laun held ur hærri en 

áætl að var, ann ars veg ar vegna 
árs tíða bund inn ar sveiflu en hins 
veg ar vegna hækk un ar á trygg ing
ar gjaldi. Ann ar rekstr ar kostn að ur 
er sam kvæmt áætl un.

Þrátt fyr ir erf ið ar að stæð ur í 
sam fé lag inu, og með hlið sjón af 
sam fé lags leg um skyld um bæj ar
fé lags ins, hef ur al menn ur rekst ur 
bæj ar sjóðs í stór um drátt um ver
ið í takti við áætl un sem unn in 
var í lok síð asta árs.
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Breiðablik varð Íslandsmeistari í knattspyrnu karla 2010, í fyrsta sinn í sögu félagsins. Breiðablik er 
aðeins 10 félagið sem hefur hampað þessum mestu sigurlaunum í íslenskri knattspyrnu frá upphafi. 
Kópavogsblaðið óskar leikmönnum og félaginu innilega til hamingju og talar þar fyrir hönd þorra stoltra 
Kópavogsbúa. Til hamingu, Blikar!
Sjá nánar um Íslandsmeistara Breiðabliks á bls. 9.
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Komdu í Kost 
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Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
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Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar  
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Samþykktaðskipa
framkvæmdaráð

Á fundi bæj ar ráðs Kópa vogs 
lagði Guð rún Páls dótt ir, bæj ar
stjóri, lagði fram til lögu um skip an 
fram kvæmda ráðs. Í til lög unni seg
ir m.a.: ,,Bæj ar ráð skipi 3 full trúa 
úr sín um röð um í fram kvæmda
ráð til eins árs og tvo til vara. Auk 
þeirra sitji í ráð inu bæj ar stjóri 
og sviðs stjóri fram kvæmda og 
tækni s viðs. For mað ur bæj ar ráðs 
skal jafn framt vera for mað ur 
fram kvæmda ráðs og stjórna fund
um þess. Fram kvæmda ráð skal 
að jafn aði halda fund á föst um 
tíma og eigi sjaldn ar en tvisvar í 
mán uði. Sviðs stjóri fram kvæmda 
og tækni s viðs und ir býr ráðs
fund í sam ráði við for mann og 
for stöðu menn deilda. Skrif stofu
stjóri fram kvæmda og tækni s
viðs er starfs mað ur ráðs ins og 
rit ar fund ar gerð ir þess. Hann sér 
um að ráð ið sé boð að til fund ar 
með skrif legu fund ar boði ásamt 
dag skrá eigi síð ar en ein um sól ar
hring fyr ir fund. 

Fram kvæmda ráð fer með mál 
sem falla und ir fram kvæmda og 
tækni svið, svo sem mann virkja
gerð, eigna rekst ur, veitu starf
semi og um ferð ar mál, sam kvæmt 
ákvæð um laga ásamt út boðs gerð 
og inn kaup um skv. inn kaupa regl
um. Vinna við inn kaup, með það 
að mark miði að auka hag kvæmni 
í rekstri stofn ana bæj ar ins, sem 
áður var veitt á stjórn sýslu sviði, 
fær ist með þessu á fram kvæmda 
og tækni svið. Þá skal ráð ið fara 
með eigna um sjón fé lags legra 
íbúða hús næð is nefnd ar. Fram
kvæmda ráð ger ir til lög ur til bæj
ar ráðs um af greiðslu ein stakra 
mála, sem það fær til með ferð
ar.” Af greiðslu til lög unn ar var 
frestað. Á fundi bæj ar stjórn ar fyr
ir skömmu var til laga bæj ar stjóra 
um stofn un fram kvæmda ráðs 
sam þykkt með sex at kvæð um 
gegn þrem ur, en tveir bæj ar full
trú ar sátu hjá.

Samningarviðíþrótta-
ogtómstundafélög
endurskoðaðir

Bæj ar ráð hef ur sam þykkt að 
skipa starfs hóp um end ur skoð
un samn inga við íþrótta og tóm
stunda fé lög bæj ar ins. Í starfs
hópn um verða 3 emb ætt is menn, 
bæj ar rit ari, deild ar stjóri ÍTK og 
íþrótta full trúi sem eiga að rýna 
alla samn inga og regl ur um styrk
veit ing ar sem í gildi eru milli 
Kópa vogs bæj ar ann ars veg ar 
og íþrótta og tóm stunda fé laga 
í bæn um hins veg ar, vegna fyr
ir hug aðr ar end ur skoð un ar þeir
ra. Mark mið með end ur skoð un 
samn ing anna er að auka sam ræmi 
og gegn sæi samn ing anna og get
ur starfs hóp ur inn kall að til sam
starfs full trúa ann ara sviða/deilda 
þar sem við á. Starfs hóp ur inn 
skili nið ur stöð um til bæj ar stjóra 
eigi síð ar en 3. nóv em ber nk.

Viltusyngjaí
brokkkór?

Nú gefst frá bært tæki færi til 
að ganga til liðs við Brokkkór inn 
sem sam anstend ur af söng elsku 
hesta og úti vi star fólki á höf
uð borg ar svæð inu, m.a. í hesta
manna fé lag inu Gusti í Kópa vogi. 
Tek ið er vel á móti öll um, en en 
karlaradd ir og þá eink um bass ar 
yrðu al veg sér stak lega vin sæl ir ef 
þeir létu sjá sig. Spenn andi dag
skrá er framund an, söng ur, gleði 
og glens í bland við hressandi úti
vist á hest baki. Stjórn andi kórs ins 

er hinn víð áttu hressi hesta og 
tón list ar mað ur Magn ús Kjart
ans son. Æf ing ar eru einu sinni í 
viku, á þriðju dög um kl. 20.00, í 
Fáks heim il inu.

Hraðaksturá
Álfhólsvegi

Brot 18 öku manna voru mynd
uð á Álf hóls vegi í Kópa vogi 27. 
sept em ber sl. Fylgst var með 
öku tækj um sem var ekið Álf
hóls veg í aust urátt, við Álf h ólfs
skóla í Digra nesi. Á einni klukku
stund, eft ir há degi, fóru 72 öku
tæki þessa akst ursleið og því ók 
fjórð ung ur öku manna, eða 25%, 
of hratt eða yfir af skipta hraða. 
Með al hraði hinna brot legu var 
42 km/klst en þarna er 30 km 
há marks hraði. Vökt un lög regl
unn ar á Álf hóls vegi, en í ná grenn
inu er Álf hóls skóli í Digra nesi 
og í Hjalla, er lið ur í um ferð ar
eft ir liti henn ar við grunn skóla á 
höf uð borg ar svæð inu. 

Breyttdeiliskipulag
Skipu lags nefnd hef ur sam þykkt 

til lögu að deiliskipu lagi fyr ir götu
reit inn milli Kópa var ar, Kópa
vogs braut ar, Þing hóls braut ar og 
Suð ur var ar dags. 21. sept em ber 
2010, þar sem kom ið er til móts 
við inn send ar at huga semd ir og 
um sögn dags. 17. ágúst 2010 og 
vís ar til af greiðslu bæj ar ráðs og 
bæj ar stjórn ar.  Bæj ar ráð tók til
lög una fyr ir og vís aði þess ari til
lögu að deiliskipu lagi fyr ir götu
reit inn milli Kópa var ar, Kópa
vogs braut ar, Þing hóls braut ar 
og Suð ur var ar til af greiðslu bæj
ar stjórn ar. Þar var til lag an sam
þykkt 28. sept em ber sl.

Hringja
bæjarfulltrúarmikið?

Gunn ar Ingi Birg is son hef ur 
ósk að eft ir því í bæj ar ráði að upp
lýst verði um kostn að við far síma 
bæj ar full trúa og af not þeirra.

Óskaðeftirskýrslum
vegnaútboðaverkaá
íþróttavöllum

Lög fræði þjón usta Sig urð ar Sig
ur jóns son ar, fh. SÞ Guð munds
son ar ehf. hef ur ósk að eft ir af rit
um gagna í tengsl um við út boð á 
tún þök um. Bæj ar ráð óskaði eft ir 
því að sviðs stjóri fram kvæmda 
og tækni s viðs kynnti bæj ar ráði öll 
gögn máls ins. Bent hef ur einnig 
ver ið á að ekki sé not uð rétt gras
teg und þar sem tyrft hef ur ver ið 
á öðr um svæð um á veg um Kópa
vogs bæj ar en fljót sprott ið gras 
veld ur eðli lega því að mun oft
ar þarf að slá yfir sum ar tím ann, 
og því fylg ir að sjálf sögðu auk in 
kostn að ur.

Bæjarstjórn
sniðgengin

Á fundi bæj ar stjórn ar Kópa vogs 
28. sept em ber sl. var sam þykkt 
eft ir far andi til laga Ár manns Kr. 
Ólafs son ar ein róma: ,,Bæj ar stjórn 
Kópa vogs mót mæl ir fyr ir hug aðri 
lok un heilsu gæsl unn ar í Hvammi. 
Þær hug mynd ir hafa ver ið unn ar 
án alls sam ráðs við bæj ar yf ir völd 
í Kópa vogi þrátt fyr ir að Kópa
vogs bær eigi 15% hlut í hús næð
inu. Í Hvammi er veitt mik il væg 
heil brigð is þjón usta og stað setn
ing hugs uð sér stak lega með til liti 
til eldri borg ara m.a. í Gull smára.  

Þessi vinnu brögð eru ámæl is
verð og sam ræm ast ekki nú tíma 
stjórn sýslu.”

Nýkjörstjórn
2010–2014

Bæj ar stjórn hef ur kos ið nýja 
kjör stjórn fyr ir kjör tíma bil ið 2010 
– 2014. Af Alista voru kjör in Dalla 
Ólafs dótt ir, Fróða þingi 16 og Helgi 
Jó hann es son, Álfa túni 21 en af 
Blista Snorri Tóm as son, Birki
grund 50. Kjöri vara manna var 
frestað. Ekki hef ur gegn um tíð ina 
ver ið mik ið um breyt ing ar í kjör
stjórn inni, en frá far andi for mað ur 
kjör stjórn ar, Jón Atli Krist jáns son, 
hef ur set ið í nefnd inni um tveggja 
ára tuga skeið.

Kópavogsbærog
Kópavogshæliverði
friðlýst

Á fundi skipu lags nefnd ar 6. júlí 
sl. var lagt fram er indi Skipu lags 
og um hverf is sviðs Kópa vogs þar 
sem ósk að er heim ild ar skipu lags
nefnd ar til að leita álits Hús frið
un ar nefnd ar um varð veislu Kópa
vogs bæj ar og hæl is og end ur reisn 
þeirra. Á fundi skipu lags nefnd ar 
21. sept em ber sl. var lögð fram til
laga Skipu lags og um hverf is sviðs 
að frið un Kópa vogs hæl is og gamla 
og Skipu lags og um hverf is sviði 
falið að vinna til lögu að frið un í 
sam ráði við Hús frið un ar nefnd.

Sólskálivið
Marbakkabraut11
ígrenndarkynningu

Á fundi skipu lags nefnd ar ný ver
ið var lagt fram er indi bygg ing ar
full trúa varð andi leyfi til að byggja 
um 18,8 m2 sól skála sunn an húss
ins. Skipu lags nefnd sam þykkti að 
senda er ind ið í kynn ingu skv. 7. 
mgr. 43. gr. skipu lags og bygg
ing ar laga nr. 73/1997 til lóð ar hafa 
Mar bakka braut 5, 7, 9, 15, 17.

Skólaaksturlagður
afúrÞingahverfií
Vatnsendaskóla

Á fundi bæj ar ráðs fyrr í sum ar 
var sam þykkt að þar sem göngu
leið ir að Vatns enda skóla hafa ver
ið bætt ar og lýs ing auk in verði 
skóla akst ur lagð ur af. Fræðslu
sviði bæj ar ins var falið að kynna 
göngu leið ir fyr ir for eldr um. Er indi 
frá for eldr um í Þinga hverfi var vís
að frá bæj ar ráði til skóla nefnd ar til 
af greiðslu 6. sept em ber sl. Skóla
nefnd fól svo grunn skóla deild að 
vinna áfram að mál inu en vís aði 
síð an mál inu aft ur til bæj ar ráðs.

Og svo hvert?

2 Kópavogsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík

Sími: 511 1188 • 561 1594

Fax: 561 1594

Rit stjóri: Geir A. Guðsteinsson, Sími 564 5933, 898 5933

Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 561 1594 • 895 8298

Net fang: borgarblod@simnet.is

Framkvæmda- og aug lýs inga stjóri: Krist ján Jó hanns son

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Morgunblaðið

11. tbl. 6. árgangur

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.

S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

F or seti Ís lands sagði við setn ingu Al þing is fyr ir skömmu að við 
stæð um nú á vega mót um; að baki at kvæða greiðsla sem reynd
ist þingi og þjóð erf ið ur hjalli; án for dæma í sögu okk ar. Að eins 

þrír sól ar hring ar milli loka þings og upp hafs hins næsta; vitn is burð ur 
um að tím arn ir eru enn með breytt um brag, að við fangs efn in reyna á 
sjálf an grund völl stjórn skip un ar inn ar, að al þing is menn verða að axla 
í verki ábyrgð sem áður var bund in fræði legri um fjöll un. Þótt um rót 
setji áfram svip á sam fé lag ið og víða sé við vanda að fást, þús und ir 
lands manna glími dag lega við erf ið leika, miss ir eigna blasi við mörg
um og hund ruð þurfi að treysta á mat ar gjaf ir er engu að síð ur mik
il vægt að hin ar svört ustu spár sem mót uðu í kjöl far banka hruns ins 
um ræð una, bæði hér heima og er lend is, hafa sem bet ur fer ekki ræst. 
Þeg ar nýtt þing tek ur nú til starfa svo skömmu eft ir að hið fyrra glímdi 
við grund vall ar spurn ing ar um stjórn skip un og upp gjör banka hruns
ins blasa enn við þing heimi verk efni sem kalla á yf ir veg un og sam
starfsvilja, minna á þann mik il væga lær dóm sög unn ar að Ís lend ing um 
hef ur jafn an farn ast best þeg ar vilji þjóð ar og þings hef ur fall ið í sama 
far veg. Það ættu flest ir að geta tek ið und ir þau orð for seta Ís lands.

Stefniríóefni?

A f gang ur af rekstri Kópa vogs bæj ar nam 508,4 millj ón um króna 
á fyrstu sex mán uð um árs ins en áætl að var að hann næmi 
21,8 millj ón um króna sam kvæmt til kynn ingu frá meiri hluta 

bæj ar stjórn ar Kópa vogs. Að al lega er um að ræða reikn að an geng is
hagn að vegna er lendra lána upp á 1.200 millj ón ir króna, reikn að ar 
verð bæt ur sem urðu held ur meiri en áætl að var á fyrri árs helm ingi og 
mark aðsvexti sem reynd ust hærri en áætl að var. Rekst ur bæj ar sjóðs 
er sagð ur vera í takti við áætl un sem unn in var í lok síð asta árs.

Gunn ar Ingi Birg is son, bæj ar full trúi Sjálf stæð is flokks, seg ir að reikn
að hafi ver ið með sölu lóða upp á 1,3 millj arð króna og það not að til 
fram kvæmda sem ekk ert sé sleg ið af en í raun nemi inn skil lóða 300 
millj ón um krón um meira en út hlut aðra. Ef ekki verði grip ið í taumana 
stefni í óefni. Mál in skýr ast von andi þeg ar haf in verð ur vinna við fjár
hags á ætl un bæj ar ins fyr ir árið 2011.

     Geir A. Guð steins son

Þjóðávegamótum

OKTÓBER 2010

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar 

aðstoðað við undirbúning útfara.

Alhliða útfararþjónusta 

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson



Græn lend ing ar hafa eng
ar sund laug ar og því er sund
kennsla mikl um vand kvæð um 
háð. Hing að komu í Kópa vog í 
fyrra og aft ur í ár nokk ur hóp ur 
græn lenskra barna til þess að 
læra að synda. 

Í ár voru börn in frá 6 fá menn
um þorp um á aust ur strönd Græn
lands, þ.e. Kulusuk, Kuummiut, 
Sum uliga aq, Tim iut, Is ar toq og 
Itt oqqor toomiut. Lars Pet er Sterl
ing skóla stjóri kom með hópn um 
til Ís lands og hann seg ir að mik ill 
spenn ing ur hafi ver ið að kom ast 
í sund kennsl una í Sala laug í Kópa
vogi en ekki síð ur vegna þess að 
flest börn in hafa aldrei kom ið upp 
í flug vél, aldrei far ið í strætó og 
aldrei séð neitt líku því sem hér 
ber fyr ir augu. 29 börn eru í hópn
um sem kom til Ís lands nú.

Lars Pet er seg ir að börn in fari í 
tvisvar á dag í sund kennslu með
an á tveggja vikna dvöl þeirra 
stend ur og hópn um var þess utan 

skipt milli tveggja skóla, Smára
skóla og Hörðu valla skóla og þar 
sátu þau í tím um með jafn öldr um 
sín um i 5. bekk. Í fyrra heim sóttu 
börn in for seta Ís lands, en þau 
hafa far ið út á Reykja nes, aust ur í 
Vík og Hvera gerði sem og skoð að 

Gull foss og Geysi. Einnig fór þau 
að skoða og kannski versla eitt
hvað í Smára lind og að sjálf sögðu 
var far ið í bíó. Lars Pet er Sterl ing 
seg ist vona að fram hald verði á 
þess um sam skipt um við Kópa
vogs bæ.
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Grænlenskbörní
sundkennsluíSalarlaug

Í sundi í Sala laug, og gleð in skín úr hverju land liti.

- sóttu kennslu stund ir í Smára skóla og Hörðu valla skóla

Lars Pet er Sterl ing.

Tónlistarstund
íHjallakirkju
áAllrasálnamessu
7.nóvember

Sunnu dag inn 7. nóv em
ber kl. 11.00 verð ur sér stök 
tón list ar  og kyrrð ar stund í 
Hjalla kirkju. 

Það hef ur ver ið venja und
an far in ár að minn ast á þess
um degi þeirra ætt ingja og vina 
sem horf ið hafa yfir móð una 
miklu. Stund in verð ur sam an
sett af fal legri tón list og ritn
ing ar og upp lestr um. Séra Sig
fús Krist jáns son hef ur um sjón 
með lestr um og fær í lið með 
sér val in kunna les ara. 

Kam merkór Hjalla kirkju flyt
ur nokk ur fal leg verk svo sem 
Fað ir vor eft ir Malotte, Lilj
una, Ave Mariu Kalda lóns og 
fleira fal legt og end ar stund ina 
á lokakafl an um „Á þér Drott
inn er öll vor von“ úr verki 
Jóns Þór ar ins son ar ,,Te Deum 
laudam us.” Ein söngv ari með 
kórn um er Erla Björg Kára
dótt ir, sópr an. Í stund inni gefst 
þeim sem vilja tæki færi til að 
kveikja á bæn ar kert um og eiga 
stund til fyr ir bæna eða minn
ing ar og á með an verð ur flutt 
tón list. 

Stjórn andi Ka merkórs Hjalla
kirkju er Jón Ólaf ur Sig urðs son 
org anisti Hjalla kirkju.

VVIILLDDAARRÞÞJJÓÓNNUUSSTTAA BBYYRRSS

Heilsan skiptir öllu máli. Þess vegna fá viðskiptavinir Vildarþjónustu 
Byrs frítt vikukort hjá Hreyfingu og 20% afslátt af Betri aðild með 
margs konar fríðindum. Komdu í Hreyfingu – glæsilega líkamsræktar- 
stöð með einstakri Blue Lagoon slökunaraðstöðu.

Vertu í Vildarþjónustu Byrs og fáðu aukin fríðindi, persónulega þjónustu og sjálfvirkar lausnir sem 
veita þér betri yfirsýn yfir fjármálin. Þannig færðu tíma fyrir það sem skiptir máli. Að auki færðu 
ýmis sértilboð hjá samstarfsaðilum.

Gefðu þér tíma fyrir það sem skiptir máli

VILDARÞJÓNUSTUTILBOÐ Í HREYFINGU
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Helstu mark mið Næst Besta flokks ins:

Næst Besti flokk ur inn 
fékk einn bæj ar full
trúa við bæj ar stjórn ar
kosn ing arn ar sl. vor og 
mynd aði svo fjög urra 

flokka meiri hluta í bæj ar stjórn 
Kópa vogs ásamt Kópa vogs list an
um, Vinstri hreyf ing unni – grænu 
fram boði og Sam fylk ing unni. 
Hjálm ar Hjálm ars son er bæj ar 
full trúi fyr ir Næst Besta flokk inn 
og sit ur einnig í bæj ar ráði. Hann 
var fyrst spurð ur hvern ig þetta 
fjór flokka sam starf hefði geng ið en 
segja má að ,,hveiti brauðs dög um” 
meiri hlut ans sé lok ið.

,,Sam starf ið hef ur bara geng ið 
býsna vel. All ir bæj ar stjórn ar full trú
ar hafa ein blínt á þetta verk efni sem 
okk ur er falið og hafa ekki lát ið það 
trufla sig mik ið úr hvaða flokki eða 
af hvaða lista hver kem ur; en við 
lif um á um brota tím um og auð vit að 
för um við ekki var hluta af þessu 
erf iða ástandi sem rík ir í lands mál
un um. Það hef ur samt trufl að sam
starf ið ótrú lega lít ið finnst mér.

Auð vit að koma upp ágrein ings
efni og þau þurfa ekk ert nauð syn
lega að vera tengd flokkspóli tísk
um lín um og við höf um tal að okk ur 
í gegn um þau nokk uð átaka laust. 
Hvorki Ylist inn né Xlist inn hafa 
þunga bagga póli tískr ar for tíð ar að 
bera og ég held að það sé já kvætt 
fyr ir sam starf ið,” seg ir Hjálm ar 
Hjálm ars son.

- Hvað af stefnu mál um Næst Besta 
flokks ins náðu fram að ganga í mál-
efna samn ingi meiri hlut ans? Er far ið 
að fram fylgja eitt hvað af þeim?

,,Helstu mark mið NBF voru að  
búa til nýj an meiri hluta, standa 
vörð um grunn þjón ust una, þ.e. 
börn in, gamla fólk ið og fé lags þjón
ust una, bæta stjórn sýsl una og íbúa
lýð ræði og vinna að því að koma 
at vinnu líf inu af stað með öll um til
tæk um ráð um. Fyrsta mark mið ið 
tókst og í mál efna samn ingn um má 
sjá fjöl mörg dæmi um hin mark
mið in.

Mál efna skrá NBF var í fjöl mörg
um lið um og hún var sam in af kjós
end um í Kópa vogi sem lögðu til 
allskyns hug mynd ir til þess falln ar 
að bæta mann líf ið í bæn um. Fæst 
af þeim mál efn um komu beint inn 
í mál efna skrána en þau standa enn 
fylli lega fyr ir sínu. Ég nefni ,,Holl
ara nammi í búð ir.” Í ljósi frétta af 
tann skemmd um ung menna þá vil 
ég hvetja sölu að ila á sæl gæti og 
gosi að bjóða nú upp á holl ari vöru. 
Og þá vil ég líka hvetja fram leið

end ur á þess um vör um til þess að 
búa til mat og drykki sem eru ekki 
stór skað leg ir lík ama og heilsu fólks 
í Kópa vogi og þótt víð ar væri far ið.”

Opnunartímisundlauga
Hjálm ar seg ir að eitt helsta kosn

inga mál Næst Besta flokks ins hafi 
ver ið opn un ar tími sund laug anna. 
,,Þar vit um við upp á okk ur sök ina 
og að þessu leiti höf um við stað
ið okk ur af skap lega illa. Ég von að
ist til þess að opn un ar tíma yrði 
breytt strax í sum ar en það gekk 
ekki eft ir. Ástæð urn ar eru fyrst og 
fremst fjár hags leg ar þar sem ekki 
eru til eyrna merkt ir pen ing ar og 
ekki  vilji til þess að veita auka fjár
veit ingu til þessa verk efn is. Næst 
Besti flokk ur inn mun vinna að því 
fyr ir fjár hags á ætl un næsta árs að 
ungt fólk til 16 ára ald urs og gam alt 
fólk eldra en 67 ára geti far ið end ur
gjalds laust í sund laug ar Kópa vogs. 
Þá verði opn un ar tím inn færð ur til 
fyrra horfs og lengd ur í viss um til
fell um. Þá vilj um við beita okk ur 
fyr ir sund vök um þar sem opið yrði 
all an sól ar hring inn ákveð in tíma bil 
líkt og próf að var í Reykja vík s.l. 
sum ar og gafst vel. Einnig mætti 
hugsa sér að nýta sund laug arn ar 
á kvöld in og um helg ar til fé lags
tarfs, tón leika halds og dansi balla. 
Sund laug ar diskó fyr ir ung linga hef
ur ver ið próf að í Ár bæn um, bíó sýn
ing ar í Sund höll inni og svo fram veg
is og við höf um fullt af tæki fær um 

til þess að nýta þessi manni virki á 
já kvæð an hátt. En fyrst verð ég að 
sann færa þá full trúa  sem með mér 
sitja í bæj ar stjórn um þess ar stór
kost legu hug mynd ir, og það gæti 
tek ið tíma!”

- Eru störf bæj ar full trúa öðru 
vísi en þú átt ir von á, og ef svo er, 
hvern ig helst?

,,Bæði og. Ég átti ekki von á því 
að hlut irn ir myndu breyt ast einn, 
tveir og þrír; en sumt virð ist nú 
ganga hrað ar fyr ir sig en ég átti 
von á og sumt mun hæg ar. En þetta 
er nokk uð í sam ræmi við von ir og 
vænt ing ar.

Ég átti þó von á því að það yrði 
boð ið upp á holl ari veit ing ar á bæj
ar ráðs fund um að hálfu for manns 
bæj ar ráðs, það er kannski það sem 
hef ur kom ið mest á óvart.”

Bankieðasparisjóðurí
eiguKópavogsbúa

- At vinnu mál voru mjög á dag-
skrá fyr ir bæj ar stjórn ar kosn ing arn ar, 
enda hafði at vinnu leysi auk ist mjög. 
Til hvaða ráð staf ana vilt þú grípa til 
þess að efla at vinnu líf ið í Kópa vogi?

,,Framund an eru mikl ar svipt
ing ar í orku mál um, ekki bara hér í 
Kópa vogi held ur á land inu og öll
um heim in um ef því er að skipta. 
Ég sé mikla mög leika í þessu. Raf
væð ing bíla flot ans er að bresta á. Í 
metangasi fel ast líka mikl ir mögu
leik ar, nýt ingu þess og fram leiðslu. 

Fjár fest inga sjóð ir horfa mjög til 
um hverf is vænna verk efna og við 
hér í Kópa vogi meg um ekki verða 
eft ir á í þessu til liti og væn legra er 
að blása til sókn ar og taka for ystu í 
þess um mál um. Við meg um held ur 
ekki ein blína á landa merki bæj ar ins 
í at vinnu mál un um held ur leita sam
starfs við sem flesta. Hér vinn ur 
fjöldi fólks úr öðr um sveita fé lög
um og marg ir Kópa vogs bú ar starfa 
utan bæj ar ins.

Af öðr um mál um má minn ast á 
menn ing ar og ferða þjón ustu. Nú 
vinn um við að mót un ferða mála
stefnu og þar eru mögu leik ar fyr ir 
hendi. Stóra mál ið hvað at vinnu
sköp un snert ir er fjár mögn un in 
og lána kerf ið. Þar hef ur allt ver ið í 
frosti og ólestri sér í lagi það sem 
snýr að bönk un um. Líf eyr is sjóð ir 
eru líka mjög gagn rýni verð ir og 
stefna þeirra finnst mér kol röng. 
Þeir gætu spil að miklu stærra og 
já kvæð ara hlut verk í upp bygg ingu 
at vinnu líf is ins í gegn um sveit ar fé
lög in. Okk ar draum ur í Næst Besta 
flokkn um er að hér verði stofn að ur 
banki eða spari sjóð ur í eigu íbúa 
sem myndi verka sem vítamín
sprauta út í at vinnu líf ið. Hann gæti 
einnig nýst sem hús næð is sam lag 
eða íbúða lána sjóð ur fyr ir íbúa 
bæj ar ins sem yrði rek inn á grunni 
sveit ar fé lags ins en ekki rík is ins. 
Þetta ættu í raun öll sveit ar fé lög in 
að gera og þess ar hug mynd ir hafa 
t.a.m. ver ið kynnt ar og rædd ar í 
Reykja vík, þ.e. Besti bank inn.”

- Hamra borg ar há tíð var hald in 
ný lega og þótti takast vel. Verð ur 
gert átak til þess að auðga mann líf-
ið enn frek ar í Hamra borg inni, efla 
versl un ar rekst ur og lífga Hálsa torg ið 
við með ein hverj um hætti svo þar 
staldri við fólk?

, ,Við vilj um efla menn ingu 
og mann líf sem víð ast í bæn um. 
Hamra borg in þarf upp lyft ingu, 
bæði í út liti og stemmn ingu og þar 
eru marg ar hug mynd ir á lofti en 
auð vit að mega ekki aðr ir þjón ustu
kjarn ar verða út und an. Við vilj um 
hvetja íbúa og þjón ustu að ila all
stað ar í Kópa vogi til þess að lyfta 
sér upp sem oft ast og gera sér glað
an dag. Litl ar menn ing ar há tíð ir að 
frum kvæði fólks ins út um all an bæ 
næsta sum ar væri gam an að sjá.

Í dag finnst mér hins veg ar svæð
ið vest ast á Kárs nes inu í kring um 
höfn ina vera mjög brýnt verk efni til 
að vinna að. Þar fel ast mikl ir mögu
leik ar í ferða mennsku, at vinnu upp
bygg ingu, menn ingu og teng ingu 
við önn ur svæði.”

Íþróttamáliníheild
endurskoðuð

- Íþrótta fé lög in Breiða blik og HK 
hafa gert með sér óform legt sam-
komu lag um skipt ingu hverfa, 
íþrótta húsa og fleira. Beð ið er 
ákvörð un ar bæj ar stjórn ar. Hvers 
kon ar sam komu lag verð ur gert við 
íþrótta fé lög in?

,,Íþrótta mál in í heild verða 
skoð uð í vet ur og mót uð stefna til 
næstu ára. Upp bygg ing að stöðu fyr
ir íþrótta fólk hef ur ver ið til fyr ir
mynd ar hér og mögu leik arn ir eru 
mikl ir. Ég reikna með því að það 
verði gerð ir þjón ustu samn ing ar við 
íþrótta fé lög in um rekst ur íþrótta
mann virkja en hvern ig þeir verða 
ná kvæm lega væri óá byrgt af mér 
að segja til um. Ég lít á það sem 
sam eig in legt verk efni allra fé lag ana 
að hlú að og þjón usta unga fólk
ið þeg ar kem ur að íþrótta og tóm
stunda starfi.

Þú spyrð um HK og Breiða blik; 
best færi á því að þau fé lög myndu 
vinna þetta verk efni sam an með 
hags muni íbú ana að leið ar ljósi í 
góðu sam starfi við ÍTK.

Mig lang ar, fyrst ég er kom inn í 
færi að óska íþrótta fólki í bæn um 
til ham ingju með góð an ár ang ur 
og gott starf í sum ar og  Breiða bliki 
og Kópa vogs bú um öll um til lukku 
með Ís lands meist ara tit il inn í knatt
spyrnu karla í meist ara flokki,” seg ir 
Hjálm ar Hjálm ars son bæj ar full trúi.

,,Standavörðumgrunnþjónustuna,
þ.e.börnin,gamlafólkiðogfélagsþjónustunaogkomaatvinnulífinuafstað”

HjálmarHjálmarsson,bæjarfulltrúiNæstBestaflokksinsíKópavogi.

- seg ir Hjálm ar Hjálm ars son bæj ar full trúi.

Vaxtalaus greiðslukjör 
í allt að 12 mánuði

(visa/euro) Engin útborgun

Sjóntækjafræðingar með
réttindi til sjónmælinga 
og linsumælinga
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A F  H Á L S I N U M

Haf in er tón leika röð í Saln um 
í Kópa vogi, Töfra hurð ar tón
leika röð, og voru út gáfu tón leik
ar 2. okó ber sl., en gef in hef ur 
ver ið út bók in ,,Karni val dýr
anna,” ásamt geisla disk. Pamela 
De Sensi hef ur síð ustu tvö ár 
unn ið að því að láta verða að 
veru leika að gefa út bók með 
áföst um geisla disk sem inni
held ur ,,Karni val dýr anna” eft ir 
Saint Sa ens eft ir að tón leik ar á 
veg um Tón list ar skóla Kópa vogs 
með sama efni vöktu mikla gleði 
fjöl skyldu fólks fyr ir fullu húsi í 
Saln um.

,,Út gáfu fé lag inu For lag ið leist 
vel á þessa hug mynd og nú loks
ins er bók in til bú in með nýj um 

texta eft ir Þór ar in Eld járn og 
mynd skreyt ing um eft ir Krist ínu 
Mar íu Ingi mars dótt ur. Tón list in er 
í hönd um kamm er hóps ins Sher
eza de en sögu menn eru Guð rún 
Ás munds dótt ir og Sig ur þór Heim
is son.  Mark mið ið með þess ari 
út gáfu var að kynna bet ur þessa 
ynd is legu tón list börn um og full
orðn um sem og að gefa út sér ís
lenska út gáfu,” seg ir Pamela De 
Sensi, sem er kenn ari við Tón list
ar skóla Kópa vogs.

Skóla ár ið hjá Tón lista skóla 
Kópa vogs hófst í lok ágúst mán
að ar og stunda yfir 500 nem end ur 
þar nám í vet ur, og er full set ið.

- sam nefnd bók kom in út ásamt geisla disk

Kennarar viðTónlistarskólaKópavogs2010 – 2011. Efsta röð: SólveigAnna Jónsdóttir,Óli Lúthersson,
Árni Harðarson, Guðfinna Guðlaugsdóttir, Marta Sigurðardóttir, Krystyna Cortes, Ásdís Hafliðadóttir,
GuðrúnÞórarinsdóttir,SigrúnAndrésdóttir,MargrétHansdóttir,JulianHewlett,ElísabetWaage,Margrét
Stefánsdóttir,UnnurFadilaVilhelmsdóttir,UnnurJensdóttir,TatuKantomaaogEydísFranzdóttir.
Miðröð: Arnþór Jónsson, Þórunn Sigurðardóttir, Brynhildur Ásgeirsdóttir, Margrét Kristjánsdóttir, Nína
MargrétGrímsdóttir,ÁsdísRunólfsdóttir,ÁgústaHauksdóttir,KristinnÁrnasonogÞórirJóhannsson.
Fremsta röð: Erla Stefánsdóttir, Helga R. Óskarsdóttir, Sigríður Ása Ólafsdóttir, Jón Halldór Finnsson,
AnnaHansen,SigrúnGrendalJóhannesdóttir,UnnurPálsdóttir,RúnarÓskarsson,TómasGuðniEggerts
son,RíkharðurH.Friðriksson,StefánÖrnArnarson,SigrúnGuðmundsdóttir,HannesÞ.Guðrúnarson,Erik
Mogensen, Kristín Stefánsdóttir, Hilmar Þórðarson, Gunnar Egilson, AnneMarie Markan, Björn Ólafur
GunnarssonogAnnaJúlíanaSveinsdóttir.

Tónleikaröðhafiná,,Karnivalidýranna”

Nú stend ur yfir sýn ing in 9  
sam sýn ing níu ungra mynd list
ar manna í Gerð ar safni í Kópa
vogi. Sýnend ur eru Berg lind 
Jóna Hlyns dótt ir, Bjarki Braga
son, Etienne de France, Gunn dís 
Ýr Finn boga dótt ir, Helga Björg 
Gylfa dótt ir, Logi Bjarna son, 
Páll Hauk ur Björns son, Stein
unn Gunn laugs dótt ir og Styrm ir 
Guð munds son. Sýn ing ar stjóri er 
Birta Guð jóns dótt ir.

Í til efni af sýn ing unni var gef in 
út veg leg sýn ing ar skrá, sem er 
hönn uð af Ár manni Agn ar syni. 
Gjörn ing ar voru á sýn ing ar opn un 

LjósmyndasýningRAX
Næsta sýn ing í Gerð ar safni er 

ljós mynda sýn ing heið urs lista
manns Kópa vogs 2010, Ragn ars 
Ax els son ar, RAX. Sýn ing ar opn un 
er 16. októ ber nk., en sýn ing in 
stend ur til 14. nóv em ber. Teng
sl manns ins við nátt úr una hafa 
löng um ver ið Ragn ari hug leik in 
og mynd ir hans sýni gjarn an sam
band ið milli manna og dýra í bar

áttu við nátt úru öfl in. Þá nái hann 
með svart hvít um mynd um sín um 
að fanga and rúms loft að stæðna á 
eink ar svip mik inn og per sónu leg
an hátt. Mynd ir Ragn ars frá Græn

landi hafa vak ið heims at hygli. 
Ragn ar er Kópa vogs búi, fædd ist á 
Ný býla veg in um og held ur dyggi
lega sam bandi sínu við Kópa vog, 
býr í Hauka lind.

Gjörningarásamsýninguníuungra
myndlistarmannaíGerðarsafni

Út er kom in hjá Lista safni 
Kópa vogs, Gerð ar safni, bók
in Gerð ur  Meist ari glers og 
málma.  Rit stjóri henn ar er Guð
björg Krist jáns dótt ir for stöðu
mað ur Gerð ar safns en Guð rún 
Páls dótt ir bæj ar stjóri Kópa
vogs bæj ar rit ar inn gangs orð. Í 
bók inni fjalla sjö höf und ar um 
list og ævi fer il Gerð ar Helga
dótt ur mynd höggv ara og gler l
ista manns. 

Ás dís Ólafs dótt ir, list fræð ing ur, 
skrif ar um högg mynda list Gerð
ar, Françoise Per rot, fyrr ver andi 
rann sókn ar stjóri hjá Rann sókn ar
stofn un franska rík is ins, og Car
oline Swash, deild ar stjóri í gler
deild Central Saint Mart ins Col
lege of Art and Design í London, 
fjalla um gler l ist Gerð ar á er lend
um gler verk stæð um, list fræð ing
arn ir El ísa Björg Þor steins dótt ir 
og Guð björg Krist jáns dótt ir skrifa 
skýr ing ar á Skál holts glugg um og 

JBK Ransu, lista mað ur og gagn
rýn andi, fjall ar um tengsl Gerð
ar Helga dótt ur við heims mynda
fræði armenska dul spek ings ins 
Gur di jeffs.

Þá minn ist Elín Pálma dótt ir, rit
höf und ur og blaða mað ur, Gerð
ar vin konu sinn ar en bók El ín ar, 
Gerð ur  ævi saga mynd höggv ara, 
sem varð met sölu bók árið 1985, 
átti stór an þátt í því að opna augu 
al menn ings fyr ir mik il vægi Gerð
ar í ís lenskri mynd list. Loks hef
ur Guð björg Krist jáns dótt ir tek ið 
sam an ævi at riði Gerð ar.

Text ar bók ar inn ar eru á 
ís lensku, ensku og frönsku. Hún 
er ríku lega prýdd ljós mynd um af 
verk um Gerð ar frá öll um tíma
skeið um en jafn framt fylgja ævi
at rið um fjöl marg ar mynd ir úr lífi 
lista kon unn ar. Ámundi Sig urðs
son hann aði bók ina og hún er 
prent uð í Svans prent.

Gerður–meistari
glersogmálma

KápumyndnýrrarogglæsilegrarbókarumGerðiHelgadóttur.

Kápa,,Karnivalsdýranna.”

- ný bók um lista mann inn Gerði 
Helga dótt ur

UngulistamennirnirsemsýnaíGerðarsafniumþessarmundir.

Tjónaviðgerðir á öllum 
tegundum bifreiða
 - tjónaskoðun og bílaleigubílar.

Fagleg þjónusta í 35 ár

Smiðjuvegi 40
Gul gata
Kópavogur

sími 557 6333
fax 587 0299
rettingathjonustan@itn.is

Þjónustuverkstæði fyrir
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Breiða blik braut blað í sögu 
fé lags ins í haust þeg ar meist ara
flokk ur karla varð Ís lands meist
ari í fyrsta sinn. Það var hálf gerð 
þjóð há tíð í Kópa vogi, og stuðn
ings menn létu sér ekki nægja 
að fagna titl in um að leik lokn
um, held ur fylltu þeir íþrótta hús 
Breiða bliks í Smár an um þeg ar 
lið ið kom þang að eft ir leik inn. 
Sann köll uð sig ur há tíð!

Þar með bætt ist fé lag ið í hóp 
að eins 10 fé laga sem hafa náð 
þeim ár angri. Breiða blik gerði 
marka laust jafn tefli gegn Stjörn
unni á Stjörnu velli í loka um ferð
inni og hlaut 44 stig, jafn mörg stig 
og FH en var með 7 marka betri 
marka mun. Þrátt fyr ir að spila stór
skemmti lega sókn ar knatt spyrnu í 
sum ar, sum ir segja skemmti leg ustu 
knatt spyrn una, fékk lið ið á sig fæst 
mörk allra lið anna 12 í PEPSIdeild
inni, eða 23 tals ins. Vest manna ey
ing ar töp uðu fyr ir Kefl vík ing um í 
Kefla vík í síð ustu um ferð inni en 
með sigri hefði þeir náð titl in um 
með einu stigi meira en Breiða blik.

Breiða blikslið ið er senni lega það 
yngsta sem hef ur hamp að Ís lands
meist aratitl in um, en með al ald ur 
þeirra 15 leik manna sem hafa leik ið 
12 leiki eða meira í sum ar er að eins 
23 ár og af þeim 11 sem voru í byrj
un ar lið inu í síð asta leikn um voru 
7 leik menn yngri en 21 árs. Ólafi 
Krist jáns syni þjálf ara, sem tók við 
lið inu 2006, hef ur tek ist að skapa 
afar sig ur sælt lið, meist ara lið, úr 
þess um unga leik manna hópi sem 
er til alls lík leg ur á næstu árum.

Leik ur Breiða bliks var allt 
sum ar ið afar stöð ug ur, leik menn 
misstu aldrei móð inn og áttu aldrei 
mjög slak an leik þótt 4 leik ir hafi 
tap ast og 5 sinn um hafi jafn tefli 
ver ið stað reynd. Bent hef ur ver ið 
á að and legi þátt ur inn hafi spil að 
afar stórt hlut verk, en byrj að var 
að taka hann í gegn fyr ir tveim ur 
árum og því var aldrei um nein
ar skyndi lausn ir að ræða, stöðugt 
hamr að á því sem all ir leik menn 
höfðu trú á, sama hvern ig leik irn ir 
voru að þró ast. Þannig sótti t.d. 
KR afar stíft í í upp hafi leiks gegn 
þeim í Frosta skjóli en Blik ar biðu 
fær is og unnu svo sann fær andi sig
ur. Breiða blik tap aði ekki fimm síð
ustu leikj un um í deild inni.

Fæst gulu spjöld in
Ís lands meist ar ar Breiða bliks 

fengu fæst spjöld allra liða í PESI
deild inni í knatt spyrnu í sum ar. 
KRing ar voru oft ast spjald að ir 
en Fylk islið ið fékk flest refsi stig, 
en gef in eru fjög ur stig fyr ir rautt 
spjald og eitt fyr ir gult spjald.

Leik menn Breiða bliks fengu 
sam tals 34 gul spjöld og eitt rautt 
í deild inni en KRing ar fengu 53 gul 
og tvö rauð. Fylk ir var aft ur á móti 
með flest rauð spjöld, sex tals ins, 
en Ár bæ ing arn ir fengu líka þrjú 
rauð spjöld í ein um og sama leikn
um, bik ar leik gegn Fram. Sam tals 
voru þeir því níu sinn um rekn ir af 
velli í sum ar, í deild og bik ar.

Unnu tit il inn á af mæli 
,,ömmu”

Breiða blik vann Ís lands meist ara
tit il inn 25. sept em ber sl, á af mæl is
degi Huldu Pét urs dótt ur sem hefði 
orð ið ní ræð þann dag ef hún hefði 
lif að. Hún gekk al mennt und ir nafn
inu amma Breiða bliks, var for mað
ur hand knatt leiks deild ar fé lags ins 
og tók einnig þátt í starfi knatt
spyrnu deild ar inn ar. Hulda var Bliki 
af lífi og sál og fasta gest ur á leikj
um fé lags ins. Ef laust hef ur Hulda 
fylgst með strák un um sín um þenn
an dag. Þeg ar Breiða blikslið ið kom 
í Smár an um þar sem hús fyll ir var 

að fagna þeim til kynnti fyr ir lið inn, 
Kári Ár sæls son, að leik menn irn ir 
vildu til einka Huldu tit il inn. Þeirri 
ákvörð un var ákaft fagn að.

Ís lands meist ar ar í öll um 
ald urs flokk um

En er þetta bara byrj un in? Það 
má leiða lík um að því þar sem 
yngri flokk ar Breiða bliks voru afar 
sig ur sæl ir í sum ar, bæði karl ar og 
kon ur, hlutu 3 Ís lands meist aratitla 
í yngri flokk un um og tvo bik ar
meist aratitla.

Þó Breiða blik hafi orð ið Ís lands
meist ari karla í fót bolta í fyrsta 
skipti á laug ar dag inn er ekki þar 
með sagt að leik menn liðs ins hafi 
tak mark aða reynslu af því að 
hampa Ís lands meist aratitl um. Þrír 
leik manna liðs ins hafa nú unn ið 
það af rek að verða meist ar ar í öll
um flokk um, frá 5. flokki til meist
ara flokks. Það eru þeir Krist inn 
Stein dórs son, Hauk ur Bald vins
son og Krist inn Jóns son. Fleiri úr 
Blikalið inu í dag hafa unn ið suma 
af þess um titl um með þeim.

Á loka hófi knatt spyrnu deild ar 
Breiða bliks sem hald ið var í Smár
an um fyr ir skömmu voru vald ir 
leik menn árs ins, efni leg asti leik
mað ur inn og leik mað ur leik manna 
í meistar flokki og 2. flokki, bæði 
hjá körl um og kon um. Kjör ið var 
þannig:

• Leik mað ur árs ins í meist ara
flokki karla: Al freð Finn boga son 

• Efni leg asti leik mað ur inn í 
meist ara flokki karla: Elf ar Freyr 
Helga son 

• Leik mað ur leik manna í meist
ara flokki karla: Jök ull I. El ísa bet
ar son 

• Leik mað ur árs ins í meist ara
flokki kvenna: Sara Björk Gunn ars
dótt ir 

• Efni leg asti leik mað ur inn í 
meist ara flokki kvenna: Berg lind 
Björg Þor valds dótt ir 

• Leik mað ur leik manna í meist
ara flokki kvenna: Sara Björk Gunn
ars dótt ir 

• Leik mað ur árs ins í 2. flokki 
karla: Gunn ar Smári Agn ars son 

• Mestu fram far ir í 2. flokki karla: 
Orri Stein ar Stein gríms son 

• Leik mað ur leik manna í 2. flokki 
karla: Bjarki Að al steins son 

• Leik mað ur árs ins í 2. flokki 

kvenna: Arna Ómars dótt ir 
• Leik mað ur leik manna í 2. flokki 

kvenna: Arna Ómars dótt ir 
• Mestu fram far ir í 2. flokk i 

kvenna: Krist ín Gunn ars dótt ir

Breiðablikbrautblaðísögufélagsinsmeð
Íslandsmeistaratitlikarlaíknattspyrnu
- Að eins 10 fé lög hafa orð ið Ís lands meist ar ar

Bikarnum lyft á loft eftir að Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ, hafði
afhentKáraÁrsælssynifyrirliðaBreiðabliksþennanlangþráðagrip.

Komnirígræntogfagna.Lékuíhvítumtreyjumíleiknum.

ÍhitaleiksinsáStjörnuvelli.Þráttfyriraðekkertmarkvarskoraðvirt
ustBlikarhafa leikinn lengstafnokkuðíhendisér.Enekkertmátti
útafbregða.

Fyrirliðinnkampakátur,markmiðinunáð.

ÓlafurKristjánssonþjálfarimeðÍslandsmeistarabikarinn. Aðsóknarmet var sett á Stjörnuvelli, og víða var þröngt um
stuðningsmennBreiðabliks.

Rekstur knattspyrnudeildar gengur ekki nema með mikilli sjálboða
liðsvinnu. Þeir Andrés Pétursson og Benedikt Guðmundsson hafa
árumsamanunniðfélaginualltþaðsemþeirhafagetað,oggátumeð
sannisagt,viðunnum!Eiginkonurþeirra,KristínB.Guðmundsdóttir
ogGuðrúnPétursdóttirhafaeinnigveittfélaginuómetanleganstyrk.



Breiðablikbrautblaðísögufélagsinsmeð
Íslandsmeistaratitlikarlaíknattspyrnu

Vörður er ómissandi í fótboltanum. Markvörður, bakverðir og 
miðverðir mynda öfluga heild sem vinnur að því að fækka óhöppum 

og tryggja að þau valdi sem minnstum skaða. 
 

Vörður styrkir Breiðablik til afreka á íþróttavellinum. Við erum stolt 
af  því og viljum sjá til þess að áhangendur Breiðabliks verði 

jafn ánægðir og viðskiptavinir okkar. 
 

Viðskiptavinir Varðar eru jú ánægðustu viðskiptavinir 
íslenskra tryggingafélaga.  

 
Áfram Breiðablik.

Vörður styrkir 
Breiðablik með stolti.

Hringdu í 514 1000 eða farðu inn á 
vörður.is til að ganga í lið með okkur.
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Ein ar Krist ján Jóns son hef ur 
ver ið for mað ur knatt spyrnu
deild ar Breiða bliks und an far in 
ár. Hann seg ir að fyr ir nokkrum 
árum hafi stjórn deild ar inn ar sett 
sér þau mark mið að vinna titla 
fyr ir árið 2010, og það hafi geng
ið eft ir með bik ar meist aratitl in
um 2009. Árið 2007 hafi ver ið 
ákveð ið að styrkja lið ið tíma
bund ið með er lend um leik mönn
um þar sem nú ver andi burða rás
ar liðs ins voru ekki al veg til bún
ir. Krepp an hafi flýtt fyr ir því að 
þeir fóru svo aft ur. Síð an komu 
inn lend ir leik menn til liðs við 
lið ið. Allt þetta stefndi að sama 
mark miði, að vinna titla í meist
ara flokki karla, og fylgja þar eft ir 
góðu for dæmi kvenna liðs Breiða
bliks sem hafi ver ið með eitt 
sterkasta lið ið í kvenna bolt an um 
og unn ið marga titla.

,,Við sett um okk ur það mark mið 
í vor að vera í hópi þriggja efstu 
liða og tryggja okk ur Evr ópu sæti 
aft ur. Þessi áætl un breytt ist ekk ert 
þó við dytt um út úr bik ar keppn
inni.

Sú að staða sem bæj ar fé lag ið hef
ur skap að skipt ir auð vit að miklu 
máli að það að hægt er að æfa 
knatt spyrnu und ir þaki yfir vetr ar
tím ann, og einnig það að lagt var 
af stað fyr ir nokkrum árum með 
mjög víð tækt upp bygg inga starf í 
yngri flokk um beggja kynja og sam
starf við Mennta skól ann í Kópa
vogi með af reks skóla. Þetta hef ur 
skil að sér í mörg um titl um í yngri 
flokk un um. Auð vit að hef ur upp
bygg ing íþrótta mann virkja mik ið 
að segja en þrátt fyr ir það er fjöldi 
þeirra sem stund ar knatt spyrnu
æf ing ar á veg um Breiða bliks það 

mik ill að við þyrft um fleiri æf inga
tíma og okk ur finnst nokk uð hall að 
á okk ur í þeim efn um þar sem við 
erum með 70% iðk enda í Kópa vogi 
en fáum ekki sama hlut fall í af not 
af íþrótta hús um.”

- Hvern ig leið þér upp í stúku við 
Stjörnu völl inn þeg ar Blik ar skor uðu 

ekki mark og eitt mark frá Stjörn-
unni hefði svipt þá titl in um í ljósi 
þess hvern ig leik ur FH gegn Fram 
stóð á sama tíma?

,,Ég eig in lega man það ekki, 
en þeg ar ljóst var að við vor um 
Ís lands meist ar ar þurrk að ist allt 
erf ið ið burt, ég var eig in lega hálf 
dof inn, en gleð in náði svo sann

ar lega yf ir hönd inni. Þá urð um við 
al vöru fé lag sem ætl aði sér að vera 
í topp bar átt unni í knatt spyrn unni 
á Ís landi, og verð ur það!”

- Lík legt er að ein hverj ir leik-
manna Breiða bliks fari út í at vinnu-
mennsku og það verði því nokk uð 
breytt lið sum ar ið 2011. Verð ur það 

þá jafn gott lið og Breiða blik var 
með á þessu sumri?

,,Þetta eyk ur verð gildi allra 
leik manna Breiða bliks að verða 
Ís lands meist ar ar. Ef ein hverj ir 
af strák un um kom ast í at vinnu
mennsku er það af hinu góða, þá 
er jafn vel æsku draum ur inn að 
ræt ast. Við höf um ver ið að stefna 
það því með upp bygg ing ar starf
inu í yngri flokk un um að við verð
um sjálf um okk ur nóg ir með leik
menn í meist ara flokki, og helst sé 
þar barist um hverja stöðu. Það er 
reynd ar orð ið það.

Vel geng in vek ur von andi áhuga 
fleiri að starfa fyr ir fé lag ið og það 
auð veld ar okk ur líka að ná í skot
silf ur, því allt kost ar þetta auð
vit að mikla pen inga. Við mun um 
t.d. spila í Meist ara deild Evr ópu 
á næsta ári og það kost ar mikla 
pen inga en get ur einnig fært okk
ur tekj ur ef vel geng ur þar, og við 
verð um heppn ir með and stæð
inga.”

Ein ar Krist ján seg ir að sú áætl un 
sem sett var fyr ir fimm árum hafi 
nú geng ið upp og nú verði á næst
unni sett ný mark mið, lík lega aft ur 
til 5 ára. Gerð ar verði ,,struct ur
breyt ing ar” á æf inga prógramm in
um hjá meist ara flokki kvenna til 
sam ræm is við það sem hef ur ver
ið gert hjá körlun um, t.d. í formi 
auka æf inga. Ólaf ur Krist jáns son 
þjálf ari Ís lands meist ar anna end ur
nýj aði samn ing sinn við Breiða blik 
í fyrra, og er nú starfs mað ur deild
ar inn ar. Ein ar Krist ján tel ur það 
bæði afar mik il vægt, og ekki síð ur 
gleði legt, að Ólaf ur verði áfram 
þjálf ari liðs ins.

Markmiðiðvaraðveraíhópiþriggja
efstuliðaogtryggjaEvrópusæti

Einar Kristján Jónsson t.v., á sigurstundu á Stjörnuvellinum með Þorsteini Hilmarssyni gjaldkera knatt
spyrnudeildarogSvavariJósefssyniframkvæmdastjóraknattspyrnudeildarBreiðablikslengstt.h.
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AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is

Markmiðiðvaraðveraíhópiþriggja
efstuliðaogtryggjaEvrópusæti

Valdi mar Valdi mars son, rekstr
ar full trúi ÍTK, lék með meist
ara flokki Breiða bliks á ár un um 
1976 til 1983 og á þeim árum 
spil aði Breiða blik að eins í eitt ár 
í næst efstu deild, 1979, ann ars 
í efstu deild og það er eitt besta 
tíma bil ið sem fé lag ið hef ur átt í 
fót bolt an um fram að þessu tíma
bili nú þeg ar bik ar meist ara tit ill 
vinnst í fyrra og Ís lands meist ara
tit ill í ár.

,,Ég var allt of ung ur þeg ar ég 
hætti í knatt spyrn unni, eða 25 
ára, en þá var ég kom inn með fjöl
skyldu og í krefj andi vinnu sem 
ég hafði metn að til að sinna vel. 
Það var lang þráð stund í fyrra að 
vinna bik ar inn nú en á þess um 
árum kring um 1980 ætl uð um við 
að verða Ís lands meist ar ar, vor um 
býsna ná lægt því en aldrei nógu 
grimm ir að að fara alla leið. Með 
und ir bún ingi eins og lið ið okk ar 
er að fá í dag hefð um við ef laust 
náð titli en það var bara öðru vísi 
unn ið á þeim árum, og þess vegna 
skil aði þetta sér aldrei.  Kring um 
1974 vor um við að vinna Ís lands
meist aratitla í yngri flokk un um og 
viss um því vel hvað það var að 
verða Ís lands meist ar ar, og vild um 
því gjarn an bæta titli í meist ara
flokki við. Marg ir í Breiða blikslið
inu sem nú er orð ið Ís lands meist
ari hafa orð ið Ís lands meist ar ar í 
yngri ald urs flokk un um, og þar af 
þrír sem hafa orð ið Ís lands meist
ar ar í öll um ald urs flokk um. Það 
seg ir meira en mörg orð hversu 
frá bært starf hef ur ver ið unn ið hjá 
Breiða bliki á síð ustu árum með 
yngri flokk ana, bæði hjá stelp um 
og strák um, og þetta hef ur ver ið 
hægt vegna þess að bæj ar stjórn in 
hef ur unn ið mark visst að frá bæru 
upp bygg ing ar starfi hvað varð ar 
íþrótta mann virki í Kópa vogi, og 
þar vil ég sér stak lega nefna tvo 
fyrr ver andi bæj ar stjóra, Sig urð 
Geir dal og Gunn ar Inga Birg is son.”

- Gerð urðu þér von ir um það 
í vor að lið ið mundi verja bik ar-
meist ara tit il inn og ná því að verða 
Ís lands meist ar ar?

,,Ég fór að hafa þá sterku til
finn ingu í júní að þetta væri hægt, 
sér stak lega eft ir að bik ar leik ur
inn tap að ist gegn FH í víta spyrnu
keppni, og hvern ig tek ið var á 
því í fram hald inu. Þeg ar Blik arn ir 
unnu svo KR á KRvell in um und
ir lok móts ins var ég al veg sann
færð ur, þá væri þessi lang þráði 
tit ill í höfn. Ég var aldrei hrædd ur 
um það í leikn um gegn Stjörn unni 
að sá leik ur tap að ist og þar með 
mund um við missa af titl in um. Ef 
Stjarn an hefði skor að hefði Breiða
blik bara skor að tvö mörk. En það 
hefði óneit an legra ver ið skemmti
legra að vinna mót ið á stig um en 
ekki marka mun. Ég taldi í vor að 
sig ur mundi vinn ast á 44 stig um 
og er því glað ur að það gekk upp 
og ég reynd ist svo sann spár.”

Valdi mar tel ur að þó ein hverj

ir af leik mönn um liðs ins fari í 
at vinnu mennsku er lend is sé nóg 
af strák um í Breiða bliki til að fylla 

í skörð in. Það hljóti að fara ein
hverj ir í at vinnu mennsku, þetta 
séu það sterk ir knatt spyrnu menn.

,,Hafðiþaðá
tilfinningunniíjúní
aðsigurgætiunnist”
- seg ir Valdi mar Valdi mars son

ValdimarValdimarssonmeðÍslandsmeistarabikarinn,
afarglaðurogreifur.

LANDSBANKINN  |  landsbankinn.is  |  410 4000

Landsbankinn hefur afsalað sér auglýsingu á búningum Breiðabliks og 
bauð liðinu þess í stað að velja sér gott málefni til liðveislu. Breiðablik valdi 
Hringinn og prýðir því merki hans búninga Breiðabliks.  Í tilefni af þessu hefur 
Landsbankinn fært Hringnum 500.000 kr. styrk.
 
Stofnaður hefur verið áheitasjóður fyrir Hringinn og greiðir bankinn ákveðna 
upphæð fyrir hvern sigur meistaraflokka Breiðabliks á Íslandsmótinu í 
knattspyrnu. Öðrum fyrirtækjum og einstaklingum er frjálst að heita á liðið 
sitt og leggja þannig góðu málefni lið.
 
Íþróttir geta sannarlega verið gefandi. Sigur Breiðabliks er ávinningur  
fyrir Hringinn.

Velgengni á  
vellinum!

Landsbankinn er bakhjarl knattspyrnudeildar Breiðabliks

Landsbankinn er stoltur bakhjarl knattspyrnu-
deildar Breiðabliks. Breiðablik varð Íslandsmeistari í 
knattspyrnu karla 2010 og ætlar sér að verja titilinn 
á næsta ári. Breiðablik hefur unnið frábært barna- 
og unglingastarf á síðustu árum sem hefur skilað 
þeim árangri að um 1.300 iðkendur stunda nú 
knattspyrnu með félaginu. 

Landsbankinn óskar knattspyrnudeild Breiðabliks 
velgengni á vellinum.

SAMFÉLAG 
Í NÝJAN 
BÚNING

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

4
3

9
4

7

N
B

I 
h

f.
 (

L
a

n
d

s
b

a
n

k
in

n
),

 k
t

. 
4

7
1

0
0

8
-

0
2

8
0

.



14 Kópavogsblaðið OKTÓBER 2010

Marka kóng ur inn Al freð Finn
boga son og fyr ir lið inn Kári 
Ár sæls son léku ekki síð asta leik 
Breiða bliks í PEPSIdeild inni  
þar sem þeir voru að taka út 
leik bann. En því meiri var gleði 
þeirra fé laga í leiks lok og þeir 
voru fljót ir að þjóta nið ur á völl 
og sam fagna sín um fé lög um. Kári 
sagði það hafa ver ið með því erf
ið asta sem hann hafi þurft að hor
fast í augu við í sum ar, og í hvert 
sinn í fyrri hálf leik þeg ar Stjarn an 
komst fram yfir miðju hafi hann 
gjör sam lega ver ið á nál um. En 
þeim mun ánægju legra var að 
fagna í leiks lok.

Al freð Finn boga son sagði það 
hafa ver ið al gjör lega öm ur legt að 
geta ekki spil að og sitja bara upp í 
stúku og fylgj ast m.a. með frá bærri 
mark vörslu Ingv ars Þórs Kale. Hver 
ein asta mín úta leiks ins hafi ver ið 
óskilj an lega löng!

Fékk silf ur skó inn en hefði 
átt að fá gull skó inn

Al freð Finn boga son skor aði 14 
mörg í PEPSI-deild inni í sum ar, jafn 
mörg og Giles Ondo í Grinda vík og 
Atli Við ar Björns son í FH. Ondo fær 
gull skó inn þar sem hann lék færri 
leiki en Al freð sem hlýt ur þá silf ur-

skó inn, og Atli Við ar brons skó inn.
Það vek ur hins veg ar furðu að 

Knatt spyrnu sam band Ís lands er 
með aðr ar regl ur en FIFA, Al þjóða 
knatt spyrnu sam band ið, en þar 
ræð ur fjöldi stoðsend inga röð leik-
manna á und an fjölda leik inna leik-
ja og mín útna, þ.e. þeg ar leik menn 
hafa skor að jafn mörg mörk. Al freð 
gaf 6 stoðsend ing ar í sum ar, Atli 
Við ar 4 en Ondo að eins 1. Al freð 
hefði því átt að fá gull skó inn, Atli 
Við ar silf ur skó inn og Ondo brons-
skó inn sam kvæmt regl um FIFA.

Fjöl mið ar telja al mennt Al freð 

auk þess vera leik mann deild ar-
inn í sum ar, hann spil aði feikn ar-
lega vel í sum ar og var áber andi í 
sókn ar leikn um auk þess að styðja 
vel við varn ar leik inn þeg ar þess 
gerð ist þörf. Næst ur hon um í 
Breiða blikslið inu er lík lega Hauk ur 
Bald vins son og síð an mark vörð ur 
Breiða bliks, Ingv ar Þór Kale sem 
var mjög traust ur í sum ar og átti 
hvern stór leik inn af fæt ur öðr um í 
loka um ferð um Ís lands móts ins. En 
auð vit að var það liðs heild in fyrst 
og fremst sem skóp meist ara tit-
il inn, þar var eng inn veik ur hlekk ur.

Ömurlegtaðfylgjast
meðleiknumúrstúkunni!

Kópavogsbúar
fyllaststoltiyfirað
eigaslíktafreksfólk

Bæj ar stjór inn í Kópa vogi, 
Guð rún Páls dótt ir, sam fagn
aði Breiða bliki inni lega þeg ar 
Ís lands meist ara tit ill inn hafði 
ver ið land að. Hún tók síð an 
á móti lið inu þeg ar það kom í 
Smár ann eft ir leik þar sem fjöldi 
manns fagn aði leik mönn un um 
inni lega. Bæj ar stjór inn ávarp aði 
þá og færði lið inu 500 þús und 
krón ur sem svolitla við ur kenn
ingu frá bæj ar stjórn Kópa vogs.

Kópa vogs blað ið spurði bæj ar-
stjóra hvers virði það væri fyr-
ir bæj ar fé lag eins og Kópa vog 
að íþrótta fé lag í bæn um verð ur 
Ís lands meist ari karla í vin sæl ustu 
íþrótt á Ís landi, og raun ar í öll um 
heim in um?

,,Ég vil byrja á því  að óska 
Breiða bliki inni lega til ham ingju 
með sig ur inn. Það skipt ir auð vit-
að miklu máli fyr ir Kópa vog að 
eign ast Ís lands meist ara í hvaða 
íþrótta grein sem er. Kópa vogs-
bú ar fyll ast stolti yfir því að eiga 
slíkt af reks fólk og upp lifa já kvætt 
við mót fyr ir það eitt að búa í bæj-
ar fé lagi Ís lands meist ar anna. Nú 
hef ur Breiða blik land að Ís lands-
meist aratitl in um í knatt spyrnu 
karla en áður hafa Blik ar land að 
titl in um í knatt spyrnu kvenna. 
Ung ir dreng ir og ung ar stúlk ur 
hafa þar eign ast góð ar fyr ir mynd-

ir sem hvet ur þau til auk inn ar 
hreyf ing ar og heil brigðs líf ern is. 
Það er ómet an legt.”

- Má bú ast við að við vænt an-
lega fjár laga gerð Kópa vogs bæj ar 
fyr ir árið 2011 verði aukn um fjár-
mun um var ið til íþrótta- og íþrótta-
mann virkja?

,,Sú íþrótta að staða sem byggð 
hef ur ver ið upp í Kópa vogi síð-
ustu tvo ára tug ina hef ur auð-
vit að sitt að segja um góð an 
ár ang ur okk ar íþrótta fólks. Þau 
sem æfa knatt spyrnu í Kópa vogi 
hafa að gang að ein hverri bestu 
að stöðu sem í boði er á Ís landi 
og þótt víð ar væri leit að. Hér eru 
tvær yf ir byggð ar knatt spyrnu-
hall ir, tveir gervi gras vell ir í fullri 
stærð og tíu KSÍ-sparkvell ir. 

Kópa vogs bær hef ur með öðr um 
orð um var ið mikl um fjár mun um 
í rekst ur og upp bygg ingu íþrótta-
mann virkja en auk þess hef ur 
hann styrkt íþrótta fé lög in mynd-
ar lega. Bæj ar yf ir völd og íþrótta fé-
lög in munu að sjálf sögðu leggj ast 
á eitt um að hlúa áfram að öfl ugu 
tóm stunda- og íþrótta starfi fyr ir 
börn og ung menni í bæn um – þó 
við þurf um að sníða okk ur stakk 
eft ir vexti,” seg ir Guð rún Páls dótt-
ir bæj ar stjóri.

Alfreð Finnbogason og Kári Ársælsson, markakóngurinn og fyrirliðinn, með bikarinn. Þeir þurftu að
fylgjastmeðfélögumsínumúrstúkunniþarsemþeirvorubáðiríleikbanni.

BæjarstjórinnsamfagnarÍslandsmeisturunumíSmáranum.

TJÓNASKOÐUN 
- málun - réttingar

SÍMI & FAX: 554-3044 • RETTIRBILAR@RETTIRBILAR.IS
VESTURVÖR 24 • 200 KÓPAVOGUR

Allar almennar 
viðgerðir
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Ömurlegtaðfylgjast
meðleiknumúrstúkunni!

Hefur þú kynnt þér
sértæka skuldaaðlögun?  

Komdu í næsta útibú og talaðu við okkur.

Sértæk skuldaaðlögun hentar þeim sem skulda umfram greiðslugetu 

en geta þó greitt af láni sem nemur að lágmarki 80% af markaðsvirði fasteignar.

Við hjá Arion banka höfum lagt mikla vinnu og metnað í að koma til móts við þarfir viðskiptavina okkar 

með íbúðalán. Um þrjú þúsund viðskiptavinir hafa þegar nýtt sér lausnir bankans til höfuðstólslækkunar. 

Þar af er ungt fjölskyldufólk með sína fyrstu íbúð í miklum meirihluta.

Ekki bíða. Kynntu þér lausnir okkar í lánamálum á arionbanki.is 

eða komdu og hittu okkur í næsta útibúi.

Við ætlum að gera betur
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Það er
800 7000 • siminn.is

Síminn óskar Breiðablik til hamingju með 
Íslandsmeistaratitilinn í knattspyrnu karla árið 2010.

Til hamingju
Blikar!

Síminn er 

aðalstyrktaraðili 

Símamótsins sem 

Breiðablik heldur 

ár hvert.
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Rétt að var í Foss valla rétt í lok 
sept em ber mán að ar en þang að 
var smal að um sex hund ruð fjár. 
Foss valla rétt er sam eig in leg lög
rétt Reyk vík inga og Kópa vogs búa 
og er skammt ofan Lækj ar botna. 

Þor steinn Hjalte sted, fjár eig andi 
í landi Kópa vogs, seg ir að rétt
irn ar hafi geng ið mjög vel í frá
bæru veðri. Fénu var smal að af 
Mos fells heiði, Heng ils svæð inu 
og af svoköll uð um Vötn um. Foss
valla rétt er nokk uð vin sæl enda 

stutt að fara fyr ir íbúa höf uð borg
ar svæð is ins. Að venju mátti vart 
á milli sjá hvort var fjöl menn ara, 
mann fólk ið eða fer fætling arn ir.

Marg ir koma með börn in sín og 
leyfa þeim að fylgj ast með og taka 
þátt í því að reka féð inn í al menn
ing og draga í dilka. Sum barn anna 
voru að koma í fyrsta sinn í rétt ir. 
Auk Þor steins er Sig ur björn Þor
bergs son með fé í landi Kópa vogs 
en um tutt ugu bænd ur eiga fé í 
landi Reykja vík ur.

Í Foss valla rétt sem er skammt ofan Lækj ar botna í landi Kópa vogs bæj ar.

SauðféKópavogsbúa
dregiðíFossvallarétt

Í sept em ber mán uði sl. var upp skeru vika á leik
skól an um Rjúpna hæð. Þá var upp sker an úr mat
jurta garð in um tek in upp og öll um börn un um í 
leik skól an um gef inn kost ur á að taka þátt í því.

 Í sum ar hef ur ým is legt ver ið rækt að í garð in um, 
börn in hafa kom ið að rækt un og um hirðu og var 
gam an fyr ir börn in að fylgj ast með ferl inu allt þar 
til mat jurtirn ar voru komn ar í hús og á mat ar borð
ið. Hald in var svo upp skeru há tíð á föstu dag inn þar 
sem börn og starfs fólk mættu í bún ing um og gæddu 
sér á græn met inu og kjöt súpu.

Það var hins veg ar lasagne á borð um í há deg inu 
ný lega og börn un um fannst það ekki síð ur gott, og 
reynd ar var að heyra að þeim þætti allt gott sem á 
borð væri lagt fyr ir þau.

Gunn ar Páll Jak obs son hef ur ver ið mat sveinn á 
Rjúpna hæð sl. 4 ár og seg ist kunna ákaf lega vel við 
það. Hann hóft störf sem kokk ur á ein um Foss in um 
að eins 19 ára gam all og fór síð an í mat sveina nám og 
hef ur því stað ið við pott ana alla tíð. Gunn ar Páll bak
ar sjálf ur nán ast allt brauð sem not að er á Rjúpna
hæð, að eins normal brauð ið er keypt í bak aríi.

Þeim Hrefnu Ósk og Lano fannst mat ur inn veru lega 
góð ur.

AlltbrauðáRjúpnahæðheimabakað

Kokk ur inn Gunn ar Páll Jak obs son með ilm andi 
brauð á bakka.

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

VARMI
réttingar og sprautun
Auðbrekku 14 - 200 Kópavogur

Sími: 564 2141

Netfang: varmi@varmiehf.is

Auglýsing um afgreiðslu 
bæjarstjórnar Kópavogs
á auglýstri tillögu að deiliskipulagi

Í samræmi við 1. mgr. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 
73/1997, með síðari breytingum, er hér með auglýst afgreiðsla 
bæjarstjórnar Kópavogs á eftirfarandi deiliskipulagstillögum:
Kópavogsbraut 59-83 og Þinghólsbraut 22-46, deiliskipulag.
Í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, með síðari breyt-
ingum, hefur bæjarstjórn Kópavogsbæjar samþykkt þann 28. september 2010 
tillögu að deiliskipulagi við Kópavogsbraut 59-83 og Þinghólsbraut 22-46. 
Athugasemdir bárust og hefur þeim aðilum sem sendu inn athugasemdir verið 
send umsögn skipulagsnefndar. Málsmeðferð var skv. 1. mgr. 26 . gr. Skipu-
lags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Uppdrættir hafa hlotið þá meðferð sem 
ofangreind lög mæla fyrir um. Hverjum þeim sem telur rétti sínum hallað með 
samþykkt þessari er heimilt að skjóta máli sínu til úrskurðarnefndar með kæru sbr. 
8. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Kærufrestur er einn mánuður frá 
birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsins í  B- deild Stjórnartíðinda.
 
Nánari upplýsingar eða gögn um ofangreindar skipulagsáætlanir er hægt að 
nálgast á Skipulags- og umhverfissviði Kópavogs, Fannborg 6, 200 Kópavogi milli 
kl. 8:30 og 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00.

Smári Smárason.
Skipulagsstjóri Kópavogs.

AUGL†SINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
Heimasíða: borgarblod.is
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Urðarbrautarbrekkanvarspennandisleðabrekka
semendaðiáKársnesbrautinnienhandanhennareríminningunnihyldýpi!

Ég heiti Hörð ur Björg vins
son, og ég fædd ist í Reykja vík 
árið 1946.  Ég var á barns aldri 
þeg ar for eldr ar mín ir keyptu 
hús við Borg ar holts braut 39 í 
Kópa vogi, og þar bjugg um við 
til fjölda ára.

Móð ir mín heit ir Guð rún Guð
laugs dótt ir og fað ir minn Björg
vin Ein ars son.  Hann er lát inn. 
Ég er elst ur þriggja systk ina; 
bróð ir minn heit ir Þröst ur og 
syst ir mín Guð laug Erla.

Kópa vog ur fyr ir hálfri öld 
var rétti stað ur inn fyr ir hres
sa krakka, sem léku sér úti 
frá morgni til kvölds,  og þek
ktu hvorki tölvu, sjón varp 
né Playsta tion.  All ar þess ar 
ný bygg ing ar sköp uðu æv in týra
heim, þar sem  var barist við 
indíána eða bófa.  

Minni stæð ust er mér Kópa
vogs kirkja í Borg ar holti, með an 
hún var í bygg ingu.  Að koma 
þar inn að kvöldi í niða myrkri, 
vit andi að ann ar hóp ur var í fel
um ein hvers stað ar í hús inu, var 
dá lít ið ógn væn legt.  Við stopp
uð um, héld um niðri í okk ur and
an um og hlust uð um, og ein hvers 
stað ar í myrkr inu heyrð ist ein
hver hreyfa sig, og smá steinn 
skopp aði af vinnu palli nið ur á 
þann næsta, og næsta o.sv.frv.   
Pall arn ir náðu upp í efstu rjáf ur!

Fimmaurinnhindraði
ígerð

Þess um ný bygg ing um fylgdi 
þetta hefð bundna drasl, og það 
var dag leg ur við burð ur að stinga 
sig á nagla. Þess vegna geng um 
við með fimmaur í vas an um, því 
það mynd ast ekki ígerð í sári 
sem fimmaur er lagð ur við. Þetta 
vissu all ar mömm ur og ömm ur.

Reynd ar átt um við ekki alltaf 
fimmaur þeg ar á þurfti að halda, 
því vin sæll  leik ur um langa hríð 
var fimmaura hark. Sum ir töp uðu 
þar öllu sínu, eins og ger ist enn 
í dag,  og urðu að slá lán til að 
sótt hreinsa sár sín.

Það var spenn andi að renna 
sér á sleða nið ur Urð ar braut ar
brekk una.  Hún var nokk uð brött 
og end aði þvers um á Kárs nes
braut ina.  Hinu meg in við þá 
frægu götu var hár bakki nið ur 
í lóð ir hús anna sjáv ar meg in.  Í 
minn ing unni var þetta hyl dýpi.  
Þá voru not að ir skíða sleð ar sem 
létu vel að stjórn, enda man ég 
ekki til þess að neinn hafi flog ið 
þarna fram af.  Það dró þó ekk
ert úr fiðr ingn um, sem jókst eft ir 
því sem hrað inn varð meiri og 
neð ar dró.

Vontgatnakerfi,og
Kársnesbrautinverst!

Talandi um Kárs nes braut ina.  
Hún var fræg, eða rétt ara sagt 
al ræmd, langt út fyr ir Kópa vog
inn. Þessi bær bjó hugs an lega 
við versta gatna kerfi á land inu, 
og þar var Kárs nes braut in lang
verst.  Ég lenti í því á tán ings ár
un um oft ar en einu sinni að taka 
leigu bíl úr Reykja vík og heim, og 
bíl stjór inn neit aði að fara þessa 
leið ina út á Borg ar holts braut.

Man ein hver húlahopp æðið?  
All ir urðu að eiga húlahopp 

hring, og raf virki í vest ur bæn
um bjó þá til úr 3ja metra 16 
mm raf magns rör um og ein um 
sam setn ing ar hólk.  Þetta seldi 
hann á verði sem jafn að ist við 
eina bíó ferð, og var þetta trú
lega hæsta tíma kaup í Kópa vogi 
þá.  Við vor um nokkr ir sem höfð
um feng ið hjá for eldr um okk ar 
pen ing fyr ir bíó ferð, og eft ir mik
ið sál ar stríð keypt um við húla 
hringi í stað bíómiða.

Leik fé lag Kópa vogs var stofn
að á þess um tíma, og við feng um 
nokkr ir að hjálpa til við skipt ing
ar á sviðs mynd um.  Þetta varð 
að ger ast hratt og fum laust, og 

okk ur þótti þetta mik ið æv in týri.
Á ár un um upp úr 1950 var 

Kópa vog ur sann köll uð land
nema byggð, og eitt af því sem 
ein kenn ir slík ar byggð ir er skort
ur. Trú lega var víða skort ur á 
pen ing um, því flest ir Kópa vogs
bú ar voru að basla við að koma 
sér upp þaki yfir höf uð ið.  En 
ég á að al lega við skort á ýms
um lífs þæg ind um sem við telj um 
sjálf sögð í dag.  

Forréttindiaðfásíma
For eldr ar mín ir voru með 

þeim fyrstu á Kárs nes inu að fá 

síma.  Fað ir minn starf aði hjá 
stóru fyr ir tæki á þess um tíma, 
og for ráða menn þess fyr ir tæk is 
töldu hann verða að hafa síma.  
Þeir hafa trú lega kippt í ein hverj
ar síma snúr ur inn an kerf is ins, 
og brátt vor um við kom in með 
síma, og deild um þeirri línu með 
vina fólki okk ar, sem  bjó við 
Kópa vogs braut. 

Þá voru for rétt indi að vera 
með síma, en þessu fylgdu ýms ir 
snún ing ar. Ná grann arn ir komu 
oft til að fá að hringja, sem var 
auð vit að sjálf sagt mál, en verra 
var þeg ar þurfti að sækja fólk í 
sím ann í næstu göt ur. Þetta var 
anna samt fyr ir móð ur mína, og 
eitt hvað fékk ég að hlaupa líka.

Ég man eft ir einni ná granna
konu sem kom oft að fá lán að an 
sím ann, og tal aði um dag inn og 

veg inn lang tím um sam an. Önn ur 
ná granna kona átti móð ur sem 
hringdi eldsnemma flesta sunnu
dags morgna og bað um að dótt ir 
sín væri sótt í sím ann. Þá var 
ekk ert um ann að að ræða en að 
klæða sig og hlaupa.

Nú á dög um er oft tal að um 
sím ann sem ör ygg is tæki, og 
þessi eini sími okk ar var það svo 
sann ar lega. Eitt sinn kvikn aði í 
mið stöðv ar klefa hjá ná granna 
okk ar við Mel gerði, og þá kom 
sér vel að geta hlaup ið yfir á 
Borg ar holts braut til að hringja 
í slökkvi lið ið, sem brást fljótt 
við og slökkti eld inn á nokkrum 
mín út um. Móð ir mín var reynd
ar skömm uð eft ir á fyr ir að vera 
svo óða mála í sím ann að vart 
skild ist hvað hún sagði.

Ann að sem sit ur í minn ing
unni er þeg ar ís lensk ur tog ari 
fékk tund ur dufl í troll ið og sökk 
norð ur af Straum nesi.  Í áhöfn 
voru 32 menn.  Einn af þeim var 
góð ur ná granni okk ar, sem bjó 
við næstu götu.  Mig minn ir að 
það hafi ver ið seint að kvöldi 
þessa dags að kona hans kom 
til okk ar að reyna að grennsl
ast fyr ir um af drif eig in manns
ins.   Ég geri ráð fyr ir að hún 
hafi hringt í út gerð ina, og trú lega 
ver ið fátt um svör fram an af, því 
hún kom nokk uð oft þessa nótt 
til að hringja.  Hún var með lít il 
börn heima og hef ur því þurft að 
fara heim á milli þess sem  hún 
hringdi.  Það var lít ið sof ið með
an á þessu stóð, og sím inn hef ur 
lík lega feng ið ófá bless un ar orð in 
þeg ar seint og um síð ir bár ust 
frett ir af því að all ir í áhöfn tog
ar ans væru heil ir á húfi og hefðu 
bjarg ast yfir í ann an tog ara.

Veðriðvaralltafgott
Þannig skipt ust á skin og skúr

ir hjá frum byggj um Kópa vogs 
eins og öðr um. Ein mynd er þó 
ætíð í for grunni þeg ar ég hugsa 
til baka:

Ung ur mað ur að hlaða grjót
garð á stóru lóð inni við Borg
ar holts braut, með járn karli og 
ber um hönd um. Í kring um hann 
leik ur sér lít ill hnokki, önn um 
kaf inn við að hjálpa heim il is
hund in um að veiða fiðr ild in sem 
fóru á stjá und ir mið nætti, ef 
veðr ið var gott.

Og veðr ið var alltaf gott.

Fjölskyldan á Borgarholtsbraut 39 þann 8. maí 1960, fermingarvorið mitt. Foreldrar mínir Guðrún
GuðlaugsdóttirogBjörgvinEinarssonogsystkinimínÞrösturogGuðlaugErlaaukmín.

HörðurBjörgvinsson.

Ég,13.mars1961.

ÁpeysufatadegiíVersló.
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Núna í októ ber býð ég upp á ein stak lega góð an fisk rétt 
fyr ir  fjóra. Í fljótu bragði virð ist hann flók inn, en er reglu
lega auð velt að mat reiða.

Lax og sæt stein selju rót á tvo vegu með trufflu brioche 
brauði, kakó baun um, kirsu berj um og kirsu berja gljáa  

Hrá efni:
Laxa flök roð laus 720 gr. (má nota sil ung ef lax er 
ekki fá an leg ur)
Stein selju rót (nípa) 400 gr.
Kakó baun ir 2 msk
Rjómi 1l. 
275 gr. hveiti
25 gr. syk ur
10 gr. salt
9 gr. ger
3 stk egg heil 
195 gr. smjör
Sharlottu lauk ur 2 stk
Hvít lauk ur 2 geir ar
Nauta soð 500 ml. (kálfasoð eða lamba soð ef naut fæst ekki)
Rauð vín 3 msk (má nota 1 msk af kirsu berja edik inu í
við bót í stað inn)
Púð ur syk ur 1 tsk
Hun ang 1 tsk
Tymj an ferskt nokkr ir kvist ar
Kirsu ber 30stk
Kirsu berja edik 2 msk
Olía 
Salt og svart ur pip ar
Tufflu ol ía

Lax inn á að vera al veg hreins að ur, roð laus og í 180 gr. 
steik um. Steikt ur á annarri hlið inni á sjóð andi heitri pönnu þar 
til gull in brún að ur og síð an á bakka, salt og pip ar og bak að ur 
inní ofni á 160 gráð um og blást ur þar til klár. (fer eft ir ofn um 
og hversu þykk ar steik urn ar eru en reyn ið að ofelda alls ekki 
fisk inn haf ið hann frek ar að eins í hrárri kant in um). 

Trufflu Brioche brauð
275gr hveiti, 3 msk syk ur og 1 msk salt í hræri vél. 9 gr af 

þurr geri leyst upp í 1 1/2 dl af stofu heitu vatni og bland að útí 
hræri vél ina þar næst 3 egg og síð ast 125 gr lint smjör hnoð að 
sam an. Sett í smurrt form  sem á að baka í. Deig ið á ekki að ná 
nema hálfa leið upp í topp á form inu því að það á eft ir að hef
ast uppí topp. Hylj ið með plast filmu og inní kæli og lát ið hef ast 
yfir nótt og bak að dag inn eft ir á 160 gráð um/blást ur í 40 mín 
lát ið kólna og síð an skor ið í fín ar sneið ar og steikt upp úr smjöri 
á pönnu rétt áður en það er bor ið fram.  

Stein selju rót ar ten ing ar í kakó baun arjóma
Stein seljurót in er unn in á þann hátt að hún er skræld og svo 

skor inn í litla fal lega ten inga sirka 1 cm á all ar hlið ar og þið 
sker ið bara dug lega utan af henni til að fá hana í eins fal lega 
ten inga og hægt er. Af skurð in er sett til hlið ar. Ten ing arn ir fara 
í lít in pott með hálf um lít er af rjóma og 2 msk af kakó baun um 
og þetta á að hæg sjóða þar til að ten ing arn ir eru orðn ir soðn ir í 
gegn en halda samt lög un(eiga ekki að vera í mauki), rjóm inn á 
að vera bú inn að sjóða það mik ið nið ur að þetta sé orð ið svona 
þokka lega þykkt og þá á að vera jafn framt orð ið mjög mik ið 
kakó bragð af þeim. Þetta er hægt að gera dag inn áður eða fyr ir
fram og hita aft ur upp.

Stein selju rót ar trufflu mauk
Af skurð in er sett í ann ann pott með hálf um lít er af rjóma og 

1 dl. af vatni (til þess að rjóm inn brenni síð ur við í botn in um á 
pott in um), 1 stk létt saxað ur sharlottu lauk ur og soð ið sam an 
við væg an hita í 1 klst og þar næst er öll stein seljurót in sigt uð 
frá og set í mat vinnslu vél og mauk uð með 20 gr af smjör inu 
útí. (fyr ir há marks ár ang ur er mauk ið sigtað í gegn um fínt sigti 
þeg ar það er orð ið al veg mauk að) Smakk að til með salti, pip ar 
og trufflu ol íu eft ir smekk en á að vera sæt og silki mjúkt. Þetta 
er hægt að gera dag inn áður eða um morg un inn og hita svo 
upp í potti þeg ar þetta er bor ið fram.

Kirsu berja gljái
1 stk sharlottu lauk ur, 2 stk hvít lauk ur, smá tymj an er svit að 

í botni á potti upp úr smá olíu því næst er púð ur sykrin um og 
hun ang inu bætt útí og kar melað að eins í botn in um á pott in um 
og síð an fer rauð vín ið, kirsu ber in, kirsu berja edik ið útí og soð
ið nið ur um helm ing. Síð ast fer síð an nauta soð ið útí og það er 

soð ið nið ur þar til þú get ur 
tek ið mat skeið og dýft henni 
ofan í sós una og tek ið hana 
upp úr og hald ið henni á hlið 
og strok ið með fingrin um 
yfir bak hlið ina á skeið inni án þess að hún renni til. Þá er hún 
nóg soð in til að taka hana af hit an um og þeyta útí hana 50 gr. 
af smjöri og smakka hana til með salti og pip ar eft ir smekk.

Kirsu ber í olíu
Tek ur 16 stk kirsu ber 4 á mann og legg ur þau í olíu með 

smá söx uðu fersku tymj ani og 1 msk af kirsu berja edik inu og 
lát ið mar iner ast í 1 klst og því næst hit að bak að inní ofni í smá 
stund bara til að hita þau

Til val ið að und ir búa þenn an rétt að eins fyr ir fram og þá er 
þetta ekk ert mál, það er hægt að vera bú inn að baka og skera 
brioche brauð ið. Elda stein seljurót ina og mauk ið og hita bara 
aft ur upp. Sós an get ur ver ið al veg klár og hit uð aft ur upp.kirsu
ber í mar iner ingu og klár fyr ir ofn inn. Fisk ur inn klár í steik um 
og jafn vel búið að gull in brúna hann. Blóm, rós ir, dill, ristað ar 
kakó baun ir og fl. Sem dæmi um skreyt ing ar á disk ana

Með þess um rétti er vel kælt hvítvín al veg ein stak lega gott. 
Ég mæli með eft ir far andi tveim ur teg und um:

Verði ykk ur að góðu og gangi ykk ur vel.

Öndvegisréttirogeðalvín
Ingi mar Alex Bald urs son mat reiðslu mað ur á Hót el Holti og höf und ur af 

Eft ir rétti árs ins 2010 gef ur les end um upp skrift ir að önd veg is rétt um, ásamt því 
að hann  mæl ir með eð alvín um  sem  henta ein stak lega vel með rétt un um.

BER IN GER NAPA 
VALLEY SAUVIGNON 
BLANC (Banda rík in)

Ljós sítrónugult, með
al fyll ing, þurrt, mild sýras. 
Stein efni, an anas, sítr us, 
melóna, létt eik.  Kr. 2.599

WOLF BLASS 
EAG LEHAWK 
CHARDONNAY (Ástr al ía)

Sítrónugult, með al fyll
ing, þurrt, ferskt. Suð ræn
ir ávext ir, an anas, pera, eik, 
smjör.  Kr. 1.998

„Við höf um feng ið frá bær ar 
við tök ur“ seg ir Bjarki Þór Árna
son, versl un ar stjóri í Nettó í 
Mjódd en versl un in var opn uð 
fyr ir skömmu eft ir svo gagn ger ar 
breyt ing ar að nán ast er um nýja 
versl un að ræða. 

Bjarki Þór seg ir að menn hafi 
lagt mikla vinnu í að stúd era og 
út færa upp bygg ing una í vesl un inni 
því nauð syn legt sé að við skipta vin
ur inn geti geng ið beint að því sem 
hann van hag ar um hverju sinni. Þá 
hafi vöru úr val ver ið auk ið og nefn
ir sem dæmi um að sér stakt rými 
hafi ver ið tek ið und ir versl un með 
garn vör ur. Bjarki seg ir að vöru úr
val sem teng ist fatn aði ver ið auk ið 
í fram tíð inni og einnig úr val leik
fanga. „Við erum líka kom in með 
bæk ur og tíma rit í versl un ina. En 
svo meg um við ekki gleyma hin
um hefð bundu vör um. Við leggj um 
mikla áherslu á allt græn meti. Að 
bjóða það nýtt og ferskt og við höf
um kom ið upp sér stök um raka og 
kæli bún aði til þess að geyma það 
við bestu hugs an leg ar að stæð ur “

Bjarki Þór er ný liði í Mjódd
inni. Hann kom til starfa hjá Nettó 
í Mjódd um tveim ur vik um áður 
en nýja versl un in var opn uð en 
hafi starf að nokk uð að und ir búnigi 
að opn un henn ar. Hann var áður 
versl un ar stjóri hjá Nettó í Gravfar
vogi en fyrstu versl un ar störf hans 
voru í Kjöt mið stöð inni við Lauga
læk. Hann er því eng inn ný græð
ing ur í versl un ar rekstri. Hann seg ir 
versl un ar menn alltaf þurfa að vera 

á verð in um, fylgja kalli neyt enda 
og fylgj ast með hvar þarf irn ar eru. 
„Það er und ir stað an að þess ari 
versl un sem við erum nú stödd í 
og mark mið ið er að fólk geti feng ið 
sem flest á ein um stað. Við verð um 
að fylgja kröf um tím ans og leggja 
áherslu á að fólk geti feng ið sem 
felst í sömu inn kaupa ferð inni,“ 
seg ir Bjarki. Þetta spjall fór fram í 
versl un inni á mánu dags morgni og 
þeg ar var kom ið tals vert af fólki 
og ók inn kaupa kerr um á und an 
sér. Talið berst að við tök un um 
og hvern ig starf semi hafi geng ið 
það sem af er. „Þetta hef ur geng ið 
frá bær lega vel og við erum afar 
þákk lát fyr ir þær mót tök ur sem 
við höf um fegn ið. Fyrsta dag inn 
urð um við að setja upp dyra vörslu 
og hleypa fólki inn í holl um eins 
og gert er á skemmti stöð um því 
ann ars hefði allt fyllst og fólk ekki 
get að at hafn að sig nægi lega vel 
auk þess sem all ar inn kaupa kerr ur 
voru komn ar í notk un.  Bjarki seg ir 
að þess ar fyrstu við tök ur lofi mjög 
góðu og framund an sé ekk ert ann
að en að standa sig og fylgja því 
eft ir sem lagt hafi ver ið upp með 
er varði þjón ustu við við skipta vin
inn. „Við erum í lág vöru kant in um. 
Nettó er lág vöru versl un á sama 
hátt og Krón an og Bón us og þótt 
versl un in hafi ver ið end ur nýj uð frá 
grunni verð ur ekki hvik að frá þeirri 
stefnu. Við mun um líka verða með 
ým is kon ar til boð af og til og ég 
held að ég geti lof að því að þau 
ver ið fólki hag stæð.

Frá Nettó í Mjódd.

Við höf um feng ið 
frá bær ar við tök ur

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod.is

borgarblod@simnet.is
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ER’ EKKI
ALLIR SEXÍ?

Sexfaldur Lottópottur stefnir í 60 milljónir.
Leyfðu þér smá Lottó!

16/10 2010  |  WWW.LOTTO.IS
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Þjálf ar ar og fyr ir lið ar lið anna í 
N1-deild karla og kvenna spá HK 
6. sæt inu í karla deild inni á kom-
andi vetri, og vissu lega byrj aði 
deild in ekki vel en lið ið tap aði 
fyr ir Ak ur eyri í fyrsta leikn um, 
og hann var leik inn í Digra nesi. 
Átta lið spila í deild inni þre falda 
um ferð. FH er spáð sigri í deild-
ar keppn inni en Hauk ar eru þar 
rétt á eft ir. Ný lið un um, Aft ur eld-
ingu og Sel fossi er spáð tveim ur 
neðstu sæt un um en neðsta lið ið 
fell ur en það sem er í 7. sæti 
lend ir í um spili. Gróttu er spáð 
sigri í 1. deild karla.

Í kvenna deild inni er HK einnig 
spá 6. sæt inu en lið ið lék fyrsta 
leik inn við FH sl. sunnu dag og tap
aði naum lega. En fall er von andi 
far ar heill. Í N1deild kvenna leika 
10 lið en þar sem eng in 1. deild 
er, fell ur ekk ert lið. Fram er spáð 
deild ar meist ara tit il in um en Val ur 
kem ur þar skammt und an.

Er ling ur Ric hards son tók við 
karla liði HK í sum ar sem þjálf ari 
af Gunn ari Magn ús syni og hef
ur sér til að stoð ar Krist inn Guð
munds son en hans bíð ur erfitt 
verk efni en á tveim ur síð ustu 
árum hef ur fjöldi leik manna leit að 
á önn ur mið, ein ir sjö úr byrj un ar
lið inu í fyrra og ann ar eins hóp ur 
fyr ir þetta keppn is tíma bil. Það er 
því ljóst að hjá fé lag inu er að hefj
ast mik ill upp bygg ing ar tími og 
því vafa samt að fé lag ið nái ofar á 
stiga töfl unni en spár segja til um. 
En það hafa ekki bara leik menn 

far ið frá fé lag inu. Til HK hafa kom
ið mark vörð ur inn Björn Ingi Frið
þjófs son frá Dan mörku, Dan í el 
Berg Grét ars son frá Fram, Ólaf ur 
Bjarki Ragn ars son frá Þýska landi, 
Hörð ur Más son frá Sel fossi og 
Svein björn Björns son frá ÍR.

Ólöf Kol brún Ragn ars dótt ir fyr
ir liði HK seg ir að það sé verk efni 
að standa sig bet ur en spá in seg ir 
til um, eða 6. sæt ið. Það hafa bæði 
kom ið nýir leik menn til okk ar og 
aðr ir horf ið á braut eða jafn vel 
hætt. ,,Það eru tvö lið sem ég held 
að muni bera af í vet ur, Fram og 
Val ur, og því munu önn ur lið berj
ast um 3. og 4. sæt ið í deild inni. 
Yngri leik menn koma reynsl unni 
rík ari inn á keppn ina nú úr sterk
um yngri flokk um hjá HK,” seg ir 
Ól Kol brún Harð ar dótt ir.

Ólaf ur Bjarki Gunn ars son er 
að snúa aft ur til HK eft ir keppni í 
Þýska landi. ,,Ég lenti í meiðsl um 
og var frá í þrjá mán uði og var því 
ekki að spila mik ið. Von andi fæ 
ég góða leik reynslu hér í vet ur og 
það gef ur mér kannski tæki færi til 
að spila aft ur er lend is. Okk ur er 
spáð 6. sæt inu sem er auð vit að 
ekk ert sér stakt, en við mun um 
setj ast nið ur og ræða mark mið in 
í vet ur. En þau verða ör ugg lega 
metn að ar fyllri en það að vera í 6. 
sæt inu. Það mun ekk ert lið stinga 
af í vet ur, þetta verð ur nokk uð 
jöfn deild og við mun um að sjálf
sögðu blanda okk ur í þá bar áttu,” 
seg ir Ólaf ur Bjarki Gunn ars son.
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Mark manns bik ar Gunn leifs Gunn leifs son ar var 
af hent ur í ní unda skipti á upp skeru há tíð knatt-
spyrnu deild ar HK í Digra nesi. Gunn leif ur gaf bik-
ar inn árið 2002 og hann er jafn an af hent ur ár lega 
þeim mark verði yngri flokk anna sem sýn ir mest ar 
fram far ir. 

Árni Helga son, mark vörð ur 3. flokks karla, hlaut 
bik ar inn í ár og þetta er í ann að sinn sem hann tek ur 
við hon um. Árni fékk bik ar inn líka árið 2006 þeg ar 
hann var í 5. flokki.

Eft ir tald ir mark verð ir hafa feng ið bik ar inn frá 
upp hafi:

* 2002 - Vil hjálm ur Sig geirs son
* 2003 - Ása Dögg Að al steins dótt ir
* 2004 - Guð rún Anna Atla dótt ir
* 2005 - Gunn ar Geir Gunn laugs son
* 2006 - Árni Helga son
* 2007 - Eg ill Þor steins son
* 2008 - Krist ó fer Har alds son
* 2009 - Halla Ár manns dótt ir
* 2010 - Árni Helga son

Þrír leik menn úr 4. flokki karla voru heiðrað ir sér
stak lega á upp skeru há tíð inni fyr ir frammi stöð una 
á ný liðnu tíma bili. Í 4. flokki mun aði litlu að fé lag ið 
eign að ist Ís lands meist ara en silfrið féll HKing um 
í skaut. Mart einn Már Ant ons son hlaut ein stak
lings verð laun fyr ir mestu fram far irn ar; fyr ir bestu 
ástund un Krist ján Atli Mart eins son og Bjarn ar Ingi 
Pét urs son og Sig urð ur Eg ill Karls son var kjör inn 
HKing ur árs ins.

Í 4. flokki kvenna voru einnig veitt ein stak lings
verð laun; Unn ur El ísa bet Eiðs dótt ir fyr ir ástund un, 
Ás laug Stef áns dótt ir fyr ir fram far ir og Sara Lis sy 
Chontosh sem HKing ur árs ins.

HafsteinnogGuðrúnAnnabest
Á loka hófi knatt spyrnu deild ar HK var Haf steinn 

Briem kjör inn knatt spyrnu mað ur HK og jafn framt 
út nefnd ur besti leik mað ur meist ara flokks. Hólm bert 
Aron Frið jóns son var út nefnd ur efni leg asti leik mað
ur inn. Guð rún Anna Atla dótt ir, mark vörð ur, var val
in besti leik mað ur inn hjá kon un um og sú efni leg asta 
Ingi björg Björns dótt ir. Val gerð ur Tryggva dótt ir var 
kjör in knatt spyrnu kona HK 2010.

ÁrnifékkmarkmannsbikarGunnleifs

Árni Helga son með mark manns bik ar inn ásamt 
eigna bik ar. Guð rún Anna Atla dótt ir, mark vörð ur 
og besti leik mað ur meist ara flokks 2010, af henti 
bik ar inn fyr ir hönd Gunn leifs en hún tók sjálf við 
hon um fyr ir sex árum.

N1 deild in í hand bolta:Upp skeru há tíð knatt spyrnu deild ar HK:

HK er ekki spáð góðu gengi á hand bolta vell in um en leik menn ætla 
að af sanna það. Full trú ar HK á kynn ing ar fund in um, fyr ir lið ar, þjálf ar
ar og for svars menn hand knatt leiks deild ar inn ar.

Leik menn 7. flokks kvenna hjá HK ásamt þjálf
ur um. Vinstra meg in er Ingi björg Björns dótt ir en 
hægra meg in Natal ía Reyn is dótt ir og Hanna Mar ía 
Frið riks dótt ir. Leik menn irn ir eru í efri röð f.v.: Júl
ía Agar, Sara Krist ín, Elín Rósa, Emma Sól, Mar ía 
Lena, Bryn dís og Dag ný Rún. Neðri röð f.v.: Val
gerð ur Lilja, Hall dóra Elín, Sonja Mar grét, Stef an ía 
og Rann veig.

HKspáð6.sætinubæðií
karla-ogkvennadeildinni

Fyr ir stuttu síð an var hald in 
upp skeru há tíð barna- og ung-
linga starfs GKG, til að fagna góð-
um ár angri sum ars ins og veita 
við ur kenn ing ar og verð laun. Frá-
bær mæt ing var, en yfir 100 börn 
og ung ling ar mættu. Upp skeru há-
tíð in fór fram í veislu sal Breiða-
bliks í Smár an um. 

All ir þátt tak end ur í Svala móta
röð inni, sem er móta röð 12 ára 
og yngri í GKG fengu medal íu fyr ir 
þátt tök una, en alls tóku 90 krakk ar 
þátt sem er meira en tvisvar sinn
um fleiri en tóku þátt í fyrra. Ein
nig voru veitt verð laun fyr ir besta 
ár ang ur í Svala og Ung linga móta
röð GKG. Loks voru veitt ar við
ur kenn ing ar fyr ir mestu fram far
ir, efni leg ustu og fram úr skar andi 
ár ang ur. Eft ir verð launa af hend ing
ar var boð ið uppá pizz ur og Svala. 
Með upp skeru há tíð þess ari lauk 
sum ar starf inu, en vetr a r æf ing ar 
hefj ast á ný í nóv em ber í Kórn um.

Svalamótaröðin2010

9 ára og yngri dreng ir
o Rafn ar Örn Sig urð ar son

10-12 ára dreng ir
o Þor steinn Ingi Júl í us son
o Sól on Bald vin Bald vins son           

9 ára og yngri stúlk ur
o Anna Mar ía Björns dótt ir                
o Hulda Cl ara Gests dótt ir                 

10-12 ára stúlk ur
o Frey dís Ei ríks dótt ir                         

Unglingamótaröðin2010

Strák ar 12 ára og yngri
o 1. Bjarni Steinn Ei ríks son    
o 2. Gunn ar B. Guð munds son     
o 3. Sig urð ur Arn ar Garð ars son                      

Strák ar 13-14 ára
o 1. Óð inn Þór Rík harðs son                               
o 2. Sig ur jón Guð munds son                                
o 3. Ein ar Val berg Ei ríks son    

Dreng ir 15-16 ára
o 1. Emil Þór Ragn ars son    
o 2. Ragn ar Már Garð ars son                                
o 3. Stein ar Þor láks son                                          

Dreng ir 17-18 ára 
o 1. Gunn ar Gunn ars son                                       

Stelp ur 12 ára og yngri 
o 1. Borg Dóra Bene dikts dótt ir                           

Stúlk ur 13-14 ára 
o 1. Gunn hild ur Krist jáns dótt ir                           
o 2. Berg rós Fríða Jón as dótt ir                              
o 3. Ást hild ur Lilja Stef áns dótt ir                         

Stúlk ur 15-16 ára 
o 1. Hel ena Krist ín Brynj ólfs dótt ir          

Sér stak ar við ur kenn ing ar
Mestu fram far ir
o Stúlk ur: Ást hild ur Stef áns dótt ir
o Pilt ar: Óð inn Þór Rík harðs son
 
Efni leg ust
o Stúlk ur: Gunn hild ur Krist jáns dótt ir
o Pilt ar: Aron Snær Júl í us son
 
Við ur kenn ing fyr ir fram úr skar-

andi ár ang ur
o Stúlk ur: Ninna Þór ar ins dótt ir     
o Pilt ar: Ragn ar Már Garð ars son

Um90krakkartókuþátt
íSvalamótaröðinni

Þess ir krakk ar hlutu sér stak ar við ur kenn ing ar, f.v.: Gunn hild ur 
Krist jáns dótt ir, Ást hild ur Stef áns dótt ir, Óð inn Þór Rík harðs son, Ninna 
Þór ar ins dótt ir, Aron Snær Júl í us son og Ragn ar Már Garð ars son.

Upp skeru há tíð barna- og ung linga starfs GKG:

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

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

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00
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Til hamingju 
Breiðablik!

Það er komið á HREINT!

Breiðablik!


