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Brunch
laugardaga
og sunnudaga
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Traust og persónuleg þjónusta
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

ÍSLANDSMEISTARAR 2010!
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.

Turninum Kópavogi

sími 575 7500
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Afkoma Kópavogsbæjar
betri en áætlað var

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

Afgangur af rekstri Kópavogs
& BÍLAAPÓTEK
bæja r nam 508,4 milljó nu m

króna á fyrstu sex mánuðum árs
ins en áætlað var að hann næmi
21,8 milljónum króna.
Þetta kemu r fram í óendu r
skoðuðu og ókönnuðu sex mán
aða uppgjöri bæjarins. Það verð
ur notað sem grunnur að end
urskoðaðri fjárhagsáæ
 tlun fyrir
árið 2010. Aðal frávikið frá áætlun
liggur í fjármagnsliðum. Aðallega
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- Viðtal við
Hjálmar Hjálmarsson
- bls. 4
- Bernskuminningar
Harðar Björgvinssonar
- bls. 18

er um að ræða reiknaðan gengis
hagnað vegna erlendra lána upp
á 1.200 milljónir króna, reiknaðar
verðbætur sem urðu heldur meiri
en áætlað var á fyrri árshelmingi
og markaðsvexti sem reyndust
hærri en áætlað var. Samkvæmt
uppg jöri nu eru heilda rt ekju r
heldur lægri en áætlað var en
þær hafa sveiflast á milli mánaða,
miðað við áætlun, það sem af er
ári. Þá eru laun heldur hærri en

áætlað var, annars vegar vegna
árstíðabundinnar sveiflu en hins
vegar vegna hækkunar á trygging
argjaldi. Annar rekstrarkostnaður
er samkvæmt áætlun.
Þrátt fyrir erfiðar aðstæður í
samfélaginu, og með hliðsjón af
samfélagslegum skyldum bæjar
félagsins, hefur almennur rekstur
bæjarsjóðs í stórum dráttum ver
ið í takti við áætlun sem unnin
var í lok síðasta árs.

Umfjöllun um Íslandsmeistara Breiðabliks í opnu

Komdu í Kost

og verslaðu þar sem þér líður vel
Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
Fjöldi tilboða alla daga
Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar

OG BÍLAAPÓTE
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Sími: 511 1188 • 561 1594
Fax: 561 1594
Ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson, Sími 564 5933, 898 5933
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Umbrot: Valur Kristjánsson
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Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.

Þjóð á vegamótum

F

orseti Íslands sagði við setningu Alþingis fyrir skömmu að við
stæðum nú á vegamótum; að baki atkvæðagreiðsla sem reynd
ist þingi og þjóð erfiður hjalli; án fordæma í sögu okkar. Aðeins
þrír sólarhringar milli loka þings og upphafs hins næsta; vitnisburður
um að tímarnir eru enn með breyttum brag, að viðfangsefnin reyna á
sjálfan grundvöll stjórnskipunarinnar, að alþingismenn verða að axla
í verki ábyrgð sem áður var bundin fræðilegri umfjöllun. Þótt umrót
setji áfram svip á samfélagið og víða sé við vanda að fást, þúsundir
landsmanna glími daglega við erfiðleika, missir eigna blasi við mörg
um og hundruð þurfi að treysta á matargjafir er engu að síður mik
ilvægt að hinar svörtustu spár sem mótuðu í kjölfar bankahrunsins
umræðuna, bæði hér heima og erlendis, hafa sem betur fer ekki ræst.
Þegar nýtt þing tekur nú til starfa svo skömmu eftir að hið fyrra glímdi
við grundvallarspurningar um stjórnskipun og uppgjör bankahruns
ins blasa enn við þingheimi verkefni sem kalla á yfirvegun og sam
starfsvilja, minna á þann mikilvæga lærdóm sögunnar að Íslendingum
hefur jafnan farnast best þegar vilji þjóðar og þings hefur fallið í sama
farveg. Það ættu flestir að geta tekið undir þau orð forseta Íslands.

A

Stefnir í óefni?

fgangur af rekstri Kópavogsbæjar nam 508,4 milljónum króna
á fyrstu sex mánuðum ársins en áætlað var að hann næmi
21,8 milljónum króna samkvæmt tilkynningu frá meirihluta
bæjarstjórnar Kópavogs. Aðallega er um að ræða reiknaðan gengis
hagnað vegna erlendra lána upp á 1.200 milljónir króna, reiknaðar
verðbætur sem urðu heldur meiri en áætlað var á fyrri árshelmingi og
markaðsvexti sem reyndust hærri en áætlað var. Rekstur bæjarsjóðs
er sagður vera í takti við áætlun sem unnin var í lok síðasta árs.
Gunnar Ingi Birgisson, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, segir að reikn
að hafi verið með sölu lóða upp á 1,3 milljarð króna og það notað til
framkvæmda sem ekkert sé slegið af en í raun nemi innskil lóða 300
milljónum krónum meira en úthlutaðra. Ef ekki verði gripið í taumana
stefni í óefni. Málin skýrast vonandi þegar hafin verður vinna við fjár
hagsáætlun bæjarins fyrir árið 2011.
					

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Geir A. Guðsteinsson

Elís
Rúnarsson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Samþykkt að skipa
framkvæmdaráð

Á fundi bæjarráðs Kópavogs
lagði Guðrún Pálsdóttir, bæjar
stjóri, lagði fram tillögu um skipan
framkvæmdaráðs. Í tillögunni seg
ir m.a.: ,,Bæjarráð skipi 3 fulltrúa
úr sínum röðum í framkvæmda
ráð til eins árs og tvo til vara. Auk
þeirra sitji í ráðinu bæjarstjóri
og sviðsstjóri framkvæmda- og
tæknisviðs. Formaður bæjarráðs
skal jafnf ramt vera form aðu r
framkvæmdaráðs og stjórna fund
um þess. Framkvæmdaráð skal
að jafnaði halda fund á föstum
tíma og eigi sjaldnar en tvisvar í
mánuði. Sviðsstjóri framkvæmdaog tæknis v iðs undi rb ýr ráðs
fund í samráði við formann og
forstöðumenn deilda. Skrifstofu
stjóri framkvæmda- og tæknis
viðs er starfsmaður ráðsins og
ritar fundargerðir þess. Hann sér
um að ráðið sé boðað til fundar
með skriflegu fundarboði ásamt
dagskrá eigi síðar en einum sólar
hring fyrir fund.
Framkvæmdaráð fer með mál
sem falla undir framkvæmda- og
tæknisvið, svo sem mannvirkja
gerð, eignarekstu r, veitus tarf
semi og umferðarmál, samkvæmt
ákvæðum laga ásamt útboðsgerð
og innkaupum skv. innkauparegl
um. Vinna við innkaup, með það
að markmiði að auka hagkvæmni
í rekstri stofnana bæjarins, sem
áður var veitt á stjórnsýslusviði,
færist með þessu á framkvæmdaog tæknisvið. Þá skal ráðið fara
með eignau ms jón fél agsl egra
íbúða húsn æði sn efnda r. Fram
kvæmdaráð gerir tillögur til bæj
arráðs um afgreiðslu einstakra
mála, sem það fær til meðferð
ar.” Afg reiðslu till ögu nna r var
frestað. Á fundi bæjarstjórnar fyr
ir skömmu var tillaga bæjarstjóra
um stofnu n framk væmdar áðs
samþ ykkt með sex atk væðu m
gegn þremur, en tveir bæjarfull
trúar sátu hjá.

er hinn víðáttuhressi hesta- og
tónl ista rm aðu r Magnú s Kjart
ansson. Æfingar eru einu sinni í
viku, á þriðjudögum kl. 20.00, í
Fáksheimilinu.

Hraðakstur á
Álfhólsvegi

Brot 18 ökumanna voru mynd
uð á Álfhólsvegi í Kópavogi 27.
septe mb er sl. Fylgst var með
ökut ækju m sem var ekið Álf
hólsveg í austurátt, við Álfhólfs
skóla í Digranesi. Á einni klukku
stund, eftir hádegi, fóru 72 öku
tæki þessa akstursleið og því ók
fjórðungur ökumanna, eða 25%,
of hratt eða yfir afskiptahraða.
Meðalhraði hinna brotlegu var
42 km/klst en þarna er 30 km
hám arksh raði. Vöktu n lögregl
unnar á Álfhólsvegi, en í nágrenn
inu er Álfh ólss kóli í Digran esi
og í Hjalla, er liður í umferðar
eftirliti hennar við grunnskóla á
höfuðborgarsvæðinu.

Breytt deiliskipulag

Skipulagsnefnd hefur samþykkt
tillögu að deiliskipulagi fyrir götu
reiti nn milli Kópav ara r, Kópa
vogsbrautar, Þinghólsbrautar og
Suðurvarar dags. 21. september
2010, þar sem komið er til móts
við innsendar athugasemdir og
umsögn dags. 17. ágúst 2010 og
vísar til afgreiðslu bæjarráðs og
bæjarstjórnar. Bæjarráð tók til
löguna fyrir og vísaði þessari til
lögu að deiliskipulagi fyrir götu
reiti nn milli Kópav ara r, Kópa
vogsb rauta r, Þingh ólsb rauta r
og Suðurvarar til afgreiðslu bæj
arstjórnar. Þar var tillagan sam
þykkt 28. september sl.

Hringja
bæjarfulltrúar mikið?

Gunna r Ingi Birgi ss on hefu r
óskað eftir því í bæjarráði að upp
lýst verði um kostnað við farsíma
bæjarfulltrúa og afnot þeirra.

Þessi vinnub rögð eru ámæli s
verð og samræmast ekki nútíma
stjórnsýslu.”

Ný kjörstjórn
2010 – 2014

Bæjarstjórn hefur kosið nýja
kjörstjórn fyrir kjörtímabilið 2010
– 2014. Af A-lista voru kjörin Dalla
Ólafsdóttir, Fróðaþingi 16 og Helgi
Jóhannesson, Álfatúni 21 en af
B-lista Snorri Tómasson, Birki
grund 50. Kjöri varamanna var
frestað. Ekki hefur gegnum tíðina
verið mikið um breytingar í kjör
stjórninni, en fráfarandi formaður
kjörstjórnar, Jón Atli Kristjánsson,
hefur setið í nefndinni um tveggja
áratuga skeið.

Kópavogsbær og
Kópavogshæli verði
friðlýst  

Á fundi skipulagsnefndar 6. júlí
sl. var lagt fram erindi Skipulagsog umhverfissviðs Kópavogs þar
sem óskað er heimildar skipulags
nefndar til að leita álits Húsfrið
unarnefndar um varðveislu Kópa
vogsbæjar og hælis og endurreisn
þeirra. Á fundi skipulagsnefndar
21. september sl. var lögð fram til
laga Skipulags- og umhverfissviðs
að friðun Kópavogshælis og gamla
og Skipulags- og umhverfissviði
falið að vinna tillögu að friðun í
samráði við Húsfriðunarnefnd.

Sólskáli við
Marbakkabraut 11
í grenndarkynningu

Á fundi skipulagsnefndar nýver
ið var lagt fram erindi byggingar
fulltrúa varðandi leyfi til að byggja
um 18,8 m2 sólskála sunnan húss
ins. Skipulagsnefnd samþykkti að
senda erindið í kynningu skv. 7.
mgr. 43. gr. skipulags- og bygg
ingarlaga nr. 73/1997 til lóðarhafa
Marbakkabraut 5, 7, 9, 15, 17.

Samningar við íþróttaog tómstundafélög
Óskað eftir skýrslum
endurskoðaðir
Skólaakstur lagður
Bæjarráð hefur samþykkt að vegna útboða verka á
skipa starfshóp um endurskoð
un samninga við íþrótta- og tóm
af úr Þingahverfi í
stundaf él ög bæja ri ns. Í starfs íþróttavöllum  
Lögfræðiþjónusta Sigurðar Sig Vatnsendaskóla  
hópnum verða 3 embættismenn,
bæjarritari, deildarstjóri ÍTK og urjónssonar, fh. SÞ Guðmunds

íþróttafulltrúi sem eiga að rýna
alla samninga og reglur um styrk
veiti nga r sem í gildi eru milli
Kópav ogsb æja r anna rs vega r
og íþrótta- og tómstundafélaga
í bænum hins vegar, vegna fyr
irhugaðrar endurskoðunar þeir
ra. Markmið með endurskoðun
samninganna er að auka samræmi
og gegnsæi samninganna og get
ur starfshópurinn kallað til sam
starfs fulltrúa annara sviða/deilda
þar sem við á. Starfsh ópu ri nn
skili niðurstöðum til bæjarstjóra
eigi síðar en 3. nóvember nk.

Viltu syngja í
brokkkór?

Nú gefst frábært tækifæri til
að ganga til liðs við Brokkkórinn
sem samanstendur af söngelsku
hesta- og útiv is tarf ólki á höf
uðborgarsvæðinu, m.a. í hesta
mannafélaginu Gusti í Kópavogi.
Tekið er vel á móti öllum, en en
karlaraddir og þá einkum bassar
yrðu alveg sérstaklega vinsælir ef
þeir létu sjá sig. Spennandi dag
skrá er framundan, söngur, gleði
og glens í bland við hressandi úti
vist á hestbaki. Stjórnandi kórsins

sonar ehf. hefur óskað eftir afrit
um gagna í tengslum við útboð á
túnþökum. Bæjarráð óskaði eftir
því að sviðsstjóri framkvæmdaog tæknisviðs kynnti bæjarráði öll
gögn málsins. Bent hefur einnig
verið á að ekki sé notuð rétt gras
tegund þar sem tyrft hefur verið
á öðrum svæðum á vegum Kópa
vogsbæjar en fljótsprottið gras
veldur eðlilega því að mun oft
ar þarf að slá yfir sumartímann,
og því fylgir að sjálfsögðu aukin
kostnaður.

Bæjarstjórn
sniðgengin

Á fundi bæjarstjórnar Kópavogs
28. september sl. var samþykkt
eftirfarandi tillaga Ármanns Kr.
Ólafssonar einróma: ,,Bæjarstjórn
Kópavogs mótmælir fyrirhugaðri
lokun heilsugæslunnar í Hvammi.
Þær hugmyndir hafa verið unnar
án alls samráðs við bæjaryfirvöld
í Kópavogi þrátt fyrir að Kópa
vogsbær eigi 15% hlut í húsnæð
inu. Í Hvammi er veitt mikilvæg
heilbrigðisþjónusta og staðsetn
ing hugsuð sérstaklega með tilliti
til eldri borgara m.a. í Gullsmára.

Á fundi bæjarráðs fyrr í sumar
var samþykkt að þar sem göngu
leiðir að Vatnsendaskóla hafa ver
ið bættar og lýsing aukin verði
skólaakstur lagður af. Fræðslu
sviði bæjarins var falið að kynna
gönguleiðir fyrir foreldrum. Erindi
frá foreldrum í Þingahverfi var vís
að frá bæjarráði til skólanefndar til
afgreiðslu 6. september sl. Skóla
nefnd fól svo grunnskóladeild að
vinna áfram að málinu en vísaði
síðan málinu aftur til bæjarráðs.
Og svo hvert?
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Grænlensk börn í
sundkennslu í Salarlaug
- sóttu kennslustundir í Smáraskóla og Hörðuvallaskóla
skipt milli tveggja skóla, Smára
skóla og Hörðuvallaskóla og þar
sátu þau í tímum með jafnöldrum
sínum i 5. bekk. Í fyrra heimsóttu
börnin forseta Íslands, en þau
hafa farið út á Reykjanes, austur í
Vík og Hveragerði sem og skoðað

Gullfoss og Geysi. Einnig fór þau
að skoða og kannski versla eitt
hvað í Smáralind og að sjálfsögðu
var farið í bíó. Lars Peter Sterling
segist vona að framhald verði á
þessum samskiptum við Kópa
vogsbæ.

Í sundi í Salalaug, og gleðin skín úr hverju landliti.

Lars Peter Sterling.

Grænl endi nga r hafa eng
ar sundlaugar og því er sund
kennsla miklum vandkvæðum
háð. Hingað komu í Kópavog í
fyrra og aftur í ár nokkur hópur
grænlenskra barna til þess að
læra að synda.
Í ár voru börnin frá 6 fámenn
um þorpum á austurströnd Græn
lands, þ.e. Kulusuk, Kuummiut,
Sumuligaaq, Timiut, Isartoq og
Ittoqqortoomiut. Lars Peter Sterl
ing skólastjóri kom með hópnum
til Íslands og hann segir að mikill
spenningur hafi verið að komast
í sundkennsluna í Salalaug í Kópa
vogi en ekki síður vegna þess að
flest börnin hafa aldrei komið upp
í flugvél, aldrei farið í strætó og
aldrei séð neitt líku því sem hér
ber fyrir augu. 29 börn eru í hópn
um sem kom til Íslands nú.
Lars Peter segir að börnin fari í
tvisvar á dag í sundkennslu með
an á tveggja vikna dvöl þeirra
stendur og hópnum var þess utan

Tónlistarstund
í Hjallakirkju

Sunnud agi nn 7. nóve m
ber kl. 11.00 verður sérstök
tónlistar - og kyrrðarstund í
Hjallakirkju.
Það hefur verið venja und
anfarin ár að minnast á þess
um degi þeirra ættingja og vina
sem horfið hafa yfir móðuna
miklu. Stundin verður saman
sett af fallegri tónlist og ritn
ingar- og upplestrum. Séra Sig
fús Kristjánsson hefur umsjón
með lestrum og fær í lið með
sér valinkunna lesara.
Kammerkór Hjallakirkju flyt
ur nokkur falleg verk svo sem
Faði r vor efti r Malotte, Lilj
una, Ave Mariu Kaldalóns og
fleira fallegt og endar stundina
á lokakaflanum „Á þér Drott
inn er öll vor von“ úr verki
Jóns Þórarinssonar ,,Te Deum
laudamus.” Einsöngvari með
kórnu m er Erla Björg Kára
dóttir, sópran. Í stundinni gefst
þeim sem vilja tækifæri til að
kveikja á bænarkertum og eiga
stund til fyrirbæna eða minn
ingar og á meðan verður flutt
tónlist.
Stjórnandi Kamerkórs Hjalla
kirkju er Jón Ólafur Sigurðsson
organisti Hjallakirkju.

DY N AMO REY KJ AV ÍK

á Allra sálna messu
7. nóvember

VILDARÞJÓNUSTUTILBOÐ Í HREYFINGU

VILDARÞJÓNUSTA BYRS

Gefðu þér tíma fyrir það sem skiptir máli
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-

Kynntu þér kostina á byr.is

stöð með einstakri Blue Lagoon slökunaraðstöðu.

BYR | Sími 575 4000 | www.byr.is

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.
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Helstu markmið Næst Besta flokksins:

,,Standa vörð um grunnþjónustuna,

þ.e. börnin, gamla fólkið og félagsþjónustuna og koma atvinnulífinu af stað”
- segir Hjálmar Hjálmarsson bæjarfulltrúi.

N

- Hamraborgarhátíð var haldin
nýlega og þótti takast vel. Verður
gert átak til þess að auðga mannlíf
ið enn frekar í Hamraborginni, efla
verslunarrekstur og lífga Hálsatorgið
við með einhverjum hætti svo þar
staldri við fólk?
,,Við vilju m efla menni ngu
og mannlíf sem víðast í bænum.
Hamrab orgi n þarf uppl yfti ngu,
bæði í útliti og stemmningu og þar
eru margar hugmyndir á lofti en
auðvitað mega ekki aðrir þjónustukjarnar verða útundan. Við viljum
hvetja íbúa og þjónustuaðila all
staðar í Kópavogi til þess að lyfta
sér upp sem oftast og gera sér glað
an dag. Litlar menningarhátíðir að
frumkvæði fólksins út um allan bæ
næsta sumar væri gaman að sjá.
Í dag finnst mér hinsvegar svæð
ið vestast á Kársnesinu í kringum
höfnina vera mjög brýnt verkefni til
að vinna að. Þar felast miklir mögu
leikar í ferðamennsku, atvinnuupp
byggingu, menningu og tengingu
við önnur svæði.”

æst Besti flokku ri nn
fékk einn bæja rf ull
trúa við bæjarstjórnar
kosningarnar sl. vor og
myndaði svo fjögurra
flokka meirihluta í bæjarstjórn
Kópavogs ásamt Kópavogslistan
um, Vinstri hreyfingunni – grænu
framb oði og Samf ylki ngu nni.
Hjálmar Hjálmarsson er bæjar 
fulltrúi fyrir Næst Besta flokkinn
og situr einnig í bæjarráði. Hann
var fyrst spurður hvernig þetta
fjórflokkasamstarf hefði gengið en
segja má að ,,hveitibrauðsdögum”
meirihlutans sé lokið.
,,Samstarfið hefur bara gengið
býsna vel. Allir bæjarstjórnarfulltrú
ar hafa einblínt á þetta verkefni sem
okkur er falið og hafa ekki látið það
trufla sig mikið úr hvaða flokki eða
af hvaða lista hver kemur; en við
lifum á umbrotatímum og auðvitað
förum við ekki varhluta af þessu
erfiða ástandi sem ríkir í landsmál
unum. Það hefur samt truflað sam
starfið ótrúlega lítið finnst mér.
Auðvitað koma upp ágreinings
efni og þau þurfa ekkert nauðsyn
lega að vera tengd flokkspólitísk
um línum og við höfum talað okkur
í gegnum þau nokkuð átakalaust.
Hvorki Y-listinn né X-listinn hafa
þunga bagga pólitískrar fortíðar að
bera og ég held að það sé jákvætt
fyri r sams tarfi ð,” segi r Hjálma r
Hjálmarsson.
- Hvað af stefnumálum Næst Besta
flokksins náðu fram að ganga í mál
efnasamningi meirihlutans? Er farið
að framfylgja eitthvað af þeim?
,,Helstu markmið NBF voru að
búa til nýjan meirihluta, standa
vörð um grunnþ jónu stu na, þ.e.
börnin, gamla fólkið og félagsþjón
ustuna, bæta stjórnsýsluna og íbúa
lýðræði og vinna að því að koma
atvinnulífinu af stað með öllum til
tækum ráðum. Fyrsta markmiðið
tókst og í málefnasamningnum má
sjá fjölmörg dæmi um hin mark
miðin.
Málefnaskrá NBF var í fjölmörg
um liðum og hún var samin af kjós
endum í Kópavogi sem lögðu til
allskyns hugmyndir til þess fallnar
að bæta mannlífið í bænum. Fæst
af þeim málefnum komu beint inn
í málefnaskrána en þau standa enn
fyllilega fyrir sínu. Ég nefni ,,Holl
ara nammi í búðir.” Í ljósi frétta af
tannskemmdum ungmenna þá vil
ég hvetja söluaðila á sælgæti og
gosi að bjóða nú upp á hollari vöru.
Og þá vil ég líka hvetja framleið

Hjálmar Hjálmarsson, bæjarfulltrúi Næst Besta flokksins í Kópavogi.

endur á þessum vörum til þess að
búa til mat og drykki sem eru ekki
stórskaðlegir líkama og heilsu fólks
í Kópavogi og þótt víðar væri farið.”

Opnunartími sundlauga
Hjálmar segir að eitt helsta kosn
ingamál Næst Besta flokksins hafi
verið opnunartími sundlauganna.
,,Þar vitum við upp á okkur sökina
og að þessu leiti höfum við stað
ið okkur afskaplega illa. Ég vonað
ist til þess að opnunartíma yrði
breytt strax í sumar en það gekk
ekki eftir. Ástæðurnar eru fyrst og
fremst fjárhagslegar þar sem ekki
eru til eyrnamerktir peningar og
ekki vilji til þess að veita aukafjár
veitingu til þessa verkefnis. Næst
Besti flokkurinn mun vinna að því
fyrir fjárhagsáætlun næsta árs að
ungt fólk til 16 ára aldurs og gamalt
fólk eldra en 67 ára geti farið endur
gjaldslaust í sundlaugar Kópavogs.
Þá verði opnunartíminn færður til
fyrra horfs og lengdur í vissum til
fellum. Þá viljum við beita okkur
fyrir sundvökum þar sem opið yrði
allan sólarhringinn ákveðin tímabil
líkt og prófað var í Reykjavík s.l.
sumar og gafst vel. Einnig mætti
hugsa sér að nýta sundlaugarnar
á kvöldin og um helgar til félags
tarfs, tónleikahalds og dansiballa.
Sundlaugardiskó fyrir unglinga hef
ur verið prófað í Árbænum, bíósýn
ingar í Sundhöllinni og svo framveg
is og við höfum fullt af tækifærum

til þess að nýta þessi mannivirki á
jákvæðan hátt. En fyrst verð ég að
sannfæra þá fulltrúa sem með mér
sitja í bæjarstjórn um þessar stór
kostlegu hugmyndir, og það gæti
tekið tíma!”
- Eru störf bæja rf ullt rúa öðru
vísi en þú áttir von á, og ef svo er,
hvernig helst?
,,Bæði og. Ég átti ekki von á því
að hlutirnir myndu breytast einn,
tveir og þrír; en sumt virðist nú
ganga hraðar fyrir sig en ég átti
von á og sumt mun hægar. En þetta
er nokkuð í samræmi við vonir og
væntingar.
Ég átti þó von á því að það yrði
boðið upp á hollari veitingar á bæj
arráðsfundum að hálfu formanns
bæjarráðs, það er kannski það sem
hefur komið mest á óvart.”

Banki eða sparisjóður í
eigu Kópavogsbúa
- Atvinnumál voru mjög á dag
skrá fyrir bæjarstjórnarkosningarnar,
enda hafði atvinnuleysi aukist mjög.
Til hvaða ráðstafana vilt þú grípa til
þess að efla atvinnulífið í Kópavogi?
,,Framundan eru miklar svipt
ingar í orkumálum, ekki bara hér í
Kópavogi heldur á landinu og öll
um heiminum ef því er að skipta.
Ég sé mikla mögleika í þessu. Raf
væðing bílaflotans er að bresta á. Í
metangasi felast líka miklir mögu
leikar, nýtingu þess og framleiðslu.

Fjárfestingasjóðir horfa mjög til
umhverfisvænna verkefna og við
hér í Kópavogi megum ekki verða
eftir á í þessu tilliti og vænlegra er
að blása til sóknar og taka forystu í
þessum málum. Við megum heldur
ekki einblína á landamerki bæjarins
í atvinnumálunum heldur leita sam
starfs við sem flesta. Hér vinnur
fjöldi fólks úr öðrum sveitafélög
um og margir Kópavogsbúar starfa
utan bæjarins.
Af öðrum málum má minnast á
menningar og ferðaþjónustu. Nú
vinnum við að mótun ferðamála
stefnu og þar eru möguleikar fyrir
hendi. Stóra málið hvað atvinnu
sköpu n snerti r er fjárm ögnu ni n
og lánakerfið. Þar hefur allt verið í
frosti og ólestri sér í lagi það sem
snýr að bönkunum. Lífeyrissjóðir
eru líka mjög gagnrýni verðir og
stefna þeirra finnst mér kolröng.
Þeir gætu spilað miklu stærra og
jákvæðara hlutverk í uppbyggingu
atvinnulífisins í gegnum sveitarfé
lögin. Okkar draumur í Næst Besta
flokknum er að hér verði stofnaður
banki eða sparisjóður í eigu íbúa
sem myndi verka sem vítamín
sprauta út í atvinnulífið. Hann gæti
einnig nýst sem húsnæðissamlag
eða íbúðal ánas jóðu r fyri r íbúa
bæjarins sem yrði rekinn á grunni
sveitarfélagsins en ekki ríkisins.
Þetta ættu í raun öll sveitarfélögin
að gera og þessar hugmyndir hafa
t.a.m. verið kynntar og ræddar í
Reykjavík, þ.e. Besti bankinn.”

Vaxtalaus greiðslukjör
í allt að 12 mánuði
(visa/euro) Engin útborgun

Sjóntækjafræðingar með
réttindi til sjónmælinga
og linsumælinga

Íþróttamálin í heild
endurskoðuð
- Íþróttafélögin Breiðablik og HK
hafa gert með sér óformlegt sam
komul ag um skipti ngu hverfa,
íþróttah úsa og fleira. Beði ð er
ákvörðu na r bæja rs tjórna r. Hvers
konar samkomulag verður gert við
íþróttafélögin?
,,Íþróttam áli n í heild verða
skoðuð í vetur og mótuð stefna til
næstu ára. Uppbygging aðstöðu fyr
ir íþróttafólk hefur verið til fyrir
myndar hér og möguleikarnir eru
miklir. Ég reikna með því að það
verði gerðir þjónustusamningar við
íþróttafélögin um rekstur íþrótta
mannvirkja en hvernig þeir verða
nákvæmlega væri óábyrgt af mér
að segja til um. Ég lít á það sem
sameiginlegt verkefni allra félagana
að hlú að og þjónusta unga fólk
ið þegar kemur að íþrótta og tóm
stundastarfi.
Þú spyrð um HK og Breiðablik;
best færi á því að þau félög myndu
vinna þetta verkefni saman með
hagsmuni íbúana að leiðarljósi í
góðu samstarfi við ÍTK.
Mig langar, fyrst ég er kominn í
færi að óska íþróttafólki í bænum
til hamingju með góðan árangur
og gott starf í sumar og Breiðabliki
og Kópavogsbúum öllum til lukku
með Íslandsmeistaratitilinn í knatt
spyrnu karla í meistaraflokki,” segir
Hjálmar Hjálmarsson bæjarfulltrúi.
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AF HÁLSINUM

Gerður – meistari
glers og málma

Tónleikaröð hafin á ,,Karnivali dýranna”
- samnefnd bók komin út ásamt geisladisk

- ný bók um listamanninn Gerði
Helgadóttur

Kennarar við Tónlistarskóla Kópavogs 2010 – 2011. Efsta röð: Sólveig Anna Jónsdóttir, Óli Lúthersson,
Árni Harðarson, Guðfinna Guðlaugsdóttir, Marta Sigurðardóttir, Krystyna Cortes, Ásdís Hafliðadóttir,
Guðrún Þórarinsdóttir, Sigrún Andrésdóttir, Margrét Hansdóttir, Julian Hewlett, Elísabet Waage, Margrét
Stefánsdóttir, Unnur Fadila Vilhelmsdóttir, Unnur Jensdóttir, Tatu Kantomaa og Eydís Franzdóttir.
Miðröð: Arnþór Jónsson, Þórunn Sigurðardóttir, Brynhildur Ásgeirsdóttir, Margrét Kristjánsdóttir, Nína
Margrét Grímsdóttir, Ásdís Runólfsdóttir, Ágústa Hauksdóttir, Kristinn Árnason og Þórir Jóhannsson.
Fremsta röð: Erla Stefánsdóttir, Helga R. Óskarsdóttir, Sigríður Ása Ólafsdóttir, Jón Halldór Finnsson,
Anna Hansen, Sigrún Grendal Jóhannesdóttir, Unnur Pálsdóttir, Rúnar Óskarsson, Tómas Guðni Eggerts
son, Ríkharður H. Friðriksson, Stefán Örn Arnarson, Sigrún Guðmundsdóttir, Hannes Þ. Guðrúnarson, Erik
Mogensen, Kristín Stefánsdóttir, Hilmar Þórðarson, Gunnar Egilson, Anne-Marie Markan, Björn Ólafur
Gunnarsson og Anna Júlíana Sveinsdóttir.
Kápumynd nýrrar og glæsilegrar bókar um Gerði Helgadóttur.

Út er komi n hjá Listas afni
Kópav ogs, Gerða rs afni, bók
in Gerðu r - Meista ri glers og
málma. Ritstjóri hennar er Guð
björg Kristjánsdóttir forstöðu
maður Gerðarsafns en Guðrún
Pálsd ótti r bæja rs tjóri Kópa
vogsbæjar ritar inngangsorð. Í
bókinni fjalla sjö höfundar um
list- og æviferil Gerðar Helga
dóttur myndhöggvara og glerl
istamanns.
Ásdís Ólafsdóttir, listfræðingur,
skrifar um höggmyndalist Gerð
ar, Françoise Perrot, fyrrverandi
rannsóknarstjóri hjá Rannsóknar
stofnun franska ríkisins, og Car
oline Swash, deildarstjóri í gler
deild Central Saint Martins Col
lege of Art and Design í London,
fjalla um glerlist Gerðar á erlend
um glerverkstæðum, listfræðing
arnir Elísa Björg Þorsteinsdóttir
og Guðbjörg Kristjánsdóttir skrifa
skýringar á Skálholtsgluggum og

JBK Ransu, listamaður og gagn
rýnandi, fjallar um tengsl Gerð
ar Helgadóttur við heimsmynda
fræði armenska dulspekingsins
Gurdijeffs.
Þá minnist Elín Pálmadóttir, rit
höfundur og blaðamaður, Gerð
ar vinkonu sinnar en bók Elínar,
Gerður - ævisaga myndhöggvara,
sem varð metsölubók árið 1985,
átti stóran þátt í því að opna augu
almennings fyrir mikilvægi Gerð
ar í íslenskri myndlist. Loks hef
ur Guðbjörg Kristjánsdóttir tekið
saman æviatriði Gerðar.
Texta r bóka ri nna r eru á
íslensku, ensku og frönsku. Hún
er ríkulega prýdd ljósmyndum af
verkum Gerðar frá öllum tíma
skeiðum en jafnframt fylgja ævi
atriðum fjölmargar myndir úr lífi
listakonunnar. Ámundi Sigurðs
son hannaði bókina og hún er
prentuð í Svansprent.

Tjónaviðgerðir á öllum
tegundum bifreiða
- tjónaskoðun og bílaleigubílar.
Fagleg þjónusta í 35 ár
Þjónustuverkstæði fyrir

Smiðjuvegi 40
Gul gata
Kópavogur

sími 557 6333
fax 587 0299
rettingathjonustan@itn.is

Hafin er tónleikaröð í Salnum
í Kópav ogi, Töfrah urða r tón
leikaröð, og voru útgáfutónleik
ar 2. okóber sl., en gefin hefur
verið út bókin ,,Karnival dýr 
anna,” ásamt geisladisk. Pamela
De Sensi hefur síðustu tvö ár
unnið að því að láta verða að
veruleika að gefa út bók með
áföstu m geislad isk sem inni
heldur ,,Karnival dýranna” eftir
Saint Saens eftir að tónleikar á
vegum Tónlistarskóla Kópavogs
með sama efni vöktu mikla gleði
fjölskyldufólks fyrir fullu húsi í
Salnum.
,,Útgáfufélaginu Forlagið leist
vel á þessa hugmynd og nú loks
ins er bókin tilbúin með nýjum

texta efti r Þóra ri n Eldj árn og
myndskreytingum eftir Kristínu
Maríu Ingimarsdóttur. Tónlistin er
í höndum kammerhópsins Sher
ezade en sögumenn eru Guðrún
Ásmundsdóttir og Sigurþór Heim
isson. Markmiðið með þessari
útgáfu var að kynna betur þessa
yndislegu tónlist börnum og full
orðnum sem og að gefa út sérís
lenska útgáfu,” segir Pamela De
Sensi, sem er kennari við Tónlist
arskóla Kópavogs.
Skólaá ri ð hjá Tónl istas kóla
Kópavogs hófst í lok ágústmán
aðar og stunda yfir 500 nemendur
þar nám í vetur, og er fullsetið.
Kápa ,,Karnivals dýranna.”

Gjörningar á samsýningu níu ungra
myndlistarmanna í Gerðarsafni
Nú stendur yfir sýningin 9 samsýning níu ungra myndlist
armanna í Gerðarsafni í Kópa
vogi. Sýnendu r eru Bergl ind
Jóna Hlynsdóttir, Bjarki Braga
son, Etienne de France, Gunndís
Ýr Finnbogadóttir, Helga Björg
Gylfad ótti r, Logi Bjarnas on,
Páll Haukur Björnsson, Stein
unn Gunnlaugsdóttir og Styrmir
Guðmundsson. Sýningarstjóri er
Birta Guðjónsdóttir.
Í tilefni af sýningunni var gefin
út vegleg sýningarskrá, sem er
hönnuð af Ármanni Agnarsyni.
Gjörningar voru á sýningaropnun

Ljósmyndasýning RAX
Næsta sýning í Gerðarsafni er
ljósm yndas ýni ng heiðu rsl ista
manns Kópavogs 2010, Ragnars
Axelssonar, RAX. Sýningaropnun
er 16. október nk., en sýningin
stendur til 14. nóvember. Teng
sl mannsins við náttúruna hafa
löngum verið Ragnari hugleikin
og myndir hans sýni gjarnan sam
bandið milli manna og dýra í bar

Ungu listamennirnir sem sýna í Gerðarsafni um þessar mundir.

áttu við náttúruöflin. Þá nái hann
með svarthvítum myndum sínum
að fanga andrúmsloft aðstæðna á
einkar svipmikinn og persónuleg
an hátt. Myndir Ragnars frá Græn

landi hafa vaki ð heimsa th ygli.
Ragnar er Kópavogsbúi, fæddist á
Nýbýlaveginum og heldur dyggi
lega sambandi sínu við Kópavog,
býr í Haukalind.
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Breiðablik braut blað í sögu félagsins með
Íslandsmeistaratitli karla í knattspyrnu
- Aðeins 10 félög hafa orðið Íslandsmeistarar
Breiðablik braut blað í sögu
félagsins í haust þegar meistara
flokkur karla varð Íslandsmeist
ari í fyrsta sinn. Það var hálfgerð
þjóðhátíð í Kópavogi, og stuðn
ingsm enn létu sér ekki nægja
að fagna titlinum að leik lokn
um, heldur fylltu þeir íþróttahús
Breiðabliks í Smáranum þegar
liðið kom þangað eftir leikinn.
Sannkölluð sigurhátíð!
Þar með bættist félagið í hóp
aðe ins 10 fél aga sem hafa náð
þeim ára ngri. Breiðab lik gerði
markalaust jafntefli gegn Stjörn
unni á Stjörnuvelli í lokaumferð
inni og hlaut 44 stig, jafnmörg stig
og FH en var með 7 marka betri
markamun. Þrátt fyrir að spila stór
skemmtilega sóknarknattspyrnu í
sumar, sumir segja skemmtilegustu
knattspyrnuna, fékk liðið á sig fæst
mörk allra liðanna 12 í PEPSI-deild
inni, eða 23 talsins. Vestmannaey
ingar töpuðu fyrir Keflvíkingum í
Keflavík í síðustu umferðinni en
með sigri hefði þeir náð titlinum
með einu stigi meira en Breiðablik.
Breiðabliksliðið er sennilega það
yngsta sem hefur hampað Íslands
meistaratitlinum, en meðalaldur
þeirra 15 leikmanna sem hafa leikið
12 leiki eða meira í sumar er aðeins
23 ár og af þeim 11 sem voru í byrj
unarliðinu í síðasta leiknum voru
7 leikmenn yngri en 21 árs. Ólafi
Kristjánssyni þjálfara, sem tók við
liðinu 2006, hefur tekist að skapa
afar sigursælt lið, meistaralið, úr
þessum unga leikmannahópi sem
er til alls líklegur á næstu árum.
Leiku r Breiðab liks var allt
sumarið afar stöðugur, leikmenn
misstu aldrei móðinn og áttu aldrei
mjög slakan leik þótt 4 leikir hafi
tapast og 5 sinnum hafi jafntefli
verið staðreynd. Bent hefur verið
á að andlegi þátturinn hafi spilað
afar stórt hlutverk, en byrjað var
að taka hann í gegn fyrir tveimur
árum og því var aldrei um nein
ar skyndilausnir að ræða, stöðugt
hamrað á því sem allir leikmenn
höfðu trú á, sama hvernig leikirnir
voru að þróast. Þannig sótti t.d.
KR afar stíft í í upphafi leiks gegn
þeim í Frostaskjóli en Blikar biðu
færis og unnu svo sannfærandi sig
ur. Breiðablik tapaði ekki fimm síð
ustu leikjunum í deildinni.

Bikarnum lyft á loft eftir að Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ, hafði
afhent Kára Ársælssyni fyrirliða Breiðabliks þennan langþráða grip.

Komnir í grænt og fagna. Léku í hvítum treyjum í leiknum.

Í hita leiksins á Stjörnuvelli. Þrátt fyrir að ekkert mark var skorað virt
ust Blikar hafa leikinn lengst af nokkuð í hendi sér. En ekkert mátti
út af bregða.

Fyrirliðinn kampakátur, markmiðinu náð.

Ólafur Kristjánsson þjálfari með Íslandsmeistarabikarinn.

Aðs ókna rm et var sett á Stjörnuv elli, og víða var þröngt um
stuðningsmenn Breiðabliks.

Fæst gulu spjöldin
Ísl andsm eista ra r Breiðab liks
fengu fæst spjöld allra liða í PESIdeildinni í knattspyrnu í sumar.
KR-inga r voru ofta st spjalda ði r
en Fylkisliðið fékk flest refsistig,
en gefin eru fjögur stig fyrir rautt
spjald og eitt fyrir gult spjald.
Leikm enn Breiðab liks fengu
samtals 34 gul spjöld og eitt rautt
í deildinni en KR-ingar fengu 53 gul
og tvö rauð. Fylkir var aftur á móti
með flest rauð spjöld, sex talsins,
en Árbæingarnir fengu líka þrjú
rauð spjöld í einum og sama leikn
um, bikarleik gegn Fram. Samtals
voru þeir því níu sinnum reknir af
velli í sumar, í deild og bikar.

Unnu titilinn á afmæli
,,ömmu”
Breiðablik vann Íslandsmeistara
titilinn 25. september sl, á afmælis
degi Huldu Pétursdóttur sem hefði
orðið níræð þann dag ef hún hefði
lifað. Hún gekk almennt undir nafn
inu amma Breiðabliks, var formað
ur handknattleiksdeildar félagsins
og tók einnig þátt í starfi knatt
spyrnudeildarinnar. Hulda var Bliki
af lífi og sál og fastagestur á leikj
um félagsins. Eflaust hefur Hulda
fylgst með strákunum sínum þenn
an dag. Þegar Breiðabliksliðið kom
í Smáranum þar sem húsfyllir var

að fagna þeim tilkynnti fyrirliðinn,
Kári Ársælsson, að leikmennirnir
vildu tileinka Huldu titilinn. Þeirri
ákvörðun var ákaft fagnað.

Íslandsmeistarar í öllum
aldursflokkum
En er þetta bara byrjunin? Það
má leiða líku m að því þar sem
yngri flokkar Breiðabliks voru afar
sigursælir í sumar, bæði karlar og
konur, hlutu 3 Íslandsmeistaratitla
í yngri flokkunum og tvo bikar
meistaratitla.
Þó Breiðablik hafi orðið Íslands
meistari karla í fótbolta í fyrsta
skipti á laugardaginn er ekki þar
með sagt að leikmenn liðsins hafi
takm arka ða reynslu af því að
hampa Íslandsmeistaratitlum. Þrír
leikmanna liðsins hafa nú unnið
það afrek að verða meistarar í öll
um flokkum, frá 5. flokki til meist
araflokks. Það eru þeir Kristinn
Steindórsson, Haukur Baldvins
son og Kristinn Jónsson. Fleiri úr
Blikaliðinu í dag hafa unnið suma
af þessum titlum með þeim.

Á lokahófi knattspyrnudeildar
Breiðabliks sem haldið var í Smár
anum fyrir skömmu voru valdir
leikmenn ársins, efnilegasti leik
maðurinn og leikmaður leikmanna
í meistarflokki og 2. flokki, bæði
hjá körlum og konum. Kjörið var
þannig:
• Leikmaður ársins í meistara
flokki karla: Alfreð Finnbogason
• Efnil ega sti leikm aðu ri nn í
meistaraflokki karla: Elfar Freyr
Helgason
• Leikmaður leikmanna í meist
araflokki karla: Jökull I. Elísabet
arson
• Leikmaður ársins í meistara
flokki kvenna: Sara Björk Gunnars
dóttir
• Efnil ega sti leikm aðu ri nn í
meistaraflokki kvenna: Berglind
Björg Þorvaldsdóttir
• Leikmaður leikmanna í meist
araflokki kvenna: Sara Björk Gunn
arsdóttir
• Leikmaður ársins í 2. flokki
karla: Gunnar Smári Agnarsson

Rekstur knattspyrnudeildar gengur ekki nema með mikilli sjálboða
liðsvinnu. Þeir Andrés Pétursson og Benedikt Guðmundsson hafa
árum saman unnið félaginu allt það sem þeir hafa getað, og gátu með
sanni sagt, við unnum! Eiginkonur þeirra, Kristín B. Guðmundsdóttir
og Guðrún Pétursdóttir hafa einnig veitt félaginu ómetanlegan styrk.

• Mestu framfarir í 2. flokki karla:
Orri Steinar Steingrímsson
• Leikmaður leikmanna í 2. flokki
karla: Bjarki Aðalsteinsson
• Leikmaður ársins í 2. flokki

kvenna: Arna Ómarsdóttir
• Leikmaður leikmanna í 2. flokki
kvenna: Arna Ómarsdóttir
• Mestu framf ari r í 2. flokki
kvenna: Kristín Gunnarsdóttir

Vörður styrkir
Breiðablik með stolti.
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.

Hringdu í 514 1000 eða farðu inn á
vörður.is til að ganga í lið með okkur.
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Markmiðið var að vera í hópi þriggja
efstu liða og tryggja Evrópusæti
Einar Kristján Jónsson hefur
veri ð form aðu r knatts pyrnu
deildar Breiðabliks undanfarin
ár. Hann segir að fyrir nokkrum
árum hafi stjórn deildarinnar sett
sér þau markmið að vinna titla
fyrir árið 2010, og það hafi geng
ið eftir með bikarmeistaratitlin
um 2009. Árið 2007 hafi verið
ákveði ð að styrkja liði ð tíma
bundið með erlendum leikmönn
um þar sem núverandi burðarás
ar liðsins voru ekki alveg tilbún
ir. Kreppan hafi flýtt fyrir því að
þeir fóru svo aftur. Síðan komu
innlendir leikmenn til liðs við
liðið. Allt þetta stefndi að sama
markmiði, að vinna titla í meist
araflokki karla, og fylgja þar eftir
góðu fordæmi kvennaliðs Breiða
bliks sem hafi veri ð með eitt
sterkasta liðið í kvennaboltanum
og unnið marga titla.
,,Við settum okkur það markmið
í vor að vera í hópi þriggja efstu
liða og tryggja okkur Evrópusæti
aftur. Þessi áætlun breyttist ekkert
þó við dyttum út úr bikarkeppn
inni.
Sú aðstaða sem bæjarfélagið hef
ur skapað skiptir auðvitað miklu
máli að það að hægt er að æfa
knattspyrnu undir þaki yfir vetrar
tímann, og einnig það að lagt var
af stað fyrir nokkrum árum með
mjög víðtækt uppbyggingastarf í
yngri flokkum beggja kynja og sam
starf við Menntaskólann í Kópa
vogi með afreksskóla. Þetta hefur
skilað sér í mörgum titlum í yngri
flokkunum. Auðvitað hefur upp
bygging íþróttamannvirkja mikið
að segja en þrátt fyrir það er fjöldi
þeirra sem stundar knattspyrnu
æfingar á vegum Breiðabliks það

þá jafn gott lið og Breiðablik var
með á þessu sumri?
,,Þetta eyku r verðg ildi allra
leikmanna Breiðabliks að verða
Ísl andsm eista ra r. Ef einh verji r
af strákunum komast í atvinnu
mennsku er það af hinu góða, þá
er jafnv el æskud raumu ri nn að
rætast. Við höfum verið að stefna
það því með uppbyggingarstarf
inu í yngri flokkunum að við verð
um sjálfum okkur nógir með leik
menn í meistaraflokki, og helst sé
þar barist um hverja stöðu. Það er
reyndar orðið það.
Velgengin vekur vonandi áhuga
fleiri að starfa fyrir félagið og það
auðveldar okkur líka að ná í skot
silfur, því allt kostar þetta auð
vitað mikla peninga. Við munum
t.d. spila í Meistaradeild Evrópu
á næsta ári og það kostar mikla
peninga en getur einnig fært okk
ur tekjur ef vel gengur þar, og við
verðum heppnir með andstæð
inga.”

Einar Kristján Jónsson t.v., á sigurstundu á Stjörnuvellinum með Þorsteini Hilmarssyni gjaldkera knatt
spyrnudeildar og Svavari Jósefssyni framkvæmdastjóra knattspyrnudeildar Breiðabliks lengst t.h.

mikill að við þyrftum fleiri æfinga
tíma og okkur finnst nokkuð hallað
á okkur í þeim efnum þar sem við
erum með 70% iðkenda í Kópavogi
en fáum ekki sama hlutfall í afnot
af íþróttahúsum.”
- Hvernig leið þér upp í stúku við
Stjörnuvöllinn þegar Blikar skoruðu

ekki mark og eitt mark frá Stjörn
unni hefði svipt þá titlinum í ljósi
þess hvernig leikur FH gegn Fram
stóð á sama tíma?
,,Ég eigi nl ega man það ekki,
en þegar ljóst var að við vorum
Íslandsmeistarar þurrkaðist allt
erfiðið burt, ég var eiginlega hálf
dofinn, en gleðin náði svo sann

arlega yfirhöndinni. Þá urðum við
alvöru félag sem ætlaði sér að vera
í toppbaráttunni í knattspyrnunni
á Íslandi, og verður það!”
- Líklegt er að einhverjir leik
manna Breiðabliks fari út í atvinnu
mennsku og það verði því nokkuð
breytt lið sumarið 2011. Verður það

Einar Kristján segir að sú áætlun
sem sett var fyrir fimm árum hafi
nú gengið upp og nú verði á næst
unni sett ný markmið, líklega aftur
til 5 ára. Gerðar verði ,,structur
breytingar” á æfingaprógrammin
um hjá meistaraflokki kvenna til
samræmis við það sem hefur ver
ið gert hjá körlunum, t.d. í formi
aukaæfinga. Ólafur Kristjánsson
þjálfari Íslandsmeistaranna endur
nýjaði samning sinn við Breiðablik
í fyrra, og er nú starfsmaður deild
arinnar. Einar Kristján telur það
bæði afar mikilvægt, og ekki síður
gleðilegt, að Ólafur verði áfram
þjálfari liðsins.
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,,Hafði það á
tilfinningunni í júní
að sigur gæti unnist”
- segir Valdimar Valdimarsson

- Gerðu rðu þér voni r um það
í vor að liðið mundi verja bikar
meistaratitilinn og ná því að verða
Íslandsmeistarar?
,,Ég fór að hafa þá sterku til
finningu í júní að þetta væri hægt,
sérstaklega eftir að bikarleikur
inn tapaðist gegn FH í vítaspyrnu
keppni, og hvernig tekið var á
því í framhaldinu. Þegar Blikarnir
unnu svo KR á KR-vellinum und
ir lok mótsins var ég alveg sann
færður, þá væri þessi langþráði
titill í höfn. Ég var aldrei hræddur
um það í leiknum gegn Stjörnunni
að sá leikur tapaðist og þar með
mundum við missa af titlinum. Ef
Stjarnan hefði skorað hefði Breiða
blik bara skorað tvö mörk. En það
hefði óneitanlegra verið skemmti
legra að vinna mótið á stigum en
ekki markamun. Ég taldi í vor að
sigur mundi vinnast á 44 stigum
og er því glaður að það gekk upp
og ég reyndist svo sannspár.”
Valdimar telur að þó einhverj

ir af leikm önnu m liðsi ns fari í
atvinnumennsku erlendis sé nóg
af strákum í Breiðabliki til að fylla

í skörðin. Það hljóti að fara ein
hverjir í atvinnumennsku, þetta
séu það sterkir knattspyrnumenn.

Landsbankinn er stoltur bakhjarl knattspyrnudeildar Breiðabliks. Breiðablik varð Íslandsmeistari í
knattspyrnu karla 2010 og ætlar sér að verja titilinn
á næsta ári. Breiðablik hefur unnið frábært barnaog 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

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.

borgarblod.is

LANDSBANKINN | landsbankinn.is | 410 4000

ENNEMM / SÍA / NM43947

Velgengni á
vellinum!

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188

Valdimar Valdimarsson með Íslandsmeistarabikarinn,
afar glaður og reifur.

Landsbankinn er bakhjarl knattspyrnudeildar Breiðabliks

NBI hf. (Landsbankinn), kt. 471008-0280.

Valdimar Valdimarsson, rekstr
arf ullt rúi ÍTK, lék með meist
araflokki Breiðabliks á árunum
1976 til 1983 og á þeim árum
spilaði Breiðablik aðeins í eitt ár
í næst efstu deild, 1979, annars
í efstu deild og það er eitt besta
tímabilið sem félagið hefur átt í
fótboltanum fram að þessu tíma
bili nú þegar bikarmeistaratitill
vinnst í fyrra og Íslandsmeistara
titill í ár.
,,Ég var allt of ungur þegar ég
hætti í knattspyrnunni, eða 25
ára, en þá var ég kominn með fjöl
skyldu og í krefjandi vinnu sem
ég hafði metnað til að sinna vel.
Það var langþráð stund í fyrra að
vinna bikarinn nú en á þessum
árum kringum 1980 ætluðum við
að verða Íslandsmeistarar, vorum
býsna nálægt því en aldrei nógu
grimmir að að fara alla leið. Með
undirbúningi eins og liðið okkar
er að fá í dag hefðum við eflaust
náð titli en það var bara öðru vísi
unnið á þeim árum, og þess vegna
skilaði þetta sér aldrei. Kringum
1974 vorum við að vinna Íslands
meistaratitla í yngri flokkunum og
vissum því vel hvað það var að
verða Íslandsmeistarar, og vildum
því gjarnan bæta titli í meistara
flokki við. Margir í Breiðablikslið
inu sem nú er orðið Íslandsmeist
ari hafa orðið Íslandsmeistarar í
yngri aldursflokkunum, og þar af
þrír sem hafa orðið Íslandsmeist
arar í öllum aldursflokkum. Það
segir meira en mörg orð hversu
frábært starf hefur verið unnið hjá
Breiðabliki á síðustu árum með
yngri flokkana, bæði hjá stelpum
og strákum, og þetta hefur verið
hægt vegna þess að bæjarstjórnin
hefur unnið markvisst að frábæru
uppbyggingarstarfi hvað varðar
íþróttamannvirki í Kópavogi, og
þar vil ég sérstaklega nefna tvo
fyrrverandi bæjarstjóra, Sigurð
Geirdal og Gunnar Inga Birgisson.”
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Kópavogsbúar
fyllast stolti yfir að
eiga slíkt afreksfólk

Alfreð Finnbogason og Kári Ársælsson, markakóngurinn og fyrirliðinn, með bikarinn. Þeir þurftu að
fylgjast með félögum sínum úr stúkunni þar sem þeir voru báðir í leikbanni.

Bæjarstjórinn samfagnar Íslandsmeisturunum í Smáranum.

Bæja rs tjóri nn í Kópav ogi,
Guðr ún Pálsd ótti r, samf agn
aði Breiðabliki innilega þegar
Ísl andsm eista rat iti lli nn hafði
veri ð landa ð. Hún tók síða n
á móti liðinu þegar það kom í
Smárann eftir leik þar sem fjöldi
manns fagnaði leikmönnunum
innilega. Bæjarstjórinn ávarpaði
þá og færði liðinu 500 þúsund
krónur sem svolitla viðurkenn
ingu frá bæjarstjórn Kópavogs.
Kópavogsblaðið spurði bæjar
stjóra hvers virði það væri fyr
ir bæja rf él ag eins og Kópav og
að íþróttafélag í bænum verður
Íslandsmeistari karla í vinsælustu
íþrótt á Íslandi, og raunar í öllum
heiminum?
,,Ég vil byrja á því að óska
Breiðabliki innilega til hamingju
með sigurinn. Það skiptir auðvit
að miklu máli fyrir Kópavog að
eignast Íslandsmeistara í hvaða
íþróttagrein sem er. Kópavogs
búar fyllast stolti yfir því að eiga
slíkt afreksfólk og upplifa jákvætt
viðmót fyrir það eitt að búa í bæj
arfélagi Íslandsmeistaranna. Nú
hefur Breiðablik landað Íslands
meistaratitlinum í knattspyrnu
karla en áður hafa Blikar landað
titlinum í knattspyrnu kvenna.
Ungir drengir og ungar stúlkur
hafa þar eignast góðar fyrirmynd

ir sem hvetur þau til aukinnar
hreyfingar og heilbrigðs lífernis.
Það er ómetanlegt.”
- Má búast við að við væntan
lega fjárlagagerð Kópavogsbæjar
fyrir árið 2011 verði auknum fjár
munum varið til íþrótta- og íþrótta
mannvirkja?
,,Sú íþróttaaðstaða sem byggð
hefur verið upp í Kópavogi síð
ustu tvo árat ugi na hefu r auð
vita ð sitt að segja um góða n
árangur okkar íþróttafólks. Þau
sem æfa knattspyrnu í Kópavogi
hafa aðgang að einhverri bestu
aðstöðu sem í boði er á Íslandi
og þótt víðar væri leitað. Hér eru
tvær yfi rb yggða r knatts pyrnu
hallir, tveir gervigrasvellir í fullri
stærð og tíu KSÍ-sparkvellir.
Kópavogsbær hefur með öðrum
orðum varið miklum fjármunum
í rekstur og uppbyggingu íþrótta
mannv irkja en auk þess hefu r
hann styrkt íþróttafélögin mynd
arlega. Bæjaryfirvöld og íþróttafé
lögin munu að sjálfsögðu leggjast
á eitt um að hlúa áfram að öflugu
tómstunda- og íþróttastarfi fyrir
börn og ungmenni í bænum – þó
við þurfum að sníða okkur stakk
eftir vexti,” segir Guðrún Pálsdótt
ir bæjarstjóri.

Ömurlegt að fylgjast
með leiknum úr stúkunni!
Markakóngurinn Alfreð Finn
bogas on og fyri rl iði nn Kári
Ársælsson léku ekki síðasta leik
Breiðab liks í PEPSI-deildi nni
þar sem þeir voru að taka út
leikbann. En því meiri var gleði
þeirra félaga í leikslok og þeir
voru fljótir að þjóta niður á völl
og samfagna sínum félögum. Kári
sagði það hafa verið með því erf
iðasta sem hann hafi þurft að hor
fast í augu við í sumar, og í hvert
sinn í fyrri hálfleik þegar Stjarnan
komst fram yfir miðju hafi hann
gjörsamlega verið á nálum. En
þeim mun ánægjul egra var að
fagna í leikslok.
Alfreð Finnbogason sagði það
hafa verið algjörlega ömurlegt að
geta ekki spilað og sitja bara upp í
stúku og fylgjast m.a. með frábærri
markvörslu Ingvars Þórs Kale. Hver
einasta mínúta leiksins hafi verið
óskiljanlega löng!

Fékk silfurskóinn en hefði
átt að fá gullskóinn
Alfreð Finnbogason skoraði 14
mörg í PEPSI-deildinni í sumar, jafn
mörg og Giles Ondo í Grindavík og
Atli Viðar Björnsson í FH. Ondo fær
gullskóinn þar sem hann lék færri
leiki en Alfreð sem hlýtur þá silfur

skóinn, og Atli Viðar bronsskóinn.
Það vekur hins vegar furðu að
Knattspyrnusamband Íslands er
með aðrar reglur en FIFA, Alþjóða
knatts pyrnus amb andi ð, en þar
ræður fjöldi stoðsendinga röð leik
manna á undan fjölda leikinna leikja og mínútna, þ.e. þegar leikmenn
hafa skorað jafn mörg mörk. Alfreð
gaf 6 stoðsendingar í sumar, Atli
Viðar 4 en Ondo aðeins 1. Alfreð
hefði því átt að fá gullskóinn, Atli
Viðar silfurskóinn og Ondo brons
skóinn samkvæmt reglum FIFA.
Fjölmiðar telja almennt Alfreð

auk þess vera leikmann deildar
inn í sumar, hann spilaði feiknar
lega vel í sumar og var áberandi í
sóknarleiknum auk þess að styðja
vel við varnarleikinn þegar þess
gerði st þörf. Næstu r honu m í
Breiðabliksliðinu er líklega Haukur
Baldvinsson og síðan markvörður
Breiðabliks, Ingvar Þór Kale sem
var mjög traustur í sumar og átti
hvern stórleikinn af fætur öðrum í
lokaumferðum Íslandsmótsins. En
auðvitað var það liðsheildin fyrst
og fremst sem skóp meistaratit
ilinn, þar var enginn veikur hlekkur.

TJÓNASKOÐUN
- málun - réttingar

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

  R]PTT] LQ ^V`WO`X PTY^ ZR R]PT^W`RP_L WPdQT]  ,]TZY MLYVT RP_`] QLWWT^_ q PQ_T]RUQ V]LQYL q X_T
  Qd]T]RP]T] PVVT ]x__T |Y`X ^LXVa§X_ OXT WR`X PL qVa]`Y ^_U]YaLWOL
 PRL] QL]T P] | ^x]_§VL ^V`WOLLWR`Y Q§] LTWT PVVT q ^TR Z[TYMP]L aLY^VTWLXP]VTYR`
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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Til hamingju
Blikar!
ENNEMM / SÍA / NM43785

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

Það er
800 7000 • siminn.is
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Allt brauð á Rjúpnahæð heimabakað Sauðfé Kópavogsbúa

Í septembermánuði sl. var uppskeruvika á leik
skólanum Rjúpnahæð. Þá var uppskeran úr mat
jurtagarðinum tekin upp og öllum börnunum í
leikskólanum gefinn kostur á að taka þátt í því.
Í sumar hefur ýmislegt verið ræktað í garðinum,
börnin hafa komið að ræktun og umhirðu og var
gaman fyrir börnin að fylgjast með ferlinu allt þar
til matjurtirnar voru komnar í hús og á matarborð
ið. Haldin var svo uppskeruhátíð á föstudaginn þar
sem börn og starfsfólk mættu í búningum og gæddu
sér á grænmetinu og kjötsúpu.

dregið í Fossvallarétt

Þeim Hrefnu Ósk og Lano fannst maturinn verulega
góður.

Kokku ri nn Gunna r Páll Jako bss on með ilma ndi
brauð á bakka.

Það var hins vegar lasagne á borðum í hádeginu
nýlega og börnunum fannst það ekki síður gott, og
reyndar var að heyra að þeim þætti allt gott sem á
borð væri lagt fyrir þau.
Gunnar Páll Jakobsson hefur verið matsveinn á
Rjúpnahæð sl. 4 ár og segist kunna ákaflega vel við
það. Hann hóft störf sem kokkur á einum Fossinum
aðeins 19 ára gamall og fór síðan í matsveinanám og
hefur því staðið við pottana alla tíð. Gunnar Páll bak
ar sjálfur nánast allt brauð sem notað er á Rjúpna
hæð, aðeins normalbrauðið er keypt í bakaríi.

Í Fossvallarétt sem er skammt ofan Lækjarbotna í landi Kópavogsbæjar.

Réttað var í Fossvallarétt í lok
septembermánaðar en þangað
var smalað um sex hundruð fjár.
Fossvallarétt er sameiginleg lög
rétt Reykvíkinga og Kópavogsbúa
og er skammt ofan Lækjarbotna.
Þorsteinn Hjaltested, fjáreigandi
í landi Kópavogs, segir að rétt
irnar hafi gengið mjög vel í frá
bæru veðri. Fénu var smalað af
Mosf ellsh eiði, Hengi lss væði nu
og af svokölluðum Vötnum. Foss
vallarétt er nokkuð vinsæl enda

stutt að fara fyrir íbúa höfuðborg
arsvæðisins. Að venju mátti vart
á milli sjá hvort var fjölmennara,
mannfólkið eða ferfætlingarnir.
Margir koma með börnin sín og
leyfa þeim að fylgjast með og taka
þátt í því að reka féð inn í almenn
ing og draga í dilka. Sum barnanna
voru að koma í fyrsta sinn í réttir.
Auk Þorsteins er Sigurbjörn Þor
bergsson með fé í landi Kópavogs
en um tuttugu bændur eiga fé í
landi Reykjavíkur.

VARMI
réttingar og sprautun
Auðbrekku 14 - 200 Kópavogur
Sími: 564 2141

Auglýsing um afgreiðslu
bæjarstjórnar Kópavogs

Netfang: varmi@varmiehf.is

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 breytingum, 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. Skipulags- 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
Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
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Bernskuminningar úr Kópavogi
Urðarbrautarbrekkan var spennandi sleðabrekka
sem endaði á Kársnesbrautinni en handan hennar er í minningunni hyldýpi!
Ég heiti Hörðu r Björgv ins
son, og ég fæddist í Reykjavík
árið 1946. Ég var á barnsaldri
þegar foreldrar mínir keyptu
hús við Borgarholtsbraut 39 í
Kópavogi, og þar bjuggum við
til fjölda ára.
Móðir mín heitir Guðrún Guð
laugsdóttir og faðir minn Björg
vin Einarsson. Hann er látinn.
Ég er elstur þriggja systkina;
bróðir minn heitir Þröstur og
systir mín Guðlaug Erla.
Kópav ogu r fyri r hálfri öld
var rétti staðurinn fyrir hres
sa krakka, sem léku sér úti
frá morgni til kvölds, og þek
ktu hvorki tölvu, sjónv arp
né Playstat ion. Alla r þessa r
nýbyggingar sköpuðu ævintýra
heim, þar sem var barist við
indíána eða bófa.
Minnistæðust er mér Kópa
vogskirkja í Borgarholti, meðan
hún var í byggingu. Að koma
þar inn að kvöldi í niðamyrkri,
vitandi að annar hópur var í fel
um einhvers staðar í húsinu, var
dálítið ógnvænlegt. Við stopp
uðum, héldum niðri í okkur and
anum og hlustuðum, og einhvers
staðar í myrkrinu heyrðist ein
hver hreyfa sig, og smásteinn
skoppaði af vinnupalli niður á
þann næsta, og næsta o.sv.frv.
Pallarnir náðu upp í efstu rjáfur!

Fimmaurinn hindraði
ígerð
Þessum nýbyggingum fylgdi
þetta hefðbundna drasl, og það
var daglegur viðburður að stinga
sig á nagla. Þess vegna gengum
við með fimmaur í vasanum, því
það myndast ekki ígerð í sári
sem fimmaur er lagður við. Þetta
vissu allar mömmur og ömmur.
Reyndar áttum við ekki alltaf
fimmaur þegar á þurfti að halda,
því vinsæll leikur um langa hríð
var fimmaurahark. Sumir töpuðu
þar öllu sínu, eins og gerist enn
í dag, og urðu að slá lán til að
sótthreinsa sár sín.
Það var spennandi að renna
sér á sleða niður Urðarbrautar
brekkuna. Hún var nokkuð brött
og endaði þversum á Kársnes
brauti na. Hinu megi n við þá
frægu götu var hár bakki niður
í lóðir húsanna sjávarmegin. Í
minningunni var þetta hyldýpi.
Þá voru notaðir skíðasleðar sem
létu vel að stjórn, enda man ég
ekki til þess að neinn hafi flogið
þarna fram af. Það dró þó ekk
ert úr fiðringnum, sem jókst eftir
því sem hraðinn varð meiri og
neðar dró.

Hörður Björgvinsson.

Fjölskyldan á Borgarholtsbraut 39 þann 8. maí 1960, fermingarvorið mitt. Foreldrar mínir Guðrún
Guðlaugsdóttir og Björgvin Einarsson og systkini mín Þröstur og Guðlaug Erla auk mín.

hring, og rafvirki í vesturbæn
um bjó þá til úr 3ja metra 16
mm rafmagnsrörum og einum
samsetningarhólk. Þetta seldi
hann á verði sem jafnaðist við
eina bíóferð, og var þetta trú
lega hæsta tímakaup í Kópavogi
þá. Við vorum nokkrir sem höfð
um fengið hjá foreldrum okkar
pening fyrir bíóferð, og eftir mik
ið sálarstríð keyptum við húla
hringi í stað bíómiða.
Leikfélag Kópavogs var stofn
að á þessum tíma, og við fengum
nokkrir að hjálpa til við skipting
ar á sviðsmyndum. Þetta varð
að gerast hratt og fumlaust, og

Forréttindi að fá síma
Fore ldra r míni r voru með
þeim fyrstu á Kársnesinu að fá

Ég, 13. mars 1961.

Vont gatnakerfi, og
Kársnesbrautin verst!
Talandi um Kársnesbrautina.
Hún var fræg, eða réttara sagt
alræmd, langt út fyrir Kópavog
inn. Þessi bær bjó hugsanlega
við versta gatnakerfi á landinu,
og þar var Kársnesbrautin lang
verst. Ég lenti í því á táningsár
unum oftar en einu sinni að taka
leigubíl úr Reykjavík og heim, og
bílstjórinn neitaði að fara þessa
leiðina út á Borgarholtsbraut.
Man einhver húla-hopp æðið?
Alli r urðu að eiga húla-hopp

okkur þótti þetta mikið ævintýri.
Á áru nu m upp úr 1950 var
Kópav ogu r sannk öllu ð land
nemabyggð, og eitt af því sem
einkennir slíkar byggðir er skort
ur. Trúlega var víða skortur á
peningum, því flestir Kópavogs
búar voru að basla við að koma
sér upp þaki yfir höfuðið. En
ég á aðallega við skort á ýms
um lífsþægindum sem við teljum
sjálfsögð í dag.

Á peysufatadegi í Versló.

síma. Faðir minn starfaði hjá
stóru fyrirtæki á þessum tíma,
og forráðamenn þess fyrirtækis
töldu hann verða að hafa síma.
Þeir hafa trúlega kippt í einhverj
ar símasnúrur innan kerfisins,
og brátt vorum við komin með
síma, og deildum þeirri línu með
vinaf ólki okka r, sem bjó við
Kópavogsbraut.
Þá voru forr étti ndi að vera
með síma, en þessu fylgdu ýmsir
snúningar. Nágrannarnir komu
oft til að fá að hringja, sem var
auðvitað sjálfsagt mál, en verra
var þegar þurfti að sækja fólk í
símann í næstu götur. Þetta var
annasamt fyrir móður mína, og
eitthvað fékk ég að hlaupa líka.
Ég man eftir einni nágranna
konu sem kom oft að fá lánaðan
símann, og talaði um daginn og

veginn langtímum saman. Önnur
nágrannakona átti móður sem
hringdi eldsnemma flesta sunnu
dagsmorgna og bað um að dóttir
sín væri sótt í símann. Þá var
ekkert um annað að ræða en að
klæða sig og hlaupa.
Nú á dögum er oft talað um
síma nn sem öry ggi st æki, og
þessi eini sími okkar var það svo
sannarlega. Eitt sinn kviknaði í
miðstöðvarklefa hjá nágranna
okkar við Melgerði, og þá kom
sér vel að geta hlaupið yfir á
Borgarholtsbraut til að hringja
í slökkviliðið, sem brást fljótt
við og slökkti eldinn á nokkrum
mínútum. Móðir mín var reynd
ar skömmuð eftir á fyrir að vera
svo óðamála í símann að vart
skildist hvað hún sagði.
Anna ð sem situr í minning
unni er þegar íslenskur togari
fékk tundurdufl í trollið og sökk
norður af Straumnesi. Í áhöfn
voru 32 menn. Einn af þeim var
góður nágranni okkar, sem bjó
við næstu götu. Mig minnir að
það hafi verið seint að kvöldi
þessa dags að kona hans kom
til okkar að reyna að grennsl
ast fyrir um afdrif eiginmanns
ins. Ég geri ráð fyrir að hún
hafi hringt í útgerðina, og trúlega
verið fátt um svör framan af, því
hún kom nokkuð oft þessa nótt
til að hringja. Hún var með lítil
börn heima og hefur því þurft að
fara heim á milli þess sem hún
hringdi. Það var lítið sofið með
an á þessu stóð, og síminn hefur
líklega fengið ófá blessunarorðin
þegar seint og um síðir bárust
frettir af því að allir í áhöfn tog
arans væru heilir á húfi og hefðu
bjargast yfir í annan togara.

Veðrið var alltaf gott
Þannig skiptust á skin og skúr
ir hjá frumbyggjum Kópavogs
eins og öðrum. Ein mynd er þó
ætíð í forgrunni þegar ég hugsa
til baka:
Ungur maður að hlaða grjót
garð á stóru lóðinni við Borg
arholtsbraut, með járnkarli og
berum höndum. Í kringum hann
leikur sér lítill hnokki, önnum
kafinn við að hjálpa heimilis
hundinum að veiða fiðrildin sem
fóru á stjá undir miðnætti, ef
veðrið var gott.
Og veðrið var alltaf gott.
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Við höfum fengið Öndvegisréttir og eðalvín
frábærar viðtökur

Ingimar Alex Baldursson matreiðslumaður á Hótel Holti og höfundur af
Eftirrétti ársins 2010 gefur lesendum uppskriftir að öndvegisréttum, ásamt því
að hann mælir með eðalvínum sem henta einstaklega vel með réttunum.
Núna í október býð ég upp á einstaklega góðan fiskrétt
fyrir fjóra. Í fljótu bragði virðist hann flókinn, en er reglu
lega auðvelt að matreiða.
Lax og sæt steinseljurót á tvo vegu með trufflu brioche
brauði, kakóbaunum, kirsuberjum og kirsuberja gljáa

Hráefni:

Frá Nettó í Mjódd.

„Við höfu m fengi ð fráb æra r
viðtökur“ segir Bjarki Þór Árna
son, verslu na rs tjóri í Nettó í
Mjódd en verslunin var opnuð
fyrir skömmu eftir svo gagngerar
breytingar að nánast er um nýja
verslun að ræða.
Bjarki Þór segir að menn hafi
lagt mikla vinnu í að stúdera og
útfæra uppbygginguna í vesluninni
því nauðsynlegt sé að viðskiptavin
urinn geti gengið beint að því sem
hann vanhagar um hverju sinni. Þá
hafi vöruúrval verið aukið og nefn
ir sem dæmi um að sérstakt rými
hafi verið tekið undir verslun með
garnvörur. Bjarki segir að vöruúr
val sem tengist fatnaði verið aukið
í framtíðinni og einnig úrval leik
fanga. „Við erum líka komin með
bækur og tímarit í verslunina. En
svo megum við ekki gleyma hin
um hefðbundu vörum. Við leggjum
mikla áherslu á allt grænmeti. Að
bjóða það nýtt og ferskt og við höf
um komið upp sérstökum raka- og
kælibúnaði til þess að geyma það
við bestu hugsanlegar aðstæður “
Bjarki Þór er nýl iði í Mjódd
inni. Hann kom til starfa hjá Nettó
í Mjódd um tveimur vikum áður
en nýja verslunin var opnuð en
hafi starfað nokkuð að undirbúnigi
að opnun hennar. Hann var áður
verslunarstjóri hjá Nettó í Gravfar
vogi en fyrstu verslunarstörf hans
voru í Kjötmiðstöðinni við Lauga
læk. Hann er því enginn nýgræð
ingur í verslunarrekstri. Hann segir
verslunarmenn alltaf þurfa að vera

á verðinum, fylgja kalli neytenda
og fylgjast með hvar þarfirnar eru.
„Það er undirstaðan að þessari
verslun sem við erum nú stödd í
og markmiðið er að fólk geti fengið
sem flest á einum stað. Við verðum
að fylgja kröfum tímans og leggja
áherslu á að fólk geti fengið sem
felst í sömu innk aupaf erði nni,“
segir Bjarki. Þetta spjall fór fram í
versluninni á mánudagsmorgni og
þegar var komið talsvert af fólki
og ók innkaupakerrum á undan
sér. Talið berst að viðt öku nu m
og hvernig starfsemi hafi gengið
það sem af er. „Þetta hefur gengið
frábærlega vel og við erum afar
þákklát fyrir þær móttökur sem
við höfum fegnið. Fyrsta daginn
urðum við að setja upp dyravörslu
og hleypa fólki inn í hollum eins
og gert er á skemmtistöðum því
annars hefði allt fyllst og fólk ekki
getað athafnað sig nægilega vel
auk þess sem allar innkaupakerrur
voru komnar í notkun. Bjarki segir
að þessar fyrstu viðtökur lofi mjög
góðu og framundan sé ekkert ann
að en að standa sig og fylgja því
eftir sem lagt hafi verið upp með
er varði þjónustu við viðskiptavin
inn. „Við erum í lágvörukantinum.
Nettó er lágvöruverslun á sama
hátt og Krónan og Bónus og þótt
verslunin hafi verið endurnýjuð frá
grunni verður ekki hvikað frá þeirri
stefnu. Við munum líka verða með
ýmiskonar tilboð af og til og ég
held að ég geti lofað því að þau
verið fólki hagstæð.

Laxaflök roðlaus 720 gr. (má nota silung ef lax er
ekki fáanlegur)
Steinseljurót (nípa) 400 gr.
Kakóbaunir 2 msk
Rjómi 1l.
275 gr. hveiti
25 gr. sykur
10 gr. salt
9 gr. ger
3 stk egg heil
195 gr. smjör
Sharlottulaukur 2 stk
Hvítlaukur 2 geirar
Nautasoð 500 ml. (kálfasoð eða lambasoð ef naut fæst ekki)
Rauðvín 3 msk (má nota 1 msk af kirsuberjaedikinu í
viðbót í staðinn)
Púðursykur 1 tsk
Hunang 1 tsk
Tymjan ferskt nokkrir kvistar
Kirsuber 30stk
Kirsuberjaedik 2 msk
Olía
Salt og svartur pipar
Tuffluolía

soðið niður þar til þú getur
tekið matskeið og dýft henni
ofan í sósuna og tekið hana
uppúr og haldið henni á hlið
og strokið með fingrinum
yfir bakhliðina á skeiðinni án þess að hún renni til. Þá er hún
nóg soðin til að taka hana af hitanum og þeyta útí hana 50 gr.
af smjöri og smakka hana til með salti og pipar eftir smekk.

Laxinn á að vera alveg hreinsaður, roðlaus og í 180 gr.
steikum. Steiktur á annarri hliðinni á sjóðandi heitri pönnu þar
til gullinbrúnaður og síðan á bakka, salt og pipar og bakaður
inní ofni á 160 gráðum og blástur þar til klár. (fer eftir ofnum
og hversu þykkar steikurnar eru en reynið að ofelda alls ekki
fiskinn hafið hann frekar aðeins í hrárri kantinum).
Trufflu Brioche brauð

275gr hveiti, 3 msk sykur og 1 msk salt í hrærivél. 9 gr af
þurrgeri leyst upp í 1 1/2 dl af stofuheitu vatni og blandað útí
hrærivélina þar næst 3 egg og síðast 125 gr lint smjör hnoðað
saman. Sett í smurrt form sem á að baka í. Deigið á ekki að ná
nema hálfa leið upp í topp á forminu því að það á eftir að hef
ast uppí topp. Hyljið með plastfilmu og inní kæli og látið hefast
yfir nótt og bakað daginn eftir á 160 gráðum/blástur í 40 mín
látið kólna og síðan skorið í fínar sneiðar og steikt uppúr smjöri
á pönnu rétt áður en það er borið fram.

Steinseljurótar teningar í kakóbaunarjóma

Steinseljurótin er unnin á þann hátt að hún er skræld og svo
skorinn í litla fallega teninga sirka 1 cm á allar hliðar og þið
skerið bara duglega utan af henni til að fá hana í eins fallega
teninga og hægt er. Afskurðin er sett til hliðar. Teningarnir fara
í lítin pott með hálfum líter af rjóma og 2 msk af kakóbaunum
og þetta á að hægsjóða þar til að teningarnir eru orðnir soðnir í
gegn en halda samt lögun(eiga ekki að vera í mauki), rjóminn á
að vera búinn að sjóða það mikið niður að þetta sé orðið svona
þokkalega þykkt og þá á að vera jafnframt orðið mjög mikið
kakóbragð af þeim. Þetta er hægt að gera daginn áður eða fyrir
fram og hita aftur upp.

Kirsuber í olíu

Tekur 16 stk kirsuber 4 á mann og leggur þau í olíu með
smá söxuðu fersku tymjani og 1 msk af kirsuberjaedikinu og
látið marinerast í 1 klst og því næst hitað bakað inní ofni í smá
stund bara til að hita þau
Tilvalið að undirbúa þennan rétt aðeins fyrirfram og þá er
þetta ekkert mál, það er hægt að vera búinn að baka og skera
brioche brauðið. Elda steinseljurótina og maukið og hita bara
aftur upp. Sósan getur verið alveg klár og hituð aftur upp.kirsu
ber í marineringu og klár fyrir ofninn. Fiskurinn klár í steikum
og jafnvel búið að gullinbrúna hann. Blóm, rósir, dill, ristaðar
kakóbaunir og fl. Sem dæmi um skreytingar á diskana
Með þessum rétti er vel kælt hvítvín alveg einstaklega gott.
Ég mæli með eftirfarandi tveimur tegundum:
Verði ykkur að góðu og gangi ykkur vel.

Steinseljurótar trufflu mauk

Afskurðin er sett í annann pott með hálfum líter af rjóma og
1 dl. af vatni (til þess að rjóminn brenni síður við í botninum á
pottinum), 1 stk létt saxaður sharlottulaukur og soðið saman
við vægan hita í 1 klst og þar næst er öll steinseljurótin sigtuð
frá og set í matvinnsluvél og maukuð með 20 gr af smjörinu
útí. (fyrir hámarksárangur er maukið sigtað í gegnum fínt sigti
þegar það er orðið alveg maukað) Smakkað til með salti, pipar
og truffluolíu eftir smekk en á að vera sæt og silkimjúkt. Þetta
er hægt að gera daginn áður eða um morguninn og hita svo
upp í potti þegar þetta er borið fram.

Kirsuberja gljái

1 stk sharlottulaukur, 2 stk hvítlaukur, smá tymjan er svitað
í botni á potti uppúr smá olíu því næst er púðursykrinum og
hunanginu bætt útí og karmelað aðeins í botninum á pottinum
og síðan fer rauðvínið, kirsuberin, kirsuberjaedikið útí og soð
ið niður um helming. Síðast fer síðan nautasoðið útí og það er

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
H`ZbbjkZ\^ )) b! @eVkd\^

borgarblod.is
borgarblod@simnet.is

BERINGER NAPA
VALLEY SAUVIGNON
BLANC (Bandaríkin)
Ljóss ítrónugult, með
al fylling, þurrt, mild sýras.
Steine fni, ana nas, sítru s,
melóna, létt eik. Kr. 2.599

WOLF BLASS
EAGLEHAWK
CHARDONNAY (Ástralía)
Sítrónugult, meðal fyll
ing, þurrt, ferskt. Suðræn
ir ávextir, ananas, pera, eik,
smjör. Kr. 1.998
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Uppskeruhátíð knattspyrnudeildar HK:

N1 deildin í handbolta:

Árni fékk markmannsbikar Gunnleifs HK spáð 6. sætinu bæði í

karla- og kvennadeildinni

Markmannsbikar Gunnleifs Gunnleifssonar var
afhentur í níunda skipti á uppskeruhátíð knatt
spyrnudeildar HK í Digranesi. Gunnleifur gaf bik
arinn árið 2002 og hann er jafnan afhentur árlega
þeim markverði yngri flokkanna sem sýnir mestar
framfarir.
Árni Helgason, markvörður 3. flokks karla, hlaut
bikarinn í ár og þetta er í annað sinn sem hann tekur
við honum. Árni fékk bikarinn líka árið 2006 þegar
hann var í 5. flokki.
Eftirtaldir markverðir hafa fengið bikarinn frá
upphafi:
* 2002 - Vilhjálmur Siggeirsson
* 2003 - Ása Dögg Aðalsteinsdóttir
* 2004 - Guðrún Anna Atladóttir
* 2005 - Gunnar Geir Gunnlaugsson
* 2006 - Árni Helgason
* 2007 - Egill Þorsteinsson
* 2008 - Kristófer Haraldsson
* 2009 - Halla Ármannsdóttir
* 2010 - Árni Helgason

Árni Helgas on með markm annsb ika ri nn ásamt
eignabikar. Guðrún Anna Atladóttir, markvörður
og besti leikmaður meistaraflokks 2010, afhenti
bikarinn fyrir hönd Gunnleifs en hún tók sjálf við
honum fyrir sex árum.

Þrír leikmenn úr 4. flokki karla voru heiðraðir sér
staklega á uppskeruhátíðinni fyrir frammistöðuna
á nýliðnu tímabili. Í 4. flokki munaði litlu að félagið
eignaðist Íslandsmeistara en silfrið féll HK-ingum
í skaut. Marteinn Már Antonsson hlaut einstak
lingsverðlaun fyrir mestu framfarirnar; fyrir bestu
ástundun Kristján Atli Marteinsson og Bjarnar Ingi
Pétursson og Sigurður Egill Karlsson var kjörinn
HK-ingur ársins.
Í 4. flokki kvenna voru einnig veitt einstaklings
verðlaun; Unnur Elísabet Eiðsdóttir fyrir ástundun,
Áslaug Stefánsdóttir fyrir framfarir og Sara Lissy
Chontosh sem HK-ingur ársins.

Hafsteinn og Guðrún Anna best
Á lokahófi knattspyrnudeildar HK var Hafsteinn
Briem kjörinn knattspyrnumaður HK og jafnframt
útnefndur besti leikmaður meistaraflokks. Hólmbert
Aron Friðjónsson var útnefndur efnilegasti leikmað
urinn. Guðrún Anna Atladóttir, markvörður, var val
in besti leikmaðurinn hjá konunum og sú efnilegasta
Ingibjörg Björnsdóttir. Valgerður Tryggvadóttir var
kjörin knattspyrnukona HK 2010.

Leikm enn 7. flokks kvenna hjá HK ásamt þjálf
urum. Vinstra megin er Ingibjörg Björnsdóttir en
hægra megin Natalía Reynisdóttir og Hanna María
Friðriksdóttir. Leikmennirnir eru í efri röð f.v.: Júl
ía Agar, Sara Kristín, Elín Rósa, Emma Sól, María
Lena, Bryndís og Dagný Rún. Neðri röð f.v.: Val
gerður Lilja, Halldóra Elín, Sonja Margrét, Stefanía
og Rannveig.

Uppskeruhátíð barna- og unglingastarfs GKG:

Um 90 krakkar tóku þátt
í Svalamótaröðinni
Fyrir stuttu síðan var haldin
upps keruh át íð barna- og ung
lingastarfs GKG, til að fagna góð
um árangri sumarsins og veita
viðurkenningar og verðlaun. Frá
bær mæting var, en yfir 100 börn
og unglingar mættu. Uppskeruhá
tíðin fór fram í veislusal Breiða
bliks í Smáranum.
Allir þátttakendur í Svalamóta
röðinni, sem er mótaröð 12 ára
og yngri í GKG fengu medalíu fyrir
þátttökuna, en alls tóku 90 krakkar
þátt sem er meira en tvisvar sinn
um fleiri en tóku þátt í fyrra. Ein
nig voru veitt verðlaun fyrir besta
árangur í Svala- og Unglingamóta
röð GKG. Loks voru veittar við
urkenningar fyrir mestu framfar
ir, efnilegustu og framúrskarandi
árangur. Eftir verðlaunaafhending
ar var boðið uppá pizzur og Svala.
Með uppskeruhátíð þessari lauk
sumarstarfinu, en vetraræfingar
hefjast á ný í nóvember í Kórnum.

Svalamótaröðin 2010
9 ára og yngri drengir
o Rafnar Örn Sigurðarson
10-12 ára drengir
o Þorsteinn Ingi Júlíusson
o Sólon Baldvin Baldvinsson
9 ára og yngri stúlkur
o Anna María Björnsdóttir
o Hulda Clara Gestsdóttir
10-12 ára stúlkur
o Freydís Eiríksdóttir

Þessi r krakka r hlutu sérs taka r viðu rk enni nga r, f.v.: Gunnh ildu r
Kristjánsdóttir, Ásthildur Stefánsdóttir, Óðinn Þór Ríkharðsson, Ninna
Þórarinsdóttir, Aron Snær Júlíusson og Ragnar Már Garðarsson.

Unglingamótaröðin 2010
Strákar 12 ára og yngri
o 1. Bjarni Steinn Eiríksson
o 2. Gunnar B. Guðmundsson
o 3. Sigurður Arnar Garðarsson
Strákar 13-14 ára
o 1. Óðinn Þór Ríkharðsson
o 2. Sigurjón Guðmundsson
o 3. Einar Valberg Eiríksson
Drengir 15-16 ára
o 1. Emil Þór Ragnarsson
o 2. Ragnar Már Garðarsson
o 3. Steinar Þorláksson
Drengir 17-18 ára
o 1. Gunnar Gunnarsson
Stelpur 12 ára og yngri
o 1. Borg Dóra Benediktsdóttir

HK er ekki spáð góðu gengi á handboltavellinum en leikmenn ætla
að afsanna það. Fulltrúar HK á kynningarfundinum, fyrirliðar, þjálfar
ar og forsvarsmenn handknattleiksdeildarinnar.

Þjálfarar og fyrirliðar liðanna í
N1-deild karla og kvenna spá HK
6. sætinu í karladeildinni á kom
andi vetri, og vissulega byrjaði
deildin ekki vel en liðið tapaði
fyrir Akureyri í fyrsta leiknum,
og hann var leikinn í Digranesi.
Átta lið spila í deildinni þrefalda
umferð. FH er spáð sigri í deild
arkeppninni en Haukar eru þar
rétt á eftir. Nýliðunum, Aftureld
ingu og Selfossi er spáð tveimur
neðstu sætunum en neðsta liðið
fellur en það sem er í 7. sæti
lendir í umspili. Gróttu er spáð
sigri í 1. deild karla.
Í kvennadeildinni er HK einnig
spá 6. sætinu en liðið lék fyrsta
leikinn við FH sl. sunnudag og tap
aði naumlega. En fall er vonandi
fararheill. Í N1-deild kvenna leika
10 lið en þar sem engin 1. deild
er, fellur ekkert lið. Fram er spáð
deildarmeistaratitilinum en Valur
kemur þar skammt undan.
Erlingur Richardsson tók við
karlaliði HK í sumar sem þjálfari
af Gunnari Magnússyni og hef
ur sér til aðstoðar Kristinn Guð
mundsson en hans bíður erfitt
verke fni en á tveimu r síðu stu
árum hefur fjöldi leikmanna leitað
á önnur mið, einir sjö úr byrjunar
liðinu í fyrra og annar eins hópur
fyrir þetta keppnistímabil. Það er
því ljóst að hjá félaginu er að hefj
ast mikill uppbyggingartími og
því vafasamt að félagið nái ofar á
stigatöflunni en spár segja til um.
En það hafa ekki bara leikmenn
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HK

Brei›abliks

ER

203

Stúlkur 15-16 ára
o 1. Helena Kristín Brynjólfsdóttir

Efnilegust
o Stúlkur: Gunnhildur Kristjánsdóttir
o Piltar: Aron Snær Júlíusson
Viðurkenning fyrir framúrskar
andi árangur
o Stúlkur: Ninna Þórarinsdóttir
o Piltar: Ragnar Már Garðarsson

Ólöf Kolbrún Ragnarsdóttir fyr
irliði HK segir að það sé verkefni
að standa sig betur en spáin segir
til um, eða 6. sætið. Það hafa bæði
komið nýir leikmenn til okkar og
aðrir horfið á braut eða jafnvel
hætt. ,,Það eru tvö lið sem ég held
að muni bera af í vetur, Fram og
Valur, og því munu önnur lið berj
ast um 3. og 4. sætið í deildinni.
Yngri leikmenn koma reynslunni
ríkari inn á keppnina nú úr sterk
um yngri flokkum hjá HK,” segir
Ól Kolbrún Harðardóttir.
Ólafu r Bjarki Gunna rss on er
að snúa aftur til HK eftir keppni í
Þýskalandi. ,,Ég lenti í meiðslum
og var frá í þrjá mánuði og var því
ekki að spila mikið. Vonandi fæ
ég góða leikreynslu hér í vetur og
það gefur mér kannski tækifæri til
að spila aftur erlendis. Okkur er
spáð 6. sætinu sem er auðvitað
ekkert sérstakt, en við munum
setjast niður og ræða markmiðin
í vetur. En þau verða örugglega
metnaðarfyllri en það að vera í 6.
sætinu. Það mun ekkert lið stinga
af í vetur, þetta verður nokkuð
jöfn deild og við munum að sjálf
sögðu blanda okkur í þá baráttu,”
segir Ólafur Bjarki Gunnarsson.

GETRAUNANÚMER

Stúlkur 13-14 ára
o 1. Gunnhildur Kristjánsdóttir
o 2. Bergrós Fríða Jónasdóttir
o 3. Ásthildur Lilja Stefánsdóttir

Sérstakar viðurkenningar
Mestu framfarir
o Stúlkur: Ásthildur Stefánsdóttir
o Piltar: Óðinn Þór Ríkharðsson

farið frá félaginu. Til HK hafa kom
ið markvörðurinn Björn Ingi Frið
þjófsson frá Danmörku, Daníel
Berg Grétarsson frá Fram, Ólafur
Bjarki Ragnarsson frá Þýskalandi,
Hörður Másson frá Selfossi og
Sveinbjörn Björnsson frá ÍR.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is
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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

Það er komið á HREINT!

Til hamingju
Breiðablik!
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