


Það er ekki á hverjum degi sem 
Ungmennafélag Njarðvíkur fagnar 
heimsmeistaratitli en þann 23. septem
ber varð Elsa Pálsdóttir heimsmeistari í 
klassískum kraftlyftingum í -76 kg flokki 
kvenna 60 ára og eldri. Í leiðinni setti 
hún heimsmet í réttstöðulyftu, hné
beygju og samanlögðum árangri. Við 
hjá UMFN óskum Elsu innilega til ham
ingju með þennan glæsilega árangur.

Þá ætla ég að óska körfunni innilega til 
hamingju með bikarmeistaratitilinn sem kom á óvenju legum tíma, 
vaninn er að bikarkeppni ljúki í febrúar en þetta var frábær vítamín
sprauta inn í veturinn og nýtt tímabil. Þetta hefur verið sveiflukennt í ár 
hjá karlaliðinu, liðið var að berjast við að halda sér í efstu deild en var 
svo nálægt því að tryggja sér sæti í úrslitakeppninni. Nú er liðinu spáð 
titlinum og má því sannarlega segja að þetta sé algjör viðsnúningur.

Kvennaliðið í körfunni gerði mjög vel á árinu og tryggðu 
sér sæti aftur í deild þeirra bestu. Þær fara virki lega vel 
af stað á þessu tímabili og stefna beint í toppbaráttuna.

Það má segja að framtíðin sé björt hjá íþróttafólkinu okkar.

Nýtt og glæsilegt íþróttahús er að rísa við Stapaskóla sem áætlað 
er að verði tilbúið næsta haust, við höfum barist lengi fyrir þessum 
umbótum og þökkum Reykjanesbæ fyrir að hlusta og færa okkur 
bætta aðstöðu fyrir íþróttafólkið okkar og alla bæjarbúa.  Einnig 
var nýr og glæsilegur gervigrasvöllur við hlið Reykjaneshallarinnar 
vígður í September og er mikil lyftistöng fyrir fótboltann á svæðinu.

Aðstaðan við Afreksbraut er enn mikið baráttumál sem við höldum 
áfram að framfylgja. Þar viljum við fá almennilega félagsaðstöðu fyrir 
knattspyrnudeildina og allar deildir félagsins ásamt íþróttahúsi. Þetta 
er hægt að byggja í áföngum þar sem vallarhús og félagsaðstaða er í 
forgangi enda aðstaðan sem nú er að þolmörkum komin.  Á nýliðnu 
sambandsþingi UMFÍ fengu UMFN og Keflavík hvatningarverðlaun 
fyrir verkefnið “Íþróttir fyrir börn með mismunandi stuðningsþarfir” 
Þar er á ferðum mjög þarft og gott verkefni sem stuðlar að jöfnum 

tækifærum fyrir börn í Reykjanesbæ. Reykjanesbær setti af stað 
verkefnið “Allir með!” sem stuðlar að jöfnum tækifærum barna til 
iðkunar í íþróttum og tómstundum. Þetta verkefni er risastórt og 
ég hvet alla til þess að kynna sér það vel. Ungmennafélögin tvö 
Njarðvík og Keflavík hafa yfirumsjón ásamt verkefnastjórn og unnu 
meðal annars að því að útbúa myndbönd til þess að kynna allt 
íþrótta- og tómstundastarf sem í boði er í Reykjanesbæ, útkoman 
glæsileg. Um almennt starf innan íþróttahreyfingarinnar er það 
helst að segja að við viljum þakka og hrósa okkar stjórnum, sjálf
boðaliðum og starfsfólki allra deilda fyrir frábært starf á þessum 
tímum covid-19 faraldursins. Dugnaðurinn og eljan við að halda 
starfinu gangandi er með ólíkindum. Nú er íþróttastarfið komið 
á fullt og við vonum öll að það verði ekki frekari hnökrar á í bili.

Verkefnið okkar er að fá alla  aftur inn í starfið sem mögulega 
heltust úr lestinni og halda áfram að fjölga iðkendum félagsins. 

Óska öllum Njarðvíkingum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Ólafur Eyjólfsson formaður UMFN

Framtíðin björt!
Formannsávarp Ólafs Eyjólfssonar
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Ágætu Njarðvíkingar

Senn er árið 2021 á enda og því ekki 
úr vegi að líta yfir farinn veg. Þetta árið 
þurfti stjórn Körfuknattleiksdeildarinn
ar að stíga ansi myndarlega ölduna en 
um leið var í hvívetna verið að gera vel 
í félaginu okkar. Í íþróttum skiptast á 
skin og skúrir og því höfum við Njarðvík-
ingar fengið að kenna á síðustu misseri.

Meistaraflokkar félagsins glímdu við 
ýmsar áskoranir á árinu, karlaliðið varð 
að láta sér lynda að fylgjast með úr
slitakeppninni í sjónvarpinu á síðustu 
leiktíð og kvennaliðið sem sigraði 1. 
deild tapaði úrslitaseríunni en hlaut 
engu að síður sæti í úrvalsdeild kvenna. 

Í upphafi yfirstandandi tímabils varð félag-
ið svo VÍS-bikarmeistari í karlaflokki og þe
gar þetta er ritað sitja nýliðar Njarðvíkur 
á toppi Subwaydeildar kvenna. Já skjótt 
skipast veður í lofti. Árið 2021 er um margt 
einstakt og þegar við náum betri tökum á 
heimsfaraldrinum verður vonandi hægt 
að stunda íþrótta- og lýðheilsustarf 
af meiri festu en undanfarin misseri.

Ég sem formaður verð að taka fram hve 
snortin ég er yfir öflugu baklandi klúbb

sins. Þó gefið hafi á bátinn og oftsinnis ver-
ið hægt að kasta inn handklæðinu þá voru 
fólk og fyrirtæki boðin og búin til þess að 
ganga alla leið fyrir Njarðvík og sú þraut
segja og væntumþykja fyrir klúbbnum 
hefur skapað honum sterka stöðu í dag.

Undanfarin ár hefur stjórn freistað þess að 
sitja fjölskipuð við verkin enda ekki á fárra 
höndum að halda úti allri þessari starf
semi. Með fjölgun erlendra atvinnumanna 
í greininni og metnaðar sem aldrei hverfur 
í Njarðvík er ljóst að sífellt fleiri þurfa að 
mæta í aðgerð upp á dekk og þannig 
viljum við hafa klúbbinn okkar. Allir með! 

Grunnur Njarðvíkinga er dugnaður og 
samtakamáttur eins og Stapinn og gamli 
grasvöllurinn og fleira ber vott um enn 
þann dag í dag. Við erum klúbbur sem 
mun aldrei verða feiminn við að láta hend
ur standa fram úr ermum. Mín heitasta 
ósk er sú að komandi kynslóðir gangi að 
félagi og samfélagi sem vill vera fremst á 
meðal jafningja og færir öllum möguleika á 
því að eiga sér samastað á íþróttasviðinu. 

Ef síðastliðið ár hefur kennt okkur eitt
hvað þá er það að þolinmæði þrautir allar 
vinnur. Íþróttir eru hörð móðir en eins og 

allir vita með harðar mæður, þá er best 
að hlýða, standa við sitt og þá mun nestið 
hennar ylja og efla við allar aðstæður.

Ég óska Njarðvíkingum nær og fjær gleði
legra jóla og farsældar á komandi ári. Með 
þökk fyrir stuðninginn í gegnum tíðina.

 

Fyrir fánann og UMFN

Kristín Örlygsdóttir

Formaður KKD UMFN

Metnaður sem aldrei hverfur:  Metnaður sem aldrei hverfur:  

ALLIR MEÐ!ALLIR MEÐ!



Þrátt fyrir heimsfaraldur þá getum við 
í barna- og unglingastarfi körfunnar í 
Njarðvík horft með jákvæðum augum 
á starfið okkar þetta árið. Við erum 
búin að vera dugleg að leita annarra 
leiða í fjáröflunarverkefnum þar sem 
stórar fjáraflanir eins og Nettómótið 
féll út annað árið í röð og það hefur 
gert okkur kleift að halda úti met
naðarfullu starfi. Við stóðum vaktina 
í Aðventugarðinum fyrir síðustu jól og 
höfum sótt um það verkefni aftur fyrir 
þessi jól. Sölusíðan okkar er einnig 
góð fjáröflun og stefnum við að því 
að efla hana enn meir. 

Verkefni ársins eru mörg og fjölbreytt 
og því mikilvægt að vera með öfluga 
sjálfboðaliða í unglingaráði sem ég 
hef verið lánsöm með þau ár sem ég 
hef unnið fyrir unglingaráð. 

Í vor urðu drengirnir okkar í 7. flokk i 
Íslandsmeistarar og margir aðrir flokk-
ar stóðu sig vel. Lokahóf voru haldin 
með öðru sniði en síðustu ár þar sem 
iðkendur í flokkum 10. ára og eldri 
hittust með sínum þjálfurum. Þar var 
farið yfir starf tímabilsins, veittar viður
kenningar og í lokin var pítsuveisla. 
Iðkendur i minnibolta 5-9 ára tóku 
hins vegar þátt í lokahófsmóti með 
nágrönnum okkar úr Keflavík þar sem 
allir spiluðu leiki og í lokin var öllum 
boðið uppá pylsur og djús. Nettó styrk
ti lokahófsmótið með pylsuveislunni 
auk þess að gefa öllum þátttakendum 
Nettó körfubolta – við þökkum Nettó 
fyrir þeirra stuðning við starfið okkar. 

Á lokahófi drengja-, unglinga- og 
stúlknaflokks voru Elfars- og Áslaugar-
bikararnir afhentir. Áslaugarbikarinn 
var nú afhentur í sjötta sinn. Í ár var 
það Vilborg Jónsdóttir, leikmaður 
stúlknaflokks og meistaraflokks sem 
hlaut þá viðurkenningu að fá Áslaugar-
bikarinn. Elfarsbikarinn hefur verið 
afhentur í tæp 30 ár. Í ár var það 
Bergvin Einir Stefánsson sem hlaut 
Elfarsbikarinn. Á lokahófinu komu 
fjölskyldur bæði Áslaugar og Elfars 
til að afhenda bikarana og þökkum 
við þeim kærlega fyrir þeirra aðkomu 
að því að viðurkenna íþróttakrakkana 
okkar með þessum myndarlega hætti. 

Sumaræfingar voru öflugar í sumar en 
unglingaráð réði Adam Eið Ásgeirsson 
og Veigar Pál Alexandersson sem þjálf-
ara í fullt starf yfir sumarmánuðina til 
að sjá um æfingarnar. Það voru mik-
ið af æfingum í boði og voru margir 
iðkendur sem nýttu sér það vel. Það 
voru átta iðkendur sem voru valin í 
lokahópa yngri landsliða KKÍ og tóku 
þátt í landsliðsverkefnum í sumar frá 
Njarðvík. Öll stóðu þau sig vel og voru 
félaginu sínu og sér til sóma. 

Í sumar var einnig gerður 5 ára 
samnin gur við Loga Gunnarsson um 
yfirþjálfun hjá okkur og erum við í 
unglingaráði mjög ánægð með þann 
stöðugleika sem slíkur langtímasam
ningur ber með sér. Einnig var gerð 
sú breyting að allir þjálfarar skrifuðu 
undir tveggja ára samning í haust sem 
er einnig liður í leit okkar að meiri 

stöðugleika. Þá var ein
nig gerður samningur við 
Ólaf Hrafn Ólafsson um að 
bjóða iðkendum í 7. flokk i 
og eldri á styrktaræfin
gar. Þá hefur unglingaráð 
einnig gert samkomulag 
við Hreiðar Haraldsson 
íþróttasálfræðiráðgjafa hjá 
Haus hugarþjálfun um að 
vera með hugarþjálfun fyrir 
eldri iðkendur auk þess að 

vera með námskeið fyrir alla þjálfara 
hjá körfuknattleiksdeild Njarðvíkur sem 
ætti þá að nýtast öllum iðkendum frá 
leikskólahópi upp í meistaraflokkana 
okkar. Við erum mjög stolt af þessu 
verkefni og teljum að hugarþjálfun 
eigi að vera reglulegur þáttur íþrótta
þjálfunar til að gera okkar iðkendur 
betri liðsmenn og betri persónur bæði 
innan sem utan vallar.   

Unglingaráð hefur einnig hafið vina
samstarf við körfuknattleiksfélagið 
Paterna frá Spáni og eru liðsmenn 
stúlknaflokks Paterna væntanleg í fyr
stu heimsókn klúbbsins til Íslands núna 
í desember og áætlað er að stúlkna-
flokkur KKD Njarðvíkur fari til Spánar 
á vormánuðum 2022. Einn af leik
mönnum Paterna liðsins er Njarðvík
ingurinn Rannveig Guðmundsdóttir 
og verður gaman að taka á móti henni 
og hennar liðsfélögum en liðin munu 
keppa tvo leiki auk þess að æfa saman 
og skoða landið okkar. Með liðinu eru 
einnig þjálfarar og aðstandendur. Það 
eru margir sem koma að skipulagningu 
á svona stóru verkefni eins og þessi 
heimsókn er og þökkum við góðar 
móttökur hjá okkar styrktaraðilum til 
að gera heimsóknina sem besta. Fjallað 
verður um heimsóknina á síðu UMFN 
sem og Karfan.is.

Fh. Unglingaráðs KKD Njarðvíkur óska 
ég iðkendum og fjölskyldum þeirra 
gleðilegra jóla og farsældar á komandi 
ári. Áfram Njarðvík

Guðný Karlsdóttir

Yngriflokkar körfuknattleiksdeildar:  Yngriflokkar körfuknattleiksdeildar:  
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Kæru Njarðvíkingar, nú fer árið senn að 
enda og er því góður tími til þess að líta 
í baksýnisspegilinn og fara yfir liðið ár, 
hvað gekk vel og hvað mátti betur fara. 
Innan knattspyrnudeildar Njarðvíkur fer 
fram öflugt starf sjálfboðaliða sem leg
gja lóð sín á vogaskálarnar til að gera 
knattspyrnustarf Njarðvíkur eins gott 
og mögulegt er. Samstarf knattspyrnu-
deildarinnar með sjálfboðaliðum og 
styrktar aðilum gerir okkur kleyft að hald a 
úti metnaðarfullu knattspyrnustarfi. Í upp-
hafi vil ég því þakka sjálfboðaliðum fyrir 
óeigingjarnt og ómetanlegt framlag til 
knattspyrnudeildarinnar. Einnig vil ég þak
ka þeim fjölmörgu styrktar- og samstarf
saðilum sem studdu félagið á tímabilinu. 
Við erum öll að vinna að sama verkefninu 
– að efla knattspyrnustarf Njarðvíkur. 

Á aðalfundi í ár var gerð stór breyting á 
skipulagi knattspyrnudeildarinnar þegar 
sérstakt meistaraflokksráð var sett á lagg-
irnar. Á fundinum var undirritaður kjörinn 
formaður stjórnar. Sem meðstjórnendur 
voru kjörnir þeir Trausti Arngrímsson, 
Viðar Einarsson, Gylfi Þór Gylfason og 
Styrmir Hafliðason. Gylfi Þór var jafn
framt kjörinn formaður meistaraflokks
ráðs en Styrmir Hafliðason er formaður 
barna- og unglingaráðs. Í lok tímabils 
lét Gylfi Þór af störfum sem formaður 
meistaraflokksráðs. Gylfi kom nýr inn í 
starf knattspyrnudeildarinnar fyrir um 
tveimur árum en hann hefur spilaði stórt 
hlutverk innan knattspyrnudeildarinnar 
á þeim tíma. Fyrir hönd knattspyrnu
deildar Njarðvíkur vil ég þakka Gylfa fyrir 
framlag sitt til knattspyrnudeildarinnar.

Á tímabilinu spilaði Njarðvíkurliðið sam
tals 28 keppnisleiki á vegum KSÍ. Keppni í 
Lengjubikarnum var hætt þegar einn leikur 
var eftir í riðlakeppni. Þetta var annað 
tímabilið þar sem heimsfaraldurinn náði 
að setja mark sitt á undirbúningstíma
bil liðsins. Keppnistímabilið var heilt yfir 
vonbrigði fyrir okkur Njarðvíkinga en liðið 
endaði í 6. sæti með 32 stig. Markmiðið 
fyrir tímabilið var að koma liðinu aftur upp 
í B-deild en meiðsl, Covid og önnur skakka-
föll settu brag sinn á tímabilið hjá liðinu. 
Þá féllum við úr leik í 32liða úrslitum í  
Mjólkurbikaranum í hörkuleik gegn FH. 

Hjá yngri flokkum Njarðvíkur þá náði 2. 
flokkur að halda sæti sínu í B-deild. Í 3. 
flokki er lið okkar enn í C-deild en 4. og 
5. flokki héldum við sæti okkar í B-deild. 
Þá tefldi Njarðvík fram, í fyrsta sinn, 11 

manna liði í kvennaflokki en 4. flokkur 
kvenna var skráður til keppnis í Criðli. 

Á nýju tímabili koma ný tækifæri. 
Knattspyrnudeild Njarðvíkur held
ur áfram að stækka en í dag nálgast 
iðkenda fjöldi hjá yngri flokkum okkar 
400 iðkendur. Með örtvaxandi yngri
flokkastarfi mun knattspyrnudeildin 
þurfa að takast á við nýjar áskoranir til 
að byggja góðan grunn fyrir iðkendur 
okkar. Þannig getum við komið til móts 
við alla iðkendur hvort sem þeim dreym  
ir um að verða atvinnumenn eða ekki.

Njótið vel yfir hátíðarnar og sjáumst 
hress á vellinum á komandi fótboltaári.

Fótboltakveðjur

Brynjar Freyr Garðarsson, formaður 
knattspyrnudeildar Njarðvíkur

Nýtt tímabil - Ný tækifæriNýtt tímabil - Ný tækifæri



manna liði í kvennaflokki en 4. flokkur 
kvenna var skráður til keppnis í Criðli. 

Á nýju tímabili koma ný tækifæri. 
Knattspyrnudeild Njarðvíkur held
ur áfram að stækka en í dag nálgast 
iðkenda fjöldi hjá yngri flokkum okkar 
400 iðkendur. Með örtvaxandi yngri
flokkastarfi mun knattspyrnudeildin 
þurfa að takast á við nýjar áskoranir til 
að byggja góðan grunn fyrir iðkendur 
okkar. Þannig getum við komið til móts 
við alla iðkendur hvort sem þeim dreym  
ir um að verða atvinnumenn eða ekki.

Njótið vel yfir hátíðarnar og sjáumst 
hress á vellinum á komandi fótboltaári.

Fótboltakveðjur

Brynjar Freyr Garðarsson, formaður 
knattspyrnudeildar Njarðvíkur

Síðasta starfsár í yngri flokkunum var fyrir margar sakir 
ansi merkilegt en margir flottir sigrar unnust bæði innan 
sem utan vallar. Fyrst ber að nefna að iðkendum í starfinu 
heldur áfram að fjölga og æfa nú um 400 börn og ung
lingar knattspyrnu hjá Knattspyrnudeild Njarðvíkur.  Við 
höfum lagt mikla áherslu á að bjóða upp á skemmtilegt og 
metnaðar fullt starf með góðum þjálfurum og að krakkarnir 
njóti sín sem best og fái verkefni við hæfi. Fjölgun iðkenda 
er ágætis vísbending um að börnunum líði vel í starfinu 
og finnist gaman að æfa fótbolta í Njarðvík sem er vel.

Af árangri innan vallar á síðasta starfsári er gaman að 
segja frá því að Njarðvík skráði í fyrsta skipti í sögu félag
sins kvennalið til þátttöku á Íslandsmótið í knattspyrnu á 
leikvelli í fullri stærð. Stelpurnar okkar í 4. flokki spiluðu 
fyrstu leiki félagsins 11 á móti 11 og er skemmst frá því að 
segja að þær stóðu sig frábærlega í allt sumar. Strákarnir 

okkar stóðu sig einnig frábærlega en við náðum okkar 
besta árangri í mörg ár í 4. og 5. flokki drengja en báðir 
flokkar kepptu í sterkum B riðli á Íslandsmótinu og end-
uðu um miðja deild. Þá komust strákarnir í C liði 5.flokks 
í úrslitakeppnina og komust alla leið í undanúrslit.  Við 
fórum á öll stærstu sumarmótin í yngri flokkunum og 
stóðu okkar iðkendur sig virkilega vel á þessum mótum 
og ljóst að framtíðin er björt.

Nýtt starfsár hófst í lok september og fer vel af stað. Það 
er margt spennandi fram undan svo sem utanlandsferðir 
hjá 3. og 4.flokkum félagsins næsta sumar og fullt af 
skemmtilegum mótum hjá öllum flokkum.

Barna og unglingaráð knattspyrnudeildar UMFN þakkar 
þjálfurum, iðkendum og foreldrum fyrir ánægjulegt sam
starf á árinu og óskar öllum gleðilegra jóla. 

Yngriflokkastarfið stöðugt að eflastYngriflokkastarfið stöðugt að eflast

Nýtt tímabil - Ný tækifæriNýtt tímabil - Ný tækifæri



Miklar takmarkanir á sumar deildir 
á árinu 2020 varð til þess að aðal
stjórn ákvað á fundi að velja ekki 
íþróttakarl og íþróttakonu ársins 
2020. Árið hefti margar deildir bæði 
í æfingu og keppnum og því var 
þessi ákvörðun ofaná hjá stjórn 
UMFN.  

Ekkert íþrótta-
fólk UMFN 

 valið árið 2020

Íþróttafólk UMFN eftir deildum

Júdó  
Jóhannes Pálsson 

Heiðrún Fjóla Pálsdóttir

Glíma 
Jóel Helgi Reynisson 

Heiðrún Fjóla Pálsdóttir 
 

Körfuknattleikur 
Engin valinn  

 
Knattspyrna 
Kenneth Hogg 

 
Kraftlyftingar 

Sindri Freyr Arnarsson 
Íris Rut Jónsdóttir 

 
Sund 

Karen Mist Arngeirsdóttir 
Fannar Snævar Hauksson 

 
Þríþraut 

Engin valinn Myndir af  ungu kynslóðinni

Ágætis mæting var á aðalfund UMFN 
sem var markaður sóttvarnarað
gerðum þetta árið.  Ólafur Eyjólfs
son var endurkjörinn sem formaður 
og var sitjandi stjórn endurkjörin að 
undanskilinni tveimur breytingum. 
Þórdís Björg Ingólfsdóttir var kjörin 
aðalmaður í stað Jennýjar Lárusdóttur 
og var Hámundur Örn Helgason kos-
inn varamaður í stað Þórdísar. 

 Að loknu kjöri fór formaður  yfir árs
skýrslu stjórnar. Gunnar Þórarinsson 
fór yfir ársreikning félagsins og var 
hann samþykktur samhljóða.

Gestir frá UMFÍ voru þeir Guðmundur 
Sigurbergsson og Lárus B. Lárusson. 
Guðmundur tók til máls og fór í stuttu 
máli yfir s.l. ár þar sem engin mót voru 

haldin á vegum UMFÍ.  Guðmundur 
kom færandi hendi þar sem hann 
veitti Ólafi Eyjólfssyni starfsmerki 
UMFÍ sem veitt er fyrir frábært átak 
eða afrek í félagsstörfum, skipulags
störfum, framkvæmdastjórn eða 
á íþróttasviði. Til grundvallar þarf 
ekki að liggja langt samfellt starf.  

Ólafur Thordersen afhenti svo  Ólafs
bikarinn, Guðnýju B. Karlsdóttur fyrir 
starf hjá unglingaráði körfuknattleiks
deildarinnar, þar sem hún hefur ver
ið í stjórn í um 12 ár og þar af sem 
formaður frá 2018. Mikil ábyrgð er 
á herðum unglingaráðsins og hefur 
Guðný stýrt þessu af mikilli elju og 
dugnaði. 

Heiðursviðurkenningar 2020

Silfurmerki

Sigurður H. Ólafsson 
 

Bronsmerki

Anna Gunnlaugsdóttir 
Einara Lilja Kristjánsdóttir 

Guðbjörg Jónsdóttir 
Gunnlaug F. Olsen 

Guðmundur S. Gunnarsson

Aðalfundur 2021Aðalfundur 2021

Sigurður, Anna, Guðbjörg, Gunnlaug og Guðmundur fengu öll merki UMFN



Myndir af  ungu kynslóðinni

Minning 
Guðbjörn S. Jóhannesson 

Fæddur: 11. janúar 1966  Dáinn: 18. október 2021

Þetta árið kvöddum við góðan félagsmann okkar, Guðbjörn S. Jóhannesson eða Gubba eins 
og hann var jafnan kallaður. Sem ungur maður hafði Gubbi allt með sér, var myndarlegur, 
yfirburðamaður í öllum boltaíþróttum, góður námsmaður sem hafði ekkert fyrir náminu og 
var vinmargur. Hann kom vel fram við alla og aldrei leit hann stórt á sig þó að allt gengi upp 
hjá honum. Hann var einn af góðu strákunum. 

Mikill íþróttaáhugi einkenndi strákana í árganginum og 
snerist allt um íþróttir og bolta og voru þær ansi margar 
stundirnar sem þeir drengirnir eyddu á malbikinu fyrir utan 
Njarðvíkurskóla í körfubolta eða fótbolta. Yfir vetrartímann 
var síðan öllum stundum eytt í íþróttahúsinu (Ljónagryfjunni) 

sem var eins og annað heimili Gubba. Árið 1980 sendi lið UMFN flokk í handbolta til 
Danmerkur og var Gubbi þar fremstur meðal jafningja og leiddi liðið sitt til sigurs. 
Fékk liðið bikar og mynd af þeim birtist í blöðunum. Þetta var mikil frægðarför 
og upplifun á sínum tíma fyrir hópinn en þá voru ferðalög barna í íþróttum ekki 
jafn sjálfsögð og í dag. Reyndar fór liðið tvisvar sinnum til Danmerkur og vann í 
bæði skiptin. Auk þess vann þessi hópur Íslandsmótið í handbolta árið 1981 og 
var Gubbi einn af þeirra bestu mönnum og þótti einn af efnilegustu leikmönnum 
í 4. flokki á Íslandi. 



Mikil gróska hefur verið á 10 ára afmælis-
ári 3N.  Það var góð mæting á æfingar 
deildarinnar, þegar leyfilegt var að hafa 
þær.  Margir voru líka duglegir að æfa 
sjálfir, þegar ekki var leyfilegt að halda 
æfingar vegna heimsfaraldursins. Margir 
eru í hlaupahóp, sundhóp eða hjólahóp 
innan 3N en svo eru það nokkrir aðilar, 
sem æfa með öllum hópunum þremur. 

Þann 27.mars hlupu Börkur og Guðný 
10 ferðir upp og niður Þorbjörn til 

styrktar Krafti, sem er félag ungs fólks 
sem greinst hefur með krabbamein og 
aðstandendur þeirra. Það var góður 
hóp ur af 3N hlaupafélögum, sem fóru 
1 eða fleiri ferðir upp og niður Þorbjörn 
með þeim í hörku kulda og vetrar veðri, 
sem þau létu ekki stoppa sig og þeim 
tókst að safna yfir 300.000kr fyrir Kraft. 

Hjólamótið var haldið í byrjun maí og 
heppnaðist það mjög vel og um 180 tóku 
þátt í mótinu. Sprettþrautin okkar var 

haldin  í ágúst og tæplega 50 
manns sem tóku þátt í henni.  

Hlaupagarpar deildarinnar 
tóku þátt í Hvítasunnuhlaupi
nu, Hengilshlaupinu, Volcano 
hlaupinu, Laugavegshlaup
inu og fleiri hlaupum á árinu. 
Reykjavíkurmaraþonið var 
ekki haldið formlega sökum 
heimsfaraldursins en góður 
hópur 3N hlaupara fóru í höfuð
borgina og hlupu sjálf 10 eða 
21,1km frá Laugardalslaug inni 
og enduðu svo í pottunum 
og fóru saman út að borða. 

Nokkrir hlaupafélagar tóku sig 
saman og skelltu sér vestur 
á firði og tóku þátt í Hlaupa
hátíðinni á Vestfjörðum um 
miðjan júlí, þar sem keppt var 

í sjósundi og götuhlaupi á 
föstudeginum, skemmti
skokki og fjallahjólreiðum 
á laugardeginum og utan-
vegahlaupi, hinni marg
frægu Vesturgötu, á sunnu
deginum. Þetta var frábær 
helgi, þar sem allir skemm
tu sér mjög vel og veður
guðirnir léku við okkur.

Hápunktur ársins var án 
efa tveggja daga hlaupa
ferð 3N frá Landmanna
laugum yfir í Þórsmörk, 
þar sem hinn svokallaði 
Laugavegur var hlaupinn 
á 2 dögum og gist var í 
Hvanngili. Fyrri daginn var 
hlaupið um 30km og 25km 

seinni daginn. 30 manna hópur fór í fer
ðina og hver og einn á sínum hraða. Við 
þökkum Helenu og Huldu kærlega fyrir 
að hafa komið með þessa snilldarhug
mynd og látið hana verða að veruleika.                

Í desember hefur alltaf verið nóg um 
að vera hjá 3N. Þorláksmessusundið, 
Kirkjuhlaupið á annan dag Jóla kl.11 
frá Vatnaveröld, en þá hafa allir mætt, 
sem vilja vera með, bæði félagsmenn 
og fullt af öðrum hlaupurum í Reykja-
nesbæ og hafa hlaupið á milli kirkna í 
Reykjanesbæ með jólasveinahúfur og 
hafa haft mikið gaman af. Kirkju hlaupið 

3N 10 ára! Skemmtilegt starfsár3N 10 ára! Skemmtilegt starfsár



endar við Innri Njarðvíkurkirkju með 
ljúffengu heitu SolluKakói. Solla hef-
ur síðan keyrt hlauparana heim, 
sem ekki kjósa að hlaupa til baka.

Árinu lýkur síðan með hinum árlega 
Klemma, sem Klemmi sjálfur hefur 
hlaupið í yfir 20ár, en 3N félagar og 
aðrir hlauparar hafa hlaup ið með 
sl. 9 ár. Sumir labba, aðrir skokka 
eða hlaup a og svo er alltaf einh

verjir sem hjóla hringinn. Hver og 
einn velur vegalengd við sitt hæfi, 
5-24km. Hlaupið hefst heim a hjá 
Klemma í Heiðarbólinu, hlaupið er 
útí Sandgerði og Garð og Klemma
num lýkur svo heima hjá Klemma. 

Við viljum nota þetta tækifæri til 
að þakka Klemenzi Sæmundssyni, 
hlaupaþjálfara 3N fyrir frábært starf 
á sl. 9 árum, en hann hætti störfum í 

haust. Börkur Þórðarson og Guðný 
Petrína Þórðardóttir tóku við starfi 
hlaupaþjálfara 3N og hafa staðið 
sig ótrúlega vel og það er mjög mikil 
gróska búin að vera í hlaupahópnum 
í haust. Við viljum hér með þakka 
þeim fyrir frábært starf á árinum. Ása 
Guðný og Ármann voru hjólaþjálfara
rnir okkar fyrri hluta árs en hættu 
störfum og viljum við hér með þakka 
þeim fyrir frábært starf. Baldur Sæ
mundsson tók að sér hjólaþjálfunina 
í haust og færum við honum mikl ar 
þakkir fyrir hans frábæra starf sem 
hjólaþjálfari 3N. Einnig viljum við 
þakka Jónu Helenu Bjarna dóttur, 

sundþjálfara fyrir frábært starf á 
árinu. Og að lokum viljum við þakka 
félagsmönnum og konum fyrir að 
vera dugleg að mæta á æfingarnar 
og gera þær svona skemmtilegar og 
einnig fyrir að hafa verið ofurdugleg 
að æfa sjálf, þá sérstaklega að hlaupa, 
þegar æfingar hafa ekki verið leyfðar.  

Guðbjörg Jónsdóttir, ritari 3N



Hvernig fór ég að þessu öllu?Hvernig fór ég að þessu öllu?
Ólafur Thordersen um æskuárin, ferilinn og góðar og erfiðar ákvarðanirÓlafur Thordersen um æskuárin, ferilinn og góðar og erfiðar ákvarðanir
Þeir eru þó nokkrir hér í Njarðvíkinni sem 
í raun allir þekkja. Mörg eru þau nöfnin og 
þar er nafnið Óli Thord líkast til búið að 
brennimerkja sig rækilega inn sögu bæði 
Njarðvíkur og UMFN .  Ólafur Thordersen 
er fæddur 1966 og byrjaði fyrstu 5 ár ævi 
sinnar eins og margir góðir Njarðvík ingar 
í Grænásnum, innan girðingar. Þarna 
ólust upp með honum Örlygsbræður og 
Ástþór Inga og fleiri. „Þetta voru mikið 
til starfsmenn sem voru í kringum flugið 
sem bjuggu þarna og starfsmenn íslenska 
ríkissins.  Þarna vorum við ekki byrjuð í 
neinum íþróttum krakkarnir heldur vorum 
við í kiddó, brennó og svo var mikið sport 
að safna í brennuna man ég.” sagði Óli 
þegar hann rifjar upp sína fyrstu minnin
gar úr barnæskunni. „Þegar við flytjum 
svo úr Grænás árið 1971 þá var engin 
sem vildi flytja úr Grænás nema mamma. 
Hún vildi bara flytja í eigið hús, en þetta 
var skemmtilegt samfélag” bætir Óli við. 

„Við fórum mörg ár eftir þetta uppí Grænás 
um áramót, svo er Stefán bróðir fæddur 
í Grænás, hann er rosalega montin með 
það að í vegabréfinu hans er hann fædd-
ur í Njarðvík.  Ég segi bara að hann sé 
hálfur kani. “ segir Óli og hleður vel í sinn 
einstaka og smitandi hlátur. Þessi hlátur 

átti eftir að poppa upp þó nokkru sinnum 
oftar í þessu spjalli okkar við kappann.  

Áður en íþróttirnar hófust voru Óli og 
hans félagar nokkuð iðnir við hin ýmsu 
strákapör eins og gengur og gerist. „Það 
var bara þetta hefðbundna þegar við vor
um að smygla okkur inn í íþróttahúsið 
og við vorum að sniglast uppá velli með 
lögguna á hælunum. Gerðum at í húsum 
og svo áttum við það til að kveikja bál rétt 
innan girðingar við litla kátínu frá her 
lögreglunni. Við rukum svo inní skemmu 
og földum okkur sem var skammt frá og 
hlógum okkur máttlausa af löggunni. Voða
lega mikið sport. Við vorum kannski aldrei 
að gera neinum eitthvað illt, bara meiri 
svona vitleysisgangur í okkur. En svo voru 
það íþróttirnar sem að í raun tóku okkur 
alveg frá allri frekari vitleysu. Við vorum 
allir gersamlega ofvirkir og því var fínt að 
öll þessi orka brytist út í íþróttunum. Ég 
man reyndar sérstaklega eftir einu atviki 
þar sem ég og Hreiðar vorum að teika og 
næsti bíll fyrir aftan var Krissi (Kristbjörn 
Albertsson) kennari. Hann blikkaði og 
blikkaði bílinn sem við hengum í og sá 
bílstjóri fattaði ekki neitt. Við náðum svo 
að henda okkur af og komast frá þessu. 
En daginn eftir í skólanum fórum við ra
kleiðis til skólastjórans fyrir uppátækið.”

Það lá því beinast við að við spurðum Óla 
um hans fyrstu spor í íþróttum og hans 
æsku þar. Það lifnaði aldeilis yfir okkar 

manni og greinilega góðar minningar. 
„Fyrstu minningarnar af íþróttum var þeg-
ar ég var að fara með pabba á æfingar 
í Krossinum. 4-6 ára gamall og hann að 
þjálfa kvennalið UMFN í handbolta sem 
var hörku lið.  Þær enduðu í 2. Sæti minnir 
mig í efstu deild og þarna voru kempur 
eins og Obba Garðars, Hanna Þormars, 
Mæja Sig, Mattý og Jenný Lár.  Það er ekki 
fyrr en 1973 sem að mín fyrstu spor í 
handboltanum voru tekin, ég man við 
fórum úr litla salnum niðri í Gryfjunni 
sem í dag er lyftingasalur og upp í stóra 
salinn. Það var gríðarleg stemmning þegar 
Ljóna gryfjan var tekin í notkun, ég man vel 
eftir því.  Svo flakkaði maður í allar íþrótt-
irnar eins og gekk á þessum tíma, bæði í 
fótboltann og körfuna.”   En svo fór æsku 
alvaran að taka við strax á 10 ára aldrinum 
þegar skipulagðar æfingar í handbolta 
voru ekki fyrir hendi þá náttúrulega er 
alger óþarfi að leita langt yfir skammt. 

„Við erum þarna 10-11 ára og þá langaði 
okk ur piltunum nokkrum að prufa hand
bolta en það var engin til að þjálfa, þannig 
að það voru hæg heimatökin hjá mér. Ég 
sótti bara gamla kallinn og hann þjálfaði 
okkur.  Þarna í þessu lið voru Hreiðar 
Hreiðars, Gauji Hilmars, Guðbjörn Jó
hannesson, Reynir Kristjáns hörku mark

Stebbi bróðir er hálfur 
kani í raun

Vantaði þjálfara og náðum 
í þann gamla



Hvernig fór ég að þessu öllu?Hvernig fór ég að þessu öllu?
manni og greinilega góðar minningar. 
„Fyrstu minningarnar af íþróttum var þeg-
ar ég var að fara með pabba á æfingar 
í Krossinum. 4-6 ára gamall og hann að 
þjálfa kvennalið UMFN í handbolta sem 
var hörku lið.  Þær enduðu í 2. Sæti minnir 
mig í efstu deild og þarna voru kempur 
eins og Obba Garðars, Hanna Þormars, 
Mæja Sig, Mattý og Jenný Lár.  Það er ekki 
fyrr en 1973 sem að mín fyrstu spor í 
handboltanum voru tekin, ég man við 
fórum úr litla salnum niðri í Gryfjunni 
sem í dag er lyftingasalur og upp í stóra 
salinn. Það var gríðarleg stemmning þegar 
Ljóna gryfjan var tekin í notkun, ég man vel 
eftir því.  Svo flakkaði maður í allar íþrótt-
irnar eins og gekk á þessum tíma, bæði í 
fótboltann og körfuna.”   En svo fór æsku 
alvaran að taka við strax á 10 ára aldrinum 
þegar skipulagðar æfingar í handbolta 
voru ekki fyrir hendi þá náttúrulega er 
alger óþarfi að leita langt yfir skammt. 

„Við erum þarna 10-11 ára og þá langaði 
okk ur piltunum nokkrum að prufa hand
bolta en það var engin til að þjálfa, þannig 
að það voru hæg heimatökin hjá mér. Ég 
sótti bara gamla kallinn og hann þjálfaði 
okkur.  Þarna í þessu lið voru Hreiðar 
Hreiðars, Gauji Hilmars, Guðbjörn Jó
hannesson, Reynir Kristjáns hörku mark

maður, Ómar Ellerts og Doddi 
Ólafs og svo komu úr 67 ár
gangnum, Kiddi Einars, Teitur, 
Nonni Magg, Lalli Gunn, Biggi 
Sanders og fleiri.Eddi (Eðvarð 
Þór) end aði náttúrulega í 
sund inu en í yngriflokkum 
var hann markmaður í fót
boltanum.  Þetta var svona 
liðið í raun og þetta var gríðar
lega sterk ur íþróttakjarni í 
þessu liði.  Við      verðum 
Íslandsmeist arar í handbolta 
og körfubolta eitt árið, og þá 
er ég að tala um þennan 66 
árgang sem var svo fylltur 
upp með 67 árgangnum. Í 
fótboltanum töpuðum við 
eitt árið einum leik gegn 
Þór í Vestmannaeyjum sem 
svo urðu það árið Íslands
meistarar og undirstrikar það 
kannski hversu sterkur þessi 
kjarni var.” Þessar staðreyndir 
þarna sem Óli lýsir ættu í raun 
að ekki að koma mörgum á óvart því hluti 
af þessum kjarna endaði í körfuboltanum 
og setti í gang það færiband af titlum sem 
þar stóð yfir megnið af 8. og 9. áratugnum.  
En leiðir Óla hinsvegar lágu meira í hand
boltann. „Við í handboltaliðinu á þessum 
árum förum svo erlendis á mót allavega 
tvisvar og unnum mótin í bæði skiptin en 
mér er minnistætt að í seinna skiptið þá 
var spilað kvöldið fyrir úrslitaleik mótsins 
úrvalslið Norðurlanda gegn Þýskum liðum. 
Og við áttum að spila úrslitaleik við lið 
frá Svíþjóð. Svíarnir vildu ekki vera með 
í þessum úrvalsleik þannig að úrvalslið 
Norðurlanda var að megninu til Njarðvík-
ingar.  Við unnum þennan úrvalsliða leik að 
sjálfsögðu og tókum svo úrslitaleikinn gegn 
vel hvíldum Svíunum daginn eftir 19:6.” 

Við gátum ómögulega skilið þar við án þess 
að fá eina glettna sögu frá þessum tímum 
„Í keppnisferðum var alltaf fjör náttúru
lega og eitt skiptið þegar við vorum inní 
Hafnarfirði, fyrsta árið okkar í handbolta 
og við grænir bakvið eyrum. Með okkur 
var Sigurjón Hafsteinsson (Sjonni) og það 
var alltaf bannað að vera með klístur í 
Ljónagryfjunni og við höfðum aldrei séð 
þetta. Við vissum ekkert hvað þetta var 
og klíndum þessum út um allt á lófana en 
Sjonni toppaði þetta og setti á lærin á sér. 
Líklega eini handboltamaðurinn í heimi
num sem hefur sett klístur á lærin á sér.” 

Þegar efri ár táningsaldurs gengu í garð 
fer hópurinn að skiptast upp. Á meðan 
Óli og fleiri héldu tryggð sína við hand
boltann fóru aðrir í körfuboltann.   „Þe
gar við erum ca. 16-18 ára gamlir þá fer 

hópurinn að tvístrast svolítið, sumir fara 
í körfuboltann eins og flestir vita og við 
nokkrir aðrir höld um áfram í handbolt-
anum. Meistara flokkur er stofnaður og 
við fengum Guðmund Árna Stefánsson 
fyrrum þingmann til að þjálfa okkur. Þarna 
rákumst við guttarnir á vegg þegar alvöru 
handboltalið voru að koma í heimsókn. 
Man að Afturelding kom með Axel Axels
son fyrrum kempu í handboltanum og 
ég lenti í því að reyna að stoppa hann og 
ég var bara keyrður niður. Ég hugsaði þá 
með mér , hvað er ég eiginlega að gera í 
þessari íþrótt gersamlega valtaður niður 
í gólfið.”  Uppfrá þessu hófust bestu ár 
handboltans í Njarðvík og mikið gekk á. 
„Við rífum þetta svo áfram í handbolta
num og ég man eftir úrslitaleik við Selfoss 
eitt árið.  Tvær fullar rútur úr Njarðvík 
mættu á Selfoss og okkur dugði jafntefli en 
þeir þurftu að vinna til að vinna deildina.  
Selfoss vann að lokum með einu marki 
þegar þeir skoruðu úr horninu á síðustu 
sekúndum leiksins. Náttúrulega búið að 
reka mig út af þarna undir lokin í þessum 
leik.  En bæði lið fóru upp í 2. deild og 
vorum þá með ágætis lið í mörg ár.” Það 
urðu svo straumhvörf í handboltanum í 
Reykjanesbæ þegar Njarðvík og Keflavík 
sameinuðust undir nafni HKN. „Ég fullyrði 
það þetta árið hefðum við átt að fara upp í 
efstu deild. Það voru 3 yfirburða lið í þess
ari deild. Ásamt okkur voru það ÍR og Þór 
Akureyri og úr varð að þessi tvö lið fóru 
upp og héldu sér í topp 6 þar í þó nokkur 
ár eftir.  Þarna í raun deyr handboltinn í 
Reykjanesbænum með því að við náum 
ekki að fara upp með þetta sterka lið. 
Þarna var Magnús Már Þórðarson sem í 
kjölfarið fer og endar sem landsliðsmaður, 
Einvarður Jóhanns fer í KA, ég fer í Víking 
og fleiri leikmenn sem enda í efstu deild og 
eru byrjunarliðsmenn þar í öðrum liðum.” 

Þarna aftur er ákveðin stór ákvörðun 
tekin hjá þessum ástsæla Njarðvíking. 
Að yfirgefa félagið og deildina sem hann 
hafði átt þátt í að byggja upp og halda 
gangandi öll þessi ár.  „Ástæða þess að 
ég fer í Víking er einfaldlega sú að ég vildi 
ekki líta tilbaka og sjá eftir að hafa ekki 
prufað þetta.  Þetta var hörku Víkings
lið á þessum tíma og ég var líklega eini í 
byrjunar liðinu ekki með landsleik á bakinu.  
Þarna er svo farið að halla undir seinni 
hluti á mínum ferli í handboltanum og 
ég í raun sé ekki eftir neinu. Maður hefði 
kannski viljað fara og spila á Norðurlönd
unum. Ég fékk sénsinn á því en fór ekki.” 

Ólafur er jaxl og þannig þekkir fólk hann. 
Harðduglegur og lét aldrei neitt eftir sig 
liggja þegar kom að slíku. Sá dugnaður 
hefur skilað honum ríkulega. „Fyrsta vinn
an sem ég vann var að selja Dagblaðið 
og fór svo fljótlega að vinna hjá Karvel 
Ögmundssyni að naglhreinsa spítur þeg
ar uppgerð á Herðubreið og Skjaldbreið 
stóð yfir.  Þarna vorum við Hreiðar, Biggi 
Sanders, Teitur, Frikki Rúnars og fleiri.  
Svo seinna fór ég að vinna hjá Gæja í Koti 
í fiskinum, vann þar allavega tvö sumur.” 

En það er svo enn eitt stórskrefið í lífi 
Óla sem tekið er árið 1981. Líkast til 
spor sem að Óli bjóst ekki við að mynd i 
verða svo stórt í hans lífi. „Þarna byr
ja ég í ruslinu og er búinn að vera þar 
síðan. Og núna í desember er einmitt 
40 ára starfs afmæli mitt á sama stað. 
Við byrjuðum 6 menn, keyptum fyrsta 
pallbílinn á 100 þús kall. Svo þróast þetta 

Vantaði þjálfara og náðum 
í þann gamla

Klístrið á óvenjulegan stað 
hjá Sjonna

Eini maðurinn í liðinu ekki 
með landsleik



uppí að verða stærra og  stærra og í dag 
er Íslenska Gámafélagið með 260 manns 
í vinnu. Ég keyri því reglulega í vinnu í 
höfuðstöðvarnar í Reykjavíkinni en þar 
gæti ég aldrei búið samt. Það er bara best 
að búa í Njarðvík” sagði Óli og glotti við 
enda ekkert annað er sannleikur þar á ferð!

Þrátt fyrir góðan gang í ruslinu þá 
var ýmislegt sem Óli tók til hend-
inni við og þar á meðal að stýra 
glaum og gleði sem fylgdi Stapanum. 

„Jú jú við Galsabræður tókum við Stapan-
um eitt árið, skemmtilegur tími. Við vildum 
prufa svona rekstur og þetta var gríðarleg 
yfirlega. Maður á stundum til að fara í of 
mikið. Þegar maður hugsar til baka þá 
spyr maður sjálfan sig, hvernig fór maður 
að þessu.  Þarna er maður með ruslið, 
stýra Stapanum með fjölskyldu og er að 
æfa líka á fullu.  Svo tók við pólitíkin, var 
þar í 12 ár í bæjarstjórn.  Ég held að ég 
hafi verið búinn að vera á fullu í allskonar 
störfum bæði launuðum og ólaunuðum í 
einhver 30 ár þegar ég fékk bara nóg og 

tók að draga mig úr hinu og þessu hægt 
en örugglega.    Í dag er ég bara kóti
lettukall, fer á Lions fundi og mæti þegar 
ég get á leiki hjá mínu liði UMFN, hvort 
sem það sé í fótbolta eða körfubolta.”  En 
hvenær gerðist það að Óli sá ljósið og fór 
að bremsa sig aðeins af?  „ÉG??  Meira 
kannski konan” sagði Óli og svo hlóð hann 
í hláturinn sem smitaði yfir í spyrilinn.  

Við spóluðum aðeins 
áfram og fórum að tala 
um nútímann og hver
nig hann Óli sér þetta 
allt fyrir sér í dag og 
hvort hann hafi áhygg-
jur eða sér þetta fyrir 
sér vera að fara í rétta 
átt.  Óli er beggja blands. 
„Aðbúnaður í dag er 
náttúrulega töluvert 
betri og flottari en ég 
hef ákveðnar áhyggjur 
af meistaraflokkunum 

okkar ef við horfum til körfuboltans og 
fótboltans.  Þetta voru að stórum hluta 
alltaf heimamenn, en í dag er verið að 
sækja mikið af afli erlendis frá. Ég hugsa 
að Hreiðar, Teitur og Kiddi hefðu ekki 
farið langt  í þessu landslagi sem er í dag.  
Eitthvað kostar þetta náttúrulega, en ég  
dálæti mitt af því fólki sem starfar í stjórn
um og öðru fyrir klúbbinn er ómælanlegt. 
Skýringin á þessu er væntanlega kröfur um 
titla, en svo er það eins og síðasta tímabil 
hjá okkur í körfunni erum við á þröskuldi 
þess að falla en útlendingarnir björguðu 
þessu að lokum. En kröfurnar eru einnig 
meiri á leikmenn, nú eru menn farnir að 
æfa á morgnanna snemma og svo aftur 
um kvöldið. Þetta er breytt landslag.  Til 
dæmis þegar ég var að þá gat maður verið í 
handbolta á veturna og fótbolta á sumrin.” 

Í þessu samtali okkar átti Óli það til með 
að skjóta inn góðum sögum sem rifjuðust 
upp og akkúrat þarna datt inn hans sein-

asta ár í fótboltanum. Heyrðu talandi um 
fótboltann þá var ég með Helga Arnars 
eitt árið aðstoðarþjálfari, gerði honum 
greiða. Hann átti inni hjá mér eftir að hann 
gerði mér greiða og var ritari Alþýðuflokk
sins hér um árið.  Þar kynntist ég miklum 
snillingum eins og Guðna Erlends, Gísla 
Fowler, Hauk Aðalsteins, Bjarni Sæm og 
fleiri. Þetta voru gríðarlega skemmtilegir 
tímar. En þarna á æfingum fór ég að leika 
mér að vera með í markinu nema hvað 
að einn leikinn þá vantaði leikmann á 
skýrslu gegn Ármann. Nú mitt nafn fer 
á skýrsluna en aldrei óraði ég það að ég 
færi inná.  Fer fyrir leik á Sælasjoppu og 
náði mér í popp og settist á bekkinn með 
mín sólgleraugu. Nema hvað eftir tveggja 
mínútna leik lendir okkar markmaður í 
samstuði og fer útaf meiddur.  Ég hugsaði 
með mér, Nei andsk….nú fer ég inná og 
klúðra öllu tímabilinu. En þetta blessaðist 
og ég hélt hreinu í þessum leik, unnum 3:0.  
Þetta var skemmtilegt lið, lið sem maður 
hefði viljað fara upp með stemmningslega 
séð.  Okkur gekk bölvanlega að komast 

úr þessari 4. deild og þetta árið kláraði 
ég í markinu og við lendum á móti Leikni 
Fáskrúðsfirði í úrslitakeppninni. Við unnum 
fyrri leikinn 1:0 þar sem að Gísli Fowler 
skoraði sigur markið. En svo töpum við úti 
leiknum 3:0 og ég man eftir leik þá kemur 
einn sveitadurgurinn, stingur hausnum 
inní klefa hjá okkur og öskrar „Fagniði 
nú kanamellurnar ykkar.”  Við hlógum af 
þessu eftir á en hann var heppinn að við 
náðum ekki í skottið á honum þá.  Þetta 
voru mín síðustu spor í fótboltanum. Á 
þessum kjarna leikmanna var byggt og þeir 
fóru svo upp einhverjum nokkrum árum 
síðar og svo áfram beint uppí 2. deild.”

Óli hinsvegar sér margt jákvætt hjá klúbb
num þessi dægur og skemmst frá því er 
að nefna þegar karfan tók loksins titil. 
„Fótboltinn og karfan eru að gera fína 
hluti. Þessi bikarmeistaratitill í körfunni 
var virkilega sætur og maður fann alveg 
fyrir þessu hérna í samfélaginu hversu 
mikilvægur hann er. Fótboltinn er svo 
að semja við leikmenn og Bjarni Jó er 
fagmaður í þessu. Þeir auðvitað stefna 
á að fara upp en þessar neðri deildir 
eru bara býsna erfiðar og virðast bara 
verða erfiðari.  En svo er gríðarlega 

gaman að fylgjast með stjórnarfólkinu 
hjá þessum deildum. Aftur verð ég að 
ítreka dálæti mitt á þessu fólki en þetta 
er vandmeð farið að vera í svona stjórn.  
En þetta snýst kannski svolítið um að 

Í rusli í 40 ár

Hvernig fór maður eigin
lega að þessu?

Fagniði nú kana mellurnar 
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Barist fyrir stærð  
Ljónagryfjunar

Í framhaldinu eigum við 
að fara á Afreksbraut



asta ár í fótboltanum. Heyrðu talandi um 
fótboltann þá var ég með Helga Arnars 
eitt árið aðstoðarþjálfari, gerði honum 
greiða. Hann átti inni hjá mér eftir að hann 
gerði mér greiða og var ritari Alþýðuflokk
sins hér um árið.  Þar kynntist ég miklum 
snillingum eins og Guðna Erlends, Gísla 
Fowler, Hauk Aðalsteins, Bjarni Sæm og 
fleiri. Þetta voru gríðarlega skemmtilegir 
tímar. En þarna á æfingum fór ég að leika 
mér að vera með í markinu nema hvað 
að einn leikinn þá vantaði leikmann á 
skýrslu gegn Ármann. Nú mitt nafn fer 
á skýrsluna en aldrei óraði ég það að ég 
færi inná.  Fer fyrir leik á Sælasjoppu og 
náði mér í popp og settist á bekkinn með 
mín sólgleraugu. Nema hvað eftir tveggja 
mínútna leik lendir okkar markmaður í 
samstuði og fer útaf meiddur.  Ég hugsaði 
með mér, Nei andsk….nú fer ég inná og 
klúðra öllu tímabilinu. En þetta blessaðist 
og ég hélt hreinu í þessum leik, unnum 3:0.  
Þetta var skemmtilegt lið, lið sem maður 
hefði viljað fara upp með stemmningslega 
séð.  Okkur gekk bölvanlega að komast 

úr þessari 4. deild og þetta árið kláraði 
ég í markinu og við lendum á móti Leikni 
Fáskrúðsfirði í úrslitakeppninni. Við unnum 
fyrri leikinn 1:0 þar sem að Gísli Fowler 
skoraði sigur markið. En svo töpum við úti 
leiknum 3:0 og ég man eftir leik þá kemur 
einn sveitadurgurinn, stingur hausnum 
inní klefa hjá okkur og öskrar „Fagniði 
nú kanamellurnar ykkar.”  Við hlógum af 
þessu eftir á en hann var heppinn að við 
náðum ekki í skottið á honum þá.  Þetta 
voru mín síðustu spor í fótboltanum. Á 
þessum kjarna leikmanna var byggt og þeir 
fóru svo upp einhverjum nokkrum árum 
síðar og svo áfram beint uppí 2. deild.”

Óli hinsvegar sér margt jákvætt hjá klúbb
num þessi dægur og skemmst frá því er 
að nefna þegar karfan tók loksins titil. 
„Fótboltinn og karfan eru að gera fína 
hluti. Þessi bikarmeistaratitill í körfunni 
var virkilega sætur og maður fann alveg 
fyrir þessu hérna í samfélaginu hversu 
mikilvægur hann er. Fótboltinn er svo 
að semja við leikmenn og Bjarni Jó er 
fagmaður í þessu. Þeir auðvitað stefna 
á að fara upp en þessar neðri deildir 
eru bara býsna erfiðar og virðast bara 
verða erfiðari.  En svo er gríðarlega 

gaman að fylgjast með stjórnarfólkinu 
hjá þessum deildum. Aftur verð ég að 
ítreka dálæti mitt á þessu fólki en þetta 
er vandmeð farið að vera í svona stjórn.  
En þetta snýst kannski svolítið um að 

hafa nóg af fólki og lítið álag á öllum. Öll 
þyngslin eiga það til að lenda á sama fólk
inu og þá er fólk fljótt að verða þreytt.”

Við færum nú samtal okkar á mál málan
na sem eru mannvirkjamál félagins sem 
hafa verið í brennidepli síðustu ár. Þá 
rifjast upp fyrir Óla ansi skemmtileg og 
fróðleg minning frá byggingu Ljónagry
fjunnar.  „Pabbi var formaður byggingar-
nefndar íþróttahússins og það var svakaleg 
barátta með hvernig húsið ætti byggja 
upp. Ég man að fyrstu hugmyndir voru 
þær að það átti bara að fylla kjallarann 
upp með grjóti og sund átti bara að fara 
fram út í sjó eða í Keflavík.  En þeir fengu 
það í gegn að gera sundlaug þarna. Svo 
átti fyrst bara að gera hálft hús en þeir 
börðust hart fyrir þessu að fá þetta byggt 
eins og það er núna. Þetta hús ég man 

alveg eftir því að þetta var opið frá 8 á 
morgn anna til 11 á kvöldin. Það voru allir 
í nágreninu að koma að æfa, Keflvíkingar, 
Garðbúar og meira segja Grindvíkingar.  
Það var setið um hvern tíma. Þetta var í 
raun alger bylting á þessum tíma. Keflavík 
var þá í barnaskólanum (Myllubakka) og 
þetta var mitt annað heimili, það var alltaf 
eitthvað um að vera.  Síðan eru liðin 50 
ár og nýtt hús er að koma í Stapaskóla.” 

Við héldum Óla á þessum dampi og 
spurðum hann út í þá framkvæmd og 
svo um þá ósk félagsins að fá sitt hús að 
Afreksbraut. „Þetta er síðasta nefndin sem 
ég var í fyrir Njarðvík. Rökin hjá mér eru 
þau að það þurfti nýtt hús og það 
var verið að byggja þarna skóla.  
Hárrétt að nýta þetta tækifæri.  
Koma fleirum á leiki og þjónusta 
innra hverfið. Við megum ekki 
gleyma að það þarf að þjónusta 
þetta hverfi því það er alltaf að 
stækka. Sjáðu t.d. að Fram var 
boðið að fara í Grafarvoginn í 
Reykjavíkinni. Í framhaldi af þessu 
í hinum fullkomna heimi eigum 
við auðvitað að byggja hús hér á 
Afreksbraut.”   Sú staðreynd að 
bæjarfélagið liggi nú ekki á nein
um gullpotti er staðreynd sem 
allir vita og því kannski ekki úr 
vegi að spyrja hvort Afreksbraut 
gæti verið fjármögnuð öðruvísi? 
“Jahh nú sko var Reykjaneshöllin 
byggð á sínum tíma af ÍAV og þeir 
eiga húsið og leigja Reykjanes
bæ hana til 30 ára. En svo var 
alltaf sagt að við fengjum svo að 
kaupa húsið á 2 krónur eftir að 
leigu samningi lyki, en ég held 
að það hafi verið bölvuð lygi.   
Ég var hlynntur að byggja þetta 

hús en við (bærinn) hefðum átt að byggja 
þetta hús sjálf þá hefði það borgað sig 
upp á 25 árum. Það verður fróðlegt að 
sjá þegar þessi leigusamningur rennur 
út, það verður bara gerður annar leigu
samningur. Þeir gefa okkur ekki húsið.”

Á þessum tímapunkti er kaffibollinn komin 
til botns og við viljum fara að loka þessu 
samtali okkar þó svo að þetta hefði get-
að verið einhverja daga til viðbótar rétt 
eins og fyrir ári með Hreiðari félaga Óla. 
Við spyrjum Óla aðeins út í hinn nútíma 
félagsmann og hvernig hann sér hann fyrir 
sér. „Eðlilega hefur þetta mikið breyst, 
þegar maður var að alast upp hérna um 
árið þá voru aldrei foreldrar með í keppnis-

ferðum.  Þá var bara einn þjálfari með allt 
liðið. Það var hægt að telja á annari hendi 
foreldra sem mættu á leiki barna sinna. 
Það jákvæða við þetta í dag er að það er 
mikið af foreldrafélögum og þróun á ung
lingastarfi er gríðarlega jákvæð. Hérna um 
árið gat maður bara farið á æfingu eftir 
kl 17:00 því þjálfarinn var alltaf að vinna. 
Þetta eru breyttir tímar og jákvætt en ég er 
á því að það á að koma þessum íþróttum 
meira bara inní skólana. Það eiga öll börn 
að eiga rétt á því að stunda íþróttir, það 
hefur líkast til aldrei verið mikilvægara 
að hafa börn í íþróttum eins og í dag. 
Refsing in hérna um árið var sú að maður 
var rekinn heim að hugsa sinn gang. Núna 
er refsingin að henda börnum út að leika.” 

Fagniði nú kana mellurnar 
ykkar

Barist fyrir stærð  
Ljónagryfjunar

Í framhaldinu eigum við 
að fara á Afreksbraut



Massi átti frábært keppnisár í Kraftlyft
ingum sem og ólympískum lyfting-
um. Íslandsmeistarar, bikarmeistar-
ar, heill hellingur af Íslandsmetum, 
Evrópumeistarar og heimsmeist-
ari ásamt nokkrum heimsmetum!

Lyftingasalur Massa  Lyftingadeildar 
UMFN opnaði aftur fyrir almenning 24.feb-
rúar við mikinn fögnuð. Æfingar höfðu þó 
farið fram hjá keppendum Massa frá byr
jun árs eftir ströngum sóttvarnarreglum. 

Í s l a n d s m e i s t a r a m ó t  í 
ó l y m p í s k u m  l y f t i n g u m 
Íris Rut keppti þar fyrir hönd Massa og end-
aði hún í 2.sæti í 64kg flokki kvenn a er hún 
lyfti 71kg í snörun og 91kg í jafnhendingu.

Í s l a n d s m e i s t a r a m ó t  í 
k l a s s í s k u m  k r a f t l y f t i n g u m .  
10 keppendur frá Massa tóku þátt; Í 
sub-junior flokki (14-18 ára) voru þrír 
keppendur frá Massa og unnu þeir allir til 
gullverðlauna. Daniel Patrick Riley í -83kg 
flokki með þrennuna 135 – 85 – 150. Ingvar 
Breki Breiðfjörð Karlsson í -105kg flokk i 
með 170 í hnébeygju, 95kg í bekkpressu 
og 210,5 kg í réttstöðu sem var jafnframt 
nýtt Íslandsmet í þeim flokki. Samúel Máni 
Guðmundsson í  -120 kg flokki með 200kg 
í hnébeygju, 120kg í bekkpressu og 210kg 
í réttstöðu sem var 4,5kg bæting á Íslands
meti sem Samúel hafði sett í 2.tilraun.

Í opnum flokki kepptu þeir Bjarni Birg-
ir Fáfnisson og Jón Grétar Erlingsson 
í -74kg karla og fór það svo að Jón 

Grétar endaði í 2.sæti með þrennuna 
150 – 120 – 200. Bjarni Birgir sigraði 
er hann lyfti 170kg í hnébeygju, 130kg 
í bekkpressu og 240,5kg í réttstöðu 
sem var jafnfrant nýtt Íslandsmet.

Í masters 1 flokki (40-49 ára) sigraði 
Benedikt Björnsson í -93kg flokki karla 
er hann lyfti 220,5kg Íslandsmeti í hné-
beygju, 140kg í bekkpressu og 220kg 
í réttstöðu. Þóra Kristín Hjaltadóttir 
endaði í 2.sæti í -84kg flokki kvenna er 
hún lyfti þrennuni 117,5 – 62,5 – 140.

Sturla Ólafsson steig aftur á kepp
nispallinn eftir langa fjarveru. Hann si
graði í -105kg masters 2 flokki (50-59 
ára) er hann lyfti 176kg Íslandsmeti í 
hnébeygju, 100kg í bekkpressu og 220kg í 
réttstöðu sem var 4,5kg bæting á Íslands
meti sem Sturla hafði sett í 2.tilraun.

Í masters 3 flokki (60-69 ára) voru þau 
Elsa Pálsdóttir, Hörður Birkisson og 
Jens Elís Kristinsson. Nánast allar gildar 
lyftur voru Íslandsmet hjá okkar fólki. 
Elsa sigraði í -76kg flokki kvenna með 
þrennuna 125 – 60 – 156 og voru það 
allt Íslandsmet. Hörður sigraði í -83kg 
flokki karla með þrennuna 160 – 102,5 – 
192,5 og voru það einnig allt Íslandsmet. 
Jens klikkaði í hné beygjunni og fékk því 
ekki samanlagður árangur metinn en 

hann lyfti 110,5 kg í bekkpressu sem 
er Íslandsmet í single lift bekkpressu.

EM Öldunga í klassískum kraftlyft
ingum í  P lzen í  Tékklandi .  
Elsa Pálsdóttir keppti þar fyrir Íslands 
hönd í -76kg masters 3 flokki. Í sinni 
fyrstu hnébeygju bætti hún heimsmet í 
greininni með því að lyfta 117,5 kg, einu 
og hálfu kílói meira en fyrra met upp á 
116 kg.Í næstu lyftu bætti hún það enn 
frekar með því að lyfta 125 kg og þriðja 
lyftan var 130 kg. Hún bætti heimsmetið 
því í þrígang í þremur lyftum. Hún bætti 
sömuleiðis heimsmet í réttstöðulyftu 
þar sem hún lyfti 157,5 kg, en hennar 
besti árangur fyrir það var upp á 140 kg.

Þá lyfti Elsa 52,5 kg og 60 kg í bekk-
pressu sem var þess valdandi að hún 
bætti heimsmetið í samanlögðum árangri. 
Samanlagt lyfti hún 347,5 kg í greinu
num þremur, 12,5 kg meira en fyrra met. 
Elsa var því krýnd Evrópumeistari í hné-
beygju, réttstöðu og samlögðum árangri.

Íslandsmeistaramót í Réttstöðulyftu fór 
einnig fram 10.júlí. Massi átti 7 keppendur 
á mótunum. Íris Rut Jónsdóttir endaði í 
2.sæti í -69kg flokki er hún lyfti 155kg.

Þóra Kristín Hjaltadóttir sigraði í -84kg 
flokki í búnaði er hún lyfti 150kg. Bjarni 
Birgir Fáfnisson sigraði í -74kg flokki er 

Kraftmikið ár hjá Massa

ELSA HEIMSMEISTARIELSA HEIMSMEISTARI

ÍRIS RUTÍRIS RUT



hann lyfti 235 kg. Jón Grétar Erlingsson 
varð annar er hann lyfti 180kg. Daníel 
Patrick Riley sigraði í -83kg flokki er 
hann lyfti 165kg. Benedikt Björnsson 
endaði í 2.sæti í -93kg flokki er hann lyfti 
nýju Íslandsmeti í öldungaflokki upp á 
242,5kg. Samúel Máni Guðmundsson 
sigraði í -120kg flokki er hann lyfti nýju 
íslandsmeti í drengjaflokki upp á 215kg. 

Í s l a n d s m e i s t a r a m ó t  í 
k l a s s í s k r i  b e k k p r e s s u

Íris Jónsdóttir sigraði í -69kg flokki er hún 
lyfti 85kg. Elsa Pálsdóttir sigraði í -76kg 
flokki er hún lyfti nýju Íslandsmeti upp 
á 62,5kg. Hanna Birna Valdimarsdóttir 
var í öðru sæti í flokknum með 55kg.

Þóra Kristín Hjaltadóttir varð önnur í 
-84kg flokki kvenna er hún lyfti 72,5kg. 
Jón Grétar Erlingsson sigraði í -74kg 
flokki með 125kg. Sindri Freyr Arnars
son sigraði í -83kg flokki er hann lyfti 
155kg. Benedikt Björnsson varð annar 
í -93kg flokki með 145kg. Kjartan Ingi 
Jónsson sigraði í +120kg flokki með 170kg.

Haustmót LSÍ í ólympískum lyft ingum

Emil Ragnar Ægisson sigraði -89kg flokk 
karla er hann snaraði 130kg og lyfti 160kg 
í jafnhend ingu. Samanlagður árangur var 
því 290 kg sem er 23kg bæting frá því á 
RIG í janúar 2021. Með þessum árangri 
setti Emil Íslandsmet í jafnhendingu í 
senior flokki og bætti sitt persónulega 
met í snörun um 15kg. Emil sigraði mótið 
í stigakeppni karla með 338,8 sinclair 

stig. Þessi árangur 
Emils gerir hann 
áttunda stigahæsta 
karl frá árinu 1998.

23.  september 
varð Elsa Páls dóttir 
heimsmeistari í 
-76kg flokki kvenn a 
í klassískum kraft
lyftingum í öldunga 
flokki M3 (60 ára og 
eldri). Elsa keppti á 

heimsmeistaramóti í klassískum kraft
lyftingum í Halmstad, Svíþjóð. Hún 
lyfti 132,5kg í hnébyegju, sem var nýtt 
heimsmet. Elsa lyfti 60kg. í bekkpressu. 
Í réttstöðu bætti Elsa eigið heimsmet er 
hún reif 160kg upp af gólfinu. Elsa sigraði 
flokkinn með 352,5 kg í samanlögðu sem 
er einnig nýtt heimsmet í samanlögðum 
árangri. Heildar árangur Elsu á mótinu 
var því: gull verðlaun í hnébyegju, silfur 
verðlaun í bekkpressu, gull verðlaun 
í réttstöðu, 3 heimsmet og var krýnd 
heimsmeistari í 76kg 
flokki kvenna (M3 
öld unga) í klassískum 
k r a f t l y f t i n g u m .

Katla Björk Ketilsdóttir 
varð Evrópu meistari 
ungl inga er hún 
keppti í ólympískum 
lyftingum á EWF í 
Finnlandi 24.septem
ber. Katla lyfti 83kg 
í snörun og 99kg í 
jafnhendingu sem 
var nýtt Íslandsmet.

Eggert Gunnarsson 
keppti á Norður-
landamóti unglinga 
í klassískum kraft
lyftingum í Finnlandi 
í byrjun nóvember. 
Eggert keppti í -105kg 
flokki unglinga og 
lenti þar í fjórða sæti 
með 587,5kg í saman

lögðum árangri sem er persónuleg bæting 
um 30kg. Hann lyfti 200kg í hnébeygju, 
147,5kg í bekkpressu og 240kg í réttstöðu. 

Katla Björk Ketilsdóttir keppti á Norður
landamóti unglinga í ólympískum lyft
ingum í Kaupmannahöfn 12.nóvember. 
Katla átti flott mót og landaði þriðja 
sæti í -64kg flokki kvenna með 238,9 
sinclair stig. Hún lyfti 81kg í snörun og 
103kg í jafnhendingu sem er einnig nýtt 
Íslandsmet. Samanlagður árangur var 
því 184kg sem er einnig nýtt Íslands
met, bæði í U23 og Senior flokki kven
na. Þess má geta að Katla stefnir á HM 
Senior í Usbekistan í desember með 4 
öðrum íslenskum keppendum og verður 
áhugvert að fylgjast með henni þar.

Við viljum þakka iðkendum, starfs fólki 
og styrktaraðilum fyrir samstarfið.  

Gleðileg jól og farsælt komandi nýtt ár.  

Ellert Björn Ómarsson   

Formaður Massa 
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Á haustmánuðum fór fram sambandsþing UMFÍ á 
Húsavík og fóru fulltrúar okkar félags á þingið og tóku 
þátt.  Það er afar skemmtilegt að segja frá því að félögin 
Njarðvík og Keflavík hlutu þar hvatningarverðlaun UMFÍ.   
Ungmennafélag Njarðvíkur og Keflavík íþrótta- og ungmenna
félag sameinuðu krafta sína til að auka þátttöku barna með 
mismunandi stuðningsþarfir og buðu upp á sameiginlegt 
námskeið í knattspyrnu og körfubolta. 

Þetta verkefni er meðal annars afrakstur af samfélags  verk
efninu Allir með í Reykjanesbæ þar sem stuðlað er að jöfnum 
tækifærum barna og ungmenna í skipulögðu íþróttastarfi. Það 
er einkar ánægjulegt að sjá stór og öflug félög vinna saman 
að sameiginlegum markmiðum.

UMFN fær hvatningar-
verðlaun UMFÍ 

Hámundur nýr fram-
kvæmdarstjóri UMFN

Hámundur Örn Helgason var á árinu ráðinn í stöðu fram
kvæmdarstjóra UMFN og tók kappinn við keflinu af  Jenný 
Lárusdóttir sem gegnt hafði stöðu framkvæmdarstjóra síðustu 
rúmlega 6 ár.

Hámundur Örn hafði verið í starfi íþróttastjóra UMFN og þekkir 
vel til hnúta innan félagsins.



Minning 
Lára Ingimundardóttir 

Fædd: 21. október 1971  Dáin: 7. febrúar 2021
Stórt er það skarðið sem skilið er eftir. Þó ekki sé hallað á aðra annars mjög svo góða stuðnings
menn körfuknattleiksdeildar UMFN þá var hún Lára Ingimundardóttir í algerum sérflokki þegar 
kom að því að starfa fyrir og styðja félagið sitt. Félagið sem hún elskaði og dáði. Elsku Lára, einn 
okkar allra besti leikmaður sem mætti alltaf til leiks þegar á þurfti. Veikindi voru lítið annað en 
smá hindrun í því að mæta í Ljónagryfjuna til græja til það sem þurfti og svo að sjálfsögðu að 
styðja liðið sitt til sigurs.  Þau voru í raun afar fá verkefnin sem að Lára snerti ekki á og meira 
segja skartaði hún leiksigri í þorrablóts annál okkar Njarðvikinga. Dugnaður hennar náði einn ig 
út fyrir félagið og fékk Körfuknattleikssamband Íslands einnig að njóta krafta hennar og hlýju 
nærveru.   Ákveðni hennar og dugnaður smitaði út frá sér og án nokkurs vafa getum við kvittað 
einhverja góða sigra okkar liða að hluta til á Láru.  

Lára var hvers manns hugljúfi og aldrei bar hún neikvæð orð á samferðamenn sína heldur 
gat hún séð það jákvæða í öllu.  Félagsvera var hún mikil og þekkti hún alla sem komu að starfi og leik félagsins. 
Og það var ekki bara innan UMFN heldur hafa samfélagsmiðlar undanfarna daga sannað það að nærvera hennar 
í kringum körfuna náði til fjölda leikmanna og þjálfara annara liða sem og dómara.  Lára var aldrei feimin að bera 
sig á tal við í raun hvern sem er og þá var hún forvitin að vita hvernig viðkomandi héldi að leikurinn færi, nú eða um 
annan fróðleik um körfuboltann.



Glímudeild UMFNGlímudeild UMFN

Birkir leggur Mývetninginn Eyþórs
son

Guðmundur Stefán Gunnarsson var 
meðal þeirra sem stofnuðu júdódeild 
Njarðvíkur fyrir rúmum tíu árum. Á 
þeim tíma hefur hann verið yfirþjálf-
ari deildarinnar og náð frábærum 
árangri sem slíkur en nú er komið að 
tímamótum hjá honum og deildinni. 
Guðmundur hefur látið af starfi sem 
þjálfari og tók við formennsku á síðas
ta aðalfundi. Júdódeild Njarðvíkur 
hefur einnig tekið breytingum en hún 
er nú Glímudeild Njarðvíkur og hefur 
sagt sig úr Júdósambandi Íslands.

Heiðrún Fjóla Pálsdóttir tók við starfi 
yfirþjálfara og með sér  hefur hún Ara 
Pál, Jóel Helga, Rinesu Sopi ,Helga Rafn 
, Kára Ragúels, Jóhannes Pálsson og 

Mikil fjölgun eldri iðkennda varð eftir 
að deildin sagði sig úr Júdósambandi
nu en fjöldi barna hefur staðið í stað 
en vonumst við til þess að enn fjölgi 
börnum í janúar.

Litlar breytingar hafa orðið á þjálfun 
í deildinni.Flestar þær fangbragða
tegundir sem til eru á land inu eru 
kenndar, þ.e. Glíma, BJJ, Judo og Wrest
ling og keppt er á stærstu mótunum 
í greinunum sem völ er á.

Fjölgun eldri iðkenda

8 Íslandsmeistarar frá UMFN8 Íslandsmeistarar frá UMFN 

Birki Frey.  Aldrei hafa jafn margir þjál
farar tekið að sér þjálfun hjá deildinni..

Ákvörðun fyrri stjórnar.

Fyrri stjórn ákvað að segja sig 
úr júdósambandi Íslands veg
na þess að hegðun samband
sins og stjórnar samræmist ekki 
gildum og reglum deildarinnar.  

Deildin var stofnuð í anda ungmenna
félagshugsjónarinnar; t.a.m. er öll 
óregla óheimil í æfinga- og keppnis
ferðum.  Virðing er einnig stór hluti af 
gildum deildarinnar og það er í garð 
allra og hefur það sýnt sig í samsetnin
gu Glímudeildarinnar en um helmin
gur eru stúlkur og helmingur drengir.

Íslandsmótið í Glímu fór fram í 
Vogunum í október.  Mótið var með 
þeim stærri og voru 67 skráningar í 
alla flokka að þessu sinni, þrátt fyrir 
að það vantaði tvo gríðarstór lið á 
mótið. Njarðvíkingar mættu með 
fríðan hóp glímukappa þetta árið. 

Afrakstur mótsins var ekki af verri 
endanum en alls voru krýndir átta 
Íslandsmeistarar úr Njarðvíkunum. 
Bestum árangri náði þó Heiðrún 
Fjóla með því að sigra +75kg flokk 
kvenna en þar lagði hún tvo fyrrve
randi Freyjumenshafa þær Krístínu 
Emblu Guðjónsdóttur og Marínu 

Laufey Davíðsdóttur Nderina Sopi 
og Lena Andrejenko urðu Íslands
meistarar í flokki stúlkna í 5.-6.bekk 

Í flokki 7.-8. bekkjar drengja varð 
Sigmundur Þengill Þrastarson 
Íslandsmeistari en hann sigraði 
frænda sinn og þá ríkjandi íslands
meistara Helga Þór Guðmundsson í 
æsispennandi  úrslitaviðureign.

Í flokki 7.-8 bekkjar stúlkna, sig raði 
hin efnilega Mariam Badawy sinn 
flokk örugglega.

Opnum kvennaflokki ung linga  si
graði hin ótrúlega efnilega glímuko

na Shoukran Aljanabi. Shokuran 
varð einmitt önnur í -75kg flokki 
kvenna á eftir liðsfélaga sínum og 
þjálfara Heiðrúnu Fjólu Pálsdóttur 
sem sigraði.  Heiðrún varð síðan 
íslandsmeistari í  +75kg kvenna.

Jóhannes kom öllum á óvart og sig-
raði flokk -84kg karla og Jóel Helgi 
Reynisson varð þriðji í flokknum.

Mögulegt er sjá mótið á facebook 
síðu Glímudeildar Njarðvíkur 



F.h. Dominika, Lena, Nderine, Helgi, Rinesa, Mariam,Fernanda 
eftir glæsilegan árangur á haustmóti Glímusambandsins. 
Mariam sigraði í 13 ára fl. stúlkna og Helgi í sama flokki drengja. 
Nderine sigraði í 11 ára fl. stúlkna og Lena tók silfrið.  Rinesa 
varð önnur í flokki 14 ára stúlkna og svo var það Oliwer Josep 
sem varð þriðji í sínum flokki. 

19. júní  fór fram stærsta fangbragðamót í flokki fullorð-
inna sem haldið hefur verið á Íslandi þegar um 100 
fullorðnir keppendur tóku þátt á Mjölnir Open sem hald-
ið var í fimmtánda skipti. Njarðvíkingar sendu sjö kepp-
endur á mótið og stóðu þeir sig allir með mikilli prýði.   

Besti árangur Njarðvíkinga kom í hlut Heiðrúnar Fjólu Páls
dóttur sem varð önnur í sínum flokki og með árangrinum 
vann hún sér inn keppnisrétt í opnum flokki kvenna. 
Guðmundur Stefán Gunnarsson rifjaði upp gaml-
 a takt a og varð þriðji í þungavigtinni en sjáanlegt var 
að úthaldið er farið að láta undan síga hjá kappanum.

Fjórir Mjölnismeistaratitlar til Njarðvíkinga

Mjölnir Open unglinga fór fram fyrr í mánuðinum og 
var það hið glæsilegasta þar sem 97 einstaklingar voru 
skráðir til leiks. Ellefu keppendur tóku þátt fyrir hönd 
glímudeildar Njarðvíkur og náðu þau frábærum áran
gri. Vignir Nói Helgason, Jökull Logi Björgvinsson,  Helgi 
Þór Guðmundsson og Mariam Badawy sigruðu öll sína 
flokka og hlutu Mjölnismeistaratitil. Sigmundur Þengill 
Þrastarson, Jóhann Ari Jakobsson og Jóhannes Páls
son hrepptu annað sætið í sínum flokkum og þær Shu
kran Aljanabi og Heiða Dís Helgadóttir hlutu brons í 
sínum flokki en Heiða keppti aldursflokki upp fyrir sig.

Haustmót Glímusambands Íslands

Frábær árangur á fangbragðamótumFrábær árangur á fangbragðamótum
Mariam Badawy fékk undanþágu til að keppa í opna 
flokknum en hún er aðeins tólf ára gömul. Hún sigraði 
þrjár viðureignir sama og tvær efstu höfðu gert. Mari
am   varð þriðja að lokum sem er alveg ótrúlegur árangur.

Njarðvíkingar komu því klifjaðir heim með fjögur gull, þrjú 
silfur og fjögur brons.

Gunnar Örn Guðmundsson (Alnafni Gunnsa)  Var kepp
andi mótsins.  Hann sigraði léttasta fullorðinsflokkinn 
og -80kg flokk unglinga einnig varð hann annar í +80kg 
flokki unglinga.



Þetta árið er okkur minnisstætt fyrir 
ágætis uppgang eftir allmiklar hömlur 
vegna Covid. Það sem stendur upp 
úr á þessu ári er að við unnum okk-
ar titil aftur, Aldursflokkameistarar 
2021. Frá árinu 2017 höfum við lent 
í örðru sæti og þar áður unnum við 
ár eftir ár. Þetta ár unnum við með 
nokkrum yfirburðum en mótið var 
haldið á Akureyri í sumar. Mótið hefur 
verið haldið árlega fyrir sundmenn 
17 ára og yngri en á næsta ári verður 
gerð breyting á. Þetta er síðasta mótið 
með þessu fyrirkomulagi en framvegis 
verður það fyrir fjórtán ára og yngri. 
Lokastaðan var: ÍRB 976 stig, SH 815 
stig og Breiðablik 671 stig. Þetta er í 
tólfta skipti sem Sundráð ÍRB vinnur 
AMÍ en Sundráð ÍRB var stofnað árið 
2001 þegar sunddeildir Njarðvíkur og 
Keflavíkur sameinuðust. Að þessu sinni 
tóku 40 sundmenn þátt í mótinu. Eins 
og það er vitnað í yfirþjálfarann okkar, 
Steindór, þegar umfjöllun hjá Víkur
féttum birtist eftir helgina sigursælu: 

,,Að baki svona árangri liggur mikil 
vinna þeirra sem koma að þjálfun
inni, aðstandenda og íþróttamann
anna,“ að sögn Steindórs Gunnars
sonar, yfirþjálfara en í þjálfarateymi 
með honum eru þeir Eðvarð Þór 
Eðvarðsson og Þröstur Bjarnason 
en mikil ánægja hefur verið með 
störf þeirra félaga.

Árni Þór Pálmason varð stigahæstur í 
sveinaflokki ellefu til tólf ára. Sunneva 
Bergmann Ásbjörnsdóttir varð stiga
hæst í telpnaflokki þrettán til fjórtán 
ára og hlaut hún einnig Ólafsbikarinn 
fyrir bestan árangur í langsundum. 
Um 250 sundmenn eru við æfingar hjá 
Sundráði ÍRB og alltaf pláss fyrir fleiri. 

Steindór segist vera mjög ánægður 
með starfið í vetur: „Við höfum á 
að skipa mjög góðum og hæfum 
þjálfurum sem ná vel til barn anna 
og sundmenn sem vilja leggja mi
kið á sig til að ná árangri.“ Nýir 
möguleikar opnast með tilkomu 
sundlaugar í Stapaskóla og vonandi 

bætist í okkar góða hóp sundmanna 
með aðstöðu sem er í hverfi sem 
er stöðugt að stækka. „Með þessu 
móti er skrítnu tímabili að ljúka sem 
hefur reynt mikið á þjálfara, forel
dra og sundmenn. Oft hefur þurft 
að byrja upp á nýtt og endurhugsa 
æfingarnar þegar sundlaugum var 
lokað, krakkarnir eiga hrós skilið 
fyrir að hafa haldið sér í formi þegar 
æfingar duttu niður í sundlauginni, 
þeir lögðu metnað í að gera æfingar
nar heima algjörlega á eigin ábyrgð 
sem er síðan að skila sér í þessum 
frábæra árangri á þessum móti,“ 
sagði Steindór að lokum.

Þá er það alveg ljóst að Sundráð ÍRB 
er með þeim bestu á landinu og við 
náum ekki þessum árangri nema að 
hafa góða þjálfara sem eru til í að 
leggja allt sitt til hliðar og hvetja sund
krakkana okkar áfram til sigurs. Við 
erum stolt að hafa tvo bestu þjálfara 
í okkar teymi, þá Steindór og Eðvarð 
sem hafa yfir 35 ára reynslu að baki 
í sundinu. 

Mikill uppgangur á okkar fólki í sundinuMikill uppgangur á okkar fólki í sundinu



Á árinu 2021 þá höfum við 
átt átta fulltrúa í Framtíðar
hóp og þrjá fulltrúa í Ung
lingalandsliðið hjá SSÍ. 
Denas Kazulis, Athena líf 
Þrastardóttir, Ástós Lovísa 
Hauskdóttir, Elísabet Ar
noddsdóttir, Freydís Lilja 
Bergþórsdóttir, Katla María 
Brynjarsdóttir, Natalía Dögg 
Brynjarsóttir, Sunneva 
Bergmann Ásbjörnsdót
tir, Eva Margret Falsdóttir, 
Fannar Snævar Hauksson 
og Kári Snær Halldórsson. 
En árið 2020 þá gékk Ey
leifur Ísak Jóhannesson 
landliðsþjálfari til liðs við 
SSÍ og tók við stöðu land

liðsmála. Hann á margra ára feril að baki í sundheiminum. 
Í framtíðarhóp eru allir þeir sem eru í fyrsta og öðru 
sæti á afrekskská í 200m og 400m greinum í hvejum 
árgangi einnig valdir til þáttöku verkefnum innanlands. 

Kerfið hefur fjögur þrep þar sem verður stigvaxandi 
unnið með hæfileikamótun og bæta reynslu sundfólks, 
með hámarksárangur á alþjóðlegum vettvangi að leiðar
ljósi. Þar verða haldnar reglubundnar æfingahelgar 
innanlands. Innihald helganna verða almennar æfingar 
og tæknivinna í laug. Einnig fara fram sundmælingar og 
unnið í að bæta þekkingu sundfólksins á sviði næringar 
og íþróttasálfræði. Markmiðið með þessum hópum er að 
búa til markvisst kerfi með langtíma árangur að leiðarl
jósi. Æfingarhóparnir hjá SSÍ eru fjórir; Framtíðarhópur, 
Unglingalandslið, Úrvalshópur og A-landslið. Lágmörk og 
viðmið eru reiknuð út frá HM50, FINNA A og B lágmörkum.

Þegar tímabilið var að klárast í júni þá náðum við lok
sins að halda lítið lokahóf fyrir krakkana. Sundráð ÍRB 
verðlaunaði þau fyrir tvö ár 2019 og 2020. Þetta var 
uppskeruhátið fyrir þrjá elstu hópana okkar. Afreks-
Framtíðar- og Háhyrningarhóp. Einnig nýttum við 
tækifærið á því að heiðra Má Gunnarsson fyrir afrekið 
sitt þegar hann setti heimsmet á þessu ári í 200m bak. 

Við erum hvergi nærri hætt og höldum áfram að 
því markmiði að ná í titla. Næsta stóra verkefni 
Sundráðs ÍRB er að halda Bikarmót SSÍ hér í Vatna-
veröld og erum við staðráðin í að ná í þann titil. 

Við óskum ykkur gleðielgra jóla og farsælt nýtt ár. 

Með kveðju, Sunddeild UMFN.

Uppskeruhátíð Sundráðs ÍRB

Landsliðshópar Sundsambands ÍslandsLandsliðshópar Sundsambands Íslands
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