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Það er hverju bæjarfélagi 
mikilvægt að hafa fjölbreytt 
íþrótta- og æskulýðsstarf 
fyrir börn og unglinga. Að 
standa fyrir slíku starfi er 
ábyrgðahlutur sem krefst 
góðs skipulags og samvinnu 
íþróttafélaga, skóla og heim-
ila. Starfið þarf að taka mið 
af þörfum iðkenda og heim-
ila og skýrt þarf að vera að 
félögin séu að starfa í þeirra 
þágu en ekki öfugt. Við hjá 
körfuknattleiksdeild Skalla-
gríms leggjum mikinn metnað í að svo 
megi verða.

Deildin leggur áherslu á að vera með 
uppbyggilegt yngri flokka starf þar sem 
allir iðkendur geta blómstrað óhað getu í 
íþróttinni. Mikilvægi íþrótta verður seint 
ofmetið og þeir sem hafa stundað íþróttir 
hafa tekið með sér mikilvægan lærdóm. 
Margt í þeim lærdómi er á við lífið sjálft. 
Samheldnin og tillitsemi við náungann 
sem skapast í hópíþróttum eins og körfu-
bolta fylgir okkur út í lífið.

Starf yngri flokka byrjaði vel í haust og 
er mikil gróska í því starfi. Það er gaman 
að geta þess að við höfum tvo þjálfara 
ásamt aðstoðarfólki fyrir 1.-2. og 3.-4. 
bekk. Í haust bauðst okkur síðan að fá 
fjóra krakka af íþróttabraut Menntaskóla 
Borgarfjarðar til að vera með á æfingum. 
Við leggjum áherslu á að þjálfarar eru 
inni í klefa fyrir og eftir æfingar. Er þetta 
fyrirkomulag að gefast mjög vel og von-
andi verður það til þess að engir árekstrar 
verði á milli barnanna okkar inni í klef-
unum.

Í vor var ljóst að Pálmi 
Sævarsson myndi hætta 
sem þjálfari meistaraflokks 
karla. Í staðinn hefur Pétur 
Ingvarsson tekið við sem 
meistaraflokksþjálfari og 
byrjaði hann strax í júlí 
að stýra æfingum. Pétur 
er reynslumikill þjálfari 
og fyrrum leikmaður og 
bindum við miklar vonir 
við hans störf. Liðið er 
skipað góðum leikmönnum 
í bland við reynslumikla 

leikmenn sem eiga klárlega eftir að gleðja 
okkar stuðningsmenn í vetur.

Meistaraflokkur kvenna tók ekki þátt 
í Íslandsmóti á síðastliðnu ári og mun 
ekki taka þátt í ár. Kvennakarfan hefur 
átt erfitt uppdráttar í Borgarnesi og er 
það verðugt verkefni að byggja hana upp 
að nýju. En til þess þarf að hlúa að yngri 
flokkum hjá stelpunum. Því miður hefur 
ekki verið mikill áhugi hjá stelpum að 
æfa körfubolta en von deildarinnar er sú 
að áhuginn eflist.

Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem 
koma að starfi deildarinnar, stjórnar-
mönnum, starfsmönnum deildar  inn ar, 
starfsmönnum á leikjum, umsjónarfólki 
nytjamarkaðarins í Brákar ey, foreldrum, 
stuðningsmönn um og styrktaraðilum. 
Án ykkar væri ekki hægt að starfrækja 
deildina af þeim metnaði og krafti sem 
einkennir störf ykkar.

Áfram Skallagrímur!
Kristinn Óskar Sigmundsson, formaður.

Ávarp formanns körfuknattleiksdeildar Skallagríms:

Markmiðið að iðkendur blómstri
Vissir þú...
...að í dag spila aðeins 
2 íslenskir leikmenn úr 
silfur liði Skallagríms frá 
2007 í efstu deild karla?

...að Fjósamenn Skalla-
gríms eru háværustu 
stuð nings menn á Ís-
landi?

...að Páll Axel Vilbergs-
son bætti á síðasta tíma-
bili met í flestum þriggja 
stiga körfum í Íslands-
mótinu í körfubolta? Páll 
Axel er með um 1000 
skoraða þrista. Hann er 
enn að telja!

...að Skallagrímur/Snæ-
fell (Snægrímur) lék til 
úrslita í fyrra um Íslands-
meistaratitilinn í ung-
linga flokki?

...að meðalaldur æfinga-
hóps meistaraflokks 
Skalla gríms í ár er 20,8 
ár?

...að Kyrie Irving, leik-
maður Cleveland í NBA 
tók þátt í körfuboltamóti 
í Borgarnesi vorið 2008? 
Hann varð heimsmeist-
ari með Bandaríkjunum 
í körfubolta í september 
og var stigahæsti leik-
maður liðsins í úrslita-
leiknum.

...að fjórframlengdur 
leikur Skallagríms og KFÍ 
í Borgarnesi 17. október 
1999 í úrvalsdeildinni er 
sennilega lengsti leikur-
inn í sögu úrvalsdeildar-
innar?

...að einungis þrír Skalla-
grímsmenn voru eftir 
á vellinum í sama leik? 
Hinir voru allir komnir 
með fimm villur!
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Körfubolti hefur lengi verið vinsæl 
íþróttagrein í Borgarfirði og hefur 
fjöldi iðkenda aukist jafnt og þétt. 
Liðin okkar hafa náð að vera í fremstu 
röð á landsvísu. Karlaliðið hefur verið 
í efstu deild um árabil með ágætis ár-
angri og þá hefur kvennaliðið einnig 
náð góðum árangri, vonandi náum 
við að tefla fram kvennaliði að nýju 
fyrr en seinna. 

Nú hefur íslenska karlalandsliðið 
náði þeim frábæra árangri að tryggja 
sér þátttökurétt á lokamóti Evrópu-
keppninnar sem fer fram í septem-
ber 2015. Í þeim hópi má finna unga 
menn sem eiga það sameiginlegt að 
mynda tengsl við Borgarfjörðinn. 
Hlynur Bæringsson og Pavel Ermol-
inski spiluðu áður fyrr með Skalla-
grími í yngri flokkunum og einn af 
aðstoðarþjálfurum landsliðsins er 

Borgfirðingurinn Arnar Guðjóns-
son úr Reykholti. Íþróttamenn hafa 
ávallt verið miklar fyrirmyndir ungs 
fólks og tákn um reglusemi, aga og 
heilbrigðan lífstíl. Okkar öflugu 
körfuknattleiksmenn eru því mikil 

fyrirmynd yngri iðkenda og geta verið 
þeim hvatning um að setja sér metn-
aðarfull markmið.

Eitt af einkennum þess jákvæða 
anda sem ríkir yfir körfuknattleiks-
liðunum okkar er frábær stuðningur 
heimamanna. Þegar leikur er þá þétt-
um við raðirnar og sameinumst um 
að styðja og hvetja okkar fólk áfram. 
Við þurfum að standa þétt við bakið 
á okkar fólki á öllum tímum, hvatn-
ing á alltaf við bæði þegar allt gengur 
að óskum og eins þegar á brattan er 
að sækja. Velgengni og kraftur í starfi 
íþróttahreyfinga er okkur mikilvæg í 
mörgu tilliti. Körfuboltinn er hluti 
af jákvæðri ímynd okkar, ýtir undir 
keppnisskapið í okkur og sameinar 
okkur um leið. Áfram Skallagrímur!

Kolfinna Jóhannesdóttir, sveitarstjóri

Ávarp sveitarstjóra Borgarbyggðar:

Frábær árangur!

Sundlaugin í Borgarnesi er opin:
Virka daga frá kl. 06:30 – 22:00 um helgar frá kl. 09:00 – 18:00
Þreksalurinn er opin:
Virka daga frá kl. 06:30 – 21:30. Um helgar frá kl. 09:00 – 17:30
Íris Grönfeldt íþróttafræðingur leiðbeinir í þreksal
Mánudaga frá kl. 14:30 – 18:00
Þriðjudaga frá kl. 13:00 – 18:00
Fimmtudögum frá kl. 15:00 – 17:00
Föstudaga frá kl. 13:00 – 14:00

Sundlaugin í Borgarnesi

Höfum endurbætt þreksal og innilaug og bjóðum ykkur velkomin að njóta 
þeirrar frábæru aðstöðu sem í boði er.

Íþróttamiðstöð 
Borgarbyggðar

Borgarbraut 14, 310 Borgarnes
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Formaður:  Kristinn Óskar Sigmundsson.  Netfang: kiddo1@simnet.is.
Gjaldkeri:  Eðvar Ólafur Traustason.  Netfang: eot.crew@icelandair.is.
Meðstjórnandi:  Ingi Tryggvason.   Netfang: lit@simnet.is
Meðstjórnandi:  Einar Árni Pálsson.   Netfang: einsarinn1972@gmail.com.
Meðstjórnandi:  Björn Bjarki Þorsteinsson.  Netfang: bjarki@vesturland.is

Starfsmenn deildarinnar: Atli Aðalsteinsson (s. 696 8135) og Bjarki Pétursson (s. 845 1649).
Netfang deildarinnar: skallagrimurkarfa@gmail.com
Netfang ritstjórnar heimasíðu: ritstjorn.skallagrimur@outlook.com
Heimasíða: www.skallagrimur.is/korfubolti.
Facebook: Skallagrímur Körfubolti.

Stjórn körfuknattleiksdeildar 
Skallagríms 2014-2015

Stjórn deildarinnar. F.v. Björn Bjarki Þorsteinsson, Ingi Tryggvason, Eðvar Ó. Traustason, Einar Á. Pálsson 
og Kristinn Ó. Sigmundsson. Mynd. Ómar Örn Ragnars.

Brynjar Þór Þorsteinsson var ráðinn aðstoðarþjálfari Péturs 
Ingvarssonar fyrr í haust. Brynjar er Hafnfirðingur líkt og 
Pétur og á að baki víðtæka reynslu af vettvangi körfuboltans. 
Hann æfði og lék með Haukum í yngri flokkum og upp 
í meistaraflokk, flest árin undir stjórn Ingvars Jónssonar 
föður Péturs. Hjá Haukum hóf Brynjar að fást við þjálfun 
sem hann hefur lagt stund á með hléum allar götur síðan, 
enda menntaður íþróttakennari frá Íþróttakennaraskól-
anum á Laugarvatni. Síðar lék hann með meistaraflokks-
liðum Selfoss, ÍS, Harðar á Patreksfirði og Íslendingaliðinu 
Gudrun í Kaupmannahöfn í Danmörku. Hjá Herði og Gu-

drun var Brynjar spilandi þjálfari, 1998-
2007 á Patreksfirði og í Kaupmannöfn 
2008-2012. Auk þessa hefur hann þjálfað 
í mörgum körfuboltabúðum, t.d. hjá St. 
Bonaventure University í New York fylki í 
Bandaríkjunum þar sem John nokkur Rhodes var aðstoðar-
þjálfari, en hann lék með Haukum hér á landi í nokkur ár 
og eflaust mörgum körfuboltaáhugamönnum kunnugur.

Þá á Brynjar að baki fjölda leikja sem dómari og hefur 
hann m.a. dæmt yfir 70 leiki í úrvalsdeild. Brynjar starfar 
í dag sem markaðsstjóri Háskólans á Bifröst.

Nýr aðstoðarþjálfari Skallagríms

Árskort og miðaverð á leiki meistaraflokks 2014-2015
Stakur miði 16 ára og eldri        1.500 kr.
Stakur miði 15 ára og yngri        frítt
Nemar í Menntaskóla Borgarfjarðar og háskólum      750 kr.
Árskort á leiki í Dominos deild (11 leikir)      10.000 kr.
Fjölskyldukort (frítt fyrir fjölskyldu á alla leiki í Dominos deild, 11 leikir)   15.000 kr.
VIP kort fyrir einstaklinga (allir leikir frítt í vetur, þar með taldir bikarleikir)  15.000 kr.
VIP kort fyrir fjölskylduna (allir leikir frítt í vetur, þar með taldir bikarleikir)  20.000 kr



5

FRÁKASTIÐ - Blað körfuknattleiksdeildar Skallagríms

Leikjaplan Skallagríms í Drengjaflokki 2014-2015

30-09-2014  20:00  Skallagrímur  Snæfell   Fjósið, Borgarnesi  67:44
07-10-2014  19:40  Stjarnan b  Skallagrímur   Ásgarði, Garðabæ  40:79
14-10-2014  20:00  Skallagrímur  Valur   Fjósið, Borgarnesi  155:42
21-10-2014  20:30  FSu  Skallagrímur   Iðu, Selfossi  
11-11-2014  20:00  ÍR  Skallagrímur   Hertz Hellirinn, Breiðholti, Reykjavík  
04-01-2015  15:00  Snæfell  Skallagrímur   Fjárhúsið, Stykkishólmi  
13-01-2015  20:00  Skallagrímur  Stjarnan b   Fjósið, Borgarnesi  
27-01-2015  20:00  Valur  Skallagrímur   Vodafonehöllin, Hlíðarenda, Reykjavík  
01-02-2015  14:00  Skallagrímur  Þór Ak.   Fjósið, Borgarnesi  
08-02-2015  13:00  Skallagrímur  Höttur   Fjósið, Borgarnesi  
10-02-2015  20:00  Skallagrímur  FSu   Fjósið, Borgarnesi  
21-02-2015  15:30  Höttur  Skallagrímur   Egilsstaðir  
10-03-2015  20:00  Skallagrímur  ÍR   Fjósið, Borgarnesi  
14-03-2015  14:30  Þór Ak  Skallagrímur   Glerárskóli, Akureyri 

Leikjaplan Skallagríms í Dominos deild karla 2014-2015

09-10-2014  19:15  Skallagrímur  Keflavík  Fjósið, Borgarnesi 65:70
16-10-2014  19:15  Grindavík  Skallagrímur  Röstin, Grindavík 106:75
27-10-2014  19:15  Skallagrímur Snæfell  Fjósið, Borgarnesi 
30-10-2014  19:15  Haukar Skallagrímur  Schenkerhöllin, Hafnarfirði 
06-11-2014  19:15  Skalagrímur  Fjölnir  Fjósið, Borgarnesi 
13-11-2014  19:15  Skallagrímur Stjarnan  Fjósið, Borgarnesi 
21-11-2014  19:15  Þór Þ. Skallagrímur  Icelandic Glacial höllin, Þorlákshöfn 
27-11-2014  19:15  Skallagrímur KR  Fjósið, Borgarnesi 
04-12-2014  19:15  Njarðvík  Skallagrímur  Ljónagryfjan, Njarðvík 
11-12-2014  19:15  Skallagrímur  ÍR  Fjósið, Borgarnesi 
18-12-2014  19:15  Tindastóll  Skallagrímur  Síkið, Sauðárkróki 
08-01-2015  19:15  Keflavík  Skallagrímur  Sláturhúsið, Keflavík 
15-01-2015  19:15  Skallagrímur  Grindavík  Fjósið, Borgarnesi 
23-01-2015  19:15  Snæfell  Skallagrímur  Fjárhúsið, Stykkishólmi 
29-01-2015  19:15  Skallagrímur  Haukar  Fjósið, Borgarnesi 
06-02-2015  19:15  Fjölnir  Skallagrímur  Dalhús, Grafarvogi, Reykjavík 
12-02-2015  19:15  Stjarnan  Skallagrímur  Ásgarður, Garðabæ 
15-02-2015  19:15  Skallagrímur  Þór Þ.  Fjósið, Borgarnesi 
26-02-2015  19:15  KR  Skallagrímur  DHL höllin, Vesturbæ, Reykjavík 
05-03-2015  19:15  Skallagrímur  Njarðvík  Fjósið, Borgarnesi 
08-03-2015  19:15  ÍR  Skallagrímur  Hertz hellirinn, Breiðholti, Reykjavík 
12-03-2015  19:15  Skallagrímur  Tindastóll  Fjósið, Borgarnesi

Leikjaplan Snægríms (Skallagríms/Snæfell) í Unglingaflokki karla 2014-2015

12-10-2014 16:30 Stjarnan  Snægrímur Ásgarður, Garðabæ 80:65
25-10-2014 15:00 Snægrímur  KR Fjárhúsið, Stykkishólmi 
02-11-2014  13:00 Keflavík  Snægrímur TM höllin, Keflavík 
10-11-2014 20:30 Snægrímur  ÍR Fjárhúsið, Stykkishólmi 
17-11-2014 21:00 Haukar  Snægrímur Schenkerhöllin, Ásvöllum, Hafnarfirði  
24-11-2014 20:00 Snægrímur  FSu Fjósið, Borgarnesi 
29-11-2014 13:30 Fjölnir  Snægrímur Dalhús, Grafarvogi, Reykjavík 
14-12-2014 15:00 Snægrímur  Tindastóll Fjósið, Borgarnesi 
11-01-2015 12:00 Tindastóll  Snægrímur Síkið, Sauðárkróki 
19-01-2015 20:00 Snægrímur  Stjarnan Fjárhúsið, Stykkishólmi 
25-01-2015 19:00 KR  Snægrímur DHL-höllin, Vesturbæ, Reykjavík 
02-02-2015 20:00 Snægrímur  Keflavík Fjósið, Borgarnesi 
08-02-2015 14:30 ÍR  Snægrímur Hertz Hellirinn, Breiðholti, Reykjavík 
16-02-2015 20:00 Snægrímur  Haukar Fjósið, Borgarnesi 
09-03-2015 20:40 FSu  Snægrímur Iðu, Selfossi 
16-03-2015 20:00 Snægrímur  Fjölnir Fjárhúsið, Stykkishólmi 
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Þeir sem hafa fylgst með íslenskum 
körfubolta undanfarin ár þekkja vel til 
Hafnfirðingsins Péturs Ingvarssonar. 
Pétur var ráðinn þjálfari meistara-
flokks Skallagríms síðastliðið vor 
og hóf hann að þjálfa liðið um mitt 
sumar. Pétur á farsælan feril að baki 
á körfuboltavellinum bæði sem leik-
maður og þjálfari og kemur því með 
verðmæta reynslu með sér í Borgarnes. 
Lengst af ferlinum lék hann með sínu 
heimafélagi í Hafnarfirði, Haukum, en 
síðar var hann í nokkur ár hjá Hamri 
í Hveragerði sem spilandi þjálfari. Þá á 
Pétur að baki um 30 A landsleiki fyrir 
Íslands hönd. Frákastið heyrði í nýja 
þjálfaranum sem lítur með eftirvænt-
ingu til vetrarins framundan.

Hóf þjálfun í Hafnarfirði
Utan þess að þjálfa Skallagrím starfar 
Pétur sem sundkennari í Áslandsskóla 
í Hafnarfirði þar sem hann býr ásamt 
fjölskyldu sinni. „Ég er 44 ára þriggja 
barna faðir úr Hafnarfirði, giftur Berg-
lindi Pálsdóttur. Ég útskrifaðist sem 
íþróttakennari frá Laugarvatni árið 
1999 og hef síðan fengist við þjálfun 
og kennslu. Ég byrjaði að þjálfa fyrst 
1993 yngri flokka hjá Haukum en 
þjálfaði fyrsta meistaraflokkinn 1996-
1998 þegar ég tók að mér að þjálfa 
kvennalið ÍS. Síðan færði ég mig yfir 
til Hamars í Hveragerði sem spilandi 
þjálfari 1998-2007,“ segir Pétur en 
sem þjálfari Hvergerðinga kom hann 
liðinu upp um deild. „Síðan þjálfaði 
ég Ármann árið 2008 og tók í fram-
haldinu við meistaraflokki Hauka frá 
2008-2011. Síðar færði ég mig yfir í 
yngri flokkana hjá Haukum 2012-
2014. Þaðan kom ég í Borgarnes.“

Í sparifötunum 
í Kaupfélaginu
Svo skemmtilega vill til að Pétur svarar 
því játandi þegar hann er spurður hvort 
hann eigi einhverjar tengingar í Borgar-
fjörðinn. „Jú, móðir mín Bergljót Pét-
ursdóttir er frá Hellum í Bæjarsveit þar 
sem afi minn Pétur Jónsson og amma 
mín Erna Sigfúsdóttir búa. Var mikið 

á sumrin í sveitinni þegar ég var yngri 
og maður fór bæði í bað og sparifötinn 
þegar maður fór í Kaupfélagið í Borgar-
nesi,“ upplýsir Pétur í léttum tón. Sjálf-
ur minnist hann bæði sigra og ósigra í 
leikjum sem hann spilaði gegn Skalla-
grími sem leikmaður í Borgarnesi en 
einnig var íþróttahúsið, Fjósið, honum 
eftirminnilegt. „Það var alltaf talað um 
að íþróttahúsið í Borgarnesi væri svo 
lítið en eftir að hafa spilað og þjálfað í 
Hveragerði sem er eitt minnsta íþrótta-
hús landsins þá var Fjósið bara nokkuð 
rúmgott. Þetta eru orðnir margir leikir 
sem ég hef spilað og þjálfað gegn Skalla-
grími og það hafa oftar en ekki verið 
hörku rimmur þar sem ekkert hefur 
verið gefið eftir - eitthvað af sætum 
sigrum en líka mikið af súrum töpum.“

Fara fyrst í fjósið svo í Fjósið
Í beinu framhaldi er Pétur inntur eftir 
því hvernig honum líst á að vera orðinn 

þjálfari Skallagríms. „Ég tók þetta verk-
efni að mér því ég tel mig geta kennt 
mönnum eitthvað í körfubolta í vetur. 
Held að umgjörðin, áhorfendur og 
heimavöllurinn sé með því besta sem 
gerist hérlendis, svo erum við með öfl-
uga stjórn sem heldur vel utan um alla 
hluti,“ svarar Pétur sem segir tímabilið 
leggjast vel í sig. „Ég tel okkur vera 
með frambærilegan hóp sem getur 
náð langt í vetur, en meiðsli geta sett 
strik í reikninginn. Ég er annars mjög 
bjartsýnn á framhaldið og ef við náum 
að bæta leik okkar bæði varnarlega og 
sóknarlega getum við farið að vinna 
leiki reglulega í vetur,“ bætir hann við 
og segir stefnuna skýra, í sjálfa úrslita-
keppnina. Að lokum vill Pétur koma 
á framfæri eftirfarandi skilaboðum 
til stuðningsmanna: „Gerum Fjósið 
flottasta og besta heimavöll landsins 
í vetur - fara fyrst í fjósið og koma svo 
í Fjósið.“

Stefnan er sett á úrslitakeppnina
segir Pétur Ingvarsson nýr þjálfari meistaraflokks Skallagríms

Pétur Ingvarsson fer yfir málin með lærisveinum sínum. Mynd. Ómar Örn Ragnars.
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Borgnesingurinn Finnur Jónsson 
söðlaði um í sumar og gerðist þjálfari 
úrvalsdeildarliðs KR í Dominos deild 
kvenna. Þetta er fyrsta liðið sem hann 
þjálfar í úrvalsdeild. Finnur hefur 
fengist við þjálfun um margra ára skeið 
og hefur m.a. þjálfað yngri flokka 
Skallagríms, meistaraflokk kvenna, 
verið aðstoðarþjálfari meistaraflokks 
karla og verið yfirþjálfari yngri flokka. 
Einnig hefur Finnur þjálfað yngri 
landslið kvenna á liðnum árum með 
góðum árangri. Í samtali við Frákastið 
sagðist Finnur lítast mjög vel á að vera 
orðinn úrvalsdeildarþjálfari hjá KR 
og er hann metnaðarfullur fyrir hönd 
liðsins. „Væntingar liðsins voru að 
stefna á úrslitakeppni og við stefnum 
þangað áfram þrátt fyrir erfiða byrjun 
í haust. Við misstum erlendan leik-
mann okkar í meiðsli í öðrum leik 
tímabilsins þar sem hún sleit hásin. 

Leit er þó hafin að nýjum leikmanni 
til að fylla hennar skarð. Við erum 
þó ennþá borubrött, mórallinn er 
góður í liðinu og við stefnum að sjálf-
sögðu áfram á úrslitakeppnina,“ segir 
Finnur sem kveðst líða vel í Vestur-
bænum. Aðstoðarþjálfari hans þar er 
Hörður Unnsteinsson, Borgnesingur 
og fyrrum leikmaður meistaraflokks 
Skallagríms. „Það er gott að vera í 
Vesturbænum. Þetta er nokkurs kon-
ar „mekka“ í körfuboltaheiminum á 
Íslandi, frábær aðstaða til íþróttaiðk-
unar og gott utanumhald og mikil 
samstaða hjá öllum deildum félags-
ins,“ bætir Finnur við. Hann hefur 
þó ekki sagt skilið við Skallagrím en 
hann þjálfar í vetur 5.-6. bekk í yngri 
flokkum.

Spurður um úrvalsdeild karla í ár 
segir hann ljóst að KR-ingar verða 
sterkir. Hann hefur engu að síður 

mikla trú á Skallagrímsmönnum. „Þó 
svo að menn tali um að þetta verði 
11-1 deild þar sem að KR vinni alla 
leiki þá þurfa þeir svo sannarlega að 
hafa fyrir því. Þeir eru með hrikalega 
sterkt lið og ef að þeir halda sér sam-
stilltum í leikjum vetrarins eru fá lið 
sem standast þeim snúning. Annars 
held ég að það verði ný lið í sætunum 
á eftir KR en þarna eru skemmtileg 
lið eins og Tindastóll og ungt lið 
Hauka. Annars blæs ég á þessa spá þar 
sem Sköllunum var spáð 12. sæti - ég 
spái þeim 6-7 sæti. Þú last það fyrst 
hér,“ segir Finnur hróðugur í bragði 
að lokum.

Finnur orðinn úrvalsdeildar-
þjálfari í Vesturbænum

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Sunnudagur
1.-2. bekkur kk/kvk 14:20-15:05 x 15:30-16:20 x x x
3.-4. bekkur kk/kvk 15:05-15:55 x 16:20-17:10 x x 10:00-11:00
5.-6. bekkur kk/kvk 15:55-16:45 x x 15:55-16:45 x 11:00-12:00
7-10. bekkur kvk 17:35-18:25 x 18:00-18:50 x x 15:00-16:00
7.-8. bekkur kk 16:45-17:35 x x 17:35-18:25 17:35-18:25 12:00-13:00
9.-10. bekkur kk 20:05-20:55 20:05-20:55 x x x 16:00-17:00
Dr- og ungl. flokkur 20:55-21:45 20:55-21:45 18:00-18:50 20:30-22:10 x x
Meistarafl. karla 18:25-20:05 18:25-20:05 18:50-20:30 18:25-20:30 18:25-20:05 x
1. flokkur 21:45-23:00 x x x 20:05-21:20 17:00-18:00

FLOKKUR ÞJÁLFARI SÍMI
1.-2. bekkur kk/kvk Atli Aðalst./Bjarki 696 8135
3.-4. bekkur kk/kvk Atli Aðalst./Bjarki 696 8135
5.-6. bekkur kk/kvk Finnur Jónsson 898 9208
7.-8. bekkur kk Arnar Björnsson 788 0991
8.-9. bekkur kk Davíð Ásgeirsson 868 3542
7.-10. bekkur kvk Arnar Björnsson 788 0991
Dr- og ungl. flokkur Tracy Smith Jr. 866 3848
Meistarafl. karla Pétur Ingvarson 897 7979
1. flokkur Victor Pétur R. 695 6941

Æfingatafla 2014-2015

Finnur Jónsson. 
Mynd. Ómar Örn Ragnars.
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Einar Þór Skarphéðinsson er með 
reynslumestu körfuboltadómurum 
landsins. Hann hefur dæmt fyrir 
Skallagrím í mörg ár eða alveg síðan 
hann flutti í Borgarnes í upphafi tí-
unda áratugarins. Auk Einars dæmir 
sonur hans, Þorkell Már, fyrir Skalla-
grím, en aðrir sem fengist hafa við 
dómgæslu fyrir hönd Skallagríms á 
liðnum árum eru Guðbjörn Árni 
Konráðsson, Eiður Sigurðsson, Vic-
tor Pétur Rodriguez, Guðni E. Guð-
mundsson og Konráð Brynjarsson 
svo einhverjir séu nefndir. Sjálfur var 
Einar leikmaður áður en hann hóf að 
dæma og segir hann að sú reynsla hafi 
komið sér vel í dómarastörfunum. 
Frákastið ræddi við Einar um dóm-
gæsluna og körfuboltann á Íslandi.

Fyrsti úrvalsdeildarleikurinn sem 
Einar dæmdi var leikur Þórs Ak. og 
Njarðvík vorið 1989, eða fyrir tæpum 
aldarfjórðungi. Einar er því hafsjór af 
reynslu í dómgæslu. „Ég tók dómara-
réttindi haustið 1988 en var búinn að 
dæma í mörgum fjölliðamótum fram 
að því. Leikirnir eru því fleiri. Ætli 
heildarfjöldi dæmdra leikja sé ekki 
um 1.500 í dag,“ upplýsir Einar. Eins 
og flestir sem fylgjast með körfubolta 
vita getur dómgæslan verið krefjandi 
og stundnum er álagið mikið. „Á 
löngum ferli hefur maður að sjálf-
sögðu séð og lent í ýmsu, jákvæðu sem 
neikvæðu. Tækni leikmanna hefur þó 
breyst stórlega til hins betra á þessum 
árum og hefur baráttan inni á vellin-
um minnkað í samræmi við það. Leik-
menn fyrri tíma lögðu líf og sál í sinn 
leik þannig að oft þurfti að grípa inní 
þegar það voru að myndast hálfgerð 
slagsmál á vellinum,“ segir Einar og 
rifjar í framhaldinu upp skemmtilega 
leiki sem hann dæmdi. „Skemmti-
legustu leikirnir sem ég hef tekið þátt 
í eru líklega leikur í úrslitarimmu um 
Íslandsmeistaratitilinn á milli Njarð-
víkur og KR árið 2007. Einnig verður 
að telja bikarúrslitaleik Keflavíkur og 

Tindastóls 2012 sem einn af mínum 
merkilegustu leikjum.“

Sama rútínan bíður Einars fyrir 
hvert dómaraverkefni. „Rútínan hjá 
mér byrjar deginum áður þegar ég 
geng frá dómaratöskunni svo hún sé 
tilbúin fyrir leik. Um kvöldið fer ég 
að hugsa um leikinn, leikmennina, 
þjálfarana og þær aðstæður sem hægt 
er að lenda í venjulegum leik. Á leik-
degi sjálfum er leikurinn að sjálfsögðu 
ofarlega í huga út daginn. Þar sem ég 
bý í Borgarnesi þarf ég að ferðast í 
alla leiki sem ég dæmi og þar af leið-
andi fer ég oft beint úr vinnu og hef 
kannski tíu mínútur til að skella mér 
í dómaragírinn. Þetta hefst þó allt að 
lokum. Matarræðið er líka mikilvægt 
og það verður að borða rétt og hollt 
fyrir leiki.“

Einar segir að á 25 árum hafi að-
staða dómara stökkbreyst til hins 
betra líkt og í umgjörð körfuboltans í 
heild sinni. „Það er ekki hægt að lýsa 
muninum á aðstæðum dómara 1988 
og 2014. Mikið vatn hefur runnið til 
sjávar á þessum árum. Eitt dæmi eru 

niðurraðanir. Þegar ég var að byrja 
fengum við niðurraðanir í pósti en 
núna er hægt að ná í niðurröðunina 
í símanum sínum! Svona breytast tím-
arnir. Í dag er orðinn alvöru atvinnu-
mannabragur á öllu sem viðkemur 
dómgæslunni, endurgjöf til dómara 
og internetið er stórkostlegt hjálpar-
tæki ef menn vilja bæta sig í dómgæsl-
unni,“ segir hann og hvetur alla sem 
hafa brennandi áhuga á körfubolta að 
íhuga það að gerast dómarar. „Til að 
fara út í það að verða dómari verður 
maður að hafa óendanlega gaman 
af körfubolta, ef áhuginn er ekki til 
staðar er dómgæsla ekki málið. Kost-
irnir við það að taka dómararéttindi 
er að víkka út sjóndeildarhringinn og 
öðlast meiri skilning á leiknum.“

Að síðustu ítrekar Einar aðdáun 
sína á íþróttinni og liggur ekki á skoð-
unum sínum þegar hann er spurður 
um hvort honum liggi eitthvað á 
hjarta að lokum: „Lengi lifi körfubolt-
inn ein magnaðasta og mest spenn-
andi íþrótt allra tíma!“

Dómgæslan víkkar sjóndeildarhringinn 
og dýpkar skilning á körfubolta
segir Einar Þór Skarphéðinsson úrvalsdeildardómari til 25 ára

Einar Þór Skarphéðinsson í dómarabúningnum ásamt Þorkeli Má, syni sínum, sem 
einnig er dómari.
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Körfuknattleiksdeild Skalla-
gríms hefur í árafjöld lagt metn-
að í að senda lið til leiks í Íslands-
mótinu í sem flestum flokkum. 
Þetta keppnistímabil er þar 
engin undantekning. Að þessu 
sinni sendir Skallagrímur til 
leiks lið í minnibolta drengja, 7. 
flokki drengja, 8. flokki drengja, 
9. flokki drengja, 10. flokki 
drengja, drengjaflokki og loks 
unglingaflokki karla. Einungis 
eitt stúlknalið spilar í Íslands-
mótinu að þessu sinni en það er 
9. flokkur stúlkna.

Ef einhverjar spurningar vakna varð-
andi starf yngri flokka þá geta foreldrar 
og forráðamenn haft samband við Atla 
Aðalsteinsson verkefnastjóra yngri 
flokka körfuknattleiksdeildar. Deildin 
hvetur íbúa í dreifbýli Borgarbyggðar til 
að kynna sér tímatöflu fyrir sérstakan 
tómstundaakstur sveitarfélagsins, sjá 
nánar á www.borgarbyggd.is.

Félagið sendir í ár líkt og á síðasta 
keppnisári sameiginlegt lið með 
Snæfelli í elsta yngri flokknum eða 
unglingaflokki. Í fyrra hafnaði liðið 
eða ,,Snægrímur” eins og það er kallað 
í öðru sæti íslandsmótsins eftir tap í 
úrslitaleik. Það er mikil gróska hjá 
ungum leikmönnum á Vesturlandi í 
þessum flokki og eru stjórnir beggja 
félaga sammála um að þar sem ekki 

næst nægilegur fjöldi hjá liðunum 
til að senda tvo lið liggi beinast við 
að sameina liðið í eitt öflugt lið. Það 
mun vafalaust skila sér til framtíðar 
með aukinni reynslu leikmanna úr 
stórum og mikilvægum leikjum sem 
þeir öðlast í unglingaflokki. Þetta 
veitir ungum leikmönnum líka inn-
blástur í sínum markmiðum þar sem 
að margir ungir leikmenn innan raða 
Skallagríms hafa háleit og góð mark-
mið þegar við kemur framgöngu liðs-
ins og tilkalli til titla.

Yngri flokkar Skallagríms hafa 
styrkst mikið á undanförnum árum 
og er það tvímælalaust þrotlausri 
vinnu iðkenda, þjálfara og öðrum 
aðstandendum starfsins. Hefur þessi 
árangur verið greinilegur þar sem æ 
fleiri lið keppa nú undir merkjum 

Skallagríms sem skipað er leik-
mönnum úr Borgarnesi og upp-
sveitum. Það er hugur allra sem 
koma að yngri flokkum Skalla-
gríms að tefla fram góðum 
liðsheildum í öllum flokkum 
og fá um leið fleira fólk til liðs 
við starf deildarinnar en ekki 
endilega að einbeita sér að því 
einu að framleiða einn góðan 
leikmann í hverjum árgang. 
Þar af leiðandi verður til sterk 
heild foreldra og forráðamanna 
í kringum flokkana sem hjálpar 
ómetanlega til þegar kemur að 

aðhaldi iðkenda og framkvæmdum 
móta.

Verkefnastjóri og yfirumsjón með 
þjálfaramálum yngri flokka í vetur 
hefur Atli Aðalsteinsson (gsm. 696 
8135 og e-mail. skallagrimurkarfa@
gmail.com.) Nánari fréttir og upp-
lýsingar um starfið má nálgast á 
heimasíðu körfuknattleiksdeildar, 
www.skallagrimur.is/korfubolti og á 
Facebook síðu deildarinnar Skalla-
grímur Körfubolti. Hjá yngriflokka 
ráði deildarinnar sér Anna Halldórs-
dóttir um innheimtu æfingagjalda 
(gsm. 660-8255 og e-mail. helgi.kr@
simnet.is.) Búningamál eru síðan í 
höndum Bjarka Péturssonar (gsm. 
845-1649 og e-mail. skallagrimur-
karfa@gmail.com).

Starfið í deildinni:

Yngri flokkar 2014-2015

Sendum Skallagrími baráttu- og stuðningskveðjur

Hressir Skallagrímsstrákar með verðlaun eftir Norðurálsmót.
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Bjarki Pétursson hefur 
lagt stund á nám í þjálfara-
fræði. Hann er afreksmaður í 
íþróttum og kemur til með að 
geta hálpað við uppbyggingu 
í starfi yngstu flokka Skalla-
gríms. Bjarki þjálfar 1.-4. 
bekk. Sími: 845 1649. 
Netfang: 
bjarkip10@menntaborg.is.

Atli Aðalsteinsson er leik-
maður meistaraflokks Skalla-
gríms. Atli hefur lagt stund á 
nám í þjálfarafræði og hefur 
reynslu af þjálfun í eldri flokk-
um Skallagríms. Atli þjálfar 
1.-4. bekk. Sími: 696 8135. 
Netfang: 
atlia@menntaborg.is.

Finnur Jónsson hefur mikla 
reynslu sem þjálfari. Hann 
hefur þjálfað hjá Skallagrími 

í áraraðir og var í nokkur ár 
starfandi sem yfirþjálfari yngri 
flokka félagsins. Hann hefur 
einnig þjálfað yngri landslið Ís-
lands í körfubolta með góðum 
árangri. Finnur þjálfar 5.-6. 
bekk. Sími: 898 9208. Net-
fang: finnur23@simnet.is.

Sigtryggur Arnar Björns-
son er nýr í herbúðum Skalla-
gríms. Hefur spilað með yngri 
landsliðum Íslands og í há-
skólakörfubolta í Kanada. 
Nú er hann aðalleikstjórnandi 
meistaraflokks. Arnar þjálfar 
tvo flokka, 7.-8. flokk dr. og 
7.-10. flokk stúlkna. Sími: 
894 7364.

Davíð Ásgeirsson er leik-
maður meistaraflokks Skalla-
gríms og hefur verið að festa 
sig í sessi sem einn mikilvæg-
asti leikmaður liðsins. Davíð 
þjálfar 9.-10. flokk karla. 
Sími: 868 3542. Netfang: 
1542661110@facebook.com.

Tracey Smith Jr. er leikmað-
ur meistaraflokks Skallagríms. 
Tracey er hafsjór af reynslu á 
körfu bolta vellinum, en hann 
lék með Njarðvíkingum á síð-
asta tímabili. Tracey þjálfar 
drengjaflokk og unglinga-
flokk. Sími: 866 3848

Páll Axel Vilbergsson er einn 
af bestu og reynslumestu leik-
mönnum landsins. Hann hefur 
orðið Íslands- og bikarmeistari 
í meistaraflokki, leikið með A-
landsliði Íslands auk þess sem 
hann hefur verið atvinnumaður 
erlendis. Páll Axel verður öllum 
þjálfurum innan handar í vetur 
með tækni og séræfingar í huga. 
Sími: 661 1409.

Gunnar Árni Hreiðars-
son er nemi í íþróttafræði í 
Menntaskóla Borgarfjarðar. 
Hann mun sinna aðstoðar-

þjálfun hjá yngri flokkum 
Skallagríms í vetur.

Kristrún Kúld Heimis-
dóttir er nemi í íþróttafræði 
í Menntaskóla Borgarfjarðar. 
Hún mun sinna aðstoðarþjálf-
un hjá yngri flokkum Skalla-
gríms í vetur.

Harpa Bjarnadóttir er nemi 
í íþróttafræði í Menntaskóla 
Borgarfjarðar. Hún mun 
sinna aðstoðarþjálfun hjá 
yngri flokkum Skallagríms í 
vetur.

Kristófer Gíslason er nemi 
í íþróttafræði í Menntaskóla 
Borgarfjarðar. Hann mun 
sinna aðstoðarþjálfun hjá 
yngri flokkum Skallagríms í 
vetur.

Þjálfarar yngri flokka Skallagríms 
2014-2015
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Ótal körfuboltaleikmenn hafa gert garðinn frægann 
með Skallagrími í áranna rás. Sumir hafa komið í Borgar-
nes og leikið með liðinu um nokkurt skeið á meðan aðrir 
hafa ræktað sína körfuboltahæfileika í yngri flokkum 
félagsins og í framhaldinu stigið sín fyrstu skref í meistara-
flokki með Skallagrími í úrvalsdeild. Einna nafntogaðastir 
þeirra síðarnefndu eru landsliðsmennirnir öflugu Hlynur 
Bæringsson og Pavel Ermolinski, sem í haust áttu stóran 
þátt í því að tryggja Íslendingum þátttökurétt á Evrópu-
mótinu í körfubolta í fyrsta skipti.

Hlynur, sem er 32 ára gamall, flutti í Borgarnes þegar 
hann var í 9. flokki árið 1997 og hóf þá að æfa með 
Skallagrími. Hann þótti fljótt efnilegur leikmaður og í 10. 
flokki tímabilið eftir var hann byrjaður að æfa og spila 
með meistaraflokki. Hlynur lék næstu árin samtals 90 
leiki á fimm tímabilum með Skallagrími í úrvalsdeild, en 
það síðasta var tímabilið 2001-2002. Lokatímabil Hlyns 
var einmitt það fyrsta og eina hjá Pavel með meistara-
flokki Skallagríms. Þá var spilandi þjálfari liðsins faðir Pa-

vels - sjálfur Alexander Ermolinski. Að auki er tímabilið 
það eina sem þeir Hlynur og Pavel hafa leikið með sama 
félagsliði á Íslandi. Utan landsteinanna léku þeir saman 
með Sundsvall Dragons 2011-2012. Pavel, sem er 27 ára 
gamall, sleit þó sínum allra fyrstu körfuboltaskóm árin 
1992-1996 með Skallagrími í minnibolta eða á sama tíma 
og Alexander lék í Borgarnesi fyrstu árin sín hér á landi. 
Úrvalsdeildarleikir Pavels með Skallagrími urðu alls 15. 
Einnig lék hann með 10. flokki félagsins sem náði þeim 
góða árangri að komast bæði í undanúrslit í Íslandsmóti 
og bikarkeppni.

Hlynur og Pavel eru atvinnumenn í körfubolta í dag og 
hafa verið það á undanförnum árum bæði hér heima og 
erlendis. Hlynur leikur með Sundsvall Dragons í Svíþjóð í 
dag en Pavel hér heima á Íslandi með KR í Dominos deild-
inni. Frákastið setti sig í samband við þá félaga og fékk þá 
til að rifja upp Borgarnesárin sín. Ekki stóð á svörunum 
og má af þeim sterklega ráða að með Skallagrími eiga þeir 
skemmtilegar og góðar minningar. Gefum þeim orðið.

Pavel og Hlynur stigu sín fyrstu skref 
í meistaraflokki með Skallagrími

Pavel Ermolinski:

Hlakkaði alltaf til kóræfinga
Pavel kveðst ekki vera alveg viss um 

hver var fyrsti úrvalsdeildarleikur 
sinn með Skallagrími þegar hann er 
inntur eftir því hvort hann muni sinn 
fyrsta leik með félaginu. Hann rifjar í 
staðinn upp eftirminnilegasta leikinn 
sem var gegn sínu núverandi liði - KR. 
,,Leikurinn var gegn firnasterku KR 
á útivelli. Við vorum í meiðslavand-
ræðum en náðum þó að halda í við 
KR-ingana. Leikurinn var í járnum 
í lokin og pabbi gamli reyndi eitt af 
sínum frægu hook skotum frá þriggja 
stiga línunni á lokasekúndunum 
fyrir leiknum. Boltinn skrúfaðist því 
miður upp úr,” segir Pavel sem var þá 
einungis 14 ára gamall. Við uppflett-
ingu í gagnasafni Körfuknattleikssam-
bands Íslands kom í ljós að leikurinn 
var í reynd fyrsti úrvalsdeildarleikur 
Pavels með Skallagrími og skoraði 
hann 7 stig í leiknum. Stigahæsti leik-
maður vallarins var hins vegar félagi 
Pavels í landsliðinu og núverandi við-
skiptafélagi, KR-ingurinn Jón Arnór 
Stefánsson, sem skoraði 31 stig. Sam-

an vinna þeir að stofnun kjöt- og fisk-
búðar í miðborg Reykjavíkur. Stiga-
hæstur í liði Skallagríms í leiknum 
var aftur á móti Hlynur Bæringsson 
með 30 stig.

Félagarnir í meistaraflokki voru 
hver öðrum ,,skrýtnari” í minning-
unni hjá Pavel en engu að síður topp-
menn. ,,Leonid Zhadnov eyddi meiri 
tíma í að teygja en að spila körfubolta 
og þá voru Hlynur Bærings og Haffi 
Gunn [innsk. Hafþór Ingi Gunnars-
son] alltaf að ræða hvaða leikmenn 
þeir ættu að kaupa næst í Football 
Manager tölvuleiknum og hvor ætti 
að splæsa í kók og snakk fyrir kvöld-
ið.” Eins og sagði í inngangi þjálfaði 
Skallagrímsliðið þetta tímabil faðir 
Pavels, Alexander Ermolinski. Faðir 
hans er því hans fyrsti þjálfari í meist-
araflokki. ,,Hann er harður en sann-
gjarn,” segir Pavel um hann. Fyrsti 
körfuboltaþjálfarinn var hins vegar 
Sigurður Elvar Þórólfsson veturinn 
1992-1993. ,,Elvar var duglegur að 
setja upp stöðvahringi á æfingum. 

Pavel í Skallagrímsbúningnum í æfinga-
leik vorið 1994.
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Skemmtilegast var á troðslustöðinni, 
hef væntanlega klárað troðslukvót-
ann minn á þessum árum.”

Pavel kveðst lánsamur að hafa feng-

ið að alast upp í Borgarnesi sem barn 
og á þaðan góðar minningar. ,,Ég var 
heppinn að alast upp í Borgarnesi 
og frelsinu sem fylgdi því að hlaupa 

um allan bæ í leit að ævintýrum með 
góðum vinum. Eflaust gleðilegustu 
minningar mínar.” Fólkið í bænum 
setti líka sinn svip á tilveruna. ,,Hansi 
Egils er ein eftirminnilegasta pers-
ónan. Hann þekkja allir og alltaf klár 
með gott grín sem léttir andrúms-
loftið. Berta kennari [innsk. Berta 
Sveinbjörnsdóttir] var einnig eftir-
minnileg, ljúf og góð kona og þá var 
starfsfólkið í íþróttahúsinu allt mikið 
fagfólk.” Í framhaldi af þessu liggur 
beinast að spyrja hvert var uppáhalds-
fagið í Grunnskólanum í Borgarnesi. 
Þessu er auðsvarað. ,,Það var ekki 
beint fag svo sem, en ég hlakkaði 
alltaf til kóræfinga. Var skotinn í eldri 
stelpu sem var í kórnum. Ég hætti svo 
um leið og hún hætti,” upplýsir Pavel 
og brosir við.

Ekki vill Pavel útiloka neitt spurður 
hvort að hann sjái fyrir sér að ljúka 
ferlinum í Borgarnesi þar sem hann 
hófst. Hann gæti alveg séð það fyrir 
sér. ,,Hiklaust, stemningin sem var 
í kringum körfubolta í Borgarnesi 
þegar ég flutti þangað var frábær, all-
ur bærinn iðaði. Það væri gaman að 
koma aftur og upplifa þá stemningu 
sem leikmaður,” segir Pavel Ermol-
inski að lokum.

Pavel á fullu gasi gegn Bosníumönnum í lok ágúst. Mynd. Tomasz Kolodziejski.

Hlynur Bæringsson:

Eignaðist marga góða félaga í Skallagrími
Hlynur man vel eftir fyrsta leiknum 
sínum með Skallagrími í úrvalsdeild 
sem var haustið 1997 gegn Val í gamla 
íþróttahúsinu að Hlíðarenda. ,,Við 
vorum að vinna stórt og því fékk ég að 
koma inná. Mér tókst meira að segja 
að rífa aðeins kjaft. Ég hefði kannski 
betur sleppt því 15 ára gamall. En liðs-
félögunum þótti það fyndið,” rifjar 
Hlynur upp. Hann skoraði 4 stig í 
leiknum og tók 1 frákast, þau fyrstu 
af afar mörgum síðar meir. Á Skalla-
grímsárunum voru tveir aðrir leikir 
sérstaklega eftirminnilegir að hans 
mati. Sá fyrri var gegn grönnunum 
í Snæfelli þar sem Hlynur lék síðar í 
nokkur ár og varð Íslands- og bikar-
meistari með. ,,Leikurinn var í Hólm-

inum þar sem Biggi Mikk [innsk. 
Birgir Mikaelsson] skoraði flautu-
sigurkörfu rétt fyrir innan miðju. 
Fallegt augnablik. Svo var það 1998 
á móti ÍA uppá Skaga. Það var ekki 
eins skemmtilegt. Kaninn okkar hann 
Christopher Garner var með heimþrá 
og vildi komast heim og spilaði leik-
inn með rör uppí sér til að tryggja að 
hann yrði nú rekinn. Í þessum leik 
tróð einnig Damon Johnson yfir mig 
og Alexander Ermolinski blokkaði 
flestar mínar tilraunir. Það var erfitt 
fyrir 16 ára dreng.”

Hlynur í baráttunni með Skallagrími um 
síðustu aldamót. Mynd. Svanur Steinars.
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Ekki finnst Hlyni sanngjarnt að 
svara því hver af liðsfélögum sínum 
í Skallagrími hafi verið eftirminni-
legastur. Þar hafi einfaldlega verið 
margir góðir félagar. ,,En þeir félagar 
Haffi Gunn og Pálmi Þór Sævars-
son eru eftirminnilegir fyrir margra 
hluta sakir. Við stigum okkar fyrstu 
skref í boltanum á þessum árum, 
spiluðum saman í mörg ár. Vandaðir 
menn.” Hlynur viðurkennir þó að 
Christopher Garner hafi verið mjög 
eftirminnilegur. ,,Hann var fyrsti 
kaninn sem ég spilaði með. Fæstar 
sögurnar tengdar honum eru varla 
prenthæfar en áhugasamir geta spurt 
þá sem spiluðu með honum. Frábær 
leikmaður sem átti svo sannarlega við 
sín vandamál að etja. Raunar hef ég 
oft hugsað um hvað varð af honum 
í framhaldinu blessuðum. Ég gæti 
trúað að sú vegferð hafi verið svolítil 
brekka.”

Fyrsti þjálfari Hlyns í Borgarnesi 
var Bandaríkjamaðurinn Curtis 
Raymond sem hann þótti ekkert sér-
stakur þjálfari. ,,Okkur þótti mjög 
merkilegt að hafa hann sem þjálfara. 
En hann var hinsvegar ekki merkileg-
ur þjálfari blessaður. Það var ansi oft 
sem hann svaf yfir sig, sem var sérstakt 
þar sem æfingarnar voru seinni part 
dags. Fyrsti meistaraflokksþjálfarinn 
var hins vegar Tómas Holton, vetur-
inn 1997-1998.” Hlynur leit mikið 
upp til Tómasar á þessum árum og 
sömuleiðis til Alexander Ermolinski. 
,,Ég man hversu mikið ég leit upp til 
þeirra þegar ég kom þarna. Fannst 
þetta alveg stórmerkilegir menn.” 
Uppáhalds starfsmaður íþróttahúsins 
var síðan að hans mati Eiður Sigurðs-
son. ,,Eiður Sig er drengur góður.” 
Hlynur ber einnig kennurunum í 
grunnskólanum vel söguna. ,,Heilt 
yfir voru þeir allir mun almennilegri 
við mig en ég við þá, sem er leiðinleg 
staðreynd svona eftir á að hyggja. En 
ég nefni sérstaklega Guðmund Sig-
urðsson skólastjóra, ákaflega góður 
maður,” bætir hann við og greinir frá 
að uppáhalds fagið í skólanum hafi 
verið stærðfræði.

Spurður um hvað hann sakni mest 
úr Borgarnesi verður honum hugsað 
til móður sinnar, Hafdísar Lilju Pét-

ursdóttur sem þar býr enn. ,,Þó ég 
sé orðinn 32 ára gamall þá sakna ég 
hennar oft. Einnig sakna ég oft hrein-
lega æskunnar, hvað það var gaman 
að leika sér í körfu áhyggjulaus með 
góðum vinum. Það hræðir mig ör-
lítið hversu langt er um liðið, þetta 
er fljótt að líða.” Minningarnar rifjast 
nú upp. Hlynur heldur því áfram. 
,,Margir leikir eru eftirminnilegir, t.d. 
það að komast með 10. flokki á úr-
slitamót Íslandsmótsins vorið 1998. 
Það var skemmtilegt. Þetta viðtal fær 
mig til að hugsa til baka og þá rifjast 
margt upp, helst eru það þó bara 
minningar um gott fólk. Bæði minn-

ingar um hvað maður aðhafðist með 
félögunum, sem var þó misgáfulegt. 
Þó að lífið hafi ekki alltaf verið dans 
á rósum þá voru þetta heilt yfir góðir 
tímar.” 

Að endingu er Hlynur spurður 
hvort hann gæti hugsað sér að koma 
aftur í Skallagrím einn daginn. ,,Ég 
hef nú ekki hugsað svo langt en það 
gæti allt eins gerst eins og hvað annað, 
það er gaman að spila í Borgarnesi. 
En ég á nokkur ár eftir í atvinnu-
mennsku erlendis vonandi, ég klára 
það og hugsa svo um það sem tekur 
við heima á Íslandi.”

Hlynur í baráttunni á móti Bosníumönnum í lok ágúst. Mynd. Tomasz Kolodziejski.
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Kjúklingaréttur 
þegar mikið liggur við

Kristín Gísladóttir er kona Kristins Ó. 
Sigmundssonar formanns körfuknatt-
leiksdeildar. Hún er liðtækur kokkur 
þegar svo ber undir og þegar mikið 
liggur við töfrar hún fram gómsætan 
kjúklingarétt. Rétturinn er eftirlæti 
formannsins sem einnig er sprækur 
hlaupari í frístundum. Rétturinn er 
því tilvalin fyrir íþróttafólk. Að sögn 
Kristínar er afar mikilvægt að elda 
hann með ást og alúð. Uppskriftin 
hentar fyrir 4-5 manns og er eldunar-
tími um 30 mínútur.

Innihald:
4 kjúklingabringur, steiktar og niður-
skornar
150 g. spínat
100 g. beikon, smátt skorið
70 g. döðlur, smátt skornar
4 stór hvítlauksrif, pressuð
1 msk. óreganó þurrkað

3 dl. vatn
2 dl. matreiðslurjómi
3 msk. rjómaostur
1 Knorr kjúklingateningur
Hálfur Knorr grænmetisteningur
Rifinn ostur

Aðferð:
1. Brúnið beikonið á pönnu.
2. Bætið hvítlauknum út á pönnuna 

og steikið með beikoninu í ör-
skamma stund, setjið þá döðlurnar 
út í ásamt vatninu, óreganói og 
teningunum. Látið malla saman 
svolitla stund.

3. Setjið spínatið í botninn á eldföstu 
móti og stráið kjúklingnum þar 
yfir.

4. Bætið matreiðslurjómanum og 
rjómaosti út á pönnuna og sjóðið 
niður sósuna í um 5 mín. Þegar 
sósan er tilbúin, hellið þá þessari 
gourmet-blöndu yfir kjúklinginn 
og passið að döðlurnar og beikonið 
dreifist jafnt yfir kjúklinginn.

5. Setjið því næst rifna ostinn yfir allt 
saman og bakið í ofni þar til ostur-
inn er orðinn gylltur og fallegur.

Núðluréttur og 
sjósunds pizza Gussu

Guðný Jóna Jóhannsdóttir í Íþrótta-
miðstöðinni í Borgarnesi eða „Gussa“ 
eins og hún er kölluð stundar sjósund 
af miklum krafti. Slík garpmenni 

þurfa á öflugri næringu að halda og 
er Gussa því ekki lengi að snara fram 
uppskriftum að góðum réttum þegar 
Frákastið heyrði í henni. Réttirnir eru 
tilvaldir eftir æfingu! Svona hljóma 
þeir:
Núðluréttur Gussu
1. Eggjanúðlur settar í sjóðandi vatn í 

5 mín + grænmetisteningur.
2. Nautaþynnur steiktar (fást t.d. í 

frosti í Bónus). Kryddað með salti, 
pipar og sesamfræum. 

3. Laukur, 5 hvítlauksrif, engiferbút-
ur steikt á pönnu.

4. Fjórum eggjum pískað saman og 
hrærð saman á heitri pönnu.

5. Öllu er hrært saman í skál og soja-
olíu hellt yfir eða súrsætri sósa. 
(Bara eftir því hvað þú vilt hverju 
sinni).

6. Það er eins hægt að nota rækjur 
og sleppa kjötinu og nota þá karrý 
chutney. 

7. Ískalt klakavatn drukkið með lime-
sneið. 

Pítsa sjósundsfólksins

1. Pítsubotn smurður með rjómaosti 
og chilisósu.

2. Túnfiskur í olíu settar ofan á. Tvær 
dósir duga.

3. Rauðlaukur settur á.
4. Rifinn ostur settur á.
5. Bacon ofan á ostinn.
6. Svartur pipar sáldraður yfir.
7.  Pítsan sett í ofn og bökuð.
7. Ískalt klakavatn drukkið með 

myntu út í.

Matgæðingar Frákastsins opna bækur sínar
Mikilvægt er fyrir hvern og einn og borða hollan mat reglulega. Þetta gildir um alla, ekki 
síst körfuboltafólk og annað íþróttafólk af öllum stærðum og gerðum. Frákastið leitaði eftir 
tillögum að hollum og góðum réttum hjá nokkrum Borgnesingum. Hér kemur afraksturinn.

Kristín Gísladóttir.

Kjúklingarétturin gómsæti.

Gussa smakkar pítsu í New York.

Pítsan er ekki ósvipuð þessari hér.
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Ofnbakaður þorskur með 
pistasíusalsa, sætkartöfl-
umús og sojasmjörsósu

Jóhanna Lóa Sigurbergsdóttir hár-
greiðslukona á TK hársnyrtistofu í 
Borgarnesi og unnusta Óðins Guð-
mundssonar fyrrum leikmanns og 
þjálfara hjá Skallagrími mælir alveg 
sérstaklega með fiski þegar kemur 
að matseld fyrir körfuboltafólk. Lóa 
svaraði kallinu þegar Frákastið leitaði 
til hennar og dró fram athyglisverða 
uppskrift að ofnbökuðum þorski. Hér 
kemur hún:

Þorskur með pistasíusalsa

Innihald:
Um 600 gr, þorskhnakkar eða -flök
Salt og pipar
3-4 msk. pistasíuhnetur, saxaðar (má 
líka nota furuhnetur)
3 msk. sítrónusafi og rifið hýði af 1/2 
sítrónu
1 msk. ólífuolía
Um 1 dl. fersk steinselja, söxuð
1/4 - 1/2 rautt chili, fræ hreinsað og 
fínsaxað
Aðferð:
Ofninn hitaður í 220 gráður. Þorsk-
flökin skorin í bita og þeim raðað í 

smurt eldfast form. Kryddað með salti 
og pipar. Því næst er blandað saman í 
skál: pistasíuhnetum, sítrónusafa, sítr-
ónuhýði, steinselju, chili og ólífuolíu. 
Blöndunni er dreift yfir fiskinn. Bak-
að í miðjum ofni við 220 gráður í um 
12-15 mínútur eða þar til fiskurinn 
er fulleldaður. Gætið þess að ofelda 
hann ekki.
Sætkartöflumús
Innihald:
Um 500-600 gr. sætarkartöflur, 
skrældar og skornar í bita
1-2 kartöflur, skrældar og skornar í 
bita
1/2 rautt chili fræ, hreinsað
Safi úr 1/2 límónu (lime)
Um 1 msk. smjör
Salt og pipar
Aðferð:
Kartöflur og sætar kartöflur skrældar 
og skornar í svipað stóra bita. Þær eru 
svo settar í pott og vatn rétt látið fljóta 
yfir. Chili skorið í tvennt langsum, 
fræin hreinsuð úr og því svo bætt út 
í pottinn. Til að fá bragðsterkari kart-
öflumús er hægt að saxa chili smátt. 
Límónusafa bætt út í pottinn. Suðan 
látin koma upp og soðið í 15-20 mín-
útur eða þar til að kartöflurnar eru 
orðnar mjúkar. Vatninu helt af og 
chili (ef það er í heilu) fjarlægt. Kart-
öflurnar stappaðar fínt með smjöri og 
bragðbættar með salti, pipar og jafn-
vel meiri límónusafa. Til að skerpa á 
hitanum á sætkartöflumúsinni er hún 
sett í pott og hituð upp við meðalhita, 
hrært í á meðan.
Sojasmjörsósa
Innihald:
3 msk. smjör
1 skarlottulaukur (hægt að nota 1/2 
rauðlauk), saxaður fínt
1 hvítlauksrif, saxað fínt
1 tsk. rautt chili, saxað fínt
2-3 msk. sojasósa
1 msk. steinselja, söxuð smátt
Aðferð:
Smjör brætt í potti og látið krauma við 
fremur vægan hita í um 15 mínútur 
þannig að smjörið verði brúnt. Froðan 
veidd af smjörinu. Lauk, hvítlauk, soja-
sósu, chili og steinselju blandað saman 
í skál og blandað út í smjörið rétt áður 
en sósan er borin fram. Njótið gjarnan 
með góðu hvítvínsglasi!

Kjúklingasalat Grétu

Margrét Birna Valdimarsdóttir einka-
þjálf ari og unnusta Páls Axels Vil-
bergssonar leikmanns Skallagríms 
mælir sterklega með kjúklingasalati 
sem hollum kosti fyrir alla. Hún segir 
við Frákastið að Páll Axel sé sólginn 
í kjúklingasalatið, enda einkar gott 
fóður fyrir allar þriggja stiga skyttur. 
Uppskrift salatsins hljóðar svo.
Innihald:
Brún hrísgrjón
Steinselja
Graslaukur
Lime börkur, helst lífrænn
Kjúklingabringur
Svartar baunir og nýrnabaunir
Ferskt kál að eigin vali
Aðferð:
Byrjað er á því að sjóða brún hrís-
grjón. Síðan er þau sett í botninn á 
eldföstu móti. Í þau er síðan blandað 
steinselju, graslauk og lífrænum lime-
berki (skrapar börkinn á lime yfir hrís-
grjónin).
Því næst eru kjúklingabringur skornar 
í bita og steiktar á pönnu. Um að gera 
er að krydda þær með örlitlum pipar 
og kjúklingakryddi. Á meðan kjúlinn 
steikist eru svartar baunir og nýrna-
baunir settar yfir hrísgrjónin. Hentugt 
er að setja heimalagað guacamole og 
salsa einnig. Þegar kjúklingurinn er 
tilbúinn er hann lagður yfir grjónin. 
Ferskt kál að 
eigin vali er 
loks sett yfir 
herlegheitin.

Jóhanna Lóa Sigurbergsdóttir.

Margrét Birna Valdimarsdóttir.

Þorskurinn gómsæti.

Kjúklingasalatið er vinsælt.
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Trausti Eiríksson hefur verið 
fastamaður í meistaraflokksliði 
Skallagríms síðustu tímabil og 
þykri vera einn öflugasti varnar-
maður úrvalsdeildarinnar. Þessi 
23 ára framherji er Borgnes-
ingur í húð og hár og uppalinn 
Skallagrímsmaður. Hann stund-
ar BS nám í viðskiptalöglög-
fræði við Háskólann á Bifröst 
og er einn þeirra sem hefur nýtt 
sér Bifrastarsamninginn svokall-
aða sem körfuknattleiksdeild 
Skallagríms og Háskólinn á Bif-
röst hafa staðið í sameiningu að 
undanfarin ár. Trausti er núna 
í stuttu fríi frá körfunni og há-
skólanáminu þar sem hann 
hélt í víking til Danmerkur í 
námsdvöl í Íþróttalýðháskóla 
í bænum Sønderborg á suður 
Jótlandi. Trausti verður þó ekki 
lengi í Danaveldi því hann er 
væntanlegur aftur til landsins 
um áramót. Þá mun hann mæta 
aftur til leiks í Skallagrímsbún-
ingnum í Dominos deildinni. 
Frákastið heyrði í Trausta og 
forvitnaðist um lífið í Danmörku.

Trausti segir útþrá hafa leitt sig til 
Danmerkur en einnig þá stöðu að 
hann gæti ekki lokið námi sínu fyrr 
en eftir áramót. ,,Ég gat ekki klárað 
skólann minn á Bifröst fyrr en eftir 
áramót þannig að ég tók mér smá 
frí og hélt erlendis. Hingað til hefur 
mér líkað þetta rosalega vel og er þet-
ta líklega það skemmtilegasta sem ég 
hef gert um ævina. Ég geri í raun ekki 
annað hérna en að vera í íþróttum al-
lan daginn. Ég held að meðaltali hafi 
ég verið í íþróttum um það bil 7 tíma 
á dag síðan ég kom hingað, allt frá 
boccia til langhlaupa. Ég er einnig að 
læra hálfgert íþróttakennaranám og 
íþróttanudd. Síðan er maður að rey-
na læra einhverja dönsku og er það 
að síast inn svona hægt og rólega.”

En getur verið að körfuboltinn skop-
pi einhvers staðar í kringum Trausta 
í Danaveldi? ,,Körfuboltamenningin 

hérna í bænum sem ég er í er frekar 
lítil en hún er mun meiri skilst mér 
í nokkrum bæjum sem eru hérna í 
kring. Þeir fáu Danir sem ég hef séð 
spila körfubolta í skólanum voru í 
raun skelfilegir. Sefnan er þó tekin á 
að reyna kenna þeim eitthvað næstu 
mánuðina! Efsta deildin í Danmörku 
er samt mjög svipuð þeirri íslensku í 
getu skilst mér en ég hef ekki ennþá 
séð neinn leik þar. Íþróttamenningin 
hérna í skólanum er þó gífurleg og 
allir geta í raun spilað flestar íþróttir 
af einhverju viti, sérstaklega fótbolta 
og handbolta. Flestum kvöldum er 
eytt í það að spila þessar tvær íþróttir. 
Svo henda menn sér út í strandblak 
þegar það er gott veður,” segir Trausti 
en rétt er að geta þess að Sønderborg 
er einmitt við sjávarsíðuna. ,,Fyrir 
einhvern sem finnst ekkert skemmti-
legra en að vera í íþróttum er þetta 
eiginlega bara fullkomið. Danirnir 
eru þó rosalega stoltir af handbol-

talandsliðinu sínu en hafa þó 
verið að tala um að þeim finnist 
magnaður árangurinn hjá íslen-
ska fótboltalandsliðinu,” bætir 
hann við.

Trausti kveðst mæta aftur í 
Borgarnes rétt fyrir jól og ætti 
því að sjást á æfingum meistara-
flokks um jólahátíðina. Síðan 
skal haldið beint á skólabekk á 
Bifröst. Trausti stefnir á að mæta 
ferskur til leiks og staðráðinn í 
að ná betri árangri með liðinu 
en á síðustu leiktíð. ,,Síðasta 
tímabil var rosalega skrýtið, 
væntingarnar voru frekar háar 
en við náðum okkur eiginle-
ga aldrei á strik. Við töpuðum 
nokkrum mjög jöfnum leikjum 
snemma á tímabilinu sem leiddi 
til þess að við hálfpartinn miss-
tum sjálfstraustið. Eftir það fékk 
einn Kaninn heimþrá og við 
þurftum að skipta um útlendin-
ga og það var ekkert að hjálpa, 
nema þangað til Ben (Benjamin 
Curtis Smith) kom til okkar. 
Hann reif okkur í gang og ok-

kur tókst að pota inn nokkrum sig-
rum eftir áramót sem dugðu á enda-
num til að halda okkur uppi. Það var 
reyndar ömurlegt að missa af úrslita-
keppninni en stefnan er pottþétt sett 
þangað í ár,” segir Trausti bjartsýnn í 
bragði. 

Trausta líst vel á leikmannahóp 
Skallagríms sem hann segir til alls 
líklegan. ,,Það eru fullt af strákum í 
liðinu sem geta spilað betur en þeir 
gerðu í fyrra og núna er vonandi 
tíminn sem það mun sjást. Ég sjál-
fur spilaði illa seinasta vetur en það 
spilaði svosem inní að ég var með 
skakkt bein í ristinni sem gerði allar 
hliðar hreyfingar rosalega slæmar. Ég 
fór í aðgerð strax eftir síðasta tímabil, 
lét taka beinið út og er því eins og nýr 
þessa dagana. Get í raun ekki beðið 
eftir því að fara spila almennilega af-
tur,” segir Trausti í vígreifum tón að 
lokum.

Getur ekki beðið eftir að spila aftur
segir Trausti Eiríksson Danmerkurfari

Trausti Eiríksson er einn öflugasti varnarmaður úrvals-
deildarinnar. Hér ver hann skot með tilþrifum í deildarleik 
á móti Snæfelli á síðasta tímabili. 

Mynd. Ómar Örn Ragnars.

Kjúklingasalatið er vinsælt.
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Leikmenn meistaraflokks Skallagríms 2014-2015

Atli Aðalsteinsson. 
F. 1994. Staða: bakvörður.

Atli Steinar Ingason. 
F. 1997. Staða: bakvörður.

Ármann Örn Vilbergsson. 
F. 1985. Staða: bakvörður.

Daði Berg Grétarsson. 
F. 1991. Staða: bakvörður.

Davíð Ásgeirsson. 
F. 1993. Staða: bakvörður.

Davíð Guðmundsson. 
F. 1994. Staða: framherji.

Egill Egilsson. 
F. 1991. Staða: framherji.

Kristján Örn Ómarsson.
F. 1997. Staða: framherji.

Kristófer Gíslason.
F. 1996. Staða: bakvörður.

Magnús Kristjánsson. 
F. 1994. Staða: framherji.

Páll Axel Vilbergsson. 
F. 1978. Staða: framherji.

Sigtryggur Arnar Björnsson. 
F. 1993. Staða: bakvörður.

Tracey Smith Jr. 
F. 1988. Staða: miðherji.

Trausti Eiríksson.
F. 1991. Staða: framherji.

Aðstoðarþjálfari: 
Brynjar Þór Þorsteinsson.

Þjálfari: 
Pétur Ingvarsson.

Nokkrar breytingar urðu á meistaraflokki Skallagríms frá 
fyrri leiktíð. Sigurður Þórarinsson lagði skóna á hilluna, Orri 
Jónsson hélt til náms í Danmörku, Grétar Ingi Erlendsson 
gekk í raðir Þórs Þorlákshöfn og Benjamin Curtis Smith 
hélt til Rueil í Frakklandi. Nýir leikmenn komu hins vegar 
í staðinn. Sigtryggur Arnar Björnsson kom frá St. Mary´s 

skólanum í Kanada, Daði Berg Grétarsson úr Breiðabliki, 
Tracey Smith Jr. úr Njarðvík og þá komu Magnús Krist-
jánsson og Atli Steinar Ingason úr yngri flokkum. Trausti 
Eiríksson tók sér hlé frá körfunni fram að áramótum en 
mun snúa aftur í upphafi nýs árs. Þá urðu breytingar á þjálf-
arateymi liðsins. Pálmi Þór Sævarsson og Finnur Jónsson 
hættu með liðið, en í staðinn komu Pétur Ingvarsson sem 
gerðist þjálfari og Brynjar Þór Þorsteinsson sem gerðist að-
stoðarþjálfari. Myndir af liðinu tók Ómar Örn Ragnars.

Komnir og farnir
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Borgnesingurinn og Fjósamaðurinn 
Halldór Óli Gunnarsson vinnur nú 
um stundir að því að safna saman 
upplýsingum um sögu körfuboltans 
í Borgarnesi. Verkefnið er hluti af 
lokaverkefni hans í MA námi í Hag-
nýtri menningarmiðlun við Háskóla 
Íslands og er markmið hans að skoða 
körfuboltamenninguna hjá Skalla-
grími sem menningarfyrirbæri. Áður 
hafði Halldór lokið BA prófi í þjóð-
fræði. Ætlun hans er að gera lokaverk-
efninu skil með uppsetningu sýningar 
á næsta ári. „Ég hef komist að ýmsu 
nú þegar um körfuboltann. Mér finnst 
þetta merkileg saga sem fróðlegt er að 
kanna til hlítar og miðla áfram,“ segir 
Halldór í samtali við Frákastið. „Sam-
kvæmt mínum heimildum voru upp-
hafsmenn körfuboltans í Borgarnesi 
þeir Páll Guðmundsson, Guðmundur 
Sigurðsson og Bjarni Bachmann. Allir 
voru þeir kennarar og átti hver og einn 
þeirra stóran þátt í því að körfuboltinn 

festi rætur í Borgarnesi, sennilega í 
upphafi sjötta áratugar síðustu aldar. 
Síðan koma aðrir og halda utan um 
starfið, allt fram á okkar daga.“

Lykilspurningin sem Halldór ætlar 
að reyna að svara í lokaverkefni sínu 
er hvað það er sem geri körfuboltann í 
Borgarnesi svona sérstakan og langlífan. 
„Með hjálp bæjarbúa vonast ég eftir að 
geta sett upp skemmtilega og fræðandi 
sýningu og því hvet ég alla sem þetta lesa 
til að kíkja í geymsluna að athuga með 
gamla muni, ljósmyndir, upptökur eða 
annan varning tengdum körfubolta-
sögu Borgarness; búningar, gamlir skór, 
úlpur, töskur körfuboltar, liðsmyndir, 
persónulegar ljósmyndir, allt milli him-
ins og jarðar yrði vel þegið,“ segir Hall-
dór sem hvetur alla þá sem vilja leggja 
sér lið að senda sér upplýsingar og efni 
með því að setja sig í samband við sig. 
Síminn hans er 846 2668 og netfangið: 
hallioli88@gmail.com.

Vinnur lokaverkefni í Háskóla Íslands um 
sögu körfuboltans í Borgarnesi

Halldór Óli Gunnarsson í „Fjósaföt-
unum“.

Sendum Skallagrími baráttu- og stuðningskveðjur

Borgarnes bed and breakfast
Bókhalds- og rekstrarþjónustan

Bjarni Steinarsson málarameistari
Sjúkraþjálfun Hilmars

Verkís
Lyfja

Flutningaþjónusta Júlíusar
Sjúkraþjálfun Halldóru

JGR umboðs- og heildverslun
Geirabakarí

Við erum komnar í jólaskap og ætlum að bjóða 
upp á Barnaklippingar (0-13 ára) með 

20% afslætti fram að jólum.

Höfum fl ott leikherbergi fyrir börnin.

10% skólaafsláttur af klippingum.

Minnum á tímapantanir fyrir jólin 
og sveigjanlegan opnunartíma.

Hlökkum til að sjá ykkur!
Jólakveðja 

Dagný (Hársnyrtimeistari) og Kæja

Jólagleði !

Kvíaholt 27 • 310 Borgarnes • S: 694-4950
facebook.com/HarsnyrtingDagnyjar

HÁR
s n y r t i n g

DAGNÝJAR
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Körfuknattleiksdeild Skallagríms 
og útgerðarfélagið Brim Seafood hafa 
undirritað styrktarsamning sem gildir 
til næstu þriggja ára. Eftir því sem 
best er vitað er þetta í fyrsta skipti sem 
útgerðarfélag styrkir kkd. Skallagríms 
með þessum hætti. Samningurinn er 
tvíþættur og er annars vegar í formi 
styrks til deildarinnar og hins vegar í 
formi fisks sem seldur verður í vetur 
á sérstöku tækifærisverði til styrktar 
yngri flokka starfinu. Að sögn Eðvars 
Ó. Traustasonar gjaldkera í stjórn 
körfuknattleiksdeildar Skallagríms 
er um mikilvægan samning að ræða 

sem kemur til með að hafa 
mikla þýðingu fyrir starf 
deildarinnar. Bæði Brim og 
stjórn deildarinnar binda 
miklar vonir við samstarfið 
sem töluverð ánægja er 
með. Segir Eddi að Brim 
seafood hafa mikinn áhuga 
á því að styrkja öflugt 
íþrótta- og æskulýðsstarf og 
vilji með samstarfinu sýna 
hug sinn í verki.

Skallagrímur gerir styrktarsamning við 
Brim Seafood

Páll Þórir Rúnarsson skipstjóri hjá Brimi og Einar Árni Pálsson meðstjórnandi í stjórn 
kkd. Skallagríms halda á Skallagrímsbúningnum eftir undirritun samningsins í brúnni 
á Brimnesi RE-27.

Skipið Brimnes RE 27 hjá 
Brimi Seafood.

Skipið Guðmundur í Nesi RE 13 
hjá Brimi Seafood.

Sendum Skallagrími baráttu- og stuðningskveðjur
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Fyrsti markaðurinn var á Brákarhátið 
sumarið 2009 þegar Körfuknattleiks-
deildin auglýsti eftir hlutum til að selja 
á hátíðinni. Undirtektir voru góðar hjá 
bæjarbúum og fékk deildin það mikið af 
hlutum að óhjákvæmilegt var að verða 
sér úti um húsnæði og halda áfram. 
Síðan þá hefur Nytjamarkaðurinn 
verið starfræktur í gamla sláturhúsinu í 
Brákarey. Þar er opið flesta laugardaga 
frá kl. 12-16 en frá miðjum desember og 
fram í janúar er lokað í nokkrar vikur. 
Það er fastur kjarni vaskra einstaklinga 
sem hefur staðið vaktina á markaðinum 
þessi ár og allt byggist þetta upp á sjálf-
boðavinnu, hvort heldur er að sækja 
dót eða selja ásamt ýmsu öðru sem til 
fellur. Allur ágóði rennur óskiptur til 
körfuknattleiksdeildarinnar.

Bæjarbúar og aðrir sem hlut eiga að 
máli eiga þakkir skyldar fyrir hversu vel 
þeir hafa stutt við bakið á Nytjamarkað-
inum bæði með því að koma og kaupa 
og ekki síður með því að gefa hluti til 
að selja. Fastagestir á markaðinum eru 
margir orðnir góðir kunningjar starfs-
mannanna. Þeir eru ekki bara bæjarbú-
ar heldur einnig sumarhúsaeigendur í 

Borgarfirði og nágrenni og ferðamenn 
sem eiga leið um Borgarnes og nágrenni. 
Sumir gera sér jafnvel ferð í Borgarnes 
til að kíkja á Nytjamarkaðinn. Það sem 
einum finnst orðið úr sér gengið getur 
reynst gull í augum annarra. Menn hafa 
jafnvel farið út með tárin í augunum 
af gleði yfir dýrmætri bók eða fallegu 
glingri!

Á Nytjamarkaðinum er hægt að 
finna allskyns hluti; leikföng, bækur, 
skó, búsáhöld, skrautmuni, húsgögn, 
vínilplötur, dekk, reiðhjól o.fl. o.fl. 
Stöðugt bætast við munir – alltaf eitt-
hvað nýtt og gamalt að skoða. Aðstand-
endur markaðarins taka á móti nýjum 

hlutum á opnunartíma þ.e. frá kl. 12-
16 á laugardögum og einnig geta þeir 
sem vilja haft samband við Helgu Hall-
dórsdóttur í síma 659 1918, Kristínu 
M. Valgarðsdóttur (Systu) í síma 864 
7660 eða Gunnar Jónsson í síma 898 
9219. Þá er áhugasömum bent á nytja-
gám markaðarins á Gámastöðinni á 
Sólbakka Borgarnesi. Nytjamarkaður-
inn er loks að finna á Facebook. Þar 
koma inn myndir og upplýsingar um 
vörur og opnunartíma ef einhverjar 
breytingar eru.

Margt að sjá og fá í 
Nytjamarkaðinum í Brákarey
Nytjamarkaðir hafa sprottið upp víða um land en í Borgarnesi er starfræktur einn slíkur sem 
er Nytjamarkaður Körfuknattleiksdeildar Skallagríms. Markaðurinn er að verða einn af föstu 
punktum samfélagsins hér í bæ og dregur árlega að sér marga gesti sem koma þar við. 

Sjón er sögu ríkari á Nytjamarkaðinum í 
Brákarey í Borgarnesi.

Sendum Skallagrími baráttu- og stuðningskveðjur

Hressar nytjamarkaðskonur á góðri stundu.
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Borgnesingurinn og körfuboltakon-
an Sigrún Sjöfn Ámundadóttir er 
nú í atvinnumennsku í Svíþjóð með 
liðinu Norrköping Dolphins. Sigrún 
hefur verðið með fremstu körfubolta-
konum á Íslandi síðustu ár og er nú 
fastamaður í A landsliði Íslands. 
Sigrún hóf að æfa körfubolta 12 ára 
gömul í Borgarnesi með Skallagrími 
en síðar lá leiðin til Hauka, Hamars 
og KR sem hún hefur leikið með í 
efstu deild. Frákastið sló á þráðinn 
til Sigrúnar í Svíþjóð og komst að því 
að þar fer metnaðarfullur og kraft-
mikill einstaklingur sem er tilbúinn 
að leggja mikið á sig til að ná árangri.

,,Áhugi minn á körfubolta vaknaði 
með því að bróðir minn og hans bekkj-
arfélagar nýttu allan þann frítíma sem 
þeir höfðu í að leika sér í körfubolta. 
Það var alveg sama hvort það var á 
æfingum, á bílaplaninu heima eða 
þar sem karfa og bolti var til staðar,“ 
segir Sigrún spurð um hvar áhuginn 
á körfubolta kviknaði. Hún og systir 
hennar, Guðrún Ámundadóttir, sem 
einnig hefur átt flottan feril í meistara-
flokki, fengu áhuga á íþróttinni um 
svipað leiti. „Við systur reyndum oft að 
troða okkur með, þeim ekki til mikill-
ar gleði. Þeir létu sig samt hafa það og 
fengum við heldur betur að finna fyrir 
því. Mikill uppgangur var í körfubolt-
anum hjá Skallagrími á þessum tíma 
og mikill áhugi hjá flestum krökkum 
að æfa og fylgjast með meistaraflokki. 
Á þessum tíma byrjaði ég að æfa með 
yngri flokkum Skallagríms, þá tólf ára 
gömul. Ég heillaðist fljótt af íþróttinni 
og áður en ég vissi af var ég komin með 
bolta í hönd hvert sem ég fór. Ég gerði 
allt sem ég gat til þess að missa ekki af 
æfingu eða leik“ greinir Sigrún frá og 
bætir við að henni og félögum hennar 
í stúlknaliðum Skallagríms hafi gengið 
vel á fjölliðamótum. „Þetta var mjög 
skemmtilegur tími en það sem stendur 
helst upp úr eru keppnisferðalögin og 

þegar við komumst í Höllina að keppa 
í undanúrslitum,“ rifjar hún upp en 
hér vísar hún til þess þegar 10. flokkur 
kvenna hjá Skallagrími komst í undan-
úrslit vorið 2003.

Á framhaldsskólaárum lá leið Sig-
rúnar í Hafnarfjörðinn til að leika 
með Haukum. Þangað hafði Guðrún 
systir hennar haldið ári áður. „Eftir 
grunnskóla tók ég þá ákvörðun að 
fara í skóla til Reykjavíkur og halda 
áfram að stunda körfubolta og var þá 
lið Hauka fyrir valinu. Vera Guðrúnar 
í liðinu gerði þetta auðveldara fyrir 
mig. Þá fyrst gerði ég mér grein fyrir 
hversu mikið ég þurfti að leggja á mig 
til þess að fá spilatíma og í raun til að 
komast á meðal þeirra fremstu. Sam-
keppnin á æfingum var mikil, margar 
ungar og efnilegar stelpur sem gáfu 
allt í þessa íþrótt voru hjá Haukum. 

Þetta kostaði blóð, svita og tár. Ég var 
oft alveg við það að gefast upp en ég er 
mikil keppnismanneskja og berst alltaf 
áfram,“ segir Sigrún. „Þetta tímabil er 
þó ógleymanlegt þar sem við urðum 
Íslandsmeistarar auk þess sem við 
unnum alla aðra titla sem í boði voru.“

Sigrún reyndi að komast í U-16 
ára landsliðið en var því miður ekki 
valin. „Það gerði mig ákveðnari í að 
sýna hvað í mér bjó. Ég hélt því áfram 
að æfa vel og vaknaði eldsnemma á 
morgnanna til að mæta á aukaæfingar 
fyrir skóla. Þetta skilaði mér 17 ára inn 
í U-18 ára landsliðið ásamt því sem ég 
komst í A-landsliðið ári síðar, þá 18 ára 
gömul. Þarna var ég farin að finna fyrir 
því að öll sú vinna sem ég var búin að 
leggja á mig var að skila sér,“ segir hún 
og bætir því við að til þess að ná ár-
angri sé mikilvægt að æfa vel og leggja 
sig fram. Draumurinn var síðan að fá 
tækifæri til að spila erlendis og bauðst 
það sumarið 2010. „Þá gafst mér sá 
kostur að fara til Frakklands og spila 
með Olympique Sannois Saint-Gra-
tien. Hlutirnir voru þó ekki alveg eins 
og ég bjóst við hjá liðinu. Metnaður-
inn hjá þeim var ekki á eins háu plani 
og ég bjóst við en þó naut ég verunnar 
þar sem hún skilaði mér dýrmætri 
reynslu.“ Eftir að hafa keppt með 
íslenska A landsliðinu á Smáþjóða-
leikunum í Austurríki í sumar var 
Sigrúnu boðinn samningur hjá Norr-
köping Dolphins. Þjálfari liðsins hafði 
þá tekið eftir frammistöðu Sigrúnar á 
mótinu. „Stuttu eftir að ég kom heim 
setti hann sig í samband við umboðs-
mann minn og sýndi mér áhuga og í 
framhaldi af því lá samningur á borð-
inu. Fyrr en varir var ég komin til Sví-
þjóðar! Þar eru allar aðstæður þar til 
fyrirmyndar. Fagmennska einkennir 
félagið og er allt gert til þess að okkur 
leikmönnunum líði sem best. Liðið 
hefur spilað til úrslita síðustu tvö tíma-
bil og er því mikil eftirvænting og til-

Mikilvægt að mæta á æfingar með það 
markmið í huga að verða betri
segir Borgnesingurinn Sigrún Sjöfn Ámundadóttir leikmaður Norrköping Dolphins í Svíþjóð

Sigrún í Norrköping Dolphins búningnum.
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hlökkun fyrir komandi tímabil. Lífið í 
Svíþjóð er ekki svo frábrugðið Íslandi, 
en körfuboltalega séð æfum við þó 
mun meira,“ upplýsir hún og segir 
spennandi tíma framundan. „Draum-
ur minn er orðinn að veruleika hér.“

Sigrún vill nota tækifærið til að hvetja 
alla unga krakka sem hafa brennandi 
áhuga á íþróttum að æfa vel og gefast 
ekki upp þó á móti blási. Þolinmæði og 
þrautseigja er dyggð „Það er mikilvægt 
að mæta á æfingar með það markmið 
í huga að verða betri og gera þetta fyrir 
ykkur sjálf með gleði og ánægju en ekki 
fyrir einhverja aðra. Þegar allt kemur til 
alls þá er uppskeran eins þú eins og þú 
sáir. Öll mín vinna skilaði sér fyrir rest 
þó oft hafi mótlætið verið mikið,“ segir 
hún í einlægum tón. Félagsskapurinn 
er líka verðmætur. „Í körfunni hjá mér 
stendur helst upp úr félagsskapurinn, 
ógleymanleg ferðalög til ólíkra landa 
með landsliðum eða félagsliðum. Til-
finningin að hlusta á þjóðsönginn 

fyrir leiki er ólýsanleg. Til þess að ná 
langt þarf að fórna miklu en ég hef t.d. 
mætt of seint eða sleppt veislum, skóla-
skemmtunum, bíóferðum eða öðru 
til þess að mæta á æfingar eða í leiki 
sem er að skila sér í dag,“ segir hún og 
greinir frá því að hennar mikla lán hafi 
verið góður stuðningur fjölskyldunnur. 
„Þó svo að ég hef lagt mikið á mig þá 
má ekki gleyma fjölskyldunni minni 
sem hefur stutt vel við bakið á mér í 
gegnum tíðina. Ef það væri ekki fyrir 
þau og allan þann stuðning sem þau 
hafa veitt mér hvort sem það var fjár-
hagslega eða ýta mér áfram þegar ég var 
við það að gefast upp, keyra mig hringin 
í kringum landið á æfingar eða leiki þá 
væri ég ekki að spila sem atvinnumaður 
í Svíþjóð í dag. Því langar mig að hvetja 
foreldra til þess að styðja vel við bakið 
á börnunum sínum og hjálpa þeim að 
uppfylla drauma sína í íþróttum,“ segir 
Sigrún að lokum.

Límtré Vírnet ehf. b‡r yfir mikilli reynslu og 

tækniþekkingu í íslenskum byggingari›na›i. 

Vi› höfum lausnir vi› flestum þeim þörfum 

sem vi›skiptavinir okkar krefjast. Vöruþróun 

og vöndu› þjónusta tryggja gó›an árangur.
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www.limtrevirnet.is.
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Úr albúminu:

Svipmyndir frá starfinu í áranna rás

Þór Ak. - Skallagrímur 3. mars 2011. Skallagrímur hefur í gegnum 
árin telft fram liði í meistaraflokki kvenna. Hér er svipmynd frá leik 
Skallagríms gegn Þór á Akureyri tímabilið 2010-2011. Gunnhildur 
Lind Hansdóttir og Þórdís Sif Arnarsdóttir berjarst um boltann. 
Skallagrímur sigraði í leiknum 44:100. Mynd. Sigríður Leifsdóttir.

Í stúkunni. Borgnesingar hafa ætíð mætt vel í stúkuna í Fjósinu. 
Hér sjást tveir stuðningsmenn í góðum gír fyrir nokkru árum 
síðan, þeir Kristófer Þorgeirsson (t.v.) og Sigmundur Halldórsson. 
Mynd. Svanur Steinarsson.

Frá Sparisjóðsmótinu vorið 2008 í Borgarnesi. Liðsmenn bandaríska liðsins AAU Sports University og Skallagríms að leik loknum 
ásamt þjálfurum og dómurum. AAU var úrvalslið skipað 14-15 ára drengjum úr skólaliðum á Jersey svæðinu. Meðal leikmanna var 
Kyrie Irving (nr. 8), núverandi stórstjarna hjá Cleveland Cavaliers í NBA.

Lið Skallagríms 1992-
1993. Liðið náði frábærum 
árangri þetta tímabil í 
úrvalsdeildinni og komst í 
undanúrslit gegn Keflavík. 
Mynd. Svanur Steinarsson.



FRÁKASTIÐ - Blað körfuknattleiksdeildar Skallagríms

Skallagrímsmenn 
hafa átt marga góða 
dómara í áranna rás. 
Hér sjást þeir félagar 
Eiður Sigurðsson og 
Indriði Jósafatsson 
í dómaragírnum, 
snemma á tíunda 
áratug síðustu aldar.

Barist á Norðurálsmóti. Efnilegar Skallagrímsstúlkur í barátt-
unni á Norðurálsmóti Skallagríms. Mynd. Sigríður Leifsdóttir.

Skallagrímur - ÍR 7. desember 1999. Finnur Jónsson geysist í gegn 
og gefur stoðsendingu á Christopher Garner. Skallagrímur sigraði 
leikinn 76:71. Mynd. Svanur Steinarsson.

Bein útsending Stöð 2 úr Borgarnesi. Oftar en ekki hefur kastljós 
fjölmiðla beinst í Fjósið í Borgarnesi. Hér má sjá Einar Bollason og 
Valtý Björn Valtýsson lýsa leik í Borgarnesi. Í viðtali er Ingvi J. Árna-
son sem þá var aðstoðarþjálfari meistaraflokks. Myndin er sennilega 
tekin í úrslitakeppninni 1995. Mynd. Svanur Steinarsson.

Skallagrímur - Hamar 14. desember 2000. Jólaútvarp FM 
Óðals 101,3 hefur ætíð lýst í beinni útsendingu leikjum Skalla-
gríms. Hér sést Heiðar Lind Hansson taka viðtal við Hafþór 
Inga Gunnarsson eftir leik. Skallagrímur sigraði í leiknum 87:84 
og skoraði Hafþór 19 stig í leiknum. Mynd. Svanur Steinarsson.

Silfur á Íslandsmótinu 2005-2006. Meistaraflokkur Skalla-
gríms náði sínum besta árangri í úrvalsdeild hingað til tímabilið 
2005-2006 þegar liðið komst í úrslit á móti Njarðvík. Liðið var 
þó að játa sig sigrað í rimmunni eftir fjóra leiki 3:1. 
Mynd. Guðmundur Björn Þorbjörnsson.

Frá lokahófi körfuknattleiksdeildar 1995. Oft var góð stemning á 
lokahófum körfuknattleiksdeildar. Leikmenn sáu oft um skemmti-
atriði og reyndust sum ansi góð. Hér hafa Tómas Holton þáverandi 
þjálfari Skallagríms og Henning F. Henningsson brugðið sér í gervi 
til að skemmta áhorfendum. Mynd. Svanur Steinarsson.
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Fjósamenn Skallagríms mæta einbeittir til leiks í vetur líkt 
og undanfarin tímabil og stefna á að láta vel í sér heyra í 
stúkunni. Samkvæmt heimildum Frákastsins hafa þeir nú 
haldið undirbúnings kúasmala samkomu þar sem línurnar 
voru lagðar fyrir veturinn, söngvar æfðir og slagorð meitl-
uð. Fjósamenn eru stuðningsmenn sem ætla að sýna af sér 
góðan þokka og almenna skynsemi og þó þeir séu í fjósinu 
verður skítkasti ekki fyrir að fara. Fjósamenn munu hins-
vegar ekki þegja á leikjum heldur hoppa, tralla og syngja 

við trommuslátt. Það skiptir bæði liðin miklu máli að fólk 
mæti á pallana bæði heima og á útileikjum og láti vel í 
sér heyra. Allir eru velkomnir til að taka þátt í hvatning-
unni með Fjósamönnum í vetur, bolar af öllum kynjum 
og hlöðukálfar á öllum aldri! Sjá nánar á Facebook síðu 
Fjósamanna: Fjósamenn Skallagríms.

Skilaboðin í vetur eru einföld: ÁFRAM SKALLAGRÍM-
UR! ÁFRAM BORGARNES!

Fjósamenn mæta öflugir til leiks í vetur

Fjósamenn fagna Skallagrímssigri á síðasta tímabili. Mynd. Ómar Örn Ragnars.

Sendum Skallagrími baráttu- og stuðningskveðjur
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Hluti af umhverfinu

Umhverfisvottuð
hestöfl
Aníta er hestakona. Gammur er hestur. Á Gammi kemst 
Aníta í tengsl við náttúruna. Gammur kann að meta það. 
Stundum langar þau að komast fjær hesthúsinu. Þá þarf 
bíl og ólíkt Gammi þarf bíllinn olíu. Þess vegna eru Aníta 
og Gammur ánægð með ISO-vottaðar stöðvar N1 sem 
bjóða upp á jákvæðari orku – VLO-blandaða díselolíu 
sem minnkar útblástur og eykur endingu vélarinnar. 

Það er stórt skref í átt að umhverfisvænni þjónustu.

Vetnisblönduð lífræn olía 
dregur úr út blæstri koltví  sýr
ings. Hún er í boði á flestum 
af 98 útsölu stöðum N1.

Hjá N1 eru níu þjónustu stöðvar 
og eitt hjól barða verk stæði 
ISO umhverfis vottaðar starfs
stöðvar – og það eru fleiri  
á leiðinni.

Aníta tók þátt í 1.000 km þeysireið 
yfir sléttur Mongólíu með góðum 
árangri. Með þessu þrekvirki 
safnaði hún fé fyrir Barnaspítala 
Hringsins og Cool Earth verkefnið.

Þjónustustöð N1 á Bílds höfða 
býður öku mönnum umhverfis
vænt íslenskt metan.
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