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Fánar og veifur í úrvali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.
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Sumarostakaka 
Garðskálans

Rafíþróttamótið 
Tuddinn

Óviðeigandi 
hommabrandarar

Gyða Dís Þórarinsdóttir er í sínu 
besta formi, andlega og líkam-
lega, rúmlega fimmtug.  
Hún gerði gagngerar breytingar 
á lífi sínu fyrir rúmum áratug 
þegar sonur hennar var mjög 
veikur af hrörnunarsjúkdómi  
og hún þurfti hreinlega á meiri 
orku að halda fyrir sjálfa sig  
til að geta hugsað um hann. 

Hráfæðis- 
kaka á 
fimmtugs- 
afmælinu
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Brottfall ungmenna sem tilheyra minnihlutahópum, til 
að mynda hinsegin ungmenna eða af erlendum uppruna, 
er vandamál sem íþróttafélögin þurfa að bregðast við. 
Þetta segir Kristín Sævarsdóttir, fulltrúi í félagsmálaráði 
Kópavogsbæjar. Hún bendir á að þessir hópar verði fyrir 
fordómum og oft finnist unglingunum því hreinlega ein-
faldast að hætta að æfa íþróttir. Kristín hefur átt samtöl 
við forsvarsmenn stóru íþróttafélaganna í Kópavogi um 
þennan vanda en þrátt fyrir velvilja segir hún ekkert hafa 
áunnist. 

Óviðeigandi 
homma-
brandarar 
í búnings- 
klefanum
„Ef þjálfari heyrir hommabrandara ætti hann að benda krökkunum á að 
einhver í hópnum gæti verið samkynhneigður og það geti verið særandi að 
þurfa að hlusta á slíkt,“ segir Kristín Sævarsdóttir, fulltrúi Samfylkingar 
í félagsmálaráði Kópavogs. „Við verðum að fagna fjölbreytileikanum og 
átta okkur á að hann gerir samfélagið litríkara og skemmtilegra. Þjálfarar 
þurfa þjálfun í að uppræta fordóma og til að gera íþróttafélögin aðgengileg 
fyrir öll börn og ungmenni,“ segir hún. 

Kristín lagði fram bókun á síðasta 
fundi félagsmálaráðs þar sem fram 
kom að í framkvæmdaáætlun jafn-
réttis- og mannréttindaráðs bæjarins sé 
ekki tekið á brottfalli minnihlutahópa 
úr íþróttastarfi, til að mynda hinsegin 
ungmenna og barna af erlendum upp-
runa. Í bókuninni, sem ráðið tók sam-
hljóða undir, segir enn fremur: 

„Ljóst er að þessir hópar verða fyrir 
fordómum við íþróttaiðkun og mikil 
þörf er á að bregðast við með raun-
hæfum aðgerðum. Kópavogsbær getur 
stutt við íþróttafélögin með markvissri 
fræðslu til þjálfara og annarra aðstand-
enda íþróttafélaganna um málefni 
hinsegin ungmenna og ungmenna af 
erlendum uppruna.“

Tekur sér stöðu  
með krökkunum
Engar nákvæmar tölur liggja fyrir 
um brottfall ungmenna af erlendum 
uppruna eða hinsegin ungmenna úr 
íþróttum hér á landi, þó brottfallið sé 
viðurkennd staðreynd. „Öll þekkjum 
við viðtöl við örfáa knattspyrnumenn 
sem rætt hafa hversu erfitt það hafi 
verið að vera homminn í liðinu. Nýlega 
var í blöðunum viðtal við ungan mann 
í Kópavogi sem æft hafði handbolta 
með HK en hætti vegna fordóma. Að 
hans sögn var klefamenningin erfið, sí-

fellt verið að grínast á kostnað annarra, 
sagðir homma- og kerlingabrandarar 
og einnig hafi fólk af erlendum upp-
runa verið skotmark eineltisins. 
Honum var ekki gert mögulegt að vera 
hluti af liðinu og jafnvel gefið í skyn 
að hann væri að horfa á félaga sína. 
Brandarar á kostnað hans, karlremba 
og hópþrýstingur urðu til þess að hann 
hætti að æfa handbolta,“ segir Kristín. 

Hún bendir á að langfæstir sem eiga 
slíka sögu segi frá henni opinberlega – 
einfaldasta leiðin út sé bara að hætta. 

„Birtingarmynd fordóma er ekki alltaf 
svona gróf, eins og hjá unga manninum 
í HK. Þöggun og útilokun er algengari 
og það er sárt að vita til þess að unga 
fólkinu okkar líði illa í íþróttastarfi í 
bænum vegna þess að það er einmana, 
á enga vini í liðinu og er ekki tekið 
með í hópinn. Við megum ekki sætta 
okkur við að mörgu ungu fólki líður illa 
í íþróttum vegna ýmissa fordóma og 
ákveður að hætta af því að það stendur 
enginn með þeim. Ég ætla að standa 
með þessum krökkum,“ segir hún. 

Allt litrófið í  
ungmennahópnum
Þetta er sannarlega ekki í fyrsta sinn 
sem Kristín lætur sig þessi mál varða, 
en hún hefur rætt þau við forsvars-
menn stóru íþróttafélaganna í Kópa-
vogi á vettvangi íþróttaráðs og spurt 
hvað þeir ætli að gera til að vinna gegn 
brottfalli hinsegin ungmenna og fólks 
af erlendum uppruna. 

„Þjálfarar og forsvarsmenn íþrótta-
félaga setja tóninn og hafa mikil áhrif 
á það hvaða orðræða þrífst í félaginu 
og hvernig stemmningin er gagnvart 
fólki sem tilheyrir ekki hinum hvíta, 
íslenska, gagnkynhneigða meirihluta-
hóp. Í samtölum mínum við formenn 
stóru félaganna upplifði ég mikinn 
velvilja gagnvart málefninu, en það 
breytir því ekki að það hefur ekkert 
áunnist og ég held að það sé vegna þess 
að þó að allir meini vel hefur fólk ekki 
tækin og tólin til að gera þær breytingar 
sem á þarf að halda. 

Flestallir þjálfarar munu einhvern 
tímann á sínum ferli þjálfa hinsegin 
ungmenni eða fólk sem er af öðru 
litarafti eða annarrar trúar og það 
er mikilvægt að þeir fái nauðsynlega 
þjálfun til að tækla fordóma og vinna 
bug á þeim. Boð og bönn eru ekki 
lykillinn þar, heldur þarf þjálfarinn að 
tala opinskátt til dæmis um transfólk 
og samkynhneigða og líka um börn 
sem eru uppalin í annars konar trúar-
brögðum og menningu og koma því 

þannig á framfæri að það sé stórfínt 
að við séum ekki öll eins.“

Strákar þurfa líka  
sjálfsstyrkingu
Í Kópavogsbæ er fyrirhuguð hinsegin 
fræðsla í öllum grunnskólum og nefnir 
Kristín það sem hugmynd, að hægt sé 
að samnýta þessa fræðslu með starfs-
fólki íþróttafélaganna og félögin geti 
þá greitt fyrir þjónustuna. „Það sem 
er aðalatriðið er að íþróttafélögin sjái 
sóma sinn í að taka á þessum málum 

í eitt skipti fyrir öll. Við berum öll 
ábyrgð,“ segir hún. 

Á fundi félagsmálaráðs gagnrýndi 
Karen Halldórsdóttir, fulltrúi Sjálfstæð-
isflokks, að samkvæmt framkvæmdaá-
ætlun jafnréttis- og mannréttindaráðs 
væri lagt til að haldið verði sjálfsstyrk-
ingarnámskeið fyrir stúlkur á aldrinum 
13-17 ára, og drengir þar með útilok-
aðir. „Við í félagsmálaráði tókum öll 
undir þá ábendingu Karenar, sem við 
svo sendum til jafnréttis- og mann-
réttindaráðs, “ segir Kristín.  EH

Kjörskrá vegna forsetakosninganna 25. júní 2016 
liggur frammi í þjónustuveri á Bæjarskrifstofum Kópavogs, 
Fannborg 2, frá og með 15. júní nk. 
Ef einhverjar athugasemdir eru við kjörskrána ber að snúa 
sér með þær til bæjarlögmanns.
Bæjarstjórinn í Kópavogi

kopavogur.is

Kjörskrá 2016

Listráð veita ráðgjöf og styrkja faglegt starf. Þetta er 
tilraunaverkefni og verður árangur þess metinn eftir 
eitt ár. 

Listráð skipuð 
í Menningar-
húsunum
Listráð hafa verið skipuð í 

Menningarhúsum Kópa-
vogs, annars vegar listráð 

Gerðarsafns og hins vegar listráð 
Salarins. Tilgangur þeirra er að veita 
ráðgjöf og styrkja enn frekar faglegt 
starf í Menningarhúsum Kópavogs. 

Í listráði Gerðarsafns sitja mynd-
listarmennirnir Bjarni Sigurbjörns-
son, Ólöf Nordal og Sirra Sigrún Sig-
urðardóttir, auk Kristínar Dagmarar 
Jóhannesdóttur, listræns stjórnanda 
safnsins. 

Tónlistarmennirnir Bjarni Frí-
mann Bjarnason, Erpur Eyvindarson 
og Guðrún Birgisdóttir skipa listráð 
Salarins, auk forstöðumannsins Aino 
Freyju Jarvela. 

Þetta er í fyrsta sinn sem slík 
ráð eru skipuð í menningarstarfi í 
Kópavogi. Stjórnendur Gerðarsafns 
og Salarins völdu listamenn í ráðin 
með það í huga að þeir hefðu ólíkan 
bakgrunn og sérfræðiþekking þeirra 
endurspeglaði breitt svið. Listræn 
ábyrgð er þó sem fyrr í höndum 
stjórnenda Gerðarsafns og Salarins, 
en lista- og menningarráð Kópa-
vogs er jafnframt áfram í stjórnum 
beggja. 

Að ári munu forstöðumaður 
menningarmála í Kópavogi, Arna 
Schram, og stjórnendur Salarins 
og Gerðarsafns meta árangur þessa 
tilraunaverkefnis sem listráðin eru 
og taka ákvörðun um framhaldið. 

Þrír myndlistarmenn sitja í listráði Gerðarsafns, auk listræns stjórnanda þess, og í 
listráði Salarins sitja þrír tónlistarmenn, auk forstöðumanns. Erpur Eyvindarson er 
inn þeirra sem sitja í listráði.

Kristín Sævarsdóttir, fulltrúi Samfylkingar í 
félagsmálaráði Kópavogs, segist hafa mætt 
velvilja innan íþróttafélaganna en þó hafi 
enginn árangur náðst.

Kristín segir að þjálfarar og forsvarsmenn íþróttafélaga gefi tóninn og hafi mikil áhrif á það hvaða orðræða þrífst meðal þeirra sem 
hjá þeim æfa.  Mynd úr safni



VERKFÆRASETT  
125 stk.

19.995kr.
70174393 
Almennt verð: 28.995 kr.

Í VERSLUN 
BYKO BREIDD
Laugardaginn 11. júní frá 12-15

Fjöldi sumartilboða!
Sirkus Íslands skemmtir! 
Boðið er upp á Bæjarins beztu  
pylsur, gos og safa. Sundpokar, buff 
og nammi fyrir ungu kynslóðina.

Sjáumst hress!

FERÐAGASGRILL  
margir litir

19.995kr.
50632096-100 
Almennt verð: 24.995 kr.

-20%

GARÐHÚSGÖGN 
Gildir ekki af gagnvörðum viðarhúsgögnum

ÚTILEGUVÖRUR

-30%
STJÚPUR 10STK.

895kr.
55092000 
Almennt verð: 1.295 kr.

-20%
SLÁTTUORF,  
fjórgengis, 0,7kW.

23.995kr.
53323120 
Almennt verð: 29.995 kr.
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-20% -24%
SUMARLEIKFÖNG

-30%

-20%

SLÁTTUVÉL,  2,3kW

26.995kr.
53323130 
Almennt verð: 34.995 kr.

-22%

-31%

SKOÐAÐU FLEIRI SUMARTILBOÐ  
OG VIÐBURÐI Á BYKO.IS

FJÖLDI 
TILBOÐA!

-20%
SUMARBLÓM
Breidd og Granda

GASGRILL 3 kW, 

24.995kr.

50657522 
Almennt verð: 32.995 kr.

PALLAOLÍA, 4l. 
margir litir.

3.495kr.
86363041 
Almennt verð: 4.995 kr.

-30%

RAFHLÖÐU- 
BORVÉL

6.555kr.
74804118 
Almennt verð: 8.195 kr. -20%
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Þegar ég var lítil stúlka fannst mér fertugar konur vera svolítið 
búnar áðí. Fertugir menn líka, ef því er að skipta. Þetta var bara 
eldgamalt fólk á leið í gröfina. Mörgum árum seinna hugsaði ég 

um fertugsaldurinn þannig, að þá væri fólk bara heima hjá sér á kvöldin 
að horfa á sjónvarpið og færi snemma að sofa til að mæta í vinnuna 
daginn eftir.

Núna er ég alveg að detta í fertugt og skil vitan-
lega ekki hvernig mér sem barni gat dottið önnur 
eins firra í hug. Ég sem er svo hress og skemmtileg. 
En kannski hefur líka samfélagið okkar breyst.

Sama hvert ég lít, þá er ég umkringd af konum á 
svipuðum aldri og ég sem hafa aldrei verið í betra 
formi. Þetta á reyndar ekki við um mig, en við 
skulum láta það liggja á milli hluta. Það hefur orðið 
mikil vakning í samfélaginu um mikilvægi þess að 
hugsa vel um heilsuna og hún verður til þess að fólk breytir sínum lífsstíl.

Gyða Dís jógakennari sem hér er í forsíðuviðtali hafði alltaf hreyft sig 
mikið, en þegar erfiðleikarnir vegna veikinda sonar hennar voru að buga 
hana ákvað hún að breyta um kúrs til að næra sjálfa sig – næra sig til að 
geta nært son sinn betur.

Staðreynd málsins er nefnilega sú, að það erum ekki aðeins við sjálf 
sem græðum á því að setja okkur í fyrsta sætið, heldur líka ástvinir okkar. 
Því betra sem okkar eigið andlega og líkamlega form er, þeim mun betur 
getum við notið samverustunda með vinum og fjölskyldu. Við getum leikið 
okkur meira við börnin og barnabörnin. Og þau við okkur.

Við verðum að huga vel að heilsunni, því án hennar getur allt annað 
fallið í skuggann. Setjum okkur sjálf í fyrsta sætið.

Þannig græða allir.
Erla Hlynsdóttir

Við eigum bara einn líkama

LEIÐARI
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 11.500  
EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Í KÓPAVOGI

VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA?
Bæjarblaðið Kópavogur tekur við ábendingum, hugmyndum og aðsendum greinum lesenda.
Vinsamlegast sendið tölvupóst á kopavogur.baejarblad@gmail.com.

Leikskólabörnin lásu 244 bækur:

Leikskólinn Núpur og 
foreldrafélagið stóðu 
fyrir lestrarátaki
Alls voru lesnar 244 bækur 

í lestrarátaki núna á vor-
dögum á leikskólanum 

Núpi við Núpalind. Tilgangurinn 
var að auka bóklestur bæði heima og 
í skólanum enda sýna rannsóknir að 
gæðalestur með börnum stuðlar að 
auknum orðaforða og betri hlustun-
arskilningi og styður við framfarir í 
málþroska. Verkefnið var samvinna 
foreldrafélagsins og leikskólans og 
tókst ákaflega vel. 

Bókasafn Kópavogs lánaði leikskól-
anum bókakassa og úr þeim gátu börn 
og foreldrar sótt sér bækur og fengið 
lánað heim vandað og fjölbreytt 
lesefni. Í skólanum voru útbúnar 
bókalestir en börn ásamt foreldrum 
bættu við lestina „vögnum“ sem á er 
skráð hvaða bók börnin lásu heima 
með foreldrum og síðan fengu þau 
tækifæri til að segja hinum börnunum 
frá. Þannig gafst þeim kostur á því að 
æfa frásagnir, sem ásamt upprifjun 
á lesnu efni eru mjög mikilvægur 
hlekkur í undirbúningi fyrir lestrar-
nám. 

Verkefninu lauk með opnu húsi 
í leikskólanum, þar sem öll börnin 
fengu bókagjöf frá foreldrafélaginu. 
Þar voru verk barnanna einnig til 
sýnis ásamt kynningu á nýbreytni í 
skólastarfinu. Þátttakan var frábær 
og óhætt að segja að ungir sem aldnir 
hafi skemmt sér konunglega. 

Handknattleiksdeild 
HK er ekki að fara neitt
Nýr formaður handknattleiks-

deildar HK segir deildina 
áfram þjónusta unga iðk-

endur um allan Kópavog
„Það virðist vera kominn upp sá 

orðrómur að handboltinn sé að fara 
alfarið upp í Kór, en það er ekki rétt,“ 
segir Sigurður Orri Jónsson, nýr for-
maður handknattleiksdeildar HK. 
„Við í handknattleiksdeild HK munum 
halda áfram að þjónusta unga iðkendur 
í handbolta um allan Kópavog, það er 
að segja í Digranesi, Kársnesi, Fagra-
lundi og Kórnum,“ segir hann. 

Skemmtilegir tímar eru framundan 
hjá handknattleiksdeild HK. Báðir 
meistaraflokkarnir eru byggðir upp af 
ungum leikmönnum sem eru aldir upp 
innan HK og framtíðin björt. 

Þjálfarar hjá stelpunum verða áfram 
þeir Ólafur Víðir Ólafsson og Hákon 
Bridde, en það verða breytingar hjá 
strákunum. Þar taka þeir Jón Gunn-
laugur Viggósson og Daníel Berg 
Grétarsson við stjórnartaumunum. 
Jón Gunnlaugur aðstoðaði Bjarka Sig-
urðsson á síðasta tímabili en tekur nú 
alfarið við liðinu. 

Á síðasta aðalfundi handknattleiks-
deildar HK var kosin ný stjórn. Þau 
Haukur Hauksson, Rafnar Rafnarsson, 
Sigurður Orri og Lilja Sæmundsdóttir 
koma öll ný inn, en reynsluboltinn 
Alexander Arnarson situr áfram í 
stjórninni. Á fundinum tók Sigurður 
Orri að sér formennsku. Áfram starfar 
kröftugt barna- og unglingaráð sem 
í sitja Valdís Arnarsdóttir, Jóhann 
Gunnarsson, Elínborg Sigurðardóttir, 
Hanna Carla Jóhannsdóttir og Sverrir 

Óskarsson. Formaður meistaraflokks-
ráðs og annarsflokksráðs karla er Karl 
Sigurðsson. Jafnframt er í undirbúningi 
stofnun meistaraflokksráðs kvenna. 

Sigurður Orri segir að eftir ákvörðun 
Kópavogsbæjar um að skipta upp 
knattspyrnudeildum félaganna hafi 
margir talið að HK væri að flytja alfarið 
upp í Kór, en hann leggur áherslu á að 
skiptingin eigi aðeins við knattspyrn-
una. „Handknattleiksdeild HK heldur 
áfram að bjóða alla krakka í Kópa-
vogi velkomna. Þessi skipting á milli 
knattspyrnudeilda, það er að segja HK 
eða Breiðabliks, snertir okkur ekki á 
nokkurn hátt. Við viljum einungis að 
sem flestir stundi íþróttir og þá helst 
handbolta og þá er HK eina félagið í 
Kópavogi sem býður upp á handbolta-
iðkun. Við fögnum því ef einhver sem 
æfir fimleika eða knattspyrnu hafi líka 

áhuga á að æfa handbolta,“ sagði Sig-
urður Orri. 

Nýkjörin stjórn er afar áhugasöm og 
sjá stjórnarmenn fyrir sér að á næstu 
árum muni væntanlega fara af stað öfl-
ugt samstarf milli HK og Menntaskól-
ans í Kópavogi. Eins hafa deildarstjórn 
og barna- og unglingaráð fengið til sín 
tvo nýja yfirþjálfara, þá Hákon Bridde 
og Ólaf Víði Ólafsson. Handknattleiks-
deildin verður með öflugt starf næsta 
vetur og hafa þessir tveir yfirþjálfarar 
þegar hafið störf til að undirbúa vet-
urinn. Samhliða nýjum yfirþjálfurum 
hefur deildin ráðið Hönnu Cörlu sem 
nýjan rekstrarstjóra handknattleiks-
deildar. 

Í sumar verður áfram boðið upp á 
öflugan handboltaskóla HK. Hægt er 
að finna allar upplýsingar um sumar-
starf handknattleiksdeildar HK á hk.is. 

Nýir yfirþjálfarar, rauðklæddir þeir Ólafur Víðir Ólafsson (t.v.) og Hákon Hermannsson Bridde, 
ásamt stjórnarmönnunum Jóhanni Gunnarssyni (t.v.) og Hauki Haukssyni. Mynd/HK

Mikil þátttaka var í lestrarátakinu á Leikskólanum Núpi, sem tókst einstaklega vel.

Bókasafn Kópavogs lánaði skólanum bóka-
kassa og í þá gátu börn og foreldrar sótt 
bækur.

Átakinu lauk með opnu húsi þar sem lista-
verk barnanna voru til sýnis.

Nærri 400 hugmyndir
Tæplega 400 hugmyndir bárust 

í hugmyndasöfnun í verkefn-
inu Okkar Kópavogur sem lauk um 
mánaðamótin. Hugmyndum var 
safnað á vef verkefnisins en einnig 
voru haldnir fimm íbúafundir þar 
sem þátttakendur lögðu fram hug-
myndir, kynntu þær og ræddu og 
sameinuðust á hverjum fundi að 
lokum um tíu. Þátttaka í verkefn-
inu var vonum framar og margar 
spennandi hugmyndir komnar í 
pottinn. 

Sumar hugmyndirnar sem sendar 
voru inn eru góðar og einfaldar í 
framkvæmd en falla utan skilgrein-
ingar á verkefninu. Ákveðið hefur 
samt verið að bregðast við þeim, til 
dæmis að setja upp hjólaviðgerða-
stand við áningarstað hjá Kópavogs-

túni og koma hárþurrkum fyrir í 
karlaklefum sundlauga í Kópavogi. 

Matshópur Kópavogsbæjar mun 
nú meta hugmyndirnar sem komið 
var á framfæri út frá fyrirfram 
gefnum skilyrðum. Hópurinn mun 
stilla upp allt að 20 hugmyndum í 
hverju hverfi sem kosið verður um 
í haust, og verða allt að 10 þeirra af 
íbúafundunum. 

Næsta hlutverk íbúa bæjarins 
16 ára og eldri er að forgangsraða 
verkefnum í einu hverfi í haust, út 
frá fjármagni þess hverfis. Hverf-
unum er úthlutað fjármagni í takt við 
íbúafjölda, en alls verða 200 milljónir 
settar í að koma hugmyndunum í 
framkvæmd. Það hefst á þessu ári og 
lýkur á því næsta, þar sem verkefnið 
er til tveggja ára. 



Menningarhúsin  í Kópavogi
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Útijóga á túninu við Menningarhúsin kl. 15:00 
Mætið í þægilegum fötum og takið með jógadýnu eða handklæði!

 
Jazztónleikar með Birni Thoroddsen  
á svölum Bókasafns Kópavogs kl. 16:00
 

Allir velkomnir, ókeypis aðgangur

Léttar veitingar á góðu verði frá Garðskálanum
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Úlfar Jónsson íþróttastjóri GKG segir allt stefna í frábært golfsumar. Veðrið hefur verið afar gott, en einnig spilar inn í að glæsileg aðstaða GKG 
var opnuð í vor. Úlfar er einn besti kylfingur Íslands fyrr og síðar. Hann spilar þó lítið nú til dags, aðallega sér til gamans, en segist þó alltaf leita 
leiða til að bæta sveifluna. Um tíu prósent Íslendinga stunda golf að einhverju ráði. 

Alltaf 
hægt að 
bæta sig
„Þetta verður frábært golfsumar,“ segir Úlfar Jónsson, landsliðsþjálfari hjá 
Golfsambandi Íslands og íþróttastjóri Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar 
(GKG). „Veðrið skiptir alltaf miklu máli, en vorið hefur verið mjög gott 
og maður finnur fyrir miklum áhuga og ánægju hjá fólkinu í GKG. Það 
spilar líka inn í að við opnuðum núna í vor glæsilega æfingaaðstöðu og 
félagsheimili, Íþróttamiðstöð GKG. Þetta hefur strax gjörbreytt allri aðstöðu 
fyrir starfsfólkið og félagsmanninn. Það eru allir í skýjunum yfir aðstöðunni 
og stuðningur Garðabæjar og Kópavogs var ómetanlegur til að láta þetta 
verða að veruleika. Þessum fjármunum var vel varið,“ segir hann. 

Úlfar er einn besti kylfingur sem Ís-
land hefur alið og var kjörinn kylfingur 
síðustu aldar af Golfsambandi Íslands. 
Hann hefur sex sinnum orðið Ís-
landsmeistari, eða jafnoft og Björgvin 

Þorsteinsson, sem er met. Úlfar varð 
Norðurlandameistari árið 1992 bæði 
í einstaklings- og liðakeppni. Hann er 
yngsti meistari GK frá upphafi, aðeins 
15 ára gamall, og náði sínum fyrsta Ís-

landsmeistaratitli árið 1986 þegar hann 
var aðeins 17 ára. 

Sáttur við árangurinn
Sumurin eru alltaf mjög annasöm hjá 
Úlfari. Framundan eru Evrópumót þar 
sem valin eru karla-, kvenna-, stúlkna- 
og piltalandslið. Það fer því mikill tími 
í undirbúning og síðan verkefnin sjálf. 
Hjá GKG er mikið framundan, til 
dæmis öll leikjanámskeið og sumaræf-
ingar barna og unglinga, auk námskeiða 
fyrir hinn almenna kylfing. Hann segir 
vinnudaginn því mjög langan, en allt sé 
þetta spennandi og skemmtilegt. 

Úlfar hefur lítið keppt sjálfur á síð-
ustu árum, keppir kannski á einu móti 
árlega á mótaröðinni, en fer tvisvar til 
þrisvar á eins dags mót. Hann keppti á 
Eimskipsmótaröðinni um helgina og 
hafnaði þar í 13. sæti af 84 keppendum, 
en flestir af bestu kylfingum landsins 
voru þar á meðal. „Ég var mjög sáttur 
við árangurinn, átti nú ekki von á að 
enda svona ofarlega. Fyrir mig skiptir 
mestu máli að njóta þess að spila og 
vera í góðum félagsskap. Það er gaman 
að keppa en skiptir mig litlu máli, ólíkt 
því sem áður var.“

Byrjaði átta ára gamall
Úlfar fékk fyrst áhuga á golfi þegar 
pabbi hans fór með hann á Hvaleyrar-

völl í Hafnarfirði líklega átta eða níu 
ára gamlan. „Ég var skilinn eftir með 
eina kylfu og kúlu meðan hann fór að 
spila og ég lék mér á æfingasvæðinu 
á meðan. Það varð ekki aftur snúið. 
Golfíþróttin greip mig og hitti mig 
í hjartastað má segja. Þetta er íþrótt 
sem hentar mér vel. Þó ég hafi stundað 
aðrar íþróttir, til dæmis badminton og 
körfubolta, sem ég hef mikinn áhuga 
á, þá var golfíþróttin algjörlega eitt-
hvað sem hentaði mér að svo mörgu 
leyti, þó erfitt sé að útskýra nákvæm-
lega hvað það var.“

Foreldrar og tengdaforeldrar Úlfars 
stunda golf af miklu kappi og gefur 
það þeim mikið, bæði félagslega og 
að sjálfsögðu hvað heilsuna varðar. 
„Konan mín er í golfhópi og spilar 
reglulega. Báðir synir mínir, 19 og 12 
ára, stunda golf en hafa þó kannski 
ekki alveg sama mikla áhugann og 
ég, en það gæti komið seinna. Stjúp-
dóttirin laumast stundum í golf með 
vinkonu sinni, en segist ekki hafa 
neinn áhuga. Ég hef nú samt trú á að 
hún muni seinna stunda golf, enda 
yrði hún mjög fljót að ná tökum á 
sportinu.“

Golf allan sólarhringinn
Það besta við að stunda golf á Íslandi 
að hans mati er að hér eru golfvellir 
á hverju strái og aðgengi því frábært. 
„Það þarf aldrei að ferðast langt til að 
komast á golfvöll, ólíkt því sem er er-
lendis. Kostnaður er heldur ekki mikill 
við að stunda íþróttina. Þetta tvennt 
eru stórar skýringar á því að golf er 
jafn vinsælt á Íslandi og raun ber vitni. 
Samkvæmt könnunum stunda um 
10% Íslendinga golf að einhverju ráði. 
Sumurin okkar eru náttúrulega frábær 
til stunda golf. Yfir hásumarið er hægt 
að stunda golf allan sólarhringinn ef 
fólk vill,“ segir Úlfar. 

Honum finnst síðan að veturinn á Ís-
landi mætti gjarnan vera aðeins styttri 
til að lengja þann tíma sem hægt er 
að stunda golf, en við það er víst ekki 
ráðið. „En ef við tökum það sem við 
getum stjórnað, þá væri það stundum 
leikhraðinn. Átján holur taka stundum 
of langan tíma, enda er þetta vinsæl 
íþrótt og vellirnir vel bókaðir frá 15 til 
18 á daginn. En það þarf heldur ekkert 
alltaf að spila heilan hring ef maður 
hefur ekki tíma. Líka er hægt að spila 
á tímum þar sem færri eru, enda hefur 
það færst í vöxt að fólk spilar áður en 
það fer í vinnu, eða seint á kvöldin.“

Helstu markmið Úlfars í golfi í dag 
eru fyrst og fremst að hafa gaman af. 
„Ég er þó alltaf með metnað til að bæta 
mig og sífellt að hugsa og reyna leiðir 
til að bæta sveifluna. Það er einmitt það 
skemmtilega við golfið, maður getur 
alltaf bætt sig, svo lengi sem líkaminn 
leyfir. Þannig að mitt markmið er að 
reyna bæta mig líkamlega, sérstaklega 
liðleikann, svo ég geti sveiflað kylfunni 
betur. Ég er ekki að vinna í þessu til að 
bæta mig keppnislega, þó það myndi 
líklega fylgja í kjölfarið, heldur frekar 
til að slá betri golfhögg. Það er ólýsan-
leg tilfinning að finna rétta smellinn 
og horfa á eftir boltanum svífa eins og 
maður ætlaði sér og sá fyrir í huganum. 
Maður fær aldrei nóg af því, “ segir 
hann.  EH

„Ólýsanleg 
tilfinning 

að finna rétta 
smellinn og horfa 
á eftir boltanum 
svífa eins og mað-
ur ætlaði sér

SPENNANDI  
NÝSKÖPUNARSTARF

Uppfinningaskóli INNOENT á Íslandi býður upp á sumar-
námskeið fyrir börn á öllum aldri í sumar. Boðið er upp á 
vikunámskeið, heill eða hálfur dagur þar sem börn eru að 
vinna að eigin hugviti, bæði inni og úti á hverjum degi. 

Nánari upplýsingar og skráning á innoent.is/namskeid/skraning

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING INNOENT.IS
innoent.is/namskeid/skraning Finndu okkur á Facebook.

U P P F I N N I N G A S K Ó L I N N 
Í SUMAR

fyrir barnið þitt í sumar

Úlfar fagnar hér góðum árangri með sínu fólki eftir sveitakeppni unglinga í fyrra.

Úlfar keppti á Eimskipsmótaröðinni um helgina og var ánægður með þrettánda sætið, 
enda margir af bestu kylfingum landsins sem kepptu.



Miklu meira en bara ódýrt
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Kolibri trönur 
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gæðaværa 
á góðu verði Strigar, ótal stærðir 

frá 295
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Lunchbox  útvörpin  
loksins komin aftur!

5.995

Heyrnahlífar 
með útvarpi

Hamar  
með Fiber-
skafti

795

Heftibyssur, Hand-,rafmagns- og loftheftibyssur, frábært verð.

Rakamælar
Dekk og hjól  
í ótrúlegu úrvali

Strekkibönd og teygjur
Þrýstiúðabrúsar
1L/2L/5L/8L/16L 

Skrúfbitar 33stk 

595

Allt fyrir gluggaþvottinn

Þrottakústar, 
lengjanlegir

Fötur og balar í miklu 
úrvali - frá kr. 295,-

Svampar  
- frá kr 295,-

Sonax sápa 
1L - kr. 595,-

Garðklóra

Slöngur 10/15/25/50M

Slöngutengi  
- frá kr 195,-

Ruslapokar 
120L/140L/190L 

10/25/50 Stk. 
Einnig glærir

frá 365

frá 4.995

Lyklahús

Öryggisskápar

frá 6.995

frá 565

1.395

Öflugar 
Volcan 
Malar-
skólfur 

595
frá 995

Lauf/Ruslastampur 

Gluggaþvörur 
- frá kr. 595,-

Strákústar á  
tannburstaverði 

frá 695

frá 395

Ruslatínur 
í miklu 
úrvali

Vifta á  
gólfstandi

Sjálfvirkt slönguhjól

Stungu-
spaði

PU Flex 
hanskar 
kr. 295,-

Hitamælar



Fagleg þjónusta
Göngu- og hlaupagreiningar

Vörur fyrir endurheimt líkamans 
 Allt fyrir hlauparann
Vandaðir vinnuskór

Eins og Fætur Toga - Bæjarlind 4 -  Kópavogi & Firði  Hafnarfirði

Sími 55 77 100 - www.gongugreining.is
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Eins og Fætur Toga - Bæjarlind 4 -  Kópavogi & Firði  Hafnarfirði

Sími 55 77 100 - www.gongugreining.is



•  Bremsuviðgerðir
•  Hjólastillingar
•  Tímareimar

•  Smurþjónusta
•  Vélastillingar

Auðbrekku 19 - 200 Kópavogi
Sími 554 3140 - velastilling@simnet.is

Framkvæmum véla- og hjólastillingar með fullkomnum stillitækjum

Nýbýlavegur

Nýbýlavegur

Dalbrekka

Auðbrekka

    
Hafn

arfj
arð

arve
gur

     
Skeljabrekka

Hamrabrekka

Alhliða bílaverkstæði
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Gyða Dís Þórarinsdóttir er í sínu besta formi, andlega og líkamlega, rúmlega fimmtug. Hún gerði gagngerar breytingar á lífi sínu fyrir rúmum 
áratug þegar sonur hennar var mjög veikur af hrörnunarsjúkdómi og hún þurfti hreinlega á meiri orku að halda fyrir sjálfa sig til að geta hugsað 
um hann. Gyða Dís kafaði djúpt í jógafræðin, hefur borðað hráfæði í sjö ár og rekur sitt eigið jógastúdíó í Versölum. Hún stendur nú fyrir  
júníáskorun þar sem hún hvetur fólk til að gera eina kviðæfingu á dag, og deilir æfingu dagsins með fólki á Instagram. 

Ég er súkkulaðigrís
„Ég er í betra formi núna, fimmtíu og eins árs gömul, en þegar ég var 
tvítug. Ég er andlega og líkamlega í mínu besta formi,“ segir Gyða Þórdís 
Þórarinsdóttir jógakennari, sem er aldrei kölluð annað en Gyða Dís. „Ég 
hef alltaf hreyft mig mikið. Ég æfði hinar ýmsu íþróttir þegar ég var yngri, 
ég hljóp maraþon en gerði alltaf jógaæfingar með. Það var síðan fyrir 
rúmlega áratug sem ég hellti mér alveg í jóga og síðan hefur líf mitt breyst 
mikið og það til hins betra.“

Gyða Dís rekur jógastúdíóið Shree 
Yoga í Íþróttamiðstöðinni Versölum. 
Raunar fékk stúdíóið ekki þetta nafn 
fyrr en fyrir örfáum mánuðum. Þau tvö 
ár sem hún hafði rekið það var það ein-
faldlega kennt við hana sjálfa, eða var 
jafnvel kallað jógastúdíóið við Gerplu, 
en það er í sama húsi og íþróttafélagið 
Gerpla og þar af leiðandi í byggingunni 
sem Sundlaug Salahverfis stendur við. 
Stúdíóið er á annarri hæð, og þó það 
séu hvít tjöld fyrir stórum gluggunum 
er gott útsýni í gegnum þau í sólinni 
yfir sundlaugina. 

„Margir koma fyrst í jógatíma og 
fara síðan í sund,“ segir hún. Sætur 
ilmur tekur á móti mér þegar ég geng 
inn í salinn og held fyrst að hann sé af 
reykelsum, en í ljós kemur að ilmurinn 
er af kjarnaolíum sem eru þarna til sölu 
og Gyða Dís notar líka sem ilmvatn. 
Það kemur henni ekki á óvart þegar 
ég tala um ilminn góða. „Það er alltaf 
góð lykt hérna inni. Nánast allir sem 
koma hingað í fyrsta skipti tala um 
það,“ segir hún. 

Handstaða í 365 daga
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Gyða 
Dís er í fjölmiðlum, en það vakti 
mikla athygli fyrir tæpum tveimur 
árum þegar hún fór af stað á samfé-
lagsmiðlum með áskorunina #hand-
stada365. Hún fólst í því að gera eina 
handstöðu á dag og birta mynd af 
sér í handstöðunni á Facebook og 
Instagram. Fjöldi fólks fór að fylgja 
Gyðu Dís meðan á átakinu stóð og 
allt í einu var fólk um allt land farið 
að birta myndir af sér í hinum ýmsu 
handstöðum. Núna þann 1. júní fór 
hún síðan af stað með nýtt átak sem 
felst í því að deila einni mynd á dag, út 
júnímánuð, þar sem hún gerir ólíkar 
kviðæfingar. Gyða Dís birtir ítarlegar 
leiðbeiningar með myndunum og 
myndböndunum sem hún deilir nú að-

eins á Instagram undir notendanafn-
inu @gydayogadis. 

„Mér finnst gaman að hreyfa við 
fólki og fara út fyrir rammann. Það 
kom mér nú samt á óvart hvað síð-
asta áskorun vakti mikla athygli. Ég 
ákvað að taka núna fyrir kviðæfingar, 
því það skiptir svo miklu máli að hafa 
kviðvöðvana í lagi. Ég hvet síðan þá 
sem taka áskoruninni að taka myndir 
af kviðnum fyrir og eftir, til að geta séð 
hvort það er munur – hvort fólk er búið 
að vera að taka almennilega á. Þetta 
tekur aðeins nokkrar mínútur á dag 
en fólk uppsker sannarlega árangur.“

Sonurinn með hrörnunarsjúk-
dóm
Þrátt fyrir almennt heilbrigt líferni 
var það engin tilviljun að Gyða Dís 
umbreytti lífsháttum sínum fyrir 
þrettán árum. Hún á þrjá syni ásamt 
eiginmanni sínum, drengi sem nú eru 
orðnir fullorðnir menn, en einn þeirra 
er með alvarlegan hrörnunarsjúkdóm. 

„Andlega er hann alveg heill, hann er 
mjög greindur og er að ljúka háskóla-
námi, en hann þarf aðstoð við allar 
athafnir daglegs lífs. Árið 2003 varð 
hann oft mikið veikur og ég var löngum 
stundum hjá honum á spítalanum. Á 
þessum tíma var nóg að hann fengi 
kvefpest og það gat haft mjög alvarlegar 
afleiðingar. Ég hélt mér gangandi á gosi 
og súkkulaði, gat lítið sofið, og það tók 
mikinn toll af mér. Ég fann að ég var 
ekki að hugsa nógu vel um sjálfa mig 
og ákvað að hugsa betur um sjálfa mig 
til að geta síðan hugsað betur um son 
minn.“

Ofbeldi gegn sjálfum sér
Hún lærði jógafræðin hjá Kristbjörgu 
Kristmundsdóttur jógakennara og 
segir að jóga sé ekkert endilega það 
sama og jóga. „Það er mjög mismun-
andi hvernig fólk stundar jóga. Flestir 

þeir sem fara í hot jóga eru aðeins að 
leita að líkamsræktinni sem það felur í 
sér, en í jógastúdíóunum er farið mun 
dýpra í jógafræðin. Ég hef sjálf kennt 
hot jóga á líkamsræktarstöðvum og þar 
eru margir góðir kennarar. Ég fagna því 
að jóga sé vinsælt á þessum stöðvum, 
og ef fólk vill fara enn dýpra, þá leitar 

það yfirleitt í jógastúdíóin. 
Gyða Dís segir að hún hafi upphaf-

lega alls ekki farið í jógakennaranám til 
að vinna sem jógakennari, heldur vildi 
hún einfaldlega bæta sjálfa sig. Leið 
hennar hafi þó legið í jógakennsluna, 
sem hún er mjög þakklát fyrir í dag. 
Þrátt fyrir að ég hafi aðeins kynnt mér 

jógafræðin vissi ég ekki hvað Gyða Dís 
átti við þegar hún fór að tala um „yama“ 
og „niyama“, þannig að hún útskýrði 
það nánar. 

„Indverjinn Patanjali bjó til kerfi á 
2. öld eftir Krist sem flestar tegundir 
jóga nú á dögum byggja á og núna er 
þetta útbreidd heilsurækt fyrir sívax-

Hún umbreytti lífi sínu fyrir rúmum áratug þegar sonur hennar var mjög veikur og var markmið hennar þá að hugsa betur um sjálfa 
sig til að geta hugsað betur um hann.  Myndir/Sigtryggur Ari
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andi fjölda manna. Þetta kerfi kallast 
„the eight limbs“ eða átta lima kerfið, 
en stuðst það við í dag. Asana er inni í 
þessu kerfi, en það eru líkamsstöðurnar, 
Pranayama eru öndunaræfingarnar, en 
þetta tekur til mun fleiri þátta. Yama 
snýst um sjálfsskoðun og þar er til 
dæmis eitt af lykilatriðunum að lifa 
án ofbeldis. Fólk þarf þá að skoða hjá 
sjálfu sér hvort það sé að beita ofbeldi, 
en í yfirgnæfandi tilfella er fólk að beita 
sjálft sig ofbeldi. Þegar við lítum í spegil 
og hugsum með okkur Af hverju er ég 
svona ómöguleg? Af hverju get ég ekki 
verið grennri eða feitari eða bara ein-
hvern veginn öðruvísi? er það ekkert 
annað en ofbeldi. Það á sannarlega vel 
við í dag að vinna gegn þessu ofbeldi, 
sem og ofbeldi sem við beitum aðra og 
sem við beitum náttúruna,“ segir hún. 

Súkkulaðigrís
Eitt af því fyrsta sem Gyða Dís tók al-
gjörlega í gegn hjá sér með breyttum 
lífsstíl var mataræðið, en hún hefur nú 
verið á hráfæði í sjö ár. „Ég er enn á lífi 
og líður vel,“ segir hún hlæjandi, en 
sumir telja að hráfæði geti varla verið 
hollt til lengdar. „Það er mismunandi 
hvernig mataræði hentar fólki. Við 
erum öll ólík, en hráfæði hentar mér 
mjög vel,“ segir hún. Gyða Dís gerir því 
allan sinn mat sjálf, kemur með nesti 
í veislur og fær alltaf spurningar frá 
forvitnu fólki. 

„Fólk vill fá að vita hvað ég er með, 
vill fá að smakka, og þegar ég varð vör 
við hversu mörgum fannst það ógurlega 
gott sem ég var að borða fór ég að 
halda námskeið þar sem ég kenni fólki 
að útbúa hráfæði. Þetta er sannarlega 
gómsætur matur sem ég borða og það 

kemur mörgum á óvart að ég er algjör 
súkkulaðigrís. Ég geri súkkulaðið sjálf 
og hef líka haldið mjög vinsæl námskeið 
í súkkulaðigerð,“ segir hún og bendir 
mér á, að á bloggsíðunni hennar – 
Gydadis.is – sé til að mynda að finna 
uppskrift að hrákökunni sem hún var 
með á fimmtugsafmælinu sínu og allir 
hafi verið mjög hrifnir af. 

Jóga fyrir eldri borgara
Gyða Dís fór til Taílands í ársbyrjun 
til að bæta við jógakennaranámið sitt, 
enda á jóga hug hennar allan. Þar bætti 
hún enn við þekkingu sína og verður 
með námskeið í sumar, þó að flest ný 
námskeið byrji ekki fyrr en í haust. Þá er 
hún til að mynda með jógatíma fyrir 60 
ára og eldri, en hún tekur fram að þeir 
sem eru heilsuhraustir geti vel komið í 
opna tíma þó þeir séu orðnir sjötugir. 

„Ég er með þessa tíma fyrir þá sem 
ekki treysta sér í opna tíma. Fólk getur 
þá setið á stól og ég er með hin ýmsu 
hjálpartæki, þannig að tíminn nýtist 
fólki með skerta hreyfigetu sem allra 
best.“ Hún er einnig með jógatíma í 
Ljósinu, endurhæfingarmiðstöð fyrir 
fólk sem hefur fengið krabbamein og 
aðstandendur þess, og segir mikilvægt 
að fólk reyni á sig samkvæmt getu. „Það 
hafa allir gott af því að fá hjartað til að 
slá aðeins örar. Þannig finnum við að 
við erum lifandi. Ég læt fólk alveg reyna 
á sig, eftir því sem því hentar, en það 
er svo afskaplega ánægt líka þegar við 
slökum á eftir tímann.“

Í Shree Yoga er hún með sinn fasta 
kúnnahóp sem mætir alla morgna upp 
úr klukkan sex og fær skot af hveitigrasi 
og engifer til viðbótar við jógatímann. 
Þá koma börn og unglingar frá tólf ára 

úr afrekshópum Gerplu til hennar í 
jóga og segir hún krakkana hafa sér-
staklega gott af slökuninni sem fylgir. 
„Þau leita hreinlega í þetta, koma jafn-
vel hér við og biðja um að fá aðeins að 
slaka á,“ segir hún. Öllum er heimilt að 
koma til hennar í ókeypis prufutíma 
eða einfaldlega hafa samband til að fá 
nánari upplýsingar. 

Vandaðu óskir þínar
Hluti af áskorunum Gyðu Dísar þegar 
kemur að handstöðunum og kvið-
æfingunum er að fara út úr sínum 

þægindaramma, en hún hvetur fólk til 
þess á fleiri vegu. „Við hættum ekki að 
leika okkur vegna þess að við eldumst, 
heldur eldumst við vegna þess að við 
hættum að leika okkur. Hvenær hopp-
aðir þú til dæmis síðast? Eða hvenær 
fórstu síðast kollhnís? “ spyr hún, og ég 
segist líklega ekki hafa farið kollhnís í 
þrjátíu ár. „Þetta eru allt frábærar æf-
ingar. Bara að klifra yfir girðingu er góð 
æfing. Við hættum þessu öllu allt of 
fljótt, því við eigum að vera svo settleg 
og virðuleg og fullorðin. Við verðum 
að halda áfram að leika okkur.“

Og Gyða Dís vill ekki kveðja mig 
án þess að tala um karma. „Það sem 
þú setur út í alheiminn kemur alltaf 
aftur til þín. Þegar þú ferð að taka þátt 
í einhverri vitleysu, þá kemur það til 
baka. Hugsaðu fallegar hugsanir, gerðu 
góðverk, og alheimurinn sér um hitt. 
Ég loka oft tímum með því að tala 
um karma. Um leið og þú ert farin 
að gefa af þér elta gjafir heimsins þig 
á röndum. Vandaðu vel óskir þínar. 
Óskaðu þér aðeins þess sem þú vilt í 
raun að rætist. “

Erla Hlynsdóttir
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Gyða Dís opnaði sitt eigið jógastúdíó fyrir tveimur árum. Fyrst hét það Jóga með Gyðu Dís en í jóganámi í Taílandi fékk hún þá hugmynd að breyta nafninu í Shree Yoga. 

Gyða Dís hefur að mestu neytt hráfæðis í sjö ár, hún fær sé stundum upphitaðan mat og 
elskar að búa til súkkulaði og eftirrétti, sem samt eru stútfullir af vítamínum.
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Nafn:
Sigurjón Guðmundsson.
Aldur:
18 ára.
Skóli:
Menntaskólinn í Kópavogi.
Systkini:
Arnar Guðmundsson og Margrét Guð-
mundsdóttir.
Áhugamál:
Flestallar boltaíþróttir og svo hef ég 
líka hrikalega gaman af folfi.
Hver var fyrsta íþróttin sem þú byrj-
aðir að æfa og hvað varstu þá gamall?

Ég byrjaði fyrst að æfa handbolta og 
var þá fimm ára.

Með hvaða liði æfirðu?
HK.

Hvað er erfiðast við að æfa fyrir mót?
Undirbúningstímabilið er alltaf erfitt 
og þá sérstaklega hlaupin.

Hvað er skemmtilegast við að æfa 
fyrir mót?
Skemmtilegust er stemmningin í klef-
anum fyrir og eftir æfingar.

Hver er uppáhalds bíómyndin þín?
Það er alltaf hægt að horfa á Happy 
Gilmore aftur og aftur.

Hver er uppáhalds maturinn þinn?
Kjúklingapastað hennar mömmu 
klikkar seint.
Hvað myndir þú gera ef þú værir bæj-
arstjóri í einn dag?
Ég myndi koma því til nefndar að 
lækka verðið í sund.
Hver er helsta fyrirmynd þín í hand-
boltanum?
Pabbi – Guðmundur Hrafnkelsson.
Hvað langar þig að verða þegar þú 
verður stór?
Atvinnumaður í handbolta.
Hverjir eru helstu kostir þínir?
Á auðvelt með að kynnast nýju fólki.

Sigurjón Guðmundsson er efnilegur handboltamaður sem æfir með HK. Hann á ekki 
langt að sækja hæfileikana, því hann er sonur Guðmundar Hrafnkelssonar, leikja-
hæsta leikmanns íslenska landsliðsins í handknattleik frá upphafi. Uppáhaldsmatur 
Sigurjóns er kjúklingapastaréttur sem mamma hans býr til og ef hann væri bæjar-
stjóri í einn dag myndi hann láta kosta minna í sund.

Byrjaði 5 ára 
að æfa handbolta

Hér fagnar Sigurjón með félögum sínum í HK eftir að þeir unnu ÍR í 2. flokki og komust 
í undanúrslit í bikarnum.Sigurjón spilaði með HK sem hafði betur gegn KR í meistaraflokki í 1. deild.

Sigurjón Guðmundsson er 18 ára nemandi við Menntaskólann í Kópavogi.

Rafíþróttamótið Tuddinn var haldið í Digranesi um helgina, þar sem yfir 200 manns kepptu í tölvuleikjunum Counter Strike: Global Offensive 
og Rocket League. Áhorfendur gátu fylgst með mótinu af sérstökum áhorfendapalli, en þúsundir fólks horfðu á gegnum netið. Víða erlendis 
getur fólk haft það að atvinnu að spila til sigurs á rafíþróttamótum. 

Tuddinn – keppni í rafíþróttum
Stærsta rafíþróttamót lands-

ins – Tuddinn – var haldið í 
Digranesi um helgina. Rafí-

þróttir kallast e-sports upp á ensku 
og er þessi grein í mikilli sókn um 
allan heim. Í Digranesi kepptu 42 
lið í tölvuleikjunum Counter Strike: 
Global Offensive og Rocket League. 
„Þetta mót fer að festa sig í sessi,“ segir 
Ólafur Nils Sigurðsson mótshaldari. 
Tvö minni rafíþróttamót voru haldin 
á síðasta ári en mjög stórt mót var 
haldið í ársbyrjun, Tuddinn 1, og 
mótið nú kallaðist Tuddinn 2. Kepp-
endur voru á aldrinum 14 til 32 ára 
og aðallega strákar. Ólafur hvetur 
stelpur sérstaklega til að vera með, 
enda tölvuleikir alls ekkert bara fyrir 
stráka. 

Tölvulistinn var aðalstyrktaraðili 
mótsins, fyrirtækið lagði til tölv-
urnar sem keppt var í, en einnig voru 
á svæðinu ýmsar tækninýjungar frá 
Tölvulistanum sem bæði gestir og 
keppendur gátu prófað, til að mynda 
græjur á sviði sýndarveruleika. 

Gunnar Jónsson, sölu- og markaðs-
stjóri Tölvulistans, segir rafíþróttir í 
miklum vexti á Íslandi sem og annars 
staðar í heiminum, og vill fyrirtækið 
leggja sitt af mörkum til að efla þessa 
grein enn frekar. 

Stemmningin í kringum rafíþrótta-
mót er í raun ekki svo ólík öðrum 
íþróttamótum, þarna koma saman 
lið í sínum liðsbúningum og keppa 
við önnur lið. Í mörgum tilvikum hafa 
liðin æft jafnvel mánuðum saman 
og því er hópurinn afar samstilltur. 

Mönnum er síðan skipt inn og út 
úr liðunum, eins og gert er í hefð-
bundnari íþróttagreinum. 

Tuddinn er haldinn að erlendri 
fyrirmynd þar sem gott rými er fyrir 
áhorfendur á svæðinu, en mótinu 
einnig streymt beint í gegnum netið. 
„Víða erlendis eru milljónir áhorfenda 
sem fylgjast með gegnum netið og 
fólk getur haft vel upp úr því að vera 
atvinnumenn í rafíþróttum,“ segir 
Ólafur. Nokkuð er í land að það verði 
að veruleika hér heima, en verðlaunin 
fyrir sigurvegarana á Tuddanum nú 
voru samt að andvirði um 300 þúsund 
króna, sem má teljast nokkuð gott. 

Þetta var í fyrsta skipti sem Tuddinn 
er haldinn í Digranesi, en Ólafur segist 
vel geta hugsað sér að halda mótið þar 
aftur. „Aðstaðan var til fyrirmyndar 
og við vorum mjög ánægðir,“ segir 
hann. Hér fylgja nokkrar myndir sem 
teknar voru á mótinu, enda sjón oft 
sögu ríkari. 

Séð yfir salinn í Digranesi þar sem keppnin fór fram.

Arnar Freyr „Stalz“ leikmaður warMonkeys 
fagnar.

Áhorfandi að prófa sýndarveruleikagræjur 
hjá Tölvulistanum.Leikmenn VECA að fagna sigri í umferð.



Svona eru skrefin

VIÐ 
PLÖNUM
Í hverri viku veljum við 

hollar og bragðgóðar 

uppskriftir sem matreiðslu-

sérfræðingar okkar hafa 

þróað og fundið til. 
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VIÐ 

ÚTVEGUM 
HRÁEFNI

Við veljum fyrsta fl okks 
hráefni í uppskriftirnar 

okkar. Það sem þú 
gætir þurft að eiga er 

sykur, hveiti, mjólk, smjör, 
olía, salt og pipar. 

2
VIÐ 

MÆLUM
Við sjáum til þess 
að sem minnst fari 

til spillis með því að 
afhenda þér hráefnin 

í réttu magni.

3
VIÐ 

AFHENDUM
Þú getur valið um að 

koma og sækja matar-
pakkann þinn til okkar að 
Nýbýlavegi 16 eða að fá 
hann sendan heim gegn 

greiðslu. 

4

ÞÚ ELDAR!
Leiðbeiningar að matreiðslu fi nnur þú í þínum pakka 

ásamt hráefnum og þá er bara að elda og njóta!

Bon apetit

LÁTTU OKKUR SJÁ UM VESENIÐ - ÞÚ ELDAR!

5

WWW.ELDUMRETT.IS

Við sjáum um innkaupin og uppskriftirnar. Þú eldar og nýtur

www.eldumrett.is
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Garðskálinn er dottinn í sumargírinn og á næstu dögum verður kynntur nýr pikknikk-matseðill. Samhliða því verður hægt að fá lánaðar nestis-
körfur og dúka til að fara með út á túnið til að upplifa alvöru lautarferð ef veður leyfir. 

Nýr pikknikk -matseðill
„Núna erum við í Garðskálanum 

í Gerðarsafni dottin í sumargír-
inn og ætlum í tilefni hækkandi 

sólar að poppa aðeins upp matseð-
ilinn okkar, sem tilvalið er að nýta 
innan- sem utandyra,“ segir Íris 
Ágústsdóttir, sem rekur Garðskál-
ann ásamt Ægi Friðrikssyni eigin-
manni sínum. „Við erum að setja upp 
pikknikk-matseðil sem er að detta 
inn á næstu dögum og ætlum að 
vera með alvöru pikknikk-körfur og 
dúka til láns fyrir þá sem hafa áhuga 
á að fara í lautarferð á túninu okkar. 
Þeir sem ekki treysta sér til að sitja á 
túninu geta auðvitað bara fengið sér 
sæti við útiborðin okkar og yljað sér 
með mjúku teppi ef það næðingur,“ 
segir hún. 

Fyrir utan Garðskálann eru 
komnir þægilegir sólstólar fyrir þá 
sem hafa hug á að nýta veðurblíðuna 
og ná í smá lit í sólinni. Þá verður 
í sumar hægt að fá lánuð spil hjá 
Bókasafni Kópavogs, til að mynda 
útispilið Kubb, sem skemmtilegt er 
að spila með félögum eða fjölskyldu 
utandyra. 

„Við vonum að Kópavogsbúar 
kíki við og nýti sér útivistarsvæði í 
nærumhverfi sínu, því hér er svo gott 
að vera,“ segir Íris. 

Garðskálinn deilir hér uppskrift að 
gómsætri ostaköku sem er tilvalið að 
gera í sumarblíðunni. 

Myntu-lime sumarosta-
kaka Garðskálans
Botn
Smjörið brúnað í potti, passa að 
brenna ekki við. Blanda saman og 
þrýsta í botn og kæla.

HRÁEFNI
nHafrakex 300 g
nSmjör 150 g

Fylling
100 ml rjómi soðinn upp og upp-
bleytt matarlím hrært í. Hellt yfir 
súkkulaðið, látið standa í ca. 2 mín-
útur og hræra svo saman. 200 ml af 
kældum rjóma bætt í blönduna og 
kælt vel, í minnst 4 tíma í ísskáp.

Þá 100 ml af rjóma sem eftir eru 
skal sjóða upp og út í hann eru 
sett pilluð myntulauf. Mauka vel í 
blandara eða með töfrasprota. Lime-
-börkur og -safi sett í hrærivél ásamt 
rjómaostinum og hrært saman. Hella 

mynturjómanum út í rjómaosta-
blönduna og blanda saman. Þegar allir 
hlutar eru orðnir kaldir er súkkulaði-
blandan þeytt og síðan hrært varlega 
saman við rjómaostablönduna.

Himnesk og sumarleg kaka sem 
allir geta gert!

HRÁEFNI
nHvítt súkkulaði 100 g
nRjómi 400 ml
nRjómaostur 300 g
nFersk mynta 1/2 búnt
nLime 2 stk
nMatarlím 2 blöð

Ljóðabókarhóf
Ljóðahópur Gjábakka sendi 

á dögunum frá sér sína 16. 
ljóðabók og var af því tilefni 

með útgáfuteiti í félagsheimilinu. 
Hópurinn hefur starfað síðan 2001, 
eða í 15 ár. Boðið var upp á kaffi og 
konfekt og árituðu skáldin bækur við 
þetta tækifæri. 

Hafsteinn Reykjalín tók meðfylgj-
andi mynd, sem sýnir vel hversu vel 
viðburðurinn var sóttur. Margir 
keyptu bækur til að gleðja sjálfa sig 
og aðrir til að gleðja vini og ættingja. 
Ljóðahópur Gjábakka vill koma 
þökkum til allra þeirra sem mættu 
í teitið til að samfagna. 



TENNISSKÓLINN Í SUMAR 
fyrir börn 5-13 ára

TENNIS- OG LEIKJASKÓLINN FYRIR BÖRN 5-8 ÁRA
Markmið námskeiðanna er að kenna undirstöðuatriði 

tennisíþróttarinnar í bland við skemmtilega bolta- 

hlaupa- og tennisleiki.
 

TENNISSKÓLINN 9-13 ÁRA
Í Tennisskólanum fyrir börn 9-13 ára eru markmiðin 

þau sömu en lögð er meiri áhersla á tennisæfingar 

og tennisspil.
 

Á báðum námskeiðum er lögð áhersla á að auka 

hreyfiþroska barnanna og fá allir nemendur bol og 

viðurkenningarskjal í lok námskeiðs. Í lok hvers 

námskeiðs er haldin pizzu- eða grillveisla.

NÁMSKEIÐ

Hægt er lika að taka stakar vikur.

Byrjendanámskeið 
í tennis í sumar 
fyrir fullorðna

Þú getur byrjað í tennis. 
Sumarskráning er hafin.

Sumarkort í tennis

Með sumarkorti í tennis getur 
þú spilað eins oft og þú vilt í 
sumar bæði á inni- og 
útivöllum TFK og Tennishallar-
innar. Hægt er að fá einstak-
lingskort og fjölskyldukort.

Skráning og 
upplýsingagjöf er hafin!

www.tennishollin.is
tennis@tennishollin.is

S: 564 4030

1.  námskeið: 13. júní –24. júní

2.  námskeið: 27. júní – 08. júlí

3.  námskeið: 11. júlí –22. júlí

4.  námskeið: 25. júlí –05. ágúst

5.  námskeið: 08. ágúst –19. ágúst

Tennisskólinn fyrir börn 5-13 ára
Dalsmári 13 | sími 564 4030 | tennis@tennishollin.is | www.tfk.is 

Tennisfélag Garðabæjar Tennisfélag Kópavogs

TÍMI OG GÆSLA
Hægt er að taka námskeið sem stendur frá kl. 

9.00 - 12.00 eða frá kl. 13.00 - 16.00 eða allan 

daginn. Börnin geta þó komið í gæslu kl. 7.45 og 

verið í gæslu í hádeginu og til kl. 17.15. Gæslan 

er án endurgjalds.

 
VERÐ
Tveggja vikna námskeið hálfan daginn er 21.800 

kr. en heilan dag 31.800 kr. Ef tekin er stök vika, 

þá er greitt fyrir hverja viku 10.900 kr. hálfan 

daginn en 15.900 kr. allan daginn. Systkina-

afsláttur er 10% fyrir hvert barn.



Naustavör 8-12 Langalína 28-32

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 8-12 í 
Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðirnar eru með 
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 28-32 í 
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og 104-188 fm. Íbúðirnar 
eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Bryggjuhverfinu í Kópavogi Sjálandi í Garðabæ
NÝTTNÝTTAfhending við kaupsamning Afhending við kaupsamning

Vindakór 10-12

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi við 
Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar eru með vönduðum HTH innréttingum 
og AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri. 
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílskýli fylgja þeim flestum. 
Innveggir eru hlaðnir og múraðir.

Útivistarparadísinni í Kórahverfi
NÝTTAfhending við kaupsamning

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Lundur 17-23

bygg.is

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Glæsilegar 98-183 fm íbúðir í álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi í 
Kópavogi. Stæði fylgja öllum íbúðum. 
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á 
höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og 
rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. 
Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. 
Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Fossvogsdalnum í Kópavogi

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTTAfhending mars - júní.

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Við erum með fjölda söfnunarkassa í Kópavogi. 
Nánari upplýsingar eru á vefnum okkar www.dosir.is

– gefðu okkur tækifæri!
10. júní 2016

8. TÖLUBLAÐ 4. ÁRGANGUR

Sjálfsfordómar
Orðið fordómar er mikið notað 

þessa dagana, en ekki ber öllum 
saman um merkingu þess og sumir vilja 
meina að hugtakið sé ofnotað. Talað er 
um fordóma gagnvart geðsjúkdómum, 
múslimum, samkynhneigðum, fram-
sóknarmönnum, húðflúrum, rauð-
hærðum, grænmetisætum, þeim sem 
eru í BSRB og svo framvegis.

Fordómar eru sam-
kvæmt flestum skil-
greiningum sleggju-
dómur, órökstuddur 
og oftast neikvæður 
dómur um menn og 
málefni. Miðað við 
þetta má segja að margir séu hreinlega 
haldnir fordómum gagnvart sjálfum 
sér. Vissulega er þarna verið að teygja 
hugtakið, en við erum gjörn á það að 
vera gífurlega dómhörð á okkur sjálf og 
fellum neikvæða dóma um eigin gjörðir 
með litlum rökstuðningi. Hugsum með 
okkur „Þú ert aumingi“ þegar við sofum 
yfir okkur þrátt fyrir að standa okkur 
almennt vel, „Þú ert ömurlegt foreldri“ 
þegar við höstum á grátandi barn eftir 
erfiðan dag, og „Þú gerir aldrei neitt 
rétt“ þegar við gerum minni háttar 
mistök. Fáir hugsa hins vegar „Þú ert 
nú meiri snillingurinn“ þegar eitthvað 
gengur upp, heldur snúast sleggjudóm-
arnir oftast um að við séum ekki nógu 
dugleg, nógu falleg, nógu grönn, nógu 
klár, og svo framvegis.

Þessi dómharka í eigin garð er yf-
irleitt ekkert sérstaklega uppbyggileg. 
Sumir þrífast vissulega best undir 
heraga með svipuna á lofti, en flestir 
þurfa uppörvun, mildi og rými til að 
gera mistök til að vaxa og dafna í dag-
legu lífi.

Að losna við fordóma í eigin garð og 
annarra getur verið flókið mál, enda 
er oft um að ræða rótgróin viðhorf 
sem hafa myndast á löngum tíma. Það 
getur tekið tíma að temja sér umburðar-
lyndi, en flest erum við þó umburðar-
lynd gagnvart fólkinu sem okkur þykir 
vænt um. Gott er að staldra við og íhuga 
hvort við værum jafn hörð við vin í 
sömu aðstæðum. Oft er gott þegar við 
finnum sjálfsfordómana spretta upp í 
huganum að anda djúpt og segja, upp-
hátt eða í hljóði: „Þú ert nóg.“

Baksíðan
Sólrún Ósk Lárusdóttir
sálfræðingur á heilsugæslustöðvunum 
Hvammi og Hamraborg

Dreift í 11.500 eintökum á öll heimili í Kópavogi


