
Brjóta niður 
staðalímyndir

Engin leikmaður 
Þórs/KA í hópnum 

„Galdurinn  
felst í gerinu“ 1. júní 2017

19. tölublað, 7. árgangur 

WW80 Þvottavél
8 KG. 1600 SN.

Eco Bubble
Verð 94.900,-

DV80 Þurrkari
8 kg barkarlaus þurrkari.

Varmadæla í stað elements.
Verð 119.900,-

TM

TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

TM

WF70 Þvottavél
7 KG. 1400 SN.

Eco Bubble
Verð 69.900,-

DV70 Þurrkari
7 KG. barkarlaus þurrkari.

Varmadæla í stað elements.
Verð 99.900,-

HVAÐ ER
ECO BUBBLE?

Leysir upp þvottaduft 
undir þrýstingi og 

myndar kvoðu, 
svo duftið leysist upp 
á um það bil 15 mín,

í stað 30-40 ella.

Þvottavélarnar með EcoBubble tækninni

FURUVÖLLUM 5 · AKUREYRI
SÍMI 461 5000

Akureyringurinn og 
afreksíþróttakonan Björk 
óðinsdóttir keppir á 
Evrópuleikunum í crossfit 
um helgina þar sem hún setur 
stefnuna á gullið. Í einlægu viðtali 
ræðir Björk um íþróttaferilinn, 
fjölskylduna, fórnirnar fyrir 
sportið, unnustann og bónorðið 
sem hún bar upp, ótrúlegan 
árangur Íslendinga í crossfit, 
barneignir, sjónvarpsferilinn og 
drauminn um að verða leikkona.

„Þetta 
verður 
slagur“

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI
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Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T

immmHeHeee m
                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál

PÁSKATILBOÐ

Smiðjuvegi 2, Kópavogi - www.grillbudin.is - Sími 554 0400

• 3 brennarar 
• Brennarar úr ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• PTS hitajöfnunarkerfi
• Kveiking í öllum tökkum
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Tvöfalt einangrað lok
• Postulínsemaleruð efri grind
• Hitamælir
• Grillflötur 65 x 44 cm
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
  undir öllu grillinu
• Yfirbreiðsla og steikar-
  plata úr pottjárni fylgja
  

Skoðið nýja vefverslun

www.grillbudin.is

Niðurfellanleg 
hliðarborð

Opið virka daga 11-18
Laugardag 11-16

• Afl 10,5 KW

Y�rbreiðsla og 
steikarplata

að verðmæti 
13.980 fylgja

76.900

Grillbúðin

Nr. 12935 - Grátt

Tjald- og hjólhýsasvæðin í Vaglaskógi 
voru opnuð föstudaginn 26. maí. 

Skógræktin Vöglum.

Vaglaskógur
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Freyr Alexandersson, landsliðs-
þjálfari kvenna í knattspyrnu, 
hefur tilkynnt hópinn fyrir 

komandi vináttuleiki gegn Írlandi 
og Brasilíu. Athygli vekur að engin 
leikmaður úr toppliði Þórs/KA er á 
listanum. „Leikmenn Þórs/KA eru 
að standa sig gríðarlega vel og eiga 
hrós skilið fyrir sína frammistöðu. Ég 
hef ekkert nema jákvætt um þær að 

segja. Við erum að fylgjast með tveim-
ur ungum stelpum, þeim Andreu 
og Önnu Rakel, sem eru báðar í U 
19-liðinu. Þær eru mjög efnilegar 
stelpur sem verða vonandi landsliðs-
menn á einhverjum tímapunkti. En 
eins og staðan er núna þá eru þær 
lykilmenn í U 19 þar sem er best fyrir 
þær að fá að vaxa. Lillý Rut er einnig 
mjög nálægt hópnum og Bryndís Lára 

líka. Hún er næst inn af markvörðun-
um,“ segir Freyr í samtali við Akur-
eyri Vikublað.

ungar og frambærilegar
Knattspyrnukonan Sandra María Jes-
sen spilaði sinn 100. leik með Þór/
KA á dögunum en Sandra sleit kross-
band í landsleik 1. mars. „Sandra er 
að koma til baka eftir meiðsli og hún 
kemur ennþá til greina. Hún er frá-
bær íþróttamaður sem hefur verið í 
kringum landsliðið hjá mér í langan 
tíma. Það var gott að sjá hana inni á 
vellinum aftur og það er mikilvægt 
fyrir hana að æfa vel á meðan við spil-
um þessa leiki,“ segir Freyr sem segir 
jákvætt að fólk hafi skoðanir á valinu. 
„Þetta er landsliðið okkar, ekki lands-
liðið mitt. Við viljum öll að liðinu 
gangi vel en fólk má ekki draga neinar 
ályktanir aðrar en að fólk sé að vinna 
þetta eftir bestu mögulegu vitund. Það 
eru margir góðir leikmenn sem koma 
til greina og þótt Þór/KA eigi marga 
frambærilega leikmenn er staðan 
núna sú að enginn af þeim íslensku 
er í hópnum. Það þýðir ekki að fram-
tíðin sé ekki þeirra. Þær sem koma til 
greina eru allar ungar og framtíðin er 
björt.“

iáh

Enginn leikmaður toppliðs Þórs/KA er í landsliðshópnum sem tilkynntur var 
í vikunni. Landsliðsþjálfari segist fylgjast vel með nokkrum leikmönnum sem 
nálægt séu hópnum.

Bryndís lára næst 
inn aF markvörðum

„Þetta er 
landsliðið 

okkar, ekki 
landsliðið mitt

landsliðsÞjálFari 
Freyr alexandersson segir 

það jákvætt að fólk hafi 
skoðanir á vali leikmanna. 

Mynd: Sigtryggur ari

100 leikir að Baki Sandra María Jessen 
lék sinn hundraðasta leik með Þór/Ka á dögunum. Sandra er óðum að jafna sig eftir meiðsli sem hún hlaut í landsleik Íslands gegn noregi þann 1. mars.

Ég hef heyrt oftar en einu sinni 
að Píratar séu borgarflokkur, 
að Píratar nenni ekki upp fyrir 

Elliðaárdalinn, að Píratar rati ekki út 
úr Reykjavík. Það er allt fjarri sanni. 
Á Norðurlandi eystra er starfandi 
Píratafélag, PáNA, sem hefur staðið 
fyrir nær vikulegum fundum síðustu 
mánuði þar sem rætt er um allt á milli 
himins og jarðar. Þingmaður Pírata 
úr Norðausturkjördæmi, Einar Brynj-
ólfsson, hefur verið duglegur að mæta 
á fundi og hefur hann frætt okkur um 
að hverju þingflokkur Pírata hafi ver-
ið að vinna að hverju sinni. Nú spyrja 
sig örugglega margir hvort þetta sé 
ekki bara fyrir innvígða og innmúr-
aða tölvunörda. Svarið við því er Nei, 
fundir PáNA eru opnir öllum, alltaf. 
Ef þú vilt spyrja Einar að einhverju, 
komdu þá. Ef þú vilt hafa áhrif á störf 
flokksins, komdu þá. Vilt þú koma ein-
hverju á framfæri? Komdu þá!

stefnumótafundir og smiðjur
Eins og ég ritaði hér að framan þá eru 
fundir Pírata opnir öllum. Það á einnig 
við um stefnumótunarfundi og smiðj-
ur ýmiss konar. Nú stendur fyrir dyr-
um sveitarstjórnarsmiðja Pírata sem 
haldin verður á Akureyri 3. júní, en á 
hana koma fulltrúar frá hinum ýmsu 
sveitarfélögum á landinu til þess að 
ræða framtíðina, ræða um hvað ólík 
sveitarfélög eigi sameiginlegt og hvað 
ekki. Markmið smiðjunnar er síðan að 
leggja grunn að málefnastarfi Pírata á 
sveitarstjórnarstiginu úti um allt land. 
Á þessa smiðju eru allir velkomnir, 
skráðir Píratar sem og aðrir sem hafa 
áhuga á sveitarstjórnarmálum.

valdefling og beint lýðræði
En af hverju eru allir velkomnir, líka 

þeir sem ekki eru skráðir Píratar? Jú, 
vegna þess að Píratar standa meðal 
annars fyrir valdeflingu, beinu lýðræði 
og sjálfsákvörðunarrétti. Þú, sama 

hver þú ert, átt að hafa rödd. Þú átt 
að hafa tækifæri til þess að móta þitt 
nánasta umhverfi og þú átt rétt á því 
að koma að ákvörðunum um málefni 
sem varða þig. Þessi atriði eru ástæða 
þess að ég er Pírati, valdefling samfé-
lagsins þar sem þú og ég getum haft 
áhrif.

Halldór Arason
Stjórnarmaður Pírata 

á Norðausturlandi

Aðsend grein

Ég og þú – Höfum áhrif!

„Þú, sama 
hver þú ert, 

átt að hafa rödd

Lausar stöður
hjá grunnskóla Blönduósbæjar

Við Blönduskóla eru lausar til umsóknar kennarastöður 
frá 1. ágúst 2017. Um er að ræða þrjár stöður umsjónar
kennara á öllum aldursstigum skólans. Almenna kennslu á 
yngsta og miðstigi, heimilisfræði, textílmennt og dönsku.

Til afleysinga í eitt skólaár, frá 1. ágúst 2017, er stærðfræði 
á unglingastigi og náttúrufræði á mið og unglingastigi, 
Í Blönduskóla eru um 130 nemendur í 1. – 10. bekk. 

Skólaárið 2017  2018 hefst innleiðing nýrrar læsisstefnu 
og stærðfræðistefnu auk áframhaldandi vinnu við nýtt 
námsmat. Skólinn er að festa í sessi náms og kennslu
aðferðir sem tengjast Orð af orði. Á vef skólans 
 www.blonduskoli.is er að finna fréttir úr starfi skólans  
og ýmsar nauðsynlegar upplýsingar.

Hæfniskröfur:
• Blönduskóli – Leyfisbréf til að nota starfsheitið  
 grunnskólakennari, æskilegt er að viðkomandi hafi  
 reynslu af starfi í grunnskóla með einstaklingsmiðaðar  
 áherslur.
• Góð samskiptafærni.
• Góð tölvukunnátta.
• Góðir skipulagshæfileikar.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi og faglegur metnaður.

Umsóknarfrestur er til 8. júní nk. og skal umsókn skilað 
með ferilskrá á netfang Þórhöllu Guðbjartsdóttur,  
skólastjóra: thorhalla@blonduskoli.is (frekari upplýsingar 
í síma 4524147).

Blönduós er bær í alfaraleið, með allri helstu þjónustu  
og fjölbreyttum afþreyingarmöguleikum. 

Vaglaskógur
Nokkur fastleigustæði eru laus til leigu á 

fastleigustæðunum fyrir hjólhýsi í Vaglaskógi. 
Áhugasamir hafi samband við skógarvörð 

í síma: 896-3112 eða sendið 
póst á runar@skogur.is

Skógræktin Vöglum.
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mazda.is

ELSKAÐU AÐ KEYRA

MAZDA CX-5 AWD

Brimborg Bíldshöfða 8
110 Reykjavík

Tryggvabraut 5
600 Akureyri

S. 515 7000 S. 515 7050
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Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar:  
Söludeildir eru opnar virka daga kl. 8-17 
og laugardaga kl. 12-16 

NOKIAN
GÆÐADEKK

185-65-R15  .................
.. 8.990 kr. 

195-65-R15  .................
.  8.990 kr. 

205-55-R16  ................
... 9.990 kr.

235-55-R17 SUV ..........19.990 kr.

Skoðaðu aðrar stærðir, úrval og 

frábært verð á max1.is

FRÁBÆRT VERÐ!
Bjóðum eftirfarandi stærðir á sérstöku tilboðsverði:

EIGUM EINNIGMIKIÐ ÚRVALHEILSÁRSDEKKJAÁ FRÁBÆRU VERÐI!

15. apríl 
áttu nagladekkin 
að vera farin undan

íslenska 
keppnisskapið
í ár eru tíu ár frá hinu fræga 2007 – árinu þegar trú okkar á að ham-

ingjuna væri að finna í stórum flatskjáum, glansandi eldhúsinn-
réttingu og sverustu gerð af Range Rover náði hámarki. Ári villtra 

drauma og takmarkalauss aðgangs að lánsfé. Árinu 
þegar keppnin um að eiga mest náði hátindi sínum.

Keppnisskap Íslendinga er heimsþekkt. Einhvern 
veginn tekst þessari litlu þjóð endurtekið að vekja 
á sér athygli, sama hvort um stórkostleg gjaldþrot, 
tónlist eða afrek á íþróttasviðinu er að ræða. Þetta 
gegndarlausa keppnisskap er ekki alltaf af hinu 
slæma. Því heldur viðmælandi blaðsins, Akureyr-
ingurinn og crossfit-konan Björk Óðinsdóttir, einnig fram. Björk hefur 
búið á hinum Norðurlöndunum og þótt hún segi mun meira lífsgæða-
kapphlaup hér en þar þá segir hún einnig þennan keppnisþankagang 
hjálpa henni á æfingum þegar bíta þarf á jaxlinn og ýta sér aðeins lengra.

Einhverra hluta vegna eru Íslendingar á meðal þeirra bestu í heim-
inum í crossfit. Björk, sem mun keppa á Evrópuleikunum um helgina, 
segir erfitt að útskýra velgengni íslenska íþróttafólksins. „Við erum nátt-
úrlega öll skyld svo kannski er þetta eitthvað í genunum, einhver galli. 
Þetta er ótrúlegt en kannski tengist þetta því hversu lítil þjóð við erum. 
Okkur finnst við alltaf þurfa að sanna okkur. Það er svo sterkt í okkur 
að sýna og sanna að við séum best, í hverju sem við tökum okkur fyrir 
hendur. Við erum alltaf að keppa. Viljum eiga flottasta bílinn, flottasta 
húsið,“ segir Björk í viðtalinu.

Það verður spennandi að fylgjast með Björk og hinum Íslendingun-
um etja kappi við þá bestu á Evrópuleikunum um helgina. Heilbrigt 
keppnisskap er af hinu góða sé því beint í ákjósanlegan farveg. Á villi-
götum snýst það hins vegar upp í andhverfu sína, springur í andlitið á 
okkur og gerir okkur að yfirlýstum töpurum.
 Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðari

19. TBL. 7. ÁRGANGUR 2017
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 reykjavík. Ábyrgðarmaður: björn Ingi Hrafnsson,  

netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: ámundi ámundason sími 824-2466,  

netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. 

Ritstjóri: Indiana ása Hreinsdóttir, Indianahreins@gmail.com, 893 6152 

Umbrot: Vefpressan. Prentun: landsprent. Dreifing: Póstdreifing og Íslandspóstur

14.500 EiNTöK óKEypis – Um ALLT NoRðURLANd

Ég er að ljúka mínu öðru ári 
við kennaradeild Háskólans 
á Akureyri. Þegar ég hóf nám 

við skólann óraði mig ekki fyrir því 
hversu virkan þátt ég ætti eftir að taka 
í málefnum er snerta kennaranema 
og kennarastarfið. Hér mun ég ekki 
fara nánar út í það hvernig hægt sé 
að auka aðsókn í kennaranám en get 
þó ekki stillt mig um að benda á vill-
andi umræðu um fjölda nemenda í 
kennarafræði. Við HA hefur nemend-
um nefnilega fjölgað ólíkt þróuninni í 
öðrum háskólum. En við gleymumst 
jú oft í umræðunni. Í vetur sat ég ráð-
stefnu á vegum Kennarasambands Ís-
lands og sá þá tölur sem vöktu athygli 
mína. Á meðan einhver þarna úti bíð-
ur eftir næsta þætti af Skam eða því að 
geta fengið sér bjölla á föstudegi hef ég 
beðið eftir rétta tækifærinu og ástæðu 
til þess að skrifa grein þar sem ég get 
fjallað um þessar ágætu tölur.

Brautskráning úr Ha og Hí
Í nýrri Skýrslu Ríkisendurskoðunar 
um kostnað og skilvirkni kennara-
menntunar við HA og HÍ kemur 

fram að hlutfall braut-
skráninga úr grunn-
námi 2016, miðað við 
fjölda nýnema þremur 
árum fyrr, hafi verið að 
meðaltali 49 prósent í 
Háskóla Íslands en 71 
prósent í Háskólanum 
á Akureyri. Á ráðstefn-
unni sem ég nefndi 
hér að framan, sýndi 
Bragi Guðmundsson, 
formaður kennara-
deildar HA, tölur frá 
nemendaskrá skólans 
sem vöktu athygli mína 
og varða skil á lokarit-
gerðum til M.Ed.- og 
MA-prófs. Í júní 2016 
luku 133 nemendur 
námi sínu af þeim 148 
meistaranemum sem 
tilkynntu um skil á 
meistararitgerð, eða 90 
prósent. Ekki þarf að 
tilkynna formlega um 
skil á B.Ed.-ritgerð en þó má ætla að 
80–90 prósent þeirra sem hefji skrif 
á B.Ed.-ritgerð við kennaradeild HA, 
ljúki þeim.

kennitala á blaði
Ástæðurnar sem liggja á bak við þess-
ar tölur eru eflaust margar. Hér finnst 
mér þó tilefni til og vert að greina frá 
því sem vel er gert í kennaradeild HA. 
Í menntaskóla var stanslaust brýnt 
fyrir mér að í háskóla væri utanum-
hald lítið sem ekkert og tilhugsunin 
um að vera einhver kennitala á blaði, 
þegar ég var vön að allir kennararnir 
í MA þekktu mig með nafni, hræddi 
mig. Ég kveið því hvað mest að það 
yrði erfitt að leita til kennara og sá 
fyrir mér að ég myndi standa ein og 
óstudd.

óþarfa áhyggjur
Strax á fyrsta misseri mínu í HA sá ég 
að þessar áhyggjur mínar voru algjör-
lega óþarfar. Innan kennaradeildar 
HA starfar fjöldi ólíkra kennara sem 
allir búa yfir mikilli þekkingu, metn-
aði og vilja til þess að sjá nemendur 
sína blómstra í námi og starfi. Auk 
þess þekkja allir mínir kennarar mig 
með nafni og í þeirra augum er ég alls 
ekki bara einhver kennitala á blaði.

Gagnkvæm virðing
Aðgengi að kennurum í kennaradeild 
HA er afar gott og einkennandi í öll-
um samskiptum er gagnkvæm virðing 
kennara og nemenda. Ef eitthvað vefst 
fyrir mér í verkefnavinnu er ekkert 
sjálfsagðara en að banka á dyr hjá 
viðkomandi kennara og fá hlýjar mót-
tökur, góða og faglega leiðsögn. Þegar 
álagið er hvað mest getur einnig verið 
gott að setjast inn til Braga eða ein-
hvers annars kennara með kaffibolla, 
einungis til þess að fá smá „pep talk“.

Faglegir leiðbeinendur
Að sjálfsögðu bera nemendur ábyrgð 
á eigin námi í háskóla en það kemst 
enginn í gegnum nám einn og óstudd-

ur. Þeir sem hafa skrifað lokaritgerðir 
geta einnig eflaust staðfest það hversu 
mikilvægt það er að hafa góðan og 
faglegan leiðbeinanda sem styður við 
bakið á manni og hvetur mann áfram.

áhugi og ástríða
Ég hef náð góðum árangri í mínu 
námi og tel kennara mína eiga þar 
ákveðinn þátt. Flestir miðla þeir þekk-
ingu sinni án þess að mata námsefni 
ofan í nemendur sína með eintómum 
fyrirlestrum. Áhugi og ástríða fyrir 
námsefninu leynir sér sjaldnast og 
eru það þættir sem skipta sköpum. 
Ríkjandi eru fjölbreyttar kennsluað-
ferðir ásamt fjölbreyttu námsmati 
sem byggir ekki einungis á stórum 
lokaprófum. Þeir kennarar sem ég 
hef kynnst gera kröfur og vilji þeirra 
til þess að sjá nemendur sína gera vel 
er augljós. Í gegnum krefjandi nám 
gefst öllum nemendum færi á að nýta 
sér allan þann stuðning og þá faglegu 
leiðsögn sem í boði er.

Ég sé ekki eftir því að hafa valið 
kennaranám við Háskólann á Akur-
eyri. Námið hefur staðist allar mín-
ar væntingar og kröfur á sama tíma 
og reynsla mín af samskiptum og 
viðmóti hefur farið fram úr mínum 
björtustu vonum.

Sólveig María Árnadóttir, kennara-
nemi við Háskólann á Akureyri

Aðsend grein

Kennarafræði við HA 
– ekki bara kennitala

„Að sjálfsögðu 
bera nem-

endur ábyrgð á 
eigin námi í há-
skóla en það kemst 
enginn í gegn-
um nám einn og 
óstuddur



5   1. júní 2017

JÚNÍTILBOÐ

Fjörður 13-15
Staðarberg 2-4
Melabraut 29
Reykjavíkurvegur 58

Laugalækur 9 
Glæsibær
Austurstræti 17
Laugavegur 116
Lágmúli 7

Miklabraut 100
Kleppsvegur
Birkimelur 1
Bústaðavegur 20
Grjótháls 8

Hjallabrekka 2
Dalvegur 20
Hagasmári 9

Suðurfell 4
Laugavegur 180 
Við Vesturlandsveg
Borgartún 26
Bankastræti 11
Seljavegur 2

Barónsstígur 4
Grímsbær
Héðinshús
Hjarðarhagi 47
Eggertsgata 24

REYKJAVÍK KÓPAVOGUR HAFNARFJÖRÐUR

Litlatún

GARÐABÆR

Hafnargata 55
Flugstöð Leifs Eiríkss.
Fitjar

REYKJANESBÆR

Kaupangur

AKUREYRI

Skagabraut 43 

AKRANES
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KELLOGG’S
SPECIAL K BAR 

5 PK

129
KR/PK

1200/1229 KR/PK

ALPEN BARS 
145 GR

249
KR/PK

1717 KR/KG

MINI
FLIPPER

120 G

299
KR/STK
2492 KR/KG

VÍNARBRAUÐ
MEÐ VANILLU-

BRAGÐI

169
KR/STK

MENTOS
SAY HELLO 

40 GR

99
KR/STK
2475 KR/KG

CULT RAW &
CULT RAW SUGARFREE

250 & 500 ML

199/299
KR/STK

598/796 KR/L

CONGA
XTRA 50 GR

99
KR/STK
1980 KR/KG

CAPRI SONNE
SAFAR 10 STK

499
KR/KASSI
50 KR/STK

FANTA &
FANTA EXOTIC

500 ML

149
KR/STK
298 KR/L

EGILS
APPELSÍN

PLAST 500 ML

149
KR/STK
298 KR/L

GUYLIAN
BAR

99
KR/STK
2829 KR/KG

DORITOS
170 G

199
KR/STK
1171 KR/KG
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Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com

LANGVIRK SÓLARVÖRN
ÞOLIR SJÓ, SUND OG LEIK

 www.evy.is

Grunnformúlan er læknisfræðilega skráð.

Engin paraben, engar nanóeindir, ilm- eða litarefni.

NÝTT NAFN

UVA

viðburðurinn Stelpur og tækni 
fór fram á Akureyri í fyrsta 
skipti í síðustu viku. Um 170 

stelpur í 9. bekkjum skóla Akureyrar 
og nágrennis kynntu sér tækni í Há-
skólanum á Akureyri og heimsóttu 
fyrirtæki bæjarins og fengu innsýn í 
rekstur þar sem tækni gegnir aðalhlut-

verki. Markmið Stelpna og tækni er 
að vekja áhuga stelpna á fjölbreyttum 
möguleikum í tækninámi og störfum, 
kynna fyrirmyndir í tæknigeiranum 
fyrir þeim og brjóta niður staðalí-
myndir.

Brjóta niður 
staðalímyndir

sýndarveruleiki 
Stelpurnar kynntust sýndar-

veruleika, líftækni og forritun í 
gegnum þrívíðar forritunarsíður 
og forritunaröpp í spjaldtölvum. 

Myndir: guðrún Þórs.

vel Heppnaður daGur búist er við að viðburðurinn verið árlegur héðan í frá 
auk þess sem fleiri skólum verði boðið að taka þátt.

áHuGasamar stelpur Stúlkurnar heimsóttu Þekkingu, Ísor, Stefnu, Isavia, 
Eflu, raftákn, Þulu og advania og fengu að skyggnast inn í daglegan rekstur og sérstak-
lega þau verkefni sem konur stýra og stjórna.

Fleiri konur í verk-, 
tækni- oG raunvísindi Mark-
miðið er að draga úr kynjaskiptingu starfa 
á vinnumarkaði og kynbundnu námsvali. FjölBreyttir möGuleikar 

Háskólinn í reykjavík stendur að viðburðin-
um í samstarfi við SKÝ og Samtök iðnaðarins.
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Kælar - frystar
Allar stærðir - með eða án vélakerfa

Þakblásari

www.viftur.is  ∑ 566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

 

viftur.is
-andaðu léttar

Loftviftur
∑ Hreyfðu loftið
∑ Jafnaðu rakastig
∑ Jafnaðu hitastig

íshúsið

hljóðlátu baðvifturnar

Stundum þarf maður 
bara smá frið

Handþurrkari
Tilboð

frá kr19.990

2100 wött

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Miðvangur 
1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

InnflutnIngur bíla og hljólhýsa

Hobby Optima De Luxe T 75 
HGE Premium Heck 2017
150 hestöfl 2,3 L Multijet II diesel. Sjálfskipt-
ur. Álfelgur 16 tommu, gervihnattadiskur, 
Rúmbreyting í eitt stórt auka tvöfalt 
rúm uppi sett niður með rafmagni, hjóla 
grind, Gólfteppi, blindgardínur frammí, 
bakkmyndavél, sjónvarp, dvd, cd, útvarp, 
leiðsögukerfi með Íslands og Evrópu kort 
og margt fleira.
Verð 12.700.000 kr.

Útvegum eða eigum flest allar gerðir nýrra 2017 árgerða Hobby hjólhýsa og húsbíla

Hobby Optima De Luxe 
T 70 E Premium Heck 2017
150 hestöfl 2,3 L Multijet II diesel. Sjálfskiptur. Leður 
sæti krem hvít, Hjóla grind, Álfelgur 16 tommu, Gervi-
hnattadiskur, Gólfteppi, blindgardínur frammí, bakkmynda-
vél, sjónvarp, Dvd, CD, Útvarp, leiðsögukerfi með Íslands og 
Evrópu kort og margt fleira. Baðherbergi aftast.
Verð 12.900.000 kr.

Hobby 560UL 
Premium  2017 
Með eftirtöldum aukabúnaði
2000 kg Burðargeta stærri 
dekk, Rúmbreiting í eitt stórt,
Bakarofn með grilli, Sjónvarps-
festing á lið, Gólfteppi. 
Verð 4.370.000 kr.

Hobby 560Cfe Premium 2017
Með eftirtöldum aukahlutum
2000kg burðargetu stærri dekk, Gólfhita.
Verð 4.260.000 kr.

Mercedes  Benz  
Atego 1218 
Sjálfskiptur • 12/2009 ekinn 
193.000 km • Kassi 6,4 metrar 
með hliðar hurð •  Lyfta 1,5 
tonn Heildarþyngd 12 tonn 
Burðargeta  6 tonn  
Verð 2.950.000 kr. + vsk
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yFirHeyrslan: donni

Fullt nafn, aldur og starfstitill: 
„Halldór Jón Sigurðsson (Donni), 33 
ára, knattspyrnuþjálfari.“

nám? „B.sc. í íþrótta- og 
heilsufræði frá HÍ og UEFA A-gráða í 
knattspyrnuþjálfun.“

Fjölskylduhagir: „Kvæntur Heru 
Birgisdóttur og eigum við þrjú börn, 
Hrafnhildi Köru, 6 ára, Hilmar Rafn 

,2 ára, og 3þriggja mánaða dóttur.“

Fæddur og uppalinn? „Fæddur 
á Akranesi. Alinn upp um allt land; 
Akranesi, Kópavogi, Húsavík, Selfossi 
og Sauðárkróki.“

í hverju ertu bestur? „Að hugsa 
um fjölskylduna mína.“

í hverju ertu lakastur? „Að skúra.“

Hvað ætlaðirðu að verða 
þegar þú yrðir stór? „Atvinnu-
maður í knattspyrnu.“

Hverju myndirðu breyta ef 
þú værir einræðisherra í einn 
dag? „Kannski litlu hægt að breyta 
á einum degi. En er það ekki þetta 
klassíska – heimsfriður?“

Fyrirmynd? „Fólk sem horfir 
jákvæðum augum á lífið og lifir í 
núinu.“

uppáhaldstónlistarmaður? 
„Frank Sinatra.“

Fallegasti staður á íslandi? 
„Skagafjörður.“

uppáhaldskvikmynd? „Notebook.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Willum Þór Þórsson.“

uppáhaldsmatur? „Jólamatur.“

uppáhaldsdrykkur? „Vatn.“

Besti knattspyrnumaður? 
„Paul Scholes og Marta.“

með hvaða liði heldurðu í 
enska? „Manchester United.“

Hverjir verða íslandsmeistar-
ar pepsi-deild? „Þór/KA í kvenna 
og Valur í karla.“

leyndur hæfileiki? „Hann er 
leyndur og verður það áfram.“

Facebook eða twitter? „Face-
book.“

snapchat eða instagram? 
„Snapchat.“

á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „Bylgjuna þegar 
hlustað er á útvarp, annars eru barna-
diskar oftast í gangi.“

Halldór jón sigurðsson, betur þekktur sem knatt-
spyrnuþjálfarinn donni, heldur með manchester 
United í enska boltanum.
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Invincible 33" breyting fylgir með
Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33"  breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, hvort  
sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum. 

Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki. 
Verðmæti: 780.000 kr.

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Invincible-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Verð frá: 5.350.000 kr.

aukahlutapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir
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kvenskörunGar í eyjaFirði Málþingið Kvenskörungar í Eyjafirði og ein 
boðflenna verður haldið í Háskólanum á akureyri föstudaginn 2. júní. á dagskrá eru 
erindi fræðimanna um ýmsar markverðar konur fyrri tíma.

álFtaHjón með unGana sína allir ungarnir fimm voru komnir úr eggjum 
sínum þegar róbert Daníel bar að garði. Myndir: róbert Daníel Jónsson

GönGutúr Fjölskyldan tók göngutúr upp með Vatnsdalsá.

álFtarHreiður Hreiður svana er gjarnan kallað dyngja. Hreiðrið er byggt upp 
af alls kyns stráum.

álftapar með 
unga sína
áhugaljósmyndarinn Róbert 

Daníel Jónsson á Blönduósi, 
sem er áhugasamur um fal-

lega náttúru og dýralíf, náði þessum 
fínu myndum af svanafjölskyldu við 

Hnausahvísl í Vatnsdal. Myndirnar 
tók Róbert á þriðjudaginn eftir að hafa 
fylgst með varpinu í nokkurn tíma. 
Sannarlega glæsileg fjölskylda hér á 
ferðinni.

Miðaverð 1.500 kr. á mánuði fyrir 
einfaldan miða og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða

Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57

Fylgstu með okkur á Facebook og á das.is

Þetta er Hannes.  Honum hefur 
alltaf gengið vel í lífinu. Hann 
hefur óskeikula eðlisávísun sem 
beinir honum í átt að peningum.

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Það eru 
1000 milljónir!

Hannes Hannesson er skynsamur og spilar í Happdrætti DAS

Nýtt happdrættisár hefst í maí

Meira en milljarður í vinningum ár hvert
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Granítsteinar.is – Helluhrauni 2 – Hafnarfjörður – Sími: 544-5100
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Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 309.900

*

**

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 239.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 159.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 149.900

Með lukt, áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 303.900

MIKIÐ ÚRVAL LUKTA OG FYLGIHLUTA FRÁ BIONDAN,  
EINUM VIRTASTA FRAMLEIÐENDA Í EVRÓPU

Sendum út um allt land án kostnaðar

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 269.900
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Ég hef aldrei verið í betra 
formi,“ segir Akureyringur-
inn og afreksíþróttakon-

an Björk Óðinsdóttir sem stefnir á 
heimsleikana í crossfit sem fram fara 
í Wisconsin í Bandaríkjunum í byrj-
un ágúst. Til þess að komast á leik-
ana þarf Björk að verða á meðal topp 
fimm kvenna á Evrópuleikunum sem 
fram fara um helgina. Tvisvar áður 
hefur hún áunnið sér þátttökurétt á 
heimsleikunum, í fyrra keppti hún 
með liðinu Team Nordic Opex en árið 
2014 endaði hún í 19. sæti eftir að 
hafa lent í öðru sæti á Evrópuleikun-
um. Í ár setur hún stefnuna á gullið í 
Evrópuriðlinum en til þess þarf hún 
meðal annars að standa sig betur en 
Annie Mist, sem var fyrst kvenna til 
að sigra á heimsleikunum tvisvar í 
röð, Þuríður Erla Helgadóttir, marg-
faldur Íslandsmeistari í ólympískum 
lyftingum, og Sam Briggs, sigurvegari 
heimsleikanna 2013, sem hefur auk 
þess verið á meðal fimm efstu í fjór-
um skiptum af fimm. Og þá eru aðeins 
nokkur nöfn talin upp. Það er því ljóst 
að baráttan verður hörð. „Þetta verður 
slagur,“ viðurkennir Björk en er hvergi 
bangin.

öll skyld
Velgengni Íslendinga og sér í lagi ís-
lenskra kvenna í crossfit hefur vakið 
heimsathygli. Annie Mist og Katrín 
Tanja Davíðsdóttir hafa báðar sigrað 
tvisvar sinnum auk þess sem fjöldi 
annarra keppanda hefur ítrekað barist 
um efstu sætin. En á Björk skýringu á 
þessu góða gengi? „Ég fæ þessa spurn-
ingu oft en það er mjög erfitt að út-
skýra þetta. Við erum náttúrlega öll 
skyld svo kannski er þetta eitthvað í 
genunum, einhver galli,“ segir hún 
hlæjandi. „Þetta er ótrúlegt en kannski 
tengist þetta því hversu lítil þjóð við 
erum. Okkur finnst við alltaf þurfa að 
sanna okkur. Það er svo sterkt í okkur 

að sýna og sanna að við 
séum best, í hverju sem 
við tökum okkur fyrir 
hendur. Við erum alltaf 
að keppa. Viljum eiga 
flottasta bílinn, flottasta 
húsið. Ég gerði mér ekki 
grein fyrir þessu fyrr en 
ég flutti til Svíþjóðar. Þar 
vilja allir vera í miðj-
unni.“

sársauki og þreyta
Björk á að baki glæsi-
legan feril í fimleikum 
sem hún segir góðan 
bakgrunn fyrir cross-
fit. „Í fimleikum hefst 
harkan snemma og ég 
þróaði með mér mikið 
keppnisskap. Andlega 
styrkinn, sem crossfit 
krefst, tók mig lengri 
tíma að öðlast. Crossfit er 
svo erfitt og sársaukinn og 
þreytan svo mikil. Mað-
ur þarf að geta tekist á við 
sársaukann án þess að gefast 
upp. Ég hef alltaf hatað sárs-
aukann en er með auknum 
þroska að læra að elska þetta. 
Í einföldum æfingum, eins og 
hlaupi og róðri, fer ég burt í 
huganum og er komin niður á 
strönd með ís og reyni þannig 
að slaka á. Þegar æfingar 
krefjast einbeitingar tek ég tíu 
í einu og aðrar tíu og aðrar 
tíu og klára æfinguna þannig. 
Þá þarf maður að minna sig á 
af hverju maður vill þetta og 
hvetja sig þannig áfram.“

aðeins lengra
Hún segir þetta litla extra á hverri æf-
ingu gera gæfumuninn. „Maður þarf 
að ýta sér aðeins lengra í hvert skipti. 
Það getur verið hrikalega erfitt, sér-

staklega ef maður æfir einn. Þegar ég 
byrjaði var ég með ákveðið forskot því 
ég gat framkvæmt æfingar sem aðrir 
gátu ekki en í dag er þetta komið á svo 
hátt stig og maður verður að ýta sér 
áfram á öllum sviðum.“

Býr með  
foreldrunum
Björk, sem ólst að mestu 
leyti upp á Akureyri og 
inni í Eyjafjarðarsveit, 
hefur búið síðustu árin 
í Svíþjóð en er nú flutt 
til Danmerkur. Þar býr 
hún ásamt kærasta sín-
um og foreldrum, Óðni 
Svan Geirssyni og Öldu 
Erlingsdóttur, og systur 
sinni, fimleikakonunni 
Tinnu. Bræður hennar, 
Erlingur og Óðinn, búa á 
Akureyri með fjölskyldum 
sínum. „Við búum saman 
í stóru húsi í Aarhus. 

Kærastanum mínum 
fannst þetta skrítið en 
hefur nú vanist þessu. 
Við fjölskyldan erum 
mjög náin og eftir að 
hafa búið dreift um 
Evrópu vildum við búa 
saman. Þótt mér finnist 
ég ekki þurfa að fórna 
miklu fyrir crossfit þá 
er það helst tíminn 
með fjölskyldunni 
og sér í lagi þegar ég 
bý ekki nálægt þeim. 
Þegar ég get loksins 
hitt þau er erfitt að 
þurfa að fara frá þeim 
til að fara á æfingu. 
Litli frændi minn 
skilur ekki að mað-
ur komist ekki með í 
sund því maður þurfi 
á æfingu. Svona get ég 
eytt frítímanum með 

fólkinu mínu og þarf ekki að stressa 
mig þegar ég fer á æfingar. Fjölskyld-
an fylgist vel með crossfit en pabbi 
hefur mætt á síðustu sex Evrópuleika 
– þótt ég hafi ekki einu sinni keppt á 
þeim öllum. Það er ótrúlegt hvað þau 

elta mann,“ segir hún og bætir við að 
stuðningur fjölskyldunnar hafi ávallt 
verið mikill. „Ég var ung og efnileg 
fimleikastelpa og komst ung inn í 
landsliðið. Mamma og pabbi fluttu 
með alla fjölskylduna til Reykjavíkur 
svo ég gæti mætt á æfingar. Þau hafa 
alltaf staðið við bakið á mér.“

stilltur kærasti
Kærasti Bjarkar er bandaríski íþrótta-
maðurinn Blaine McConnell en þau 
kynntust í gegnum National Pro GRID 
League, íþróttamót í Bandaríkjunum, 
en bæði keppa þau fyrir Phoenix Rise. 
„Ég byrjaði með liðinu fyrir þremur 
árum og Blaine kom inn ári seinna. 
Liðið telur 20 manns sem búa og 
æfa saman en á síðasta ári dvöldum 
við í Utah í heilar fimm vikur. Blaine 
keppti áður í amerískum fótbolta. 
Hann er svakalega kraftmikill og var 
valinn besti leikmaður deildarinnar í 
fyrra,“ segir hún en þau voru saman á 
heimsleikunum í Team Nordic Opex í 
fyrra. „Hann er sprettari og crossfit er 
mikil áskorun fyrir hann,“ segir hún 
en bætir aðspurð við að þau eigi auð-
velt með að vera saman í liði. „Hann er 
svo stilltur og þægilegur og leyfir mér 
að stjórna sem er gott því ég er mjög 
stjórnsöm. Ég vil vera liðsforinginn. 

„Þetta 
verður 
slagur“
Akureyringurinn og afreksíþróttakonan Björk óðinsdóttir 
keppir á Evrópuleikunum í crossfit um helgina þar sem 
hún setur stefnuna á gullið. Í einlægu viðtali ræðir Björk 
um íþróttaferilinn, fjölskylduna, fórnirnar fyrir sportið, 
unnustann og bónorðið sem hún bar upp, ótrúlegan 
árangur Íslendinga í crossfit, barneignir, sjónvarpsferilinn 
og drauminn um að verða leikkona.

viðtal

„Ég hef verið 
með þjálf-

aranum mínum 
og var því ekki 
einu sinni laus við 
hann yfir kvöld-
matnum

steFnir á Heimsleikana tvisvar 
sinnum hefur björk keppt á heimsleikunum. 
Hún ætlar sér þangað í þriðja skiptið enda 
hefur hún aldrei verið í betra formi.
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Blaine keppir ekki á crossfit-leikunum 
að þessu sinni sem er ágætt. Þá get-
um við einblínt á mig núna og á hann 
næst en hann mun koma sterkur inn 
á næsta ári.“

Bað kærastans
Björk og Blaine ætla að gifta sig í sum-
ar á Akureyri. Hún segir bónorðið 
hafa verið mjög rómantískt en það 
var hún sem bað hans. „Hann hafði 
ekki hugmynd um hvað var að fara að 
gerast. Við vorum með GRID-liðinu 
í Utah í september í fyrra og þar sem 
við kynntumst í gegnum liðið ákvað 
ég að hafa það með í þessu. Það vissu 
þetta því allir nema hann. Við vorum 
að fara í göngu upp að fallegum fossi. 
Blaine var meiddur á ökkla og skildi 
ekkert af hverju þjálfarinn krafð-
ist þess að hann færi með. Ég þóttist 
ætla að taka „selfie“ af öllum hópnum 
fyrir framan fossinn en fór í staðinn 
niður á skeljarnar. Hann sá bara alla 
með símana á lofti að taka mynd og 
tók ekki eftir mér fyrst þarna niðri. 
Þetta var mjög skemmtilegur dagur 
og sem betur fer sagði hann já,“ segir 
hún og bætir við að henni hafi fundist 
skemmtilegra að hún bæði hans. „Mér 
finnst ekki heillandi að búa í Banda-
ríkjunum og Blaine vissi það þegar 
hann kynntist mér. Eins og hann segir, 
hann er búinn að búa þar í 30 ár og 
þarf ekki að búa þar lengur. En þar 
sem hann flutti þaðan fyrir mig fannst 
mér ég þurfa að sanna fyrir honum að 
mér væri full alvara með þessu sam-
bandi.“

á kafi í crossfit
Hún segir þau hafa verið góða vini 
áður en þau fóru að rugla saman reyt-
um. „Hann er svo ljúfur og góður og 
við einfaldlega smullum saman. Þetta 
gerðist mjög hratt en hefur gengið svo 
vel. Ég sé ekki eftir neinu. Við pöss-
um svo vel saman. Ég er alltaf svo æst 

en hann svo rólegur og svo er gott að 
hafa einhvern sem skilur mann þegar 
maður er á kafi í einhverju eins og við 
í crossfit. Maður þarf að eyða miklum 
tíma og fjármunum í þetta sport og 
getur ekki leyft sér bjór og grill með 
vinunum þegar fókusinn þarf að vera 
á æfingarnar.“ Hún segir að þótt þau 
æfi hlið við hlið æfi þau ekki saman. 
„Við erum hvort með sinn þjálfarann 
og þegar við komum heim tölum við 
ekki mikið um æfingarnar eða crossfit 
heldur tekst að kúpla okkur út. Hann 
er líka ekki að þjálfa mig eða ég hann, 
sem er mjög jákvætt. Ég hef verið með 
þjálfaranum mínum og var því ekki 
einu sinni laus við hann yfir kvöld-
matnum. Það gat verið erfitt. Núna er 
meira jafnvægi.“

Fæddist með gallað bak
Eftir glæsilegan fimleikaferil neyddist 
Björk til að horfast í augu við að þurfa 
jafnvel að hætta að æfa vegna bak-
verkja sem höfðu hrjáð hana í rúman 
áratug en Björk fæddist með galla í 
baki. Þegar henni bauðst að leggjast 
undir hnífinn árið 2012 og undirgang-
ast aðgerð sem þá var ný af nálinni 
ákvað hún að slá til þrátt fyrir fyrir 
litla trú á bata. „Sársaukinn var farinn 
að hafa svo mikil áhrif á mig andlega 
að ég var tilbúin að hætta að æfa til að 
losna við hann. Það var því ótrúlegt 
að vakna eftir aðgerðina og finna ekki 
lengur til. Það var eins og að hafa haft 
hellu í mörg ár en losna allt í einu við 
hana. Mér líður ótrúlega vel og jafnaði 
mig hraðar en ég hefði getað trúað. Sex 
mánuðum eftir aðgerð var ég komin í 
toppform aftur.“

Harður heimur
Bakið er ekki þó ekki það eina sem 
hefur plagað hana því hún varð líka 
að sitja á hliðarlínunni þegar hún sleit 
hásin í lok nóvember 2015. „Meiðslin 
hafa kennt mér heilmikið og þar á 
meðal að bera meiri virðingu fyr-
ir líkamanum. Í dag er ég þakklátari 
fyrir þetta tækifæri. Það var ótrúlega 
erfitt að þurfa að sitja hjá og horfa á 
og finna að þótt það skipti þig öllu 
máli að komast á stórmót er öðrum í 
raun sama,“ segir hún og viðurkennir 
að samkeppnin í crossfit sé svakaleg. 
„Þetta er harður heimur. Maður gleðst 
ekki þegar fólk slasar sig en það eru 
alltaf góðar fréttir þegar sterkar kon-
ur draga sig úr keppni. Gott dæmi um 
það er þegar dönsk stelpa hætti við 
að taka þátt í Open. Hún er einnig í 
læknisfræði og höndlaði ekki álagið. 
Hún hætti við að taka þátt sem voru 
frábærar fréttir fyrir okkur hinar í 
riðlinum. Eins þegar Ragnheiður Sara 
ákvað að flytjast til Bandaríkjanna. Ég 
elska hana og það er alltaf jafn gaman 
að keppa á móti henni, en samt gæti ég 
ekki verið ánægðari með það að hún 
sé farin,“ segir hún hlæjandi.

íslensk víkingaprinsessa
Björk er ekki aðeins þekkt  cross-
fit-stjarna heldur hefur hún einnig 
skapað sér nafn í skemmtanabrans-
anum í Svíþjóð með þátttöku sinni í 
sjónvarpsþættinum Gladiator. Þáttur-
inn, sem er einhvers konar blanda 
af raunveruleikaþætti og leiknum 
sjónvarpsþætti, kemur upphaflega 
frá Bandaríkjunum. „Ég leik íslenska 
víkingaprinsessu sem platar fólk með 
góðlegu útliti sínu. Þetta er vinsæll 
fjölskylduþáttur sem snýst um að 
venjulegt fólk keppi í alls kyns þraut-
um á meðan við skylmingaþrælarnir 
reynum að skemma fyrir þeim. Krakk-
ar líta á okkur sem ofurhetjur, svona 
eins og íþróttaálfinn, og vilja verða 
eins sterkir og við. Þetta er ótrúlega 
skemmtilegt.“

vill f leiri lyfjapróf
Hvað með stera og ólögleg lyf, sem 
margir telja fylgifisk crossfit? „Ég 
vildi óska að það væru fleiri lyfjapróf 
í þessu sporti. Sjálf er ég tekin í próf 
á hverju ári fyrir sjónvarpsþáttinn 
og var auk þess tekin í próf á síðustu 
Evrópuleikum og árið 2014 og tvisvar 
sinnum í GRID. En þetta mætti vera 
miklu harðara. Ég veit samt ekki um 

neinn sem notar eitthvað ólöglegt og 
hef fulla trú á því að það sé hægt að 
verða bestur án þess.“ 

En hvað með sælgæti og óhollustu? 
„Ef ég vil leyfa mér eitthvað er ég ekki 
endilega að gúffa í mig blandi í poka 
heldur baka frekar súkkulaðiköku. Ég 
elska súkkulaði. Það erfiðasta fyrir mig 
er að borða nógu mikið. Fyrir ári kom 
í ljós að blóðsykurinn var allt of hár á 
kvöldin en of lágur á morgnana auk 
þess sem ég var hætt að fara á blæð-
ingar. Ég var ekki að borða nógu mikið 

fyrir átökin. Í dag borða ég mig sadda 
fyrir æfingu. Þótt það sé gott að fylgja 
einhverju prógrammi verður maður 
að hlusta á líkamann. Það eru engir 
tveir eins.“

stefnir á leiklist
Hún segist æ þakklátari fyrir að fá að 
láta drauminn rætast. „Fimleikaferill-
inn fór ekki eins og ég ætlaði vegna 
bakmeiðslanna en núna finnst mér 
ég hafa fengið annað tækifæri og verð 
að nýta þetta það til að vera íþrótta-

maðurinn sem mig hefur alltaf lang-
að að verða. Ég hef fengið að ferðast 
um heiminn og nýt mín í crossfit en 
veit ekki hvað framtíðin býður upp á. 
Minn draumur hefur alltaf verið að 
verða leikkona. Það væri gaman að 
komast í bíómyndir og ég reyni að 
mæta í áhorfendaprufur þegar ég get. 
Það vantar oft íþróttafólk og það væri 
geggjað að fá hlutverk eins og The 
Mountain, Hafþór Júlíus.“

ástin er örugg
Björk er 29 ára sem er ekki hár aldur 
í crossfit þótt vissulegar séu margar 
sterkar konur yngri. Samt sem áður er 
hún að velta fyrir sér að snúa sér að 
öðru sem lífið hefur upp á að bjóða. 
„Ég er að velta fyrir mér hvort þetta sé 
mitt síðasta keppnisár. Mig langar að 
fara að eignast börn en á móti kem-
ur að ég hef aldrei verið í jafn góðu 
formi. Mér gengur svo vel og hef verið 
að bæta mig mikið og tími því ekki að 
taka pásu. Við erum að velta þessu fyr-
ir okkur. Bróðir minn, sem er yngri en 
ég, á tvö börn. Ég er mjög „abbó“ út í 
hann. Mig hefur alltaf langað til þess 
að eignast mörg börn og núna þegar 
ég er búin að finna rétta manninn 
langar mig það enn meira. En það er 
líklega allt í lagi að bíða aðeins leng-
ur,“ segir hún og viðurkennir að hún 
sé ástfangin upp fyrir haus. „Blaine er 
stóra ástin í lífi mínu. Ég hef ekki verið 
jafn örugg með neitt eins og þetta. Ég 
veit ekkert hvar ég á að búa eða hvað 
tekur við eftir þetta ár en ástin er alveg 
örugg.“

iáh

„Ég 
vil 

vera liðs-
foringinn

GiFta siG í sumar björk og blaine ætla að ganga í það heilaga á akureyri í sumar. 

Hatar sársaukann 
björk segist alltaf hafa hatað 
sársaukann sem fylgir því að 

ýta sér á ystu nöf. Með auknum 
þroska sé hún hins vegar að 

læra að elska hann.
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við opnum í dag, fimmtudag,“ 
segir Ragnheiður Ýr Guðjóns-
dóttir, rekstrarstjóri og einn 

af eigendum Bjórbaðanna. Hún segir 
að þótt margir hafi í upphafi undrast 
þá hugdettu að ætla að opna bjórspa 
hafi undrunin smám saman þróast í 
eftirvæntingu. Hugmyndin, að sögn 
Ragnheiðar, er tilkomin út frá vanga-
veltum um skemmtilega og öðruvísi 
afþreyingu á Norðurlandi. „Við hugs-
um þetta ekki aðeins fyrir ferðamenn 
heldur líka fyrir okkur hér á svæðinu. 
Og þetta er svo sannarlega öðruvísi,“ 
segir hún brosandi.

silkimjúk húð
Bjórböðin eru þegar farin að taka á 
móti hópum. „Við erum að fá góð 
viðbrögð. Margir telja að þetta séu 
einhvers konar fiskikofar og verða 
því hissa þegar þeir koma inn í þetta 
glæsilega hús,“ segir Ragnheiður sem 
segir bjórspa fyrir alla. „Ég gæti trúað 
að bjóráhugafólk sýni þessu mestan 
áhuga svona til að byrja með en svo á 
fólk eftir að átta sig á því að þetta er 
einfaldlega heilsulind. Hér verður ekk-
ert fyllerí – bara slökun, ró og friður. 
Það komast tveir saman í hvert kar en 
ekki er mælt með lengri dvöl í karinu 
en 25 mínútum. Eftir það er farið upp 
á efri hæðina þar sem við tekur slök-
un í aðrar 25 mínútur svo húðin verði 
silkimjúk og slétt.“

Fyrir húð og hár
Hún segir algengan misskilning að 

bjórinn í karinu sé ætlaður til drykkju. 
„Ég hef oft verið spurð hvort maður 
eigi að mæta með rör með sér. Við 
mælum ekki með því að bjórinn í kar-
inu sé drukkinn en hins vegar eru dæl-

ur við hvert kar svo það ætti enginn að 
verða þyrstur.“ En hvað er svona gott 
við að baða sig bjór? „Galdurinn felst 
í gerinu og ungum bjór. Gerið er stút-
fullt af B-vítamíni og próteinum og 

inniheldur magnesíum, járn og sink 
sem allt hjálpar til með húð, hár, negl-
ur, meltingarkerfi og ónæmiskerfi.“

Heimagerður bjór-borgari
Í dag verður einnig opnaður veitinga-
staður við Bruggsmiðjuna Kalda. 
Ragnheiður segir einfaldleikann þar 
í fyrirrúmi, allavega til að byrja með. 

„Við getum tekið á móti 70–80 manns 
og hefjum leikinn með grillmatseðli 
þar sem við bjóðum upp á mat sem 
tengist bjór. Til dæmis er á matseðlin-
um heimagerður bjór-borgari sem er 
ótrúlega góður, þótt ég segi sjálf frá. 
Við erum mjög spennt að vita hvað 
fólki finnst.“

iáh

Hunangs- og 
sojagljáður 
kjúklingur
n 5 kjúklingabringur
n 2 msk. sojasósa
n 3 msk. hunang
n 1 msk. jómfrúarolía
n 100 g kasjúhnetur

blandið sojasósu og hunangi í skál 
og hrærið.

Skerið kjúklingabringur og setjið 
ofan í blönduna.

Hitið olíu á pönnu.

Kjúklingur steiktur við meðalhita í 
4–5 mínútur. Hitinn hækkaður og 
steikt í 3–5 mínútur. Kasjúhnet-
ur settar út á og öllu leyft að 
karmellast á pönnunni.

kebabbollur
Ég geri þessar mjög oft og á í 
frysti!

n 1 kg nautahakk
n 2 laukar, saxaðir

n 4 hvítlauksgeirar, saxaðir
n 3 tsk. kumminduft
n 2 tsk. túrmerikduft
n 2 tsk. kóríanderduft
n 2 egg
n 2–3 tsk. sjávarsalt
n 2 msk. jómfrúarolía

Ofninn hitaður í 230°C

laukurinn steiktur þar til glær. 
Hvítlauk bætt við og steikt í um 
hálfa mínútu.

bæta kummin, túrmerik og 
kóríander út á pönnuna og 
blanda saman. Potturinn tekinn 
af hellunni.

Hakk, egg og salt blandað 
saman í stóra skál. lauknum og 
kryddinu blandað saman við. 
Hnoðað og litlar kúlur gerðar, 
u.þ.b. golfkúlustærð.

bollunum raðað á bökunarplötu. 
Sett inn í ofn í 15–20 mínútur. Fínt 
að taka út eina bollu og athuga 
hvort þetta sé fulleldað.

„Hér verður ekkert fyllerí – bara 
slökun, ró og friður.

í BjórBaði
ragnheiður Ýr 
og eiginmaður 
hennar, bruggar-
inn Sigurður bragi 
Ólafsson, láta fara 
vel um sig í einu 
af bjórkörunum.

„Galdurinn felst í gerinu“

Bjórböðin verða opnuð í dag, fimmtudag. ragnheiður ýr Guðjónsdóttir rekstrarstjóri segir að um heilsulind sé 
að ræða. Nýr veitingastaður við Bruggsmiðjuna Kalda verður einnig opnaður í dag. Ragnheiður, sem er sérstaklega 
spennt fyrir heimagerða bjór-borgaranum, féllst á að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs sínar uppáhaldsuppskriftir.

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm 
verð: 139,900, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm 
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur. 
verð: 285,000, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm  
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!
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Wise lausnir ehf.  »  Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise er leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg 
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.

kr. 24.900 pr. mán.
án vsk.

Þú færð sjávarútvegslausnir
í áskrift á navaskrift.is

Bjóðum einnig  í áskrift.

Við óskum sjómönnum 
innilega til hamingju 

með daginn



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi

Evonia eykur hárvöxt með því að 
veita hárrótinni næringu og styrk.

Evonia er hlaðin bætiefnum sem 
næra hárið og gera það gróskumeira.

Bætiefni ársins í Finnlandi 2012.

Evonia

www.birkiaska.is

Frábærar 

pizzur

1. júní 2017 
19. tölublað, 7. árgangur 

sjálf- 
boðaliðar
Samfélagið okkar hérna á Íslandi hef-
ur byggst upp og þróast ekki hvað síst 
vegna vinnu sjálfboðaliða. Íþróttafé-
lög, skátar, líknarfélög, pólitíkin og 
fleira er byggt upp af hugsjónafólki. 

Við sem ólumst upp á síðustu öld 
erum alin upp við þetta.

Ég var ekki gömul þegar mamma 
og pabbi hvöttu mig til að leggja mitt af 
mörkum. Að moka snjó af tröppum eða 
bjóðast til að fara í búðina fyrir aldraða 
nágranna var alvanalegt verkefni á 
snjóþungum vetrum eða þegar hálka 
var mikil. Þegar einhver nágranninn 
hafði ekki sést lengi, var ég send til að 
athuga hvort hann vantaði hjálp.

Svo tók við merkjasala fyrir líknar-
félög og söfnun fyrir ferðum, upp-
byggingu, rekstri og starfsemi hinna 
ýmsu félaga, og eftir því sem mað-
ur þroskaðist var manni trúað fyrir 
ábyrgðarmeiri störfum. En hvað tek-
ur við? Eða ætti ég frekar að spyrja 
HVER tekur við?

Eru foreldrar að hvetja börn sín til 
að taka ábyrgð? Eru þau hvött til að 
bjóða fram öldruðum nágrönnum að-
stoð? Eru þau hvött til fjáröflunar fyrir 
þau félög sem þau eyða sínum frítíma 
hjá?  Margir foreldrar taka nú orðið 
mestallt ómak af þeim. Auglýst er á 
Facebook og öðrum samfélagsmiðlum 
að nú sé komið að enn einni söfnun-
inni og heimkeyrslu lofað. Stundum 
eru það ekki einu sinni börnin sem 
skila vörunni!

Það verður stöðugt sjaldgæfara að 
safnað sé fyrir heildina. Mestöll söfn-
un er persónumerkt og þeir sem eiga 
litlar fjölskyldur eða eiga af einhverjum 
sökum erfitt með söfnun verða að kosta 
þetta að meira eða minna leyti sjálfir. 

Eru sjálfboðaliðastörf/-vinna að 
verða úrelt? Hvað gerum við þá við 
öll félögin sem reiða sig á sjálfboða-
liða? Hverjir verða í stjórnum félaga 
eða Hjálparsveit skáta framtíðarinnar? 
Verða þetta allt launuð störf eða leggj-
ast þau af?

Var ekki einu sinni sagt „Hvað 
ungur nemur, gamall temur“?

Dýrleif Skjóldal, 
leikskólakennari og sundþjálfari

auglýsingar 824-2466, amundi@fotspor.is ritstjórn indianahreins@gmail.com, 893 6152

MÁNUDAGUR - 29.05
ÞRIÐJUDAGUR - 30.05
MIÐVIKUDAGUR - 31.05
FIMMTUDAGUR - 01.06
FÖSTUDAGUR - 02.06

1
2
3
4
5

Um 1000 AEG tæki í eldhús og þvottahús Íslendinga.

Tilboð á AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum - á völdum módelum.

AEG ryksugur með 20% afslætti, úrval AEG kæliskápa og frystiskápa, ofnar, helluborð 

með 30% afslætti, viftur og háfar (Airforce, 50% af völdum módelum). 

AEG smáraftæki með 20% afslætti. Verið velkomin í miðstöð AEG á Íslandi.

DAGAR - AðEins þEssA VikU

10          GámAR á 5 DöGUm

Alveg einstök gæði

90
ÁR 

HJÁ

1927-2017

90
ÁR 

HJÁ

1927-2017

Sölumenn okkar eru í samningsstuði - þið komið og ræðið við sölufólk okkar, sem er í góðu skapi eins og 
alltaf og sérstaklega fúst til að láta þig njóta besta verðs og greiðsluskilmála, jafnvel vaxtalaust. 

Þú færð nútíma AEG tæki og hagnast á samningsstuðinu.

(Lokað laugardaga í sumar)

Aðeins 
þessi vika!

miðvangi 13 · 
egilsstöðum · sími 471 2038

egilsbraut 6 · 
neskaupsstað · sími 477 1900


