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JÓLABLAÐ ÞRÓTTAR

Sámur óskar
Þrótturum
árs og friðar
og minnir á
að allir þurfa
jólaþvottinn.

Baráttan um aðstöðuna
2. sæti, uppbygging á íþróttahúsi, og í 3. sæti uppbygging
tveggja nýrra gervigrasvalla á
Valbjarnarsvæðinu. Það voru
því mikil vonbrigði að sjá þegar
hið svokallaða „Græna plan“ var
kynnt af borgarstjóra á dögunum
að hvorki þar, né í neinum opinberum gögnum, er að sjá að uppbygging sé fyrirhuguð hjá okkur
í nánustu framtíð. Af því best
verður séð virðast hins vegar þau
verkefni sem raðast í sæti 1., 4. og
5. öll vera komin í einhverskonar
samningsferli við Reykjavíkurborg.
Það verður að segja hverja sögu
eins og hún er: Við Þróttarar
stöndum á krossgötum. Félagið
okkar stækkar jafnt og þétt,
hverfið stækkar og íbúum fjölgar,
iðkendum fjölgar og nægur er
krafturinn í öflugum sjálfboðaliðahópi sem á fáa sína líka. Á
sama tíma þrengir að félaginu ár
frá ári og engin leið virðist
að fá botn í fyrirætlanir Reykjavíkurborgar um uppbyggingu
íþróttamannvirkja í Laugardalnum. Þrátt fyrir áralanga
baráttu, endalausa vinnu og fleiri
skýrslur en hollt er að muna,
miðar lítið áfram.
Við Þróttarar höfum verið
fremstir í flokki í þeirri baráttu
að félagið og um leið skólarnir í
hverfinu fái viðunandi aðstöðu.
Við erum ekki að fara fram á
annað en að íbúar Laugardals fái
sambærilega þjónustu og veitt er
í öðrum hverfum borgarinnar.
Það var mjög ánægjulegt að sjá
niðurstöðu stýrihóps um forgangsuppbyggingu íþróttamannvirkja í Reykjavík sem gerð var
opinber í sumar. Í stýrihópnum
var þverpólitískur hópur borgarfulltrúa og fulltrúar frá ÍTR og
ÍBR. Niðurstaða hópsins var afdráttarlaus og voru verkefni sem
við lögðum til valin í

Erum við íbúarnir afgangsstærð?
Eftir samtöl síðustu daga virðist
útséð um hvenær Reykjavíkurborg ætli sér í uppbyggingu
fyrir Þrótt, Ármann og skólana í
hverfinu á næstu misserum. Við
höfum ítrekað kallað eftir því að
hefja samningaferli eða samtal
um uppbyggingu í samræmi við
niðurstöðu fyrrnefnds stýrihóps,
viðbrögð Reykjavíkurborgar við
því eru nánast engin. Það virðst
vera þannig að hagsmunir
Reykjavíkurborgar séu ekki taldir
þeir að byggja upp íþróttamannvirki fyrir börnin, íbúana og
íþróttafélögin, heldur snúist allt
um stóra þjóðarleikvanga sem
muni þjóna landsliðum. Þetta
er sorglegt viðhorf. Við höfum
langa og mjög slæma reynslu af
því að hafa aðstöðu í húsi þar sem
við erum gestir, eins og í Laugardalshöllinni.
Við íbúar í Laugardalnum og
svo forsvarsmenn hverfisfélaganna förum fram á að hætt verði
að tala í hálfkveðnum vísum.
Við þurfum úrbætur strax, ekki
einhver óskýr loforð í áætlunum
um að fyrir 2025 eða 2030 verði
eitthvað gert. Ef það stendur ekki
til er rétt að segja það beint út
þannig að hægt sé að bregðast við
þeirri stöðu sem þá kemur upp.
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Slitin völlur, ónýtar hitalagnir
Vetraraðstaða knattspyrnmanna
og -kvenna í Þrótti er vægast sagt
ömurleg. Yfir 1000 iðkendur
deila lélegu útslitnu gervigrasi,
einum velli með ónýtum hitalögnum. Völlurinn er um 65 metra
breiður og hitalagnirnar virka á
um 8 metra kafla til hliðanna. Í
smá kulda eða snjó verða aðrir
hlutar vallarins strax klaki og
krap sem er stórhættulegt fyrir
litla fætur. Auk þess eru grasmotturnar að gliðna í sundur af
sliti, enda engin völlur á landinu
eins mikið notaður eða um 2800
klukkutíma á ári. Sem dæmi eru
nágrannar okkar í Víking með
tvo gervigrasvelli sem þeir nota
samtals um 3100 klukkutíma á
ári. Iðkendum Þróttar fjölgar og
fjölgar með hverju árinu, í 7. flokki
drengja eru um 100 iðkendur og
þeir þurfa alltaf að sætta sig við
endalausa þvögu á hálfum velli.
Það á reyndar við um alla flokka
hjá Þrótti, oftast er æft á litlum
hornum eða reitum.

betur þar sem við eigum ágæta
tíma í íþróttahúsi MS sem nýtast
vel fyrir blakara og þar er starfsemin í miklum blóma. Þróttur
er enda eina félagið sem eftir er
í Reykjavík sem teflir enn fram
liði í efstu deild í blaki. Því miður
á karlablak undir högg að sækja
en kvennablakið er fjölmennt og
sterkt.

Gestir í eigin húsi
Þótt ótrúlegt megi telja þá er
ástandið enn verra þegar kemur
að inniaðstöðunni. Hún hefur
verið skelfileg undanfarin fjölmörg ár eins og margoft hefur
verið sagt frá í ræðu og riti.
Laugardalshöllin á að vera okkar
aðalhús. Það er því miður þannig
að þar höfum við verið gestir og
húsinu er lokað í tíma og ótíma
vegna viðburða. Sum tímabil
falla niður 35-45% allra æfinga.
Þetta hefur bitnað harkalega á
félaginu og eftir mjög erfiða
undangengna vetur var ákveðið
að leggja niður meistaraflokk
karla í handbolta. Með sama
hætti stendur barna- og unglingastarf handboltans á algjörum
brauðfótum og heita má að
vonlaust sé að fá fólk til að
vinna fyrir handboltann, bæði
manna stjórnir og önnur sjálfboðaliðastörf. Blakið stendur

Þarf að takmarka þátttöku í
íþróttum?
Ég veit að þið sem búið hér við
Laugardalinn og eigið börn í
skólunum eða í íþróttum þekkið
þetta ástand á eigin skinni. Við
getum ekki sætt okkur við þetta
lengur. Reykjavíkurborg verður
strax að gera samning um uppbyggingu við félagið þannig að
það liggi fyrir hvað framundan er.
Annars er raunveruleg hætta á að
grípa þurfi til þess að takmarka
þann fjölda sem æft getur hjá
félaginu. Viljum við sjá þá stöðu
að í fótboltanum í hverjum
árgangi sé miðað við 25 barna
hámarksfjölda því aðstaðan ber
ekki meira? Svarið er augljóst,
okkur vantar strax bætta aðstöðu.

Núna í nóvember urðu stórskemmdir á gólfi Laugardalshallarinnar og verður húsið ekki nothæft fyrr en næsta haust. Við
vorum í vanda fyrir og ekki lagaðist ástandið við þetta. Nú er
starfsemin dreifð um 7- 8 íþróttahús, þar á meðal tvö í Kópavogi.
ÍBR hefur unnið að því að finna
aðstöðu eftir áramót en ljóst er
að inniíþróttirnar verða um alla
borg með tilheyrandi óþægindum
fyrir iðkendur og foreldra þeirra
og ekki síður þjálfara flokkanna.
Þetta getur varla talist boðlegt
fyrir börnin og hverfisfélögin í
Laugardal.

Afstaða oddvitana.
Hér aftar í blaðinu koma svör frá
oddvitum borgarstjórnarflokkanna í Reykjavík við nokkrum

spurningum um uppbyggingu
og forgangsröðun í Laugardal.
Það er áberandi hjá nánast öllum
að þeim finnst að uppbygging
eigi að vera í forgangi fyrir Þrótt
og skólana, frekar en ráðast í
uppbyggingu þjóðarleikvanga.
Einnig kemur fram að þeir telji
að komið sé að uppbyggingu í
Laugardalnum, er þá ekki rétt að
setjast niður með okkur hið
fyrsta og gera samkomulag um
uppbygginguna? Við erum
sannarlega tilbúin í það.
Erfitt ár senn að baki
Síðasta ár hefur verið öllum
íþróttafélögum á Íslandi og
reyndar heiminum öllum mjög
erfitt. Kórónaveiran hefur gert
félögum eins og okkar í Þrótti
mjög erfitt að starfa. Æfingar hafa
fallið niður, keppnisleikjum aflýst,
úrslitakeppnum aflýst, Íslandsmótum hætt o.s.frv. Veiran hefur

víðtæk áhrif á allt starfið og umhverfi þess. Tekjur hafa stórlega
dregist saman sem eðlilegt er.
Þrátt fyrir það megum við vera
þakklát fyrir að hægt var að halda
stóru knattspyrnumótin okkar
bæði, það stóð reyndar tæpt að
það tækist að halda ReyCup.
Mótin bæði voru mjög fjölmenn
og heppnuðust vel. Æfingar og
keppni réðust af ákvörðunum
yfirvalda og langtímum saman
var hvorki hægt að æfa né keppa.
Þegar Íslandsmótum meistaraflokka var hætt varð niðurstaðan
sú að stelpurnar í meistaraflokki
enduðu í fimmta sæti í Pepsi Max
deildinni sem var fyllilega verðskuldað. Liðið sló í gegn í sumar
svo víða var eftir tekið. Mjög
spennandi verður að fylgjast með
liðinu næstu árin enda er það
ungt og framtíðin því björt.
Karlaliðið átti í strögli allt

sumarið og hélt sér með naumindum uppí Lengjudeildinni
þegar mótinu var hætt. Það er
von mín að nú hefjist fyrir alvöru
uppbygging á liði uppbyggðu af
Þrótturum sem munu færa félaginu góðan árangur í framtíðinni,
nægur er efniviðurinn í yngri
flokkunum sem margir eru að
standa sig mjög vel. Stelpurnar
í blakinu stóðu sannarlega fyrir
sínu og var liðið m.a. komið í
undanúrslit í bikarkeppninni
þegar mótahaldi var hætt.
Öflugt félag.
Þróttur er þó þrátt fyrir allt
ríkt félag. Við eigum frábæran
mannauð sem er að gera svo vel.
Starfið í blakinu er frábært og
flott uppbyggingarstarf í gangi.
Knattspyrnumótin okkar ReyCup
og Vís-mótið eru fyrir löngu
búin að festa sig í sessi sem ein
skemmtilegustu mót landsins

og hefur m.a. verið uppselt á
ReyCup mörg síðast liðin ár.
Mjög kröftug stjórn stýrir barna
og unglingaráðinu í fótbolta, allt
flottir foreldrar þar á ferð. Miklar
breytingar hafa orðið með nýju
fólki í stjórn knattspyrnudeildar
sem kemur inn með ferskar
hugmyndir og kröftuga ásýnd.
Aðalstjórnin er vel mönnuð með
skýra framtíðarsýn og markmið.
Stuðningsmennirnar okkar eru
þeir bestu og þeir gera félagið að
skemmtilegasta félagi á landinu.
Hjá okkur starfa fjölmargir
frábærir þjálfarar og gott starfsfólk. Það er eiginlega allt til staðar
nema aðstaðan.
Framundan er áfram barátta um
aðstöðuna, um það þurfum við
öll að standa saman.
Lifi Þróttur og gleðilega hátíð.
Finnbogi Hilmarsson, Formaður
Þróttar.

Upp og áfram er eina leiðin
Reykjavík innan frekar fárra ára.
Nærri lætur þessa dagana þegar
allt er talið að um 1000 manns
stundi að staðaldri knattspyrnu á
vegum félagsins, allt frá 4 – 5 ára
gömlum börnum í gamla kalla
þar sem a.m.k. einn er kominn á
áttræðisaldur.

Upp og áfram er eina leiðin
Knattspyrnudeild Þróttar er nú
við það að verða fjölmennasta
knattspyrnudeild Reykjavíkur
og miðað við áform borgarinnar
um uppbyggingu í nágrenni
Laugardalsins eru allar líkur á því
að deildin verði sú fjölmennasta í

Spurning er þá sú, hvar er rétti
staðurinn fyrir jafn stóra deild og
þessa. Okkar sýn sem nú erum
við stjórnvölinn í knd. félagsins er
sú að félagið hafi allar forsendur
til þess að vera skemmtilegt,
opið og gott félag annars vegar
og sækjast eftir góðum árangri
hins vegar. Allir eiga að finna sér
góðan samastað í Þrótti.
Árangur kvennaliðs meistaraflokks Þróttar síðastliðið sumar
var framar öllum vonum og líklega besti árangur í sögu félagsins.
Þetta skiptir miklu máli ekki síst
vegna þess að það færir okkur

Þrótturum heim sanninn um að
við eigum fullt erindi í efstu deild
ef staðið er rétt að hlutum.
Markmið knattspyrnudeildar
Þróttar er að byggja á þessum
mikla mannauði sem í félaginu
býr og við drögum héðan úr
Laugardalnum. Við viljum fyrst
og fremst hugsa til þess að þjálfa
upp okkar eigin leikmenn og gefa
börnunum úr okkar eigin hverfi
verðskuldað tækifæri til að ná
árangri undir nafni Þróttar.
Barna og unglingastarf knattspyrnudeildarinnar stendur vel,
iðkendum fer jafnt og þétt fjölgandi en það þarf fleira til að ná
árangri. Aðstaða skipti gríðarlegu
máli og þar stendur knattspyrnan
í Þrótti ekki vel. Félagið hefur
aðeins einn völl til umráða
bróðurpartinn úr árinu og á
stundum eru 150 börn við æfingar á þessum eina velli á sama

tíma. Til að mæta þessu hefur
Þróttur lagt fram skýrar tillögur
og kynnt Reyjavíkurborg þar sem
megináherslan er á að nýta Valbjarnarvallarsvæðið miklu betur
með því að setja á það tvo gervigrasvelli. Við erum vongóð um að
okkar tillögur verði að veruleika
og vonandi hefjast framkvæmdir
á árinu 2021.
Þróttur er stórt félag sem á að
hugsa stórt. Þjálfarasveit félagsins
bæði í þjálfun barna, unglinga
og fullorðinna er frábærlega
skipuð,stjórn knattspyrnudeildar
Þróttar er vel mönnuð og unnið
er að því að bæta alla umgjörð
iðkenda í félaginu. Allt þetta þarf
að hanga saman svo hægt sé að
þróa félagið áfram í rétta átt og sú
átt er öllum ljós, hún er upp, hún
er út og hún er áfram. #lifi

Útgefandi: Þróttur. Ábyrgðarmaður, auglýsingasala og ritstjóri: Guðmundur Breiðfjörð.
Ritnefnd: Helgi Þorvaldsson, Már Guðlaugsson, Sigurður K. Sveinbjörnsson og Sigurlaugur Ingólfsson
Prentun: Landsprent Dreifing: Póstdreifing

Kristján Kristjánsson

Jólagjafir í úrvali
Opið til kl. 20 í Skútuvogi fram að jólum
5
Sjá afgreiðslutíma verslana
í desember á husa.is

Rey Cup 2020
þeir sér vel og var aðsókn mikil á
viðburðina í ár.

Rey Cup Capelli Sport fór fram
dagana 22-26. Júlí og var það
vissulega eftirminnilegt mót fyrir
marga unglinga landsins. Vegna
takmarkanna í samfélaginu á
tímum alheimsfaraldurs voru
engin erlend lið sem sóttu mótið
í ár. Mótið var haldið með breyttu
sniði og með takmörkunum sem
gerði stjórn Rey Cup kleyft að
halda keppnina. Þó var metaðsókn
og var heildarfjöldi liða 113 með
um 1800 keppendum.
Mótið fór fram í sól og blíðu og
var mikið líf og fjör í dalnum
meðan mótið stóð yfir. Það var
engin opnunarhátíð í ár og mættu

liðin beint í skólana. Vegna metfjölda liða, var byrjað að spila
á miðvikudeginum og byrjaði
mótið með miklu fjöri. Það var
þétt leikjaskipulag og voru alls
spilaðir 369 leikir á mótinu á
fimm dögum.

Upp kom eitt smit af Covid-19
veirunni, um var að ræða foreldri
sem kom sem áhorfandi á mótið.
Það þurfti því að bregðast hratt
við og tók það stjórn Rey Cup um
2 klst. að rekja það smit og var
það síðar staðfest að það náði ekki
að dreifa sér. Það voru gleðifréttir
og þökkum við öllum þeim sem
sóttu mótið að hafa fylgt reglum
og skipulagi sem mótið lagði upp
með.
Mótið einkenndist af gleði,

Skólar í nágrenni Laugardalsins
voru nýttir í gistingar, Laugarnesskóli, Laugalækjarskóli,
Vogaskóli, Langholtskóli og
Laugardalshöll nýttust fyrir
keppendur.
Keppendur sóttu viðburði eins og
sundlaugarveisluna, grillveisluna
og dansleikinn. Allir skemmtu

Með DETALE CPH litaða
spartlinu færðu hrátt og töff
útlit á veggina þína
117380
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Spartlið er til í nær 100 mismunandi litum og nokkrum mismunandi áferðum.

www.flugger.is

jákvæðni og keppnisskapi. Samheldni og hjálpsemi sjálfboðaliða
var lykillinn að mótinu, sem gerði
það að verkum að einstaklega vel
tókst til við allt mótshald.
Fyrir hönd stjórnar Rey Cup
viljum við þakka sjálfboðaliðum
okkar árið 2020 kærlega fyrir
hjálpina.
Við hlökkum til að sjá ykkur að
ári, ef leyfilegt verður að halda
mótið 2021.
Kveðja,
Stjórn Rey Cup

GLEÐILEGA
HÁTÍÐ

Við á Heimili fasteignasölu sendum okkar fjölmörgu
viðskiptavinum jóla og nýárskveðjur með kæru
þakklæti fyrir samskiptin á árinu sem er að líða.
Um leið óskum við öllum þeim sem eignuðust
nýtt heimili á árinu hjartanlega til hamingju.
Starfsfólk Heimili fasteignasölu.

Grensásvegur 3, 2. hæð

530 6500
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Blakið í Þrótti

Útbreiðsla Covid-19 hefur haft
sín áhrif á blakara í Þrótti eins og
aðra íþróttamenn. Meistaraflokkur kvenna í Þrótti var á
mikilli siglingu þegar ákveðið
var að slá mótið af í vor og höfðu
stelpurnar þá þegar tryggt sér
sæti í úrslitakeppninni sem og
komist í undanúrslit í Bikarkeppninni. Það var því eftirvænting
eftir að hefja nýtt keppnistímabil
nú í haust en því miður hefur
önnur bylgja faraldursins orðið
til þess að mótinu hefur verið
frestað. Í millitíðinni urðu
breytingar á þjálfaramálum því
Ingólfur Hilmar Guðjónsson lét
af störfum sem þjálfari meistaraflokks en í hans stað var ráðinn
Piotr Poskrobko sem er þó öllum
hnútum kunnugur í félaginu en
hann hefur þjálfað eldri flokka
Þróttar sem keppa í neðri deildunum.
Meistaraflokkur karla mætti í
fyrsta sinn til leiks í mörg ár.
Liðið skipa strákar sem hafa
fæstir reynslu af blaki en hafa
flestir grunn í öðrum boltagreinum. Þar á meðal eru
margir strákar sem leikið hafa
með meistaraflokki félagsins í
knattspyrnu. Liðið var í fjórða
sæti þegar mótinu lauk óvænt
vegna faraldursins en liðið hóf
leik í 3. deild, sem er neðsta deild
á Íslandsmótinu.

Blak er íþrótt sem hefur mjög
vítt aldursbil. Mikil gróska hefur
verið undanfarin ár í blaki eldri
iðkenda, þ.e. iðkenda sem hefja
blakiðkun á fullorðinsárum.
Þróttur hefur á að skipa tveimur
liðum kvenna sem taka þátt á
Íslandsmótinu í sitt hvorri deildinni. Þjálfari hópsins hefur verið
undanfarin ár Piotr Poskrobko.
Liðið hefur verið á mikilli siglingu síðustu misseri og þakkar
það góðri þjálfun og góðum
liðsanda.
Yngri flokka starfið hefur staðið
styrkum fótum undanfarin ár
hjá Þrótti. Tveir þjálfarar sjá um
æfingar hjá deildinni og stýra sitt
hvorum aldurshópnum, yngri
iðkendum og eldri. Ingólfur Hilmar og Ásta Birna Björnsdóttir
sáu um þjálfun blakárið 2019-20
og gekk starfið vel. Þróttur sendi
lið á öll mót sem í boði voru og
stóðu liðin sig vel. Þar eins og
annars staðar setti faraldur strik
í reikninginn á vorönn en þegar
íþróttir fóru af stað aftur í vor
var haldið sérstakt vornámskeið
sem Katrín Sara Reyes leikmaður
meistaraflokks kvenna sá um.
Mikil ánægja var með það
námskeið sem skilaði sér í enn
fleiri þátttakendum í haust sem
er sannarlega jákvætt fyrir starf
deildarinnar.

Nýir þjálfarar tóku við yngri
flokka starfinu í haust, Katrín
Sara sér um yngri hópinn en
Birta Björnsdóttir um þann eldri.
Það er mikill fengur fyrir deildina
að fá jafn reynslumikla leikmenn
og þjálfara til liðs við deildina.
Starf deildarinnar hófst af krafti
í haust og m.a. stóð deildin fyrir
Héraðsmóti 3. október sem gekk
vonum framar. Nokkrar stúlkur
voru valdar í landsliðsúrtak
en fresta hefur þurft æfingum
landsliða vegna faraldursins.
Blakdeild Þróttar hvetur stelpur
og stráka að prófa að kíkja á
æfingu. Blak er íþrótt sem er bæði
skemmtileg og krefjandi en reynir
um leið á getu og kunnáttu á
annan hátt en aðrar boltaíþróttir.
Strandblaki hefur vaxið fiskur
um hrygg á Íslandi undanfarin ár.
Þróttarar hafa lagt sín lóð á
vogaskálarnar við að auka framgang íþróttarinnar, m.a. með því
að halda námskeið fyrir byrjendur jafnt og lengra komna og
með því að standa fyrir mótum.
Þróttarar búa vel að því að hafa
frábæra strandblaksaðstöðu við
Laugardalslaugina sem hefur lyft
strandblaksiðkun hjá félaginu á
hærri pall.
Venju samkvæmt velur blakdeildin
einn leikmenn sem hefur þótt
skara fram úr á árinu. Hlýtur

hann að launum Fomma-bikarinn sem er veittur í minningu
fyrsta formanns blakdeildar
Þróttar, Guðmundar Elíasar
Pálssonar eða Fomma eins og
hann var ávallt kallaður meðal
blakara. Að þessu sinni varð Katla
Logadóttir fyrir valinu en hún
er 15 ára gömul en hefur engu
að síður leikið sína fyrstu leiki í
meistaraflokki.
Árið 2020 hefur verið erfitt á
flestum vígstöðvum. Nú í lok
þessa árs urðum við blakarar
fyrir enn einu áfallinu þegar
vatnsleki í Laugardalshöll varð til
þess að keppnisgólf hallarinnar
eyðilagðist. Blakarar í Þrótti eru
þó ýmsu vanir og leggja ekki
árar í bát. Ljóst er að á vorönn
2021 þurfa æfingar að fara fram
víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu.
Vonir standa til að í náinni
framtíð fái blakarar langþráðan
heimavöll þegar nýtt íþróttahús
rís á svæði Þróttar í Laugardalnum.
Við hvetjum svo unga og aldna til
að kynna sér blakíþróttina. Blak
er skemmtileg íþrótt fyrir börn
og fullorðna og það er um að gera
að kíkja á æfingu og smitast af
blakveirunni sem ólíkt kórónaveirunni er góð fyrir líkama og sál.

Skákin í Þrótti
Síðan skákin var endurvakin í Þrótti
árið 2004 hafa 10 – 12 skákmenn
teflt um titlana „Skákmeistari Þróttar“
og „Stigameistari Þróttar“, en s.l.
vetur voru þeir aðeins átta. Ekki
hefur enn tekist að ljúka mótum
ársins 2020, vegna Covid-19
faraldursins og eru tvær umferðir
ótefldar og ekki séð fyrir endann á
því hvort það tekst yfirhöfuð.Þegar
tvær umferðir eru eftir eru þeir Helgi
Þorvaldsson og Sigurður Þórðarson,

meistari 2019, efstir og jafnir með 4,5
vinninga í lengri skákunum og eiga
að mætast í næstsíðustu umferðinni. Á eftir þeim koma þeir Davíð
Jónsson og Óli Viðar Thorstensen,
með 3 vinninga.
Í hraðskákinni, þar sem gefin eru
stig fyrir hverja umferð er Sigurður
Þórðarson efstur með 31,5 stig,
annar er Júlíus Óskarsson með 30
stig og þriðji Helgi Þorvaldsson með

23 stig. Haldið var jólahraðskákmót
og varð Sigurður Þórðarson hlutskarpastur með 5,5 vinninga, annar
varð Theodór Guðmundsson með
4,5 vinninga og þriðji Davíð Jónsson
með 3,5 vinninga. Hlutu þeir allir
glæsilega konfektkassa að launum.
Vonandi fer veiran að gefa eftir svo
hægt verði aðsetjast við taflborðin og
a.m.k. ljúka mótum síðasta árs.
Alltaf þegar skákin ber á góma

höfum við notað tækifærið og auglýst
eftir Aðalsteins-bikarnum, sem
Magnús V. Pétursson gaf til minningar um Aðalstein Guðmundsson,
föðurbróður sinn og keppa átti um
á „Skákmóti Þróttar“ en hefur ekki
fundist í mörg ár. Hann var líklega
síðast afhentur 1992.
Helgi Þorvaldsson
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kr. á
á þínum
þínum stöðvum
stöðvum
kr.
10 kr. afsláttur af hverjum eldsneytislítra hjá ÓB- og Olís. **

Vildarpunktar Icelandair
fyrir hverjar 1.000 krónur á öllum Olís- og ÓB-stöðvum til viðbótar við annan afslátt.
Punktasöfnun er 1,5% af upphæð.* Gildir einnig fyrir Aukakrónur Landsbankans.

Besta verð ÓB
Besta verð ÓB er á ÓB Bæjarlind, Fjarðarkaupum, Hlíðarbraut Akureyri og Arnarsmára.
Enginn afsláttur, bara fast lágt verð.**

2f1

-20

• 2 fyrir 1 af Quiznos, hambor-

• af hverjum eldsneytislítra í

gara eða samloku í 5. hvert

fyrsta skipti**

10%

kr.

• af Grill 66 og Quiznos
• af bílavörum hjá Olís

skipti sem þú dælir 25 L eða

• á smurstöðvum Olís

meira**

• hjá Ellingsen, Max1, Vélalandi
og Poulsen

SVONA SÆKIRÐU UM:

http://www.ob.is/lykill/umsokn

Þú getur sótt um lykilinn með því að smella hér: ob.is/lykill/umsokn.
Gættu þess að skrifa „Þróttur“ í reitinn þar sem stendur „Hópur“. Við sendum þér svo lykilinn
heim í pósti, þér að kostnaðarlausu. Ef þú ert nú þegar með lykilinn er nóg að senda tölvupóst á
kort@ob.is með nafni og kennitölu ásamt hópaorðinu og við uppfærum kjörin.
*Tengja þarf lykilinn við Visa Icelandair eða Mastercard Icelandair kreditkort til að safna Vildarpunktum. Til að safna Aukakrónum Landsbanka þarf að tengja lykilinn við Aukakrónu kreditkort Landsbankans.
** Sérafslættir (2f1 í 5. hvert skipti, -20 kr. í fyrsta skipti) eru fyrir einstaklinga og koma ekki til viðbótar við aðra afslætti eða
önnur viðskiptakjör. ÓB Fjarðarkaup, Bæjarlind og Arnarsmára eru með lægra verð og því gilda afslættir ekki á þeim
stöðvum.

afsláttur

Hvað finnst borgarfulltrúunum?

Svör oddvita borgarstjórnarflokkanna við fjórum spurningum frá Þrótti
Okkur fannst tilefni til að leggja
fáeinar spurningar fyrir oddvita
borgarstjórnarflokkanna um afstöðu
þeirra til framtíðaruppbyggingar á
félagssvæði Þróttar í Laugardalnum
því framtíð íþróttastarfs í Laugardalnum skiptir fjölskyldur í hverfinu
miklu máli og því mikilvægt að fyrir
þær að vita hver hugur borgarfulltrúa er í þessu máli. Svör bárust frá
oddvitum allra flokka.
1. Hverjar telur þú skýringarnar
vera á þvi að ekki hefur tekist að
byggja upp íþróttaðstöðu í
Laugardalnum fyrir skóla og hverfisfélög (Vogaskóla, Laugarnesskóla, Langholtsskóli, Laugalækjarskóla, Menntaskólann við
Sund, Krattspyrnufélagið Þrótt og
Glímufélagið Ármann) sem kalla
má sambærilega við aðstöðu
sambærilegra félaga í Reykjavík?
2. Hvenær telur þú að börn og
unglingar í Laugardalnum muni
standa jafnfætis jafnöldrum sínum
í öðrum hverfum borgarinnar
þegar kemur að íþrótta-kennslu og
aðstöðu?
3. Telur þú að bygging þjóðarleikvangs fyrir knattspyrnu, frjálsar
íþróttir, handknattleik o.fl. greina
eigi að vera ofar á forgangslista
þegar kemur að uppbyggingu
íþróttaaðstöðu í Laugardal, en
aðstaða fyrir börn og íbúa í
hverfinu?
4. Hvernig telur þú best að leysa
úr þeim vandamálum sem eru til
staðar um uppbyggingu íþróttamannvirkja í Laugardalnum,
þannig að hagsmunir skóla, barna
og hverfisfélaga séu sem best
tryggðir?

á vettvangi þeirra starfshópa sem
stofnaðir hafa verið í kjölfar vinnu við
forgangsröðun íþróttamannvirkja sé
hægt að finna lausn byggða á fyrirliggjandi þörfum þessara aðila.

Píratar
– Dóra Björt Guðjónsdóttir
1. Ég held að hagsmunirnir séu
umfangsmiklir og margir kokkar í
eldhúsinu með mismunandi þarfir og
þá geta verkefni reynst flókin. En ég
hef trú á að þetta gagnsæja og góða
forgangsröðunarferli íþróttamannvirkja sem við höfum nú klárað skili
af sér hreyfingu í þessum efnum með
auknu trausti á ferlinu.
2. Að störfum eru starfshópar um
framtíðarfyrirkomulag íþróttamannvirkja í Laugardal og þarfagreiningu
vegna íþróttahúss í Laugardal í
kjölfar samþykktrar forgangsröðunar
íþróttamannvirkja. Í hópunum er lögð
áhersla á mikið og gott samráð við
hagsmunaaðila. Helstu verkefni eru
að finna bestu leiðir til að fylgja eftir
niðurstöðu forgangsröðunar og
tryggja góða aðstöðu barna og ungmenna til íþróttaiðkunar í Laugardalnum og ég efa ekki að málið fari
að hreyfast í kjölfarið. Það er fullur
vilji til að ráðast í þetta verkefni.

Sósíalistaflokkurinn
– Sanna Magdalena Mörtudóttir
1. Þegar stórt er spurt, þá verð ég að
viðurkenna að ég hef því miður ekki
svarið við þessu.
2. Ef vísað er til forgangsröðunar á
uppbyggingu á íþróttamannvirkjum,
þá þarf að bæta ýmislegt á mörgum
stöðum. Þetta ætti auðvitað að
vera þannig að aðstaða allra barna
væri jafn góð óháð hverfum og að
enginn þurfi að bíða til lengdar. Oft
er talað um að eitthvað verði tilbúið
á einhverjum ákveðnum tíma en það
hefur oft ekki alltaf staðist.

3. Svarið er nei sem endurspeglast
í þeirri forgangsröðun íþróttamannvirkja sem samþykkt hefur verið
á vettvangi borgarráðs. Verkefni
borgarinnar er að styðja við góða
aðstöðu fyrir börn og ungmenni til
íþróttaiðkunar á þeirra forsendum.
Ég tel að aðkoma borgarinnar að
verkefni eins og þjóðarleikvangi þurfi
fyrst og síðast að snúa að bættri
aðstöðu fyrir börn og ungmenni.

3. Ég tel að verkefni Reykjavíkurborgar sé fyrst og fremst að huga
að nærumhverfinu og tryggja góða
aðstöðu fyrir börn og íbúa í hverfinu
og síðan geti hún farið í samvinnuverkefni með ríkinu um byggingu
þjóðarleikvangs. Slíkt getur jafnvel
átt sér stað á sama tíma. Ef ég ætti
að raða þessu út frá bæjardyrum
Reykjavíkurborgar þá væri íþróttaaðstaða fyrir börn og íbúa í hverfinu
efst á forgangslista þar sem fleiri
Reykvíkingar gætu nýtt sér hana.
Ég tel þó að það sé hægt að skoða
það að vinna að báðum þessum
verkefnum.

4. Ég hef trú á því að í góðu samtali
milli borgarinnar og hagsmunaaðila

4. Það er mikilvægt að tryggja að
hagsmunir skóla, barna og hverfis-
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félaga sem veita aðstöðu fyrir börn
og ungmenni í félaginu til æfinga,
séu tryggðir. Málum er oft forgangsraðað út frá því fjármagni sem er til
staðar. Þar sem borgarbúar nýta allir
aðstöðu borgarinnar á einhverjum
tímapunkti, óháð því hvort þau séu
rík eða ekki, teljum við sósíalistar
mikilvægt að skoða tekjustofna borgarinnar. Það er óþolandi að vita til
þess að fólk sem hefur háar tekjur í
formi fjármagnstekna greiði lítið sem
ekkert útsvar til borgarinnar. Útsvar
sem fer í borgarsjóð og nýtist til
uppbyggingar á íþróttamannvirkjum
og aðstöðu fyrir börn og ungmenni
til þess að æfa í sínu hverfi, svo að
dæmi séu nefnd.

Viðreisn
– Pawel Bartoszek
1. Taka þarf fram að íþróttaaðstaða
í Laugardalnum er auðvitað almennt
ekki slæm, því á fáum stöðum á
landinu ef nokkrum er jafnmikið af
fjölbreyttum íþróttamannvirkjum. Hins
vegar fara hagsmunir sérsambanda
og hverfisbundinna félaga (og síðan
skóla) í einhverjum tilfellum ekki
fullkomlega saman. Það flækir
uppbyggingu og hefur mögulega
valdið því, sem við erum meðvituð
um, að aðstaða barna og unglinga
til iðkunar vinsælla boltagreina
(fótbolta, handbolta og körfubolta)
er nú betri í mörgum öðrum hverfum
heldur en í Laugardal.
2. Verkefnin „Íþróttahöll í Laugardal“
og „Gervigrasvellir í Laugardal“ lentu
mjög ofarlega á forgangslista vegna
forgangsröðunar íþróttamannvirkja

í Reykjavík. Í því ljósi væri eðlilegt
að búast við þeim framarlega á
fjárfestingaráætlun. Auðvitað spilar
inn í að svona verkefni eru misflókin
í framkvæmd (til dæmis er lagning
gervigrasvallar einfaldari heldur en
bygging nýs íþróttahúss). Við höfum
þegar sett af stað tvo starfshópa,
einn til að skoða íþróttahús í dalnum
og annan til að skoða skipulag
dalsins í heild, sem munu vonandi
hjálpa okkur til við að skýra þessi mál
sem fyrst. Tímasetningar liggja hins
vegar ekki fyrir á þessari stundu.
3. Mín skoðun, og það var líka
skoðun forgangsröðunarhópsins sem
ég stýrði, er að uppbygging fyrir börn
og unglinga í hverfi eigi að vera ofar
í forgangi en uppbygging þjóðarleikvanga. Í einhverjum tilfellum er
mögulegt að leysa hvort tveggja í
einu, til dæmis í höll þar sem hægt er
að æfa alla daga en getur líka tekið
við landsleikjum. Í öðrum verkefnum
eru samlegðaráhrifin ekki jafnskýr
eða ekki til staðar.
4. Augljóst er að við munun ekki
á næstu árum bæði byggja nýjan
þjóðarleikvang í inniþróttum og nýja
höll fyrir félögin og skóla í hverfinu
og láta svo Laugardalshöllina gömlu
standa auða. Til þess höfum við ekki
fjármagn og plássið í dalnum er ekki
heldur endalaust. Skynsamlegast er
að leita leiða til að samþætta sem
flestar af þessum þörfum, sé þess
kostur. Mögulegar útfærslur gætu
falið í sér: endurbætur á Laugardalshöll fyrir landslið og byggingu
nýs íþróttahúss fyrir þarfir hverfisins, byggingu þjóðarleikvangs í
inniíþróttum ásamt endurbótum á
Laugardalshöll í þágu hverfisins, nýtt
íþróttahús fyrir hverfið sem hýst gæti
landsleiki, eða einhverjar enn aðrar
útfærslur. Við höfum skipað starfshóp
með félögunum og íþróttahreyfingunni til að skoða valkostina og ég
ætla ekki að gefa mér skynsamlegustu lausnina áður en sú vinna
klárast.

Vinstri græn
– Líf Magneudóttir
Vinstri græn hafa lagt aðaláherslu á
að styðja fjölbreytt íþróttastarf barna
og unglinga og byggja upp aðstöðu
svo hægt sé að framfylgja þeirri
stefnu okkar. Einnig hefur okkur þótt
áríðandi að jafna aðstöðumun barna,
félagslega, fjárhagslega og vegna
búsetu. Nú samþykktum við heildstæða íþróttastefnu til ársins 2030

þar sem megináhersla er lögð á að
öll börn og unglingar geti eflst og
þroskast í fjölbreyttu og aðgengilegu
íþróttastarfi. Auk þess er stefnt að
uppbyggingu og rekstri hagkvæmrar
íþróttaaðstöðu og mannvirkja og
forgangsraðað á skýran og gagnsæjan hátt þeirri uppbyggingu. Við
samþykktum svo í borgarráði þann
19. nóvemer að skipa starfshóp til að
fara heildstætt yfir skipulags-og
mannvirkjamál í Laugardalnum.
Samráð verður haft við viðkomandi
félög, sérsambönd og samtök við
vinnuna ásamt íbúaráði Laugardals
þar sem fulltrúar íbúasamtaka
eiga einnig sæti. Mér finnst rétt og
skynsamlegt að bíða eftir að þeirri
vinnu ljúki sem vonandi setur íþróttaog tómstundaiðkun barna á oddinn
og í forgang eins og við Vinstri græn
viljum ávallt gera og í öllum hverfum.

í frjálsum íþróttum getur líka falið í
sér verulegar umbætur í æfinga og
keppnisaðstöðu í frjálsum íþróttum
í Laugardalnum. Ekki er hins vegar
gert ráð fyrir að börn og ungmenni
geti notað þjóðarleikvang í knattspyrnu til æfinga og því er gert ráð
fyrir að nýr gervigrasvöllur verði
gerður í Laugardalnum.
4. Forgangsröðun Reykjavíkurborgar
er alveg skýr. Borgin forgangsraðar
í þágu barna og unglinga og telur að
ríkið verði að standa undir umbótum
í þágu áhorfenda á landsleikjum og
þjóðarleikvanga að öðru leyti en því
að sem nýtist börnum og unglingum.
Mikilvægt er að ná niðurstöðu í þá
umfangsmiklu undirbúningsvinnu
sem er í gangi til að hægt sé að hefja
framkvæmdir sem fyrst. Sérstakur
hópur hefur einnig verið settur af
stað til að vinna úr ábendingum
íþróttafélaga og sérsambanda um
íþróttamannvirki en um leið standa
vörð um dalinn sem mikilvægt og
opið grænt útivistarsvæði.

Flokkur fólksins - Kolbrún
Baldursdóttir
Ég þekki smávegis til í hverfinu, á
barnabörn í þessu hverfi. Íþróttahúsið í Laugarnesskóla er lítið. Ég
veit til þess að krökkunum er alltaf
úthýst úr Laugardalshöllinni þegar
þar eru leikir, sýningar, kosningar og
þess háttar. Enginn stöðugleiki er í
notkun á þeirri aðstöðu. Fyrir leikfimi
fá eldri börnin í Laugarnesskóla að
nýta íþróttahús fatlaðra eitthvað en
þá þurfa þau að ganga yfir Kringlumýrarbraut og í gegnum dimma stíga
hinum megin götu. Aðstaða Þróttar
er eins og þið lýsið ekki samkeppnishæf við önnur félög varðandi æfingaaðstöðu. Allt hefur þetta áhrif til að
draga úr iðkun barna og að færri
börn halda áfram í sinni íþrótt.

Samfylkingin
– Dagur B. Eggertsson
1. Laugardalurinn er miðstöð íþrótta
í landinu öllu og ekkert svæði hefur
jafn fjölbreytta og mikla innviði til
íþróttaiðkunar. Vandinn hefur frekar
falist í því að það hefur verið mikil
ásókn í t.d. Laugardalshöllina af
hálfu landsliða og sérsambanda
sem hefur leitt til þess að allir eru
sammála um að viðbótaraðstöðu þarf
til. Þetta á einnig við um knattspyrnu.
2. Mjög umfangsmikil áform eru uppi
um framkvæmdir og fjárfestingar
í íþróttamannvirkjum í Laugardalnum á næstu árum. Úrbætur í
innanhússíþróttum, handbolta og
körfubolta í Laugardal raðaðist hátt í
forgangsröðun borgarinnar í íþróttamálum og er verkefnið á fimm ára
fjárfestingaáætlun borgarinnar. Sömu
sögu er að segja af endurnýjun
gervigrass og nýjan gervigrasvöll fyrir
knattspyrnu í Laugardalnum. Í raun
koma framkvæmdir í Laugardalnum
í kjölfar þess að verið er að ljúka við
stór íþróttamannvirki í Úlfarsárdal
og Breiðholti, þannig að umbætur í
Laugardalnum eru næstar í röðinni.
3. Sömuleiðis er verið að ræða
byggingu þjóðarleikvanga í innanhúsíþróttum, knattspyrnu og frjálsum
íþróttum í Laugardal. Mikil samlegðaráhrif geta verið af þjóðarhöll í
innanhússíþróttum og æfingaaðstöðu
barna og unglinga og þrýstir borgin
því mjög á um niðurstöðu í því
máli. Er stefnt að því að hún liggi
fyrir í vetur. Gerð þjóðarleikvangs

Sjálfstæðisflokkurinn
- Eyþór Arnalds
1. Lítið hefur gerst í meira en áratug,
þrátt fyrir að mikil fjölgun íbúa sé
einmitt í þeim hverfum sem tilheyra
Laugardal. Uppbyggingarsvæði og
þétting byggðar í nágrenni Laugardals hefur verið fyrirséð um langan
tíma. Þrátt fyrir þetta hefur lítið verið
gert. Umræða um Þjóðarleikvang
kann að hafa flækt umræðuna, en
möguleg uppbygging Þjóðarleikvangs má á engan hátt tefja nauðsynlega uppbyggingu í Laugardal
fyrir hverfisskóla og hverfisfélög.
2. Það tekur óumflýjanlega þó nokkur
ár að ljúka þeirri uppbyggingu sem
ráðast þarf í, en þegar eru liðin
þrjú ár af kjörtímabilinu án þess að
búið sé að taka ákvarðanir. Þau
ár hafa því tapast, en á sama tíma
hefur iðkendum fjölgað. Taka þarf
ákvarðanir um uppbyggingu strax í
vetur, svo ekki tapist meiri tími í bið.
3. Nei.
4. Forgangslisti íþróttafélaganna
liggur fyrir og skýr forskrift um
samráð í íþróttastefnu borgarinnar.
Fyrirheit fyrir síðustu kosningar liggja
líka fyrir. Það sem þarf að gera er
einfaldlega að framkvæma það sem
boðað hefur verið og taka af allan
vafa um tímaáætlun framkvæmda.
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Miðflokkurinn
– Vigdís Hauksdóttir
1. Í kosningabaráttunni sem fram
fór fyrir sl. borgarstjórnarkosningar
voru þessi mál mikið til umræðu. Allir
flokkar lögðu áherslu á að setja þyrfti
kraft í uppbyggingu á þessu svæði
og fyrir þessi félög. Eftir kosningar
eru efndirnar engar. Ég tel að þetta
gæti á einhvern hátt tengst framtíðarhugmyndum um uppbyggingaráform
meirihlutans í Laugardalnum og
þar með talið lagning borgarlínu á
Suðurlandsbraut.
2. Ég get ekki spáð um það þegar
þessi meirihluti er við völd. Þessari
spurningu verður að beina til þeirra.
3. Nei. Börnin í borginni eiga alltaf að
vera í fyrsta sæti.
4. Taka heildstætt mat á þörfina
- sem ég veit að er til staðar og
taka ákvörðun um að standa við
gefin loforð - sér í lagi þegar litið
er til skýrslunnar sem gefin var út
og þar kom fram að uppbygging á
mannvirkjum fyrir Þrótt, Ármann og
skólana við Laugardal var raðað í 2.
og 3. sæti.

Formennska í Tennisdeild Þróttar í 20 ár
Ég hef lengi iðkað íþróttir mér
til ánægju, heilsubótar og góðs
félagskapar. Fótbolti var ofarlega
á blaði á unglingsárunum þótt
fátt segi af afrekum á því sviði
annað en að vera í lið FIBER (Fél.
ísl. í Berlín) sem vann frækilegan
sigur 1969 á liði Alþjóðlega
Stúdentaheimilisins Eichkamp
í leik sem ákveðinn hafði verið
kvöldið áður í bjórkjallara þess.

verið til staðar. Hefur það valdið
því að einkum hefur verið lögð
áhersla á tennis sem almenningsíþrótt. Þjálfun afreksmanna er
ekki möguleg án inniaðstöðu og
nýliðun með kennslu ungliða
gengur ekki af sömu ástæðum.
Deildin hefur einbeitt sér að því
að höfða til allra aldursflokka.
Í samstarfi við tennisdeild Fjölnis
eru árlega haldin námskeið fyrir
byrjendur og lengra komna á
öllum aldri og eins hafa verið
haldnar tenniskynningar fyrir
starfsmenn stofnana og aðra
hópa. Sumarstarfið er skipulagt
með “eldri félaga” í huga.

Knattspyrnuliðið FIBER (Fél. ísl í Berlín)

Framan af lagði ég stund á
körfubolta en á áttunda áratug
síðustu aldar kynntist ég tennis
og svo fór að að ég gerði hann að
aðalíþrótt minni. Fátt var þá um
tennisvelli á höfuborgarsvæðinu
en við nokkrir félagar hófum
að spila reglulega á tennisvöllum
Þróttar við Sæviðarsund með því
frábæra fólki sem voru frumkvöðlar að starfseminni þar,
stýrðu deildinni og halda tryggð
við hana enn í dag.
Um aldamótin var starfsemi
Þróttar flutt í Laugardalinn og
2002 fengum við velli þar. Hún
Aðstaða innanhúss hefur aldrei

Tennisvellirnir eru luktir trjágróðri á þrjá vegu en opnir fyrir
norðangjólunni, sem getur verið
býsna hressandi. Þeir eru með
gervigrasi á gegndreypu undirlagi, snjóbræðslu og flóðlýsingu
og má nota þá í flestum veðrum

mestan part ársins þótt kalsamt
sé í mesta skammdeginu. Að vori
mætir stjórnin og dyggir félagar
einhverja góðveðurshelgina,
hreinsa vellina og setja upp vindhlífar og gera vellina tilbúna fyrir
átök sumarsins.
Utan námskeiða og skipulagðra
opinna tíma eru vellirnir til
afnota fyrir félaga. Til þess að
halda umsýslu í lágmarki fá
klúbbfélagarnir afhentan lykil að
tennisvöllunum gegn svardaga
um að ganga vel um og læsa á
eftir sér við brottför. Deildargjaldið er notað til viðhalds á
netum og öðru á vallarbúnaði.
Við stærri verkefni hefur deildin
notið góðrar þjónustu Þróttar og
ÍTR.
Um nokkurt skeið gekkst stjórnin
fyrir “æfingaferðum” til Króatíu.
Búið var á hótelum á strönd
Adríahafsins með góða leirvelli,
heilsurækt með nuddpottum,
gufubaði o.fl. og létu þátttakendur
það ekki á sig fá að í eitt skiptið
voru vellirnir í miðri nektarnýlendu. Fyrir sumarvertíðina
bjóða hótelin upp á hagstæða
dvöl með fæði, sem er ekkert
slor á þessum slóðum. Þátttaka í
þessum ferðum var yfirleitt góð
og nokkuð um að makar og börn
slógust í hópinn. Í kjölfar hrunsins lögðust ferðir þessar af.

Óskum öllum Þrótturum
gleðilegra jóla og farsældar
í framkvæmdum
á næsta ári
Við erum byrjaðir að bóka parketlagnir,
eldhús- og hurðauppsetningar fyrir næsta tímabil

Sími 787 9000 • www.fokhelt.is

Vígreifir á velli í Porec

Ég tók við formennsku í stjórn
tennisdeildarinnar um aldamótin
og hef síðan komið nokkuð að
störfum á vegum Þróttar sem
snertu deildina svo sem stefnumótun fyrir félagið og vinnu með
ÍBR og ÍTR um framtíð tennisstafsemi í borginni og hlutverki
Þróttar í því efni. Ber þar hæst
byggingu tennishúss í Laugardalnum sem vonandi kemst á
rekspöl innan tíðar. Formennska
þessa tvo áratugi hefur verið
ánægjuleg ekki síst vegna þess að
meðstjórnendur hafa af ósérhlífni
axlað öll erfiðustu verkefnin. Hafa
þeir annast samstarf innan
Tennissambands Íslands og
skipulagt og séð um þau mót
sem deildin hefur staðið fyrir og
ætíð verið reiðubúnir til að sinna
aðkallandi verkefnum. Má segja
að þeir hafi gert mig óþarfan.
Þrátt fyrir tilburði í þá átt að láta
af formennskunni hefur það ekki
náð fram að ganga en við það
verður ekki unað lengi enn.
Indriði H Þorláksson
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Þróttur og Hagkaup undirrita samstarfssamning
Þróttur og Hagkaup hafa gert
með sér samstarfssamning sem
gildir til þriggja ára frá og með
1.janúar 2021 til ársloka 2023.
Kjarni samstarfsins og meginforsenda er að með stuðningi
Hagkaups verði Þrótti unnt
að halda áfram að byggja upp
öflugt íþrótta – og félagsstarf
í Laugardalshverfinu ásamt
því að tryggja að barna – og
unglingastarf Þróttar dafni. Í
samningnum felst að Hagkaup
verður einn af aðalstyrktaraðilum
félagsins þar sem m.a. auglýsing
verður á öllum keppnisbúningum
félagsins í öllum aldursflokkum

og deildum sem og á tilteknum
æfingafatnaði.
Það er mikið ánægjuefni fyrir
Þrótt að fá jafn stóran aðila
úr hverfinu og Hagkaup til
samstarfs, ekki síst í þeirri stöðu
sem íþrótta – og æskulýðsstarf
hefur verið í undanfarin misseri
vegna heimsfaraldurs Covid-19.
Þróttara fagna samningnum og
hlakka til ánægjulegra næstu
þriggja ára í samfylgd Hagkaups.
Á myndinni eru Sigurður Reynaldsson framkvæmdastjóri Hagkaups og Guðmundur Breiðfjörð
markaðsstjóri Þróttar

Handboltinn í Þrótti
Leitað var til félagsmanna um að
koma að starfi handknattleiksdeildarinnar í vor en lítil viðbrögð urðu
við þeirri leit og eftir samtöl og samræður við allmarga aðila var ákveðið
að boða til almenns félagsfundar
í júnímánuði. Skemmst er frá því
að segja að aðeins tveir almennir
félagsmenn mættu til fundarins og
var honum því aflýst.

Handboltastarfið, líkt og annað
íþróttastarf, varð illilega fyrir barðinu
á heimsfaraldri s.l. vor og var tekin
ákvörðun um það á vordögum að
aflýsa öllu mótahaldi og klára ekki
Íslandsmótið. Meistaraflokkslið karla
var á leið í úrslitakeppni í Grill 66
deildinni þegar mótið var slegið af.
Í framhaldinu fjaraði því miður undan
starfsemi deildarinnar jafnt og þétt.
Síðastliðið vor og fram á sumar voru
nánast engar tekjur hjá deildinni og
takmarkaður áhugi hins almenna
félagsmanns um að halda starfseminni áfram í óbreyttri mynd.

Í framhaldi var tekin ákvörðun um að
skrá ekki til leiks lið meistaraflokks
í handbolta á komandi tímabili en
þess í stað yrði gerð tilraun til þess
að efla yngri flokka starfið og koma
því í fastari skorður ef hægt væri, en
erfiðlega hefur gengið að halda úti
því starfi í nokkurn tíma vegna
aðstöðuleysis með tilheyrandi
niðurfellingum á æfingum o.fl. þegar
Laugardalshöllin hefur verið í notkun
fyrir aðra starfsemi. Ráðnir voru
þjálfarar í yngri flokkana sem áður
hafa leikið með meistaraflokki félagsins og þekkja vel til í starfseminni,
Styrmir Sigurðarson og Róbert Örn
Karlsson, og var hugmyndin sú að
koma starfinu af stað og kynna svo
rækilega í haust og áfram í vetur.

Í haust hófst starfið ágætlega og
skráning þokkaleg í yngri flokkum
drengjamegin en stúlkur vantaði
alveg í skráningar, hverju sem um
er að kenna þar. Vegna Covid
19 riðlaðist starfsemin svo vegna
æfingatakmarkana yngri flokka og
íþróttahús voru lokuð. Í framhaldinu varð Laugardalshöll svo fyrir
skemmdum og útlit er fyrir að húsið
verði ekki nýtt næstu mánuði og
jafnvel ekki fyrr en næsta haust.
Það hefur því verið afar erfitt að
koma starfseminni í það horf sem
við Þróttarar viljum sjá hana í, bæði
er þar um að kenna utanaðkomandi
aðstæðum sem illa er ráðið við en líka
aðstæðum og aðstöðu sem iðkendum
okkar er boðið upp á. Blakið hefur
átt í svipuðum vanda að stríða, þ.e.
aðstöðuleysið, en tekist hefur að
hluta a.m.k. að halda starfseminni í
nokkuð eðlilegu horfi þrátt fyrir stöðu.
Til þess að gefa mynd af því hvernig
aðstaða félagsins er núna í lok árs
2020 þá eru inniíþróttirnar dreifðar í
íþróttahús MS, í íþróttahús fatlaðra,
í íþróttahús Kennaraháskólans, í
íþróttahúsið í Digranesi, í íþróttahúsi
Kársnesskóla og víðar. Það liggur
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fyrir að illa gengur að skipuleggja
öflugt starf þegar svo er komið.
Eftir áramót verður vonandi búið að
finna lausnir til að koma handboltanum fyrir með skikkanlegum
æfingatímum og við getum tekist á
við að kynna handboltann rækilega
og koma honum í fastari skorður
með reglulegum æfingum án
utanaðkomandi truflana ýmis konar.
Starfsemin er þó að miklu leyti
undir félagsmönnum komin og eru
áhugasamir hvattir til þess að sýna
áhuga í verki og taka þátt í að byggja
handboltann upp að nýju í félaginu.
Við eigum á nýju ári að hefja nýjan
kafla og taka höndum saman um að
bjóða upp á skipulagðar æfingar í
sem flestum aldursflokkum og með
það að markmiði að tefla fram liðum
á Íslandsmóti á komandi árum.
Öll uppbygging okkar er þó háð
aðstöðunni og á tímamótum áranna
2020 og 2021 lítur út fyrir að skilningur á þörfum hverfisins sé því
miður lítill og þar verðum við Þróttarar að standa saman. Lifi.....!

Björgvin Þorsteinsson, lögmaður
Gestur Gunnarsson, lögmaður
Helga Björg Jónsdóttir, lögmaður
Marta Bryndís Matthíasdóttir, lögmaður
Þórhallur Haukur Þorvaldsson, lögmaður
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Fótboltasumar yngri flokka
Þrátt fyrir ýmsar hömlur og takmarkanir í íþróttaiðkun vegna Covid-19
gekk knattspyrnusumarið hjá yngri
aldursflokkum og þ.m.t. 2.flokki
nokkuð snuðrulaust fyrir sig og náðist að klára flest öll mót á skikkanlegum tíma.
Árangur liðanna heilt yfir var ásættanlegur en stefnan og metnaðurinn
hlýtur að liggja í því að leika með
sem flest lið yngri flokka í A-deildum
og að vera að keppa við sterkustu
yngri flokka lið landsins. Nokkuð er í
land í þeim efnum í einstaka flokkum
á meðan aðrir flokkar eru annað
hvort í A-deild eða nálægt því að
komast þangað. Staðan er því heilt
yfir nokkuð góð og stefnan auðvitað
sett á að gera enn betur, hvort heldur
sem er varðandi árangur í keppni
flokkanna en ekki síður í almennu
starfi félagsins.
Af einstaka flokkum drengjamegin
var árangur 2.flokks karla framar
vonum á tímabilinu en Þróttur lék
með tvö lið í Íslandsmótinu, annað
liðið lék í A-deild og hitt liðið í C-deild.
Í A-deildinni hafnaði liðið í 8.sæti og
hélt sér þar með meðal þeirra bestu
og liðið í C-deildinni vann deildina og
fór þar með upp um deild. 2.flokkur
er því með lið í A og B deild á næsta

keppnistímabili og er það vel.
Hjá stúlkunum var 5.flokkur með
frábæran árangur en flokkurinn fór
með 2 lið í úrslitakeppni A-liða á
Íslandsmótinu og vann þar sinn riðil
á markatölu en fór þó ekki í úrslitaleikinn þar sem innbyrðisviðureign
gegn neðsta liði riðilsins taldi ekki.
Engu að síður frábær árangur hjá
stelpunum og öll liðin hjá þessum
flokki stóðu sig frábærlega og voru
alls staðar að berjast um efstu sætin
í riðlum sínum sem og í opnum
mótum félaga.

Til þess að geta sinnt þessum aldursflokkum af metnaði þarf að bæta alla
aðstöðu verulega og eru nú uppi
hugmyndir um að setja gervigras á
tvo velli á Valbjarnarvallarsvæðinu
sem myndu gjörbreytallri aðstöðu.
Yfirþjálfarar yngri flokka eru nú
Þórður Einarsson og Nik Chamberlain og halda þeir utan um faglegt
starf flokkanna, virkja þjálfarana og
setja upp þær áætlanir sem þarf
fyrir hvern og einn flokk í samráði
við aðra þjálfara. Fljótlega í byrjun
næsta árs verður birt metnaðarfull
afreksstefna og námsskrá og er
áhersla lögð á að allir iðkendur geti
fundið sig vel í starfi félagins. Hluti
af þessari stefnu er nýleg ráðning á
styrktarþjálfara og markmannsþjálfara en báðir þessir aðilar munu
sinna yngri flokkum jafnt sem meistaraflokkunum. Góð festa er komin
í starf barna – og unglingaráðsins,
þjálfarar okkar eru allir í ferli með
aukna menntun og því eru faglegar
undirstöður fyrir kraftmikilli uppbyggingu svo sannarlega fyrir hendi
en hins vegar er það aðstöðuleysið
fyrst og fremst sem stendur í vegi
fyrir enn meiri framþróun yngri flokka
starfsins.

Jöfn og regluleg fjölgun iðkenda er
í yngri flokkunum hjá félaginu og er
nú svo komið að sú aðstaða sem
við búum við fullnægir engan veginn
þörfunum. Lengst af ársins eru allir
yngri flokkarnir bara með einn völl
til að æfa og spila á og það liggur í
augum uppi að það er alls ekki nóg.

Nýr samningur um búninga og fatnað

var svo gerður nú í lok árs og er Jako
nýr samstarfsaðili sem miklar vonir
eru bundnar við og byrjar samstarfið
afar vel.
Erfiðu og skrítnu ári er að ljúka en
starfsmenn barna – og unglingaráðsins, þ.e. þjálfarar o.fl., hafa lagt
sig fram við það að halda iðkendum
við efnið, jafnvel þegar bannað hefur
verið að stunda hefðbundnar æfingar
og voru margir iðkendur sem nýttu
sér æfingar sem settar voru upp á
rafrænu formi þó að auðvitað þreytist
flestir mjög fljótt á slíkum æfingum.
Vegna þeirra takmarkana sem hafa
nú verið á æfingum á hausttímabilinu
er reynt að koma til móts við þá
aðila sem greitt hafa æfingagjöld
með því að lengja æfingatímabilið
inn í desembermánuð jafnframt
því sem skipulagður hefur verið
knattspyrnuskóli á milli jóla – og
nýárs iðkendum að kostnaðarlausu.
Upplýsingar um skólann má finna
inni á heimasíðu Þróttar.
Iðkendur og aðrir bíða spenntir eftir
nýju ári, hefðbundum æfingum og
nýjum áskorunum í leik og keppnishaldi. Stjórnarfólk, starfsfólk og
þjálfarar óska iðkendum og fjölskyldum þeirra gleðilegrar hátíðar
og gæfu á komandi nýju ári.

Ekki gefa bara eitthvað,
gefðu frekar hvað sem er.
Með gjafakorti Landsbankans er ekkert mál
að velja réttu jólagjöfina. Þú ákveður upphæðina og sá sem þiggur velur gjöfina. Þú pantar
gjafakortið á landsbankinn.is/gjafakort.
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Sjálfboðaliðarnir
hvaða veðri sem er og lætur ekki
meistaraflokk karla duga, heldur
kvikmyndar leiki meistaraflokks
kvenna, heima og heiman,
heimaleiki hjá 2. flokki karla og
kvenna, 3. flokki karla og kvenna
og 4. flokki karla og kvenna. Auk
þess hefur hann tekið upp heimaleiki Þróttar í handbolta og blaki.
Sennilega myndu myndböndin
teygja sig langleiðina til Tunglsins
í dag ef ekki hefði verið fyrir
starfrænu byltinguna sem hefur
leyst þau af hólmi.
Bjössi og Solla

Allir Þróttarar kannast við
þau hjón Björn Hrafnsson og
Sólveigu Jónsdóttur, eða Bjössa
og Sollu. Þau hjónin hafa verið
mjög sýnileg í margs konar
sjálfboðaliðastarfi fyrir Þrótt í
gegnum árin. Við settumst niður
og spurðum þau hvernig það
kom til að þau fóru að starfa í
kringum Þrótt.

Þau segjast hafa tekið þá
ákvörðun strax og sonur þeirrar
Heimir varð iðkandi hjá félaginu
að taka fullan þátt í allri fjáröflun.
Þau eru einnig sammála um að
það skipti „gríðarlegu máli að
foreldrar séu virkir og sýni áhuga
á því sem börnin eru að gera,
hvort sem það eru íþróttir eða
önnur tómstundastörf.“

Solla grípur orðið á lofti: „Heimir
sonur okkar fór að æfa fótbolta
hjá Þrótti 1995 og um það leyti
fór ég að mæta á völlinn.
Stemningin var svo skemmtileg
í stúkunni á Valbjararvelli, enda
landslið skemmtikrafta og tónlistarmanna þar saman komið að
hvetja Þrótt.“

Fyrst um sinn mætti Solla ein á
leiki en árið 2007 ákvað Bjössi að
bjóða fram þjónustu sína við að
taka upp leiki meistaraflokks
karla upp á myndband. Með því
gátu þjálfarar skoðað leiki liðsins
eftir á, sem var mikil nýlunda
í íslenskum knattspyrnuheimi
á þeim tíma. Síðan þá hefur
Bjössi staðið vaktina sleitulaust í

Solla hefur jafnframt verið virk
í fjölbreyttu sjálfboðaliðastarfi.
Hún hefur verið liðsstjóri hjá
meistaraflokki kvenna, staðfastur sjálfboðaliði á barna- og
unglingamótum Þróttar auk þess
að hafa tekið að sér sjoppuvaktir í
landsleikjum sem er ein fjáröflunarleið Þróttar. Þó langt sé um
liðað frá því að sonur þeirra
Heimir lagði knattspyrnuskóna
á hilluna þá sýna þau hjón engan
bilbug, ef eitthvað er verða þau
bara virkari í sjálfboðaliðastarfi
félagsins.
Aðspurð um mikilvægi sjálfboðaliða stendur ekki á svörum:
„Fyrsta sem kemur upp í huga
okkar eru Vísmótið og ReyCup,
það er ekki sjálfgefið að halda
svona mót nema með góðum

undirbúningi og öflugum sjálfboðaliðum.“ Árið 2012 hlutu
þau viðurkenninguna „Þróttarar
ársins.“ og 2019 voru þau sæmd
gullmerki Þróttar fyrir störf í
þágu félagsins.
En þau hjón deila fleiri áhugamálum. Eins og margir góðir
Þróttarar þá styðja þau af alefli
Leeds United á Englandi. Þau
hafa reglulega farið í leiki en
heimsfaraaldurinn hefur óneitanlega sett strik í þau plön í ár,
einmitt þegar Leeds er komið í
röð þeirra bestu eftir langa
fjarveru. Þau hafa einnig gaman
af því að ferðast, bæði innanlands
sem og utan. Ferðalög innanlands
geta þau svo tvinnað við störf
sín fyrir Þrótt, og oft nota þau
tækifærið þegar Þróttur á leiki á
útivöllum og skoða land og þjóð
í leiðinni.
Þau hjón vona að Þróttur haldi
áfram að dafna með áhugasömum og öflugum leikmönnum,
sjálfboðaliðum og öðrum
velunnurum félagsins. „Síðast en
ekki síst að aðstaða allra iðkenda
félagsins uppfylli öll skilyrði fyrir
gott félag.“ Spurð um lokaorð
stendur ekki á svari og þau segja í
takt: „Lifi Þróttur“.

Göngufótboltinn í Þrótti
Göngufótbolti er hugsaður til að hvetja
eldri borgara og aðra til að stunda heilbrigða hreyfingu í góðum félagsskap.
Þróttur varð fyrsta félag landsins til að taka
hann upp á sína arma og 1.desember 2017
fór fram sýningarleikur á Eimskipsvellinum, með viðkomu ÍSÍ og KSÍ. Mátti
sjá þar nokkrar fyrrverandi stjörnur úr
íslenskum fótbolta, s.s. Ellert B. Schram og
Guðna Kjartansson. Varð ekki annað séð
en að allir hefðu mjög gaman af leiknum.
Vegna veðurástæðna fyrsta veturinn var
æft inni í Sporthúsinu í Kópavogi, en síðan

þá hafa æfingar farið fram í Laugardalnum
og síðustu mánuðina hafa þær verið á
mánudögum kl.19.30 og verða það áfram,
því veðrið virðist alltaf vera best á þeim
vikudegi. Því miður er eins og að fólk óttist
að byrja, að það verði gert grín að þeim, en
það er óhætt að lofa mönnum því að þeir
fara heim, miklu léttari í skapi eftir hverja
æfingu, svo mikið er fjörið. Vill félagið
skora á eldri borgara Reykjavíkur og
nágrennis að koma og reyna á eigin skinni
þessa nýju ábót í íþróttaflóruna.
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„Þáttakendur á vellukkuðu prufumóti á vegum KSÍ.“

VIÐ ÓSKUM ÖLLUM ÞRÓTTURUM
GLEÐILEGRA JÓLA
OG FARSÆLDAR Á KOMANDI ÁRI

Farvafjölskyldan sendir
Þrótturum öllum hugheilar
jóla- og nýársóskir
1.500
KRÓNUR

2.900
KRÓNUR

2.000

2.900
KRÓNUR

KRÓNUR

ENDURNÝTANLEGAR JÓLAGJAFAUMBÚÐIR
Pokarnir eru framleiddir úr trefjum Jute plöntunnar og handprentaðir
með plastlausum og umhverfisvænum prentlitum á prentverkstæði okkar
í Álfheimakjarnanum.

1.000
KRÓNUR

Álfheimum 4 | 546 8225 | farvi.is

Grúskað í sögu Þróttar -störf Sögu- og minjanefndar

„Magnús V Pétursson milliríkjadómari með sjálfum sér 30 árum fyrr.“

Í lok árs 2018 skipaði aðalstjórn
félagsins sérstaka sögu- og
minjanefnd. Árið 2019 varð
heldur betur viðburðaríkt enda
afmælisár félagsins. Stóð nefndin
fyrir margs konar viðburðum
og bar þar hæst sögusýning.
Sýningin var opnuð laugardaginn
28. september og stóð yfir í viku.
Hönnun hennar var í öruggum
höndum Gunnars Baldurssonar

leikmyndateiknara. Gestum
var boðið að ganga í gegnum
minningaskóg þar sem myndir úr
starfi félagsins voru blásnar upp.
Sýningin vakti verðskuldaða
athygli og var vel sótt og gerðu
fjölmiðlar henni góð skil. Við
látum hér fylgja myndir frá
sýningunni.

nefndin fyrir vikulegum pistli
undir yfirskriftinni „Þróttari
vikunnar“. Svo mörg nöfn rötuðu
á listann að ákveðið var að halda
áfram á árinu 2020 en að lokum
var punkturinn settur fyrir aftan
þegar búið var að birta 100. pistilinn. Nefndin frumsýndi einnig
tveggja tíma langa heimildarmynd
um sögu Þróttar, sem hlaut titilinn „Lifi Þróttur“.

verkefnið á þessu ári hefur verið
að halda áfram að skanna inn
ljósmyndir sem eru í fórum félagsins og vonir standa til að gera það
safn aðgengilegt í framtíðinni.
Reglulega berast nefndinni gripir
úr starfi félagsins og ef lesendur
luma á ljósmyndum eða hlutum
tengdum Þrótti þá væri nefndinni
það mikill heiður að fá að taka
við þeim og varðveita.

Eins og gefur að skilja þá hefur
starf nefndarinnar á þessu ári
verið heldur slitrótt. Nefndin
hefur þó nóg að gera, þegar hún
hefur mátt koma saman. Helsta

Nefndina skipa Sigurlaugur
Ingólfsson, formaður, Helgi
Þorvaldsson, Sigurður K. Sveinbjörnsson, Gunnar Baldursson og
Sölvi Óskarsson.

Auk sýningarinnar þá stóð

Hressir krakkar úr Laugarnesskóla.

Starfsmenn ÍSÍ mættu í heimsókn.

Golfmót Þróttar 2020
Goflmót Þróttar var haldið á
Akranesi þann 5. Júní sl.

afhending hefur farið fram, en
það er önnur saga.

Golfmótið okkar á sér nokkuð
langa sögu, en það var fyrst
haldið árið 1987 eða fyrir þrjátíu
og þremur árum. Hugmyndin
kviknaði í stjórn knattspyrnudeildar sem nokkurskonar hópeflisatburð fyrir meistaraflokk
karla í knattspyrnu og voru því
fyrstu mótin skipulögð í kringum
meistaraflokkinn og dagskrá
hans. Það var Gunnlaugur H.
Jóhannsson, þáverandi stjórnarmaður í knattspyrnudeild sem
skipulagði fyrsta mótið og gaf
jafnframt bikarinn sem gengið
hefur manna á milli síðan. Bikarnum góða fylgir sérstök kvöð sem
uppfylla þarf þegar verðlauna-

Enda þótt mótinu hafi í upphafi
verið ætlað að efla liðsandann
meðal leikmanna meistaraflokks í
knattspyrnu, hefur þróunin orðið
sú að mótið er í dag ómissandi
viðburður fyrir hinn almenna
félagsmann og velunnara Þróttar.
Leikið er bæði í karla og kvennaflokki, en það var árið 2002 sem
fyrst var leikið í kvennaflokki.
Metþátttaka var í mótinu í sumar,
en alls mættu 64 kylfingar til leiks
á sólríkum en nokkuð vindasömum og svölum sumardegi, 22 í
kvennaflokki og 42 í karlaflokki.
Keppnin í ár var nokkuð jöfn og

spennandi en leikin var punktakeppni með forgjöf. Í kvennaflokki var það Sigríður Ingibjörg
Sveinsdóttir sem sigraði með 34
punkta.

mótinu árið 2000!! Óskum við
þeim innilega til hamingju með
sigurinn.

Keppnin í karlaflokki var mun
jafnari þar sem þrír leikmenn
voru efstir og jafnir með 33 punkta,
en þar sem Sigurður Valur Sveinsson reyndist með besta árangur á
seinni 9 holunum, kom sigurinn
í hans hlut. Þess má til gamans
geta að Sigurður sigraði síðast á

Karlar:
1. Sigurður Valur Sveinsson
2. Högni Hjálmtýr Kristjánsson
3. Haukur Hafsteinsson
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Hefð hefur skapast fyrir því að
mótið skuli haldið fyrsta föstudag
í júní ár hvert, þannig að öllu
óbreyttu mun næsta golfmót
verða haldið þann 5. Júní 2021 og
hvetjum við alla til að fylgjast vel
með auglýstri dagskrá og skrá sig
tímalega.
GM -3p 33
GR -3p 33
GM -3p 33

Konur:
1. Sigríður Ingibjörg Sveinsdóttir GM -2p 34
2. Grímheiður Freyja Jóhannsd.
NK -5p 31
3. Ágústa V Sigurðardóttir
GM -5p 29
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Fáðu næsta
pakka á N1

Renndu við þegar þér hentar
Nú geturðu valið að sækja sendinguna þína frá netverslunum
ELKO, ASOS o.fl. á valdar þjónustustöðvar N1 – jafnvel allan
sólarhringinn. Við tökum netverslunina alla leið svo þú getur
strax byrjað að hlakka til næsta pakka!

440 1000

n1.is

ALLA LEIÐ

ALLA LEIÐ

Óskum Þrótturum
gleðilegra jóla

CU2 heildsala

Matarklúbburinn Ónýtt hné

Endor ehf

MAGNA lögmenn

Guðni & Anna Kata

Megin lögmannsstofa

Gunni Bald

Metadata ehf

Helgi Sævarsson

M3 fasteignaþróun ehf

Helgi Þorvaldsson

Ó Johnson & Kaaber ehf

Hildur Björg & Stefán

PípuLeggjarinn ehf

Húrra Reykjavík

Sigurjónsson & Thor ehf

Kolbeinn Reginsson

Uranus ehf

KPMG

Þorvaldur Ingimundarson
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SÉRFRÆÐINGAR
Í FASTEIGNARÉTTI
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FIDES lögmenn

897 2656

Suðurlandsbraut 52

olafur@fides.is

