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MENNING
Í KÓPAVOGI

LÆGSTA

VERÐIÐ
Í KÓPAVOGI FÆST Á DALVEGI

Við erumá 2 stöðum í Kópavogi

Opið alla daga frá 10 - 21
Nettó Salavegi & Nettó Búðakór

Opið allan
sólarhringinn
í Engihjalla

Sunna Dís Másdóttir
hlýtur Ljóðstaf Jóns úr Vör 2023

Ljóðstafur Jóns úr Vör var veittur við
hátíðlega athöfn í Salnum í Kópavogi

laugardaginn 21. janúar.

Ljóðstafinn hlaut Sunna Dís Másdóttir fyrir
ljóðið Á eftir þegar þú ert búin að deyja.
Solveig Thoroddsen hlaut önnur verðlaun
fyrir ljóðið Lok vinnudags í sláturtíð og þriðju
verðlaun hlaut Helga Ferdinandsdóttir fyrir
ljóðið Annað líf.

Að auki hlutu sjö ljóð sérstaka viðurkenningu
dómnefndar: Hinir dauðu eftir Stefán Snæ-
varr, Í fyrsta sinn sem þú býrð á Íslandi eftir
Karólínu Rós Ólafsdóttur, Rabarbarapæ eftir
Solveigu Thoroddsen, Skuggsveinn eftir
Theódór KR. Þórðarson, Villisveppir í prioyat
eftir Sunnu Dís Másdóttur, Vorvindar eftir
Pétur Eggerz ogÞú segist ekki vera sterkur
og það er satt eftir Sölva Halldórsson.
(Sjá framhald á blaðsíðu 2)

Verðlaunahafinn! Sunna Dís ásamt Elísabetu Sveinsdóttur, formanni menningaráðs
og Ásdísi Kristjánsdóttur bæjarstjóra í Salnum sl. laugardag
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Framhald af forsíðuSunna Dís Másdóttir hlýtur Ljóstaf Jóns úr Vör

230 ljóð bárust í keppnina

Verðlaunahafar Ljóðstafs Jóns úr Vör, dómnefnd, Elísabet Sveinsdóttir og Ásdís Kristjánsdóttir

230 ljóð bárust í keppnina að þessu sinni
í ár en ljóðin mega ekki hafa birst áður
og skulu send inn undir dulnefni höf-
undar. Dómnefnd skipuðu að þessu sinni
Kristín Svava Tómasdóttir (formaður),
Anton Helgi Jónsson og Þórdís Helga-
dóttir.

Við sama tilefni voru veitt verðlaun í
Ljóðasamkeppni grunnskóla Kópavogs
sem fyrst var haldin árið 2012 og var
dómnefnd sú sama. Þar hlaut fyrstu
verðlaun Alexander Aron Karenarson, 9.
bekk í Lindaskóla, fyrir ljóðið Krónublöð.
Önnur verðlaun hlaut Heiðar Þórðarson,
9. bekk í Lindaskóla, fyrir ljóðið Eitt
tré og í þriðju verðlaun hlaut Þorbjörn
Úlfur Viðarsson, 8. bekk í Álfhólsskóla,
fyrir ljóðið Óður.

Viðurkenningar hlutu Ragnhildur Una
Bjarnadóttir, Þórunn Ása Snorradóttir,
Freyja Kirstine Jónasdóttir, Heiða Kristín
Eiríksdóttir, Ólöf Inga Pálsdóttir, Alex-
ander Aron Karenarson, Jóhann Emil
Óðinsson og Markús Steinn Ásmundsson.

Skólakór Kársness flutti nýtt lag eftir
Þóru Marteinsdóttur við ljóð Jóns úr Vör
en lagið var samið sérstaklega fyrir
athöfnina.

Um Sunnu Dís Másdóttur
Sunna Dís Másdóttir er sjálfstætt starf-
andi sem rithöfundur, þýðandi, ritstjóri,
gagnrýnandi og leiðbeinandi í ritlist. Hún
er ein Svikaskálda og hefur ásamt þeim
sent frá sér þrjár ljóðabækur og skáld-

söguna Olíu sem tilnefnd var til Íslensku
bókmenntaverðlaunanna 2021. Haustið
2022 kom fyrsta sjálfstæða ljóðabók
hennar, Plómur, út hjá Forlaginu.
Sunna hefur kennt fjölda ritlistar-

námskeiða og stýrði ásamt Svikaskáld-
um námslínu í ritlist hjá Endurmenntun
Háskóla Íslands haustið 2022. Tvær
þýðingar eftir hana komu út á árinu
2022, Inngangur að efnafræði, eftir
Bonnie Garmus, hjá Forlaginu og Sjö
eiginmenn Evelyn Hugo, eftir Taylor
Jenkins Reid, hjá Bókabeitunni, en sú
síðarnefnda hlaut Bóksalaverðlaunin í
flokki þýddra skáldverka árið 2022.

LJÓÐSTAFUR JÓNS ÚR VÖR
Á EFTIR ÞEGAR ÞÚ ERT BÚINAÐ DEYJA
Á eftir þegar þú ert búin að deyja ætla
ég að taka þig með mér héðan, sveipa
um þig dimmrauða teppinu sem þú felur
þig undir, hylja þig nepalskri jakuxaull
og stinga tönnunum þínum í vasann.
Vatnið drýpur úr svampinum á náttborð-
inu. Hann er tannholdsbleikur á hvítum
pinna og þú læsir kjálkunum um hann
eins og ungbarn um móðurbrjóst þegar
hann strýkst við varir þínar. Fyrsta við-
bragðið er það síðasta sem hverfur. Á
eftir þegar þú ert búin að deyja förum við
í sirkus og borðum kandíflos sem límist
í góminn klístrast við tannholdið spunn-
inn sykur á pappírsvafningi, hann leysist
upp á tungunni eins og tíminn og ég rétti
þér tennurnar og sé hendur þínar verða
fleygar á ný.

Sunna Dís Másdóttir

Rökstuðningur dómnefndar
um sigurljóð

Sunnu Dísar Másdóttur

Í einstaklega vel heppnuðu prósaljóði er
dregin upp hárfín og áhrifarík mynd af
innilegri nánd við aðstæður sem sjaldan
eru í sviðsljósinu.

Tónninn er sleginn strax í titli ljóðsins.
Hann brýtur upp hefðbundið orðfæri og
skapar þannig nýtt og óvænt sjónarhorn,
nýjan skilning á dauðanum sem höf-
undur vinnur síðan úr á heillandi hátt.

Textinn er barmafullur af áþreifanlegum
kærleik og hlýju en þrátt fyrir það laus
við alla væmni. Í fáum en ljóslifandi
dráttum er teiknað upp viðkvæmt,
ljúfsárt augnablik við dánarbeð, þar sem
síðustu andartök lífsins kallast á við þau
fyrstu. Frjóar og marglaga myndir af
tönnum og munni ganga í gegnum ljóðið
og skapa sterka jarðtengingu, sem ljær
raunveruleikarofinu undir lokin aukinn
áhrifamátt.

Flæðandi taktur ljóðsins og
myndmál lokka lesandann

„Á eftir þegar þú ert búin að deyja“ sýnir
á undurfallegan, nýstárlegan og eftir-
minnilegan hátt hvernig ástvinur lifir
áfram í lífi, hjörtum og jafnvel líkama
eftirlifenda eftir dauðann. Flæðandi tak-
tur ljóðsins og myndmál lokka lesan-
dann til að koma að því aftur og aftur og
lesa margsinnis á meðan tíminn „leysist
upp á tungunni“, eins og segir í ljóðinu.

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

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

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar
og öll almenn bólstrun. Við erum
þekktir fyrir fljóta og góða
þjónustu. Skoðið video af vinnslu
áwww.hsbolstrun.is

FYRIR EFTIR

Lindaskóli varð Norðurlanda-
meistari í skólaskák um helgina og

Vatnsendaskóli fékk bronsið.

Skólarnir voru þátttakendur á Norður-
landamótinu í skák sem haldið var í
Danmörku helgina 20. til 22. janúar.

Sveit Lindaskóla voru fulltrúar Íslands í
flokki þrettán ára og yngri og unnu þau
sinn riðil og þar með Norðurlandameist-
aratitilinn í skólaskák.

Vatnsendaskóli fékk brons
Sveit Vatnsendaskóla voru fulltrúar
Íslands í flokki yngri en sautján ára og
lentu í þriðja sæti í sínum riðli.

Lið Lindaskóla skipuðu: Birkir Hallmund-
arson, Sigurður Páll Guðnýjarson,
Engilbert Viðar Eyþórsson, Örvar Hólm
Brynjarsson og Nökkvi Hólm Brynjars-
son.

Lið Vatnsendaskóla skipuðu: Mikael
Bjarki Heiðarsson, Tómas Möller,
Jóhann Helgi Hreinsson, Arnar Logi
Kjartansson og Guðmundur Orri Svein-
björnsson .

Það má með sanni segja að skólar
Kópavogs hafi staðið sig með prýði á
mótinu sem verður haldið að ári á
Íslandi.

Lindaskóli
Norðurlandameistari í skák

og Vatnsendaskóli fékk bronsið

Norðurlandameistarar í skák! Lið Lindaskóla er skipað þeim Birki
Hallmundarsyni, Sigurði Páli Guðnýjarsyni, Engilberti Viðarari Eyþórssyni,

Örvarari Hólm Brynjarssyni og Nökkva Hólm Brynjarssyni



Nýttu þér vefverslun okkar
og gerðu innkaupin á netinu

Velkomin á
Heilsu- &
lífsstílsdaga
Kynntu þér öll frábæru tilboði
í Heilsublaðinu á netto.is

26. janúar – 5. febrúar

Fylgstu með og nálgastu upplýsingar á netto.is
og Facebook-síðu Nettó varðandi leiki og
apptilboð dagsins á Heilsudögum.

Öll tilboð á Heilsudögummá finna á netto.is

25%
AFSLÁTTU

R

ALLT AÐ

OGAPPTILBO
ÐÁ

HVERJUM
DEGI

Apptilboð dagsins

Fimmtudagur 26. janúar

Avókadó/Lárpera
(kg)

50%
APPSLÁTTUR

VitaYummy
Allar teg. 50%

APPSLÁTTUR

Apptilboð dagsins

Laugardagur 28. janúar

Bláber
(125 g)

50%
APPSLÁTTUR

Sonett
Allar teg. 40%

APPSLÁTTUR

Apptilboð dagsins

Föstudagur 27. janúar

Mangó
(kg)

ó

50%
APPSLÁTTUR

Nano
Allar teg. 50%

APPSLÁTTUR

Afsláttur í formi inneignar í appinu.
Sæktu appið og safnaðu inneign.

HEILSUDAGATAL NETTÓ
Tilboðsbombur í appinu á HeilsudögumNettó

in



Nítján starfsmenn voru heiðruð fyrir
25 ára starf hjá Kópavogsbæ við

hátíðlega viðhöfn í Salnum.

Starfsfólkið átti það sameiginlegt að hafa
náð aldarfjórðungi í starfi árið 2022 en sú
venja hefur skapast hjá bænum að heiðra
fólk í ársbyrjun, fyrir 25 ára starfsafmæli
árið á undan. Sem þakklætisvott fyrir góð
störf fengu starfsmenn afsteypu af lágmynd
eftir Gerði Helgadóttur, sem Gerðarsafn er
kennt við.
Bæjarstjóri Kópavogs, Ásdís Kristjáns-

dóttir, ávarpaði gesti og rifjaði meðal

annars upp hversu mikið bærinn hefur
breyst á tímabilinu, en fjöldi íbúa voru tæp
20 þúsund árið 1997 en eru tæp 40 þús-
und í dag. Þá var Kópavogur austan Reykja-
nesbrautar að byggjast upp og eingöngu
Lindaskóli tekinn til starfa þar.

Þessi fengu viðurkenningu
Arna Margrét Erlingsdóttir, menntasvið
Kópavogsbæjar, Árni Jónsson, Álfhólsskóli,
Arna Björg Kristmannsdóttir, Kársnesskóli,
Halldóra Ágústsdóttir, Kársnesskóli, Sóley
Ægisdóttir, Kársnesskóli, Margrét Inga
Bjarnadóttir, Kópavogsskóli, Hallfríður

Ólafsdóttir leikskólinn Álfaheiði, Anna
Friðriksdóttir leikskólinn Fagrabrekka,
Helga Adolfsdóttir leikskólinn Grænatún,
Þórunn Jóhannsdóttir leikskólinn Græna-
tún, Guðrún Björg Sverrisdóttir leikskólinn
Lækur, Linda Arilíusdóttir Lindaskóli, Hulda
Björnsdóttir Salaskóli, Kristín Einarsdóttir
Salaskóli, Halldóra Elín Magnúsdóttir
Smáraskóli, Elsa Þorfinna Dýrfjörð Snæ-
landsskóli, Denice Baker, leikskólinn
Urðarhóll, Klara Sigurmundadóttir Vatns-
endaskóli og María Ásmundsdóttir Vatns-
endaskóli.

Kópavogspósturinn - kgp.is Netfang: valdimar@kp.is - Vefsíða Kópavogspóstins - www.kgp.is

Útgefandi: Kópavogspósturinn ehf. Sími: 555 6101
Netfang: valdimar@kp.is Ritstjóri: Valdimar Tryggvi Kristófersson,

sími: 697 4020. Vefsíða: kgp.is Umbrot: Kópavogspósturinn ehf.
Prentun: Landsprent ehf Dreifing: Póstdreifing

Kópavogspósturinn kemur næst út 2. febrúar
Síðasti skiladagur er föstudaginn 27. febrúar

valdimar@kp.is - Sími 697 4020
Vefsíða Kópavogspóstsins, kgp.is

Kópavogspósturinn er á: Facebook, Twitter og Instagram

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Stapahrauni 5, Hafnarfirði
Sími: 565 9775
www.uth.is - uth@uth.is

Frímann
897 2468

Hálfdán
898 5765

Ólöf
898 3075

Kristín
699 0512

4

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

Jóhanna
Eiríksdóttir

Útfararstofa Íslands
www.utforin.is w Auðbrekku 1, Kópavogi

Útfararstofa Hafnarfjarðar
www.utfararstofa.is w Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Reykjavíkurdætur verða með rappsmiðju á Bókasafni Kópavogs

Þann 1. febrúar mun Kópavogsbær
auglýsa fyrstu sumarstörfin fyrir

sumarið 2023. Síðasta sumar voru um
500 einstaklingar sem komu til starfa
hjá bænum og má reikna með álíka

fjölda í ár. Störfin eru fyrir öll þau sem
fædd eru árið 2005 eða fyrr og

sérstök áhersla lögð á að
einstaklingar í námi fái vinnu.

Auglýsingar koma til með að birtast á
Alfreð og heimasíðu Kópavogsbæjar á
tímabilinu 1. febrúar til 31. mars. Um er að
ræða í kringum 60 ólík störf og má þar
nefna störf í leikskólum, vinnuskóla,
sundlaugum og þjónustustörf í sumaraf-
leysingum.

Þau sem ætla að sækja um störfin eru
hvött til að vera á tánum þar sem ekki
verður tekið við umsóknum eftir að
umsóknarfresti lýkur. Hægt verður að skrá

sig á biðlista sumarstarfa, þar sem stofn-
anir geta ráðið starfsfólk verði einhverjar
breytingar á mönnun fyrir sumarið.

19 starfsmenn heiðraðir19 starfsmenn heiðraðir
fyrir 25 ára starf

Bjóðum sumarið velkomiðBjóðum sumarið velkomið

Ókeypis rappsmiðja með Reykjavíkur-
dætrum verður í boði fyrir 9 – 12 ára

(4. – 7. bekk) í fjölskyldustund á laugar-
degi á Bókasafni Kópavogs, aðalsafni

þann 28. janúar kl. 13:00 – 15:00.

Skráning er nauðsynleg í smiðjuna og eru
áhugasamir þátttakendur beðnir um að senda
nafn og aldur á kolbrunbs@kopavogur.is hjá
Bókasafni Kópavogs.

Frekari upplýsingar má finna inni á Face-
book-síðu safnsins og á heimasíðunni.

Hlökkum til að sjá ykkur!

Rappsmiðja Reykjavíkurdætra
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Prófaðu nýja
uppskrift

VOXTORP skúffuframhliðar
B80×H40 cm

8.450,-/stk.

VOXTORP skúffuframhliðar
B80×H20 cm

6.250,-/stk.

VOXTORP hurð
B40×H80 cm

8.450,-

TOLLSJÖN
blöndunartæki
35.950,-

FINSMAKARE
veggháfur
99.400,-

++



Á fundi velferðarráðs Kópavogs sl.
mánudag var tekið fyrir kynningar-
bréf ungmennaráðs Kópavogs þar
sem ráðið vill benda öðrum ráðum

og nefndum bæjarins m.a. á hlutverk
og markmið ungmennaráðs.

Í kynningarbréfi ungmennaráðs segir
m.a. að það hafi verið jákvæð og
áhugasöm ungmenni sem sátu fyrsta
fund Ungmennaráðs Kópavogs fyrir þetta
starfsár, þann 17.október sl. Í,, ljósi þess
viljum við benda öðrum ráðum og nefnd-
um Kópavogsbæjar á hlutverk, markmið
og skipan ungmennaráðs bæjarins.

Hlutverk ungmennaráðs er m.a:
• Að skapa ungu fólki vettvang og
leiðir til að koma skoðunum sínum og
tillögum á framfæri við viðeigandi aðila.
• Að skapa þátttakendum vettvang til
fræðslu og þjálfunar í lýðræðislegum
vinnubrögðum.
• Að gæta hagsmuna barna- og
ungmenna í Kópavogi.
• Að vera bæjarstjórn Kópavogs og
öðrum nefndum til ráðgjafar um
málefni barna og ungmenna.

Ungmennaráð getur gert tillögur til bæj-
arstjórnar um málefni er varða þeirra
hagsmunahópa. Ungmennaráð tekur til
umsagnar mál frá bæjarráði og öðrum
nefndum innan stjórnsýslunnar. Slík mál

geta varðað forvarnarmál, starfsemi
þeirra stofnanna sem börn- og ungmenni
sækja og önnur mál er varða hagsmuni
og umhverfi þeirra.

Fulltrúar
Ungmennaráð er skipað 15 fulltrúum.
Kjörgengir eru þeir einstaklingar sem
eiga lögheimili í Kópavogi og eru á aldrin-
um 13-20 ára.

Ráðið er skipað níu fulltrúum sem til-
nefndir eru frá grunnskólum og félags-
miðstöðvum (sameiginlegur fulltrúi
grunnskóla og félagsmiðstöðvar),
tveimur fulltrúum frá Menntaskólanum í
Kópavogi og fjórum fulltrúum frá ung-
mennahúsinu Molanum. Verði breyting-
ar á fjölda skóla í Kópavogi þá fjölgar/
fækkar fulltrúum í ungmennaráði til
samræmis við það,” segir í kynningar-
bréfinu.
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Vilja árétta hlutverk og
markmið ungmennaráðs Kópavogs

Heilsu- og lífsstílsdagar Nettó
hefjast 26. janúar og standa yfir til

5. febrúar. Boðið er upp á allt að 25%
afslátt af alls konar vöruflokkum
sem tengjast heilsu og lífsstíl alla

dagana. Síðan verða tilboðsbombur í
appinu á hverjum degi á meðan
heilsudögum stendur en þá fá
notendur Samkaupa-appins

afsláttinn til baka í formi inneignar.

Samkaupa-appið er orðið eitt af stærstu
vildarvinakerfum landsins. Einfalt er að
sækja það í AppStore eða á Google Play
og byrja að spara.

Mikið úrval af heilsu-
og lífsstílsvörum

Í takt við kröfur viðskiptavina og aukna
samfélagsábyrgð er úrval Nettó af heilsu-
og lífsstílsvörum sífellt að aukast.
Heilsu- og lífsstílsdagar eru kjörið tæki-
færi til að kynna sér nýjungar og gera
góð kaup á vítamínum, fæðubótarefnum,
grænmeti og ávöxtum, lífrænum vörum,
veganvörum, ketóvörum, orkudrykkjum
og -stykkjum, barnavörum, umhverfis-
vænum hreinlætisvörum og fleiri vörum.
Heilsu- og lífsstílsdagar voru fyrst

haldnir árið 2011 og eru vinsældir þeirra
stöðugt að aukast. Þeir eru haldnir
tvisvar á ári, í janúar og september, og

eru áminning fyrir marga um að huga
betur að heilsunni og setja sér markmið
um betri lífsstíl.

Rafrænt heilsublað
Í tengslum við Heilsu- og lífsstílsdaga
Nettó kemur út veglegt heilsublað en í ár
verður það eingöngu rafrænt. Hægt
verður að lesa það frá 26. janúar á netto.is.
Blaðið er stútfullt af áhugaverðum

greinum um heilsusamlegan lífsstíl, girni-
legum uppskriftum og auglýsingum á
heilsuvörum. Þar er hægt að finna út
hvaða vörur eru á tilboði og bendum við
sérstaklega á appdagatalið fremst í
blaðinu þar sem fram kemur hvaða
vörur verða á appslætti hvern dag fyrir sig.

Tilboðin gilda í verslunum Nettó um allt
land og í netverslun.

Afsláttur og apptilboð á
Heilsu- og lífsstílsdögum Nettó!



Álagning
fasteignagjalda

Fyrsti gjalddagi fasteignagjalda í Kópavogi er 1. febrúar, síðan 1. hvers mánaðar til
september. Alls eru 8 gjalddagar.

Álagning fasteignagjalda byggir á fasteignamati húsa og lóða í Kópavogi, sem tekur
meðal annars mið af stærð þeirra, notkun og lóðarhlutastærð.

Veittur er 3% staðgreiðsluafsláttur ef gjöldin í heild eru greidd fyrir 17. febrúar 2023.
Hægt er að ganga frá staðgreiðslu gjalda með því að draga 3% frá heildarálagningu
gjaldanna og leggja inn á banka: 0130–26–74, kt. 700169–3759.

Veittur verður afsláttur af fasteignaskatti til elli- og örorkulífeyrisþega sem búa í
eigin íbúð. Miðast afslátturinn við eftirfarandi tekjumörk í framtali ársins 2022.

100% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 6.213.700 krónur.
Hjón með heildarárstekjur allt að 7.939.400 krónur.

75% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 6.213.701–6.316.500 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 7.939.401–8.353.900 krónur.

50% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 6.316.501–6.420.400 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 8.353.901–8.767.300 krónur.

25% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 6.420.401–6.520.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 8.767.301–9.180.700 krónur.

Vinsamlegast athugið að ekki verða sendir út greiðsluseðlar heldur verður einungis
stofnuð krafa í heimabanka með sama hætti og áður. Engin breyting verður hjá
þeim sem greitt hafa með boðgreiðslum eða í greiðsluþjónustu. Ekki er tekið á móti
peningum í afgreiðslu Kópavogsbæjar, einungis kortafærslum eða millifærslum.

Ekki verða sendir út álagningarseðlar á pappírsformi en hægt er að nálgast nýjustu
álagningarseðla á island.is og í Þjónustugátt Kópavogsbæjar á vefsíðu bæjarins
www.kopavogur.is undir flipanum þjónustugátt. Þeir sem ekki hafa rafræn skilríki
geta óskað eftir afriti af álagningarseðli með því að senda tölvupóst á netfangið:
thjonustuver@kopavogur.is.

Nánari upplýsingar er hægt að fá í síma 441 0000 og fyrirspurnir má senda á
netfangið: thjonustuver@kopavogur.is.

kopavogur.is



ári, er ég minnkaði við mig vinnu og sinni
nú ákveðnum verkefnum. Ég hef í gegn-
um tíðina starfað nokkuð í félagsmál-
um, við þjálfun og önnur stjórnarstörf. Í
aðdraganda þessara breytinga kom það
til tals milli okkar Agnar framkvæmda-
stjóra að nú hefði ég tíma til að taka þátt
í starfi GKG, í nefnd eða örðum verkefn-
um sem lægju fyrir hjá klúbbnum,”
segir Jón.

En hvenær og hvernig smitaðist þú af
golfbakteríunni? ,,Það var rétt fyrir alda-
mótin að ég fékk golfnámskeið í af-
mælisgjöf og notaði ég tækifærið og
skellti mér á námskeið hjá GKG og þá
var ekki aftur snúið, ég kolféll fyrir golf-
inu og hef stundað það í hartnær 22 ár.”

Mega félagar í GKG eiga von á ein-
hverjum breytingum með nýjum for-
manni eða hugmyndin að halda
áfram að styðja við það góða starf
sem er innan GKG? ,,Ég reikna nú ekki
með miklum breytingum, enda hefur
fráfarandi formaður og stjórn haldið ein-
staklega vel um stjórnartaumana sl. tvo
áratugi. Barna og unglingastarf er með
því öflugasta sem þekkist „norðan Alpa-
fjalla“. Þá hefur Afreksstarfið blómstrað
líka, og gott dæmi um það er sigur mfl.
karla í Íslandsmótinu í efstu deild og
það í 8 skiptið á síðustu 18 árum.”

En það er engu að síður margt fram-
undan hjá ykkur m.a. er verið að færa
völlinn og búa til nýjar brautir. Hvernig
gengur það? ,,Nýi 9 holu völlurinn er í
deiliskipulagsferli sem og breytingar á
brautum 13, 14 og 15 á Leirdalsvellinum.
Byrjað var að móta og sáð í tvær af
brautum nýja vallarins sumarið 2021,
en þessi völlur á að leysa Mýrina af í
náinni framtíð sem þá verður lögð af að
mestu, þegar hann er tilbúinn.”

Þið tókuð ekki fyrir svo löngu síðan
12 nýja golfherma í notkun í félags-
heimilinu ykkar, er þetta mikil bylting

fyrir félagið, nú geta menn stundað
golf allan ársins hring og ávallt líf í
félagsheimilinu? ,,Já þetta er mikil
breyting frá því sem var, algjör bylting.”

Það er mikill metnaður innan GKG
sem á jafnt við barna- og unglinga-
starfið sem og afreksstarfið – þið
leggið mikla áherslu á þetta starf
sem vegur kannski hvort annað upp?
,,Já, það hefur gengið vel hjá okkur allt
frá því að fyrsti Íslandsmeistaratitillinn í
höggleik kom í hús hjá GKG árið 1998.
Það gerði Gunnar Þór Gunnarsson í
drengjaflokki 15 ára og yngri.
Síðan hafa kylfingar GKG landað 36

Íslandsmeistaratitlum í höggleik í öllum
flokkum,og þar af 24 titli síðan 2012.
Í holukeppni í hafa Íslandsmeistaratitl-
arnir orðið 27 og þar af 17 síðustu 10
árin.
Sama á við um sveitakeppnir GSÍ, á
Íslandsmótum Golfklúbba, þar sem A
sveitir karla og kvenna hafa unnið sam-
tals 10 sinnum og unglingarnir okkar á
aldrinum 12-18 ára skilað 18 Íslands-
meistaratitlum í hús.”

GKG skilaði ágætis hagnaði fyrir árið
2022, en hvernig gengur að reka svona
öflugt félag eins og GKG. Hversu
mikilvægur er stuðningur sveitarfé-
laganna tveggja, Kópavogs og
Garðabæjar við starfið? ,,Stuðningur
sveitarfélaganna er mjög mikilvægur
klúbbnum en hann hefur fyrst og fremst

falist í framlögum til stofnframkvæmda
svo sem vegna uppbyggingar golfvalla
og íþróttamiðstöðvar. Rekstarframlög
sveitafélaganna vegna sumarvinnu sem
og vegna barna- og unglingastarfsins er
gríðarlega mikilvæg, algjör forsenda
fyrir því að mikið og fjölmennt barna- og
unglingastarf fá áfram að dafna í
klúbbnum.”

Guðmundur Oddsson lét af formennsku
eftir 15 ára sem formaður GKG. Er nýr
formaður í svipuðum pælingum
hvaða árafjölda varðar? ,,Ég reikna nú
ekki með því, en það verður bara að
koma í ljós. Það eru mjög umfangsmikil
verkefni framundan hjá GKG á næstu
árum, sem þarf að vinna í nánu sam-
starfi við alla hlutaðeigandi aðila á
svæðinu.”

En það eru greinilega spennandi tímar
framundan hjá GKG og þú ert fullur
tilhlökkunar fyrir komandi árum?
,,Já, ég er það og ég sé fyrir mér með
áframhaldandi uppbyggingu aðstöðunn-
ar verði GKG í fremstu röð golfklúbba á
landinu og þó víðar væri leitað.”

Og svona að lokum, menn geta varla
tekið að sér formennsku í GKG nema
vera búnir að fara í holu í höggi, hvað
segir nýr formaður um það? ,,Nei, ég
hef ekki náð því ennþá en nálægt því
nokkrum sinnum,” segir hann brosandi.

Jón Júlíusson frv. deildarstjóri
íþróttadeildar hjá Kópavogsbæ var

kosinn nýr formaður á aðalfundi
Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar
á dögunum og tekur Jón við keflinu
af Guðmundi Oddssyni sem gaf ekki

kost á sér til endurkjörs. Guðmundur
lætur því af formennsku eftir 15 ár

samtals sem formaður GKG, en Jón
er sjötti formaður GKG frá upphafi.

Félagar í GKG eru tæplega 2900 í dag og
státar félagið m.a. af fjölmennasta barna-

og unglingastarfi á landinu, en 864 börn
og unglingar æfa og spila golf hjá félag-
inu. Þá er er GKG með glæsilega vetrar-
aðstöðu, félagið er með 22 golfherma,
16 í Íþróttamiðstöð GKG í Garðabæ og 6
í Kórnum í Kópavogi.

Kópavogspósturinn settist niður með
Jóni og spurði hann hvernig það hafi
komið til að hann ákvað að taka að
sér formennsku í GKG? ,,Ég starfaði
sem deildarstjóri íþróttadeildar hjá
Kópavogsbæ frá 1988, þar til fyrir rúmu

Ég kolféll fyrir golfinu
- segir Jón Júlíusson, nýr formaður GKG

,,Ég sé fyrir mér með áframhaldandi uppbyggingu aðstöðunnar
verði GKG í fremstu röð golfklúbba á landinu og þó víðar væri leitað,”

segir Jón Júlíusson, nýr formaður GKG

Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
staðsetur skrifstofu sína í Kópavogi

mánudaginn 6. febrúar.

Opinn viðtalstími á Bókasafni Kópavogs,
3. hæð kl. 10:30-11:30.

Í opnum viðtalstímum gefst tækifæri á stuttu,
milliliðalausu spjalli við ráðherra um málefni á

borði ráðuneytisins. Öll velkomin!

Vefsíða Kópavogspóstsinskgp.is
Facebook.com/Kopavogsposturinn
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6. febrúar 2023

Nýjar lyftur í Bláfjöllum, Drottning og
Gosi, eru tilbúnar til notkunar og

verða vígðar formlega við tækifæri.
Drottningin hefur verið í notkun
undanfarnar vikur en ekki verið

nægilega mikill snjór fyrir Gosann.

Uppsetning lyftanna er liður í stóru upp-
byggingarverkefni á skíðasvæðunum,
en vinna vegna þess hefur staðið yfir á
vettvangi Samtaka sveitarfélaga á höfuð-
borgarsvæðinu (SSH) allt frá árinu 2018,
en þá var undirritað samkomulag Kópa-
vogs, Reyjavíkur Hafnarfjarðar, Garða-
bæjar, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness
um endurnýjun og uppbyggingu á mann-
virkjum á svæðinu. Markmið þessara
framkvæmda er að bæta aðstöðu og
þjónustu fyrir alla hópa skíðaiðkenda.
Auk Gosa og Drottningar er m.a. gert ráð
fyrir snjóframleiðslu á skíðasvæðunum
og Skálafelli auk nýrrar lyftu í Skálafelli.
Þá hefur aðstaða á gönguskíðasvæði
einnig verið bætt, t.a.m. með uppsetningu
nýrrar salernisaðstöðu, kaupum á troð-
ara, snjógirð- ingum og bættri lýsingu.

Í þessum fyrsta áfanga verkefnisins var
samið við Doppelmayr skíðalyftur ehf.,
sem var lægstbjóðandi í samkeppnisút-
boði, um kaup og uppsetningu á lyftun-
um Gosa og Drottningu. Upphaflega var
ekki gert ráð fyrir að Drottning yrði tilbúin
fyrr en haustið 2023, en framkvæmdir
gengu mun betur en vonir stóðu til og
verður því hægt að nýta hana á þessu
skíðatímabili.
Áætlaður framkvæmdakostnaður við

nýju lyfturnar er 2,4 milljarðar kr. og

áætlaður heildarframkvæmdakostnaður
allra framkvæmda, þ.m.t. í Skálafelli og
vegna bættrar aðstöðu fyrir skíðagöngu-
fólk, er um 5,3 milljarðar kr. til ársins
2026. Formleg opnun Gosa og Drottn-
ingar mun svo fara fram við fyrsta tæki-
færi á nýju ári.
Upplýsingar um opnun á skíðasvæðum
höfuðborgarsvæðisins má finna á heima-
síðu síðasvæðanna, www.skidasvaedi.
is og Facebooksíðu þeirra www.face-
book.com/skidasvaedin.

Drottning og Gosi til reiðu

Frá Bláfjöllum. Mynd/SSH.



Digraneskirkja
Sunnudagaskóli

sunnudaga kl. 11.00

Hjallakirkja
Kirkjuprakkarar
6 – 9 ára starf
Fimmtudagar
kl. 15.30 – 16.30

Hjallakirkja
Barnakórinn
1.-6. bekkur
Fimmtudagar
kl. 14.45 – 15.30

Hjallakirkja
TTT

10-12 ára starf
Miðvikudagar
kl. 16.00 – 17.00

Kirkjubíllinn
Hægt er að fá fylgd með leiðtoga í

æskulýðsstarfið og far með kirkjubílnum

Ókeypis er í barnastarf kirkjunnar en það þarf
að skrá börnin á heimasíðunni hjallakirkja.is

Hjallakirkja
Æskulýðsfélagið
8.-10. bekkur

Fimmtudagar kl. 20.00 – 21.30

Safnaðarstarf vor 2023
digraneskirkja.is
hjallakirkja.is

Digraneskirkja
Foreldramorgnar
Hefjast 2. febrúar

Fimmtudagar kl. 10-11.30

Digraneskirkja
Starf eldri borgara

Þriðjudaga kl. 11-14.15
Fimmtudaga kl. 11-12.15

Hjallakirkja
Gospelkórinn

Miðvikudagar kl. 17.30-19

Hjallakirkja
messur

sunnudagar kl. 17

Digraneskirkja
messur

sunnudagar kl. 11
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Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands
stendur ár hvert í febrúar fyrir
Lífshlaupinu, sem er heilsu- og

hvatningarverkefni sem höfðar til
allra landsmanna. Skráning er þegar
hafin inn á lifshlaupid.is og nú er um
að gera fyrir vinnustaði, framhalds-,
og grunnskóla eða einstaklinga að

skrá sig til keppni. Lífshlaupið
verður síðan ræst þann 1. febrúar
n.k. og stendur keppnin yfir í þrjár

vikur, en í tvær vikur fyrir grunn- og
framhaldsskóla.

Lífshlaupið var fyrst hleypt af stokkun-
um árið 2006, en þúsundir Íslendinga
hafa tekið þátt í verkefninu ár hvert. Í
Lífshlaupinu er keppt í fjórum flokkum,
vinnustaðakeppni, framhaldsskólakeppni,
grunnskólakeppnin. Einstaklingkeppnin
er í gildi allt árið.

Hrönn Guðmundsdóttir og Linda
Laufdal starfsmenn ÍSÍ halda utan
um verkefnið og þær voru spurðar að
því hvert markmiðið væri með Lífs-
hlaupinu? „Í Lífshlaupinu eru allir
landsmenn hvattir til þess að huga að
daglegri hreyfingu sinni og auka hana
eins og kostur er í frítíma sínum, í vinnu
eða skóla og við val á ferðamáta. Í
ráðleggingum Embættis landlæknis um
hreyfingu er börnum og unglingum ráð-
lagt að hreyfa sig í minnst 60 mínútur á
dag og fullorðnum í minnst 30 mínútur á
dag,“ segir Hrönn.

Fólk áttaði sig í Covid
hvað hreyfing og góð
heilsa er mikilvæg

Það eru 16 ár síðan fyrsta Lífshlaupið
var haldið, hefur það undið upp á sig
á síðustu árum? ,,Þátttaka í Lífshlaup-
inu hefur bara vaxið undanfarin ár. Í
Covid (2020 og 2021) jókst hins vegar
þátttaka í Lífshlaupinu til muna, þarna
fattaði fólk hvað hreyfing og góð heilsa
er mikilvæg,” segir Linda.

Það má alltaf finna
flöt á þátttöku

En hverjir eru það sem taka þátt í

Lífshlaupinu? ,,Það geta í rauninni allir
tekið þátt í Lífshlaupinu og gaman að
segja frá því að félög eldri borgara og
börn á leikskólum eru farin að taka þátt.
Það má alltaf finna flöt á þátttöku. Það
er skemmtilegast ef sem flestir geta og
vilja vera með. Mörg fyrirtæki og skólar
eru með Lífshlaupið á dagskrá á hverju
ári. Það er orðið fast í dagatalinu og
frábær byrjun á nýju ári,” segir Linda.

Þátttaka skapar góðan anda á
vinnustöðum og í skólum

Og Lífshlaupið skapar oft mikla
stemmningu innan vinnustaða og
skóla og eða á milli þeirra, lands-
menn eru að setja smámetnað í þetta?
,,Já, heldur betur. Lífshlaupið saman-
stendur af grunnskólakeppni fyrir
fimmtán ára og yngri sem stendur yfir í
tvær vikur, framhaldsskólakeppni fyrir
16 ára og eldri sem stendur yfir í tvær
vikur og vinnustaðakeppni sem nær yfir
þriggja vikna tímabil í febrúar. Auk þess
er einstaklingskeppni í gangi þar sem
allir geta tekið þátt og skráð niður dag-
lega hreyfingu sína allt árið. „Allir lands-
menn geta tekið þátt, hver á sínum fors-
endum. Vinnustaðir, skólar og einstak-
lingar eru hvattir til að taka þátt og nota
þannig tækifærið til að efla líkama og sál
með því að hreyfa sig daglega. Einnig
skapar þátttaka góðan anda á vinnu-
stöðum og í skólum landsins,“ segir
Hrönn.

Keppast við að hreyfa
sig við hvert tækifæri

En þetta snýst fyrst og fremst um að
láta landsmenn hreyfa sig og vekja
athygli á mikilvægi hreyfingar – ekki
keppni í raun nema þátttakendur vilji
krydda þetta aðeins? ,,Helsti ávinning-
inn er að vinnustaðir og skólar landsins
keppast við að hreyfa sig við hvert
tækifæri. Dæmi eru um að hópar mynd-
ist á vinnustöðum og nýti hádegin til
göngu, hlaupa, hjólreiða eða annarrar
hreyfingar. Víða eru settar upp keppnir
innan vinnustaða, t.d í tröppuhlaupi,
göngur, keppni í armbeygjum, reipitogi
og öðrum skemmtilegum leikjum. Eins
hef ég heyrt að á meðan á átakstímabil-
inu stendur sé margt um manninn í
kvöldgöngum og hlaupum í mörgum
bæjarfélögum landsins til þess að ná í
30 mínúturnar sínar,” segir Linda.

Hreyfing eykur hreysti
og bætir lífsgæði

Og það er mikilvægt fyrir landsmenn
að stunda góða hreyfingu sér til heilsu-
bótar og það er aldrei of seint að
byrja? ,,Grunnmarkmið átaksins hefur
ekkert breyst frá árinu 2006, sem er að
fá landsmenn til að huga að sinni daglegu
Hreyfingu. Rannsóknir sína að hreyfing
gegnir lykilhlutverki fyrir heilsu og vel-
líðan. Regluleg hreyfing hægir á öldrun
og minnkar líkurnar á lífsstílstengdum
sjúkdómum. Hreyfing eykur hreysti og

bætir lífsgæði. Það er ljóst að nú er
mikilvægara sem aldrei fyrr að huga vel
að heilsunni og stunda reglulega hreyf-
ingu. Mikilvægt er að finna sér hreyfingu
við hæfi og það sem höfðar til hvers og
eins. Lífshlaupið er kjörið hvatningar-
átak í átt að bættri heilsu,“ segir Hrönn en
það er hægt að skrá sig og byrja hvenær
sem er á meðan átakið stendur yfir.

En hvað þurfa landsmenn að hreyfa
sig mikið á hverjum degi eða hversu
oft í viku til að uppfylla skilyrði land-
læknis um hreyfingu? ,,Samkvæmt
ráðleggingum Embættis landslæknis þá
eiga börn að hreyfa sig allavega 60
mínútur á dag og fullorðnir 30. Dagleg
hreyfing gerir öllum gott en fyrir börn og
unglinga er það nauðsynleg fyrir eðli-
legan vöxt, þroska og andlega vellíðan.
„Öll börn og unglingar ættu að hreyfa sig
í minnst 60 mínútur daglega og er
kröftug hreyfing sem reynir á beinin
sérstaklega mikilvæg fyrir kynþroska og
á kynþroskaskeiði fyrir beinmyndun og
beinþéttni,” segir Linda.

Hjartað þarf að pumpa örlítið
Og þetta þurfa ekki að vera nein átök
eða hvað? ,,Nei alls ekki, hjartað þarf
að pumpa örlítið og þá er talað um
meðal erfiða hreyfingu, t.d rösk ganga,
skokk, sund, hjól ofl. Í vinnustaðakeppn-
inni má skrá alla miðlungserfiða eða
erfiða hreyfingu sem stunduð er utan
vinnutíma,” segir Hrönn og Linda bætir

við: „Til þess að fá einn dag skráðan þarf
að hreyfa sig að lágmarki í 30 mínútur
sem skipta má upp í nokkur skipti yfir
daginn, t.d. 10-15 mínútur í senn. Hreyf-
ingin ætti að vera eins fjölbreytt og
mögulegt er til að efla sem flesta þætti
hreysti, þar á meðal afkastagetu hjarta-
og æðakerfis, lungna, vöðvastyrk, liðleika,
viðbragð og samhæfingu.
Mikilvægt er að finna sér hreyfingu við
hæfi og það sem höfðar til hvers og eins.
Lífshlaupið er kjörið hvatningarátak í átt
að bættri heilsu.“

Fljótlegt og einfalt að skrá sig
Og skráning er hafin og þið hvetjið að
sjálfsögðu alla að taka þátt? ,,Það er
bæði fljótlegt og einfalt að skrá sig til
leiks inn á vef verkefnisins, lifshlaupid.is,
og stofna aðgang ef hann er ekki til
þegar. Síðan þarf að finna vinnustaðinn
sinn og annað hvort stofna nýtt lið með
vinnufélögunum eða ganga í lið sem
þegar hefur verið stofnað. Og þá er bara
að byrja að hreyfa sig og skrá það. Í
anda almenningsíþrótta er leikurinn
byggður upp með það að markmiði að

framlag hvers og eins telji. Ef starfs-
maður skráir einn dag þá telur það. Skrá
má alla hreyfingu sem nær minnst 30
mínútum samtals á dag hjá fullorðnum
og minnst 60 mínútum samtals á dag
hjá börnum og unglingum. Bara muna
að skrá heilar 30 mín, 29 mínútur telja
ekki sem dagur,” segja þær að lokum.

Lífshlaupið

Það geta allir tekið þátt í Lífshlaupinu

Tilbúnar í Lífshlaupið! F.v. Linda og Hrönn hvetja
alla Landsmenn til að taka þátt í Lífshlaupinu

Þessir flottu krakkar fengur viðurkenningu fyrir þátttöku Í Lífshlaupinu í fyrra

Hreyfing skiptir máli – tökum þátt í Lífshlaupinu
og stuðlum að bættri heilsu fyrir okkur öll
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Lífshlaupið
þín heilsa – þín skemmtun

Lífshlaupið er heilsu- og hvatningarverkefni Íþrótta- og Ólympíu-
sambands Íslands sem höfðar til allra aldurshópa. Í Lífshlaupinu
eru landsmenn allir hvattir til þess að huga að sinni daglegu
hreyfingu og auka hana eins og kostur er þ.e. í frítíma, vinnu, í
skóla og við val á ferðamáta. Skrá má alla hreyfingu ef hún nær
minnst 30 mínútum samtals á dag hjá fullorðnum og minnst 60
mínútum samtals á dag hjá börnum og unglingum.

Skráðu þig og liðið þitt til leiks, sæktu appið og skemmtu þér við
að bæta heilsuna!



Kópavogsblótið var haldið hátíðlegt í
Kórnum á sjálfan bóndadaginn,

föstdaginn 20. janúar.

Kópavogsbúar og gestir úr nágrann-
asveitarfélögunum fjölmenntu heldur
betur á blótið, en Kópavogsblótið er
stærsta þorrablót landsins og mættu
alls2.500 manns sem skemmtu sér
konunglega. Það eru íþróttafélögin HK,
Gerplu og Breiðabliki sem standa saman
að blótinu.

Það voru þeir félagar Steindi og Auddi
sem stýrðu blótinu og fór þeim það vel
úr hendi. Söngkonan Svala Björgvins-
dóttir mætti einnig og skemmti gestum
ásamt Stuðlabandinu sem lék fyrir dan-
si. Eins og sjá má á myndum Óla Hauks
Mýrdal (www.ozzo.is) þá var feykilega
góð stemmning á blótinu.

Kópavogsblótsnefndin vill koma á fram-
færi þakklæti til allra þeirra sem
aðstoðuðu við að gera Kópavogsblótið
eins glæsilegt og raun bar vitni og einnig
þeim sem mættu og tóku þátt í gleðinni.
Takk fyrir okkur.

Kópavogsblótið er flottasta þorrablót landsins!
2500 gestir mættu á Kópavogsblótið, sem er sameiginlegt þorrablót Breiðabliks, Gerplu og HK
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Á íþróttahátíð Breiðabliks, sem fór
fram aðra vikuna í janúar í veislusal

félagsins í Smáranum, voru Sóley
Margrét Jónsdóttir úr kraftlyftingar-
deildinni kjörin Íþróttakona Breiða-
bliks og Arnar Pétursson úr frjáls-

íþróttadeildinni var kjörinn Íþróttkarl
Breiðabliksm, en Sóley Margrét var

einnig valin Íþróttakona Kópavogs á
dögunum og þar var Arnar tilnefndur

sem Íþróttakarl Kópavogs.

Um er að ræða árlegan viðburð sem
haldinn er í boði aðalstjórnar Breiðabliks
og hefur það markmið að sameina allar
deildir félagsins, gera undanförnum ár-
angri hátt undir höfði ásamt því að
heiðra þá sem mest hafa skarað fram úr.

Ásgeir Baldurs, formaður Breiðabliks,
setti hátíðina áður en að Arnór Daði,
íþróttastjóri félagsins, kynnti hverja
viðurkenninguna á fætur annarri.

Byrjað var á að verðlauna karl og konu
úr hverri deild áður en að Deildar-, Þjálf-
ara-, Afreks- og Félagsmálabikarinn
voru afhentir. Að lokum voru úrslitin úr
kosningunni á Íþróttakonu og -karli
Breiðabliks kunngjörð en þar fær hver
deild innan félagsins eitt atkvæði ásamt
aðalstjórn og íþróttastjóra.
Breiðablik vill nota tækifærið og óska
öllum verðlaunahöfum innilega til ham-
ingju en lista yfir þá aðila má sjá hér til
hliðar:

Frjálsíþróttakona – Júlía Kristín
Jóhannesdóttir
Frjálsíþróttakarl – Arnar Pétursson
Hjólreiðakona – Björg Hákonardóttir
Hjólreiðakarl – Ingvar Ómarsson
Hlaupakona – Lilja Dögg Stefánsdóttir
Hlaupakarl – Thijs Kreukels
Karatekona – Móey María Sigþórsdóttir
Karatekarl – Samúel Týr Sigþórsson
Knattspyrnukona – Karitas Tómasdóttir
Knattspyrnukarl – Höskuldur
Gunnlaugsson
Kraftlyftingarkona –
Sóley Margrét Jónsdóttir
Kraftlyftingarkarl – Alexander Örn
Kárason
Körfuknattleikskona –
Þórdís Jóna Kristjánsdóttir
Körfuknattleikskarl – Everage Lee
Richardsson

Rafíþróttakarl – Emil Valdimarsson
Skákkarl – Vignir Vatnar Stefánsson
Skíðakarl – Björn Davíðsson
Sundkona – Freyja Birkisdóttir
Sundkarl – Guðmundur Karl Karlsson
Þríþrautarkona – Guðlaug Edda
Hannesdóttir
Þríþrautarkarl – Sigurður Örn
Ragnarsson

*Rafíþrótta-, skák- og skíðadeildin
tilnefndu ekki konu í ár ásamt því að
taekwondodeildin tilnefndi engan í ár.

Deildarbikar – Þríþrautardeildin
Þjálfarabikar – Arna Þórey Svein-
björnsdóttir úr sunddeildinni
Afreksbikar – Meistaraflokkur karla í
knattspyrnu
Félagsmálabikar – Örn Örlygsson

Sóley og Arnar íþróttafólk Breiðabliks árið 2022

Íþróttafólk Breiðabliks árið 2022, Sóley Margrét og Arnar

Rakel úr aðalstjórn ásamt Alexandri
Erni úr kraftlyftingadeild Benedikt úr aðalstjórn ásamt Örnu

Þórey þjálfara í sunddeildinni

Pétur úr aðalstjórn ásamt Sigurði
þríþrautarkarli en þríþrautardeildin

fékk deildarbikarinn í ár Rakel ásamt Móey karatekonu

Pétur og Freyja sundkonaRakel og Þórdís í körfuboltakona



Hröð og vönduð þjónusta. Fjölskyldufyrirtæki til 36 ára.
Persónuleg þjónusta og hagstætt verð.
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LÁTTU OKKUR SJÁ UM
HEIMILISÞVOTTINN ÞINN

Efnalaug Garðabæjar sérhæfir sig
einnig í hreinsun á fínni fatnaði.

Hreinsum og þvoum dún.



Hreint ál úr íslenskri orku

iltu inna á
er s rirt ki

ársins í su ar
Þökk sé hreinni íslenskri orku skilur álið okkar eftir
sig eitt minnsta kolefnisspor í heimi. Framtíðin er
spennandi í álframleiðslu á Íslandi og mun fram-
þróun grænnar álframleiðslu hafa raunveruleg áhrif
á útblástur gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu.

Við erum að leita að metnaðarfullu og duglegu fólki
af öllum kynjum í fjölbreytt og vel launuð störf.
Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt, öruggt og
ánægjulegt starfsumhverfi í nágrenni Reykjavíkur.
Velkomin í hópinn!

Nánari upplýsingar á nordural.is


