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Kópavogur er 
vagga knattspyrnu 
kvenna á Íslandi

- Lifi› heil

www.lyfja.is

Opið: 10-18.30 virka daga | 11-16 laugardaga

Verið velkomin í glæsilega 
verslun Lyfju við Nýbýlaveg

Stelpur 
máttu  
ekki spila 

á takkaskóm á 
grasi eins og 
strákarnir

INGIBJÖRG HINRIKSDÓTTIR:

í Engihjalla, Vesturbergi og Arnarbakka

Opið allan sólarhringinn
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Kársnesormurinn

Símamótið 30 ára

Götuleikhúsið í leikskólum 
Kópavogs

BÆJARMOLAR
ÞEMAVERKEFNI

UNGAR KNATTSPYNUKONUR

Útgefandi: ago.slf - Lyngheiði 1 - 200 Kópavogi
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson

Sími: 899 3024

Netfang: audun@kfrettir.is

Heimasíða: www.kfrettir.is

Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. 
Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að sérstökum 
og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi

Kársnes-
ormurinn 
átti að 

hafa legið á gulli 
og bitið í sporðinn 
á sér. 

D
agana 18.-20. júlí 
næstkomandi verður 
,,Símamótið“ í knatt-

spyrnu yngri stúlkna haldið 
á félagssvæði Breiðabliks í 
Kópavogsdal. Þetta er stærsta 
unglingamót í knattspyrnu sem 
haldið er á Íslandi og er búist við 
yfir 1900 keppendum á mótið.  
Þessum keppendum fylgja yfir 
450 þjálfara og liðsstjórar.  Frá 
Blikunum verða síðan hátt í 400-
500 sjálfboðaliðar sem koma 
að ýmsum verkefnum allt frá 
dómgæslu, matseldar, gæslu og 
þrifa. Það má því ríflega áætla að 
hátt í 3 þúsund manns komi að 
mótinu á einn eða annan hátt.

Mótið er nú haldið í þrítugasta 
sinni og stefnir í að verða það 
fjölmennasta frá upphafi. Fyrstu 
árin var það nefnt ,,Gull og sil-
furmótið“ eftir samnefndri ver-
slun en undanfarin ár hefur það 
verið  nefnt ,,Símamótið“ enda 
hefur Síminn stutt dyggilega við 
bakið á mótinu. Liðin koma víðs 
vegar af landinu og er því útbúið 
tjaldsvæði og aðstaða fyrir fellihý-
si og tjaldvagna á Kópa-
vogstúninu fyrir foreldra og 
forráðamenn. Það hefur verið 
mjög vinsælt enda stutt að labba 
þaðan undir Hafnarfjarðarveginn 
og yfir á félagssvæði Breiðbliks.

Það sem er líklega einna ánægju-
legast við mót af þessu tagi er að 
á þessum vettfangi mætast ekki 
bara stóru félögin sem eru vön að 

etja kappi í eldri flokkum Íslands-
mótanna. Á Símamótinu má finna 
jafnt stærri félög sem minni og 
allir mæta á völlinn sem jafningjar, 
enda smærri liðin oft sýnd veiði 
en ekki gefin.  En samt sem áður 
er það leikgleðin sem ræður rík-
jum bæði innan vallar sem utan.

Þessar tölur og miklu heldur sú 

sjón að verða vitni af mótinu er 
góður vitnisburður um öflugt 
yngri flokka starf margra félaga á 
landinu. Efnilegar knatt-
spyrnustúlkur má finna hjá öllum 
félögum landsins og þess 
vegna er spennandi að bíða og 
sjá hvort hæfileikaríkar stúlkur 
muni blómstra á mótinu líkt og 
svo margar hafa gert í gegnum 
tíðina. Nánast allar þær knatt-
spyrnukonur sem nú spila ef-
stu deild í knattspyrnu hafa 

Mótið er nú 
haldið 
í þrítug-

asta sinn og stefnir 
í að verða það fjöl-
mennasta frá upphafi .

stigið sín fyrstu keppnissskref á 
Símamótinu.  Það er því mjög 
líklegt að ný  Fanndís Friðriksdót-
tir,  Margrét Lára Viðarsdóttir og 
Sara Björk Gunnarsdóttir láti ljós 
sitt skína í Kópavogdalnum þessa 
helgi! Við hvetjum því alla sem 
vettlingi geta valdið til að mæta 
í Kópavogsdalinn til að fylgjast 
með þessari skemmtilegu sjón. 
Blikar lofa góðu veðri!

Andrés Pétursson

B
örnin í Heilsuleikskólanum 
Urðarhóli gáfu Bókasafni 
Kópavogs Kársnesorminn. 

Guðrún Björnsdóttir, deildar-
stjóri Heilsuleiksólans, vann 
nýverið þemaverkefnið Kársnesið 
sem nánasta umhverfi barnanna 
í skólanum. Guðrún gróf upp 
heimildir um að Kórsnes-
ormurinn sem átti heima í helli er 
hét Kór og var á Kársnesinu en 
talið er að Kársnesið hafi heitið 
Kórsnes í upphafi. 

Kórsnesormurinn átti að hafa 
legið á gulli og bitið í sporðinn á 
sér. Börnin veltu fyrir sér hvernig 
ormurinn hafi litið út. Hvort hann 
væri eins og dreki eða ormur. Eftir 

miklar vangaveltur fóru 
þau í vettvangsferð þar sem 
þau fundu ýmiss ummerki 
eftir orminn. Þegar komið 
var til baka var hafist handa 
við að finna efnivið til að 
skapa Kórsnesorminn. Ver-
kefnið tók nokkrar vikur og 
ber verkið þess merki að 
áhugi og virkni leyndi sér 
ekki hjá börnunum. Við 

lok verksins var ákveðið að 
ormurinn héti Kársnesormur 
en ekki Kórsnesormur. Verk-
efnið var til sýnis á opnu húsi í 
Heilsuleikskólanum nýverið. Það 
er okkur sönn ánægja að Bóka-
safn Kópavogs var til í að taka á 
móti verkinu og gefa því þar með 
lengri lífdaga. Við hvetjum bæjar-
búa til að koma við á Bókasafni 
Kópavogs og lesa um Kársnes-
orminn og hugmyndir barnanna 
við gerð hans. 

Kær kveðja frá Heilsuleikskólanum 

Urðarhóli.

Aðalfundur Markaðsstofu Kópavogs 2014

Aðalfundur Markaðsstofu Kópavogs verður 
haldinn fimmtudaginn 24. júlí kl. 12:00 
í Bæjarstjórnarsal Kópavogsbæjar, Fannborg 2.

Dagskrá
1. Skýrsla stjórnar
2. Reikningar félagsins lagðir fram
3. Kosning skoðunarmanns reikninga og eins til vara
4. Önnur mál

Allir með aðild að Markaðsstofu Kópavogs eru 
boðnir hjartanlega velkomnir. 

Léttar veitingar í boði.

Markaðsstofa Kópavogs  ·  Fannborg 2, 200 Kópavogur  ·  s. 570 1578

G
ötuleikhúsið hefur 
undanfarnar tvær vikur 
heimsótt leikskólana í 

Kópavogi og flutt leikritið Leitin 
að Póló prins við góðar undir-
tektir. Þetta er þriðja árið í 
röð sem Götuleikhúsið flytur 
frumsamið verk. Götuleikhúsið 
skipa fjórtán ungmenni á aldri-
num sextán til sautján ára.
Götuleikhúsið er hluti af sumar-
vinnu Kópavogsbæjar en það er 
frístunda- og forvarnadeild sem 
hefur veg og vanda af því.

Undanfarin þrjú ár hefur það 
verið markmið Götuleikhússins 
að semja eigið leikrit með spuna 
og flytja á öllum leikskólum 
Kópavogs. 

Fyrstu vikuna eru ungmennin 
í undirbúningi fyrir 17. júní 
hátíðarhöldin en svo tekur við 
persónusköpun og spuni sem 
verður svo undirstaðan í leikrit-
inu. 

Eftir æfingar og þegar leikritið er 
tilbúið til sýningar tekur það um 

tvær vikur að fara með leikritið á 
milli leikskólanna. Leikritið í ár, 
Leitin að Póló Prins, fjallar um 
ungan prins og ævintýri hans.

Sýningar hafa gengið vel í sumar 
þrátt fyrir rigningu. Leikritið 
hefur vakið mikla lukku meðal 
barna og starfsfólks leikskólanna 
og sannarlega orðið að skemmti-
legri hefð.  Götuleikhúsið brýtur 
upp daginn á leikskólunum og 
ungmennin þjálfast í framkomu.  

Fjölbreytileikanum er fagnað 
í Götuleikhúsinu enda hafa 
ungmennin ólíka reynslu og 
bakgrunn af leiklist sem nýtist í 
sköpuninni og myndar skemmti-
lega dýnamík í hópnum.

Leikarar Götuleikhússins eru: 
Alexander Valur, Birkir, Dóra 
Líf, Elís Orri, Evlalía Kolbrún, 
Gréta, Helga Sóley, Íris Ösp, 
Kjartan, Kolfinna Katla, Kristjana 
Ýr, Margrét Inga, Valgerður 
Embla og Vignir Daði.  Leik-
stjórar Götuleikhússins eru: 
Elísabet Skagfjörð og Óli Örn.

Prentun: Ísafold 

Dreifing: Póstdreifing
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í sundlaugum Kópavogs
Njóttu lífsins

kopavogur.is

Sund er dásamleg líkamsrækt, hvort sem þú vilt ná 

þér í holla hreyfingu, slökun og vellíðan í þægilegu 

umhverfi eða bara busla og skemmta þér! 

Sundlaug Kópavogs og Sundlaugin Versölum bjóða 

frábæra aðstöðu, vatnsrennibrautir og heita potta. 

Komdu í sund!

Opið
virka daga: 06.30–22.00
um helgar: 08.00–20.00

Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17–19
Sími 570 0470

Sundlaugin Versölum 
Versölum 3 
Sími 570 0480
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D
agana 2.-5. júlí fór fram 
N1 mótið á Akureyri. 
Mótið er fyrir 5. flokk 

karla í knattspyrnu. HK sendi frá 
sér sex lið að þessu sinni, eitt í 
hverja deild, A-F. 

Veðrið var aðeins að stríða 
keppendum en rigningarsuddi, 
rok og kuldi settu mark sitt á 
mótið. Vellirnir voru mjög illa 
farnir þegar leið að helginni og 
á laugardeginum var um sann-
kallaðan mýrarbolta að ræða. Var 
því ákveðið að aflýsa síðustu leik-
jum þeirra sem ekki náðu 10. sæti 
eða ofar í sínum riðli. 
Þrátt fyrir veður var árangur liða 
HK vægast sagt mjög góður, A 
liðið sigraði, B liðið varð í öðru 
sæti, C og F lið í 8. sæti, E lið í 10. 
sæti og D lið í 11.-12. sæti. 

Er þetta besti árangur HK á N1 
mótinu frá upphafi og var félagið 
ansi nálægt því að sigra í saman-
lögðum árangri félaga. Á lokahófi 
mótsins sem fór fram á laugar-
dagskvöldið tók kynnir sérstak-
lega fram hversu góð samvinna 
einkenndi A lið HK og má segja 

HK sigurvegari 
N1 mótsins á 
Akureyri

N1 MÓTIÐ Á AKUREYRI

það sama um öll liðin sem HK 
sendi frá sér að þessu sinni. 

F liðið byrjaði mótið af miklum 
krafti og spiluðu sig upp í 8. sæti 
af 18 auk þess að sigra á sann-
færandi hátt lið sem komst svo í 
úrslit meðal F liða. 

E liðið tapaði fyrstu tveimur leik-
junum á mótinu en tvíefldust við 
mótlætið og unnu nær alla hina 
leikina. 

D-liðið endaði í 3. sæti í riðlinum 
sínum og tapaði svo leik um 9-12 
sæti.  

C liðið komst í 8 liða úrslit en 
tapaði naumlega þar.

B liðið tapaði ekki leik á mótinu 
og var alveg grátlegt að missa 
af gullinu í vítaspyrnukeppni, 
en svona er víst fótboltinn, það 
skiptast á skin og skúrir. Er ekki 
oft sagt að gott silfur sé gulli 
betra?

A liðið vann alla sína leiki og voru 
verðskuldaðir sigurvegarar mót-

sins. Leikmenn liðsins eru miklir 
félagar og vinir sem hafa allir 
nema einn spilað saman síða
n í leikskóla. Þeir unnu Skaga-
mótið 2010, Shellmótið í Eyjum 
2012 og eru einnig ríkjandi 
Faxaflóameistarar. Einnig eru sex 
þeirra Íslandsmeistarar í hand-
bolta.

Auk verðlauna fyrir árangur liða 
er besta sóknarmanni, varnar-
manni og markmanni móts veitt 
verðlaun í hverri deild fyrir sig. 
Að þessu sinni var sóknarmaður 
mótsins í A liðum úr röðum HK 
en það var Andri Lucas Guð-
johnsen.

Þjálfarar þessara efnilegu stráka 
eru Magnús Orri Sæmundsson og 
Ásgrímur Albertsson og eiga þeir 
að sjálfsögðu þátt í þessum góða 
árangri. 

Það er því óhætt að segja að 
framtíðin sé björt hjá HK miðað 
við árangur þessara flottu stráka.

Ásta Laufey Aðalsteinsdóttir

Hólmfríður Kristjánsdóttir

A og B lið með bikarana í mótslok. Frá vinstri: Ívar Orri, Kristján Pétur, Breki, Benedikt, Aðalsteinn Einir,  Kári Tómas, 

Valgeir, Daníel, Felix, Andri Már, Andri Lucas, Tristan Þór, Aron Jarl, Kristján Gunnars, Eiður Atli og Arnar Ísak

önnumst við alla þætti 
þjónustunnar

Þegar 
andlát ber 
að höndum

Með virðingu og umhyggju að leiðarljósi
Vesturhlíð 2 - Fossvogi - Sími: 551 1266 - www.utfor.is
Við þjónum allan sólarhringinn

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Ísleifur Jónsson 
útfararstjóri

Jón G. Bjarnason 
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson 
útfararþjónusta

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

M
arkaðsstofa Kópavogs 
hefur gefið út ferðakort 
af Kópavogi fyrir árið 

2014-2015. Á framhlið kortsins 
er auðlesið götukort af stórum 
hluta Kópavogs með merkingum 
um afþreyingarstaði í bænum auk 
þess sem hægt er að sjá helstu 
leiðir inn og út úr Kópavogi. 

Ýmis fyrirtæki í Kópavogi lögðu 
verkefninu lið með því að aug-
lýsa í ferðakortinu og eru merkt 
sérstaklega inn á götukortið.
Á bakhlið kortsins er kort af 
helstu göngu- og hjólaleiðum í 
Kópavogi auk þess sem bent er á 

áhugaverði staði og stuttar göngu-
leiðir í bænum.  

Ferðakortið er gefið út í 10.000 
eintökum og er dreift ókeypis. 
Því hefur nú þegar verið dreift á 
upplýsingamiðstöðvar á höfuð-
borgarsvæðinu, hótel og gisti-
staði, kaffi- og veitingahús, 
verslanir, pósthús og sundlaugar 
svo fátt eitt sé nefnt. Þeir sem vilja 
panta upplag af ferðakortinu geta 
sent fyrirspurn á netfangið 
markadsstofa@kopavogur.is eða 
hringt Áshildi Bragadóttur 
framkvæmdastjóra í síma
570 1578. 

H
átt í 50 sumarstarfsmenn 
Þjónustumiðstöðvar 
Kópavogsbæjar sjá um 

grasslátt í Kópavogsbæ í ár auk 
þess sem stór svæði eru slegin 
af verktökum samkvæmt útboði. 
Önnur umferð í grasslætti er hafin 
en bæjarsvæði eru slegin misoft, 
frá einu og upp í fjögur skipti.

Grassláttur hófst um 
miðjan maí eins og 
venja er í bænum. 
Spretta hefur hins 
vegar verið óvenju-
mikil í sumar eins og 
bæjarbúar hafa eflaust 
orðið varir við, bæði 
vegna hlýinda og 
mikillar úrkomu. Þá 
hefur rigningartíðin 
einnig gert grassláttur 
erfiðari en ella og 

sláttumenn bæjarins því komist 
hægar yfir en oft áður.

Sem fyrr segir eru bæjarsvæði 
slegin misoft. Dæmi um svæði 
sem slegin eru oftar en einu sinni 
eru grasflatir í skrúðgörðum en 
manir við Vatnsenda eru dæmi um 
svæði sem slegið er einu sinni.

Ferðakort af 
Kópavogi

Grassláttur í 
fullum gangi

FERÐAMÁL

SUMARSTÖRF

Spretta hefur verið óvenjumikil í sumar eins og bæjarbúar 

hafa eflaust orðið varir við, bæði vegna hlýinda og mikillar 

úrkomu.
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V
örður tryggingar og 
Knattspyrnudeild Breiða-
bliks ætla að halda áfram 

sínu góða samstarfi en samstarfs-
samningur Varðar og knatt-
spyrnudeildarinnar hefur verið 
framlengdur. 

Vörður verður því áfram aðal-
styrktaraðili knattspyrnudeildar-
innar og styður þannig við bakið 
á öflugu uppeldis- og afreksstarfi 
Breiðabliks. Vörður hefur verið 
aðalstyrktaraðili félagsins undan-
farin fimm ár og hefur merki 
Varðar prýtt búninga knatt-
spyrnumanna og kvenna Breiða-
bliks. 

Samningurinn er báðum aðilum 
mikilvægur. Hann léttir undir 
við rekstur knattspyrnudeildar 
Breiðabliks sem rekur öflugt 
barna- og unglingastarf auk þess 
að eiga lið í efstu deild bæði karla 
og kvenna. Samstarfið styður 
enn frekar við þá vinnu sem 
knattspyrnudeildin hefur unnið 
síðastliðin ár við að fjölga iðk-
enndum í knattspyrnu og ala upp 
afreksfólk í íþróttinni.

Guðmundur Jóhann Jónsson, 

Vörður áfram 
aðalstyrktar-
aðili Breiða-
bliks

ÍÞRÓTTALÍF GAMLA MYNDIN

Vörður verður áfram aðalstyrktaraðili Breiðabliks í knattspyrnu.

Mynd: Héraðsskjalasafn Kópavogs

Samn-
ingurinn lét-
tir undir við 

rekstur knattspyrnu-
deildar Breiðabliks 
sem rekur öfl ugt 
barna- og ung-
lingastarf. Samstarfi ð 
styður enn frekar við 
þá vinnu sem knatt-
spyrnudeildin hefur 
unnið síðastliðin ár

forstjóri Varðar, segir það mikið 
ánægjuefni að fá tækifæri til að 
styðja áfram við metnaðarfullt 
starf Knattspyrnudeildar Breiða-
bliks og stuðla þannig að því að 
félagið verði áfram sá grundvöllö
ur íþróttastarfs í Kópavogi sem 
bæjarbúar geti verið stoltir af. 

Með þátttöku sinni tekur Vörður 
þátt í mikilvægu og uppbyggilegu 
barna- og unglingastarfi og setur 
um leið mark sitt á keppni þeirra 
bestu í knattspyrnu. 

Kvennalið Breiðabliks á fyrsta 
Íslandsmóti utanhúss 1972
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Þegar innritað var í Skóla-
hljómsveit Kópavogs í vor, kom 
í ljós að einungis var hægt að 
taka inn þriðjung þeirra barna 
sem sóttu um að komast í tón-
listarnám hjá hljómsveitinni.  
Skólahljómsveit Kópavogs býr 
við þröngan kost og vísa þarf 
nemendum frá vegna takmarkaðra 
kennsluplássa. Einungis er pláss 
fyrir 160 nemendur, ár hvert, og  
um 30 nýir nemendur komast að 
á hverju ári. Aðsóknin er gríðarleg 
og segir Össur Geirsson, skóla-
stjóri sveitarinnar, að tímabært sé 
að stofna fleiri hljómsveitir undir 
merkjum skólahljómsveitarin-
nar í Kópavogi. „Það væri ekki 

Það væri 
ekki 
óeðlilegt, 

miðað við íbúafjölda 
Kópavogs í dag, að 
hér væru starfræktar 
tvær til þrjár skóla-
hljómsveitir fyrir 
yngstu börnin.

óeðlilegt, miðað við íbúafjölda 
Kópavogs í dag, að hér væru 
starfræktar tvær til þrjár skólahl-
jómsveitir fyrir yngstu börnin. 
Ein í hugsanlega í Kórnum, önnur 
í Digranesi og sú þriðja kannski 
á Kársnesi,“ segir Össur. „Árið 
1970 bjuggu 10 þúsund manns í 
Kópavogi og þá voru 100 börn í 
skólahljómsveitinni. Samkvæmt 
þessu þá má gera ráð fyrir að það 
sé þörf fyrir 320 manna sveit 
þegar fjöldi íbúa í bænum er 
kominn upp í 32 þúsund. En 
þetta kostar allt peninga og 
við höfum hvorki fjármagn né 
viðunandi húsnæði til að gera 
þetta. Það er því engin lausn í 
sjónmáli og mér finnst alltaf jafn 

ömurlegt  að þurfa að vísa 
börnum frá sem sækja um að 
komast í skólahljómsveitina því 
ég veit að þetta nám gerir þeim 
rosalega gott,“ segir Össur, sem 
sjálfur sótti um að komast í 
hljómsveitina aðeins tíu ára 
gamall og komst að. 

25 ára starfsafmæli
Össur fagnaði í vor 25 ára starf-
safmæli sínu hjá hljómsveitinni 
með hátíðartónleikum í Salnum 
en hann hefur starfað sem stjórn-
andi sveitarinnar síðustu 20 
árin. „Fyrstu fimm árin var ég 
óbreyttur kennari, nýkominn frá 
djassnámi frá FÍH og með próf 
frá Berklee í Boston í djasstóns-
míðum og útsetningum í vasa-
num. Þá var sveitinni stýrt af Birni 
Á. Guðjónssyni, heitnum, sem 
margir landsmenn muna eftir, en 
hann stofnaði Skólahljómsveit 
Kópavogs haustið 1966 og vann 
ótrúlegt brautryðjendastarf.“ Árið 
1993 tók Össur við sem stjórn-
andi en nú starfa 17 tónlistar-
kennarar hjá skólahljómsveit-
inni sem kenna krökkunum á 
hljóðfærin og tónfræði allt þar til 
þau klára 10. bekk grunnskólans 
og útskrifast þá jafnframt frá 
skólahljómsveitinni. „Það hefur 
margoft sýnt sig að allt tón-
listarnám bætir námsárangur í 
grunnskóla. Krakkarnir verða 
markvissari í sínu námi, þau læra 

Tímabært að 
stofna fl eiri 
hljómsveitir

SKÓLAHLJÓMSVEIT KÓPAVOGS

Össur Geirsson, skólastjóri Skólahljóm-

sveitar Kópavogs.

að vinna saman að sínum mark-
miðum og tileinka sér 
fullt af gildum sem fylgja þeim inn 
í lífið auk þess sem þetta er mikið 
félagslíf og skemmtilegt,“ segir 
Össur sem útsetur mörg lög sveit-
arinnar en þau vekja alltaf athygli. 

Stuðmenn og Þursarnir
„Við vorum með á síðustu tón-
leikum lög eftir Stuðmenn, 
Spilverk Þjóðanna, Þursaflokkinn 
og Jakob Frímann Magnússon. 
Krakkarnir víkka út tónlistar-
þekkinguna með þessu og fara 
allt í einu að hlusta á Þursana, en 
mörg þeirra höfðu aldrei áður 
heyrt í þeim áður. Við tókum 
líka lög eftir Magga Eiríks, Sigfús 
Halldórsson og fleiri. Það er virki-
lega gaman að sjá hvað krakkarnir 
eru opin fyrir þessu og spilagleði 
þeirra skilar sér alltaf til áhorf-
enda,“ segir Össur.  Síðustu 
mánuðir hafa verið annasamir, 
rétt eins og venjulega, því yngri 
sveitirnar fóru á landsmót til 
Grindavíkur og Stykkishólms 
og léku víða. „Krakkarnir eru 
að standa sig vel og þau eru öll 
flottir hljóðfæraleikarar. Þess má 
líka geta að umstangið í kringum 
allt þetta væri líklega ekki hægt 
án öflugs foreldrafélags, sem 
fagnar einmitt 20 ára afmæli sínu 
nú um þessar mundir. Það hefur 
alltaf verið ótrúlegur kraftur í 
sjálfboðaliðum í kringum okkur 
og ber að þakka fyrir það,“ segir 
Össur. 

Hvað færðu út úr þessu starfi? 
„Skemmda heyrn og ónýtt bak,“ 
segir Össur og hlær. „Nei, í alvöru 
talað, þetta er gríðarlega krefjandi 
en jafnframt gefandi starf. Það 
gefur mér mikið að sjá krakkana 
vaxa og dafna í því sem þau eru 
að gera. Gleði þeirra og húmor 
smita út frá sér. Oft er þetta 
erfitt en afraksturinn er alltaf þess 
virði,“ segir Össur Geirsson, 
stjórnandi skólahljómsveitar 
Kópavogs. 

TENNISSKÓLINN Í SUMAR 
fyrir börn 5-13 ára

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

tennisíþróttarinnar í bland við skemmtilega bolta- 

hlaupa- og tennisleiki.
 

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

þau sömu en lögð er meiri áhersla á tennisæfingar 

og tennisspil.
 

Á báðum námskeiðum er lögð áhersla á að auka 

hreyfiþroska barnanna og fá allir nemendur bol og 

viðurkenningarskjal í lok námskeiðs. Í lok hvers 

námskeiðs er haldin pizzu- eða grillveisla.

NÁMSKEIÐ

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

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

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

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

er án endurgjalds.

 
VERÐ
Tveggja vikna námskeið hálfan daginn er 21.800 

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

þá er greitt fyrir hverja viku 10.900 kr. hálfan 

daginn en 15.900 kr. allan daginn. Systkina-

afsláttur er 10% fyrir hvert barn.

Hægt er lika að taka stakar vikur.

Byrjendanámskeið 
í tennis í sumar 
fyrir fullorðna

Þú getur byrjað í tennis. 
Sumarskráning er hafin.

Sumarkort í tennis

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

OG GÆSLA
ð k á k ið d f á kl

Skráning og upplýsingagjöf er hafin!
www.tennishollin.is

tennis@tennishollin.is
S: 564 4030

1.  námskeið: 10. júní –20. júní

2.  námskeið: 23. júní – 4. júlí

3.  námskeið: 7. júlí –18. júlí

4.  námskeið: 21. júlí –1. ágúst

5.  námskeið: 5. ágúst –15. ágúst

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

Tennisfélag Garðabæjar Tennisfélag Kópavogs

U
m 200 krakkar eru í Skóla-
görðum Kópavogs í sumar. 
Skólagarðar eru á þremur 

stöðum, í Fossvogsdal, Kópavogs-
dal og við Hörðuvallaskóla. Þá 
hafa um 150 íbúar Kópavogs 
nýtt sér aðgang að garðlöndum 
bæjarins. Þau eru á fimm stöðum 
í bænum.

Skólagarðar hafa verið reknir á 
vegum Kópavogsbæjar síðast-
liðin fimmtíu ár eða svo. Þeir 
eru ætlaðir börnum á aldrinum 
sex til þrettán ára. Börnin fá 
kartöfluútsæði, plöntur og fræ í 
skólagörðunum ásamt leiðsögn 
við ræktun algengustu matjurta.
Leiðbeinendur og aðstoðar-
menn starfa með börnunum, en 
auk ræktunarinnar er bryddað 
upp á ýmsu skemmtilegu, farið í 
skoðunarferðir, grillað og fleira.

Kópavogsbær hefur einnig  leigt 
út garðlönd til íbúa bæjarins um 
árabil. Hvert garðland er 25 
fermetrar að stærð. Hver leig-
jandi getur verið með tvo skika en 
skilyrði fyrir úthlutun er að eiga 
lögheimili í Kópavogi.

Um 180 skikar eru í útleigu í 
ár, sem er fækkun síðan í fyrra. 

Kuldatíðin í fyrrasumar er megin-
skýring þess að færri Kópavogs-
búar leigðu sér garðskika í ár 
að mati Friðriks Baldurssonar 
garðyrkjustjóra, léleg spretta í 
fyrra dró úr áhuganum.

Fyrirtaks spretta hefur hins vegar 
verið í skólagörðum og garðlönd-
um í sumar enda júní óvenju hlýr. 
Þá hefur vætutíð haft góð áhrif á 
gróðurinn.

Garðlöndin eru á fimm stöðum 
í bænum, neðan Kjarrhólma og 
við Víðigrund í Fossvogsdal, 
við Kópavogstún, Núpalind og 
Arnaresveg á mörkum Sala- og 
Kórahverfis. Notendur garðanna 
hafa aðgang að vatni og verk-
færum.

Kópavogsbúar rækta 
garðinn sinn

GARÐRÆKT

Mæðginin Níels Jóhann Júlíusson og Katrín 

Níelsdóttir í skólagörðum í Kópavogsdal.



KÓPAVOGSBLAÐIÐ 7

1,5 – 2 kg lambakótilettur 
(4-5 stk á mann)

Kryddblanda 
2 msk salt
2 tsk sykur
½ tsk paprika
¼ tsk turmerik
¼ tsk laukduft
¼ tsk hvítlauksduft
Kótilettunum er velt upp
úr kryddblöndunni og 
grillaðar í 3-4 mín á 
hvorri hlið, lengur ef vill.

Réttur mánaðarins
Rétt mánaðarins leggur til Þorvaldur Egilson sem hefur langa og góða reynslu í eldamennsku þar 
sem hann hefur annast matreiðslu meðal annars á Hótel Gíg, KEA Akureyri auk þess sem hann 
starfrækti Hreðavatnsskálann í ein 8 ár þar sem margir rétta hans nutu mikilla vinsælda.

Matur og vín:

Masi Modello rauðvín – 75 cl
– 1.890 kr – 
Ítalía / Veneto 
Kirsuberjarautt. Létt meðalfylling, ósætt, 
fersk sýra, mild tannín. 
Rauð ber, lyngtónar, vanilla.

Masi Modello hvítvín – 75 cl
– 1.890 kr – 
Ítalía / Veneto 
Fölgrænt. Létt fylling, þurrt, mild sýra. 
Ljós ávöxtur, epli, melóna.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

Lambakótilettur með 
kryddsmjöri

Kryddsmjör
250 g mjúkt smjör
1 dl BBQ-sósa
1 msk graslaukur, smátt saxaður
½ rautt chilli, fræhreinsað og smátt saxað
1 tsk maple sýróp
Gott er að blanda smjörið með töfrasprota 
og geyma í kæli þar til það er notað.
Gott er að nota t.d. ostaskera til að fá 
þunnar sneiðar af kryddsmjöri og leggja
yfir kótiletturnar um leið og þær eru 
teknar af grillinu.
Borið fram með frönskum kartöflum
eða bakaðri kartöflu,fersku salati og 
grilluðum maís.
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92

kopavogur.is

Lifandi menning allt árið um kring

BÓKASAFN KÓPAVOGS | Hamraborg 6a | Sími 570 0450 | bokasafnkopavogs.is
GERÐARSAFN | Hamraborg 4 | Sími 570 0440 | Frítt inn á miðvikudögum, lokað mánudaga | gerdarsafn.is
TÓNLISTARSAFN ÍSLANDS | Hábraut 2 | Sími 570 1693 | tonlistarsafn.is
SALURINN TÓNLISTARHÚS | Hamraborg 6 | Miðasala 5 700 400 | Fjölbreytt dagskrá | salurinn.is
NÁTTÚRUFRÆÐISTOFA KÓPAVOGS | Hamraborg 6a | Sími 570 0430 | Aðgangur ókeypis | natkop.is
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„Stelpum var áður
bannað að spila á 
takkaskóm á grasi“

KNATTSPYRNA KVENNA

K
ópavogur er vagga 
knattspyrnu kvenna á 
landinu og Ingibjörg Hin-

riksdóttir er ein þeirra sem hvað 
ákafast hafa rutt brautina hjá 
Breiðabliki. Sjálf vill hún þó gera 
sem minnst úr því. „Brautryð-
jandinn er eiginlega Valdi gamli 
vallarvörður á Vallargerðisvelli 
sem árið 1969 vildi að stelpur í 
Kópavogi fengu að æfa fótbolta. 
Synir hans; Valdimar, Brynjar og 
Sigurjón fengu að æfa og leika 
knattspyrnu en dætur hans; Rósa 
og Kristín Silvía sátu eftir. Þær 
vildu líka spila fótbolta og Valdi 
hleypti þeim út á völlinn. Sjálf var 
ég í austurbænum og tók þátt í að 
stofna ÍK árið 1976 með pabba 
mínum, Hinriki Lárussyni, og 
fleirum. Hann hefur aldrei verið 
sérlegur aðdáandi Breiðabliks og 
vildi frekar að ég léki mér í fót-
bolta á skólalóðinni eða með 
strákunum í ÍK. Þar vorum við 
nokkrar eins og Magga Sig og 
einhverjar fleiri og seinna komu 
til liðs við okkur leikmenn eins 
og systurnar, Þóra og Ásthildur 
Helgadætur, sem varla stóðu út úr 
hnefa á þessum tíma.“ 

Fyrsta Gull- og silfurmótið
„Ég hafði farið á nokkrar æfingar 
hjá Breiðabliki, gat náttúrulega 
ekki mikið svo ég tók dómara-
prófið árið 1982. Örfáum 
árum siðar efndu þeir Sigurður 
Steinþórsson og Sveinn Skúlason 
til æfingamóts fyrir ungar stúlkur, 
sem þeir nefndu Gull-og silfur-
mótið, í höfuðið á verslun Sig-
urðar, Gull- og silfur. Dætur þeirra 

fengu nefnilega ekki að fara á nein 
æfingamót á meðan jafnaldrar 
þeirra og bekkjarbræður fóru 
á Pollamót í Vestmannaeyjum. 
Svona þróast þetta. En þetta voru 
auðvitað aðrir tímar. Á þessu 
fyrsta móti var bara einn flokkur 

sem keppti og aðeins fjögur eða 
fimm lið. Allur ágóði af fyrstu 
mótunum fór í að senda Blika-
stelpur í viku æfingaferð til Lauga-
vatns. Síðar tók knattspyrnudeild 
Breiðabliks yfir þetta mót og 
ágóðinn dreifðist í allt yngri flokka 
starfið. Mótið, sem núna heitir 
Símamótið, er gríðarlega um-
fangsmikið batterí í dag.“ 

Breiðablik alltaf barist fyrir 
jafnrétti
Hvers vegna náði knattspyrna 
kvenna að festa svona djúpar 
rætur í Kópavogi? 
„Það tel ég að megi m.a. rekja til 
þess að Gull- og silfurmótið, sem 
við köllum Símamótið í dag, 
náði mjög fljótt að festa sig í sessi 
auk þess sem fyrsti gullaldartími 

Breiðabliks var 
einmitt á 
þessum árum. 
Þær urðu 
Íslands-
meistarar 1977, 
´79, ´80, ´81, 
´83 og ´90 og 
unnu tvöfalt 
´81, ´82 og 
´83. Það hafði 
gríðarlega 
mikið að segja. 
Breiðablik 
var, að ég tel, 
fyrsta félagið 

til að bjóða upp á yngri flokka 
þjálfun í knattspyrnu kvenna og 
er nú með alveg niður í 8. flokk. 
Áður voru bara tveir flokkar sem 
æfðu; meistaraflokkur og „yngri.“ 
Breiðablik hefur alltaf staðið sterkt 
við bakið á rétti stelpna til að iðka 

knattspyrnu og barist fyrir jafn-
rétti. Stelpum var til dæmis 
bannað að spila á takkaskóm á 
grasi undir lok síðustu aldar, 
vegna þess að vallarstjórar, sem 
margir hverjir eru einstaklega 
sérlundaðir menn, töldu að þær 
skemmdu það meira en strákarnir. 
Að hugsa sér, einföld eðlisfræði 
um hraða, þyngd og fallþunga er 
fljót að afsanna slíkar kreddur! En 
svona var þetta. Það hefur kostað 
blóð, svita og tár að breyta við 
horfum en sem betur fer er staðan 
gjörbreytt núna.“ 
  
Hvernig voru fyrstu gull- og silfur-
mótin? 
„Mótið var fyrst á Smárahvamms-
velli og óx út frá því. Það var 
rosalega gaman. Ég fyllti bílinn 
minn af Tommahamborgurum, 
sem var nú aðallinn þá, eftir 
keppnisdaginn og mætti með á 
kvöldvöku í Digranesinu. Linda P, 
alheimsfegurðardrottning, 
afhenti verðlaun og Maggi 
Scheving sýndi þrekæfingar. 
Þetta var sko ekkert slor,“ segir 
Ingibjörg og brosir. „Það er 
margs að minnast og flestar bestu 
knattspyrnukonur landsins hafa 
stigið fyrstu skrefin sín á mótinu 
okkar hér í Kópavogsdalnum. 
Ég man sérstaklega eftir hvað 
flest lið voru skíthrædd að mæta 
ÍBV, hérna um árið. Þær voru þá 
ekki eiginlega að fara að spila 
gegn ÍBV heldur miklu frekar 
gegn Margréti Láru sem þær 
réðu ekkert við. Auk hennar 
má nefna og Þóru Helgadóttur, 
Katrínu Jónsdóttir, Ásthildi, 
Möggu Óla, Söru Björk og margar 
fleiri. Þær léku allar hér á mótinu. 
Það jákvæðasta í þessu er að hér 
er uppeldisstöð knattspyrnu 
kvenna á Íslandi og mun vera um 
ókomna tíð. Símamótið er „fyrst 
og fremst.“ Fyrsta mót sinnar 
tegundar og langfremst á landinu. 
Mótið hefur fest sig svo í sessi 
að hér mæta fyrrum leikmenn á 
mótinu með dætur sínar og hafa 
jafnvel mætt hér í mörg herrans 
ár, sem leikmenn, þjálfarar og nú 
mæður. Hér mætast kynslóðirnar 
og það er svo merkilegt að það er 
alltaf sólskin þegar þetta mót fer 
fram. Ég man eftir nokkrum 
mótum þar sem sólin skein frá 
fimmtudegi en uppúr klukkan 
þrjú á sunnudegi fór að rigna en 
það var bara til að vökva vellina,“ 
segir Ingibjörg Hinriksdóttir. 

Ingibjörg Hinriksdóttir.

Eitt af mörgum gullaldarliðum Breiðabliks á síðustu öld, í strigaskóm.

S
temningin sem myndast á Símamótinu er einstök. Yfir eina helgi flykkjast 
þúsundir knattspyrnustúlkna og aðstandenda þeirra í Kópavoginn og 
taka þátt í stærsta fótboltamóti landsins. Þær yngstu eru fimm ára og þær 

elstu eru sjö ára. Mæður og feður hlaupa á milli valla til að horfa á eldri og yngri 
systur etja kappi við buffum skreytta kola og stríðsmáluð andlit. Þetta er stóra 
stundin þar sem stúlkur fá að njóta þess að spila með vinkonum sínum. 
Bakpokaklyfjaðir pabbar leiða syngjandi hópa milli valla og mömmur þurrka tár 
og gæta að því að ávallt sé stutt í næsta vatnsbrúsa. Ef þú vilt ekki fá fótboltalög á 
heilann skaltu halda þig fjarri.  

Breiðablik er stolt af Símamótinu. Það hefur vaxið og dafnað í þrjátíu ár og á 
bakvið tjöldin er herskari af sjálfboðaliðum að dæma leiki, elda og bera fram 
mat, gæta að gistirýmum, skipuleggja mótið, hlaupa með úrslit, manna sjúkra-
tjöld, þrífa ganga og leggja sitt af mörkum til að gera mótið sem best úr garði. 
Teymið á bakvið mótið er ósýnilegt en almáttugt og það má þakka þeim í hljóði 
á kvöldin fyrir þeirra starf.

Mót í þróun 
Keppt er í 7. 6. og 5. flokkum kvenna. Undanfarin ár hafa átt sér stað ýmsar 
breytingar á keppnisfyrirkomulagi. Í tveimur yngstu flokkunum er nú keppt í 5 
manna liðum. Reyndir yngri flokka þjálfarar Breiðabliks hafa tekið þátt í að leiða 
þá þróun sem er orðin að raunveruleika í keppni þeirra yngstu að þau fá nú fleiri 
snertingar við boltann og fleiri tækifæri til að sóla, skjóta og verjast. Stúlkurnar 
munu búa að því lengi að kunna betur að fara með boltann og fá stærra hlutverk. 

Nú er ekki lengur keppt í hefðbundinni ABCD keppni. Þjálfarar reyna að raða 
liðum í viðeigandi keppni í byrjun móts en ef hún reynist of þung fær liðið 
verkefni sem er meira við hæfi daginn eftir. Sömuleiðis ef keppnin er of létt. 
Við köllum þetta keppni og alveg eins og í Olsen Olsen við mömmu og pabba 
reynum við að vinna alla leiki. Stundum tekst það og stundum ekki. En maður 
á alltaf að skemmta sér í fótbolta. Frá því að við breyttum þessu fyrirkomulagi 
hefur jöfnum leikjum fjölgað og ójöfnum fækkað. Á síðasta degi eiga flestir 
möguleika á að vinna bikar. Gleði og ánægja hefur aukist sömuleiðis. 

Skemmtilegar minningar
Ég hef fylgt fjölda stúlkna eftir á Símamótið og á margar skemmtilegar 
minningar. Undanfarin ár hefur fjölgað mjög í kvennaflokkum félagsins og því 
er hlaupið á milli valla til að ná öllum leikjum. Ég hef þjálfað stelpur sem hafa 
tapað í undanúrslitum fjögur ár í röð á því að draga hagstæðara spil en móther-
jarnir. Í fyrra fundum við svo þjálfara með ótrúlega hæfileika í spilagöldrum en 
Rósa Hugosdóttir dróg hvert spilið á fætur öðrum sem kom liðinu hennar vel. 
Úrslitaleikurinn við Keflavík í 5. flokki í fyrra var jafn og spennandi. Liðin gáfu 
fá færi á sér og spiluðu alla leið í gegnum framlengingu. Þá mætti Rósa og dróg 
betra spil og stelpurnar trylltust úr fögnuði. Það var skrýtið að vinna þannig en 
stelpurnar okkar höfðu líka tapað þannig áður. Engum varð meint af nema kann-
ski nokkrum hjartveikum foreldrum. Ef maður vinnur mótið sem þjálfari er ekki 
séns að sleppa með þurran þráð undan stelpunum. Þær tæma úr brúsunum yfir 
mann eins og það sé eitthvað fyndið. Ég mæli með því að allar stelpur á mótinu 
tæmi úr brúsanum sínum yfir þjálfarann að minnsta kosti einu sinni sama 
hvernig gengur. Ég mæli með því að þjálfarar hafi með sér föt til skiptanna. 

Áður en mótinu var skipt í jafningjamót áttum við mjög ójafnan leik við annað 
lið. Ég stöðvaði leikinn í stöðunni 4-0 eftir fimm mínútur og lofaði stelpunum 
öllum máltíð á Subway ef þær gætu skorað mark með því að allar í liðinu sendu 
boltann á milli sín. Leikurinn varð mjög furðulegur í kjölfarið en endaði 6-0 og 
ég varð sex þúsundum krónum fátækari. Ég er hættur að lofa Subway því annað 
loforð um skallamörk fór illa og ég er stórskuldugur í samlokum. 

Í leik fyrir tveimur árum þurfti eitt liðið okkar að jafna leikinn til að komast í un-
danúrslit. Þegar hálf mínúta var eftir ákváðu tvær stúlkur sem voru útaf að best 
væri að biðja til guðs almáttugs, lokuðu augunum og lögðust á bæn. Þjálfarinn 
hristi höfuðið yfir þessu en þá sólaði miðjumaðurinn sig í gegn og skoraði. “Það 
virkaði” hrópuðu leikmennirnir og máttur bænarinnar þótti sannaður. Sama 
sumar lofuðu þjálfararnir að allir leikmenn flokksins (80 stelpur) mættu rassa þá 
ef ákveðin markmið næðust. Fjórir þjálfarar fengu samtals 80 bolta hver 
fljúgandi í áttina af afturendanum á sér á næstu æfingu eftir mót. Sem betur fer 
voru þær þreyttar og miðið aðeins skakkt.  

Eitt árið áttust við Breiðablik og Stjarnan í bikarkeppni kvenna sömu helgi og 
Símamótið fór fram. Þá fylltist stúkan af þátttakendum sem vildu horfa á 
stjörnurnar sínar spila. Eitthvað sló í brýnu milli þjálfara liðanna. Daginn eftir 
var umtalað þegar annar þjálfarinn sagði hinum að vera ekki að tala við sig en 
bara mjög ókurteislega. 

Það er mjög gaman að fylgjast með mótinu þótt maður sé ekki sjálfur að þjálfa 
á því. Eitt sumarið dæmdi ég leiki í 6. flokki kvenna og tók eftir tveimur 
snaggaralegum leikmönnum. Þær komu svo báðar til mín í Knattspyrnuskóla 
KSÍ á Laugarvatni þegar þær voru orðnar fjórum árum eldri og eru nú búnar að 
spila landsleiki fyrir yngri landsliðin. Talandi um dómara þá kom einn þjálfari 
í 7. flokki kvenna til mótsstjórnar og vandaði dómaranum í leik sínum ekki 
kveðjurnar. Hún var spurð hvort henni finndist virkilega að Alfreð Finnbogason 
væri lélegur dómari. 

Góða skemmtun 
Mót barna eiga að vera jákvæð og skemmtileg. Þjálfarar þurfa að passa sig að 
muna sitt hlutverk. „Þið þurfið að berjast um alla bolta!“ sagði einn og var 
spurður á móti hvort það væru margir boltar inná. Foreldrar þurfa að skilja 
upplifun barnsins. „Hvað er staðan?“ spurði ung dama sem kom útaf í 
spennandi úrslitaleik. Tvö-núll sagði þjálfarinn. „Fyrir hverjum?“ spurði þá 
væntanlegur sigurvegari. Ég vona að þið skemmtið ykkur vel á bestu helgi 
sumarsins.

Daði Rafnsson, yfirþjálfari yngri flokka Breiðabliks.

Símamó
Besta helgi sumarsins
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Undirbúningur 
í fullum gangi

SÍMAMÓTIÐ

1900 keppendur, 400 þjálfarar og 
um 500 sjálfboðaliðar leggjast á 
eitt að gera Símamótið í Kópavogi 
eftirminnilegt. Áætla má að með 
ættingjum og vinum keppenda 
verði um 10 þúsund gestir á 
mótinu um helgina. 

Gríðarleg vinna liggur að baki 
svona móti en unglingaráð 
Breiðabliks hóf skipulagningu 
mótsins í janúar. Sjá þarf um mót-
stjórn, að skrá úrslit, öryggis-

gæslu, bílastæðagæslu og 
dómgæslu og að dreifa mat, svo 
nokkuð sé nefnt. Um þrjú 
hundruð gestir gista í Smáraskóla 
og Salaskóla um helgina.

I
ngólfur Þórarinsson, 
sem oftast er nefn-
dur Ingó veðurguð, 

treður upp með gítarinn 
á opnunarhátíð Símamót-
sins.

“Ég hvet stelpurnar til að 
hafa gaman af mótinu en 
þarna verða til minningar 
sem þær munu sennilega 
eiga það sem eftir er af 
ævinni. Ég hvet þær til að 

búa til góða stemningu 
innan liðsins og reyna 
að vera ekki að rífast og 
skammast þó á móti blási. 
Jákvæðu liðunum gengur 
oftast best. Ég hlakka 
mikið til að koma og syng-
ja fyrir þær og hvet þær til 
að  rifja upp helstu lögin  
mín. Ég hef sjaldan spilað 
á stað þar sem allir kunna 
alla textana mína jafn vel.“

ótið 2014

Stelpurnar í Breiðablik mæta vel undirbúnar á Símamótið í ár.

Símamótið 
er hin eigin-
lega bæjar-

hátíð Kópavogs, að 
margra mati

„Jákvæðu liðunum 
gengur oftast best“

Dagskrá Símamóts

Ingó veðurguð.

Fimmtudagur 17. júlí
16:30 Byrjað að taka við þátt-
tökugjöldum og afhenda móts-
gögn í nýju stúkunni. 17:30 - 
19:15 Kvöldmatur í Smáranum 
fyrir lið sem gista 19:30 Skrúð-
ganga leggur af stað frá Digranes-
kirkju að Kópavogsvelli. 
20:00 Setning á Kópavogsvelli 
með Ingó Veðurguð.
Föstudagur 18. júlí
07:00–10:00 Morgunmatur fyrir 
lið sem gista. 09:00–18:00 Leikið 
í riðlum.17:30–19:15 Kvöldmatur 
í Smáranum fyrir lið sem gista.
Laugardagur 19. júlí
07:00–10:00 Morgunmatur fyrir 

lið sem gista. 09:00–18:00 Leikið 
í riðlum. 17:00-19:00 Grill fyrir 
keppendur og aðra mótsgesti við 
nýju stúkuna. 18:30 Landsliðið 
– Pressan á Kópavogsvelli (valið 
úr 5. flokki). 20:00 Skemmtun í 
Smáranum. SamSam og Friðrik 
Dór. 
Sunnudagur 20. júlí
07:00–10:00 Morgunmatur fyrir 
lið sem gista. 08:30–15:30 
Leikið í riðlum og úrslita-
keppni (verðlaunaafhending úti 
á Kópavogsvelli strax að leikjum 
loknum).
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Við styðjum 
stelpurnar okkar

www.simamotid.is

Hvalur hf.

Hvalur hf.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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Við styðjum 
stelpurnar okkar

www.simamotid.is
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KÓPAVOGSBLAÐIÐ
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Litríkir varalitir í sumar

Ódýr Rasberry tölva

Náttúrufegurð 
Vatnsenda 
innblástur 
prjónalistar

Sumarnámskeið 
fyrir börn

M
ér finnst 
ég alltaf 
líta best 

út á sumrin. 
Húðin nærist af 
D-vítamíni frá 
sólinni og hárið 
verður ljóst og 
fallegt. Falleg 
húð er undirstaða 
fallegrar förðunar. 
Þess vegna hugsa 
ég mikið um húð-
ina. Á veturna passa ég að bera 
á mig rakamikil krem þar sem 
ég verð mjög þurr. En á sumrin 
ber ég á mig sólarvörn á hver-
jum morgni og finnst það brýn 
nauðsyn. Kaldhæðnislegt, þar 
sem nánast engin sól er búin að 
láta sjá sig hér á landi í sumar. 
En þetta er samt orðinn vani 
hjá mér sem mér finnst að flestir 
ættu að tileinka sér. Nauðsynlegt 
er að við verndum húðina fyrir 
geislum sólarinnar.

Þar sem húðin verður falleg 
og ljómandi á sumrin og augn-
förðunin ekki eins dökk, einblíni 
ég oftast meira á varirnar. Mér 
finnst svo 
fallegt þegar 
kvenmenn eru 
lítið farðaðar 
með vel snyr-
tar augabrúnir, 
látlausa húð 
og augu og 
með fallegan 
lit á vörum. 
Ég er núna 
með orange og 
peach tóna á 
heilanum, eins 
ófrumlegt og 
það er. Mér 
finnst ég samt 
sjálf engan 
vegin 
„púlla“ það. 
Mér finnst ég 
verða of áber-
andi og fá gular tennur. Ég held 
að fleiri kannist við þennan van-
da, ekki satt? Þó maður virðist 
brúnni fyrir vikið.
  
Ég hef komist að því að með 

þessum trixum hér fyrir 
neðan ætti maður bara að 
líta þokkalega út með or-
ange tónaða varaliti. Í fyrsta 
lagi að jafna út húðlitinn og 

hylja rauðu svæðin 
á andlitinu með 
góðum hyljara. 
Tannbursta sig 

áður en maður 
setur hann á 
(treystið mér). 
Smella á sig 

smá sólarpúðri og 
bera gulleitan hyljara 
í kringum varir. Þá er hægt að 
móta varirnar betur og maður 
lítur ekki út eins og trúður þar 
sem maður er stundum rauður í 
kringum varirnar fyrir. Sniðugt 
er líka að velja varablýant sem 
gefur aðeins rauðleitan tón og 
bera hann yfir allar varirnar sem 
grunn.  Voilá! 

Á þessum myndum nota ég vara-
blýant nr.03 frá CoolCos sem er 
rauðorange. Ber hann yfir allar 
varirnar svo varaliturinn haldist 
einnig betur á. Á myndunum er 
ég með Creamy Lipstick 

Tangerine (1) 
frá CoolCos sem 
er eldrauður 
orange litur og 
Creamy Lip-
stick Electric 
Crimson (2) frá 
CoolCos sem er 
skær rauð-or-
ange litur! Alveg 
klikkaðir fyrir 
sumarið til þess 
að lífga upp á 
leiðinlega rign-
ingardaga eða 
sumarpartýin 
sem vara langt 
fram á nótt.
1. 2. 

Ég vona að þessi 
ráð komi ykkur 

að góðum notum. Að þið getið 
tekið aftur upp flottu orange 
varalitina sem þið keyptuð fyrir 
löngu, því ykkur fannst þeir svo 
flottir, en þorðuð ekki að nota 
vegna þess þið lituð út eins og 

KÓPAVOGSTÍSKAN

GRÆJUHORN EINARS TÓMASAR

SKAPANDI SUMARSTÖRF

SIGLINGANÁMSKEIÐ

a ég að bera

þessum trixum
neðan ætti m
líta þokkaleg
ange tónaða 

þ g

lagi að jafna 
hylj
á a
góð
Ta

áðu

smá

trúðar með gult flúor á tönnu-
num. Sumartíminn er svo san-
narlega tíminn til þess að púlla 
litsterka og fallega varaliti.

Helga Karólína

R
asberry Pi tölvan er ótrúleg 
græja. Hún var búin til að 
kenna börnum að forrita en 

núna er hún með marga aukahluti 
eins og til dæmis myndavél og 
margt fleira. Það er hægt að kaupa 
Rasberry B eða A. Rasberry B er 
nýrri og öflugri. Það er mjög létt 
að setja hana upp. Maður byrjar á 
að kaupa 8Gb SD kort og niður-
halar noobs Rasberry forritinu. 
Svo setur maður noobs forritið á 
SD kortið og skellir kortinu inn í 
Rasberry og velur forritið sem á 
að nota. En meira um tækið. Það 
er er með tvo USB lesara, 1 SD 
korta lesara, 1 internet innstungu, 
1 módem og 1 hátalara tengi, 1 
gamla gula snúru og innstungu. 

S
iglingaklúbburinn Kópanes 
er með sumarnámskeið fyrir 
börn á aldrinum 9 til 12 ára. 

Námskeiðin eru tvískipt fyrir og 
eftir hádegi, tvær vikur í senn. 
Mikil ásókn er á siglinganám-
skeiðin og var snemma orðið 

fullbókað á öll námskeið sumars-
ins sem lýkur 18. þessa mánaðar, 
en 85 börn hafa unað hag sínum 
vel við fjöruborðið við fræðslu 
og leik, í kajakróðri, á árabátum 
og ekki síst að hoppa í sjóinn á 
góðviðrisdögum.

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

L
istamaðurinn Ýr Jóhanns-
dóttir og prjónavélin 
Brother KH 950i, skipa 

listahópinn, Ýrúrarí. „Mig 
langaði að nota sumarið til að 
kynnast prjónavélinni minni 
betur og halda áfram með mína 

hönnun.,“ segir Ýr sem hefur pr-
jónað frá 9 ára aldri en eignaðist 
prjónavélina í byrjun árs. Vélin 
er frá árinu 1990 og er hægt að 
tengja við sjónvarp fyrir myn-
sturshönnun. „Ég sæki mikinn 
innblástur í náttúrufegurð 

Vatnsenda en þar er ég með mína 
vinnuaðstöðu. Vatnsendi hefur að 
geyma fallegar náttúruperlur sem 
margir missa af að njóta og því 
stefni ég á að halda sumarhátíð 
þar í lok sumars. „Þar verður 
hægt að skoða verkin mín en 

einnig njóta listar annarra lista-
manna í Skapandi Sumar-
störfum og mun ég auglýsa 
hátíðina þegar nær dregur“. 
Hægt er að fylgjast með störfum 
Ýrúrari á vefsíðunni: yrurari.
com

Einar Tómaws Grétarsson, 13 ára, er 

græjusérfræðingur Kópavogsblaðsins.

Opið allan 
sólarhringinn

í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakkag



KÓPAVOGSBLAÐIÐ 13

KOMDU Í 
FÓTBOLTA

Það leika að meðaltali

250 
landsliðsmenn fótbolta

Alls leika um

20.000
fótbolta með liðum

Það leika að meðaltali

landsliðsmenn fótbolta

Alls leika um

fótbolta með liðum
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GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Þ
að hefur verið nokkuð 
viðurðaríkt í Íþróttafélaginu 
Glóð á þessu nýliðna vori. 

Hátíðasýning félagsins var þann 
10. maí og tókst vel. Sýningin var 

Nóg um að vera í 
Íþróttafélaginu Glóð

ÍÞRÓTTALÍF

haldin í Smáranum og voru eitt-
hvað á fimmtahundrað manns 
sem mættu. Þetta var afmælis-
sýning Glóðar sem starfar nú á 
sínu tíunda starfsári. Sýningin var 

hluti af dagskrá Kópavogsdaga og 
var því öllum boðið án endur-
gjalds. Þess má geta að sýningin 
var tekin upp á disk sem er til 
sölu m.a. hjá formanni á Digra-
nesheiði 34. Æfingar voru svo út 
maí í Kópavogsskóla.

Á þjóðhátíðardaginn sá Glóð um 
hátíðaveitingar í Gjábakka. Þetta 

Gunnar Rögnvaldsson leiðsögumaður um Skagafjörð ásamt ferðalöngum á Tunguhálsi að 

horfa út Skagafjörðin.

Sigurbjörg Björgvins að fræða Dúu Jónasdóttur um staðhætti í Fljótum í Skagafirði.

Frá vinstri Kristbjörg, Sigurbjörg Björnsdóttir og Sigurbjörg Björgvins. Myndin er tekin 

á Hofsósi þar sem sér vestur yfir Skagafjörðinn í átt að Tindstóli sem er Esjan þeirra 

Sauðkrækinga.

Kópavogs-
bær hefur 
styrkt 

félagið með húsnæði 
til æfi nga án endur-
gjalds og ber að 
þakka það en það 
sem helst takmarkar 
reskturinn er tak-
mörkuð aðstaða.

er ein helsta fjáröflun félagsins 
sem hefur aðeins félagsgjöld og 
frjáls framlög til daglegs rekstrar. 
Reynt er að láta æfingagjöld næg-
ja fyrir launum þjálfara. Öll önnur 
vinna í Glóð er unnin í sjálfboða-
vinnu. Kópavogsbær hefur styrkt 
félagið með húsnæði til æfinga án 
endurgjalds og ber að þakka það 
en það sem helst takmarkar 
reksturinn er takmörkuð aðstaða.
Glóð skipulagði Ólympíudag-
inn 23. júní með göngu um 
nærumhverfið. Gengið var um 
Víghólssvæðið og skoðað  hvar 
bújörðin Digranes stóð. Milli 30 
og 40 manns mættu með vatn í 
flösku og vildu með því undir-
strika einkunnarorð Glóðar  
Hreyfing  -  Fæðuval  - Heilsa.
Þjálfarar Glóðar gáfu ekki kost 

á að fara á Landsmót 50+ sem 
haldið var á Húsavík dagana 21 
– 22 júní og þar af leiðandi voru 
engir dansarar frá Glóð þar.  Eigi 
að síður fóru keppendur í Ringó 
og sundi og komu heim með 7 
gull og 1 silfur.  Vel af sér vikið. 
Nokkrir Glóðarfélagar fóru ásamt 
félögum í Vestfirðingafélaginu í 
Söguferð um Skagafjörð dagana 
25 – 27. júní. Gist var á Löng-
umýri og skartaði Norðurland 
sínu fegursta fyrir gestina.

Starfsemi félagsins hefst svo 
aftur í byrjun september og eru 
áhugsamir beðnir að fylgjast með 
auglýsingum síðarihluta ágúst-
mánaðar.

Gefum  -  Gleðjumst  -  Njótum sumarsins

Nokkrir ferðafélagarnir við styttuna af Jóni Austmann sögufrægum ferjumanni yfir héraðs-

vötnin, sem voru oft erfiður farartálmi áður en brýrnar voru byggðar.

Ögra hinu hefðbundna 
tónleikaformi

SKAPANDI SUMARSTÖRF

H
ildur Elísa 
Jónsdóttir 
og Hilma 

Kristín Sveinsdóttir 
eru ungar klarínettur 
sem báðar stefna á að 
ljúka klarínettunámi 
sínu hér heima næsta 
vor. Í sumar starfa 
þær innan Skapandi 
Sumarstarfa sem Dúó 
Nítsirkasíle, en það 
er tónlistarhópur 
sem leggur áherslu 
á flutning á nýrri 
tónlist. „Meginmark-
miðið er að finna 
nýjar leiðir til að ögra 
hinu hefðbundna 
tónleikaformi hvað 
varðar staðsetningu, 
tímasetningu, tilraunir 
með rými, efnisskrá 
og samruna við aðrar listgreinar,“ 
segja þær stöllur. Í sumar munu 

þær standa fyrir fjölbreyttu tón-
leikahaldi í Kópavogi þar sem  
hægt verður að heyra þær leika 

klassísk verk í bland við glæný 
verk eftir ung tónskáld. Nýsköpun 
í tónlist er þeim mikið hugðarefni. 
„Við viljum skapa vettvang fyrir 
ung tónskáld til að spreyta sig á 
þessari hljóðfærasamsetningu, 
náinni vinnu með hljóðfæraleiku-
rum og heyra verk sín flutt opin-
berlega,“ segir Hildur Elísa. 
Nokkrir tónleikar verða haldnir 
yfir sumarið en nú þegar hafa á 
annan tug tónskálda, bæði inn-
lendra og erlendra hafist handa 
við að semja verk fyrir þær í Dúó 
Nítsirkasíle. Íbúar Kópavogsbæjar 
geta því búist við mikilli grósku í 
tónlistarlífi bæjarins í sumar.
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Helstu sérfræðingar landsins í göngu- og 
hlaupagreiningum.

Hafa tekið 50.000 íslendinga í göngu– og 
hlaupagreiningu.

Fullkominn greiningarbúnaður og það nýjasta í 
innleggjum, skóm og fylgihlutum.

Fagfólk í sölu og þjónustu.

Veljum einungis gæðavörur til að selja í verslun 
okkar í Bæjarlind.

Stórar skóstærðir: kvenna stærðir upp í 43 og karla 
stærðir upp í stærðir 50.

Mikið úrval af Compression sokkum og fatnaði.

Gongugreining.is er öflug upplýsingasíða á netinu.

Förum með fyrirlestra, greiningar og skóráðgjöf í 
íþróttafélög, hópa og fyrirtæki.

Brooks, Ecco, Asics, New Balance, McDavid, On top. 

www.gongugreining.is - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur

Tímapantanir í síma 55 77 100
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Hrósið
fá sjálfboðaliðar á Símamótinu
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siminn.is 

Vertu með Símamótið

í vasanum

Síminn er aðalstyrktaraðili Símamótsins 2014

Símamótið í knattspyrnu fer fram í Kópavogi helgina 17.–20. júlí.

Á sérstakri farsímasíðu mótsins getur þú fylgst með fréttum og tilkynningum 
frá mótinu, séð tímasetningu og staðsetningu leikja. Einnig verða þar birt úrslit 
leikja og staðan í riðlunum.

m.simamotid.isHleðsla - Sala - Þjónusta
Helluhrauni 10 - Hfj.

Sími 565-4080
Verslum við litla manninn

Ég beið með mikilli eftir-
væntingu á hverju ári eftir því 

að spila á Símamótinu. Það var 
toppurinn að fara til að keppa og 
kynnast stelpunum í hinum 
liðunum. Mér fannst þetta ótrú-
lega skemmtilegt. Ég hvet ykkur 
stelpur til þess að setja ykkur 
há markmið, æfa vel en fyrst og 
fremst að njóta þess að æfa og 
spila fótbolta.“

Það var ótrúlega gaman að taka 
þátt í mótinu á sínum tíma sem 

var hápunktur sumarsins. Þetta 
var fyrsta stóra mótið sem við 
tókum þátt í og því fylgdi mikil 
tilhlökkun. Í liðinu voru mínar 
bestu vinkonur sem fylgdust að 
alla leið í landsliðið og erum við 
bestu vinkonur enn í dag. Það er 
einstakt að eiga svona góðar 
minningar saman. Skilaboð til 
stelpnanna:  Góða skemmtun og 
njótið þess  að spila. Vinnið 
saman sem lið og sýnið hvað í 
ykkur býr!“

Gömlu 
kempurnar 
léku á Símamóti

Ásthildur Helgadóttir.

Margrét Lára Viðarsdóttir.

Símamótið var sú helgi sem ég 
beið eftir með spenningi allt 

árið þegar ég var yngri.  Maður 
heyrði stundum fullorðna fólkið 
hafa áhyggjur af veðri eða öðru en 
svoleiðis smáatriði skiptu mann 
engu máli því þetta var alltaf jafn 
gaman.  Þetta mót var mitt HM 
og ég geri ráð fyrir að það sé líka 
þannig fyrir allar þessar efnilegu 
stelpur hvort sem markmiðið sé 
að verða “heimsmeistari” eða bara 
hafa gaman að.“

Þóra Helgadóttir.


