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Jólin koma!


Einn af aðventutextunum sem
lesinn verður í kirkjum heims
byggðarinnar á komandi að
ventu hljóðar svo: – „Sjá, ég
stend við dyrnar og kný á, ef
einhver heyrir raust mína og
lýkur upp dyrunum, mun ég
fara inn til hans og neyta
kvöldverðar með honum og
hann með mér.“ (Opinberun
arbók Jóhannesar 3.20) Hver
talar? – jú það er Undraráð
gjafinn, Guðhetjan, Eilífðar
faðirinn, – Friðarhöfðinginn,
Séra Jón Dalbú Hróbjartsson
sem Jesaja spámaður vitnaði
prófastur.
um. Öll þessi heiti fékk jóla
barnið löngu áður en hann
kom í heiminn, hvert og eitt þeirra er þrungið innihaldi. Það er
einmitt þetta innhald sem hann vill fá að koma til skila, inn í
hjarta okkar, inn í líf okkar á hverjum jólum, já hvern einasta dag.
Það segir svo fallega, að hann vilji neyta kvöldverðar með
okkur og við með honum. Öll vitum við hvað það er, að neyta
kvöldverðar með fjölskyldu og vinum, þar verður samfélagið
mjög náið, persónulegt, innilegt og gefandi á alla lund. Við
kvöldmáltíðarborðið á sér gjarnan stað innihaldsrík umræða, við
fáum fréttir, við förum yfir liðinn dag, tökumst ef til vill á um
málefnin, sættumst, – þ.e. við nærumst líkamlega og andlega.
Undraráðgjafinn kom til að gefa okkur sitt himneska brauð.
En Jesús sagði einhverju sinni: „Ég er hið lifandi brauð sem
kom niður af himni til að gefa heiminum Líf.“ Þetta „lifandi
brauð“ vill hann bera inn í húsið okkar, til að gefa okkur góð
ráð, kenna okkur um gildin sem duga í baráttu lífsins, – upplýsa
okkur um Sannleikann, sem gerir okkur frjáls.
Það var þröngt í Betlehem þegar jólabarnið fæddist, það var
hvergi gistingu að fá. Litla fjölskyldan hefur án efa knúið dyra
víða, áður en hún fann fjárhúsið, jötuna lágu. … ef einhver heyr
ir raust mína og lýkur upp dyrunum.“ M.ö.o. hann ryðst ekki inn,
hann stendur við dyrnar þangað til við ljúkum upp eða vísum
honum frá. Það eru ýmsir sem hafa vísað honum frá, mannkyns
sagan ber þess glögg merki, en hann kemur alltaf aftur, það er
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m.a. hluti af fagnaðarerindi jólanna, hann kemur aftur og aftur.
Það hafa svo sannarlega skipst á skin og skúrir í sögu mann
kynsins, góð tímabil og vond tímabil, stórveldi góð og ill hafa
orðið til, en hrunið aftur til grunna, stríð, styrjaldir já margvís
legir erfiðleikar hafa einkennt söguna. Og hér hjá okkur hefur
mikið gengið á, eins og öllum er ljóst, undirstöður þjóðfélagsins
hafa skolfið, það hefur hrykkt í svo um munar. Ástandið hefur
vissulega fengið okkur til að doka við, spyrja spurninga, endur
meta gildin, – þetta hefur verið gert með ýmsu móti. Opnir
fundir og samkomur hafa verið haldnar, m.a. tveir stórir þjóð
fundir í Laugardalshöllinni. Þar var leitað að góðum gildum,
gerð könnun á því hvernig fólk vill forgangsraða gildunum.
Útkoman var athyglisverð, gildin sem m.a. spruttu upp á yfir
borðið voru: Heiðarleiki, réttlæti, kærleikur o.fl., flest gildi sem
Friðarhöfðinginn kenndi á sínum tíma og fylla síður heilagrar
ritningar. Þetta sýnir mér, að menning okkar byggir á grunni,
sem verður ekki tekinn frá henni og sem kemur í ljós þegar á
reynir, þegar farið er að grafa og athuga undirstöðurnar.
Einhverju sinni las ég vitnisburð fanga, sem lá inni í klefa sín
um langa daga og vikur. Einn daginn sem oftar kom fangavörð
urinn, knúði dyra og kom inn til hans, fanginn lá enn í fleti sínu
og herbergið alveg myrkvað. Dyrnar opnuðust og ljósgeislinn
frá ganginum fyllti herbergið. Hann horfði á ljósið og komst að
því, að ljósið er sterkara en myrkrið. Skugginn úr klefa hans fór
ekki út á gang og myrkvaði hann heldur öfugt, ljósið sigraði
myrkrið. Fanginn sagði frá þessu síðar og vitnaði um þetta sem
sterka prédikun, sem gaf honum styrk og von við þessar aðstæð
ur. Einföld reynsla, – en samt frábær staðreynd.
Ljósið er gífurlega sterkt tákn, enda oft tengt Guði og því sem
Guðs er. Jólaljósin eiga að minna okkur á hið „lifandi ljós“. Eitt
af því sem er svo stórkostlegt við kertaljósið er, að þótt þú tendr
ir ljós af ljósi, þá dofnar ekki það sem af er tekið, ljósmagnið er
hið sama. „Ég er ljós heimsins“, sagði Jesús og bætti við um
lærisveina sína og kirkju sína: „Þér eruð ljós heimsins, þér eruð
salt jarðar …“
Á jólanótt varð bjart á Betlehemsvöllum, jólastjarnan skein
skært og englakórinn söng: Dýrð sé Guði í upphæðum og friður
á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnunum.
Góður Guð gefi okkur öllum gleðileg jól.
Séra Jón Dalbú Hróbjartsson prófastur
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Það er gleði í dag
(Valsmenn og meyjar)
Lag: Stefán Hilmarsson & Þórir Úlfarsson
Texti: Stefán Hilmarsson
Valsmenn og meyjar,
nú eru þáttaskil.
Valsmenn og meyjar,
nú stendur mikið til.
Valsmenn og meyjar,
við syngjum ykkur lof.
Það er gleði í dag.
Höldum áfram, nú er lag.
Það er gaman að vera í sókn og í Val.
Þegar Albert var kóngur
var Ingi svo smár,
og hún Sigga átti eftir að blómstra.
Þegar Henson var kvikur
og Hemmi var knár,
þá var Guðni rétt kominn á legg.
Það var gaman að fylgjast með Júlla og
Geir
og Grími og Guðrúnu Sæmunds.
Síðar Óla og Degi, ég segi ekki meir.
Listinn er langur og stór.
Valsmenn og meyjar o.s.frv …
Það var eldhugur Friðriks sem tendraði bál
síðan æ hefur logað sá eldur.
Þett’er félag með sögu og félag með sál
sem á ætíð í hjarta mér stað.
Við stolt getum verið af sigrum í ‘den’,
en styðjum í þykku og þunnu
þau lið sem nú leika, jafnt konur og menn.
Framtíðin okkar er björt.
Valsmenn og meyjar o.s.frv …
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Knattspyrnufélagsins Vals

16

Valsfjölskyldan. Sveinn Stefánsson er
flestum Völsurum að góðu kunnur
og fjölskyldan tekur mikinn þátt í
starfinu á Hlíðarenda

24
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Valur er stórveldi. Matthías
Guðmundsson vill ljúka ferlinum
hjá Val og stefnir að þjálfun í
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Íslands- og bikarmeistarar í knattspyrnu
kvenna. Myndasyrpa
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Meginþættir í nýrri afreksstefnu Vals
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Forréttindi að spila með Val. Pála
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Hver er Valsmaðurinn? Soffía
Ámundadóttir hefur náð einstökum
árangri sem þjálfari og þekkir sögu
kvennaknattspyrnu hjá Val af eigin
raun

101 Nokkur hugtök í handbolta útskýrð á
skemmtilegan hátt
106 Aðdragandinn að stofnun Vals vorið
1911. Eftir Þórarin Björnsson
guðfræðing
116 Fulltrúaráð Vals heimsækir Skagamenn
Forsíðumynd. Valsstelpurnar í meistaraflokki kvenna í knattspyrnu fagna
Íslandsmeistaratitlinum 2010 kröftuglega, sem jafnframt var 100. stóri titill Vals frá
upphafi, þ.e. Íslandsmeistaratitill í efstu deild og bikarmeistaratitill í knattspyrnu,
handknattleik eða körfuknattleik. Þetta var jafnframt 10. stóri titill meistaraflokks
kvenna á jafn mörgum árum.
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Viðurkenningar
átti Valur 6 leikmenn í landsliðinu sem er
það sigursælasta sem Ísland hefur átt á
knattspyrnuvellinum. Bikarmeistaratitill
inn var svo 97. titillinn sem Valur hamp
ar í sínum hefðbundnu greinum eða oftar
en nokkurt félag á Íslandi. Á árinu 2009
stóðu í allt 11 titlar til boða í þeim þrem
ur boltagreinum sem Valur keppir í. Af
þeim hömpuðum við þremur þeirra sem
er frábær árangur eins íþróttafélags.“

DóraMaría

eríþróttamaðurVals2009
Það er árviss viðburður hjá Val að
útnefna íþróttamann ársins í hófi að Hlíð
arenda á gamlársdag. Íþróttamaður Vals
er valinn af formönnum deilda, formanni
félagsins og Halldóri Einarssyni (Hen
son) sem er gefandi verðlaunagripanna.
Árið 2009 var valinn í 18. sinn íþrótta
maður Vals. Þessi athöfn fór fram í
veislusal Vals að Hlíðarenda að við
stöddu fjölmenni.
Hörður Gunnarsson formaður Vals hélt
ávarp við þetta tækifæri og sagði m.a.:
„Íþróttamaður Vals hefur verið valinn frá
árinu 1992 og er því komið að þessari
útnefningu í 18. sinn. Valnefndin er skip
uð formönnum allra deilda félagsins, sitj
andi formanni og tveimur fyrrverandi
formönnum, auk Halldórs Einarssonar
sem hefur verið í valnefnd frá upphafi og
er gefandi verðlaunagripanna. Samtals
hafa 10 knattspyrnumenn hlotið titilinn,
6 handknattleiksmenn og 1 körfuknatt
leiksmaður, 9 sinnum hefur leikmaður
karlaliðs verið valinn og 9 sinnum leik
maður kvennaliðs.

Dóra María Lárusdóttir er
íþróttamaður Vals 2009
Íþróttamaður Vals 2009 er glæsilegur
fulltrúi félagsins utan vallar sem innan
og einstaklega góð fyrirmynd fyrir æsku
landsins. Samkvæmt heimildum KSÍ hef
ur íþróttamaðurinn engar skráðar áminn
ingar á árinu og segir það meira en mörg
orð um viðmót og framgöngu viðkom
andi íþróttamanns innan vallar. Íþrótta
maður Vals 2009 hefur leikið 184 leiki í
meistaraflokki fyrir hönd Vals og skorað
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í þeim 84 mörk, auk þess á íþróttamaður
Vals að baki 54 Alandsleiki og 46 lands
leiki með yngri landsliðum Íslands og
því leikið samtals 100 landsleiki fyrir
Íslands hönd. Íþróttamaður ársins hefur
með félögum sínum landað 5 Íslands
meistaratitlum og 4 bikarmeistaratitlum.
Íþróttamaður Vals árið 2009 var lykil
maður í sigursælu landsliði Íslands á
árinu og lék alla 14 landsleiki tímabilsins
auk þess að vera hvað fremst meðal jafn
ingja í liði Íslands og bikarmeistara Vals
á liðnu sumri. Íþróttamaður Vals 2009
hefur alla tíð sýnt félagi sínu mikla rækt
og tryggð og hefur leikið í búningi Vals
allan sinn feril. Íþróttamaður Vals árið
2009 er Dóra María Lárusdóttir.“
Hörður stiklaði einnig á stóru í upp
gjöri við starfsárið og sagði m.a.: „Árið
2009 hefur verið Knattspyrnufélaginu
Val gjöfult utan vallar sem innan. Sá
árangur sem hæst bar á árinu hjá meist
araflokkum félagsins var bikarmeistara
titill meistaraflokks karla í handknattleik
en það var annað árið í röð sem félagið
vinnur þann titil en samtals hefur Valur
orðið bikarmeistari í handknattleik karla
sjö sinnum eða oftar en nokkurt annað
félag hér á landi. Meistaraflokkur kvenna
í knattspyrnu stóð sig með miklum glæsi
brag á árinu, en þær hömpuðu bæði bik
ar og Íslandsmeistaratitli þrátt fyrir að
hafa orðið fyrir mikilli blóðtöku fyrir
keppnistímabilið. Íslandsmeistaratitillinn
var sá níundi, fjórða árið í röð og sá
fimmti á síðustu sex árum – geri aðrir
betur. Bikarmeistaratitillinn var ellefti tit
ill Vals en Valur hefur orðið bikarmeist
ari kvenna oftast allra félaga. Auk þess

Íþróttamenn Vals frá upphafi
2009
Dóra María Lárusdóttir, knattspyrna
2008
Katrín Jónsdóttir, knattspyrna
2007
Margrét Lára Viðarsdóttir, knattspyrna
2006
Margrét Lára Viðarsdóttir, knattspyrna
2005
Bjarni Ólafur Eiríksson, knattspyrna
2004
Berglind Íris Hansdóttir, handknattleikur
2003
Íris Andrésdóttir, knattspyrna
2002
Sigurbjörn Hreiðarsson, knattspyrna
2001
Rósa Júlía Steinþórsdóttir, knattspyrna
2000
Kristinn Lárusson, knattspyrna
1999
Ásgerður Hildur Ingibergsdóttir, knattspyrna
1998
Guðmundur Hrafnkelsson, handknattleikur
1997
Ragnar Þór Jónsson, körfuknattleikur
1996
Jón Kristjánsson, handknattleikur
1995
Guðrún Sæmundsdóttir, knattspyrna
1994
Dagur Sigurðsson, handknattleikur
1993
Guðmundur Hrafnkelsson, handknattleikur
1992
Valdimar Grímsson, handknattleikur
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100áraafmæli

Afdagskráogatburðumársins
2011ítilefniaf100áraafmæli
KnattspyrnufélagsinsVals
Eftir Reyni Vigni formann afmælisnefndar

Í góðri samvinnu afmælisnefndar sem skip
uð var vegna 100 ára afmælisins, stjórnar
félagsins og starfsmanna þess hefur verið
unnið að skipulagningu margra og fjöl
breyttra atburða á afmælisárinu. Settar hafa
verið upp íþróttakeppnir sem Valsmenn á
öllum aldri munu geta tekið þátt í. Mikil
áhersla er lögð á að allir iðkendur í yngri
flokkum félagsins af báðum kynjum taki
þátt í keppni við iðkendur í öðrum félögum
á sama degi. Einnig hafa verið ákveðnar
keppnir fyrir þá félaga sem ekki keppa
lengur í hefðbundnum boltagreinum, en
leggja stund á aðrar íþróttagreinar. Þá hefur
verið lögð áhersla á að á árinu verði við
burðir sem Valsmenn á öllum aldri vilja
mæta til og efla með því félagsstarfið í Val
um leið og þeir hitta gamla félaga.
Afmælisárið verður haldið hátíðlegt í
366 daga því það hefst formlega í hádeg
inu á gamlársdag 2010, með því að merki
afmælisársins verður afhjúpað og kynnt
að Hlíðarenda og fánar sem notaðar
verða í tilefni af afmælinu verða teknir í
notkun. Því lýkur svo með útnefningu
íþróttamanns Vals 2011 á gamlársdag
2011 og það verður væntanlega mikil
keppni um að fá þá nafnbót á afmælis
árinu. Ekki er búið að ákveða endanlega
alla viðburði, tónleika og keppni ársins,
en flestir þeirra fara fram fyrri hluta árs
ins og hápunkturinn verður að sjálfsögðu
á afmælisdaginn sjálfan þann 11. maí,
auk þess sem dagarnir í kringum afmæl
isdaginn verða notaðir vel.
Sérstök ritnefnd var skipuð og undir
hennar stjórn er unnið að mikilli útgáfu
starfsemi á afmælisárinu, bæði með skrif
um á bók um starfsemi félagsins frá upp
hafi og með útgáfu á efni sem nýtt verður
á heimasíðu félagsins og á mynddiskum.
Þá hefur minjanefnd félagsins, sem skip
uð er meðlimum úr fulltrúaráði Vals, sett
fram skemmtilegar hugmyndir um sýning
ar á gripum í eigu félagins bæði á Hlíðar
enda og utan þess.
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Eftirfarandi keppnir og atburði
er búið að fastsetja en endanlega
dagsetningar vantar á nokkra;
• 31. desember 2010: Merki afmælisárs
ins og fánar afhjúpaðir á Hlíðarenda.
• 6. janúar 2011: Brenna og blysför á
Hlíðarendasvæðinu. Súkkulaði, kökur
og söngur.
• 13. febrúar 2011: Keppni allra iðkenda
í handknattleik við önnur félög.
• Mars: Afmælismót í bridge og skák í
félagsheimilinu að Hlíðarenda.
• 16. apríl 2011: Keppni allra iðkenda í
körfuknattleik við önnur félög.
• Maí: Afmælistónleikar Valskórsins.
• Maí: Útgáfa efnis sem unnið er að á
afmælisárinu og sýningar settar upp.
• 11. maí að morgni: Krans lagður að
styttu sr. Friðriks að Hlíðarenda, morg
unkaffi.

• 11. maí um hádegi: Athöfn í samstarfi
við KFUM við styttu sr. Friðriks í
Lækjargötu.
• 11. maí síðdegis: Hátíðardagskrá að
Hlíðarenda.
• Maí: Kvöldverður og dansleikur Vals
manna að Hlíðarenda.
• Maí: Skemmtanir og dansleikir fyrir
yngri iðkendur Vals að Hlíðarenda.
• 25. maí: Dagskrá helguð sr. Friðrik á
afmælisdegi hans í samstarfi við
KFUM.
• 28. maí: Afmælishlaup Vals þar sem
lagðar verða mislangar hlaupleiðir, en
hlaupið hefst og endar við Hlíðaenda.
• 2. júní : Keppni allra iðkenda í knatt
spyrnu við önnur félög.
• 10. júní: Afmælisgolfmót Vals.
• 4. nóvember: Herrakvöld á afmælisári.
• 31. desember: Kjör íþróttamanns Vals.
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Starfiðermargt
Starfið í Knattspyrnufélaginu Val var
viðburðarríkt og líflegt á árinu sem nú er
að renna sitt skeið á enda. Aðalstjórn
Vals fundaði með reglubundnum hætti og
voru formlegir fundir á árinu 12 talsins,
auk óformlegra funda. Ný stjórn var kjör
in á aðalfundi félagsins sem haldinn var
29. apríl og voru kjörnir í stjórn auk for
manns þau Eggert Þór Kristófersson,
Hafrún Kristjánsdóttir, Haraldur Daði
Ragnarsson, Börkur Edvardsson formað
ur knattspyrnudeildar, Sveinn Stefánsson
formaður handknattleiksdeildar og Lárus
Blöndal formaður körfuknattleiksdeildar.
Friðjón Friðjónsson kom inn í aðalstjórn
á haustmánuðum í stað Barkar. Eggert
Þór var síðan kjörinn varaformaður Vals
á fundi aðalstjórnar.
Í haust lét Stefán Karlsson af störfum
sem framkvæmdastjóri Vals eftir tveggja
ára farsælt starf. Hjörtur Fr. Vigfússon
tók við starfi Stefán frá 1. október sl. Á
þessum tímamótum vil ég þakka Stefáni
fyrir ánægjulegt samstarf og fórnfúst og
farsælt starf fyrir félagið um leið og hon
um er óskað velfarnaðar á nýjum vett
vangi.

Valur Fyrirmyndarfélag innan ÍSÍ

Katrín Jónsdóttir fyrirliði kvennaliðs Vals í knattspyrnu
hampar ásamt félögum sínum bikarnum eftir 1-0 sigur á
Stjörnunni eftir spennandi bikarúrlitaleik.

Valur komst í hóp Fyrirmyndarfélaga
innan ÍSÍ á liðnu sumri. Til að komast í
hóp Fyrirmyndarfélaga innan ÍSÍ þarf að
uppfylla ýmis skilyrði, skilgreina vel alla
ferla, ábyrgðaraðila, markmið og fram
tíðaráform. Áfangi sem þessi eykur trú
verðugleika félagsins um leið og það set
ur kröfur á okkur öll sem komum að dag
legu starfi og rekstri Vals. Að vera
Fyrirmyndarfélag kallar á fagleg vinnu
brögð og skýr markmið. Reglubundin
úttekt á starfsemi Vals er áskorun fyrir
okkur öll til að gera betur í dag en í gær.
Auk þess er þetta viðurkenning á því að
hjá Val sé unnið út frá viðmiðum ÍSÍ og
ætti það að auðvelda foreldrum, börnum
og unglingum valið þegar kemur að því

Valurskráðisigáspjöld
íþróttasögunnaráárinu
Skýrsla aðalstjórnar 2010
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Starfið er margt
að velja íþróttafélag. Viðmið ÍSÍ eru
einnig gott aðhald fyrir okkur því það er
mikil ábyrgð sem fylgir því að taka að
sér íþróttaþjálfun og félagslegt uppeldi
barna og unglinga. Það er gaman að geta
þess að Valur er eitt örfárra íþróttafélaga
í landinu sem hefur hlotið hefur nafn
bótina Fyrirmyndarfélag í öllum deildum
félagsins. Sérstaklega ber að þakka
Ragnhildi Skúladóttur yfirmanni barnaog unglingasviðs fyrir hennar þátt í þess
um ánægjulega áfanga því hún umfram
aðra hafði veg og vanda af þeirri miklu
vinnu sem inna þurfti af hendi í svo viða
mikilli úttekt.

Öflugir samstarfsaðilar til liðs við
Val
Þrátt fyrir erfitt árferði átti Valur því láni
að fagna á árinu að fá til liðs við sig öfl
uga samstarfsaðila. Má þar nefna að
gerður var fimm ára samningur við
Íslandsbanka sem nú er einn af aðal
styrktaraðilum Vals og mun merki bank
ans héðan í frá vera á keppnisbúningum
félagsins í öllum flokkum. Einnig var
gerður samningur við Vífilfell sem jafn
framt verður einn af aðal styrktaraðilum
okkar a.m.k. til næstu fjögurra ára. Að
auki var samningur Vals og Vodafone
endurnýjaður til fimm ára. Jafnframt
voru gerðir skammtímasamningar við
Avant og Byko. Stuðningur Valsmanna
h/f var sem fyrr ómetanlegur. Allt frá því
að ný mannvirki voru vígð á Hlíðarenda
2007 hefur Valur og Múlakaffi átt farsælt
samstarf á vettvangi veitingareksturs og
nú hefur samstarfssamningurinn verið
endurnýjaður til þriggja ára. Góð nýting
salarkynna er mikilvæg og traust tekju
lind fyrir félagið. Jafnframt voru endur
nýjaðir samningar við Dansskóla Jóns
Péturs og Köru, Dansstúdíó Jóa og
Háskólann í Reykjavík.

Gamla íþróttahúsið öðlast nýtt líf
Síðasta sumar gekk „gamla íþróttahúsið“
í endurnýjun lífdaga þegar það var end
urnýjað að miklu leyti innanhúss. Árið
2007 var húsið klætt og einangrað upp á
nýtt að utan ásamt því að þak var lagfært.
Húsið var komið í nokkra niðurníðslu og
félaginu til lítils sóma. Því var ekki um
annað að ræða en að fara í þær endurbæt
ur sem nauðsynlegar voru enda húsið
samofið sögu Vals. Í sumar var loftið
klætt og einangrað, veggir klæddir, sett
var ný lýsing ásamt nýrri loftræstingu og
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Berglind Íris Hansdóttir fagnar heitt og innilega ásamt félögum sínum Íslandsmeistaratitli í handknattleik 2010 eftir 27 ára bið. Liðið tapaði hins vegar úrslitaleik
bikarkeppninnar á móti Fram.
gólf var slípað, endurmerkt og lakkað.
Einnig voru settar upp nýjar körfur ásamt
því að búningsklefar voru endurgerðir
nánast frá grunni. Framkvæmdir við end
urbygginguna tókust mjög vel og er hús
ið nú allt hið glæsilegasta. Nú er því sýnd
sú virðing sem því ber enda hefur húsið
alið af sér marga af bestu íþróttamönnum
Vals. Til verksins voru fengnir ýmsir
verktakar sem unnu verk sitt af kostgæfni

en verkefnisstjórnun var í höndum Brynj
ars Harðarsonar en hönnun og ráðgjöf
var í höndum Kristjáns Ásgeirssonar hjá
Alark. Ég vil þakka öllum verktökum,
sjálfboðaliðum og starfsmönnum sem að
þessu verki komu fyrir þeirra framlag,
niðurstaðan er að gamalt og sögufrægt
mannvirki sem tilheyrir sögu Vals er á ný
orðið okkur til mikils sóma.
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Sigurvegarar 3. flokks kvenna í knattspyrnu á
Dana Cup, stóru og sterku móti í Danmörku.

Feðgarnir Þorgrímur Þráinsson og
Þorlákur Helgi, 10 ára, stóðu sig
afar vel í getraunaleik Vals á árinu.

Ferð fulltrúaráðs á Akranes. Neðri röð frá
vinstri: Gunnar Kristjánsson, Ingvar
Elíasson, Bjarni Bjarnason, Sigurður
Haraldsson, Nikulás Úlfar Másson, Pétur
Carlsson og Lúkas Kárason (tengdapabbi
HH). Efri röð frá vinstri: Jón G. Zoega,
Friðjón Friðjónsson, Róbert Jónsson, Þorsteinn Sívertsen, Sigurður Jónsson, Jóhann
Albertsson, Halldór Einarsson, Hörður
Hilmarsson, Elías Hergeirsson, Magnús
Ólafsson og Lárus Loftsson. Á myndina
vantar Kristján Ásgeirsson sem bættist í
hópinn á Akranesi.

Afmælisár fer í hönd
Eins og allir vita fer nú í hönd afmælisár
í tilefni af 100 ára afmæli Vals. Allt þetta
ár hefur afmælisnefnd félagsins unnið að
gerð metnaðarfullrar dagskrár sem boðið
verður upp á á afmælisárinu. Ég vil
hvetja félagsmenn til að fylgjast með
dagskránni sem gefin verður út í árslok
og kynnt sérstaklega á heimasíðunni. Ég
hvet alla Valsmenn til virkrar þátttöku í
þeim fjölmörgu viðburðum sem í boði
verða.

Á næsta ári kemur út glæsileg bók
sem inniheldur sögu Vals í 100 ár.
Þorgrímur Þráinsson hefur unnið að
ritun bókarinnar ásamt öflun mynd
efnis og notið til þess stuðnings rit
nefndar en hana skipa Þorsteinn Har
aldsson, Hanna Katrín Friðriksson og
Guðni Olgeirsson.
Minjanefnd Vals var endurvakin á
árinu enda fjölmörg verkefni sem hennar
bíða svo gera megi sögu félagsins sem
best skil. Nefndin vinnur nú m.a. að söfn
un og flokkun muna en á afmælisárinu
verður minjasafni félagsins fundinn
aðgengilegur staður að Hlíðarenda. Þó
nokkuð af munum sem tengjast sögu
félagsins hefur borist frá félagsmönnum
eða afkomendum genginna félaga. Þess
ar góðu gjafir eru ómetanleg viðbót við
það safn minjagripa sem fyrir er. For
maður Minjanefndar Vals er Magnús
Ólafsson en aðrir nefndarmenn eru Ágúst
Harðarson, Kristján Ásgeirsson, Margét
Ragnarsdóttir, Nikulás Úlfar Másson,
Ólafur Már Sigurðsson, Ragnar Ragnars
son, Þórarinn Valgeirsson og Ægir Ferd
inandsson. Að auki hefur nefndin notið
stuðnings Atla Sigþórssonar sagnfræð
ings.

Starfið er margt

Aðalstjórn Knattspyrnufélagsins Vals 2010 með framkvæmdastjóra. Sitjandi frá
vinstri: Sveinn Stefánsson formaður handknattleiksdeildar, Hörður Gunnarsson, formaður og Hafrún Kristjánsdóttir. Standandi frá vinstri: Friðjón R. Friðjónsson formaður knattspyrnudeildar, Hjörtur Fr. Vigfússon, framkvæmdastjóri og Haraldur Daði
Ragnarsson. Á myndina vantar: Eggert Þ. Kristófersson og Lárus Blöndal formann
körfuknattleiksdeildar.
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Á árinu störfuðu Fálkarnir sem er stuðn
ingsfélag foreldra við yngriflokkastarfið
af miklum krafti. Segja má að stofnun
þessa félags sé mikill hvalreki fyrir Val
og sýni enn og aftur að það eru margir
tilbúnir til að gefa af tíma sínum í vinnu
fyrir félagið. Megintilgangur félagsins er
að styðja við starfsemi yngri flokka
félagsins auk þess að stuðla að framgangi
Vals þar sem þeir koma stuðningi við.
Þeir fá þakkir fyrir ómetanlegan stuðning
við starf Vals.
Á árinu var unnið gott og gefandi starf
með börnum og unglingum. Vert er að
taka fram að Valur tók upp fyrst félaga
að sækja yngstu iðkendurna og koma
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Egill Ólafsson söng með Valskórnum á
vel heppnuðum vortónleikum kórsins.

Hörður Gunnarsson formaður Vals veitir fyrrverandi stjórnarmönnum í
knattspyrnudeild viðurkenningar fyrir vel unnin störf
fyrir félagið. Frá vinstri:
Jón Höskuldsson, Bragi G.
Bragason, E. Börkur
Edvardsson og Hörður
Gunnarsson.

Starfiðermargt

starfsemi félagsins fer ört vax
andi.
Á haustmánuðum var yngstu
iðkendum félagsins boðið upp
Helgi Daníelsson klippir á borðann og vígir gamla
á Fjölgreinaskóla, það er að
íþróttahúsið á Valsdaginn 19. september 2010 þegar
segja krakkar sem koma í skól
gamla húsið var tekið í notkun eftir miklar endurann fá að prófa í hverjum tíma
bætur. Honum til aðstoðar er Brynjar Harðarson
Matthías Guðmundsson og
a.m.k. allar þrjár íþróttagrein
formaður Valsmanna hf. og formaður verkefnisBaldur Ingimar Aðalarnar sem í boði eru hjá
stjórnar endurnýjunar hússins og Hörður Gunnsteinsson heilsa upp á leikfélaginu. Mikil þátttaka og ánægja
arsson formaður Vals.
menn í 4. flokki fyrir einn
hefur verið með þetta nýja fyrir
af skemmtilegustu leikjum
þeim með öruggum hætti að Hlíðarenda.
aftur
á
spjöld
komulag enda er það talið mjög
sumarsins sem fóru fram á
Það, ásamt því að áhersla er lögð á að
íþróttasögunnar en
jákvætt fyrir börn að fá að prófa sem
Vodafonevellinum í sumar
ráða menntaða og hæfa þjálfara til starfa
þá fagnaði félagið
flestar íþróttagreinar. Þetta er því mjög
í 3. og 4. fl. karla og
hefur skilað umtalsverðri aukningu iðk
100. Íslands og bik
lofsvert framtak og verður athyglisvert
kvenna. Fálkarnir sáu um
enda á undanförnum árum. Einnig hafa
armeistaratitli sínum
að fylgjast með þróun þess.
að gera umgjörð leikjanna
verið sett á stofn mjög öflug foreldraráð í
en fyrsti Íslands
ógleymanlega.
mörgum flokkum sem styðja vel við bak
meistaratitill Vals
Valur fagnaði 100. Íslands- og
ið á starfseminni. Það er virkilega gaman
vannst árið 1930.
bikarmeistaratitli á árinu
að geta sagt frá því að í nýrri viðhorfs
Þetta var jafnframt 22. titill meistara
Hinn 19. september sl. var merkisdagur í
könnun ÍBR eru krakkar í Val ánægðari
flokks kvenna og fimmti Íslandsmeist
sögu Vals en þá skráði Valur sig enn og
með aðbúnað, þjálfun o.fl. en jafnaldrar
aratitillinn sem þær vinna í röð, ásamt
þeirra í flestum öðrum félögum. Það er
ánægjulegt fyrir alla Valsmenn að heyra
jákvæð viðhorf, það styrkir okkur í þeirri
trú að við séum á réttri leið og ekki hvað
síst er það gleðilegt fyrir foreldra þeirra
fjölmörgu krakka sem verja stórum hluta
frítímans hér að Hlíðarenda.
Skólaleikar Vals voru haldnir í fyrsta
sinn á síðasta ári og endurteknir nú í vor.
Í bæði skiptin hefur framkvæmdin
heppnast frábærlega en krakkar í 5. – 7.
bekk úr hverfaskólunum þremur, Austur
bæjar, Hlíða og Háteigsskóla keppa sín
á milli í hefðbundnum og óhefðbundnum
íþróttagreinum með tilheyrandi stuðningi
og stemningu.
Sumarbúðir í borg voru starfræktar í
sumar eins og fyrri sumur og voru búð
irnar nú haldnar í 20. sinn. Um 140
krakkar sóttu námskeið sumarsins undir
stjórn Frosta Sigurðssonar íþróttafræð
Jólafundur Fálkanna og eins árs afmælisfundur í Lollastúku 9. desember 2010. Efri
ings sem var skólastjóri sumarbúðanna. Í
röð frá vinstri. Guðni Olgeirsson gestur á fundinum, Már Jónsson, Magnús Guðsumar var eins og fyrri sumur boðið upp
mundsson, Ólafur Ástgeirsson, Baldur Þorgilsson, Sigurður Hallmann Ísleifsson,
á knattspyrnuskóla Vals og í haust voru
Benóný Valur Jakobsson formaður Fálkanna, Magnús Ögmundsson, Georg Páll
námskeið fyrir börn í hand og körfu
Skúlason og Sigurður Ásbjörnsson gestur á fundinum. Neðri röð frá vinstri. Jón
knattleik. Sérlega vel tókst til með þessi
Gunnar Bergs, Sigþór Sigurðsson, Sævar Gunnleifsson, Hilmar Böðvarsson, Bjarni
námskeið og er sýnilegt að áhugi barna á
Hinriksson og Hörður Gunnarsson formaður Vals ræðumaður kvöldins.

Valsblaðið2010
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Starfiðermargt
Íslandsmeistarar meistaraflokks kvenna í handknattleik
2010 fagnað á viðeigandi hátt eftir 27 ára bið. Konni,
kóngurinn í stuðningsmannahópnum fagnar auðvitað
með stelpunum.
Íslands- og bikarmeistarar meistaraflokks kvenna í knattspyrnu, annað
árið í röð og jafnframt Íslandsmeistarar 5 ár í röð. Einstakur afrekshópur.

4. flokkur karla í Val og ÍR ganga inn á
Vodafonevöllinn í einum af skemmtilegustu
leikjum sumarsins. Tóm gleði.

að þeirri útnefningu komin. Hún
hefur bæði staðið sig vel á keppn
isvellinum en ekki síst er hún góð
fyrirmynd fyrir ungt íþróttafólk
utan vallar sem innan. Í byrjun árs
var Valsmaðurinn Ólafur Stefáns
son kjörinn íþróttamaður ársins í
fjórða sinn en átta sinnum hefur
Valsmaður hlotið þessa æðstu
viðurkenningu sem veitt er
íþróttamanni á Íslandi.

Valsdagurinn endurvakinn

því að vinna tvöfalt annað árið í röð. Ein
sök frammistaða hjá frábærum afreks
konum. Meistaraflokkur kvenna í hand
knattleik endaði síðan frábært keppnis
tímabil með Íslandsmeistaratitli í vor
eftir 27 ára bið.
Markvisst hefur verið unnið að eflingu
afreksflokka félagsins. Búið er að gefa út
afreksstefnu Vals en hún á m.a. að sam
ræma þjálfun og áherslur meistaraflokks,
2. og 3. flokks undir stjórn þjálfara meist
araflokka hverju sinni. Jafnframt hefur
verið ráðinn í fullt starf styrktar og þrek
þjálfari fyrir allar deildir.

Íþróttamaður Vals 2009 og
íþróttamaður ársins
Á gamlársdag var Dóra María Lárusdótt
ir kjörin íþróttamaður Vals og er hún vel
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Í september var Valsdagurinn endur
vakinn en á árum áður var hann
árlegur viðburður í starfi félagsins.
Héðan í frá er stefnt að því að dag
urinn verði hluti af föstum viðburð
um innan Vals. Þessi dagur hafði á
sínum tíma og hefur enn mikla þýð
ingu fyrir félagið. Markmið Vals
dagsins er að kynna krökkum það
fjölbreytta starf sem Valur hefur upp
á að bjóða í íþróttaiðkun og félags
starfi. Það er ekki síður mikilvægt
að fá foreldra sem oftast að Hlíðar
enda til að fá tækifæri til að kynna þeim
hvað hér er í boði allt árið um kring.
Jafnframt er hægt að kynna aðstöðuna,
þjálfara og annað starfsfólk. Ábyrgð
þeirra sem taka að sér það uppeldishlut
verk sem felst í íþróttaiðkun er mikil og
við viljum leggja okkur fram um að gera
það sem best úr garði. Ég vil þakka þeim
stuðningsaðilum félagsins, sjálfboðalið
um og starfsfólki sem lagði félaginu lið
við að endurvekja Valsdaginn kærlega
fyrir þeirra framlag.

Félagsstarf í blóma
Eins og að framan greinir er félagsstarfið
í Val með miklum blóma. Haldin voru
árleg golf, bridds og skákmót sem tók
ust með miklum ágætum. Valskórinn sem
er eitt af sérkennum Vals hélt úti þrótt

Selma Dís Scheving dóttir Soffíu Ámundadóttur,
lukkudýr 3. flokks kvenna, á varamannabekknum með stelpunum úr 3. flokki.
miklu starfi á árinu. Fjölmennt og vel
lukkað herrakvöld fór fram á haustmán
uðum og fulltrúaráðið stafar nú af mikl
um þrótti. Sérstakt átak var gert í að efla
getraunastarfsemi innan Vals sem er
nauðsynlegt bæði ef horft er til fjarhags
legs ávinnings en ekki síður er gott að
nota tækifærið sem gefst til að treysta
vinaböndin. Þetta átak hefur tekist með
miklum sóma og nú sækja tugir manna
Hlíðarenda heim á hverjum laugardegi til
að taka þátt í leiknum og ræða við mann
og annan. Að endingu vil ég vekja athygli
á mikilvægi þess að Valur tengist enn
betur þeim hverfum sem að félaginu
standa og því er gleðilegt að fá að vinna
með nýju hverfablaði sem hóf göngu sína
nú í haust. Hverfablaðið er góð viðbót
við aðra möguleika sem Valur hefur til að
kynna starfið og aðstöðuna hér að Hlíð
arenda.
Að lokum vil ég þakka starfsfólki
Knattspyrnufélagsins Vals undir stjórn
framkvæmdastjóra fyrir vel unnin störf
og gott samstarf á árinu. Sérstakar þakkir
fá allir þeir sjálfboðaliðar sem lagt hafa
félaginu til ómælda aðstoð á árinu en án
allra þeirra fjölmörgu fórnfúsu handa
væri Valur fátækara félag. Ég vil fyrir
hönd stjórnar Vals óska öllum Valsmönn
um og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla
og farsæls komandi árs með von um að
við sameinumst öll í að gera afmælisárið
sem glæsilegast og best úr garði. Góðir
Valsmenn, treystum böndin og göngum
vongóð inn í nýtt ár – afmælisár!
Valskveðja,
Hörður Gunnarsson formaður
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Íslensk náttúra – íslenskur matur – íslensk upplifun – upplifðu LAVA
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Þorgrímur Þráinsson ritstjóri afmælisritsins fyrir miðju. Höskuldur Sveinsson til vinstri og Hörður Gunnarsson formaður Vals til
hægri.

Ljósmyndir óskast
Unnið er að bókinni Valur 100 ára. Tökum höndum saman
og grömsum eftir gömlum myndum eða gögnum

Um þessar mundir er verið að skrifa bók
um 100 ára sögu Vals sem kemur út á
afmælisárinu 2011. Í ritstjórn eru þau
Þorsteinn Haraldsson, formaður, Guðni
Olgeirsson ritstjóri Valsblaðsins og
Hanna Katrín Friðriksson fyrrum hand
boltastjarna í Val.
Höfundar bókarinnar hafa úr nægu efni
að spila, öllum Valsblöðunum, bókinni
Valur vængjum þöndum sem kom út í til
efni 70 ára afmælis Vals, gögnum sem
minjanefnd Vals er að sortera auk þess
sem sagnfræðingur hefur gruflað í gögn
um um Val á Borgarskjalasafninu. Enn
fremur er verið að leita að gömlum eða
nýjum, óbirtum Valsmyndum, innan vall
ar sem utan.
Einna mikilvægasti þátturinn er öflun
ljósmynda og er ekki alltaf um auðugan
garð að gresja í þeim efnum. Bók án
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góðra ljósmynda er fátækleg bók. Þess
vegna skorar ritstjórnin á ALLA Vals
menn sem luma á góðum myndum úr
starfinu að hafa samband og koma mynd
unum á framfæri. Öflugur skanni er til í
Valsheimilinu og er því auðvelt að koma
myndum á tölvutækt form, án nokkurrar
fyrirhafnar. Ennfremur væri frábært ef
skemmtilegt, óbirt efni rataði niður í
Valsheimili, svo ekki sé talað um
skemmtilegar sögur af Valsmönnum, úr
búningsklefanum, á ferðalögum eða
hreinlega í leik og starfi. Bókin verður
skemmtilegri aflestrar ef allur léttleiki og
húmor sem hefur einkennt Valsmenn í
gegnum tíðina ratar í 100 ára sögu Vals.
Munið orð Lolla: ,,Er ekki húmorinn í
lagi?“
Stuttar sem lengri sögur eru því vel
þegnar. Þeir sem luma á myndum,

skemmtilegum gögnum eða sögum vin
samlegast hafið samband við Þorgrím
Þráinsson í síma 661-4000, eða sendið
honum tölvupóst á netfangið andi@andi.
is
Ritstjóri Valsblaðsins fékk góðfúslegt
leyfir ritstjórnar bókarinnar til að birta
nokkur brot úr sögu Vals sem hafa verið
tekin saman úr gömlum Valsblöðum.
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Valsfjölskyldan
eftirStefánKarlsson

Félagiðerekkertannaðen
fólkiðsemaðþvístendur
Sveinn Stefánsson er flestum Völsurum að góðu kunnur, enda hefur hann
verið með annan fótinn á Hlíðarenda undanfarna áratugi. Sveinn er formaður
handknattleiksdeildar og hefur gegnt trúnaðarstörfum fyrir félagið til
fjölda ára, m.a. sem framkvæmdastjóri á upphafsárum þessarar aldar
Sveinn Stefánsson er búsettur í Grafar
vogi ásamt konu sinni Dagnýju Arnþórs
dóttur og börnum þeirra Sveini Aroni og
Söru Sif. Segja má að allir fjölskyldu
meðlimir séu áberandi í félagsstarfinu og
það eru fáir viðburðirnir á Hlíðarenda
sem meðlimir fjölskyldunnar láta sig
vanta á. Sonurinn, Sveinn Aron, hefur
þegar stigið sín fyrstu skref í meistara
flokki í handbolta þrátt fyrir að vera
aðeins 17 ára gamall, en hann hefur verið
fastamaður í yngri landsliðum Íslands
undanfarin ár. Kvenmennirnir í fjölskyld
unni eru iðulega mættar á heimaleiki í

Hörður Gunnarsson og Sveinn með
Íslandsbikar kvenna 2010.

16

handboltanum og aðstoða við þau fjöl
mörgu störf sem inna þarf af hendi. Vals
blaðið heimsótti fjölskylduna í Grafar
voginn og það lá beinast við að spyrja
hvort það væri ekki mikilvægt að öll fjöl
skyldan sameinaðist í jafn tímafreku
áhugamáli?
„Jú biddu fyrir þér, þetta starf/áhugamál hefur litað allt fjölskyldulífið á okkar
heimili síðastliðin 10 ár á jákvæðan hátt.
Það er ekki spurning að Valur sameinar
okkur í áhugamáli. Það gerir allt heimilislífið skemmtilegra og auðveldara að
allir skuli hafa sama áhugamál og vitanlega litast umræðuefnin á heimilinu af
því. Það gefur auga leið ef að við hefðum
öll mismunandi áhugamál þá myndi samverustundunum fækka. Þess í stað njótum
við margra samverustunda í tengslum við
þetta sameiginlega áhugamál.“
Sveinn er uppalinn í Breiðholtinu frá 6
ára aldri, gekk í Fellaskóla öll grunn
skólaárin þaðan sem leiðin lá í Fjöl
brautaskólann í Breiðholti ásamt æsku
félögunum. Þar lærði Sveinn trésmíði og
vann við það í nokkur ár. Árið 1998 hóf
hann nám í Tækniháskólanum og útskrif
aðist þaðan sem viðskiptafræðingur B.
Sc. af vörustjórnunarsviði í janúar 2002.
Sveinn, sem er fertugur að aldri, hefur
verið Valsari frá því í grunnskóla:
„Ástæðan fyrir því að ég gekk í Val á
sínum tíma var sú að félagi minn Einar
Páll Tómasson bjó við hliðina á mér í
Kötlufellinu, hann var í Austurbæjarskóla og þar kynntist hann strákum sem
voru í Val. Hann fékk mig með sér á fótboltaæfingar og þá var ekki aftur snúið.
Því miður var ferillinn ekki langur í boltanum en ég man að ég skoraði grimmt
og þótti gríðarlegt efni þó ég segi sjálfur
frá. Svo komu nokkur ár sem ég lét nægja

að mæta á leiki. Árið 1992 var ég að
vinna með miklum Valsara og síðar vini
mínum Svani Gestssyni. Hann fékk mig
til að byrja að dæma í fótbolta og þannig
byrjaði ég aftur í Val. Ég fylgdist vel með
ungu fótboltakrökkunum í gegnum dómgæsluna á þessum tíma og kynntist mörgum góðum Völsurum.“
Sveinn hefur vissulega mikla ástríðu
fyrir íþróttum og félaginu. Sú ástríða hef
ur smitast í aðra fjölskyldumeðlimi:
„Ég held að það sé óhætt að segja að
allir fjölskyldumeðlimir séu nokkuð rauðlitaðir og gleðjast vissulega þegar vel
gengur. Sveinn Aron hefur æft bæði handbolta og fótbolta með Val. Þrátt fyrir að
búa í Grafarvogi frá tveggja ára aldri
hefur hann alltaf sótt æfingar á Hlíðarenda. Við hjónin fögnuðum mikið í mars
á þessu ári en þá fékk Sveinn Aron bílpróf og þá lauk rúmlega 10 ára skutltímabili á æfingar. Hann spilaði sinn
fyrsta leik með meistaraflokki á afmælisdegi mömmu sinnar í fyrra þann 22.
október, þá 16 ára gamall.
Sara Sif æfði áhaldafimleika með fimleikafélaginu Gerplu í Kópavogi frá 4
ára aldri til 16 ára aldurs og varð
Íslandsmeistari í 3. þrepi og 1. þrepi. Í
fimleikum kynnist maður æfingaálagi, en
Sara Sif æfði í þrjá klukkutíma á dag sex
daga vikunnar frá 12 ára aldri.
Við hjónin höfum fylgt börnunum í
margar keppnisferðirnar í gegnum tíðina
bæði innan lands og utan. Nú síðast í
sumar fórum við fjölskyldan til Svartfjallalands þar sem Sveinn Aron var að
keppa á EM með U18 ára landsliðinu í
handbolta.“
Sveinn gegndi erilsömu starfi fram
kvæmdastjóra hjá félaginu á árunum
2001–2005, þar var í nógu að snúast og
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Starfið er margt

Dagný Arnþórsdóttir og Sveinn Stefánsson með börnum sínum, Sveini Aroni og Söru Sif.
fjölskyldan lét ekki sitt eftir liggja.
„Reynir Vignir þáverandi formaður
Vals réði mig sem framkvæmdastjóra
félagsins í júlí 2001, samhliða því sem ég
kláraði síðustu önnina í viðskiptafræðinni. Við tók tími þar sem vinnudagurinn hófst kl.08:00 og lauk um miðnætti
alla daga vikunnar. Þarna kynntist ég því
frábæra starfsfólki sem vann hjá félaginu
á þeim tíma; Sverri, Ellu Betu, Baldri,
Brynju og svo seinna Svani og Dodda.
Þau eru eitthvað það besta starfsfólk sem
ég hef unnið með fyrr og síðar að öðrum
ólöstuðum. Það var með ólíkindum hvað
þessu fólki var annt um félagið.
Oftar en ekki dró maður sína nánustu í
hin ýmsu sjálfboðastörf á þessum tíma.
Ég man að eitt árið vorum við seinir með
útgáfu á Valsblaðinu og ég gat ekki hugsað mér að helstu Valsmennirnir fengju
ekki blaðið fyrir jól. Á aðfangadag fór ég
því með fjölskylduna að keyra út Valsblöð og eftir svona 100 blöð þá spurði
Dagný mig hvort þetta væri nú ekki að
verða ágætt!“
„Þegar ég kom til starfa hjá félaginu
held ég að botninum hafi verið náð fjárhagslega og að sumu leyti félagslega
líka, því allt starfið litaðist á þessum tíma
af erfiðum fjárhag og erfitt var að fá fólk
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til að starfa í því umhverfi. Sem betur fer
höfum við verið sérlega heppnir með þá
formenn sem hafa valist til að stjórna
félaginu í gegnum tíðina og þess vegna
erum við að uppskera ríkulega með þá
aðstöðu sem við eigum í dag. Það var
mjög lærdómsríkt fyrir mig sem nýútskrifaðan viðskiptafræðing að koma að
rekstrinum á þessum tíma, fyrst með
Reyni Vigni, síðar Grími ásamt Herði
núverandi formanni. Þessir menn eru
hoknir af reynslu og ég lærði gríðarlega
margt af þeim. Eins og staðan var slæm
árið 2001 var ég virkilega stoltur af því
að hafa tekið þátt í þeim viðsnúningi sem
varð árin á eftir. Félagið var skuldlaust
þegar ég lauk störfum sem var mikill
áfangi og er ég stoltur að hafa tekið þátt
í því.“
Það er óhætt að segja að það hafi verið hugsað um hverja krónu á þessu tíma
og ekki sjaldan sem maður talaði um
hvað maður þyrfti að safna mörgum dósum til að borga þetta og hitt.
Mér er minnisstætt þegar við Grímur
Sæmundsen settumst niður einn daginn
með leikmönnum eftir að hafa fallið niður um deild 2001 og sömdum við u.þ.b.
10 leikmenn þar sem enginn fékk fasta
greiðslu heldur bara bónus ef við kæm-

umst upp í efstu deild. Þetta lið spilaði
frábæran fótbolta sumarið 2002 með
uppalinn Valsmann í nánast hverri
stöðu.“
Eins og ég sagði fyrr þá voru þetta
fjögur lærdómsrík ár, Sveinn Aron hefur
væntanlega notið góðs af starfi mínu hjá
Val, hann eyddi miklum tíma á Hlíðarenda á þeim tíma og leiddist það ekki.
Þetta var vissulega engin vinna frá 9–5,
vinnutíminn var mjög óhefðbundinn og
dagurinn oft langur. Það sem stendur
upp úr er vinskapur við marga ágætis
einstaklinga og margir hverjir, mjög góðir vinir mínir í dag. Ég taldi mig ekki ná
meiri árangri með rekstur félagsins með
núverandi stjórnskipulagi og ákvað því
að ljúka störfum og prófa eitthvað nýtt.”
Félagið hefur gengið í gegnum miklar
breytingar síðastliðinn áratug bæði hvað
varðar aðstöðu og skipulag. Sveinn hefur
sínar skoðanir á þeim breytingum.
„Það er ekki spurning að félagið hefur
þróast á jákvæðan hátt og aðstaðan er
orðin hreint út sagt frábær. Ég hef orðið
þess heiðurs aðnjótandi að sýna erlendum og íslenskum gestum aðstöðuna undanfarin ár og flestir eru þeir mjög hissa
á hversu flott hún er orðin. Breyttar
áherslur í skipuriti félagsins voru á viss-
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að góðu gengi undanfarin ár.“
Eins og Sveinn kem
ur inn á vann kvenna
lið Vals langþráðan
Íslandsmeistaratitil
síðastliðið vor þegar
Aðalstjórn Knattspyrnufélagsins Vals 2009 með framkvæmdaliðið sigraði sterkt lið
stjóra. Frá vinstri. Stefán Karlsson framkvæmdastjóri Vals,
Fram í æsispennandi
Sveinn Stefánsson formaður handknattleiksdeildar, Hörður
úrslitakeppni.
Gunnarsson formaður, Eggert Þór Kristófersson varaformaður
„Íslandsmeistaratitog Lárus Blöndal formaður körfuknattleiksdeildar.
illinn hjá stelpunum í
vor var sérstaklega
sætur fyrir margra
hluta sakir. Félagið hafði ekki unnið
an hátt nauðsynlegar en spurning hvort
þennan titil síðan árið 1983 auk þess sem
forsendur þess hafi breyst eftir bankaþetta var fyrsti Íslandsmeistaratitillinn
hrun. Það hefur tekið tíma að stilla
hjá mörgum frábærum leikmönnum
strengi milli starfsmanna og sjálfboðakvennaliðsins sem verið hafa í toppbarliða í nýja skipulagnui en mér finnst það
áttu undanfarin ár. Ljóst var að Berglind
vera að slípast til. Félag eins og Valur
Íris Hansdóttir myndi yfirgefa liðið eftir
mun alltaf þurfa að reiða sig á mikið og
tímabilið og frábært fyrir þennan mikla
öflugt sjálfboðaliðastarf og það er nauðíþróttamann að ná titlinum með sínu
synlegt að hlúa að því starfi sem frekast
uppeldisfélagi á þeim tímamótum. Stelper unnt.
urnar voru algjörlega frábærar og sýndu
Einnig finnst mér mikilvægt að það sé
mikinn karakter og liðsheild. Teymið í
stöðugleiki í starfsmannamálum, en því
kringum meistaraflokk kvenna er mjög
miður hefur skort upp á hann hvað varðöflugt og eiga þeir Stefán Arnarson þjálfar stöðu framkvæmdastjóra. Á einum
ari, Jóhannes Lange aðstoðarþjálfari,
áratug höfum við haft átta framkvæmdaValgeir Viðarsson sjúkraþjálfari og Viðar
stjóra. Þarna verður að nást meiri stöðHalldórsson mikið hrós skilið.“
ugleiki, enda tekur það tíma að komast
Þegar þetta er skrifað situr karlaliðið í
inn í slíkt starf, öðlast reynslu og þekk6. sæti deildarinnar eftir afar erfiða byrj
ingu auk þess að skapa tengsl við félagsun á mótinu, þá verstu í sögu félagsins.
menn sem eru svo nauðsynleg í starfSveinn viðurkennir að erfitt gengi hafi
inu.“
töluverð áhrif á starfið í kringum hand
Eftir nokkur mögur ár hafa stórir titlar
knattleiksdeildina.
skilað sér í handboltanum á hverju ári frá
„Það er engin launung að það hriktir í
2007 og vill Sveinn þakka það samstilltu
stoðum þegar sigursælasti flokkur félagsátaki allra innan félagsins.
ins hikstar líkt og gerst hefur í haust. Við
„Það hefur verið unnið mjög gott starf
aðstæður sem þær er mikilvægt að við
í langan tíma í handknattleiksdeildinni
þjöppum okkur saman og styðjum liðið.
en því miður létu stóru titlarnir bíða eftir
Auðvitað sýnist sitt hverjum í þessu og
sér. Kvennaliðið varð bikarmeistari árið
oft telja þeir sig vita mest sem sjá minnst
2000 og næsti stóri titill kom ekki fyrr en
en við sem erum kjörnir til að stjórna
árið 2007 þegar karlaliðið varð Íslandsdeildum hverju sinni verðum að gera það
meistari. Það hefur átt sér stað mikið
sem við teljum best fyrir félagið hverju
uppbyggingarstarf alla þessa öld í handsinni. Við skulum spyrja að leikslokum en
knattleiksdeildinni, ég kem fyrst inn í
ég hef fulla trú á að bæði lið okkar muni
fjáröflunarráð deildarinnar 2006 og tók
standa sig vel og við munum skila titli /
við sem formaður 2008. Þá höfðu góðir
titlum í vor, á sjálfu 100 ára afmælisári
menn eins og Kalli Jóns, Haraldur Daði,
félagsins.
Jói Þórarins og Stefán Karlsson (ásamt
Sveinn segir afar mikilvægt að skapa
Óskari Bjarna og Heimi) leitt mikið uppgott jafnvægi í barna og unglingastarfi
byggingastarf sem skilaði svo þessum
annars vegar og afreksstarfi hins vegar.
bikurum, þ.e. Íslandsmeistarar 2007, bik„Það er mikilvægt að hlúa að að
armeistarar 2008 og 2009 og svo langbarna- og unglingastarfinu nú sem
þráðum Íslandsmeistaratitli 2010 í meistendranær, þó er líka ljóst að fyrirmyndir
araflokki kvenna. Það er ekki spurning
í meistaraflokki skipa mikilvægan sess
að samstillt átak leikmanna, þjálfara,
hjá yngri iðkendum. Valur hefur lagt miksjálfboðaliða og starfsmanna hefur skil-
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ið upp úr góðri þjálfun yngri flokka sem
skilar sér alltaf til lengri tíma. Nú á ég
strák sem hefur skilað sér upp í gegnum
barna- og unglingastarfið hjá Val og er
nú að banka á dyrnar hjá meistaraflokki
í handbolta. Hann hefur bæði haft góða
þjálfara og góðar fyrirmyndir í meistaraflokki.
Nú hef ég hugsað mér að stíga til hliðar sem formaður í vor og einbeita mér að
því að styðja drenginn í íþróttaiðkun
sinni af fullum krafti. Ég hef þó fullan
hug á að vera áfram í starfinu og tengdur þessu frábæra félagi. Það væri t.d.
gaman að koma að foreldraráði hjá þeim
efnilegu drengjum sem eru á aldri við
drenginn. Þar eru margir góðir Valsmenn
með syni sína, svo sem Jón Halldórsson,
Guðmundur Hrafnkelsson og Júlíus Jónasson. Mér finnst a.m.k. líklegt að ég
verði alltaf með annan fótinn í einhvers
konar félagsstarfi og þá helst tengdu
Val.“
Sveinn segir mikilvægt að hlúa að
félagslega þættinum hjá öllum sem koma
að íþróttastarfi. Hann hafi t.a.m. eignast
mikinn fjölda vina og kunningja í starfi
sínu fyrir félagið og það sé einmitt það
sem standi upp úr þegar hann horfir til
baka. Hann segir Val einstakt félag með
ótrúlega sigurhefð:
„Það er í mínum huga mikill heiður að
fá að tilheyra félagi eins og Val og mikil
ábyrgð á okkur sem nú berum kyndilinn.
Munum það að gömlu snillingarnir eins
og sr. Friðrik, Úlfar Þórðar, Siggi Óla,
Jóhannes Bergsteins, Þórður Þorkels. og
þeirra samtíðarmenn spurðu ekki „hvað
getur Valur gert fyrir mig heldur hvað
get ég gert fyrir Val“. Fyrst ber að horfa
til upphafsins og þess mikla afreks sem
stofnandi félagsins séra Friðrik Friðriksson stóð fyrir, allt frá hans tíma og til
dagsins í dag er félagið ekkert annað en
fólkið sem að því stendur. Með samstilltu
átaki í nær 100 ár hefur félagið náð þeim
árangri að verða sigursælasta íþróttafélag landsins . Áberandi er að ungir jafnt
sem eldri iðkendur þekkja sögu félagsins
og stofnanda þess og halda heiðri séra
Friðriks á lofti. Ég held að það halli ekki
á önnur félög þegar sagt er að andinn í
Val sé einstakur.
Félagið okkar stendur vel og á bjarta
framtíð fyrir sér. Það er hins vegar mikilvægt að hlúa að upprunanum og gleyma
ekki sögunni. Nú fer í hönd 100 ára
afmælisár félagsins og þá gefst kjörið
tækifæri til að rifja enn frekar upp þau
gildi sem félagið er byggt á.“
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Viðburðurinn í góðum höndum
Tækjaleiga Sense býður fyrirtækjum og einstaklingum bestu fáanlegu þjónustu þegar skipuleggja
á viðburð. Hvort sem um tónleika, ráðstefnur, fundi, sýningar eða veislur er að ræða getur Tækjaleigan veitt bæði búnað og tækniþjónustu fyrir verkið. Með eitt stærsta framboð búnaðar og helstu
sérfræðinga landsins á sínu sviði verður umgjörðin vel heppnuð.
Við veitum lausnir á sviði hljóð- og myndbúnaðar, ljósabúnaðar, tölvubúnaðar, prentbúnaðar,
túlkabúnaðar og streymiþjónustu yfir netið.
Vertu laus við áhyggjur af tæknimálum og hafðu samband við sérfræðinga okkar á leiga@sense.is.
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Valur100ára
–afmælisrit
Sr. Friðrik Friðriksson

Græntmarsipan
Valur á 100 ára afmæli í maí á næsta ári.
Fáa Valsara þarf að minna á það því 11.
maí, afmælisdagur Vals, er þeim kunnur
og kær – og nú hefur dagurinn verið
haldinn hátíðlegur í nærri öld. Ýmsar
hefðir og venjur eru okkur í blóð bornar
og þar á meðal er afmælisboð á Hlíðar
enda á 11. maí. Ég mæti ekki alltaf, en ég
mætti í 50 ára afmælið. Ég var reyndar
bara polli, en man Guðbjörn og Filippus
og Hall og fleiri úr hópi stofnendanna,
þar sem þeir stóðu prúðbúnir á Hlíðar
endahlaðinu. Og ég man Albert – kon
ungi líkan – púandi stóran vindil á miðju
gólfi í gamla félagsheimilinu, þegar dúk
ur var dregin frá málverki. Ég man líka
stóra ferhyrnda tertu með grænu marsi
pani og strikaða hvítum sykurlínum.
Kakan var eftirlíking knattspyrnuvallar
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með vítateigum, markteigum, stroffí
púnktum og hornfánum. Vorsólin skein
björt og fögur. Þannig var á 50 ára
afmæli Vals og í hjarta mínu býr minning
sem hafði sterk áhrif á Valsvitund mína.
Hefðir, venjur og hátíðahöld eru sterk
ir þræðir í starfi Vals. Auk 11. maí má
nefna útgáfu Valsblaðsins, uppskeruhátíð
á gamlársdag, herrakvöld, söng Valskórs
ins í Friðrikskapellu á aðventu og þá
ófrávíkjanlegu venju meistaraflokks í
knattspyrnu að koma saman við leiði
Jóns Kristbjörnssonar fyrir fyrsta leik á
Íslandsmóti. Jón var jafn gamall Val,
fæddur 1911, og næsta sumar verða liðin
78 ár frá því hann dó.
Fleiri Valshefðir og venjur mætti
nefna, t.d. hittast félagsmenn reglubund
ið í smærri hópum af ólíkum tilefnum.

Sjálfur hef ég í nærfellt tuttugu ár etið
svið og súrmeti í janúar með sama hópi
Valsmanna. Þar er bæði einsöngur og
kórsöngur og sögur sagðar og mikið
hlegið. Hefðir og hátíðahöld eru mjög í
anda sr. Friðriks sem var frægur fyrir að
halda uppá allt sem hægt var að halda
uppá. Sr. Friðrik gerði sér góða grein fyr
ir mikilvægi þess fyrir styrk og varan
leika félagsins að fagna reglulega og
halda í heiðri hefðir og venjur.
Í tilefni 100 ára afmælis Vals er verið
að skrifa sögu félagsins og safna mynd
um í bók. Þorgrímur Þráinsson skrifar, en
honum til halds og trausts er ritstjórn sem
í eru undirritaður, Þorsteinn Haraldsson,
Hanna Katrín Friðriksson og Guðni
Olgeirsson, ritstjóri Valsblaðsins.
Valur á styrk í hefðum sínum og venj
um, en hann á engu minni styrk í 100 ára
sögu sinni. Saga Vals er vel varðveitt og
mikil að vöxtum. Það má þakka Vals
blaðinu sem út hefur komið um áratuga
skeið og dagblöðum og myndasöfnum og
ýmsu öðru sem sífellt verður aðgengi
legra eftir því sem tækninni fleygir fram.
Valur á líka sögulegar gersemar frá upp
hafi sínu sem eru vel varðveittar í rituðu
máli og til eru tvær fyrstu ræður sr. Frið
riks innan félags. Fyrri ræðuna „Sursum
Corda“ flutti hann í gönguferð Vals
manna á Lágafell 16. júlí 1911. Seinni
ræðuna flutti hann við vígslu fyrsta vall
arins vestur á Melum, 7. ágúst 1911. Þá
ræðu nefndi hann „Fair Play“ og er hún
varðveitt í handriti hjá K. F. U. M. í Frið
rikssafni. Þessar ræður eru grunnlög Vals
frá 1911.
Ritstjóra og ritstjórn Valsbókarinnar
má líkja við lítinn ferðahóp sem tyllir sér
á stein og lítur yfir farinn veg. Upphaf
ferðarinnar er á hreinu. Svo skiptir það
máli að segja ferðasöguna þannig að hún
upplýsi og fræði lesandann um vegferð
Vals. Mestu skiptir samt að bókin, í máli
og myndum, verði skemmtileg og að hún
örvi og hvetji Valsara til starfs og dáða
eins og grænt marsipan.
Eftir Þorstein Haraldsson
formann ritstjórnar
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Íslands- og bikarmeistarar meistaraflokks kvenna í knattspyrnu 2010. Efst frá vinstri: Stefán Karlsson, Þórður Jensson, Þorgerður Elva Magnúsdóttir, Dóra María Lárusdóttir, Telma Ólafsdóttir, Guðlaug Rut Þórsdóttir, Kristín Ýr Bjarnadóttir, Dagný
Brynjarsdóttir, Pála Marie Einarsdóttir, Málfríður Erna Sigurðardóttir, Embla Sigríður Grétarsdóttir, Freyr Alexandersson,
Ragnheiður Jónsdóttir, Börkur Edvardsson. Neðri röð frá vinstri: Andrea Ýr Gústavsdóttir, Björk Gunnarsdóttir, Helga Sjöfn
Jóhannsdóttir, Hallbera Guðný Gísladóttir, María Björg Ágústsdóttir, Katrín Jónsdóttir, Þórdís María Aikman, Rakel Logadóttir,
Katrín Gylfadóttir, Thelma Björk Einarsdóttir, Heiða Dröfn Antonsdóttir.

Starfiðermargt

ValsstelpurnarÍslandsmeistarar
fimmtaáriðíröðogblómlegt
starfíyngriflokkum
Skýrsla knattspyrnudeildar 2010
Aðalfundur Vals kaus þann
29. apríl eftirfarandi í stjórn
knattspyrnudeildar:
E. Börk Edvardsson, formaður, Jón Grét
ar Jónsson, Braga G. Bragason, Jón
Höskuldsson, Kjartan Orra Sigurðsson,
Stefán Svein Gunnarsson og Friðjón R.
Friðjónsson. Stjórnin skipti með sér verk
um þannig að Jón Grétar tók að sér vara
formennsku, Bragi meistaraflokksráð
karla, Jón tók að sér heimaleikjaráð,
Kjartan Orri meistaraflokksráð kvenna,
Stefán markaðsmál og Friðjón kynning
armál. Starf stjórnar var með nokkuð
hefðbundnum hætti frameftir sumri.
Fálkarnir tóku að sér að grilla pulsur og
hamborgara á leikjum og var því mjög
vel tekið. Bryddað var upp á tveim
nýungum. Annars vegar þá sendi Valur, í
samstarfi við BYKO, miða á tvo heima
leiki á móti Haukum karla og kvenna
heim til allra barna í hverfinu. miðinn
gilti að sjálfsögðu fyrir annað foreldrið
þar sem börn undir 16 ára aldri borga
ekki aðgangseyri. Það var samdóma álit
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allra hlutaðeigandi að átakið tókst vel og
mörg ný andlit sáust á vellinum. Síðari
nýbreytnin var sú að við bikarúrslitaleik
inn á móti Stjörnunni hafði stjórn knatt
spyrnudeildar Vals frumkvæði að því að
félögin tvö tóku höndum saman og héldu
fjölskylduhátíð í Laugardal.
27. ágúst urðu svo þau tíðindi að fjórir
stjórnarmenn úr stjórn knattspyrnudeild
ar létu af störfum, þeir Börkur Edvards
son, formaður, Jón Grétar Jónsson, Bragi
G. Bragason og Jón Höskuldsson. Að til
lögu fráfarandi formanns samþykkti aðal
stjórn Vals að Friðjón R. Friðjónsson taki
við formennsku í stjórn knattspyrnudeild
arinnar.
Stuttu síðar færði formaður Vals, Hörð
ur Gunnarsson, fjórmenningunum sér
stakar þakkir fyrir störf þeirra á hátíðar
samkomu í tilefni af 100. titli félagsins.
Við það tilefni var á það bent að það
tímabil sem þeir hafa leitt störf knatt
spyrnudeildar hefur verið með þeim sig
ursælustu í sögu félagsins. Sex Íslands
meistara og fjórir bikarmeistaratitlar í
meistaraflokki kvenna og bikarmeistara

og Íslandsmeistaratitill í meistaraflokki
karla segja sína sögu.
Friðjón, Stefán og Kjartan Orri fengu
svo til liðs við sig þá Grím Atlason,
Jóhann Gunnarsson, Þorstein Guðbjörns
son og Árna Jónsson. Stefán tók að sér
varaformensku en Jóhann og Árni sinna
meistaraflokksráði karla. Þorsteinn heima
leikjum og Grímur og Stefán markaðs og
kynningarmálum. Hin nýja stjórn hefur
haft veg og vanda að undirbúningi keppn
istímabils afmælisársins og eru mörg járn
í þeim eldi. Störf stjórnarinnar einkennast
af bjartsýni, góðum anda og tilhlökkun til
næsta árs.

Meistaraflokkur kvenna
Frammistaða meistaraflokks kvenna var í
ár frábær eins og fyrri ár. Liðið vann alla
titla sem í boði voru. Við sumarlok voru
eftirtaldir titlar komnir í hús: Reykjavík
urmeistari, Lengjubikarinn, Meistarar
Meistaranna, VISAbikarinn og Íslands
meistaratitilinn. Fjórar Valskonur voru á
meðal fimm markahæstu leikmanna sum
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arsins. Valur hirti allt sem í boði var.
Þjálfarateymi var óbreytt frá fyrra
tímabili, Freyr Alexandersson var aðal
þjálfari, Þórður Jensson aðstoðarþjálfari
og liðstjóri Ragnheiður Ágústa Jónsdótt
ir. Ólafur Pétursson sinnti markmanns
þjálfun og sjúkraþjálfari var Jóhannes
Már Marteinsson.
Hópurinn var að mestu óbreyttur frá
fyrra ári. Af fastamönnum í liðinu sem
vann titilinn 2009 var það einungis Sif
Atladóttir sem hvarf á braut en hún gekk
til liðs við FC Saarbrucken í Þýskalandi
snemma árs 2010. Björk Gunnarsdóttir
gekk til liðs við Val úr Stjörnunni og
Málfríður Erna Sigurðardóttir sneri til
baka úr barnsburðarleyfi.
Árið hófst á Reykjavíkurmóti sem
vannst án þessa að Valur fengi á sig
mark. 280 var markatalan í fjórum leikj
um Reykjavíkurmótsins. Lengjubikarinn
hófst í lok mars og lauk í byrjun maí, sú
keppni vannst í sjö leikum með marka
tölunni 214 og var þar með annar bikar
ársins í höfn.
Sjöunda maí léku Valsstúlkur svo við
Breiðablik um titilinn Meistarar meistar
anna og höfðu sigur 40. Kristín Ýr
Bjarnadóttir skoraði fyrsta mark leiksins
og var það staðan í hálfleik. Í síðari hálf
leik skoraði Katrín Jónsdóttir eitt mark
og Dagný Brynjarsdóttir tvö.
Frammistaða Valskvenna í VISAbik
arnum var eins og í öllum öðrum keppn
um sumarsins, þær komu, sáu og sigr
uðu. Valur hóf leikinn á útivelli á móti
Breiðablik í 16 liða úrslitum. Sá leikur
var tvísýnn, Blikar komust yfir undir lok
fyrri hálfleiks en í síðari hálfleik skoruðu
þær Björk Gunnarsdóttir og Dagný
Brynjarsdóttir sitt markið hvor og Valur
komst áfram í 8. liða úrslit. Átta liða
úrslit fólu í sér ferð í Árbæinn þar sem
góður 20 sigur vannst. Þór/KA kom svo
í heimsókn að Hlíðarenda í undanúrslit
um og vannst sá leikur 30. Kristín Ýr
Bjarnadóttir skoraði öll mörk leiksins á
síðustu 20 mínútunum. Valur var þar með
kominn í úrslitaleik VISAbikarsins
þriðja árið í röð. Bikarúrslitaleikurinn fór
fram sunnudaginn 15. ágúst þar sem tæp
lega 1500 áhorfendur sáu Val sigra
Stjörnuna 10. Leikurinn var tilþrifalít
ill, eina mark leiksins var sjálfsmark
Stjörnunnar á 12. mínútu. Það var samt
nóg og 99. titill Vals var orðinn stað
reynd.
Fyrsti leikur Íslandsmótsins var á
Ásvöllum á móti Haukum og vannst sá
leikur 50. Fyrsti heimaleikurinn var í 3.
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umferð þegar Fylkisstúlkur komu í heim
sókn og biðu lægri hlut 10.
Valur tapaði fyrst stigi þegar Stjarnan
kom að Hlíðarenda í 5. umferð og náðu
jafntefli 11. Annað jafntefli fylgdi í kjöl
farið í Frostaskjóli áður en sigurgangan
hófst að nýju. Í 12. umferð kom fyrsti og
eini ósigur sumarsins í Árbænum á móti
Fylki en það var minniháttar hindrun á
glæsilegu sumri. Í 16. umferð tryggðu
Valsstúlkur sinn 5. Íslandsmeistaratitil í
röð með 81 sigri á Aftureldingu í Mos
fellsbæ. Tveim vikum síðar, þann 19.
september, lyfti svo Katrín Jónsdóttir fyr
irliði 100. Íslands og bikarmeistaratitli
Vals að Hlíðarenda að viðstöddum fjölda
manns.
Keppnistímabilinu 2010 lauk svo með
þátttöku í Meistaradeild kvenna. Valur
fór beint inn í 32liða úrslit keppninnar
og mætti þar sterku liði Rayo Vallecano.
Fyrri leikur liðanna fór fram í Madrid í
september og lauk honum með 30 sigri
Spánverjanna. Það var því ljóst að það
var við ramman reip að draga í seinni
leiknum og fór svo að 13. október lauk
Valur þátttöku í Meistaradeild kvenna
með 11 jafntefli að Hlíðarenda. Var það
eina keppnin sem Meistaraflokkur
kvenna tók þátt í árið 2010 og vann ekki.
Á
uppskeruhátíð
meistaraflokks
kvenna hjá Val var hins vegar Hallbera
Guðný Gísladóttir valin besti leikmaður
inn og Dagný Brynjarsdóttir efnilegust.
Á lokahófi KSÍ var Dóra María Lárus
dóttir valinn besti leikmaður í Pepsideild
kvenna á árinu og Dagný Brynjarsdóttir
var valinn efnilegust.
Freyr Alexandersson var valinn besti
þjálfarinn og 7 leikmenn úr Val voru
valdir í lið ársins: María Björg Ágústs
dóttir, Embla Sigríður Grétarsdóttir,
Katrín Jónsdóttir, Thelma Björk Einars
dóttir, Dóra María Lárusdóttir, Hallbera
Guðný Gísladóttir og Rakel Logadóttir.
Frábær árangur hjá liðinu.
Margar stelpur úr Valsliðinu léku með
landsliðinu á árinu og nokkrar þeirra léku
alla leikina eða flesta, þ.e. Katrín Jóns
dóttir, Dóra María Lárusdóttir og
Dagný Brynjarsdóttir. Einnig léku

Hluti meistaraflokks karla í knattspyrnu 2010. Efri röð frá vinstri: Atli
Sveinn Þórarinsson, Ellert Finnbogi Ellertsson, Danni König, Baldur Ingimar
Aðalsteinsson, Reynir Leósson, Kjartan
Sturluson. Neðri röð frá vinstri: Hafþór
Ægir Vilhjálmsson, Ian Jeffs, Rúnar
Sigurjónsson, Martin Pedersen, Haukur
Páll Sigurðsson.
Rakel Logadóttir, Thelma Björk Einars
dóttir, Hallbera Guðný Gísladóttir, Mál
fríður Erna Sigurðardóttir og Kristín Ýr
Bjarnadóttir með landsliðinu á árinu, eða
samtals 7 leikmenn úr liðinu sem verður
að teljast frábær árangur.
Við lok tímabilsins var það ljóst að
Freyr Alexandersson þjálfari liðsins hafði
þegið boð um að taka að sér aðstoðar
þjálfun meistaraflokks karla. Jafnframt
hafði stjórn knattspyrnudeildar óskað eft
ir því við Frey að hann myndi gegna
áfram hlutverki tæknilegs ráðgjafa
kvennamegin. Stjórn knattspyrnudeildar
gekk svo frá ráðningu Gunnars Borg
þórssonar til meistaraflokks kvenna og
tók hann til starfa í október. Litlar breyt
ingar hafa verið á hópnum í haust, Mos
fellingurinn Mist Edvardsdóttir gekk til
liðs við Val úr KR. Einn fastaleikmaður
hefur gengið úr Val en það er markmað
urinn María Björg Ágústsdóttir sem gekk
til liðs við Örebro í Svíþjóð.
Meistaraflokkur kvenna mætir sterkur
til leiks næsta sumar með fullan hug á
bæta enn í titlasafnið á afmælisárinu.
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Meistaraflokkur
karla 2010
Eftir brokkgengt sumar
2009 var fenginn ungur
og efnilegur þjálfari
Gunnlaugur Jónsson til liðsins og stefnan
tekin á uppbyggingu nýs liðs. Gunnlaug
ur kom frá Selfossi sem hann hafði leitt
upp úr 1. deildinni þá um sumarið. Hon
um til halds og trausts var fenginn James
Bett sem Valsmönnum er góðu kunnur.
Þeim til aðstoðar voru svo Kristján Finn
bogason sem sá um markmannsþjálfun
og Friðrik Ellert Jónsson sem var sjúkra
þjálfari og Halldór Eyþórsson og Sævar
Gunnleifsson liðsstjórar.
Miklar mannabreytingar urðu einnig á
liði meistaraflokks, og fóru margir
reynslumiklir leikmenn frá félaginu en
aðrir komu í staðinn. Frá Val fóru um
haustið þeir Arnar Gunnlaugsson, Baldur
Bett, Bjarki Gunnlaugsson, Guðmundur
Viðar Mete, Helgi Sigurðsson, Marel
Baldvinsson og Pétur Georg Markan frá
Val og síðar um veturinn gekk Bjarni
Ólafur Eiríksson til liðs við Stabæk í
Noregi. Nokkrir leikmenn fóru svo að
láni til annarra félaga allt sumarið eða
hluta sumars. Haraldur Björnsson lék
með Þrótti allt sumarið og þeir Guð
mundur Steinn Hafsteinsson og Einar
Marteinsson léku með HK fyrri hluta
sumars. Steinþór Gíslason lagði skóna á
hilluna vegna meiðsla og vonum við
Valsmenn auðvitað að hann nái sér af
þeim og snúi aftur að Hlíðarenda.
Til liðs við Val gengu Stefán Jóhann
Eggertsson og Rúnar Már Sigurjónsson
frá HK, Haukur Páll Sigurðsson frá Þrótti
og Jón Vilhelm Ákason frá ÍA. Þá fékk
Valur til sín sterka leikmenn að utan,
tveir danskir leikmenn gengu til liðs við
Val, Danni König kom frá Brønshøj og
Martin Pedersen kom að láni frá Velje.
Þá kom hinn skoski varnarmaður Gregg
Ross frá Dunfermline.
Á miðju leiktímabili fóru nokkrir leik
menn frá Val, Viktor Unnar Illugason
gekk til liðs við Selfoss, Hafþór Ægir
Vilhjálmsson til Grindavíkur og Danni
König fór svo á miðju tímabili aftur til
Brønshøj sem varð til þess að með mjög
stuttum fyrirvara fékk Valur til sín hinn
írska Diarmuid O‘Carroll sem var með
lausan samning.
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Umgjörð leikja var frábær eins og und
anfarin ár. Ekkert lið í efstu deild státar
af jafn frábærri aðstöðu og Valur gerir, en
þessari aðstöðu þarf að fylgja vösk sveit
fólks sem stýrir umgjörð heimaleikja.
Óhætt er að segja að heimaleikjaráð und
ir styrkri stjórn Jóns Höskuldssonar hafi
staðið sig frábærlega og er það mikill
fengur fyrir félagið að geta státað af slík
um hópi.
Árangur á mótum meistaraflokki
karla
Árið 2010 hófst á Reykjavíkurmóti þar
sem sigur gegn ÍR, jafntefli við Þrótt og
KR og tap fyrir Víkingi skiluðu Val ekki
upp úr riðlakeppninni. Góðir sigrar á
Víkingi, Fjölni, Selfoss og KA skiluðu
Valsmönnum áfram í Lengjubikarnum. Í
undanúrslitum spilaði Valur við KR í
Egilshöll og tapaðist leikurinn 0 – 3. KR
vann síðan Breiðablik í úrslitum og unnu
því Lengjubikarinn. Árið verður seint
fært í sögubækurnar fyrir gott gengi
meistaraflokks Vals karla. Einstaka leikir
standa þó upp úr fyrir skemmtilega
stemningu og góð úrslit og má þar sér
staklega nefna leik okkar við erkifjend
urna í KRí Frostaskjólinu. Leikurinn
vannst 1 – 2, Baldur Ingimar kom okkur
yfir á 10 mín. leiksins og jafnaði KR um
miðjan fyrri hálfleik. Einn af betri leik
mönnum Vals á árinu Arnar Sveinn gerði
sér lítið fyrir og skoraði stórglæsilegt
mark í seinni hálfleik þegar hann komst
einn inn fyrir vörn KR og skilaði boltan
um í mark af miklu öryggi. Stemningin
var einstök þetta kvöld og veðrið fallegt.
Stuðningsmenn Vals létu vel í sér heyra
og sungu „áfram Valur“ í Frostaskjólinu
og um allan vesturbæinn þetta kvöld.
Það virtist vera stígandi í liðinu og allt
stefndi í gott sumar hjá Valsmönnum.
Fyrstu þrír leikir Íslandsmótsins fóru
fram á okkar heimavelli, fyrst var það
FH sem kom í heimsókn og virtist leikur
inn ætla að vinnast. Staðan var 2-1 á 82.
mín þegar FH ingar fengu heldur ódýra
vítaspyrnu sem þeir skoruðu úr. Vals
menn spiluðu vel í leiknum og var stemn
ingin góð á Hlíðarenda. Mörk Vals í

leiknum skoruðu Danni König og
Arnar Sveinn. Í kjölfarið fylgdi jafnt
efli við ÍBV sem átti eftir að koma á
óvart á tímabilinu og tap gegn Breiða
blik. Fyrsti útileikur sumarsins var
suður með sjó þegar við heimsóttum
Grindavík. Sigur vannst í leiknum 1 –
2 með mörkum frá Danni König og
Jóni Vilhelm. Mánudaginn 31. maí
komu Fylkismenn í heimsókn á Hlíð
arenda og var gestrisnin ekki mikil hjá
Valsmönnum því leikurinn endaði 5 – 2
fyrir Val og því liðið á góðu skriði. Sigr
ar á KR og Selfossi gáfu stuðningsmönn
um draum um það að sumarið ætti eftir
að enda vel og við gætum jafnvel séð
fram á Evrópusæti ef svo héldi fram sem
horfði. En við tók tímabil frá 23. júní –
16. ágúst þar sem ekki vannst leikur og á
því tímabili féll Valur jafnframt úr Visabikarnum þegar liðið tapaði fyrir Fram í
8. liða úrslitum. Valur hafði áður unnið
Aftureldingu og Víking í Visa bikarnum.
Mánudaginn 16. ágúst sótti Valur - Fylki
heim og vannst vinnusigur í þeim leik
þar sem góður varnaleikur og mark frá
okkar sterka miðjumanni Hauki Páli
tryggði okkur langþráðan sigur. Sigrar á
Stjörnunni og Selfoss breyttu því ekki að
gengið var ekki eins og vonast var eftir.
Síðustu 3 leikir tímabilsins töpuðust og
endaði Valur í 7. sæti Pepsi deildarinnar
með 28 stig 16 stigum á eftir Breiðablik
sem varð Íslandsmeistari.
Nýir þjálfarar
Í haust ákvað stjórn knattspyrnudeildar
að nýta sér endurskoðunarákvæði í samn
ingi Gunnlaugs Jónssonar og hefur hann
nú tekið við KA. Við Valsmenn viljum
þakka honum fyrir góð störf, og óskum
honum að sjálfsögðu alls hins besta í sínu
nýja hlutverki fyrir norðan.
Við starfi hans tók Kristján Guð
mundsson, og Freyr Alexandersson fyrr
um þjálfari meistaraflokks kvenna var
ráðinn honum til halds og trausts sem
aðstoðarþjálfari. Ljós var einnig að marg
ir leikmenn sem myndað hafa kjarna liðs
ins undanfarin ár voru að klára samninga
sína og var ákveðið að yngja talsvert upp
í hópnum. Því hafa talsverðar manna
breytingar orðið á meistaraflokki karla
nú í haust, en jafnframt er það markmið
stjórnar og þjálfara að slíkar breytingar
verði með talsvert minni sniði næstu
árin.
Nú tekur við 100 ára afmælisár knatt
spyrnufélagsins Vals og öllum aðstand
endum sem og leikmönnum meistara
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flokks karla í knattspyrnu það ljóst að
mikil eftirvænting er hjá Valsmönnum
öllum fyrir komandi sumri. Það er von
okkar, að sá meðbyr sem við ætlum okk
ur að fá með afmælinu og hækkandi sól,
skili sem flestum Valsmönnum á leiki
liðsins og styrki enn frekar við þá
umgjörð sem félagið á skilið.

2. flokkur kvenna
Rakel Logadóttir leikmaður meistara
flokks kvenna annaðist áfram þjálfun 2.
flokks kvenna síðasta tímabil og náði frá
bærum árangri á tímabilinu. Flokkurinn
lék í A-deild Íslandsmótsins og var
árangur liðsins mjög góður en stelpurnar
urðu annað árið í röð Íslandsmeistarar,
nokkuð örugglega. Þær fóru taplausar í
gegnum mótið, unnu 10 leiki og gerðu 2
jafntefli og markatalan var glæsileg
53-14. Þær unnu Þær töpuðu fyrir KR í
undanúrslitum VISA bikarkeppninnar
eftir vítaspyrnukeppni. Stelpurnar kom
ust í undanúrslit í Íslandsmótinu innan
húss. Í hópnum núna eru margar efnileg
ar stúlkur sem eiga framtíðina fyrir sér.
Nokkrar stúlkur úr hópnum hafa verið
valdar í U17 landsliðshópinn og einnig í
U19 landsliðshópinn, en athygli vekur að
samtals hafa rúmlega 10 stelpur verið
valdar í úrtakshópa fyrir yngri landslið
Íslands og á ekkert annað lið annan eins
fjölda af efnilegum yngri leikmönnum
þannig að framtíðin er svo sannarlega
björt hjá félaginu ef vel er haldið á spil
unum. Rakel Logadóttir verður áfram
aðalþjálfari liðsins.

2. flokkur karla
Halldór Jón Sigurðsson (Donni) þjálfaði
2. flokk á síðasta tímabili og Matthías
Guðmundsson leysti hann af tímabundið
sl. sumar. Í hópnum eru margir efnilegir
strákar og lék liðið í A deild Íslandsmóts
ins og endað að lokum í 4.–6. sæti deild
arinnar. Liðið stóð sig frábærlega í VISA
bikarkeppninni og komst alla leið í und
anúrslit þar sem strákarnir gerðu jafntefli
við FH en töpuðu síðan í vítaspyrnu
keppni. Nokkrir strákar í hópnum voru á
árinu boðaðir í úrtaksæfingar með yngri
landsliðum Íslands. Í október fór Kol
beinn Kárason ásamt Arnari Svein Geirs
syni til Noregs í prufu hjá Brann. Þeir
sneru báðir til baka en reynslunni ríkari.
Halldór Jón Sigurðsson verður áfram
þjálfari flokksins og miklar vonir eru
bundnar við komandi tímabil þar sem
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Íslandsmeistarar 2. flokks kvenna í knattspyrnu 2010. Efri röð frá vinstri. Rakel
Logadóttir þjálfari, Telma Ólafssóttir, Sigurlaug Guðrún Jóhannsdóttir, Helga Birna
Jónsdóttir, Sæunn Sif Heiðarsdóttir, Bjarnheiður Sigurbergsdóttir, Birna Kolbrún
Birgisdóttir, Hekla Dögg Sveinbjarnardóttir, Guðrún Elín Jóhannsdóttir, Kristín Lovísa
Lárusdóttir og Andrea Ýr Gústavsdóttir. Neðri röð frá vinstri: Alexía Imsland, Þorgerður Elva Magnúsdóttir , Guðlaug Rut Þórsdóttir, Þórdís María Aikman. Þórhildur
Svava Einarsdóttir, Katrín Gylfadóttir, Svana Rún Hermannsdóttir, Heiða Dröfn
Antonsdóttir og Eva Rut Eiríksdóttir.

m.a. er lögð áhersla á aukin tengsl
flokksins við meistaraflokk, en nokkrir
leikmenn æfa einnig með meistaraflokki.

Yngri flokkar

8. flokkur
8. flokkur samanstendur af 3–5 ára
krökkum sem æfðu tvisvar sinnum í
viku. Flokkurinn er blandaður en þó
hefðu mátt vera fleiri stelpur. Það voru í
kringum 18–20 krakkar sem æfðu með 8.
flokki þetta árið. Við tókum þátt í Bónus
móti Þróttar sem haldið var í Laugardaln
um í sumar og var þetta fyrsta mótið sem
flestir fóru á. Það var því mikil spenna
og gleði sem ríkti þegar þau fengu að
keppa við önnur lið. Þarna lærðu krakk
arnir mikið og stóðu sig með stakri prýði.
Hjá 8. flokki er áherslan á að kynnast
boltanum og læra einföldustu reglur
íþróttarinnar. Þarna læra þau einnig að
vera í hópi og taka tillit til annarra. Það
er mikið farið í leiki með og án bolta og
auðvitað líka spilaður fótbolti. Krakkarn
ir sýndu miklar framfarir og það var
gaman að þjálfa þau.
Þjálfarar: Rakel Logadóttir og Birkir
Örn Gylfason.
7. flokkur kvenna
Flokkurinn í ár var fjölmennur og góður.
Yfir vetrarmánuðina voru um 30 stelpur
á æfingu þegar mest var og yfir sumarið
mættu um 20–25 stelpur á flestar æfing

ar. Thelma og Begga Gná voru með
flokkinn fram að sumri en um sumarið
tók Lobba við, með henni var fyrst
Sæunn Sif en Steinunn Sara tók við af
henni og kláraði sumarið ásamt Lobbu.
Flokkurinn fór á 4 mót yfir sumarið,
Vísamót Þróttar þar sem að allir fóru
heim sem sigurvegarar, Símamótið þar
sem B og C lið höfnuðu í 1.–2. sæti,
Pæjumótið, þar sem A liðið hafnaði í 2.
sæti og B liðið í 4. sæti og eftir svona
frammistöðu og líka frammistöðuna á
mótunum á undan gátu sáttir þjálfarar
ekki annað en stokkið út í á. Í lok sumars
fór flokkurinn á Fylkismót og var árang
urinn þar ekki síður góður og A liðið
hampaði sigri þar. Árangurinn var frábær,
stelpurnar voru frábærar sem hópur og
voru Val til sóma innan sem utan. Hópur
inn sýndi miklar framfarir á milli leikja
og móta og var virkilega gaman að fylgj
ast með þeim. Barátta og leikgleði og
mikil liðsheild einkenndi þennan hóp. Ég
vil að lokum koma á framfæri þökkum til
foreldra stelpnanna, ykkar starf er ekki
síður mikilvægt og að hafa svona foreldra
hóp í kringum sig er bara plús og þið
eruð stelpunum ykkar til mikils sóma.
Þjálfarar: Kristín Lovísa Lárusdóttir og
Steinunn Sara Helgudóttir
7. flokkur karla
Flokkurinn æfði 3 sinnum í viku í vetur.
Á æfingu voru allt að 60 krakkar sem
komu með skólarútunni eða var skutlað.

25

Starfið er margt

Strákarnir æfðu af miklu kappi
og stóðu sig gífurlega vel í öllu
sem var lagt fyrir þá. Það voru
fjölmörg mót sem að flokkurinn tók þátt
í. 3 mót fyrir áramót ásamt því að spila
nokkra æfingarleiki og strákarnir stóðu
sig vel. Eftir áramót var nóg um að vera
og mótin mörg ásamt æfingarleikjum.
Farið var á mót í Keflavík þar sem flokk
urinn var með fjögur lið og árangurinn
þar frábær! Um sumarið var svo farið á
Norðurálsmótið á Akranesi þar sem
flokkurinn sendi sex lið til þátttöku. Mót
ið var gífurlega skemmtilegt og strákarn
ir höfðu mjög gaman af. Fjögur af sex
liðum flokksins fóru í A-úrslit og stóðu
sig frábærlega og voru að margra mati
prúðasta liðið á mótinu. Í lok sumars var
svo spilaður stærsti leikur ársins á Hlíð
arenda. Þar mættust strákarnir og foreldr
ar þeirra. Þetta var svakalegur leikur og
það þarf varla að taka það fram, að strák
arnir unnu foreldra sannfærandi og sýndu
mjög flotta takta. Við þjálfarar þökkum
fyrir skemmtilegt ár og sérstakar þakkir
fá foreldrar fyrir sína þátttöku í starfinu í
kringum drengina.
Þjálfarar: Igor Bjarni Kostic og Birkir
Örn Gylfason.
6. flokkur kvenna
Tímabilið byrjaði 2009 og þá var flokk
urinn svolítið fámennur. Aðeins 16 stelp
ur voru skráðar. Við fórum með 2 lið á
haustmót og Reykjavíkurmót og stóðu
bæði lið sig mjög vel. Eitthvað dróst úr
fjöldanum eftir áramót og í mars/apríl
voru aðeins um 10 stelpur að mæta á
æfingar. Þær sem voru duglegar að mæta
á hverja æfingu bættu sig mjög mikið.
Við tókum þátt í Skallagrímsmótinu og
náðum góðum árangri í báðum liðum og
mátti sjá mikla bætingu í liðinu. Það var
svo um mitt sumar þegar 10 nýjar stelpur
byrjuðu að æfa fótbolta og margar af
þeim höfðu aldrei æft áður og nokkrar
byrjuðu aftur. Þá fjölgaði aldeilis á
æfingum og helgur betur bættist í fjörið.
Við fórum því með rúmlega 20 stelpur á
Símamótið og Pæjumótið á Siglufirði.
Mikil gleði var við völd á Siglufirði og
var mæting foreldra til fyrirmyndar.
Flokkurinn naut mikils stuðnings foreldr
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anna og viljum við þjálfarar þakka þeim
gott samstarf. Það var svo í lok sumars
eða seinustu helgina í ágúst sem við tók
um þátt í Fossvogmóti HK og þar topp
aði liðið árangur sumarsins og fóru bæði
A og C lið á kostum. Svo voru nokkrir
snillingar sendir í knattraksþrautir og að
sýna aðrar listir og unnu sér inn 2 ísveisl
ur. Við enduðum sumarið á foreldrabolta
og pizzu- og ísveislu þar sem leikmenn
sýndu foreldrunum í tvo heimana og
fengu sér svo pizzur og ís í verðlaun.
Flokkurinn stækkaði þegar leið á sum
arið og allir leikmenn tóku miklum fram
förum. Við tökum á móti næstu verkefn
um með bros á vör og stóru Valshjarta sem
slær í takt við þennan frábæra árangur.
Þjálfarar: Kristín Ýr Bjarnadóttir og
Sigurlaug Guðrún Jóhannsdóttir.
6. flokkur karla
Keppnistímabili hjá 6. fl. var að mörgu
leyti öðruvísi en undanfarin tímabil. Í
upphafi voru um 40 strákar skráðir í
flokkinn en þeim átti eftir að fjölga til
muna og verða stærsti hópur sem stund
að hefur íþróttina hjá félaginu frá upphafi
– því þeir urðu um 70. Slík fjölgun hefur
í för með sér að æfingaaðstaða þarf að
vera talsvert önnur en hjá flokki sem tel
ur um 20. Við þessum nýju aðstæðum
þurfti og þarf félagið að bregðast ef
félagið ætlar að sinna þessum hópi sem
skyldi. Þessi mikla fjölgun leiddi til þess
að félagið sendi fjölmennasta hóp sem
það hefur nokkur sinni sent á mót til
þessa. Valur var með 6 lið á Shellmótinu
í Eyjum árið 2010.
Megin markmið flokksins að þessu
sinni voru:
• Að auka grunntækni
• Að auka áhuga á íþróttinni
• Að leggja áherslu á ögun bæði innan
sem utan vallar – því að það að taka
þátt í íþróttum krefst ákveðnar ögunar.
Þessi markmið náðust að einhverju leyti
– en sérstaklega er ánægjulegt að minn
ast þess að hópurinn vann Prúðmennsku
verðlaunin á Shellmótinu fyrir góða

frammistöðu utan sem innan vallar og er
það gott til þess að vita. Flokkurinn tók
þátt í nokkrum mótum í vor og sumar og
var árangurinn að vissu marki ásættan
legur en að öðru leyti ekki.
En gott starf í flokki krefst meira en að
hafa þjálfara, iðkendur, nokkrar bolta,
keilur og vesti og skipulegar æfingar – jú
það krefst þess að foreldrar/forráðamenn
standi fast að baki iðkendum, félaginu og
þjálfaranum. Við þjálfararnir viljum nota
þetta tækifærið til að þakka öllum þeim
foreldrum/forráðamönnum sem komu að
starfi flokksins kærlega fyrir þeirra fram
lag. Sérstaklega viljum við nefna eitt
nafn í þessu sambandi en það er Elfur
Sif. Við strákana segjum við ,, strákar
haldið áfram að æfa“.
Þjálfarar: Agnar Kristinsson, Hallur
Ásgeir Kristjánsson, Breki Bjarnason
og Valdimar Árnason
5. flokkur kvenna
5. flokkur kvenna þetta árið samanstóð af
28 frábærum stelpum. Strax frá upphafi
var lögð rík árhersla á að virkja félags
andann í hópnum og mynda sterka liðs
heild. Stelpurnar tóku þátt í æfingaleikj
um ásamt félagslegum verkefnum á
vetramánuðunum sem skilaði sér í góðri
frammistöðu í mótum ársins. Öll lið
flokksins stóðu sig mjög vel og var verð
launasæti tryggt á öllum mótum ársins.
Öll liðin komust að lokum í úrslitakeppni
Íslandsmótsins þar sem A og B-lið lentu í
öðru sæti, C-lið i þriðja sæti og D-liðið
varð Íslandsmeistari. Stelpurnar tóku
miklum framförum ekki einnungis í
knattspyrnu heldur þroskuðust vel og
lærðu það hvernig það er að vera hluti af
hópi og koma vel fram hver við aðra.
Hvert sem stelpurnar komu voru þær Val
til sóma jafnt innan vallar sem utan. Öfl
ugt foreldrastarf er gríðarlega mikilvægt
ef vel á ganga og viljum þjálfarar koma
fram þökkum til foreldra og foreldraráðs
fyrir framúrskarandi starf í kringum
flokkinn. Kærar þakkir bæði foreldrar og
stelpur fyrir frábært tímabil.
Þjálfarar: Margrét Magnúsdóttir, Krist
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ín Ýr Bjarnadóttir og Kristín Lovísa
Lárusdóttir.
Besta mæting: Hildur Karitas Gunnars
dóttir
Mestu framfarir: Ísold Kristín Rúnars
dóttir
Liðsmaður flokkins: Kristín Ýr Jóns
dóttir
5. flokkur karla
Starfið í 5. fl. á keppnistímabilinu var að
mörgu leyti gott. Hópurinn var fjölmenn
ur eða um 60 strákar. Mætingar voru
nokkuð góðar.
Megináherslan var m.a. lögð á :
• grunntækni
• leikfræði
• Hraða og kraft
Flokkurinn tók þátt í nokkrum mótum og
var árangurinn þokkalegur en honum tókst
ekki að halda sæti sínu meðal þeirra bestu
á Íslandsmótinu. Flokkurinn varð hins
vegar fyrsti karlaflokkur Vals sem unnið
hefur Íslandsmeistaratitil í Futsal. Að auki
komust fjögur af fimm liðum félagsins í
keppni 1–8 á N1 mótinu, en á mótið fór
fjölmennasti hópur sem farið hefur á veg
um félagsins á það mót frá upphafi. Við
viljum nota tækifærið til að þakka foreldr
um og strákunum fyrir tímabilið.
Þjálfarar: Agnar Kristinsson, Hallur
Ásgeir Kristjánsson, Breki Bjarnason
og Valdimar Árnason.
Bestu ástundun: Magnús Konráð Sig
urðsson

Mestu framfarir: Jón Arnar Stefáns
son
Liðsmaður flokksins: Arnar Geir
Geirsson
4. flokkur kvenna
Í 4. flokki kvenna æfðu 23 skemmti
legar stúlkur. Þær tóku þátt í nokkrum
mótum í ár og stóðu sig mjög vel. Þær
urðu í 2. sæti á Reykjavíkurmótinu, höfn
uðu í 3. sæti í sínum riðli á Íslands
mótinu, og tóku einnig þátt í Rey Cup.
Rúsínan í pylsuendanum var svo mót
sem þær tóku þátt á Akureyri í septem
ber, en 4. fl. karla og kvenna fóru saman
á þetta mót. Þetta var skemmtileg, félags
leg fótboltaferð sem allir höfðu mjög
gaman af. Stelpurnar í 4. flokki eru mjög
metnaðarfullar. Það hafa verið miklar
framfarir hjá þeim en þær eru að læra inn
á 11 manna völlinn. Þær eiga eflaust eftir
að ná langt og framtíðin er því björt hjá
Val næstu árin. Stelpurnar í flokkunum
unnu að alls konar verkefnum í tengslum
við heimaleiki meistaraflokks kvenna í
knattspyrnu og stóðu sig þar með prýði.
Þjálfarar: Það voru tíð þjálfaraskipti í
flokknum þetta árið, Halldór Jón Sig
urðsson þjálfaði flokkinn ásamt Margréti
Magnúsdóttur og Evu Björk. Síðan tók
Rakel Logadóttir við og þjálfaði flokkinn
ásamt Margréti.
Besta ástundun: Nína Kolbrún Gylfa
dóttir
Mestu framfarir: Vaka Njálsdóttir

Liðsmaður flokksins: Katla Rún Arn
órsdóttir
4. flokkur karla
4. flokkur karla var fjölmennari í ár en
undanfarið. Í heildina voru 25 piltar á
æfingum allt árið. Flokkurinn hóf leik í
Haustmóti KRR, þar sem strákunum
gekk vel og voru næstum komnir í
úrslitaleik mótsins. Um jólin var tekið
þátt í Jólamóti KRR þar sem skipt var í
yngra og eldra lið og var gamanið haft í
fyrirrúmi. Eftir áramót tók liðið þátt í
Reykjavíkurmótinu, en þar var árangur
inn ekki eins og vonast var eftir en
drengirnir sýndu góða takta og mikil
þroskamerki i sínum leik. Hópurinn var
að verða samstilltari og andinn í hópnum

Michael Jackson dansar
Break | Freestyle | Mambó
Salsa | Brúðarvals
Hiphop | Barnadansar
Samkvæmisdansar
Sérnámskeið fyrir hópa
Börn - Unglingar Fullorðnir

,

Dansrá› Íslands | Faglær›ir danskennarar
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Dana Cup meistarar 3. flokks kvenna í knattspyrnu 2010. Efri röð frá vinstri:
Soffía Ámundadóttir þjálfari, Svava Rós Guðmundsdóttir, Elín Metta Jensen,
Hildur Antonsdóttir, Villimey Friðriksdóttir, Hugrún Arna Jónsdóttir, Birta Sif
Kristmannsdóttir, Vigdís Birta Þorsteinsdóttir og Kjartan Orri Sigurðsson
aðstoðarþjálfari. Neðri röð frá vinstri: María Soffía Júlíusdóttir, Kara
Magnúsdóttir, Rúna Oddsdóttir, Berglind Rós Ágústsdóttir, Lísbet
Sigurðardóttir, Ingunn Haraldsdóttir og Erla Steina Sverrisdóttir.

var mjög góður. Sumarið rann í garð og
Íslandsmótið hófst og spilaði liðið í B
riðli íslandsmótsins. Flokkurinn var
færður upp um riðil að beiðni félagsins
og strákarnir voru félaginu og sér til
sóma þetta Íslandsmót. En strákarnir
voru í séns á úrslitakeppni allt að síðasta
leik. Liðið tók einnig þátt í Rey Cup með
2 lið. Í lok sumars fór liðið norður á
Akureyri og tók þátt í Íslandsbankamóti
Þórs. Það mót var skemmtiferð og heppn
aðist mjög vel en tvö lið voru send til
leiks. Því var skipt í yngra og eldra árs
lið og endaði á úrslitaleik yngra ársins og
eldra ársins þar sem yngri unnu í hörku
leik 43. Við þjálfarar viljum þakka
drengjunum fyrir gott fótboltaár og tím
ana saman. Einnig fá foreldrar drengj
anna sérstakar þakkir fyrir stuðninginn
og vinnu í þeirra þágu.
Þjálfarar: Halldór Jón Sigurðsson og
Igor Bjarni Kostic.
Besta ástundun: Sindri Scheving
Mestu framfarir: Kári Gunnarsson
Liðsmaður flokksins: Kolbeinn Arnórs
son

3. flokkur kvenna
Árangurinn á þessu tímabili var frábær.
Flokkurinn samanstendur af 23 leik
mönnum. Það bættust tveir nýir leikmenn
við á árinu og einn leikmaður lagði skóna
á hilluna. Flokkurinn tók þátt í átta mót
um og fengu allir leikmenn verkefni við
hæfi. Flokkurinn varð: Haustmótsmeist
ari 2009, Íslandsmeistari í Futsal 2010,
Reykjavíkurmeistari 2010, Eimskipsmót
meistari 2010, Rey Cup meistari 2010,
Dana Cup meistari 2010, bikarmeistari
2010 og silfurhafar í Íslandsmóti 2010.
Félagslega er flokkurinn MJÖG sterk
ur og var margt gert til að þjappa hópn
um meira saman og til gamans. Þar má
nefna: sjósund, hópefli, bíó, sund, partý,
videókvöld, spilakvöld, magadans og
margt meira. Flokkurinn hefur séð um
sjoppuna í heimaleikjum Vals í sumar og
gert það svo vel að um er talað. Einnig
voru leikmenn aðstoðarkennarar í Íþrótta
skóla Vals á laugardagsmorgnum í allan
vetur. Leikmenn þóttu geisla af kurteisi,
glaðlyndi og dugnaði í þeirri vinnu. Leik
menn voru í fitness þjálfun einu sinni í

viku þetta tímabil. Kjartan Orri Sigurðs
son íþróttafræðingur sá um þann hluta
þjálfunarinnar og þökkum við honum
kærlega fyrir allar harðsperrurnar á árinu.
Það eru tveir aðilar sem við viljum þakka
kærlega fyrir alla aðstoðina á þessu
keppnistímabili og viljum við biðja þau
að koma hér upp til að taka við smá
þakklætisvotti: Árni Jónsson æskulýðs
kóngur og hópeflismeistari og Ragnheið
ur Víkingsdóttir sjúkraþjálfari og teyp
ingameistari.
Ég vil þakka leikmönnum og foreldr
um fyrir frábært keppnistímabil og óska
þeim leikmönnum sem eru að ganga upp
í 2. fl. alls hins besta í framtíðinni.
Þjálfari: Soffía Ámundadóttir.
Besta ástundun: Villimey Friðriksdóttir
Mestu framfarir: Erla Steina Sverris
dóttir
Liðsmaður flokksins: Elín Metta Jensen
3. flokkur karla
3. flokkur karla var ekki fjölmennur í ár,
en samanstóð af frábærum einstaklingum
sem voru staðráðnir í því að æfa vel og
taka stórstígum framförum. Flokkurinn
tók þátt í fimm mótum og fór í æfinga
ferð á Selfoss þar sem gist var í eina nótt.
Einnig var margt annað félagslegt gert á
tímabilinu. Tímabilið byrjaði með þát
töku í Reykjavíkurmótinu og gekk það
mót þokkalega. Síðan tóku flokkurinn
þátt í Íslandsmótinu innanhúss eða Futsal
eins og það er kallað í dag. Spilað var í
Þorlákshöfn og mjög góð stemning náð
ist upp hjá hópnum. Þeir stóðu sig nokk
uð vel þar þrátt fyrir að hafa einungis æft
einu sinni innanhúss fyrir mótið. Í bikar
keppninni spiluðu strákarnir við sterkt lið
Selfyssinga og biðu í lægri hlut þar í
hörkuleik þrátt fyrir að hafa komist yfir.
Íslandsmótið byrjaði mjög vel hjá strák
unum og voru þeir efstir í riðlinum eftir
þrjá leiki. Fjórir leikir unnust, eitt jafnt
efli en fimm tapleikir var niðurstaðan að

Valsmennhf.óskaöllum

Valsmönnumnærogfjærgleðilegrajóla
ogfarsældarákomandiárimeðþökk
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28

Valsblaðið2010

Starfið er margt
þessu sinni. Þrátt fyrir það þá stóðu strák
arnir sig mjög vel og sýndu marga góða
leiki og voru oftar en ekki sterkari aðil
inn í leikjum sínum. Rey Cup mótið var
hápunktur tímabilsins hjá þessum flokki.
Þar náði liðið þeim stórkostlega árangri
að lenda í 2. sæti mótsins en liðið tapaði
úrslitaleiknum í bráðabana í vítaspyrnu
keppni. Hópurinn algerlega blómstraði
allt mótið og þar sýndu allir sitt rétta and
lit og sönnuðu fyrir sjálfum sér og öðrum
að það er allt hægt ef viljinn er fyrir
hendi. Eftirminnilegt og skemmtilegt ár
að baki og þessi hópur á framtíðina fyrir
sér ef viljinn er til staðar.
Þjálfarar: Halldór Jón Sigurðsson, Igor
Bjarni Kostic.
Besta ástundun: Jóhann Helgi Gunnars
son
Mestu framfarir: Haukur Hilmarsson
Liðsmaður flokksins: Breki Bjarnason

Lollabikar
Lollabikarinn er farandbikar sem gefinn
var af Lolla í Val (Ellerti Sölvasyni) árið
1988. Lolli var leikmaður í Val á 4. og 5.
áratugnum. Lolli var mikill íþróttamaður
og frábær knattspyrnumaður, kattliðugur
og fljótur, skildi leikinn og leyndardóma
hans til hins ítrasta. Vegna leikni sinnar
fékk hann viðurnefnið „kötturinn”. Bikar
þennan skal veita þeim leikmanni í yngri
flokkum Vals sem þykir skara fram úr í
leikni með boltann.
Lollabikarinn í ár hlýtur: Marteinn
Högni Elíasson leikmaður 4. fl.karla. Það
var Guðmundur Steinn Hafsteinsson sem
afhenti Marteini bikarinn en hann hlaut
bikarinn á sínum yngri árum.
Að lokum vill félagið þakka öllum sem
komið hafa að starfinu í sumar kærlega
fyrir þeirra framlag. Allir flokkar sem
komið hafa að heimaleikjum meistara
flokkanna fyrir þeirra störf, foreldrum
fyrir þeirra framlag í foreldraráðum
flokkanna og öðrum sjálfboðaliðum. Síð

ast en ekki síst vill félagið þakka Fálkun
um fyrir frábæra umgjörð um leiki flokk
anna á Vodafonevellinum í sumar.
Friðjón R. Friðjónsson formaður knattspyrnudeildar og Ragnhildur Skúladóttir
yfirmaður barna- og unglingasviðs.

A NT O N& BE RGUR

Friðriksbikar
Friðriksbikarinn er gefinn í minningu
séra Friðriks Friðrikssonar og afhentur
einstaklingum í 3.fl. karla og kvenna sem
hafa sýnt mikla leiðtogahæfileika og eru
góðar fyrirmyndir. Á síðasta ári fengu
þau Sigurlaug Jóhannsdóttir og Kristján
Ólafs viðurkenninguna. En Friðriksbik
arinn í ár hljóta þau Hugrún Arna Jóns

dóttir og Breki Bjarnason leikmenn 3. fl.
kvenna og karla.
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Uppskeruhátíð knattspyrn
8. flokkur.

7. flokkur kvenna.

7. flokkur karla.

6. flokkur kvenna.

6. flokkur karla.

5. flokkur kvenna. Hildur Karitas Gunnarsdóttir, Margrét
Magnúsdóttir, Kristín Ýr Jónsdóttir, Kristín Lovísa Lárusdóttir
og Ísold Kristín Rúnarsdóttir.

5. flokkur karla. Magnús Konráð Sigurðsson, Arnar Geir
Geirsson og Jón Arnar Stefánsson.

nudeildar 2010

Viðurkenningar

4. flokkur kvenna. Nína Kolbrún Gylfadóttir, Katla Rún Arnórsdóttir, Vaka Njálsdóttir og Margrét Magnúsdóttir.

4. flokkur karla. Sindri Scheving, Halldór Jón Sigurðsson,
Kolbeinn Arnórsson, Igor Bjarni Kostic og Kári Gunnarsson.

3. flokkur kvenna. Villimey Friðriksdóttir, Soffía Ámundadóttir,
Erla Steina Sverrisdóttir og Selma dóttir Sossu.

3. flokkur karla. Jóhann Helgi Gunnarsson, Breki Bjarnason og
Haukur Hilmarsson,

Friðriksbikarinn. Breki Bjarnason og Hurrún Arna Jónsdóttir.
3. flokki.

Lollabikarinn. Marteinn Högni Elíasson í 4. flokki með Arnari
Sveini Geirssyni og Guðmundi Steini Hafsteinssyni
meistaraflokki karla.

Tvíburasystkinin Kolbeinn Arnórsson og Katla Rún Arnórsdóttir voru bæði valin liðsmenn í 4. flokki.

Viðurkenningar

Efnilegasti leikmaður meistaraflokks kvenna 2010. Dagný
Brynjarsdóttir með þjálfurunum Þórði Jenssyni og Frey
Alexandersyni.

Besti leikmaður meistaraflokks kvenna 2010. Hallbera Guðný
Gísladóttir með þjálfurunum Þórði Jenssyni og Frey
Alexandersyni.

Hópmynd af Íslandsmeisturum Vals í handknattleik og knattspyrnu 2010 í sérmerktum bolum á uppskeruhátíð fótboltans.
Handboltastelpurnar komu þangað fagnandi með sérmerkta fallega boli að gjöf. Á myndinni eru: Arndís María Erlingsdóttir,
Hallbera Guðný Gísladóttir, Katrín Gylfadóttir, Þórdís María Aikman, Björk Gunnarsdottir, Ásta Árnadottir, Hrafnhildur Ósk
Skúladóttir, Embla Grétarsdottir, Telma Ólafsdóttir, María Björg Ágústsdóttir, Sunneva Einarsdóttir, Helga Sjöfn Jóhannesdóttir,
Katrín Jónsdóttir , Pála Marie Einarsdóttir, Thelma Björk Einarsdóttir, Rakel Logadóttir, Bryndís L. Hrafnkelsdóttir, Málfríður Erna
Sigurðardóttir, Dagný Brynjarsdóttir, Dóra María Lárusdóttir, Soffía Rut Gísladóttir, Sigríður Arnfjörð Ólafsdóttir, Anna Úrsúla
Guðmundsdóttir, Rebekka Rut Skúladóttir, Guðný Jenný Ásmundsdóttir, Hildigunnur Einarsdóttir, Karólína Gunnarsdóttir, Kristín
Guðmundsdóttir.
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Valurmeðmínumaugum
EftirGrímAtlason

Í mínum huga er bara eitt lið – Valur. Að
halda með einu ákveðnu íþróttafélagi er
ekki eitthvað sem hægt er að breyta
sísvona. Ég hef farið með Snærós og
Arnaldi á ófá mótin og stutt þau með ráð
um og dáð en þau voru í röndóttum föt
um. Í hita leiksins hefur mér orðið á að
hrópa eins og venjulega: koma svo Vals
menn, rífa þetta upp. Kannski eru rönd
óttir þá að spila við Fram nú eða Val. Tvö
barna minna styðja sitt félag – félagið
sem þau hafa alist upp með og er í þeirra
hverfi. Það er ágætt en það breytir ekki
þeirri staðreynd að hjá mér er aðeins einn
Valur og hann er ekki röndóttur. Maður
skiptir um stjórnmálaflokka en maður
yfirgefur ekki Val.
Hlíðarnar eru hverfi æsku minnar.
Ísaksskóli, Hlíðaskóli og loks MH. Bjó í
Eskihlíðinni, í Mávahlíð og við Miklu
braut. Í Eskihlíðina kom stundum strákur
til ömmu sinnar. Hann hélt með KR og
Liverpool. Hann var aðeins eldri en ég
og ég leit upp til hans. Liverpool festist
við mig en ég hafði hins vegar ekki alveg
skilning á þessu KR máli enda liðið í
öðru hverfi. Við gátum líka horft yfir á
Hlíðarenda úr stofuglugganum og rauði
liturinn var einhvern veginn svo fallegur.
Það sem réði þó mestu var að í blokkinni
minni bjó mamma hans Sigga Har. –
besta markvarðar í heimi að okkar mati,
og hann var sko Valsari!
Aldrei þótti ég merkilegur knattspyrnu
maður – líklega fyrst og fremst vegna
þess að ég mætti aldrei á æfingar. Spilaði
einn leik með 6. C og reyndi fyrir mér í
markinu. Það breytir því ekki að Valur
var kominn í blóðið – hvar hann er og
mun vera. Fljótlega upp úr þessu fór ég
að fara á leiki. Man eftir Atla Eðvalds
syni fara á kostum á Melavellinum og
Matthíasi Hallgrímssyni farinn úr gulu
treyjunni til að spila með sigurvegurun
um með Sláturfélag Suðurlands framan á
peysunni. Ágúst og Kristinn Halls. að
styðja sína menn með orðunum „Einn,
tveir, þrír: Áfram Valur, fleiri mörk!“
algjörlega ógleymanlegir menn.
Þegar ég var kominn á Miklubrautina
og í Hlíðaskóla tók við enn meiri Valur.
Bekkjarfélagar mínir voru m.a. Arnaldur
Loftsson – öðru nafni Som vinden blæser
– og Gunnlaugur Einarsson sem á þeim
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árum var aldrei nefndur annað en Gulli
Pele. Ég var gjarnan fenginn til að vera í
markinu þegar þeir spiluðu tveir á móti
öllum hinum. Oftast fóru leikar 201 eða
200. Einar Þór Daníelsson var enn skyn
samur ungur maður á þessum árum – í
það minnsta hvað lið varðar. Ég elti þessa
stráka, vini mína og krafði þá um sigur.
Oftast hafðist það og árgerð 1970 voru
óvenju öflugir knattspyrnumenn í karla
flokki. Undarlegar ráðstafanir manna
seint á 9. áratugnum gerðu það hins veg
ar að verkum að flestir þessara öflugu
knattspyrnumanna yfirgáfu Val. Á þess
um árum var Valur með hörku lið í öllum
greinum. Stelpurnar unnu 1978 og 1986.
Guðrún Sæmundsdóttir var í Hlíðaskóla
og var best að mér fannst í heila eilífð.
Ég hafði snemma náð í talsvert af þeim
metrum sem ég ber. Þetta greindu góðir
menn á Hlíðarenda og þá var ekkert ver
ið að bjóða manni á æfingu. Mér var ein
faldlega sagt að mæta þá um kvöldið á
æfingu í körfubolta – annað væri sóun á
góðum metrum. Ég æfði í 2 ár körfu und
ir handleiðslu meistara eins og Torfa
Magnússonar. En fyrir sakir forheimsk
unnar í sjálfum hætti ég að æfa körfu rétt
orðinn 12 ára. Maður sem er tæplega 3
metrar á hæð og einlægur íþróttaáhuga
maður gerir ekki slíkt. Það veit ég núna.
Valur hefur verið hluti af mér í 35 ár.
Þrátt fyrir að hafa í reynd eiginlega ekk
ert æft með liðinu hef ég ekkert gefið eft
ir þegar kemur að stuðningi og þátttöku.
Valur er og verður bestur. Ógleymanleg
ar eru stundir eins og 25. júlí 1992 á
Akranesvelli 15 eða þegar Jón Gunnar
Bergs fór á kostum á gamla Hlíðarenda

Arnaldur, sonur Gríms er öflugur og
efnilegur stuðningsmaður sem mætir
með pabba sínum reglulega á völlinn.
vellinum 3. júní 1988 – við vorum 20
undir í hálfleik á móti Þór en unnum 42.
Dásamlegu bikarleikirnir í upphafi 10.
áratugarins þar sem það var eins og við
værum alltaf að taka KR í úrslitunum.
Haustið 1999 er löngu gleymt og slyddan
á Kópavogsvellinum tveimur árum síðar
líka. Gleðistundirnar eru svo miklu fleiri.
Hvað er t.d. skemmtilegra starf þegar
maður er 14 ára en að mála línur á gras
völlinn fyrir stórleiki? Það kom þó fyrir
að við þurftum að mála með grænu óaf
sakanlega skakkar línur. Jólaföndur með
börnunum sýnir svo ekki sé um villst að
beinar línur er ekki mitt fag.
Saga Vals er einkar glæsileg. Félagið
verður 100 ára á næsta ári. Við þau tíma
mót er rétt að huga að því hvað skiptir
mestu máli þegar kemur að íþróttafélög
um. Þegar allt kemur til alls á rekstur
íþróttafélags að snúast um þátttöku barna
og ungmenna í hverfinu sem félagið starf
ar í. Aðkeyptar stjörnur og titlar í efstu
deild eru í raun aukaatriði. Vissulega er
fátt skemmtilegra en að sigra Íslandsmót í
efstu deild en leiðin að því marki má ekki
vera byggð á hugmyndafræðinni: hvað
sem það kostar. Leiðin á að vera að ala
upp frábært íþróttafólk í öllum greinum
sem uppsker dísætan sigurinn að launum.
Ég mun mæta um ókomin ár og styðja
mitt lið. Valur er og verður bestur!
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VIÐ STÖNDUM Á TÍMAMÓTUM

Verið var að ræða stöðu handknattleiksins í Val þegar Grímar Jónsson sem átti sæti í
handknattleiksnefnd Vals svaraði blaðamanni: ,,Mér finnst satt að segja, að krakk
arnir og handknattleiksmenn yfirleitt, finni ekki að þeir séu að leika fyrir, eða á veg
um Vals, að til sé aðili, sem hefur skapað þeim tækifæri til þess að taka þátt í leikn
um og að þeir hafi skyldur við þennan aðila. Þetta er þó aðallega yngra fólkið. Það
er eins og það viti ekki, að á bak við það eru menn, sem dáðst að því, og hryggjast
með því. Menn, sem hafa mikið á sig lagt til þess að einmitt það geti komið og leik
ið sér. Meira að segja eru menn í fyrsta aldursflokki, sem eru á svipuðu þroskastigi
félagslega. Þeir fylgjast ekki með, hrífast ekki með í nafni Vals – félagsins þeirra.
… Þetta er sannarlega alvarlegt mál, og kjarni sjálfs félagsandans, sem er lífakk
eri hvers félags, og sannarlega orð í tíma talað, að ræða það, og koma á framfæri.“
Frímann Helgason
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Freyr Alexandersson og Erla Súsanna Þórisdóttir eiginkona með dæturnar
Alexöndru Ósk tveggja ára og Emblu Marín þriggja mánaða.

Núertíminntil
aðhorfaframá
veginnmeðjákvæðni
ogvinnusemi
aðleiðarljósi
Freyr Alexandersson hefur undanfarin tvö ár náð
einstökum árangri sem þjálfari hins geysisigursæla
kvennaliðs Vals í fótbolta, en hefur nú tekið við
starfi aðstoðarþjálfara meistaraflokks karla
í fótbolta og vinnur einnig að stefnumótun á
sviði afreksmála hjá félaginu í knattspyrnu
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Það vakti athygli hversu margir leikmenn
meistaraflokks karla í knattspyrnu voru
mættir á herrakvöld Vals sem haldið var í
byrjun nóvember. Aðspurður sagði Freyr
Alexandersson nýráðinn aðstoðarþjálfari
flokksins að lögð hefði verið mikil
áhersla á þátttöku strákanna á herra
kvöldinu og væri það liður í þeirri stefnu
að leggja meiri áherslu á félagslega þátt
inn hjá strákunum en ekki síður að þeir
yrðu sýnilegri í félaginu og tengdari.
Þetta vakti athygli blaðamanns Vals
blaðsins og tók Freyr jákvætt í viðtals
beiðni um starfið hans hjá Val með áherslu
á uppbyggingu karlaliðs félagsins í fót
bolta. Eitt síðdegi í nóvember settumst við
niður yfir kaffibolla í Lollastúku og tók
um tal saman um árin hans hjá Val og
áhugavert var að fá innsýn í áherslur hans
í þjálfarastarfinu en sérstaka athygli vakti
hversu mikla áherslu hann leggur á
jákvæðni og vinnusemi til að ná einhverj
um árangri og sterka liðsheild.
Freyr Alexandersson er 28 ára gamall
og hefur undanfarin fjögur ár starfað sem
farsæll þjálfari hjá Val en áður var hann
þjálfari hjá Leikni og jafnframt leikmað
ur hjá þeim. Hann útskrifaðist árið 2009
sem íþróttafræðingur frá Kennaraháskóla
Íslands með kennsluréttindi í grunn og
framhaldsskóla og starfar nú í hlutastarfi
sem íþróttakennari á vegum Knattspyrnu
akademíunnar í Framhaldsskólanum í
Mosfellsbæ. Árið 2009 fékk hann hæstu
þjálfaragráðu KSÍ sem hægt er að taka
hér á landi, þ.e. UEFA A þjálfararéttindi.
Hann stefnir að því að taka við tækifæri
viðviðbótargráðu í þjálfunarfræðum,
UEFA Pro, annaðhvort í Englandi eða
Danmörku, en nokkrir íslenskir þjálfarar
hafa tekið þá gráðu. Freyr segist einnig
vera duglegur að endurmennta sig í þjálf
unarfræðum og sagði m.a. frá stórri og
flottri knattspyrnuþjálfararáðstefnu sem
hann sótti í byrjun ársins og hann mun
fara á næstu ráðstefnu eftir áramót, m.a.
með Gunnari Borgþórssyni, nýjum þjálf
ara meistaraflokks kvenna hjá Val. Freyr
segir mjög mikilvægt að halda sér vel við
með því að sækja endurmenntun erlendis
til að fylgjast með því sem er efst á
baugi. Honum finnst að íslenskir þjálfar
ar mættu vera duglegri að sækja sér
menntun, þótt flestir geri eitthvað.

Tvö frábær ár hjá 4. flokki kvenna
hjá Val
Freyr kom fyrst að Hlíðarenda 2006 og
var tvö ár þjálfari 4. fl. kvenna í fótbolta,
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Varamannabekkurinn og þjálfarateymið bíða eftir því að flautað verði til leiksloka í
síðasta leik Íslandsmótsins 2010. Að leik loknum var Íslandsmeistaratitlinum fagnað
innilega, sem jafnfamt er 100. stóri titill Vals frá upphafi.

fyrst með Margréti Láru Viðarsdóttur og
síðara árið með Leu Sif Valsdóttur. Hann
náði frábærum árangri með þeim flokki,
vann alla titla sem voru í boði nema inn
anhússfótbolta. „Hópurinn var einstakur,
stelpurnar voru einbeittar og foreldrahóp
urinn var einnig samhentur og ég minnist
þess sérstaklega að aldrei var kvartað und
an aðstöðuleysi, en á þeim tíma var nánast
engin aðstaða að Hlíðarenda til þjálfunar,
íþróttamannvirki voru í byggingu og þjálf
un fór fram hreinlega út um allt. Ég var þá
strax mjög hrifinn af andanum í kvenna
fótboltanum hjá Val, viljanum til að ná
árangri og hversu samhentir allir voru í
kringum flokkinn og heillaðist um leið af
Val sem íþróttafélagi,“ segir Freyr stoltur
af stelpunum sínum.

Á bakvið tjöldin hjá meistaraflokki
2007 og aðstoðarþjálfari 2008
Elísabet Gunnarsdóttir fyrrverandi þjálfari
meistaraflokks kvennaliðs Vals réð Frey
fyrst að Hlíðarenda, en þau eru félagar frá
fornu fari. Freyr segist hafa byrjað að
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aðstoða Elísabetu 2007 á bakvið tjöldin
við þjálfun meistaraflokks samhliða starf
inu með 4. flokk, en þá var hún ólétt.
Hann segir að allir í kringum liðið hafi
verið ánægðir með þessa aðstoð og segir
að í raun hafi ekki verið aftur snúið eftir
þennan tíma en fyrst og fremst var hann
að nýta þetta tækifæri sem reynslu fyrir
sig. Freyr var um tíma leikmaður hjá
Leikni en hætti 2008 eftir að honum
bauðst aðstoðarþjálfarastarf hjá meistara
flokki kvenna hjá Val. Það ár voru þau
Elísabet saman með meistaraflokkinn og
jafnframt hætti hann þjálfun yngri flokka
hjá Val. Hann segir að samstarf þeirra
Betu hafi verið einstaklega gott og það
hafi verið spennandi að fá tækifæri að
vera tvö með liðið. Liðinu gekk sérstak
lega vel bæði 2007 og 2008 og vann flesta
titla sem í boði voru og leikmannahópur
inn var tiltölulega stöðugur.

Aðalþjálfari hjá meistaraflokki
2008 hjá gerbreyttu liði
Freyr tók síðan við sem aðalþjálfari
meistaraflokks kvenna hjá Val haustið
2008 þegar Elísabet Gunnarsdóttir fékk
starf við þjálfun í Svíþjóð. „Við þetta
breyttust aðstæður mikið að Hlíðaranda,
ég fékk Þórð Jensson mér til aðstoðar við

þjálfun, en hann þekkir félagið mjög vel
og hefur reynst frábærlega. Svo fékk ég
Kjartan Orra með mér til að þjálfa líkam
lega þáttinn og einnig tók hann sæti í
meistaraflokksráði þar sem hann hefur
unnið þrekvirki í að skipuleggja alla
umgjörð heimaleikja ásamt góðu fólki í
heimaleikjanefnd knattspyrnudeildar. Það
sem var erfiðast á þessum tímamótum
var að við misstum fjölda leikmanna í
atvinnumennsku, t.d. Margéti Láru,
Guggu, Guðnýju Óðins., Vönju og Ástu
Árna og fengum mjög fáa nýja leikmenn.
Ég leit á þetta sem mikla áskorun og náði
fljótt að mynda stemningu í hópnum um
að einbeita sér að því sem við höfðum,
vinna í leikmannahópnum og fyrst og
fremst að hafa trú á okkur. Einu nýju
leikmennirnir voru María Björg Ágústs
dóttir og Embla Grétarsdóttir en þær
smullu strax vel inn í hópinn. Það sem
situr eftir er hversu ótrúlega skamman
tíma það tók að búa til samhentan hóp
sem small saman á skömmum tíma sem
setti markið hátt og var ekki með neitt
væl þótt við hefðum misst marga leik
menn,“ segir Freyr og brosir.

Þetta verður ár Breiðabliks
Fjölmiðlar spáðu Breiðablik góðu gengi
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og höfðu ekki trú á Valsliðinu eftir mikl
ar breytingar í leikmannahópnum og ekki
síst með ungan óreyndan þjálfara við
stjórn. „Ég ætlaði að nýta tækifærið til að
sanna mig sem þjálfari og það veitti mér
aukinn kraft hversu fjölmiðlar töluðu
ítrekað um að nú væri komið að því að
önnur lið næðu að gera góða hluti í
kvennaboltanum og rætt var um að 2009
yrði ár Breiðabliks en þær höfðu styrkt
sig verulega fyrir tímabilið. Það voru
ekki miklar væntingar í fjölmiðlum um
að reynslulaus 27 ára þjálfari gæti fetað í
fótspor Elísabet hjá stórveldinu Val með
gjörbreyttan leikmannahóp. Það hafði í
raun enginn trú á mér og þar af leiðandi
ekki á liðinu og ég notaði mér þetta sem
innblástur allt tímabilið. Ég klippti t.d.
alla umfjöllun úr blöðum og geymdi
hana, en þar var allt á sama veg, Breiða
blik myndi taka titlana, Valur gæti ekki
spilað sókn og þjálfarinn væri ekki starf
inu vaxinn. Ég notaði þessar úrklippur til
að halda okkur á tánum allt tímabilið,
síðast í bikarúrslitaleiknum á móti
Breiðablik. Þegar stelpurnar gengu inn í
klefann fyrir leik var hann þakinn slag
orðum um að þetta yrði ár Breiðabliks og
það var nóg til að kveikja í mannskapn
um. Ég er rosalega ánægður með það
tímabil en vitaskuld þurfti að breyta
ýmsu í leikskipulagi með nýjum leik
mönnum, og það var einnig ánægjulegt
að sjá ýmsa leikmenn blómstra á tíma
bilinu, t.d. Kristínu Ýr sem varð marka
hæst í deildinni en margir voru búnir að
afskrifa hana eftir erfið meiðsli. Hallbera
Guðný eignaðist nýtt líf þetta tímabil og
Rakel Logadóttir einnig með nýjum leik
aðferðum og einnig stigu ýmsir ungir
leikmenn upp. Þetta tímabil unnum við
alla stóru titla sem voru í boði en okkur
tókst samt að klúðra deildarbikarnum eft
ir vítaspyrnukeppni við Stjörnuna.
Íslandsmótið árið 2009 var reyndar eitt
skemmtilegasta Íslandsmót í langan tíma
þar sem mörg lið voru vel mönnuð og
spenna hélst í mótinu allt til loka, t.d.
komu Þór/KA, Stjarnan og Fylkir sterk
til leiks og auðvitað Breiðablik sem við
vissum að yrði aðalkeppinautur okkar um
titilinn. Þegar við t.d. töpuðum fyrir
Breiðablik snemma móts á heimavelli
2-3 þá spáðu flestir því að liðið myndi
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ekki höndla spennuna og ekki síst ungi
óreyndi þjálfarinn. Ég vil meina að við
höfum unnið rosalega vel úr þeim leik,
notuðum mótlætið til að styrkja okkur,
fórum ekkert að grenja yfir tapinu, fórum
vel yfir hvað hefði farið úrskeiðis og
nýttum þennan leik til að styrkja okkur,
héldum haus og töpuðum ekki trúnni á
okkur,“ segir Freyr ákveðið og einbeittur.

Draumatímabil 2010 hjá stelpunum
„Á síðasta tímabili náðum við enn betri
árangri og unnum alla titlana sem voru í
boði og hópurinn var einstakur. Það hjálp
aði mikið til á undirbúningstímabilinu að
fara í æfingaferð til útlanda en ferðin
hristi hópinn saman en síðan lentum við í
því áfalli að missa Sif Atladóttur, en eftir
á að hyggja þá þjappaði það hópnum enn
frekar saman. Stelpurnar eru einstaklega
einbeittar í að ná árangri og vilja njóta
þess saman að vera í fótbolta og taka
verkefnið af fullri alvöru. Við leggjum
gríðarlega mikið upp úr því að stelpurnar
gefi af sér til samherja, stuðningsmanna
og klúbbsins í heild og eins koma þær því
skýrt á framfæri að þær eru þakklátar fyr
ir það sem þær hafa hjá félaginu, þ.e.
aðstöðu, umgjörð og allan stuðning. Um
leið eru stelpurnar kröfuharðar til sín, til
þjálfara og til félagsins og leikmennirnir
vilja fá jákvæða strauma til baka frá
félaginu sem þær hafa svo sannarlega
fengið. Ég legg mikið upp úr einstak
lingsæfingum og einstaklingsmarkmiðum
og ræði mikið um það sem við viljum
bæta. Stelpurnar eru líka miklir vinir utan
vallar til að eiga góðar stundir saman og
makarnir eru orðnir góðir vinir með sér
stakan makaklúbb og þær fá góðan stuðn
ing að heiman en án hans er mjög erfitt
að ná toppárangri. Umgjörðin er heilt yfir
framúrskarandi. Það eina sem olli mér
vonbrigðum var að detta út í 32 liða
úrslitum úr Evrópukeppninni gegn
spænsku meisturunum. Liðið er reyndar
frábært og nær yfirleitt mjög góðum
árangri á heimavelli en þar töpuðum við
3-0 og þar tek ég á mig þau mistök að
hafa leikskipulagið of varnarsinnað en
liðið var ekki tilbúið í þennan þétta varn
arleik. Það var mjög svekkjandi að detta
út en metnaðurinn í liðinu var klárlega til
staðar að fara áfram en það koma ný tæki

færi og liðið er reynslunni ríkari,“ segir
Freyr.

Skil sáttur og þakklátur við
kvennaliðið
„Ég skil mjög sáttur við kvennaliðið, er
fyrst og fremst þakklátur fyrir þennan
tíma, fyrir að hafa kynnst þessum frá
bæru íþróttamönnum en það eru fáir í
karlafótboltaheiminum sem átta sig á
gæðunum í þessum íþróttamönnum,
hversu metnaðarfullar og skipulagðar
stelpurnar eru og hversu mikið þær
leggja á sig til að ná árangri. Mér finnst
reyndar of margir í karlaboltanum ekki
bera nægilega virðingu fyrir kvennabolt
anum. Ég fullyrði að ég hefði ekki getað
byrjað feril minn í meistaraflokki betur
en að þjálfa meistaraflokk kvenna í Val
og mun þetta verða mér ómetanleg
reynsla sem fylgir mér, en ég stefni að
því að starfa eins lengi og ég get við
þjálfun. Ég er búinn að þjálfa topp
íþróttamenn sem gera miklar kröfur, taka
þátt í Evrópukeppni nokkrum sinnum,
hef verið með unga og efnilega leikmenn
hjá félagi sem gerir miklar kröfur um
árangur,“ segir Freyr brosandi.
„Ég tel mjög raunhæft að Valsstelpurn
ar haldi áfram á sömu braut á næsta ári
með nýjan þjálfara en það er ljóst að
mörg önnur lið verða sterk, t.d. Stjarnan
og væntanlega kemur ÍBV sterkt inn aft
ur og Breiðablik verður sterkt eins og
vanalega. Kvennadeildin verður vonandi
jöfn og spennandi, en ég spái því að 6 lið
verði í efri helmingnum og 4 í þeim neðri
og okkar lið verður í fremstu röð þótt
óraunhæft sé að ætla að liðið vinni alla
titla, en ef við vinnum þessa stóru þá
erum við sátt,“ segir Freyr og glottir.

Nýtt og spennandi
uppbyggingarstarf að Hlíðarenda
Freyr hefur nú tekið við starfi aðstoðar
þjálfara meistaraflokks karla í knatt
spyrnu hjá Val og ýmsum öðrum verkefn
um hjá félaginu. „Ég tel að þetta sé rök
rétt skref hjá mér í þjálfaraferlinum og
var ánægður þegar mér bauðst að starfa
við meistaraflokk karla Núna verð ég
nánast í 100% starfi sem þjálfari hjá Val
og er það draumastaða. Ég sleppi ekki
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Kjartan Orri Sigurðsson, Freyr og
Guðlaugur Jónsson fylgjast með
einum af skemmtilegustu leikjum
sumarsins í yngri flokkunum.
hendinni strax af kvennaboltanum, verð
tæknilegur ráðgjafi fyrir Gunnar Borg
þórsson þjálfara til að hann komist inni í
það mynstur sem er hjá félaginu og hefur
hann aðgang að öllum mínum þjálfunar
gögnum frá því að ég byrjaði og hann
getur nýtt sér það eins og hann vill. Svo
er ég honum innan handar með leikmenn
og er einnig innan handar með þjálfurum
2. og 3. flokks til að móta þá leikmenn
sem eru að koma upp. Síðan er ég með í
stefnumótun karla og kvennamegin í 2.
og 3. flokki í tengslum við afreksstefnu
félags ásamt meistaraflokksþjálfurunum,
Gunnari og Kristjáni Guðmundssyni. Ég
sé um að koma hugmyndafræði afreks
stefnunnar til skila og aðstoða þjálfarana
eftir þörfum. Karlamegin er það hlutverk
mitt að koma reglu á ýmislegt í starfinu,
bæði hjá meistaraflokknum og 2. og 3.
flokki og þar mun ég m.a. byggja á því
starfi sem verið hefur hjá Val í kvennafót
boltanum, t.d. samkennd, vinnusemi og
dugnaður á æfingum og að strákarnir gefi
meira af sér til félagsins. Svo verð ég
aðstoðarþjálfari Kristjáns hjá meistara
flokki karla og sé um stóran þátt af ein
staklingsþjálfuninni fyrir utan almenna
vinnu með flokkinn.Ég er mjög ánægður
með fyrstu kynni mín af strákunum í
meistaraflokknum og þeir eru tilbúnir að
æfa meira og skipulegar og að liðið gefi
meira af sér til félagsins. Markmiðið er að
skapa meiri liðsheild karlamegin en verið
hefur,“ segir Freyr ákveðið.

Þolinmæði og vinnusemi nauðsynleg
karlamegin
„Ég finn traust hjá félaginu en ég hefði
ekki farið í þetta starf sem aðstoðarþjálf
ari nema til þess að hafa mikið að segja
og koma skoðunum mínum á framfæri.
Við Kristján erum mjög ólíkir en sam
starf okkar fer mjög vel af stað og ég
vonast til að við getum nýtt kosti hvors
annars til að byggja upp nýtt lið að Hlíð
arenda fyrir næsta tímabil. Vinna þarf að
markvissri uppbyggingu hjá karlaliðinu,
það þarf að sanna sig aftur meðal þeirra
bestu. Uppbygging er víðtækt orð, en það
þýðir ekki endilega að Valur eigi að vera
með 11 uppalda Valsara, heldur þurfum
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Freyr með Lárusi Ögumudssyni
föður Dóru Maríu á góðri stund á
herrakvöldi Vals 2010.
við að byggja upp ákveðinn æfingafasa
til þess að hægt sé að ætlast til að leik
menn nái árangri og liðið þarf að setja
sér raunhæf markmið. Auðvitað setur lið
ið sér háleit markmið þótt ekki sé raun
hæft að gera strax ráð fyrir titlum, þótt
það geti vissulega gerst. Fyrst þarf að
búa til ákveðið umhverfi og liðsheild og
á næstu árum getum við gert kröfu um
titla. Mikilvægast árið 2011 er að Valur
geti teflt fram góðu fótboltaliði sem legg
ur sig fram og spilar fallegan fótbolta
sem nær eins góðum árangri og hægt er
þá þarf allt að haldast í hendur, allt frá
þjálfurum, leikmönnum, stjórnin þarf að
vera þolinmóð, gefa af sér og vera sýni
leg og stuðningsmenn þurfa að fara að
stíga upp og hjálpa upp við að gera þenn
an frábæra heimvöll að raunverulegri
heimavallagryfju. Leikmenn hafa nefnt
að þeir upplifi ekki heimavöllinn sem
heimavöll. Hinn almenni Valsari þarf að
láta heyra í sér í stúkunni og vera hvetj
andi og síðan þarf liðið einfaldlega að
fara að vinna fleiri heimaleiki, þá ætti að
vera auðvelt að fylla stúkuna í hverri
umferð,“ segir Freyr einlægur að vanda.

Betri tengsl við stuðningsmenn og
félagið
„Ég vil skora á stuðningsmenn að mæta á
völlinn og sýna svolitla þolinmæði og
líta á það jákvæða sem er í gangi og
hætta að hugsa um fortíðina, sérstaklega
síðustu tvö ár, líta fram á veginn og gefa
af sér til leikmanna. Ég vil efla tengsl
leikmanna við stuðningsmenn og vil að
almennir Valsarar geti skyggnst inn í
starfið. Strákarnir þurfa líka að verða
sýnilegri í félaginu, t.d. þegar handbolta
liðin og körfuboltaliðin okkar eru að
spila mikilvæga leiki. Að sjálfsögðu
þurfa leikmenn að vera sýnilegri í yngri
flokkunum þannig að ungu iðkendurnir
fái að kynnast fyrirmyndunum sínum
svipað og við höfum verið að gera í
kvennafótboltanum þar sem stelpurnar
eru miklar fyrirmyndir yngri iðkenda og
hafa gefið sér tíma í slíkt. Nú er tíminn
til að horfa fram á veginn með jákvæðni
og vinnusemi að leiðarljósi,“ segir Freyr
sannfærandi.

Þórður Jensson og Freyr með
Íslandsmeistarabikarinn 2009.

Starfið í kvennaflokkum Vals í
fremstu röð í heiminum
„Ég tel að yngri flokka starfið í kvenna
fótboltanum hjá Val hafi undanfarin ár
verið í fremstu röð í heiminum, ekki bara
í Evrópu og þjálfunin sem stelpurnar
okkar hafa fengið hefur verið í fremstu
röð og við erum einnig að uppskera ríku
lega. Sem dæmi má nefna þá unnu stelp
urnar í 3. flokki öruggan sigur á sterku
móti í Danmörku í sumar, Dana Cup. Á
hverju einasta ári erum við að fá tilbúna
leikmenn úr yngri flokkunum upp í
meistaraflokk, t.d. Dagnýju Brynjarsdótt
ur og Thelmu Björk Einarsdóttur sem
komu beint úr yngri flokkunum inn í lið
ið hjá okkur og um leið í landsliðið. Það
er ágætt að það komi fram að fyrir ungar
stelpur í Val tekur lengri tíma að komast
inn í aðalliðið en hjá öðrum liðum af því
að gæðin þar eru meiri en almennt geng
ur og gerist en ef stelpurnar sýna þolin
mæði, vinnusemi og læra af þeim sem
eru fyrir þá eru þær líka tilbúnar þegar
þær komast í liðið og ná strax árangri.
Aðalatriðið er að þær séu þolinmóðar og
tilbúnar þegar tækifærið kemur. Framtíð
arsýnin er að fá a.m.k. tvo hágæða leik
menn í aðalliðið árlega úr yngri flokkun
um,“ segir Freyr ákveðið.
Valsblaðið þakkar Frey fyrir að veita
lesendum innsýn í hugarheim þjálfarans
en það er ljóst að hann gerir miklar kröf
ur til sín og einnig eru miklar væntingar
bundnar við starf hans hjá félaginu og að
lokum óskar Valsblaðið honum velfarn
aðar í störfum sínum.
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Starfið er margt

Jafnréttismál í ljósi
fjölmiðlaumræðu
Á haustdögum birtist frétt í kvöldfréttum
RÚV þess efnis að talsverðs mismunar
gætti hjá íþróttafélögum þegar kæmi að
úthlutun æfingatíma til handa stúlkum
annars vegar og drengjum hins vegar og
hallaði þá verulega á stúlkurnar. Í frétt
inni voru íþróttafélögin einnig ásökuð
um að ráða hæfari þjáfara fyrir strákana.

Um var að ræða úttekt á 15 knattspyrnu
félögum í tveimur efstu deildum karla og
efstu deild kvenna. Fréttin var sett þann
ig fram að öll íþróttafélög lágu undir
grun um að jafnréttis væri ekki gætt og
því voru þau knúin til að svara umfjöll
uninni. Hvorki var leitað til félagsins né
til KSÍ við vinnslu fréttarinnar og ekki

Kaffi Valur opnar að
Hlíðarenda á nýju ári

Á nýju ári verður veitingasala í Vodafonehöllinni á Hlíðarenda tvíefld en þá opnar
„Café Valur“ sem mun meðal annars bjóða upp á nýlagaða súpu með nýbökuðu
brauði í hádeginu. Einnig verður stefnt að auknu úrvali veitinga á leikjum og öðr
um viðburðum. Þar verður einnig boðið upp á ýmislegt gott og hollt sem tilvalið er
að grípa strax eftir æfingu og tilvalið er fyrir foreldra að spjalla saman yfir kaffi
bolla á meðan beðið er eftir krökkunum. Einnig er kjörið fyrir hópa af ýmsu tagi
eða fjölskyldur að hittast yfir á Cafe Valur og horfa á leiki í sjónvarpinu, t.d. meist
aradeildinni eða enska boltanum.
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var hægt að fá upplýsingar um þá rann
sókn sem fréttin var unnin upp úr.
Knattspyrnusamband Íslands og Íþrótta
bandalag Reykjavíkur fóru þess á leit við
þau íþróttafélög sem tilheyrðu þeim hópi
sem fréttin var um, að þau gerðu úttekt á
þessum atriðum í sínum félögum. Í ljós
kom að öll knattspyrnufélög/deildir sem
hlut áttu að máli gátu sýnt fram að hafa
þessi mál í lagi. Félögin hafa velt því fyrir
sér hvað geti skýrt þá niðurstöðu sem birt
ist í fréttinni og gæti ein skýringin falist í
því að almennt eru strákahóparnir mun
stærri og þeim í mörgum tilfellum skipt
upp í yngra og eldra árs hópa, sem er t.d.
tilfellið í 6. og 7. fl. karla í fótbolta í Val
einu sinni í viku. Þannig fær flokkurinn
fleiri mínútur en mínútufjöldinn á hvern
einstakling er sá sami óháð kyni. Félögin
hafa einnig bent á að þegar fréttin var gerð
þá var hlé hjá mörgum félögum enda voru
flokkaskipti að eiga sér stað og því gætu
upplýsingar á heimasíðum félaganna ver
ið ónákvæmar. Það hefði því verið eðli
legast að hafa samband við félögin áður
en sakir voru bornar á þau.
Knattspyrnufélagið Valur hefur í lang
an tíma unnið eftir jafnréttisstefnu þar
sem segir: Knattspyrnufélagið Valur
leggur ríka áherslu á jafnrétti kynjanna
hvað varðar aðstöðu, þjálfun og fjár
magn. Félagið veitir öllum börnum og
unglingum möguleika á að stunda íþrótt
ir óháð kynferði, búsetu, þjóðerni og lit
arhætti. Laun þjálfara á barna- og ung
lingasviði taka mið af menntun þeirra og
reynslu en ekki kynferði þeirra sjálfra
eða þeirra sem þeir þjálfa. Laun taka
einnig mið af markaðnum og lúta lög
máli um framboð og eftirspurn. Þessu til
staðfestingar má benda á árangur yngri
flokka kvenna í gegnum árin. Þess má
einnig geta að félög í Pepsí deild- og 1.
deild karla þurfa að uppfylla ákveðin
skilyrði hvað varðar þjálfaramenntun í
karlaflokki (samkvæmt UEFA) en knatt
spyrnuþjálfarar sem þjálfa stelpurnar lúta
sömu kröfum hjá Val.
Það er að mörgu leyti jákvætt að jafn
réttisumræðan skuli hafa farið fram því
þá fékk knattspyrnan tækifæri til að
skoða sín mál og fá staðfestingu á að þau
væru í lagi, allavega hvað varðar tíma
magn og menntun þjálfara. Hins vegar er
það gömul saga og ný að það gætir enn
talsverðs misréttis þegar kemur að
umfjöllun um íþróttir kvenna í fjölmiðl
um og hallar þá á kvenfólkið.
Ragnhildur Skúladóttir yfirmaður
barna- og unglingasviðs

Valsblaðið 2010

Þaðeraðeins
einnKonnikóngur
Anton Rúnarsson er 22ja ára og leikur
handbolta með meistaraflokki
Nám: Klára stúdentinn og svo er það
Háskólinn.
Kærasta: Nei.
Hvað ætlar þú að verða: Atvinnumaður
í handbolta.
Af hverju Valur: Flutti í Hlíðarnar 7 ára
gamall og strákarnir drógu mig á æfing
ar. Ólst upp með Val í handboltanum frá
7 ára aldri en hef spilað með Akureyri og
Gróttu í meistaraflokki.
Frægur Valsari í fjölskyldunni: Karl
Hjálmarsson.
Hvernig hafa foreldrar þínir stutt þig í
handboltanum: Móðir min Ásbjörg
Hjálmarsdóttir er stuðningsmaður nr 1.
Hef fengið frábæran stuðning frá fjöl
skyldu minni.
Hvað gætir þú aldrei hugsað þér að
verða: Húsvörður í Val.
Af hverju handbolti: Fékk ekki eins
góðan samning i fótboltanum.
Helstu afrek í öðrum íþróttagreinum:
Yngsti leikmaður Vals í fótboltanum til
að fá samning.
Eftirminnilegast úr boltanum: Íslands
og bikarmeistari með Val. Unnum einnig
sama ár í 2. fl alla titla sem i boði voru.
Einnig upplifunin að spila á HM með
U20 ára lið Íslands í Egyptalandi i 30
þúsund manna höll.
Hvernig var síðasta tímabil: Ég átti
mitt besta timabil í fyrra með Gróttu og
náði að sanna mig sem handboltamann.
Hefðum átt að gera betur i lokin en það
fór eins og það fór þvi miður.
Vinnið þið titla í vetur: Þú spilar ekki i
rauðu Valstreyjunni með Valshjarta án
þess að það sé krafa á titla.
Hvernig er hópurinn í vetur: Hópurinn
er hreint út sagt frábær. Ég er mjög stolt
ur af þvi að fá að vera partur af þessu
liði. Frábærir íþróttamenn sem allir
stefna langt og hafa náð árangri. Það er
ýmislegt sem við gerum félagslegt til að
þjappa hópnum saman.

Valsblaðið2010

Besti stuðningsmaðurinn: Það er aðeins
einn Konni kóngur.
Skemmtilegustu mistök: Spilaði einu
sinni heilan handboltaleik án þess að vera
ekki með gel í hárinu. Það voru mikil mis
tök enda skoraði ég ekki mark i leiknum.
Erfiðustu samherjarnir: Hlynur Mort
hens. Hann er bara of mikið Legend.
Erfiðustu mótherjarnir: Ætli það sé
ekki 20 ára lið Þýskalands. Áttum alltaf í
miklum erfiðleikum með þá. Ótrúlega
sterkt lið.
Stærsta stundin: Spila með landsliðinu
á Heimsmeistarakeppninni í Egyptlandi
2009.
Athyglisverðasti leikmaður í meistara
flokki karla hjá Val: Orri Freyr Gísla
son.
Hvernig líst þér á yngri flokkana í
handbolta hjá Val: Mjög vel. Ég hef
verið að þjálfa yngri strákana siðustu ár
og sé marga efnilega sem eiga vonandi
eftir að gera góða hluti og ná langt.
Eftirminnilegasti þjálfari þinn: Hef
verið marga góða þjálfara siðan ég byrj
aði að æfa. Snorri Steinn var ekki bara
þjálfari minn heldur fyrirmynd og góður
vinur sem hefur verið að hjálpa mér.
Óskar Bjarni þekkir mig manna best enda
búinn að þjálfa mig siðan í 6. fl.
Hvað lýsir þínum húmor best: Algjör
aulahúmor.
Mottó: „Set your goals high, and don’t
stop till you get there.“
Leyndasti draumur: Að vera söngvari í
frægri hljómsveit.
Við hvaða aðstæður líður þér best:
Nýbúinn að vinna stóran titill með Val og
fara fagna með þessum snillingum.
Hvaða setningu notarðu oftast:
Hringdu í mig þegar þú ert á lausu.
Skemmtulegustu gallarnir: Lengi i
gang á morgnana, á það til að láta bíða
eftir mér.
Hvað er það fallegasta sem hefur verið

sagt við þig: Einlægur strákur með gott
hjarta.
Fullkomið laugardagskvöld: Dimmt
úti, snjór að falla, kertaljós og kúr með
fallegustu stelpunni.
Fyrirmynd þín í handbolta: Ivano
Balic og Snorri Steinn Guðjónsson.
Draumur um atvinnumennsku í hand
bolta: Ég ætla mér að verða atvinnumað
ur einn daginn með hvaða liði?
Landsliðsdraumar þínir: Hef spilað
með öllum yngri landsliðum Íslands og
stefnan er klárlega að spila með Alands
liðinu.
Besti söngvari: Michael Jackson.
Besta hljómsveit: Kings Of Leon.
Besta bíómynd: Titanic.
Besta bók: Hámarskárangur, Munkurinn
sem seldi sportbílinn sinn.
Besta lag :My heart will go on með Cel
ine Dion.
Uppáhaldsvefsíðan: facebook.com
Uppáhaldsfélag í enska boltanum: Man
United.
Uppáhalds erlenda fótboltafélagið og
handboltafélagið: Barcelona og Kiel þar
sem vinur minn góði Aron Pálmars. spilar.
Nokkur orð um núverandi þjálfara:
Agaður, skynsamur, ákveðinn, stífgelaður.
Ef þú værir alvaldur í Val hvað mynd
ir þú gera: Sjá til þess að félagið skorti
ekki fjármuni til þess að gera Val að
heimsklassa klúbbi.
Nokkur orð um aðstöðuna á Hlíðar
enda: Aðstaðan er algjörlega til fyrir
myndar á allan hátt. Langflottasta aðstaða
á Íslandi til íþróttaiðkunar og fleira.
Hvað finnst þér að eigi að gera til að
halda upp á 100 ára afmæli Vals 2011:
Mér finnst að það eigi að halda risatón
leika í Vodafonehöllinni þar sem öllum
Völsurum yrði boðið á flottustu tónleika
sem haldnir hafa verið hér á landi.

39

Framtíðarfólk

Dreymirum
atvinnumennsku
Dagný Brynjarsdóttir er 19 ára og leikur
fótbolta með meistaraflokki kvenna
Nám: Útskrifast um jólin af íþróttabraut
úr Fjölbrautaskólanum í Garðabæ.
Kærasti: Ómar Páll Sigurbjartsson.
Hvað ætlar þú að verða: Draumurinn er
að komast út í atvinnumennsku en eftir
það stefni ég á íþróttakennarann og þjálf
un.
Af hverju Valur: Fannst það mest
spennandi liðið og með bestu þjálfarana
þegar ég skipti yfir 2007.
Hjá hvaða liðum hefur þú verið í fót
bolta: Var í KFR (Knattspyrnufélagi
Rangæinga) upp alla yngri flokkana og
skipti svo yfir í Val þegar ég var á eldra
ári í 3. flokki.
Frægur Valsari í fjölskyldunni: Nei
það held ég ekki, pabbi er samt harður
valsari.
Hvernig hafa foreldrar þínir stutt þig í
fótboltanum: Ég held ég gæti ekki beðið
um betri stuðning. Þau voru mjög dugleg
að skutlast með mig á Hvolsvöll eða út í
íþrótthús þegar ég var í KFR, komu svo á
öll mót. Fyrsta árið mitt í Val var ég ekki
með bílpróf svo þau keyrðu mig frá Hellu
og til Reykjavíkur 4–5 sinnum í viku. Í
dag koma þau á eins marga leiki og þau
geta.
Stjörnuspá þín fyrir næsta ár: Vinna
alla titlana aftur og komast lengra í Evr
ópukeppninni.
Af hverju fótbolti: Besti vinur minn
æfði fótbolta og ég var alltaf með honum
og pabba hans úti í fótbolta á milli snúru
stauranna í garðinum hjá honum. Einn
daginn þurftum við að hætta því hann var
að fara á æfingu, það kom aftur upp 2
dögum seinna og þá fékk ég að fara með
honum og hef æft síðan þá. Æfði samt
líka körfubolta og frjálsar en þurfti að
hætta í körfunni eftir 10. bekk til að taka
fótboltann af alvöru. Fannst smá leiðin
legt að hætta í körfunni þó að fótboltinn
hafi alltaf verið skemmtilegastur.
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Helstu afrek í öðrum íþróttagreinum:
Var mjög nálægt því að setja Íslandsmet í
800m hlaupi þegar ég var 11–12 ára,
hætti áður en mér tókst það. Átti einnig
að fara á landsliðsæfingu í körfubolta
þegar ég var 15 ára en fór ekki því ég
vissi að ég var að fara að hætta. Á tvo
leiki í bikarnum með meistaraflokki
Heklu (liðið á Hellu).
Hvernig var síðasta tímabil: Æðislegt.
Held að það sé ekki hægt að biðja um
betra sumar. Hefði samt verið gaman að
komast áfram í 16 liða úrslitin í Evrópu
keppninni.
Vinnið þið aftur alla titla á næsta tíma
bili: Vonandi, það er allavega stefnan.
Besti stuðningsmaðurinn: Siggi Már og
félagarnir 3 sem mæta á alla leiki með
okkur.
Skemmtilegustu mistök: Að geta ekki
unnið pabba minn í badminton.
Erfiðustu samherjarnir: Dóra María og
Fríða.
Erfiðustu mótherjarnir: Stjarnan í sum
ar.
Eftirminnilegasti þjálfarinn: Freyr
Alexandersson.
Fyndnasta atvik: Þegar við í Val vorum
í Evrópukeppninni í Færeyjum 2007, við
gistum þar í mjög draugalegum skóla.
Seinustu nóttina var Hallbera í górillu
búningi og tók mig og Andreu með sér
og við fórum og vöktum Freysa. Hef
sjaldan heyrt gaur öskra jafn mikið. Það
munaði líka litlu að Hallbera yrði barin.
Stærsta stundin: Þegar ég spilaði fyrsta
leikinn minn á Laugardalsvelli með A
landsliðinu.
Athyglisverðasti leikmaður í meistara
flokki kvenna hjá Val: Kata fyrirliði.
Athyglisverðasti leikmaður í meistara
flokki karla hjá Val: Eddi.
Hvernig líst þér á yngri flokkana í fót
bolta hjá Val: Þeir eru virkilega góðir
stelpumegin en hef ekki fylgst nógu vel
með strákunum.

Hvað lýsir þínum húmor best: Mjög
einfaldur, hlæ bara að flestu held ég.
Mottó:Winners never quit and quitters
never win.
Leyndasti draumur: Komast í atvinnu
mannadeildina í Bandaríkjunum.
Við hvaða aðstæður líður þér best: Að
leika mér á fótboltavellinum heima á
Hellu með vinum mínum.
Hvaða setningu notarðu oftast: Þú
veist … og fattaru.
Skemmtilegustu gallarnir: Hvað ég get
verið mikil ljóska.
Hvað er það fallegasta sem hefur verið
sagt við þig: hmm kannski, ég elska þig.
Fullkomið laugardagskvöld: Heima á
Hellu í góðu veðri með fjölskyldunni.
Fyrirmynd þín í fótbolta: Abby Wam
bach er mjög góð en svo er C. Ronaldo
algjört uppáhald.
Landsliðsdraumar þínir: Að ná föstu
sæti í byrjunarliðinu.
Besta bíómynd: Lion King, Toy Story
og Hitch.
Besta bók: Harry Potter bækurnar.
Besta lag: Hear You Me með Jimmy Eat
World.
Uppáhaldsfélag í enska boltanum:
West Ham en samt Arsenal í stóru keppn
unum sem West Ham kemst aldrei í.
Uppáhalds erlenda fótboltafélagið:
Real Madrid.
Eftir hverju sérðu mest: Sé mest eftir
fjórum 5um sem ég fékk á fyrsta árinu
mínu í framhaldsskóla. Finnst frekar leið
inlegt að hafa þær þarna núna en mér var
nákvæmlega sama þá.
Nokkur orð um núverandi þjálfara:
Gunni: Þjálfaði mig í Fjölbrautaskóla
Suðurlands.
Nokkur orð um aðstöðuna á Hlíðar
enda: Alveg frábær bara, klefinn okkar
hefði samt alveg mátt vera aðeins stærri.
Hvað finnst þér að eigi að gera til að
halda upp á 100 ára afmæli Vals 2011:
Bara halda suddalega veislu.
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Skemmtilegustuleikirsumarsins
„Sjáiðvöllinn,þarlékég!“
Sl. sumar stóð Valur fyrir leikjaröð í
yngri flokkum knattspyrnudeildar sem
nefnd var „Skemmtilegustu leikir sum
arsins“. Um var að ræða fjóra leiki í
Íslandsmóti 3. og 4. flokks karla og
kvenna. Leikirnir fóru fram síðsumars á
nokkurra vikna tímabili á aðalvelli
félagsins, sjálfum Vodafonevellinum, í
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allri þeirri umgjörð sem þekkist frá
meistaraflokksleikjum.
Yngri flokkar Vals tóku þessa leikdaga
á móti andstæðingum sínum með fjöl
marga fána að húni, dúndrandi tónlist,
leikmannakynni, hvatningarkór í stúkunni,
heiðursgestum úr meistaraflokki sem
heilsuðu upp á leikmenn fyrir leik, marka
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Starfið er margt

og tímatöflu, lukku
krökkum, boltakrökk
um, vítaspyrnukeppni
áhorfenda í hálfleik,
o.s.frv. Á hverjum leik
voru vel á annað hundr
að áhorfendur sem
gæddu sér á grillpylsum
frá Fálkunum og pinna

ís í boði Emmessís. Andstæðingarnir
urðu margir hverjir grænir af öfund
þegar þeir upplifðu hvernig staðið er
að málum hjá félaginu okkar og trúðu
ekki sínum eigin eyrum ef einhver
stalst brosandi til að segja þeim að
„svona væri umgjörðin á öllum leikj
um hjá VAL“.
Eins og Valsmenn vita kemur öflug
ur hópur félagsmanna að framkvæmd
hvers meistaraflokksleiks á Vodafonevell
inum, en framkvæmd „Skemmtilegustu
leikja sumarsins“ var á hendi Fálkanna.
Knattspyrnulegur efniviður félagsins
blómstraði inni á vellinum og utan vallar
skein félagslegur efniviður einnig skært.
Eftir hvern leik gengu Fálkarnir völlinn
fram í myrkur með stungugaffla og lög

uðu. Draumar margra miðaldra karla um
hetjulega framgöngu á Vodafonevellinum
rættust því þar að kvöldlagi þótt kringum
stæðurnar væru aðrar en í nætursvefnin
um.
En upplifun iðkendanna var ekki
draumur heldur einstakur veruleiki. Fram
tíðarleikmenn félagsins fengu smjör
þefinn af því sem bíður þeirra og enn
fleiri fengu tækifæri lífsins til að spila
leik í alvöru umgjörð á glæsilegum Voda
fonevellinum. Fyrir marga þá iðkendur
verða leikirnir meðal þeirra eftirminnileg
ustu á ferlinum og styrkja vonandi tengsl
in við félagið þegar viðkomandi keyrir
Öskuhlíðina á fullorðinsárum: „Sjáið
völlinn, þar lék ég“.
Eftir Jón Gunnar Bergs

LÄKEROL TYGGJÓ
FJÓRAR FERSKAR BRAGÐTEGUNDIR
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Helstahindrunað
fólknáiárangrier
vantrúáeigingetu
Sara Diljá Sigurðardóttir er 15 ára og
leikur körfubolta með 10. flokki
Sara Diljá hefur æft körfubolta síðan hún
var 8 ára og hún gekk til liðs við Val
haustið 2008 eftir að hafa farið til Gauta
borgar um vorið í keppnisferð.
Hún hefur tvisvar sinnum fengið við
urkenninguna sem leikmaður flokksins
og finnst það skipta miklu máli. Það sýn
ir mér að ég er að standa mig vel og hvet
ur mig til að gera betur. Vorið 2010 fékk
ég Einarsbikarinn og það skipti mig mjög
miklu máli og mér finnst mjög mikilvægt
að það sé haldið áfram að veita þessi
verðlaun.“
Telur þú að meistaraflokkur Vals eigi
eftir að ná titlum í vetur í körfubolta?
„Meistaraflokkur karla hefur nú þegar
unnið hraðmótsbikar Vals, en annars tel
ég meistaraflokk ekki eiga eftir að vinna
neina titla en eg held að bæði karla og
kvennaflokkur eigi eftir að komast upp
úr fyrstu deild í vetur. Ég held að yngri
flokkarnir i körfubolta eigi því miður
ekki eftir að ná neinum titli þó að þeir
eigi eftir að ná langt. Uppbyggingin í
kvennaflokkum í körfubolta hjá Val
gengur frekar illa, það eru fáar stelpur að
æfa og því keppum við bara í tveimur
flokkum en nýjar stelpur eru alltaf vel
komnar.“
Hvaða hvatningu og stuðning hefur þú
fengið frá foreldrum þínum? „Ég hef
fengið mjög mikinn stuðning og hvatn
ingu frá mömmu og pabba og bara allri
fjölskyldunni, mér finnst það skipta mjög
miklu máli að þau styðji mig og hjálpi
mér að verða betri en ég er núna. Þau
hafa líka verið mjög dugleg að mæta á
leiki sem eru hér í bænum til að hvetja
liðið.“
Hvernig er hópurinn? „Okkur er búið
að ganga frekar vel, við unnum alla leik
inna okkar í 10. flokki í b riðli, en okkur
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gekk ekki eins vel í stúlknaflokki þar
töpuðum við tveimur leikjum og unnum
einn. Mér finnst hópurinn mjög góður og
þetta eru mjög skemmtilegar stelpur og
margar nýjar stelpur eru að byrja og ég
held að við eigum eftir að ná betri árangri
heldur en í fyrra. Við vorum að byrja
með nýjan þjálfara, Birgi Mikaelsson og
mér lýst mjög vel á hann.“
Skemmtileg atvik úr boltanum? „Í
október 2009 fórum við stelpurnar fædd
ar 1995 og 1994 til Ísafjarðar að keppa,
það var mjög gaman sérstaklega þar sem
mjög góður mórall var í hópnum. Þegar
við komum til Ísafjarðar kepptum við tvo
leiki á móti KFÍ og Herði, gaman er að
segja frá því að við unnum báða leikina.
Eftir leikina fengum við okkur að borða,
löbbuðum um bæinn og sváfum svo í
félagsmiðstöð þarna fyrir vestan. Þetta
var mjög skemmtileg ferð og mjög svo
eftirminnileg.“
Fyrirmyndir í körfubolta? „Fyrirmynd
ir mínar í körfubolta eru Helena Sverris,
sem spilaði með Haukum og spilar núna
með háskólaliðinu TCU í Ohio. Annars
er það Shaq O‘Neil sem spilar með
Boston Celtics í NBA.“
Hvað þarf til að ná langt í körfubolta
eða íþróttum almennt? „Það sem mér
finnst þurfa til að ná langt í íþróttum er
áhugi, ef þér finnst íþróttin ekki skemmti
leg þá nærðu aldrei langt. Maður þarf að
æfa sig; aukaæfingin skapar meistarann.
Það sem ég þarf aðallega að bæta hjá mér
eru skotin og boltameðferð og almennur
styrkur. Og svo bara muna, helsta hindrun
að fólk nái árangri er vantrú á eigin getu.“
Hvers vegna körfubolti? „Þegar ég var
8 ára fór vinkona mín á körfuboltaæfingu
og ég ákvað að fara með og mér fannst
það mjög gaman svo ég hélt áfram en

hún er löngu hætt. Síðan þá hef ég æft
körfubolta af kappi og finnst það
skemmtilegra með hverjum deginum.
Þegar ég var 6 ára æfði ég ballet en mér
fannst það ekki mjög skemmtileg og
hefði ekki átt neina framtíð í þeirri íþrótt
vegna stærðar.“
Hvernig finnst þér að eigi að efla starf
ið í yngri flokkunum hjá Val? „Mikil
vægast er að vera með góða þjálfara og
hafa reglulega æfingarbúðir fyrir alla og
að auki finnst með að það þyrfti að vera
með vikulegar æfingar fyrir þá sem skara
fram úr.“
Hverjir eru þínir framtíðardraumar í
körfubolta og lífinu almennt? „Mínir
körfuboltadraumar eru að komast í
WNBA í Bandaríkjunum, það er draum
urinn, annars er takmarkið að komast í
gott lið í Evrópu. Mig langar líka að fara
í háskóla í Bandaríkjunum og fá að spila
í háskólaboltanum. Landsliðsdraumar hjá
mér eru að komast í Alandslið Íslands
og ná árangri með þeim. En markmiðið
núna er að komast í U16 og fara á Norð
urlandamótið í Svíþjóð næsta vor.“
Hverjir eru helstu Valsararnir í fjöl
skyldunni? „Frændi minn sem er látinn
núna, Baldur Karlsson, hann var í Val
þegar Friðrik Friðriksson var þar, en því
miður var hann ekki þekktur fyrir neitt
sérstakt. Hins vegar æfði pabbi minn
körfubolta með Keflavík og var í ung
lingalandsliðinu.“
Hver stofnaði Val og hvenær? „Séra
Friðrik Friðriksson stofnaði Val árið
1911.“
Hvað finnst þér að Valur eigi að gera
til að fagna 100 ára afmælinu? „Mér
finnst að það ætti að setja kraft í kvenna
starfið og halda síðan risaveislu fyrir alla
félaga Vals.“

43

Eftir Guðna Olgeirsson

Freyr segir að ég
sé markasjúkasti
leikmaður Íslands
Kristín Ýr Bjarnadóttir hefur undanfarin tvö ár
fengið gullskóinn sem markahæsti leikmaður
Íslandsmótsins í knattspyrnu. Kristín Ýr
er uppalinn Valsari og hefur verið hluti af
sigursælasta kvennaliði síðari tíma hér á landi
Kristín Ýr byrjaði ung að æfa fótbolta og
æfði þá eingöngu með strákum. Alla tíð
hefur hún verið mikil keppnismanneskja
og lagt mikið á sig til að ná árangri og
hefur með Val hampað mörgum titlum,
bæði í yngri flokkum og í meistaraflokki.
Hún lék allmarga leiki með yngri lands
liðum Íslands en hefur ekki gengið vel að
ná sæti í A landsliðinu og lítið fengið að
spila. Margir voru búnir að afskrifa Krist
ínu sem afreksmann í fótbolta þegar hún
átti í þrálátum meiðslum fyrir nokkrum
árum en það hvarflaði aldrei að henni að
gefast upp og undanfarin tvö tímabil hafa
verið frábær og hún á sér þann draum að
geta haldið ótrauð áfram að spila fót
bolta. Það er ekki á allra vitorði að Krist
ín Ýr er einnig fyrrverandi landsliðsmað
ur í borðtennis. „Mig dreymir um að geta
spilað fótbolta og verið upp á mitt besta
þangað til að ég ákveð sjálf að hætta.
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Ekki að það verði tekið frá mér út af
meiðslum eða einhverju slíku. Ég bið
ekki um annað.“ Þegar talið barst að því
hvort raunhæft sé að Valsstelpurnar haldi
áfram á næsta tímabili á sigurbraut stóð
ekki á svarinu hjá Kristínu. „Að sjálf
sögðu er það raunhæft. Og það er ekkert
annað en eðlilegt að stefna að því mark
miði. Það fer enginn alvöru meistari að
stefna að því að lenda í 4. sæti á næsta
tímabili.“
Kristín Ýr lék þó nokkra leiki með
U17, U19 og U21 en hefur gengið illa að
tryggja sér sæti í A landsliðinu. „Það eru
mér vonbrigðið hversu illa mér hefur
gengið að festa mig í sessi í A landslið
inu. Landsliðsþjálfarinn segir reyndar að
það eigi enginn fast sæti í landsliði og að
þeir bestu spili hvern leik. Mér finnst nú
skrýtið að hann segi það því að ég hef
bara lítið sem ekkert fengið að spila.“
Nú hefur þú verið markahæsti leikmaður Íslandsmótsins í knattspyrnu undanfarin tvö ár. Hefur þú alltaf verið
svona mikill markaskorari? „Ég man
ekki eftir því að hafa verið mikill marka
skorari í yngri flokkum. Það er bara góð
tilfinning að ná þessu tvisvar, viðurkenni
að það var aðeins sætara í fyrra skiptið
þar sem það var í fyrsta skipti og það var
óvíst fram á seinustu mín hver fengi
gullskóinn. Núna var það öruggt ein
hverjum umferðum fyrir lok móts.
Það sést að liðsheild Valsliðsins er
geysiöflug. Hvað gerið þið til að efla

liðsandann? „Það eru persónuleikarnir
sem mynda hópinn. Þetta eru allt brjálað
ir keppnismenn, ótrúlega tapsárir og til
búnir að leggja sig aðeins meira fram og
taka þessi aukaskref til að ná árangri. Til
búnir að fórna öllu til að vera bestir. Við
erum brjálaðar á æfingum, förum í slag
og gerum hluti sem við myndum ekki
gera inni á vellinum. Förum svo saman í
bíó eftir æfingu, á rómantíska gaman
mynd og deilum tissjúum. Við erum
margar búnar að vera hluti af þessum
hópi mjög lengi og höfum upplifað margt
saman. Það er örugglega einn stór partur
af því hversu sterk liðsheildin er.“
Hvernig finnst þér umgjörðin hjá Val?
„Þetta er allt til fyrirmyndar. Frábært fólk
sem vinnur óeigingjarnt starf og lætur
okkur líða eins og drottningum. Stuðn
ingsmennirnir sem mæta á alla leikina
eru ómetanlegir og án þeirra stæðum við
ekki þar sem við stöndum í dag.“
Hversu mikilvægt er að þínu mati að
meistaraflokksleikmenn séu í tengslum
við yngri flokkana, þ.e. sem fyrirmyndir
og sýnilegar á leikjum í yngri flokkunum? „Ég tel það mjög mikilvægt að
tengslin séu til staðar. Hins vegar verðum
við líka að gefa því gaum að flestir, ef
ekki allir leikmenn meistaraflokks eru í
100% vinnu eða námi með boltanum og
það er ekki mikill aukatími sem gefst fyr
ir utan þetta tvennt. Og ekki má gleyma
fjölskyldunni. Það væri kannski hægt að
ætlast til meira af leikmönnum ef það
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Kristín Ýr skorar eitt af fjölmörgum
mörkum sumarsins, en hún hefur
fengið gullskóinn tvö síðustu tímabil
og segist ætla að halda ótrauð áfram.

Starfiðermargt

Kristín Ýr bikarmeistari 2010.

Kristín Ýr við afhendingu
Friðriksbikarsins 2009.
væru bara atvinnumenn í liðinu. Nú tala
ég fyrir hönd kvennaflokksins þar sem ég
veit ekki hvernig samningamálin eru
karlamegin. En þeir ættu að taka okkur
stúlkurnar til fyrirmyndar þegar kemur
að … tja öllu en sérstaklega félagslegum
verkefnum. Ég hef reyndar mikla trú á að
Freysi komi sterkur þar inn.“
Hefur þú stundað aðrar íþróttagreinar
en fótbolta? „Ég er fyrrverandi landsliðs
kona í borðtennis og spilaði tvenndarleik
með Guðmundi Stephensen þegar ég var
upp á mitt besta, við skulum hafa það
alveg á hreinu. Og ég tel að borðtennis
grunnurinn hafi hjálpað mikið við upp
byggingu á þeirri gríðarlegu tækni sem
ég bý yfir í dag. Annars átti ég mér aldrei
neinar meðvitaðar fyrirmyndir. En mér
fannst reyndar Laufey Ólafsdóttir alltaf
eina stelpan sem var eitthvað vit í þegar
ég var yngri því hún lék líka alltaf bara
við stráka eins og ég. Ég byrjaði mjög
ung að leika mér í fótbolta og það að
vera meðtekin í vinahópi bróður míns á
þeim tíma vegna fótboltahæfileika varð
til þess að ég vissi þá að ég var búin að
finna eitthvað sem kom mér áfram, gaf
mér tækifæri og ég var góð í því. Ég
valdi Val af því að fyrst Laufey Ólafs
dóttir gat spilað með stelpum þá hlaut að
vera einhver von. Ég ætlaði að hætta í
fótbolta þegar ég náði ekki lengur að
halda í við strákana því mér fannst stelp
ur glataðar í öllu. Skildi í raun aldrei af
hverju ég fæddist ekki bara strákur en sé
í dag að guð ætlaði mér stærri hluti en
það.“

Þrálát meiðsli
Fyrir nokkrum árum lenti Kristín í þrálát
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um meiðslum sem höfðu
mikil áhrif en það hvarfl
aði aldrei á þessu tímabili
að gefast upp og hætta að
æfa fótbolta. Hún segir að
hægt sé að útskýra þessi
meiðsli sem röð óhappa. „Ég
byrjaði á því að fara í aðgerð á ristinni í
lok tímabils 2004 og bataferlið gekk
mjög illa og ég var mjög óþolinmóð og
vitlaus og byrjaði of snemma aftur og
aftur. Eftir að ég gat loksins byrjað að
æfa aftur í maí 2005 var ég búin að æfa í
3 vikur þegar ég lenti í bílslysi sem olli
bakmeiðslum. Og ég gerði þrotlausar til
raunir til að byrja aftur 2005 og 2006, án
árangurs og það endaði með því að ég
fékk blóðtappa í maí 2007 og var frá út
tímabilið. 2008 byrjaði nú ekki vel en ég
meiddist á ristinni sem ég fór í aðgerðina
og gat ekki byrjað að æfa almennilega
fyrr en um mitt sumar. En ég náði í fyrsta
skipti í 3 ár að æfa heilt tímabil en það
hvarflaði aldrei að mér að hætta. En ég
þroskaðist mjög á þessum tíma og upp
götvaði hversu tómlegt lífið er án fót
bolta.“

Draumaafmælisveisla Vals

byrja allir að syngja – Það geta ekki allir
verið gordjess! – Akkúrat svona myndi
ég halda upp á aldarafmælið ef ég mætti
ráða.“
Heilræði frá Kristínu Ýr til ungra iðkenda í íþróttum. „Æfa betur og leggja
enn meira á sig en næsti maður. Hvíld og
matur er mikilvægt. Alltaf spila fyrir lið
ið, ekki fyrir þig.“
Valsblaðið þakkar Kristínu Ýr Bjarna
dóttur fyrir hressilegt viðtal og á henni er
að heyra að hún ætli að leika lengi áfram
með Valsliðinu í knattspyrnu og dreymir
jafnframt um að fá að leika meira með
landsliðinu. Hún á eflaust eftir að ilja
stuðningsmönnum áfram um hjartarætur
með krafti sínum og markaskorun í öll
um regnbogans litum. Valsblaðið óskar
Kristínu og félögum hennar alls hins
besta á komandi keppnistímabili.

Hvernig myndir þú helst vilja halda upp
á aldarafmæli Vals á næsta ári ef þú
fengir að ráða? „Ég og Stebbi Hilmars.
að syngja saman Valslög á risaútisviði á
Vodafonevellinum og allir í Reykjavík
klæðast Valsfötum og Hlíðarendi troðinn
af Valsunnendum. Tveggja hæða útsýnis
strætóar koma keyrandi með stelpurnar í
meistaraflokki kvenna að svæðinu, allir
hylla þær og henda rósum í þær (og
Freysa, Dodda, Orra og Óla) og maka
klúbburinn í næstu rútu og meistara
flokkur kvenna í
handboltanum líka
og Óskar Bjarni. All
ir eru á Valssvæðinu
og Jose Mourinho
mætir í Lollastúkuna
og vinkar mér í við
laginu á Valsmenn
léttir í lund. Svo
hendi ég míkrafónin
um í Stebba og leyfi
Sálinni að halda ball
og á leiðinni niður af
sviðinu gefur Óli
Stefáns mér fimmu
og segir „Kristín,
djöfull ertu góð
„Ég man ekki eftir því að hafa verið mikill
söngkona“. Og það
markaskorari í yngri flokkum”, segir Kristín
Ýr markaskorari af guðs náð.

45

Starfiðermargt

500krakkaráSkólaleikumVals2010
Skólaleikar Vals voru haldnir í annað sinn
þann 9. mars 2010 í Vodafone höllinni að
Hlíðarenda fyrir nemendur í 5.–7. bekk
Austurbæjarskóla, Háteigsskóla og Hlíðaskóla
Skólaleikarnir eru haldnir að frumkvæði
Vals en í nánu samstarfi við hverfis
skólana þrjá, Austurbæjarskóla, Háteigs
skóla og Hlíðaskóla. Markmiðið með
leikunum er að kynna félagið betur innan
hverfisins, fá alla nemendur á miðstigi á
Hlíðarenda og virkja nemendur til
íþróttaþátttöku.
Keppnisgreinar leikanna eru óhefð
bundnar svo að allir geti verið með og
svo að virkir íþróttaiðkendur hafi ekkert
endilega forskot á aðra. Keppnisgreinar
eru dodgeball (skotbolti), körfuskot,
reipitog og boðhlaup og lögð áhersla á að
allir nemendur taki þátt. Nemendur voru
hvattir til að koma í litum skólanna,
Austurbæjarskóli í rauðu, Háteigsskóli í
hvítu og Hlíðaskóli í svörtu til að
aðgreina nemendur og skapa enn meiri
stemningu.

46

Töluverð undirbúningsvinna fór fram
þegar fyrstu leikarnir voru haldnir í mars
2009 sem nýttist hópnum vel í ár. Einnig
fór fram mat á því sem hvernig til hafi
tekist eftir leikana í fyrra og var það mat
einnig haft að leiðarljósi. Framkvæmda
hópurinn hittist á nokkrum fundum en í
hópnum voru íþróttakennarar skólanna,
Ragnhildur Skúladóttir yfirmaður barna
og unglingasviðs hjá Val, Sigþór Sigurðs
son foreldri í Val og Jón Gunnar Bergs
einnig foreldri í Val. Mun fleiri einstak
lingar komu svo að framkvæmd leikanna
þegar að þeim var komið en Sigfús Sig
urðsson var kynnir og Gunnlaugur Jóns
son sá um tónlistina, að auki komu þjálf
arar frá Val að framkvæmdinni.
Hátt í 500 nemendur úr 5., 6. og 7.
bekkjum skólanna tóku þátt í leikunum
og komu nemendur gangandi úr skólun

um undir trommuslætti og lúðrablæstri.
Talsverður undirbúningur fór fram í skól
unum, en nemendur voru margir hverjir
með andlitsmálningu í litum skólanna og
hvatningarspjöld með slagorðum.
Fyrsta keppnisgreinin var dodgeball
sem er nokkurs konar skotbolti og leikið
með nokkrum boltum. Tvö blönduð lið
komu úr hverjum árgangi hvers skóla og
kepptu sín á milli. Keppnin í dodgeball
er sú tímafrekasta á leikunum en jafn
framt sú grein þar sem langflestir kepp
endur taka þátt. Hlíðaskóli bar sigur úr
býtum í þessari keppni.
Þá var keppt í körfuskotum, en hver
skóli sendi tvö 6 manna lið til keppni í
hverjum árgangi, 3 stelpur og 3 strákar í
hverju liði. Hvert lið fékk tvo bolta og
körfu og tók hver keppni tvær mínútur.
Samanlagðar körfur skólans giltu svo til
úrslita, en Háteigsskóli fór með sigur af
hólmi. Þriðja greinin var boðhlaup en
keppt var í 12 manna liðum úr hverjum
árgangi og kynjaskipting var jöfn. Krakk
arnir hlupu langsum, voru sex hvoru
megin og þeir þurftu að halda á risa
blöðru á leið sinni yfir og rétta hana
fremsta manni. Austurbæjarskóli sigraði í
þessari keppni og því ljóst að síðasta
keppnin sem var reipitog myndi ráða
úrslitum í keppninni í heild. Í reipitoginu
voru átta manna lið í hverjum árgangi.
Allir kepptu við alla, þ.e. á sama aldri
það fór svo að Hlíðaskóli sigraði reipi
togskeppnina og þar með heildarkeppn
ina.
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Verðlaunagripur fyrir þann skóla sem sigrar á skólaleikum
Vals. Hlíðarskóli var hlutskarpastur að þessu sinni.
Partýbúðin gefur verðlaunin.
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Hlíðaskóli hlutskarpastur eftir jafna
og spennandi keppni
Áður en úrslitin lágu fyrir ætlaði þakið
að rifna af húsinu vegna hvatningahrópa
krakkanna en frábær stemmning var á
pöllunum allan tímann. Eftir mjög jafna
og spennandi keppni varð ljóst að Hlíða

skóli hafði borið sigur úr bítum í
íþróttakeppninni en Háteigsskóli fékk
verðlaun sem besta stuðningsliðið og
þá fyrst og fremst vegna þess að þau
dönsuðu á pöllunum. Verðlaun og
skreytingar gaf Partýbúðin af miklum
rausnarskap. Að lokum vill félagið þakka
öllum nemendum, kennurum, skólastjór
nendum og undirbúningsnefndinni fyrir

að gera leikana að því sem þeir voru og
nú þegar er búið að ákveða næstu leika.
Skólaleikarnir eru komnir til að vera.
Ragnhildur Skúladóttir yfirmaður
barna- og unglingasviðs

Velkomnir
Valsarar!
Faxafeni 11, Reykjavík, s. 534 0534,
www.partybudin.is partybudin@partybudin.is
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Meistaraflokkur karla í handknattleik 2010–2011. Efri röð frá vinstri: Gunnar Möller, Óskar Bjarni Óskarsson þjálfari,
Finnur Jóhannsson, Arnar Guðmundsson, Gunnar Harðarson, Konni kóngur, Ernir Hrafn Arnarson, Finnur Ingi Stefánsson,
Orri Freyr Gíslason, Einar Örn Guðmundsson, Fannar Þorbjörnsson, Heiðar Aðalsteinsson, Aron Guðmundsson, Heimir
Ríkharðsson, Valgeir Viðarsson og Sveinn Stefánsson. Neðri röð frá vinstri: Sturla Ásgeirsson, Jón Björgvin Pétursson, Ásbjörn
Stefánsson, Ingvar Guðmundsson, Friðrik Sigmarsson, Hlynur Morthens, Anton Rúnarsson, Atli Már Báruson og Valdimar
Fannar Þórsson. Á myndina vantar Finn Inga Stefánsson.

Íslandsmeistararkvenna
íhandboltaeftirlangthléog
markvisstuppbyggingarstarf
íyngriflokkum
Skýrsla handknattleiksdeildar 2010
Meistaraflokkur kvenna
Meistaraflokkur kvenna náði eftir 27 ára
bið að verða Íslandsmeistari eftir frábært
úrslitaeinvígi við Fram sem vakti mikla
athygli fyrir góðan handbolta og skemmt
anagildi og varð það toppurinn á frábæru
tímabili hjá flokknum . Liðið varð einnig
deildarmeistari , liðið vann 24 leiki gerði
tvö jafntefli og tapaði aðeins einum leik
sem var síðasti leikur liðsins í deildar
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keppninni. Sá leikur skipti hins vegar
engu máli, vegna þess að liðið var þegar
búið að tryggja sér deildarmeistaratitil
inn.
Liðið fór líka í úrslit í bikarnum eftir
að hafa lagt Fylki og Stjörnuna og mætti
þar Fram. Bikarúrslitaleikurinn var góð
skemmtum en leikurinn tapaðist, það var
eitt mark sem skildi liðin að og var það
mark skorað sjö sekúndum fyrir leikslok.
Engu að síður frábært tímabil hjá

flokknum, tvö gull og ein silfurverðlaun.
Nokkrar breytingar urðu á leikmanna
hópnum í sumar, Berglind Íris Hansdóttir
gerðist atvinnumaður í Noregi, Katrín
Andrésdóttir flutti til Þýskalands, Brynja
Steinsen og Kolbrún Franklin eru að fara
að fjölga mannkyninu og Nína Björns
dóttir og Soffía Gísladóttir lögðu skóna á
hilluna. Eins og lesa má er þetta mikil
blóðtaka fyrir liðið sérstaklega í ljósi
þess að liðið missti líka sex góða leik
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Íslands- og deildarmeistarar Vals í handknattleik kvenna 2010. Efri röð frá vinstri: Ómar Ómarsson, Jóhannes Lange, Ágústa
Edda Björnsdóttir, Kolbrún Franklín, Katrín Andrésdóttir, Rebekka Rut Skúladóttir, Soffía Rut Gísladóttir, Sunneva Einarsdóttir,
Nína Kristín Björnsdóttir, Íris Ásta Pétursdóttir, Stefán Arnarson, Konni, Valgeir Viðarson. Miðröðin: Guðný Jenný Ásmundsdóttir, Hildigunnur Einarsdóttir, Berglind Íris Hansdóttir, Karólína Gunnarsdóttir, Hrafnhildur Skúladóttir, Arndís María
Erlingsdóttir, Kristín Guðmundsdóttir. Fremst: Anna Úrsúla Guðmundsdóttir.
menn fyrir síðasta tímabil. Nýir leikmenn
sem komu til okkur eru Annette Köbling
sem kom frá Gróttu og Sigríður Ólafs
dóttir frá FH.
Á haustmánuðum tók liðið þátt í EHF
keppinni og spilaði þar á móti Luventa
frá Slóvakíu sem er sterkt atvinnumanna
lið, liðið vann fyrri leikinn á heimavelli
með sex marka mun og seinni leikurinn
endaði með jafntefli sem þýddi að liðið
komst áfram. Næsti mótherjinn var Þýska
stórliðið Oldenburg, báðir leikirnir voru
spilaðir á heimavelli okkar, fyrri leikur
inn tapaðist með níu marka mun sem var
allt of stór munur miðað við hvernig leik
urinn þróaðist en stelpurnar snéru blaðinu
við í seinni leiknum og unnu góðan sig
ur. Því miður datt liðið út vegna markam
uns. Þjálfari Oldenburg hreyfst mjög
mikið að leik Valsliðsins og er búinn að
bjóða liðinu á mót í Þýskalandi með
fimm bestu liðinum þar í landi og þrem
ur dönskum liðum næsta haust. Liðinu er
boðið að vera í viku hjá þeim og spila
síðan opnunarleik við Oldenburg í nýju
íþróttahúsi sem þeir eru að byggja. Þetta
boð er mikil viðurkenning fyrir stelpurn
ar og klúbbinn frá svona sterku liði.
Þjálfari Valsliðsins er Stefán Arnarson og
er hann á sínu þriðja tímbili með liðið,
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honum til aðstoðar eru, Jóhannes Lange,
Valgeir Viðarson og Viðar Halldórsson.

Meistaraflokkur karla
Leiktímabilið byrjaði vel og Valur vann
Hauka í Meistarakeppni HSÍ og fylgdi
sigrinum eftir með góðu hausti þar sem 1
umferðin gekk mjög vel og Valsmenn í
kringum toppsætið (eftir fyrstu 7 umferð
irnar). Varnarleikurinn var mjög góður
og Hlynur Morthens nýr markvörður sem
kom frá Gróttu var frábær, reyndar yfir
allan veturinn og það kom engum á óvart
að hann var valinn besti leikmaður meit
araflokks karla í Val að leiktímabili
loknu. 2. umferð reyndist Valsmönnum
erfið og var litla uppskera úr henni að fá,
þegar komið var að 3. umferðinni (leikn
ar 3 umferðir í 8 liða deild) þá voru Vals
menn tæpir að komast í 4liða úrslita
keppnina, miðað við spilamennsku og
stigafjölda. En frábær endasprettur gerði
það að verkum að Valsmenn enduðu í 2.
sæti í deildinni og ljóst var að Akureyri
yrðu andstæðingar okkar þar. Fyrsti leik
urinn tapaðist á heimavelli og Akureyri í
lykilstöðu, en það þarf að vinna 2 sigra
til að komast í úrslitarimmuna. Erfiður
leikur beið Valsmanna á geysisterkum

heimavelli þeirra Akureyringa og var far
ið á rútu norður með hóp af stuðnings
mönnum. Frábær sigur vannst fyrir norð
an í svakalegum leik og ekki var odda
leikurinn minna spennandi þar sem
Valsmenn unnu í framlengingu. Ljóst var
að Valsmenn myndu mæta Haukum í
úrslitum og þar þurfti að vinna 3 leiki til
að landa stóra titlinum. Þessi úrslitavið
ureign varð ein sú skemmtilegasta í
manna minnum og 4 leikurinn fór í fram
lengingu og þar sigruðu Valsmenn og nú
var staðan orðin 22 og úrslitaleikur á
Ásvöllum. Uppselt var leikinn í Hafnar
firðinum en sá leikur tapaðist því miður
og 2. sætið raunin og enn og aftur, Hauk
arnir sem unnu titilinn.
Valsmenn enduðu einnig í 2. sæti í bik
arkeppni HSÍ og þar unnu Haukar einnig
okkar menn, leikurinn var í járnum í 50
mín en Haukarnir voru sterkari á loka
sprettinum líkt og í leiknum um Íslands
meistaratitilinn.
Margir leikmenn yfirgáfu Val eftir
tímabilið og þökkum við þeim kærlega
fyrir þeirra framlag. Sigfús Páll Sigfús
son í Fram, Sigurður Eggertsson í Gróttu,
Baldvin Þorsteinsson á láni til FH, Gunn
ar Ingi Jóhannsson, hættur, Ólafur Sigur
jónsson í ÍR, Elvar Friðriksson, spilar í
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æfingar fyrir afreksflokka félagsins.
Heimir Ríkarðsson aðstoðar Júlíus ásamt
því að þjálfa 2. og 3. flokk félagsins. Lið
stjóri er hinn geðþekki Finnur Jóhanns
son, Sálfræðingur Erlendur Egilsson,
sjúkraþjálfari og nuddari er Valgeir Við
arsson og Ingvar Sverrisson er liðslækn
ir. Í lok nóvember var ákveðið að Júlíus
skyldi hætta störfum eftir erfiða byrjun í
Íslandsmótinu en eingöngu einn sigur leit
dagsins ljós í fyrstu átta umferðunum.
Við liðinu taka Óskar Bjarni og Heimir
Ríkarðsson, a.m.k. tímabundið.

Stjórn handknattleiksdeildar Vals

Danmörku Fannar Þór Friðgeirsson, spil
ar í Þýskalandi, Arnór Þór Gunnarsson,
spilar í Þýskalandi, Ingvar Árnason, spil
ar í Noregi, Sigfús Sigurðsson, spilar í
Þýskalandi. Nýir leikmenn fyrir veturinn
2010–2011: Valdimar Fannar Þórsson frá
HK, Anton Rúnarsson til baka úr láni hjá
Gróttu, Finnur Ingi Stefánsson frá Gróttu,
Sturla Ásgeirsson frá Dusseldorf, Heiðar
Aðalsteinsson frá Akureyri, Hjálmar Þór
Arnarsson, lánaður í Gróttu, Einar Örn
Guðmundsson frá Víkingi og Alexandr
Jedic frá Moldovu. Júlíus Jónasson tók
við þjálfun mfl. karla sl. vor af Óskari
Bjarna Óskarssyni sem þjálfað hefur lið
ið undanfarin 7 ár. Júlíus er okkur Vals
mönnum að góðu kunnur, en hann lék
um árabil með Val og svo á Spáni, í
Frakklandi og Sviss. Júlíus þjálfaði ÍR
við góðan orðstír í nokkur ár ásamt því
að þjálfa íslenska kvennalandsliðið. Ósk
ar sneri í nýtt starf hjá Val. Óskar er yfir
þjálfari handknattleiksdeildar og þjálfar
yngri flokka ásamt því að vera með sér
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Stjórn handknattleiksdeildar vill þakka
starfsmönnum Vals ánægjulegt samstarf
á árinu. Þjálfurum, stuðningsmönnum,
styrktaraðilum, foreldrum og öllum þeim
fjölmörgu sjálfboðaliðum sem koma að
starfinu, er þakkað fyrir óeigingjarnt starf
í þágu félagsins. Ekki síst hinum óvið
jafnanlegu bekkjarfélögum í heimaleikja
ráðinu sem gera umgjörðina á heima
leikjum eins glæsilega og hún er. Einnig
viljum við þakka Guðna liðstjóra fyrir
frábært starf í gegnum árin sem verður
seint full þakkað. Ásmundi Sveinsyni er
þakkað fyrir sín störf fyrir hkd. Vals. Þá
viljum við bjóða Arnar Friðgeirsson og
Magnús Guðmundsson velkomna til
starfa.
Stjórn handknattleiksdeildar Vals
starfsárið 2010–2011, er þannig
skipuð:
Sveinn Stefánsson, formaður
Ómar Ómarsson, varaformaður
Gunnar Þór Möller, gjaldkeri
Bjarni Már Bjarnason, meðstjórnandi
Gyða Jónsdóttir, meðstjórnandi
Arnar Friðgeirsson, meðstjórnandi
Magnús Guðmundsson, meðstjórnandi

Yngri flokkar

8. flokkur karla
8. flokkur karla tók þátt í tveimur mótum
í vetur, Ákamótinu í Kópavoginum og
Stjörnumótinu í mars. 4 lið tóku þátt í
mótunum og stóðu drengirnir sig með
miklum sóma. Margir voru að stíga sín
fyrstu skref inni á handboltavellinum en
allir skoruðu stórglæsileg mörk og tóku
virkan þátt í vörninni. Þá virðast margir
efnilegir markverðir vera í flokknum því
sumir þeirra lokuðu hreinlega markinu í
mörgum leikjum. Það voru um það bil 10
strákar í flokknum þegar handboltaver
tíðin hófst í haust en smám saman bættist
í hópinn og þegar yfir lauk taldi flokkur
inn um 25 drengi. Við gerðum margt
skemmtilegt á liðnum vetri. Spiluðum
handbolta við foreldra okkar, héldum,
jólaskemmtun og horfðum spennt á
nokkra leiki íslenska liðsins á Evrópu
meistaramótinu í handbolta. Það var
haldið páskabingó þar sem allir fengu
einhvern vinning og á síðustu æfingunni
fórum við saman í keilu.
Þjálfari: Ágústa Edda Björnsdóttir
7. flokkur karla
7. flokkur karla tók þátt í þremur mótum
í vetur. Fyrsta mótið var í Framheimilinu
í nóvember, annað mótið var í íþróttahús
um HK í febrúar og þriðja mótið á Sel
tjarnarnesi vorið 2010. 5–6 lið tóku þátt í
þessum mótum og var árangurinn afar
góður. Öll liðin unnu flesta sína leiki og
voru til fyrirmyndar innan vallar sem
utan. Allir drengirnir hafa sýnt miklar
framfarir og er óhætt að segja að framtíð
in sé björt hjá handknattleiksdeild Vals
verði haldið vel utan um þennan drengja
hóp í framtíðinni. Við gerðum okkur
ýmislegt til skemmtunar í vetur. Við
héldum jólaskemmtun þar sem farið var í
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ýmsar keppnir. Drengirnir skoruðu for
eldra sína á hólm í handbolta en þar litu
fjölmörg glæsileg tilþrif dagsins ljós. Það
var haldið páskabingó og í lok vetrar fór
um við saman í keilu og pizzuveislu þar
sem við kvöddum bræðurna Magnús
Inga og Tómas Inga sem eru að flytja til
Danmerkur. Svo má ekki gleyma vina
vikunni því þá heimsóttu okkur margir
skemmtilegir og efnilegir strákar. Sumir
héldu áfram og eins bættust margir iðk
endur í hópinn eftir Evrópumeistaramót
ið í handbolta þar sem íslenska liðið náði
frábærum árangri.
Þjálfari: Ágústa Edda Björnsdóttir
Aðstoðarþjálfari: Baldvin Fróði Hauks
son
7. og 8. flokkur kvenna
Veturinn var frábær í alla staði. Mikil
fjölgun var í flokknum sem var með 4 lið
á síðasta móti í 7. flokki. Stelpurnar hafa
tekið miklum framförum og stóðu sig
frábærlega á mótum vetrarins sem voru
þrjú talsins. Fyrst var keppt á Ásvöllum,
svo Digranesi og síðast í Víkinni. Stelp
urnar eiga svo sannarlega framtíðina fyr
ir sér.
Þjálfari: Hrafnhildur Ósk Skúladóttir
Aðstoðarþjálfari: Bryndís Bjarnadóttir
6. flokkur karla
Strákarnir tóku þátt í 10 mótum yfir vet
urinn. Yngra árið fór til Eyja og eldra
árið til Akureyrar. Þeir stóðu sig frábær
lega á þessu mótum. Flokkurinn er skip
aður strákum sem hafa gríðarlega mikinn
metnað og vilja til að ná langt.
Eldra árið byrjaði heldur rólega til að
byrja með en þegar fór að líða á veturinn
spiluðu þeir frábæran handbolta. Þeir
voru oft mjög nálægt þvi að að fá gull
pening og vantaði bara herslumuninn að
klára mótið. Yngra árið spiluðu heilt yfir
vel og er hægt að vera stoltur af þeim.
Margir mjög efnilegir sem hafa sprungið
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út í vetur og verður gaman að sjá þá á
næstu árum. Strákarnir byrjuðu veturinn
vel með því að vinna 1 mótið sem haldið
var hér í Vodafonehöllinni. Fullt af efni
legum handboltamönnum er í flokknum.
Þeir hafa tekið gríðarlegum framförum.
Þjálfari: Anton Rúnarsson
Mestu framfarir: Ásgeir Snær Vignis
son
Besta ástundun: Jökull Sigurðarsson
Leikmaður flokksins: Egill Magnússon
6. flokkur kvenna
Fyrir áramót var nánast engin að æfa í 6.
fl. kvenna. En eftir áramót fengum við
styrk frá 5 sprækum stelpum úr Háteigs
skóla og einnig nokkrum úr 7. fl. kvenna.
Þær hafa staðið sig með stakri prýði. Við
kepptum á einu móti sem gekk vel. Stelp
urnar voru að spila á eldra árs móti og
voru okkar stelpur allar á yngra ári eða
úr 7. flokknum. Við vonum að sjálfsögðu
að þær haldi áfram á næsta ári í hand
boltanum hjá Val enda mjög efnilegar
stelpur.
Þjálfarar: Atli Már Báruson og Brynj
ólfur Stefánsson
Mestu framfarir: Elisa Vif Weisshappel
Besta ástundun: Steinunn Halla Hall
dórsdóttir
Leikmaður flokksins: Þórhildur Bryn
dís Guðmundsdóttir
5. flokkur karla
Veturinn var stórglæsilegur í alla staði,
enda var flokkurinn skipaður miklum
snillingum. Flokkurinn keppti á alls 10
mótum og stóðu strákarnir sig mjög vel á
flestum þessara móta. Margir eru mjög
efnilegir og einhverjir eru þeir bestu á
landinu í sínum stöðum í þessum aldurs
flokki. Eldra árið spilaði flottan hand
bolta og voru nálægt því að fá gullpening
á sumum þessara móta. Yngra árið byrj
aði veturinn mjög vel og lenti í 3. sæti á

Valsarar í kvennalandsliðinu í handknattleik sem tóku þátt í úrslitakeppni EM sem
haldið var í Danmörku í desember. Frá
vinstri: Berglind Íris Hansdóttir sem leikur
nú með Fredrikstad í Noregi, Rebekka Rut
Skúladóttir, Hafnhildur Skúladóttir, Anna
Úrsúla Guðmundsdóttir.
niðurröðunarmótinu og fengu brons
medalíu. Þeir spiluðu líka flottan hand
bolta og náðu svo að sigra á næstsíðasta
mótinu og fengu gullpening og stóðu sig
svo feikilega vel í 1. deild á Húsavíkur
mótinu. Þessi flokkur er einn sá efnileg
asti í félaginu og vonast ég eftir því að
allir haldi áfram.
Þjálfari: Gunnar Ernir Birgisson
Mestu framfarir: Guðmundur Þórir
Sigurðsson
Besta ástundun: Andri Geir Guðmunds
son
Leikmaður flokksins: Darri Sigþórsson
5. flokkur kvenna
Flokkurinn tók þátt í 5 mótum, náði að
sigra í einu og á lokamótinu var ljóst að
flokkurinn hafði sýnt miklar framfarir í
vetur. Leikmenn voru áhugasamir um
æfingar og segja má að kjarni liðsins hafi
æft mjög vel í vetur og haldið vel saman.
Flokkurinn kom saman tvisvar fyrir utan
æfingar og stefnt er að því að enda vetur
inn í æfingabúðum.
Þjálfari: Dóróthea Guðjónsdóttir
Mestu framfarir: Hafdís Oddgeirsdóttir
Besta ástundun: Egle Sipaviciute
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Leikmaður flokksins:
Sóley Sigurjónsdóttir
4. flokkur kvenna
Þetta var mikill lær
dómsvetur hjá glæsileg
um hópi stúlkna og þær
eru viljugar að læra til
að bæta sig handbolta
lega. Hver og ein hefur
tekið framförum og
sýndi það sig í leik liðs
ins. Þegar litið verður til baka yfir vetur
inn þá er ég stoltur af þeim og stoltur að
segja að ég sé þjálfarinn þeirra. Endirinn
á tímabilinu var að fara á Partille Cup í
Svíþjóð og tókst sú ferð með ágætum.
Þjálfari: Sigfús Sigurðsson
Mestu framfarir: Lára Theodóra Magn
úsdóttir
Besta ástundun: Hulda Steinunn Stein
arsdóttir
Leikmaður flokksins: Lea Jerman Plesec
4. flokkur karla
Skemmtilegt og viðburðaríkt tímabil.
Strákarnir tóku þátt í tveimur mótum, í
bikarkeppni þar sem þeir voru slegnir út í
16liða úrslitum og svo Íslandsmeistara
mótinu A 2 deild þar sem strákarnir end
uðu í 3.–4. sæti.
Framfarir hafa ekki leynt á sér hjá
þessum strákum. Úr þessum tólf manna
hópi voru þrír valdir í U16 ára landsliðs
úrtak. Flokkurinn gerði ýmislegt saman,
höfðu t.d. pizzukvöld, fóru í keilu og
enduðu svo tímabilið á að fara í gokart
þar sem Maksim þjálfari sýndi strákun
um hvernig þetta er gert.
Þjálfari: Maksim Akbachev
Mestu framfarir: Fjölnir Georgsson
Besta ástundun: Björn Tómasson
Leikmaður flokksins: Alexander Júlíus
son.
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3. flokkur kvenna
Þegar vetrarstarfið byrjaði voru 12 stelp
ur að æfa og liðið byrjaði á því að taka
þátt í Reykjavíkurmóti og lenti þar í 3.
sæti. Flokkurinn var skráður í 2. deild og
gekk ágætlega en liðið endaði í 5. sæti
þegar upp var staðið með 7 sigra 3 jafn
tefli og 6 töp. Liðið datt út í 16liða
úrslitum í Eimskipsbikarkeppni HSÍ gegn
Stjörnunni sem varð svo bikarmeistari.
Mikið brottfall varð hjá flokknum í
vetur en alls hættu 6 stelpur og var það
mikil blóðtaka fyrir flokkinn en stelpurn
ar úr 4. fl. voru tilbúnar að koma og
styðja við bakið á flokknum.
Þjálfari: Jóhannes Lange
Mestu framfarir: Elma Dögg Birgis
dóttir
Besti leikmaðurinn: Katrín Guðmunds
dóttir
3.flokkur karla
Flokkurinn samanstóð af efnilegum og
duglegum drengjum allir á yngra ári
nema einn. Drengirnir æfðu mjög vel og
þarna eru klárlega 4–5 leikmenn og von
andi fleiri sem eiga eftir að láta að sér
kveða í meistaraflokki félagsins í fram
tíðinni og jafnvel fara enn lengra. Þeir
vita hvað þarf að æfa aukalega og hafa
mjög gott viðhorf til íþróttarinnar og
félagsins. Einn stór hluti af uppeldi í Val
er að aðstoða yngri flokka, aðstoða við
heimaleiki og dæma fyrir Val. Þarna
standa þessir drengir sig mjög vel. Flokk
urinn var í 1. deild og lék 18 leiki, unnu
3 og töpuðu 15, skoruðu 28,3 mörk að
meðaltali í leik og fengu á sig 33. Hæfi
leikaríkir í sókn en þurfa að vinna með
varnarleikinn og klárlega að vinna fleiri
leiki, stíga upp og sætta sig ekki við
þennan árangur þrátt fyrir að vera flestir
á yngra ári. Þrír leikmenn flokksins voru
í æfingahópi 1992 landsliðsins og þeir
Sveinn Aron Sveinsson og Bjartur Guð

mundsson voru valdir til að fara með
landsliðinu til Belgíu í undankeppni,
helgina 21.–23. maí.
Þjálfarar: Heimir Ríkarðsson og Mak
sim Akbachev
Mestu framfarir: Agnar Smári Jónsson
Besta ástundun: Baldvin Fróði Hauks
son
Leikmaður flokksins: Sveinn Aron
Sveinsson
2. flokkur karla
Flokkurinn líkt og 3. flokkurinn saman
stóð af leikmönnum sem voru flestir á
yngsta ári en leikmenn í flokknum voru
tvískiptir, þ.e. nokkrir æfðu einungis með
meistaraflokki og aðrir með 3. flokki
félagsins. Samstarf var við Þrótt og það
an voru fengnir 3 leikmenn í 2. flokkinn
og máttu leikmenn 2. flokks leika með 1.
deildarliði Þróttar. 5 leikmenn léku í 1.
deildinni og öðluðust fína reynslu þar en
10 leikmenn fengu að vera í hópi í meist
araflokki úr 2. og 3. flokki þetta tímabil.
Flokkurinn lék 14 leiki í 1. deildinni,
unnu 4, gerðu 1 jafntefli og töpuðu 9
leikjum. Þeir skoruðu 23,9 mörk að með
altali í leik og fengu á sig 27,8. Strákarn
ir tóku virkan þátt í að þjálfa og dæma í
yngri flokkunum og stóðu sig virkilega
vel í félagsstörfum fyrir Val. Drengirnir
eiga góða möguleika á að ná langt en
þurfa klárlega ásamt 3. flokknum að nýta
næstu ár mjög vel, nú skilur að hvort
menn stígi skrefið að verða góðir leik
menn.
Þjálfarar: Heimir Ríkarðsson og Óskar
Bjarni Óskarsson
Efnilegasti: Árni Alexander Baldvinsson
Besta ástundun: Aron Heiðar Guð
mundsson
Leikmaður flokksins: Atli Már Báruson
Sveinn Stefánsson, formaður hkd. Vals.
Ragnhildur Skúladóttir, yfirmaður
barna- og unglingasviðs Vals.
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Til hamingju
Valur með
frábæran árangur

Íslandsmeistarar, Bikarmeistarar, Meistarar meistaranna,
Lengjubikarmeistarar og Reykjavíkurmeistarar
kvenna í knattspyrnu árið 2010

100 titlar

Hundrað Íslands- eða bikarmeistaratitlar Vals
í meistaraflokki karla og kvenna frá stofnun félagsins

Uppskeruhátíð handknattl
6. flokkur karla. Anton Rúnarsson, Ásgeir Snær Vignisson, Egill
Magnússon, Jökull Sigurðarson og Fannar Þór Friðgeirsson.

6. flokkur kvenna. Brynjólfur Stefánsson, Elisa Vif Weisshappel,
Þórhildur Bryndís Guðmundsdóttir, Steinunn Halla Halldórsdóttir og Atli Már Báruson,

5. flokkur karla. Andri Geir Guðmundsson, Darri Sigþórsson,
Guðmundur Þórir Sigurðsson og Fannar Þór Friðgeirsson.

5. flokkur kvenna. Anton Rúnarsson, Hafdís Oddgeirsdóttir,
Sóley Sigurjónsdóttir, Egle Sipaviciute og Fannar Þór Friðgeirsson.

4. flokkur karla. Fannar Þór Friðgeirsson, Björn Tómasson,
Alexander Júlíusson, Fjölnir Georgsson og Maksim Akbachev.

4. flokkur kvenna. Jóhannes Lange. Hulda Steinunn Steinarsdóttir, Lea Jerman Plesec, Lára Theodóra Magnúsdóttir og
Fannar Þór Friðgeirsson.

3. flokkur karla. Heimir Ríkarðsson, Baldvin Fróði Hauksson,
Sveinn Aron Sveinsson, Agnar Smári Jónsson og Maksim
Akbachev.

3. flokkur kvenna. Jóhannes Lange, Elma Dögg Birgisdóttir,
Katrín Guðmundsdóttir og Fannar Þór Friðgeirsson.
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eiksdeildar 2010
2. flokkur karla. Heimir Ríkarðsson, Atli Már Báruson, Aron
Heiðar Guðmundsson og Maksim Akbachev.

Bjartur Guðmundsson
efnilegasti leikmaður yngri
flokka.

Agnar Smári Jónsson,
dómari ársins.
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Deildarmeistararnir. Standandi frá vinstri: Jökull, Gabríel, Helgi, Emil,
Víkingur og Arnar. Fyrir framan: Róbert, Egill, Alexander og Jóhann.
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Túrneringíhandboltaí
nóvemberhjá5.flokkidrengja
Byggt á samantekt Sigurðar Ásbjörnssonar
íþróttafréttaritara 5. flokks Vals í handbolta
Önnur törn á Íslandsmóti yngra árs
(drengir fæddir 1998) 5. flokks fór fram
á Seltjarnarnesi um helgina 19.–21.
nóvember sl. Gestgjafinn var Grótta. Val
ur spilaði á sínu fyrsta móti í 1. deild eft
ir að hafa sigrað í 2. deild á síðasta móti.
Selfyssingar fylgdu okkur upp þar sem
þeir lentu í 2. sæti á eftir okkur. Sam
kvæmt styrkleikaröðun HSÍ vorum við í
5. sæti af 32 liðum, sem er auðvitað harla
gott. En mikill vill meira. Fréttaritarinn
hafði verið að velta því fyrir sér hvort
Valur ætti erindi í hóp efstu liða eða
hvort við myndum strax falla niður aftur.
Andstæðingar okkar á mótinu voru:
HK1, FH1, ÍBV1, Stjarnan og Selfoss.
Hópurinn hafði breyst lítillega frá síð
asta móti. Þórhallur Darri var kominn í
hópinn, en hann var ekki á landinu þegar
við spiluðum á síðasta móti. En á móti
kom að núna var Gabríel í útlöndum og
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Jökull var veikur. Jóhann, Alexander og
Egill voru komnir á ferðina eftir að hafa
verið fjarri æfingum um hríð vegna veik
inda og meiðsla. Þá hefur orðið breyting
á þjálfarateyminu, þar sem Fúsi er á nýj
an leik kominn í atvinnumennsku í hand
bolta í Þýskalandi. Þar spilar hann með
Emstetten í 2. deild þýska handboltans
undir stjórn Patreks Jóhannessonar en
með liðinu spilar Valsarinn Fannar Þór
Friðgeirsson og landsliðsmarkmaðurinn
Hreiðar Leví Guðmundsson. Eða eins og
vindurinn blés tíðindunum:
Jetzt ist der Fúsi í burtu
Hann fór hvorki í bað né sturtu
Hann tók sinn hatt og skó
og hélt til Patta Jó
því að Þjóðverjar krafta hans þur’tu.
Það kom því í hlut Gussa að stýra liðinu
á þessu móti.

Valur – HK. Fréttaritarinn var fjarri góðu
gamni í fyrsta leik mótsins sem var gegn
HK, en leikurinn fór fram um kvöldmat
arleytið á laugardagskvöldinu þegar
fréttaritarinn var í matarboði. En ég var í
símasambandi við Gussa og hann sagði
mér frá því að Valur hafi unnið fyrri hálf
leikinn 72, en það hafi nánast ekki verið
lífsmark með liðinu í seinni hálfleik. Þá
skoruðum við aðeins 4 mörk og þar af
hafi Róbert gert 2. En leiknum lauk 1411
fyrir HK. Gussi fullyrti við mig að þetta
hefði verið algjör óþarfi. „Við erum betri
í handbolta heldur en þetta HKlið.“
Valur – ÍBV. Næst voru það Eyjapeyjar.
HSÍ mat þá í 2. sæti á styrkleikalista ald
ursflokksins, enda urðu þeir í 2. sæti á
fyrsta móti keppnistímabilsins. Hér er
vert að staldra við snilldartilþrif Jóhanns
sem varði 8 af 11 (> 70% þetta er
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fáheyrt) skotum sem hann fékk á sig í
hálfleiknum. Víkingur átti líka frábæran
leik í sókn og vörn. Þá spiluðu strákarnir
allir sem einn mjög góða vörn. Frábær
hálfleikur og góður sigur 139 fyrir Val.
Valur – Selfoss. Þá var komið að næsta
leik sem var gegn Selfossi. Selfyssingar
eru með mjög gott starf í yngri flokkun
um í handbolta og bæði karla og kvenna
lið félagsins eru í hópi betri liða í öllum
flokkum. Síðast unnum við þá 128 en
þurftum að hafa nokkuð fyrir því að
leggja þá að velli. Í þessum leik skipti
miklu frammistaða Alexanders í vörn
inni. Hann spilaði fyrir utan í 51 vörn og
var á fleygiferð og gerði vinstri skyttu
Selfyssinga sérstaklega erfitt fyrir og
hægði mjög á spili þeirra. Sókn þeirra
var því broddlaus. Valur vann sanngjarn
an sigur 159 í þessum leik.
Valur – FH. Við ræddum það fyrir leik
að þeir myndu mæta okkur með flata 60
vörn. Skytturnar okkar kættust við til
hugsunina, lágvaxnir gaurar að spila 60
vörn. Nammi, namm. En liðið sem mætti
okkur á vellinum var eitthvað allt annað
en við áttum von á. Við vorum alls ekki
tilbúnir og lentum strax 30 undir. Við
héldum samt í við þá og fyrri hálfleikur
var spennandi en þeir voru samt alltaf
skrefinu á undan. Vörnin þeirra var spil
uð mjög framarlega og ég hafði það á til
finningunni að þeir hefðu kortlagt
Jóhann, markmanninn okkar. Það var
ábyggilega engin skyndihugdetta að spila
allt öðru vísi heldur en þeir gerðu á móti
Stjörnunni. FH vann þennan leik 1710
sem endurspeglar alls ekki getumuninn í
leiknum. En FHliðið er mjög gott og
þeir slaka ekkert á þó svo að þeir séu
komnir með 2–3 marka forskot. En við
getum vel unnið þá og við stefnum vita
skuld að því að leggja þá að velli. Sjálfs
traust FH inga er í hæstu hæðum eftir að
hafa sigrað á síðustu 6–8 mótum. Spilið
hjá okkur gekk ekki nógu vel, en Egill
sýndi það í þessum leik að hann er meist
ari stoðsendinganna og skapar gríðarlega
með spili sínu. Þá er Róbert að vaxa sem
varnarmaður.
Valur – Stjarnan. Við þekkjum nokkuð
til leikmanna Stjörnunnar og þær kenn
ingar eru til að tvíburarnir Dagur og
Máni hafi lært til verka hjá Val. En þeir
bræður eru áberandi bestu menn liðsins.
Stjarnan er lið sem við eigum að vinna í
hverjum meðal leik okkar stráka. En í
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þessum leik var eins og menn væru sof
andi framan af. Leiknum lauk með sigri
Stjörnunnar 1514 eftir æsispennandi
lokamínútur. Við Valsmenn vorum ekki
ánægðir með rausnarskap dómaranna í
garð hægri skyttunnar hjá Stjörnunni en
sá piltur fékk að rölta ítrekað 4–5 skref
með boltann áður en hann reyndi skot.
Þennan leik áttum við að vinna, einfald
lega vegna þess að við erum með betra
lið en Stjarnan. En ef við leggjum okkur
ekki fram þá vinnum við ekki og það er
ekki nóg að spila á fullum krafti síðustu
fimm mínúturnar. Arnar átti frábæran
leik í Valsliðinu bæði í sókn og vörn, þá
var Emil mjög góður. Þegar við unnum
boltann í vörninni þá var Emil alltaf
fyrstur fram, en því miður fyrir okkur þá
komum við boltanum aldrei fram á hann
og við fengum aldrei mark úr hraðaupp
hlaupi.
Mótið í heild.
Valsstrákarnir sýndu það á þessu móti að
þeir eiga heima í hópi þeirra bestu í 1.
deild. Það sem meira er, þeir eiga að gera
þá kröfu til sín sjálfir að vera í efri hlut
anum. Þeir geta unnið öll þessi lið sem
þeir spiluðu gegn á mótinu en til þess
þurfa allir að leggja sig fram. Við höfum
hækkað um eitt sæti í styrkleikaröðun og
verðum í 4. sæti á næsta móti, samferða
félagar okkar í ÍBV eru hins vegar aftur
komnir niður í 2. deild.
Það er athyglisvert að ég veit ekki til
þess að við höfum fengið víti í þessu
móti. Ég minnist þess bara að við höfum
fengið 3 hraðaupphlaup (Alexander fékk
þau öll þegar hann spilaði fyrir framan í
51 vörn).
Leikmenn Vals
Valsstrákar áttu að mínu mati gott mót.
En verkefnið er að þyngjast. Við mætum
erfiðari andstæðingum og þeir eiga eftir
að verða enn erfiðari næst. Flest liðin
voru að spila í fyrsta skipti gegn okkur
og þeir sem töpuðu ætla sér ábyggilega
að gera betur næst. Strákarnir eru allir í
hörku framför. Jóhann Páll varði mjög
vel og átti sinn besta leik á ferlinum í
seinni hálfleik gegn ÍBV. Hann gjörsam
lega læsti markinu og fleygði lyklinum.
Þvílík frammistaða. Róbert var sennilega
að spila sitt besta mót, fyrst og fremst
með mikilli framför í vörninni. Strákarn
ir sögðu mér líka að hann hefði átt mjög
góðan leik gegn HK á laugardeginum.
Arnar var mjög góður í sókninni og gætti
sín á því að láta ekki senda sig út af eins

og gerðist í tvígang í sama leiknum á
fyrsta mótinu fyrir varnarbrot. Víkingur
var duglegur í vörn og er afar vaxandi
spilari í sókninni og er að þroskast
skemmtilega sem fjölbreyttur sóknar
maður bæði með augun opin fyrir sam
herjum á línunni, fintum og skotfærum.
Ég sá Darra í fyrsta skipti keppa á móti.
Darri skoraði glæsilegt mark af línunni
og klippti hornamenn andstæðinganna
nokkrum sinnum út þegar við vorum í
vörn en það getur verið varasamt að
stunda það. Alexander með sínar kviku
hreyfingar er flottur fyrir utan vörnina.
Hann er fiskinn í vörn og komst nokkr
um sinnum inn í sendingar andstæðing
anna. Þá spilaði Alexander í vinstra horn
inu þar sem Jökull spilar yfirleitt og
leysti Alexander það verkefni með prýði.
Egill var mjög skapandi á þessu móti og
hann er með áberandi vandaðar stoðsend
ingar, auk þess sem hann skoraði nokkur
mörk sjálfur. Emil var flottur í vörninni
og þá er hann afar fljótur fram í sókn eft
ir að við vinnum boltann. En strákarnir
þurfa að hugsa meira um það að líta fram
eftir að við höfum unnið boltann. Ef við
vinnum betur í hraðaupphlaupunum þá
erum við að fá mörk á silfurfati, en það
gerðist ekki á þessu móti. En við fengum
slík mörk á okkur. Helgi var mikið á
bekknum eftir byltuna á sunnudags
morgninum en spilaði til skiptist í vinstra
eða hægra horni og leysti það með sóma.
Helgi er líka klókur þegar hann leysir inn
á línu. Hann hefur gott auga fyrir því að
standa þannig að vörn andstæðinganna
fái ekki algjört ferðafrelsi, en með því
opnar hann leið fyrir gegnumbrot og skot
samherjana.
Hvað svo?
En fréttaritarinn vill halda því fram að
eitt af verkefnunum fram að næsta móti
sé að bæta varnarvinnu liðsins. Emil og
Víkingur eru góðir í vörn og flestir eru
að bæta sig en leikirnir vinnast á góðri
vörn. Handbolti er ekki skotkeppni þar
sem menn koma í vörnina til að hvíla sig.
Og nógu vel þekki ég Jóhann til þess að
vita að hann kemst í banastuð þegar liðið
spilar góða vörn. Síðan þurfa menn að
hugsa hvernig þeir vilja leysa það verk
efni að spila gegn vörn sem spilar mjög
framarlega, en með alla okkar flottu fint
ara þá á það ekki að vera vandamál.
Næsta mót verður í Kaplakrika um miðj
an janúar. Ég hlakka til.
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Láttu okkur snúast í kringum þig!

Við erum umhverfisvæn

Valur – Íslandsmeistari í h
Starfið er margt
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Viðurkenningar

Valurfyrirmyndarfélag
ÍSÍíöllum
deildum
Knattspyrnufélagið Valur fékk afhenta
viðurkenninguna „Fyrirmyndarfélag ÍSÍ“
þann 11. maí 2010 á 99 ára afmælisdegi
félagsins. Þetta er nokkurs konar gæða
viðurkenning á starfsemi félagsins í
nokkrum málaflokkum eins og barna og
unglingastarfi, menntun þjálfara og for
varnarstarfi. Hugsunin á bak við gæða
vottunina er að íþróttahreyfingin sýni í
verki að hún geri raunhæfar kröfur til
sjálfrar sín hvað varðar gæði og innihald
starfsins en fái í staðinn stuðning frá hinu
opinbera. Valur gerði úttekt á starfsemi
sinni til að uppfylla skilyrðin fyrir vott
uninni sem Íþróttasamband Íslands setti.
Allar deildir Vals og þá félagið í heild
stóðust þessar kröfur.
Eitt af skilyrðum fyrir viðurkenning
unni og sá hluti sem var hvað tímafrekast
ur var að útbúa eða endurnýja kennslu
skrár í greinunum þremur fótbolta, hand
bolta og körfubolta. Í kennsluskránni
kemur fram hvað íþróttafólkið á að hafa
tileinkað sér í hverjum flokki og ætti þjálf
unin með þessu að verða enn markvissari.
Yfirþjálfarar deildanna árið 2008–2009
áttu veg og vanda að kennsluskránni, hver
í sinni grein, þeir Lýður Vignisson í körfu
bolta, Óskar Bjarni Óskarsson í handbolta
og Þór Hinriksson í fótbolta.

Valur getur kallað sig fyrirmyndarfélag
ÍSÍ til fjögurra ára en þarf þá að leggja
fram gögn til að fá vottunina endurnýj
aða. Knattspyrnufélagið Valur flaggar
stolt gula fyrirmyndarfélagsfánanum við
Vodafonevöllinn til marks um þennan
áfanga í starfsemi félagsins.
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50 ÁRA AFMÆLISHÓF VALS

Brot úr hátíðarræðu Sveins Zoega formanns Vals
Þessum frumherjum Vals hefur vissulega orðið að ósk sinni,
því á liðnum 50 árum hefur Valur víða farið og unnið glæsta
sigra bæði íþróttalega og félagslega. Ennþá flýgur Valurinn
þöndum vængjum, styrkum, breiðum og lyftir Grettistökum á
sviði íþrótta og félagsmála, á vettvangi æskufólks okkarkæra
lands.
Við Valsmenn getum því í dag horft djarft fram á við, um
leið og við í stolti lítum yfir farinn veg og svörum spurning
unni: Hvað hefur orðið okkar starf á liðnum 50 árum? Höfum
við gengið til góðs götuna fram eftir vegi? Við Valsmenn get
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Nánari upplýsingar um þessa viður
kenningu og ýmis gögn sem tengjast Fyr
irmyndarfélagi ÍSÍ eru aðgengileg á
heimasíðu félagsins, valur.is
Ragnhildur Skúladóttir yfirmaður
barna- og unglingasviðs

um í dag sagt í hjartans einlægni, en um leið með þakklátum
huga; Við höfum gengið til góðs, veg íþróttanna, veg dreng
skapar og manndóms. Valur hefur borið gæfu til að beina leið
um sívaxandi hóps æskumanna og æskukvenna inn á hollar
brautir íþróttanna og lagt drjúgan skerf að andlegri og líkam
legri uppbyggingu, dýrmætustu eign okkar fámennu þjóðar,
æskunni, æskunni sem á að erfa og byggja okkar kæra land.
Heilbrigð æska, hraust og djörf, er markmið og tilgangur félags
okkar, af því megum við og skulum aldrei missa sjónir.
Valurinn hefur sig nú aftur til flugs, til næsta áfanga, seinni
hluta aldarinnar, á sínum sterku þróttmiklu vængjum, ramm
efldum af starfi og átökum liðinna ára og sækir hærra og hærra,
lengra og lengra, til dáða og sigra fyrir sig og afkvæmi sín, en
um leið fyrst og fremst fyrir land sitt og þjóð.
Sveinn Zoega
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Framtíðarfólk

Nám: Ég er að klára Versló núna í vor.
Kærasta: Nei, ég er á lausu!
Hvað ætlar þú að verða: Draumurinn er
atvinnumaður í fótbolta.
Af hverju Valur? Af hverju færðu þér
mjólk með kökunni en ekki vatn? Af því
það er það besta sem er í boði. Það kom
aldrei neitt annað til greina.
Frægir Valsarar í fjölskyldunni: Hann
faðir minn, Geir Sveinsson, gerði garð
inn frægan með Val og íslenska landslið
inu í handbolta.
Hvernig hafa foreldrar þínir stutt þig í
fótboltanum: Það er auðvitað þvílíkur
plús fyrir mig sem íþróttamann að hafa
jafn mikinn reynslubolta og pabba inni á
heimilinu. Hann hefur hjálpað mér alveg
gríðarlega mikið og ráðleggingar hans
verða stór partur af því ef ég næ mark
miðum mínum.
Hver er besti íþróttamaðurinn í fjöl
skyldunni: Pabbi er held ég besti íþrótta
maðurinn í fjölskyldunni, þó að það verði
bráðum ,,var“ – og þá auðvitað verð ég
orðinn sá besti.
Stjörnuspá þín fyrir næsta ár: Íslands
og bikarmeistari, dúxa Versló og verð
keyptur til Arsenal fyrir metfé í íslenskri
knattspyrnu svo að Valur þarf aldrei að
hugsa um peninga aftur.
Af hverju fótbolti: Þetta var alveg hrika
lega erfitt val á sínum tíma, þegar ég þurfti
að velja á milli handboltans og fótboltans.
Fótboltinn varð fyrir valinu og það voru
nokkrar ástæður sem spiluðu inn í. Ég gat
engan veginn valið eftir því hvort var
skemmtilegra því báðar íþróttirnar eru
ekkert smá skemmtilegar. Ég fór því að
skoða þetta frá öðrum vinkli og sá þá að
fótboltinn hentaði betur og er ég mjög sátt
ur með þá ákvörðun þó að ég muni aldrei
útiloka það að ég fari aftur í handboltann.
Helstu afrek í öðrum íþróttagreinum:
Ég afrekaði nú kannski ekki margt í
handboltanum, en spilaði þó nokkra
meistaraflokksleiki fyrir Val og vann ein
hverja bikara í yngri flokkunum.
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Þaðvar
hrikalegaerfitt
aðveljaámilli
handboltans
ogfótboltans
Arnar Sveinn Geirsson er 19 ára og leikur
fótbolta með mestaraflokki karla
Eftirminnilegast úr boltanum: Eitt það
eftirminnilegasta er klárlega markið sem
ég skoraði á móti KR í Vesturbænum fyr
ir framan troðfullt Frostaskjól í fyrra,
sem endaði svo á að vera sigurmarkið í
leiknum. Síðan koma upp önnur atriði
eins og fyrsti landsleikurinn, fyrsta mark
ið mitt fyrir Val og fyrsti leikurinn fyrir
Val.
Hvernig var síðasta tímabil: Það var
alls ekki eins slæmt og mér finnst
umfjöllunin um það vera. Það voru auð
vitað miklar breytingar og menn kannski
enn svolítið að átta sig á málum. Auðvit
að var árangurinn ekki ásættanlegur, en
ég held að leikmenn innan liðsins hafi
þroskast og orðið betri sem mun klárlega
hjálpa okkur á komandi tímabili.
Ein setning eftir tímabilið: Fínn undir
búningur fyrir 100 ára afmælisár stærsta
félags á landinu.
Hvernig gengur næsta sumar: Ég hef
mikla trú á liðinu fyrir næsta sumar. Það
er mikið í gangi í öllum klúbbnum á öll
um sviðum, félagið er að verða 100 ára
og spenningurinn er mikill. Ég held að
það muni nýtast hópnum öllum vel og
þetta verði fantagott sumar.
Besti stuðningsmaðurinn: Ég held að
fyrir mig persónulega sé það litli bróðir
minn, hann Vilhjálmur Geir. það gleður

mig alltaf að sjá hann á leikjum hjá mér.
Eftirminnilegasti þjálfarinn: Hingað til
myndi ég segja að það sé Magni Fann
berg sem þjálfaði mig í 3. flokki. Hann
hjálpaði mér alveg gríðarlega mikið að
þroskast og verða betri leikmaður. Ég á
honum mikið að þakka.
Hvað varstu með marga þjálfara hjá
Val í yngri flokkunum: Ef ég tel aðal
og aðstoðarþjálfara saman þá voru þeir
ekki færri en 20.
Fyndnasta atvik: Það var ekki mjög
fyndið þá en eftir á er þetta frekar skond
ið. Þannig var það að við vorum að spila
fyrsta leikinn okkar í Íslandsmóti í Eyj
um þegar ég var í 3. flokki. Við komum
til Eyja og unnum 90 þar sem ég skoraði
þrennu. Þegar lítið var eftir af leiknum í
stöðunni 90 fékk ég að líta rauða spjald
ið fyrir hefnibrot. Eftir leikinn komumst
við síðan að því að ég átti að vera í banni
í leiknum, eftir að hafa fengið rautt spjald
í síðasta leik Íslandsmótsins sumarið
áður. Því var okkur dæmdur ósigur 30.
Ég hef því fengið rautt spjald í leik þar
sem ég átti að vera í banni, skoraði
þrennu og við unnum 90 en töpuðum
samt 30. Sem betur fer hefur maður
þroskast aðeins í þessum spjaldamálum
síðan.
Stærsta stundin: Fyrsti landsleikurinn
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Besti söngvari: Fyrir utan Amor í Boys
from Heaven myndi ég segja Freddie
Mercury.
Besta hljómsveit: Manic Street Preac
hers.
Besta bíómynd: Svona hvað nýjar
myndir varðar þá eru Inception og Social
Network hrikalega góðar, annars eru það
einhverjar klassískar eins og LOTR eða
The Big Lebowski.
Besta bók: Alkemistinn – Paulo Coelho.
Uppáhaldsfélag í enska boltanum:
Arsenal.
Nokkur orð um núverandi þjálfara:
metnaðarfullur, grillaður, talar færeysku.
Ef þú værir alvaldur í Val hvað mynd
ir þú gera: Ég myndi reyna að sameina
deildir innan félagsins betur.
Hvað finnst þér að eigi að gera til að
halda upp á 100 ára afmæli Vals 2011:
Mér finnst að allir Valsmenn eigi að taka

saman höndum til þess að árangur lið
anna verði sem bestur á komandi leiktíð
um. Við viljum hafa þetta ár eftirminni
legt.
Bloggsíðan þín? www.facebook.com/
vedder

BLÁSUM LÍFI
Í GAMLAR LAGNIR!
ÁRALÖN
REYNSL G
A
VÖNDUÐ
ÞJÓNUS
TA
GOTT VE
RÐ

VANDAMÁLIÐ

Stíflur, leki og hrun eldri
lagna geta valdið losun
mengandi efna sem
eru skaðleg fyrir bæði
menn og náttúru.

LAUSNIN
Lögnin er endurnýjuð
án
e
þess
að
þurfi að grafa:
þ
ðþ
– endingargóð lausn
– minni fyrirhöfn
– lægri kostnaður!

DYNAMO REYKJAVÍK

var ansi stór stund, en ég myndi líka
segja að það hafi verið ansi stór stund
þegar ég manaði mig upp í það að syngja
fyrir fullum sal í Háskólabíói.
Athyglisverðasti leikmaður í meistara
flokki kvenna hjá Val: Dagný Brynjars
dóttir er svakalegt náttúrutalent.
Athyglisverðasti leikmaður í meistara
flokki karla hjá Val: Ég myndi segja að
Íslandsmeistarinn í boxi, Kolbeinn Kára
son sé leikmaður sem vert er að fylgjast
með á komandi árum.
Hvernig líst þér á yngri flokkana í fót
bolta hjá Val: Mér er farið að lítast betur
og betur á þá. Það er ekkert leyndarmál
að á sínum tíma var ekki nógu vel hugs
að um yngri flokka félagsins en mér sýn
ist vera miklar breytingar á því og metn
aðurinn sé orðinn eins og hann á að vera
– svo að ég held að framtíðin sé björt fyr
ir Val.
Hvað þarf að gera til að efla yngri
flokkana: Mitt álit er það að þjálfarar
fylgi strákum lengur en var í minni tíð og
ég held að það sé að gerast. Einnig finnst
mér að þeir flokkar sem eru nálægt
meistaraflokknum séu að gera svipaða
hluti og meistaraflokkurinn, t.d. að sama
kerfi sé æft og hjá meistaraflokknum.
Fleygustu orð: Þú fékkst ákveðinn tíma
hér á jörðinni, þú ræður hvað þú gerir við
hann.
Mottó: Forget regret or life is yours to
miss.
Við hvaða aðstæður líður þér best: Í
Valsbúningnum, á Valsvellinum rétt áður
en leikurinn hefst eða uppi í rúminu mínu
að taka hina frægu ,,eftirskólalögin“.
Hvaða setningu notarðu oftast: Ert’að
grilla í mér?
Hvað er það fallegasta sem hefur verið
sagt við þig: Þegar Hjörvar Hafliða sagði
„hann er eins og Beckham þarna á hægri
kantinum“ í umfjöllunarþætti á RÚV um
íslenska boltann.
Fyrirmynd þín í fótbolta: Minn uppá
haldsleikmaður í gegnum tíðina var
Thierry Henry og ég horfði mikið á hann
og spila því oft svolítið eins og hann.
Annars finnst mér mjög gaman að horfa
á Fabregas og svo er auðvitað Lionel
Messi svakalegur.
Draumur um atvinnumennsku í fót
bolta: Spila með Arsenal.
Landsliðsdraumar þínir: Það er auðvit
að draumur hvers sem er í þessu af
alvöru að spila með íslenska landsliðinu
– og ef maður kæmist þangað væri mað
ur auðvitað til í að gera einhverja stærri
hluti með því en hefur verið.

Viðgerðir
Viðhald
Nýlagnir
Breytingar
Snjóbræðslukerfi
Ofnkranaskipti
Heilfóðrun
Partfóðrun
Greinafóðrun
Lagnaskipti
Drenlagnir
... og öll almenn
pípulagningaþjónusta

Bjargaðu verðmætum!
Komdu í veg fyrir eyðileggingu af völdum skemmdra lagna
með miklum tilheyrandi endurbótum og viðgerðarkostnaði.
Metum ástand lagna
Við endurnýjum lagnirnar innanfrá með háþróaðri tækni
sem tryggir endingu og lágmarks rask. Fáðu okkur til þess að
mynda lagnirnar og við metum kostnaðinn ef viðgerða er þörf.
Einstaklingar og sveitarfélög
Bjóðum heildarlausnir fyrir einstaklinga jafnt sem sveitarfélög.
Þú færð tilboð og við fóðrum og skiptum um lagnir eftir því
sem hagkvæmast þykir hverju sinni.
Ástandsskoðun og viðhald sem margborgar sig!

www.gglagnir.is
GG lagnir ehf.

Dugguvogi 1b

104 Reykjavík

Sími 517 8870

Gsm 660 8870

gglagnir@gglagnir.is
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Matthías situr með Anítu Björk Matthíasdóttur,
Svanhildur Björk Jónsdóttir situr með Jóel Kára
Matthíasson. Síðan er það Maríanna Hlíf Jónasdóttir.

ÞeirsemspilafyrirValmegaekki
gleymaþvíaðValurerstórveldi
Matthías Guðmundsson, eða Matti, er uppalinn Valsari og hefur leikið
allan sinn feril með Val, utan þrjú tímabil sem hann freistaði gæfunnar
hjá FH. Hann hefur upplifað ýmsar stórar stundir og vonbrigði á
farsælum fótboltaferli. Hann stefnir að því að ljúka ferlinum hjá Val og
vinna síðan á Hlíðarenda sem þjálfari og vill sjá meiri jákvæðni í Val
Það var auðsótt mál að fá viðtal við
Matthías Guðmundsson fyrir Valsblaðið.
Eftir nokkrar tilraunir til að finna heppi
legan tíma settumst við Matti niður í
Valsheimili einn sunnudagsmorgun í
nóvember með kaffibolla og ræddum um
ferilinn, væntingar og vonbrigði, stemn
inguna í Val og framtíðina. Fyrst barst
talið að uppvextinum en hann bjó með
foreldrum sínum í Danmörku til 6 ára
aldurs en þá flutti fjölskyldan í Hlíðarnar.
Hann byrjaði 8 ára að æfa fótbolta hjá
Val með mörgum bekkjarfélögum í
Hlíðaskóla. Að loknum grunnskóla fór
hann í Iðnskólann, síðan í MH og lauk
stúdentsprófi frá Fjölbrautaskólanum við
Ármúla, tók síðan BS próf í sálfræði og
er nú í meistaranámi í mannauðsstjórnun,
á einungis eftir að klára lokaritgerðina.
Hann starfar nú sem stuðningsfulltrúi í
Ísaksskóla. Matti hefur á undanförnum
árum tekið nokkur þjálfaranámskeið hjá
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KSÍ en hann hefur mikinn hug á því að
starfa við þjálfun í framtíðinni og segist
hafa notið þess að fá tækifæri að þjálfa 2.
flokk í fyrrasumar þegar Donni fór í
barnsburðarleyfi. Matti er í sambúð með
Svanhildi Björk Jónsdóttur og eiga þau
þrjú börn.

Fjölmennir yngri flokkar
Þegar Matti byrjaði í yngri flokkum Vals
8 ára fyrir rúmlega 20 árum voru yngri
flokkarnir hjá Val mjög stórir og fannst
honum mjög gaman að æfa og keppa.
Hann segir að þeim hafi gengið vel í
yngri flokkunum og sérstaklega í 2.
flokki sem vann nánast alla titla sem
voru í boði tvö ár í röð undir stjórn Þor
láks Árnasonar árin 1997 og 1998 og
metnaðurinn hafi verið mikill. Matti seg
ist síðan lítið hafa spilað með 2. fl. á elsta
árinu 1999 en þá var hann orðinn byrjun

arliðsleikmaður í meistaraflokki. „Nokkr
ir af félögum mínum úr yngri flokkunum
fylgdu mér upp, t.d. Stefán Helgi, Sig
urður Sæberg og Jóhann Hreiðarsson
sem er að gera góða hluti með Dalvík en
hann fór frá Val fyrir 2005 tímabilið, frá
bær leikmaður sem fór of snemma frá
Val. Mér finnst að þeir hafi sumir hætt
allt of snemma, t.d. hættu Siggi Sæberg
og Stefán Helgi eftir bikarmeistaratitilinn
2005. Einnig voru sumir leikmenn ekki
nógu þolinmóðir að bíða eftir tækifæri og
hættu því að æfa fótbolta eða fóru til ann
arra liða og einnig hættu sumir sem fengu
góðar stöður í atvinnulífinu,“ segir Matti
hugsi.

Skelfileg upplifun að falla með Val
úr efstu deild 1999
Valur féll í fyrsta skipti úr efstu deild árið
1999 fyrsta árið sem Matti lék með meist
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FH heillar

araflokki 19 ára gamall. Matti fylgdi síð
an liðinu í 1. deildina og hélt tryggð við
Val á þessu erfiða tímabili þegar liðið féll
þrisvar úr úrvalsdeildinni á næstu árum.
„Það var skelfileg upplifun að falla með
liðinu í fyrsta skipti um haustið 1999, en
það féll eiginlega ekkert með okkur þetta
sumar. Ég fylgdi síðan liðinu aftur upp
um deild strax árið eftir og var hluti af
liðinu í öll þrjú skiptin sem það féll um
deild og var einnig með í að koma liðinu
alltaf upp aftur. Þetta var mjög sérstakur
tími og mér fannst liðið oft spila ágætan
fótbolta á þessu tímabili en röð atvika
varð stundum til þess að hlutirnir féllu
ekki með okkur. Eitt skiptið vorum við
t.d. í 2. sæti eftir fyrri umferðina en feng
um bara 2 stig í seinni umferðinni og féll
um um haustið. Þá kom upp einhvers
konar panikástand og andlega hliðin
brást, en við vorum samt hörkugóðir í fót
bolta, en það var bara ekki nóg. Mér
finnst það sanna að maður var sannur
Valsmaður að vera ekkert að skipta um
lið á þessum tíma og við vorum nokkrir
sem héldum tryggð við félagið allan tím
ann,“ segir Matti af einlægni.

Straumhvörf þegar Willum kom
2004
Matti segir að ákveðin straumhvörf hafi
orðið hjá félaginu þegar Willum Þór
Þórsson tók við þjálfun liðsins eftir sum
arið 2004 þegar Val tókst í þriðja sinn úr
1. deildinni. Fyrsta tímabilið undir stjórn
Willum vann liðið fjölda titla og hápunkt
urinn var 2005 þegar liðið varð bikar
meistari eftir spennandi úrslitaleik á móti
Fram. „Willum gerbreytti um áherslur,
kom með mikinn kraft og lagði mikinn
metnað í starfið, nokkrir nýir leikmenn
komu til Vals og honum tókst að búa til
sterka liðsheild og öll umgjörð var til fyr
irmyndar hjá félaginu. Ég átti frábært
tímabil þetta ár og væntingarnar voru
síðan miklar til næsta tímabils en það
voru ákveðin vonbirgði að ná ekki að
fylgja eftir góðu gengi en liðið var samt
nokkuð gott þetta tímabil. Það verður að
segjast eins og er að þessi tvö tímabil var
FH með langbesta liðið á landinu,“ segir
Matti.
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Eftir 2006 tímabilið þá
langaði Matta að breyta
til, enda hafði hann leik
ið allan sinn feril hjá Val
og orðinn 26 ára. Það
freistaði Matta þegar
Matthías Guðmundsson og Baldur Ingimar Aðalsteinsson
honum bauðst að ganga
heilsa upp á leikmenn í 4. flokki fyrir einn af skemmtilegustu
til liðs við Íslandsmeist
leikjum sumarsins sem fóru fram á Vodafonevellinum í
ara FH. „Mér gekk mjög
sumar í 3. og 4. fl. karla og kvenna. Fálkarnir sáu um að
vel að aðlagast liðinu og
gera umgjörð leikjanna ógleymanlega.
var mjög vel tekið. Það
árangur náist þegar stemningin er ekki
var ákaflega sértakt að koma inn í klúbb
nægilega jákvæð í klúbbnum í heild.
inn og upplifa stemninguna í liðinu og í
Þetta fannst mér sérstaklega áberandi eft
stuðningsmönnum. Sértaklega þótti mér
ir að vera nýkominn úr allt öðru umhverfi
athyglisvert hversu þjálfararnir höfðu
hjá FH. Mér finnst mikilvægt að Valur
mikið svigrúm og ekki voru margir
byrji nú á einhverju nýju tímabili, það
stjórnarmenn að skipta sér af liðinu.
gerist ekki betra tækifæri en að byrja eins
Einnig finnst mér athyglisvert hversu
á hundrað ára afmælinu. Félagið þarf að
margir uppaldir leikmenn voru hjá liðinu,
móta ákveðna stefnu, búa til jákvæða
það er mikið lagt upp úr starfinu í yngri
heild og allir þurfa að leggja sig fram til
flokkunum og mikil tengsl eru á milli
að betri árangur náist og þá er ég ekki að
meistaraflokks og 2. og 3. flokks og
undanskilja neinn sem kemur að félaginu
þjálfunin er samrýmd eftir ákveðinni
og suma leikmenn,“ segir Matti býsna
stefnu. Ég lék með þeim næstum í þrjú
ákveðið.
tímabil og náði að verða með þeim
Íslandsmeistari einu sinni og bikarmeist
ari einu sinni og þegar ég færði mig yfir í
Líst vel á uppbygginguna hjá Val
Val í fyrrasumar vorum við nánast búnir
Matta líst mjög vel á það sem er að ger
að tryggja okkur titilinn. Það var sérstök
ast núna hjá karlaliðinu í Val, bæði nýja
tilfinning að fylgjast með Val hampa
þjálfarateymið og leikmannahópinn.
Íslandsmeistaratitlinum árið 2007, fyrsta
Hann telur að Kristján Guðmundsson sé
árið mitt hjá FH og ég man eftir að hafa
mjög góður kostur sem þjálfari liðsins í
fengið alls konar meldingar frá félögum
þeirri uppbyggingu sem þarf að eiga sér
mínum í Val og stuðningsmönnum en
stað í karlaboltanum á Hlíðarenda og lið
auðvitað var svekkjandi að ná ekki að
ið þurfi að fara að leggja meiri áherslu á
taka þátt í því ævintýri hjá Val. Það var
að spila fallegan fótbolta.
samt minnisstæðast á því tímabili að ég
„Við erum með kornungt lið, meðal
náði að skora bæði mörk FH í bikarúr
aldurinn er um 23 ár og ég finn fyrir
slitaleik og tryggja þeim fyrsta bikar
svipuðum straumum og þegar Willum
meistaratitil frá upphafi. Ég þroskaðist
var að byrja. Síðan erum við með nokkra
mjög mikið sem leikmaður hjá FH og er
reynslubolta, Atla Svein og Bjössa og ég
þeim þakklátur fyrir tímann hjá þeim,“
tel mig sjálfan þar með og það er nauð
segir Matti af einlægni.
synlegt fyrir okkur að taka á okkur
ábyrgð. Ég trúi því líka að Freyr komi
Aftur heim að Hlíðarenda 2009
með jákvæðar áherslur úr kvennaboltan
„Það kitlaði mig að ganga aftur í Val þeg
um til að byggja upp sterkari liðsheild og
ar félagið hafði samband, en ég ætlaði
við finnum strax fyrir því. Ég tel að það
mér alltaf að koma einhvern tíma aftur
sé mikilvægara að hafa sterka liðsheild
heim. Það var mjög sérstakt að koma á
en að vera með bestu leikmennina og ég
Hlíðarenda þar sem ýmislegt gekk á aft
hef fulla trú á að Kristjáni, Frey og
urfótunum og árangur langt undir vænt
Bjössa takist þetta, enda hefur Freyr unn
ingum allra í félaginu. Persónulega
ið allt með stelpunum á undanförnum
fannst mér allt of mikið púður fara í alls
árum og sömu lögmálin ættu að gilda
konar pirring, tuð og neikvæðni og þá
bæði í karla og kvennaboltanum. Hóp
undanskil ég engan, hvorki leikmenn,
urinn er byrjaður að halda fleiri fundi til
þjálfara, stjórnarmenn eða stuðnings
að kynnast betur og rækta einnig félags
menn. Það er ekki von til þess að góður
skapinn. Þeir sem spila fyrir Val verða að
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átta sig á því að Valur er stórveldi, ásamt
KR stærsti klúbbur Íslands, og menn
mega ekki gleyma því. Þegar menn klæð
ast Valstreyjunni verða þeir að hafa þetta
í huga og leggja sig fram í samræmi við
það og takast af metnaði á við verkefnið.
Einnig verða allir sem kalla sig Valsara
að sýna og sanna að Valur er stórveldi.
Það er ekki nóg að vita það og segja að
Valur sé stórveldi, við verðum allir sem
komum að klúbbnum að haga okkur sem
stórveldi, t.d. stuðningsmenn. Menn
mega ekki láta mótlætið buga sig og það
má bara ekki gerast að Valur gefist upp í
leikjum þótt liðið lendi undir. Góð lið
koma síðan alltaf til baka eftir tapleik,“
segir Matti ákveðið.

Of mikil neikvæðni í
stúkunni
„Ég var meiddur í sumar og
sat mikið uppi í stúku og
fann mikið fyrir neikvæðni
frá stuðningsmönnum, það
hjálpar ekki leikmönnum inni
á vellinum. Við þurfum að fá
fleiri stuðningsmenn til að
Matthías Guðmudsson og Freyr Alexandershvetja liðið áfram og við
son í góðum gír á herrakvöldi Vals 2010.
verðum að muna það að
jákvæðnin sigrar neikvæðn
ina. Við þurfum að fara að
gera Hlíðaranda að heimavallargryfju.
um og ég vil hvetja þá til að vera duglega
Það skiptir líka leikmenn miklu máli að
að mæta næsta sumar og láta í sér heyra.
spila fyrir fulla stúku af stuðningsmönn
Það ætti ekki að vera mikið mál að fylla
völlinn á öllum heimaleikjum. Það er
ljóst að til er fullt af Völsurum sem við
þurfum að lokka á völlinn, en þá er líka
mikilvægt að Valur fari að vinna heima
leiki og spila skemmtilegri fótbolta, þá
ætti að vera auðveldara að fylla völlinn,“
segir Matti af fullri einlægni.

Þjálfaradraumar
„Ég hef alltaf litið á mig sem fótbolta
mann og það skemmtilegasta sem ég geri
er að vera í fótbolta. Ég stefni að því að
klára ferilinn hjá Val og á sama tíma und
irbúa mig undir að verða þjálfari hjá
félaginu, það er draumastarfið mitt. Ég á
mér þann draum að þjálfa meistaraflokk
hjá Val og mig langar einnig að þjálfa
yngri flokka, t.d. 2. og 3. flokk og taka
þátt í því að byggja upp til framtíðar,
kenna unglingum fótbolta og byggja upp
sterka liðsheild,“ segir Matti að lokum.
Valsblaðið þakkar Matta fyrir einægt
og hressilegt viðtal og óskar honum og
félögum hans góðs gengis á komandi
tímabili, á aldarafmæli félagsins.
Eftir Guðna Olgeirsson

LÆRÐU ÍÞRÓTTAFRÆÐI
VIÐ HÁSKÓLANN Í REYKJAVÍK
BSc Í ÍÞRÓTTAFRÆÐI

Þriggja ára grunnnám fyrir verðandi íþróttafræðinga. Námið er fræðilegt
og verklegt og áhersla lögð á að nemendur öðlist framúrskarandi þekkingu og
færni til að miðla henni í kennslu, þjálfun og stjórnun.

MSc Í ÍÞRÓTTAVÍSINDUM OG ÞJÁLFUN

(Exercise Science and Coaching)
Framhaldsnám sem ætlað er þeim sem vilja sérhæfa sig í þjálfun keppnis- og
afreksíþróttafólks og rannsóknum á sviði íþróttafræði.

MEd Í HEILSUÞJÁLFUN OG KENNSLU
(Health and Sport Education)
Framhaldsnám sem ætlað er þeim sem vilja sérhæfa sig í heilsuþjálfun
og kennslu á sviði íþrótta.
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• Frábær kennsluaðstaða.
• Mikil tengsl við atvinnulíf og samfélag.
• Fjölbreytt atvinnutækifæri að námi loknu.

Kynntu þér námið á www.hr.is
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Þaðhefurallatíð
runniðValsarablóð
íæðummínum
Marteinn Högni Elíasson er 14 ára og leikur fótbolta
með 4. flokki og er handhafi Lollabikarsins
Marteinn Högni hefur æft fótbolta í fimm
og hálft ár með Val og segist hafa byrjað
hjá Val af því að fjölskylda hans séu harð
ir Valsarar og að alla tíð hafi runnið Vals
arablóð í æðum sínum. Hann segir að það
hafi verið rosalega mikill heiður að fá
Lollabikarinn á uppskeruhátíðinni í haust.
Stuðningur foreldra? „Ég hef fengið
mjög mikinn og góðan stuðning frá for
eldrum mínum. Pabbi hefur mætt á nán
ast alla leiki sem ég hef spilað síðan að
ég byrjaði að æfa og hefur verið öflugur
á hliðarlínunni. Mamma hefur mætt á
eins marga leiki og hún getur og systir
mín líka. Mér finnst stuðningur foreldar
mjög mikilvægur. Það eflir mann og
styrkir að hafa foreldra sína við bakið á
sér.“
Hvernig gekk ykkur í sumar? „Við
náðum markmiðinu okkar á Íslands
mótinu. Við hefðum getað staðið okkur
betur á Rey Cup mótinu en það kemur
bara næst, þannig að okkur gekk bara
frekar vel í sumar, vorum að vinna marga
leiki og sýndum miklar framfarir sem lið.
Hópurinn er góður, við náum vel saman
jafnt innan sem utan vallar og erum að
spila vel saman. Þjálfararnir eru frábærir.
Donni og Igor eru án efa þeir bestu sem
ég hef verið með í Val. Þeir eru með skýr
markmið, byggja vel upp liðsandann og
eru með mjög góðar æfingar. Þeir hafa
gert mig að betri leikmanni og hafa stað
ið vel á bak við mig.“
Hverar eru fyrirmyndir þínar í fót
boltanum? „Fabregas í Arsenal ásamt
því að vera minn uppáhalds leikmaður.
Hann er góður leikmaður, gefur frábærar
sendingar, les leikina vel og er bara snill
ingur í alla staði“
Hvað þarf til að ná langt í fótbolta eða
íþróttum almennt? „Ég tel að til þess að

Valsblaðið2010

ná langt í íþróttum skipti miklu máli að
æfa vel, setja sér raunsæ markmið og
stefna að þeim, passa að borða næringar
ríkan mat og hafa trú á sjálfum sér. Þú
getur það sem þú ætlar þér og það er allt
af hægt að bæta sig. Það helsta sem ég
myndi vilja bæta hjá mér væri styrkleiki,
sprengikraftur og hraði.“
Hvers vegna fótbolti? „Ég á eldri systur
sem heitir Tara og þegar ég var lítill var
hún á fullu að æfa fótbolta. Hún var dug
leg að taka mig út með sér í fótbolta og
naut þess að sóla mig upp úr skónum þeg
ar ég var bara lítill pjakkur. Þannig að frá
því að frá fyrstu tíð hefur verið mikið um
fótbolta á mínu heimili. Þegar ég varð 9
ára fór ég á mínu fyrstu æfingu hjá Val og
eftir það var ekkert aftur snúið.“
Hverjir eru þínir framtíðardraumar?
„Það er að komast í atvinnumennsku og
geta öðlast góða menntun samhliða því.“
Hvernig finnst þér að eigi að efla starf
ið í yngri flokkunum hjá Val í fót

bolta? „Fá fleiri krakka í félagið til að
efla samkeppni. Mér finnst mikilvægt að
hafa góða þjálfara.“
Telur þú að meistaraflokkur Vals í
karlafótbolta eigi eftir að ná titlum á
næsta tímabili? „Ég hef trú á þeim. Það
getur allt gerst í fótboltanum. Það eru
margir efnilegir leikmenn í yngri flokk
unum sem koma örugglega sterkir inn.“
Hverjir eru helstu Valsararnir í fjöl
skyldunni? „Elías, pabbi minn er auðvit
að gömul handboltastjarna. Hann var val
inn besti markvörður mótsins á Norður
landamótinu 1983.“
Hver stofnaði Val og hvenær? „Séra
Friðrik Friðriksson og hann stofnaði Val
11. maí 1911.“
Hvað finnst þér að Valur eigi að gera til
að fagna 100 ára afmælinu?„Mér finnst
að það ætti að vera svona Stjörnuleikur
með gömlum Völsurum, gamlir vs. ungir.
Enda síðan daginn á hamborgaraveislu.“

Valsblaðið 1941

BANNAÐ AÐ ÆFA

Árið 1941 var skólanemendum óheimilt að stunda íþróttaæfingar í félögum, þann
tíma árs, sem skólar störfuðu, nema með sérstöku leyfi skólastjóra.

Valsblaðið 1958

Á MORGUN SEGIR SÁ LATI

Á vorin eiga menn að leika sér, það er eðli lífveranna. Gamlir vagnhestar taka á
sprett og bregða á leik, þegar þeir koma út í vorið, og ungur maður ætti ekki síður
að finna þetta. Leikfimi á að æfa allan veturinn og svo byrja að leika sér úti í marz.
Það er eðlilegast að komast í þjálfun á vorin, það er tími gróandans. Ef það er ekki
hægt, komast menn aldrei í æfingu.
Maður, sem er ekki í æfingu á haustin, geymir það til áramóta að byrja, og svo
geymir hann það lengur … og lengur.
Grímar Jónsson
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Valur – Íslands- og bikarmeista

ari í knattspyrnu kvenna 2010

Stefnumótun

Meginþættirínýrri
afreksstefnuVals
Að undanförnu hefur verið unnið að mót
un afreksstefnu hjá Val sem þegar er far
ið að vinna eftir, Eftirfarandi eru helstu
atriði í stefnunni.

sendur til að þroska og þróa hæfileika
sína. Og félagið veitir Valsmönnum á öll
um aldri tækifæri til að rækta tengsl við
félagið og aðra Valsmenn.

Efnið er fengið frá afrekssviði Vals

Ábyrgð – Metnaður – Lífsgleði –
Heilbrigði

Valur hefur það að markmiði að eiga
ávallt íþróttamenn í fremstu röð í knatt
spyrnu, handknattleik og körfuknattleik.
Félagið býður upp á aðstöðu sem ýtir
undir áhuga ungmenna til að skara fram
úr og viðhalda fjölmennum hópi íþrótta
manna. Með afreksstefnunni skapar Val
ur grundvöll fyrir ungt og efnilegt
íþróttafólk til að ná hámarksárangri og
leggja rækt við sál og líkama.
Valur hefur traustan rekstrargrundvöll
og leggur sig fram um að bjóða upp á
skýra valkosti. Valsmenn eru hvattir til
að koma sem oftast að Hlíðarenda og
taka þátt í fjölbreyttu starfi þar sem inn
viðir eru sterkir og vinnubrögð markviss.
Þjónustulund er ætíð höfð að leiðarljósi
og starfið byggir á skilvirku upplýsinga
streymi og jákvæðum viðhorfum.

Markmið Vals er að bjóða keppnisog afreksmönnum upp á:
• metnaðargjarna og vel menntaða þjálf
ara
• óaðfinnanlega æfinga og keppnisað
stöðu
• öflugan stuðning félags og stjórnar
manna
• góða aðhlynningu lækna, sjúkraþjálf
ara, næringarfræðinga o.fl.
• einstaklingsmiðaða styrktarþjálfun
• kennslu í markmiðasetningu og eftir
fylgni

Framúrskarandi íþróttauppeldi
Hlutverk Vals er að leitast við að
hámarka lífsgæði Valsmanna, auka vel
líðan þeirra og tryggja árangur. Félagið
býður upp á framúrskarandi íþróttaupp
eldi sem styrkir sjálfsmynd barna og ung
menna og leiðir til heilbrigðara lífs. Val
ur skapar afreksfólki bestu mögulegu for
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Gildi Vals eru í meginatriðum fjögur auk
einkunnarorða félagsins:
Látið aldrei kappið bera fegurðina ofurliði.
Ábyrgð
• sýnum ábyrgð við uppeldi ungmenna
• berum virðingu fyrir umhverfinu
• stýrum fjárhag af ábyrgð og festu
Metnaður
• Valur á öflugasta afreksfólk landsins
• aðstaðan ávallt til fyrirmyndar
• gæði þjónustu framúrskarandi
• heiðarleiki innan vallar sem utan
• Valsmenn fyrirmyndir í hvívetna
Heilbrigði
• Hlíðarendi alltaf án tóbaks
• reglusemi og heilbrigð lífsviðhorf
• þjálfarar fyrirmyndir iðkenda í orðum
og athöfnum

• virðing gagnvart samherjum og mót
herjum
Lífsgleði
• látum aldrei kappið bera fegurðina
ofurliði
• ánægðir starfsmenn
• njótum þess sem við gerum
• iðkendur og foreldrar himinlifandi
• Valsmenn á öllum aldri vilja taka þátt í
starfinu
Afreksstefna meistaraflokka
• meistaraflokkar Vals eru ávallt í einu
af þremur efstu sætunum á Íslandsmót
um
• meistaraflokkarnir vinna sér keppnis
rétt í Evrópukeppni að lágmarki annað
hvert ár
• á hverju ári eru einn til tveir leikmenn
seldir til erlendra liða

Framtíðarfólk Vals
Metnaðarfullur og faglegur vettvangur
fyrir framtíðar afreksfólk Vals í 2. aldurs
flokki. Alhliða þjálfun sem grundvallast
á því; að greina styrkleika og veikleika
leikmanna, einstaklingsþjálfun, fyrirlestr
um sérfræðinga, markmiðasetningu o.fl.
Með afreksstefnunni skapar Valur grund
völl fyrir ungt og efnilegt íþróttafólk sem
ætlar að ná einstökum árangri í íþrótt
sinni.
Árið 2011 á ,,Valsstefnan“ að vera við
urkennd sem íþróttauppeldisstefna sem
laðar fram það besta í hverjum einstak
lingi, hvort sem hann stefnir á hámarks
afrek eða almenna þátttöku.

Valsblaðið 1963

SLEN LEIKMANNA

Úr viðtali við Albert Guðmundsson
Eitt er líka athyglisvert í Val og raunar í flestum liðum hér, og það er að strax þegar
menn hafa komizt upp í meistaraflokk og líta á sig sem fasta menn þar, er eins og
eitthvert slen komi yfir þá, það er eins og þeir stöðvist á þroskabrautinni. Þetta er
alvarlegt mál fyrir þroska knattspyrnunnar hér. Þetta stafar ekkert af öðru en æfinga
leysi og áhugaleysi og of mikilli sjálfsánægju með það að vera kominn í meistara
flokk.
Hvernig er hægt að laga þetta?
Það er sjálfsagt erfitt en það þarf að breyta hugsanagangi þeirra sem velja lið, þar
þurfa að vera menn með mikla reynslu og mannlega þekkingu. Undantekningarlaust
á að velja í kapplið menn, sem hafa stundað erfiðisvinnu, menn sem eru harðir af
sér, bæði hvað skapgerð snertir og eins hvað líkamsbyggingu snertir.
Af tvennu jöfnu mundi ég taka harðan verkamann til keppni og æfinga en leikinn
skólapilt. Sá, sem ekki stundar erfiðisvinnu verður að leggja að sér mjög harða þjálf
un, ef hann á að geta vegið upp á móti þeim sem daglega leggur að sér erfiðisvinnu.

Valsblaðið2010

Starfiðermargt

FjöríknattspyrnuskólaVals
Í sumar tók fjöldinn allur af krökkum
þátt í knattspyrnuskóla Vals. Skóla
stjórar skólans voru þau Igor Bjarni
Kostic og Rakel Logadóttir ásamt
nokkrum reyndum þjálfurum úr
félaginu, þeim til aðstoðar voru svo
eldri iðkendur félagsins. Æft var alla
virka daga og æfingar voru alltaf fyrir
hádegi frá 9–12. Aðaláherslur skólans
voru a tækniatriði og skemmtun ásamt
því að spilað var á hverri æfingu,
strákar og stelpur saman. Í lok hvers
námskeiðs voru veitt verðlaun
fyrir þá sem sköruðu fram úr í
góðri hegðun og umgengni
ásamt því að allir krakkarnir
fengu viðurkenningarskjöl fyrir
þátttökuna. Sumarið heppnaðist
mjög vel og er ekki síst að þakka
þeim krökkum sem lögðu leið
sína í knattspyrnuskóla Vals.
Vonandi sjáumst við öll næsta
sumar.
Valskveðja
Þjálfarar Knattspyrnuskóla Vals

Valsblaðið 1960

AÐALHVATAMAÐUR VALSBLAÐSINS OG KAUPANNA
Á HLÍÐARENDA
(Úr minningarorðum)
Ólafur Sigurðsson var aðalhvatamaður þess, að Valsblaðið
hóf göngu sína árið 1939 og varð ritstjóri þess í byrjun og oft
ast síðan. Sá hann fljótt að félagsblað gat haft ótrúlega góð
áhrif til hagsbóta fyrir félagið. Slíkt útgáfa er æði kostnaðar
söm og útheimtir mjög mikla vinnu, enda var Ólafur sérstak
lega hugkvæmur og útsjónarsamur og yfirvegaði hvern hlut af
skarpri athyglisgáfu.
Ólafur var aðalhvatamaður að kaupunum á Hlíðarendaeign
inni árið 1939. Stóð hann þar sem klettur úr hafinu gegn ýms
um, að öðru leyti mætum Valsmönnum, sem börðust með hnú
um og hnefum gegn slíku flani og vitleysu. Urðu hörð átök um
mál þetta, en sem betur fór sigraði bjartsýni og víðsýni Ólafs.
Kaupin voru gerð og okkar kæra félag eignaðist varanlegan
samastað fyrir væntanlega íþróttastarfsemi sína. Það ár sáu
margir hylla undir glæstan íþróttasal, búningaherbergi, félags
heimili, grasvelli og malarvelli í framtíðinni, öðrum fannst
þetta heimskulegir loftkastalar. Í dag blasa ,,loftkastalar“ við
okkur sem blákaldar staðreyndir og við þökkum af heilum
huga þann grundvöll, er Ólafur lagði að framtíð Vals með
kaupunum á Hlíðarenda, þrátt fyrir snarpa andstöðu og í dag
vildu allir ,,Lilju kveðið hafa“. Í dag man enginn eftir þeirri
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baráttu, er stjórn Vals, með Ólaf í formennsku, háði árið 1939
fyrir Hlíðarendakaupunum.
En Ólafur gerði meir, hann fylgdi eftir þessu óskabarni Vals
á veg, hann skóp því vaxtarskilyrði með velheppnuðu happ
drætti um bifreið árið 1943, sem gaf þann hagnað, er dugði til
byrjunar á þeim mannvirkjum er á eigninni hafa risið síðan
undir traustri stjórn nokkurra dugandi Valsmanna, þar á meðal
Ólafs. Tel ég að afskipti Ólafs af Hlíðarenda Vals, einsömul
skipi honum á bekk með mætustu sonum Vals allra tíma, og
skrái nafn hans gullnu letri í sögu félagsins.
Sveinn Zoëga

Valsblaðið 1968

VANTAR ,,HUMÖR“

Úr grein eftir Elías Hergeirsson formann knattspyrnudeildar
Ég er ekki fyllilega ánægður með árangurinn í sumar, tel að
búi mun meira í þessu liði en fram kemur. Mér finnst eins og
það vanti í það ,,humör“ og léttleika milli sjálfra strákanna.
Þetta náðist í Reykjavíkurmótinu, en síðan datt það niður meira
og minna. Þetta kom svo aftur í leiknum við Benfica, þá gerðu
allir sitt bezta sem gaf árangur.
Maður hefur það líka á tilfinningunni að sumir strákanna séu
að þessu fyrir Knattspyrnufélagið Val, en ekki fyrir sjálfa sig,
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Eftir Guðna Olgeirsson
knattspyrnu og hafði Pála ekki áhuga að
taka þátt í því. Hún ákvað að ganga til liðs
við Val og ástæður þess voru m.a. að hún
þekkti flestar stelpurnar úr Val úr yngri
landsliðunum og einnig fannst henni fínt
að spila áfram í rauðum búningum. Síðan
þá hefur Pála nánast leikið alla leiki með
Val. Markmið hennar á næsta tímabili er
að spila alla leiki og vinna þá alla, verða
betri og hjálpa ungum leikmönnum að
stíga sín fyrstu skref í meistaraflokki.

Það eru forréttindi
að vera hluti af
besta liði á Íslandi
Pála Marie Einarsdóttir gekk til liðs við Val
árið 2002 og hefur verið hluti af sigursælu
fótboltaliði og unnið 10 stóra titla með Val, hefur
sex sinnum orðið Íslandsmeistari og fjórum
sinnum bikarmeistari. Hún er ein af kjölfestunum
í Valsliðinu en hefur einnig lent í mótlæti
Pála Marie Einarsdóttir byrjaði 10 ára að
æfa knattspyrnu með Haukum í Hafnar
firði en stundaði samhliða frjálsar íþróttir
með góðum árangri. Hún varð á sínum
yngri árum t.d. Íslandsmeistari í hástökki
og hefði getað náð langt á þeim vettvangi.
Hún ákvað 14 ára að einbeita sér að knatt
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spyrnu og lék það sama ár fyrsta meistara
flokksleik sinn með Haukum en lék þá
einnig í 2. og 3. flokki félagsins. Pála lék
fjölda landsleikja með yngri landsliðum
Íslands en hefur ekki fengið mörg tæki
færi með A landsliðinu. Árið 2002 ákváðu
Haukar og Þróttur að sameinast um lið í

Hvernig hefur þér liðið hjá Val? „Mér
hefur liðið stórkostlega, frábærlega vel
enda árangurinn með eindæmum góður.
Stærstu stundirnar eru að sjálfsögðu þeg
ar bikararnir mínir 10 hafa farið á loft.
Það er alltaf jafn gaman að vinna titla,
titlar eru verðlaun fyrir margar æfingar
og þrotlausa vinnu og alltaf gaman að fá
viðurkenningu fyrir allt erfiðið. Fyrsti
Íslandsmeistaratitillinn 2004 er eftir
minnilegur, fyrsti Íslandsmeistaratitill
Vals í 15 ár og minn fyrsti, yndislega
gaman. Bikarmeistaratitillinn 2006 þar
sem við unnum mjög gott lið Breiðabliks
í vítaspyrnukeppni stendur einnig upp úr
í minningunni. Ég er í fótbolta fyrir
stundir eins og þessar og þessi augnablik
gleymast ekki. Önnur lið halda okkur á
tánum, það langar öll lið að sjá okkur
tapa og það kveikir í okkur. Við þekkjum
ekki annað en að vilja vinna. Það væri
draumur að vinna tvöfalt aftur á næsta
ári, þriðja árið í röð, Valur setur alltaf
háleit markmið og reynir að ná þeim.“
Hver er að þínu mati lykillinn á bak
við þessa miklu velgengni? „Það þarf
einbeittan vilja, endalausan metnað, gæði
á æfingum, hungur í sigra, góðan þjálfara
og góðan hóp. Lykillinn að velgengni
síðustu ár er hópurinn að mínu mati, frá
bærir einstaklingar sem spila fyrir liðið,
ekki sjálfa sig. Við vitum hvað þarf til að
ná árangri og verðum ekki saddar.“
Hvers vegna fótbolti? „Eldri bróður
minn var rosa góður í fótbolta og fékk ég
stundum að fara með honum og strákun
um þegar ég var yngri, ætli áhuginn hafi
ekki kviknað þá. Annars byrjaði ég ekki
að æfa fótbolta fyrr en 10 ára. Ég æfði
fimleika í nokkur ár en fór svo að æfa
frjálsar, varð t.d. Íslandmeistari í hástökki
og var þó nokkuð lunkin í ýmsum grein
um, enda með góð frjálsíþróttagen frá
foreldrum mínum. Foreldrar mínir eru
bestu stuðningsmenn í heimi, þau hafa
séð flesta leiki sem ég hef spilað og það
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Starfið er margt
Skemmtileg atvik á vellinum

Nokkrir verðlaunahafar á frjálsíþróttamóti Gogga Galvaska. Pála Marie
fékk verðlaun fyrir góðan árangur í
langstökki og stórfína hlaupaskó að
launum.

er alltaf jafn notalegt að sjá þau í stúk
unni, einnig á ég góða vini sem láta sjá
sig reglulega á leikjum. Þau standa með
mér í gegnum súrt og sætt og eru alltaf til
staðar. Lífið hjá mér snýst um fótbolta og
mikilvægt að stunda íþróttina með stuðn
ingi fjölskyldu og vina.“

Fjölbreyttur ferill í fótbolta
„Ég byrjaði 10 ára að æfa fótbolta í
Haukum og var þá að æfa frjálsar íþróttir
líka. Þegar ég var 14 ára einbeitti ég mér
alfarið að fótbolta. Ég lék með þremur
flokkum og spilaði minn fyrsta meistara
flokksleik 14 ára. Ég spilaði miðju í
Haukum og fékk einu sinni eða tvisvar
að líta rauða spjaldið í Haukabúningnum.
Ég var valin í U17 og U19 sama ár, 15 að
verða 16 ára. Ég á því hátt í 30 landsleiki
með yngri landsliðum og þar lék ég alltaf
sem miðvörður. Ég kom í Val veturinn
2002 en þá var Valur um miðja deild.
Mér var hent í byrjunarliðið við hliðina á
Rósu Júlíu og fleiri góðum kempum og
hef spilað nánast alla leiki síðan í vörn
inni. Fyrsta árið mitt í Val urðum við í 3.
sæti í deildinni. Árið 2005 sleit ég kross
bönd við sáralitla hreyfingu, viðbjóðs
lega leiðinlegt en eftir aðgerð og 8 mán
aða endurhæfingu var ég mætt aftur og
meiðslin hafa ekki háð mér síðan. Síð
ustu ár hafa verið dásamlega farsæl og
skemmtileg, 6 Íslandsmeistaratitlar og 4
bikarar.“
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„Á mínum yngri árum í Haukum var
heldur stuttur í mér þráðurinn og gul og
rauð spjöld daglegt brauð, pabbi minn
var farinn að sjá þegar gul og rauð spjöld
voru framundan og mæltist til þess að
svört spjöld yrðu tekin upp. Það væru þá
brot með ásetningi. Rauðu spjöldin eru
sem betur fer núorðið orðin ansi sjaldgæf
hjá mér. Annað sem ég man eftir að að
eitt sumarið gerði Guðbjörg markmaður
ekki annað en að fá höfuðhögg og oftar
en ekki var hún hálfvönkuð í markinu.
En eitt sinn í Frostaskjólinu rotaðist
Gugga alveg og enginn varamarkmaður.
Laufey Ólafs. vippaði sér í hanska og
þurfti að verja markið í 7–8 mínútur og i
minningunni hófst linnulaus skothríð á
markið og við tóku lengstu 7 mínútur hjá
mér á ferlinum.“

Skrykkjóttur landsliðsferill
„Ég á farsælan landsliðsferil með yngri
landsliðunum en A-landsliðsferill minn
er ekki upp á marga fiska eftir að Sigurð
ur Ragnar tók við landsliðinu. Hann virð
ist ekki hafa mikið álit á mér og lítið er
við því að gera. Mér finnst ég þó verð
skulda sæti í landsliðinu en hef ekki
fengið tækifæri til að sýna eða sanna
mig. Sigurður Ragnar var að gera nýjan
samning við KSÍ og því hef ég ekki sett
mér háleit markmið varðandi landsliðið.“
Hvernig líst þér á nýja þjálfarateymið
í Val? „Mér líst vel á alla og hef trú á
þeim, Gunnar Borgþórsson nýi aðalþjálf
arinn okkar og Svala eru einu nýgræð
ingarnir, aðrir hafa verið með síðustu ár.
Gunnar er að fylla í ansi stóra skó og
gaman að taka þátt í því með honum.“
Hvernig líst þér á yngri flokkana hjá
Val í fótbolta? „Yngri flokkarnir eru
fjölmennir og flottir og gaman að sjá
metnaðinn sem verið er að leggja í þá.
Þarna eru framtíðarleikmenn Vals og
mikilvægt að halda vel utan um alla leik
menn. Það er mjög mikilvægt að meist
araflokksleikmenn séu sýnilegir og góðar
fyrirmyndir. Það gefur krökkunum mikið
ef við mætum á leiki hjá þeim og ættu
allir meistaraflokksleikmenn karla og
kvenna að girða sig í brók og mæta á
fleiri leiki. Yngri flokkarnir mættu vera í
meiri nálægð við leikmenn og fá fleiri
tækifæri til að spjalla og spyrja þá spjör
unum úr.“

Hópmynd af meistaraflokki Hauka í
knattspyrnu árið 2000. Pála Marie er 6.
frá vinstri á myndinni.

Hópmynd af A-liði 5. fl. Hauka á KS
mótinu á Siglufirði þegar Pála var 12
ára. A-liðið lenti í 2. sæti og Pála Maríe
er 2. frá hægri í efri röð.
Hvernig myndir þú helst vilja halda
upp á aldarafmæli félagsins ef þú feng
ir að ráða? „Halda stórdansleik í Voda
fonehöllinni, hvað annað? Og með sem
flestum Íslands- og bikarmeistaratitlum á
öllum vígstöðvum félagsins,“
Mottó í lífinu og í fótbolta? „Fínt að
hafa Failure is not fatal, success is not
permanent bak við eyrað.“
Heilræði til ungra iðkenda í íþróttum?
„Mikilvægt er að mæta á æfingu með þau
markmið að æfa sig og verða betri. Mæta
á allar æfingar, vera lengur eða mæta fyrr
og æfa sig í því sem maður er ekki eins
góður í. Vera minna í tölvunni og meira
út á sparkvelli.“
Við látum þetta vera lokaorðin en það er
viðeigandi að enda á því að brýna unga
iðkendur til dáða. Valsblaðið þakkar Pálu
Marie fyrir áhugavert viðtal og óskar
henni velfarnaðar á komandi keppnis
tímabili.
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Framtíðarfólk

Nám: Félagsfræði við HÍ.
Kærasti: Orri Freyr Gíslason.
Hvað ætlar þú að verða: Afbrotafræð
ingur.
Hjá hvaða liðum hefur þú verið í
handbolta: Uppalinn Frammari.
Hvernig hafa foreldrar þínir stutt þig í
handboltanum: Frábærlega. Þau eru stór
ástæða að ég er hér í dag.
Hver er besti íþróttamaðurinn í fjöl
skyldunni: Ætli það sé ekki ég, Orri
Freyr og Sunneva litla systir.
Hvað gætir þú aldrei hugsað þér að
verða: Sturtuvörður.
Stjörnuspá þín fyrir næsta ár: Tel hlut
ina vera á uppleið hjá mér og hugsanlega
næsta skref tekið.
Af hverju handbolti: Einfaldlega besta
sportið, það er skemmtilegasta actionin
þar.
Helstu afrek í öðrum íþróttagreinum:
Var eitthvað í fótbolta og eitt ár í fimleik
um. Ég fór meira að segja á balletæfingar
en var fljót að forða mér þaðan þegar ég
sá að þetta var ekki alveg fyrir mig.
Hvernig var síðasta tímabil: Síðasta
tímabil var frábært fyrir okkur stelpurnar
í Val, töpuðum bara einum deildarleik,
unnum deildina og Íslandsmeistarar og í
úrslitum í bikar. Persónulega ætla ég að
gera enn betur fyrir mitt lið.
Lýstu tilfinnungunni að hampa
Íslandsmeistarabikarnum í handbolta:
Besta tilfinning sem til er. Ég öskraði svo
mikið af gleði að ég heyrði aldrei We are
the champions spilað. Ég var í sigurvímu
lengi á eftir og hugsa oft til þess þegar
flautan gall og við réðumst á Beggu
þannig hún kafnaði næstum því.
Hver er lykillinn að árangrinum á síð
asta tímabili: Samvinna, góður mórall
og rosalega mikil vinna sem allar stelp
urnar voru tilbúnar að leggja á sig. Allar
voru tilbúnar að vinna fyrir næstu mann
eskju og lögðu sig 110% fram.
Vinnið þið aftur titla í vetur: Klárlega
er það markmiðið og við höfum alla
burði til þess.
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Bestatilfinningin
aðverðaÍslandsmeistariíhand-
boltameðVal
Hildigunnur Einarsdóttir er 22ja ára og
leikur handbolta með meistaraflokki
Besti stuðningsmaðurinn: Kóngarnir
okkar.
Erfiðustu samherjarnir: Unglömbin
Hrafnhildur, Ágústa og Kristin eru alveg
sérstaklega erfiðar.
Erfiðustu mótherjarnir: Stefán þjálfari
þegar hann feikar ekki meiðsli og tekur
upp skóna.
Stærsta stundin: Klárlega þegar ég varð
Íslandsmeistari.
Athyglisverðasti leikmaður í meistara
flokki kvenna hjá Val: Unglambið
Hrafnhildur Skúladóttir.
Athyglisverðasti leikmaður í meistara
flokki karla hjá Val: Orri Freyr Gísla
son.
Hvernig líst þér á yngri flokkana í
handbolta hjá Val: Held því miður að
það séu ekki margar að koma upp núna en
það eru nokkrar fínar stelpur í 4. flokki.
Hvað lýsir þínum húmor best: Friends
sjónvarpsþættirnir og grínmyndir Jim
Carrey. Mjög einfaldur og augljós.
Fleygustu orð: Þú uppskerð eins og þú
sáir.
Mottó: Hik er sama og tap.
Leyndasti draumur: Verða 8 barna
móðir og eiga 3 dvergkanínur.
Við hvaða aðstæður líður þér best: Oft
ast inn á vellinum en líka í sófanum
heima.
Hvaða setningu notarðu oftast: Íris
mín, hvað er að frétta með lappirnar á
þér? Hvar endar þetta?
Hvað er það fallegasta sem hefur verið
sagt við þig: Þú ert miklu fallegri í
myrkrinu.
Fullkomið laugardagskvöld: Annað
hvort með stelpunum í matarboði eða

heima að slappa af með nammi og ískalt
vatn.
Fyrirmynd þín í handbolta: Þegar ég
var markmaður var það klárlega Reynir
Þór Reynisson en í dag ætli það sé ekki
Igor Vori (Króatía).
Draumur um atvinnumennsku í hand
bolta: Já, vonandi styttist í atvinnu
mennskuna, draumalöndin eru klárlega
Danmörk eða Þýskaland.
Landsliðsdraumar þínir: Spila á stór
móti.
Besti söngvari: Klárlega Anna Úrsula
Guðmundsdóttir, syngur Justin Bieber
svo fallega.
Besta hljómsveit: Bítlarnir.
Besta bíómynd: Indiana Jones.
Besta lag: Hey Jude.
Uppáhaldsvefsíðan: valur.is, facebook
og fréttasíður.
Uppáhaldsfélag í enska boltanum:
Rauðu djöflarnir í Manchester United.
Nokkur orð um núverandi þjálfara:
Stórskrýtinn, (næstum því) sköllóttur,
aulahúmoristi og skemmtilegur.
Ef þú værir alvaldur í Val hvað mynd
ir þú gera: Breyta hitastiginu í húsinu,
það er oft of kalt inni í sal og sjá til þess
að það væri oftar matur fyrir meistara
flokka félagsins eftir æfingar.
Nokkur orð um aðstöðuna á Hlíðar
enda: Klárlega besta aðstaða landsins,
flott hús og skemmtilegt starfsfólk.
Hvað finnst þér að eigi að gera til að
halda upp á 100 ára afmæli Vals 2011:
Sama og gert þegar húsið var opnað.
Risastórt partý handa öllum stuðnings
mönnum og leikmönnum með mat, drykk
og skemmtiatriðum.
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Til fyrirmyndar

Við erum framtíðin

Rit um leikmenn og þjálfara 5. flokki drengja í handbolta eftir Sigurð Ágústsson
Sigurður Ásbjörnsson foreldri í 5. fl.
drengja í handbolta gaf í haust út rafrænt
rit með upplýsingum um starfið í flokkn
um, m.a. með viðtölum sem hann tók við
alla strákana í flokknum með myndum.
Einnig tók hann viðtal við þjálfara
flokksins. Fyrir honum vakti
• að foreldrar lærðu að þekkja alla strák
ana þar sem að hægt væri að skoða
myndir af þeim.
• að kynna strákana hvern fyrir öðrum,
þar sem þeir eiga mun fleira sameigin
legt en það að æfa handbolta.
• að strákarnir lærðu að gera grein fyrir
sér í stuttu máli.
• að halda á lofti þeim heilbrigða lífs
máta sem er sérstaklega nauðsynlegur
ungu fólki sem stundar íþróttir af kappi
og þjálfararnir hafa lagt ítrekaða
áherslu á.
• að auka við skemmtilega umgjörð
handboltans.
• að hafa gaman af þessu verkefni sjálf
ur.

Hvenær byrjaðir þú að æfa hand
bolta? Fyrir 4 árum.
Staða á vellinum? Markmaður.
Æfirðu eða hefurðu æft aðrar íþróttir
en handbolta? Ég æfi fótbolta.
Hver heldur þú að sé frægasti íþrótta
garpurinn í ættinni? Pabbi var góður
svíper í fótbolta.
Í morgunmat borða ég? Kelloggs.
Tekurðu lýsi á morgnanna? Stundum.
Uppáhalds ávöxturinn minn er? App
elsína.
Uppáhalds grænmetið mitt er? Tómat
ur.
Ef ég má ráða hvort það sé fiskur, kjöt
eða pasta í kvöldmat þá vel ég? Pasta.
Ertu á Facebook? Já.
Hvað er uppáhaldsfagið í skólanum?
Íþróttir.
Hvað gerirðu annað í frístundum en
að æfa íþróttir? Í tölvunni og með vin
um mínum.
Í gærkvöldi fór ég að sofa kl? Um kl.
11 eða 12.

Æfirðu eða hefurðu æft aðrar íþróttir
en handbolta? Frjálsar.
Hver heldur þú að sé frægasti íþrótta
garpurinn í ættinni? Líklegast pabbi
(Finnur Jóhannsson, fyrrum línumaður í
handboltanum hjá Val).
Í morgunmat borða ég? Cheerios.
Tekurðu lýsi á morgnanna? Já.
Uppáhalds ávöxturinn minn er? Kíví.
Uppáhalds grænmetið mitt er? Gúrka.
Ef ég má ráða hvort það sé fiskur, kjöt
eða pasta í kvöldmat þá vel ég? Kjöt.
Ertu á Facebook? Já.
Hvað er uppáhaldsfagið í skólanum?
Íþróttir.
Hvað gerirðu annað í frístundum en
að æfa íþróttir? Er með vinum mínum
eða í tölvunni.
Í gærkvöldi fór ég að sofa kl? Kl. 12.

Valsblaðið vill vekja athygli á þessu
athyglisverða framtaki og birtir með leyfi
höfundar nokkur viðtöl sem eru í ritinu.

Viðtal við Ými Örn Gíslason
Viðtal við Rökkva Stein Finnsson
Viðtal við Darra Sigþórsson

Hvenær áttu afmæli? 20. mars.
Í hvaða skóla ertu? Háteigsskóla.
Hvaða númer yrði fyrir valinu ef þú
mættir velja númer á keppnistreyjuna
þína? 1
Ertu örvhentur eða rétthentur? Rétt
hentur.
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Hvenær áttu afmæli? 28. mars.
Í hvaða skóla ertu?
Vatnsendaskóla.
Hvaða númer yrði fyrir valinu ef þú
mættir velja númer á keppnistreyjuna
þína? 23.
Ertu örvhentur eða rétthentur? Rétt
hentur.
Hvenær byrjaðir þú að æfa hand
bolta? Fyrir u.þ.b. 5 árum.
Staða á vellinum? Vinstri skytta.

Hvenær áttu afmæli? 1. júlí.
Í hvaða skóla ertu? Hlíðaskóla.
Hvaða númer yrði fyrir valinu ef þú
mættir velja númer á keppnistreyjuna
þína? 33 sem er flottasta talan eða 97
sem er fæðingarárið.
Ertu örvhentur eða rétthentur? Rétt
hentur.
Hvenær byrjaðir þú að æfa hand
bolta? Fyrir fjórum árum.
Staða á vellinum? Eiginlega allar stöð
ur.
Æfirðu eða hefurðu æft aðrar íþróttir
en handbolta? Ég æfi fótbolta.
Hver heldur þú að sé frægasti íþrótta
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Til fyrirmyndar
garpurinn í ættinni? Orri bróðir (línu
maður í meistaraflokki Vals), mágkonan
Hildigunnur Einarsdóttir (línumaður í
meistaraflokki Vals) eða frænkan Berg
lind Íris Hansdóttir (landsliðsmarkmaður
í handbolta).
Í morgunmat borða ég? Kelloggs
Special K.
Tekurðu lýsi á morgnanna? Nei.
Uppáhalds ávöxturinn minn er? Pera.
Uppáhalds grænmetið mitt er? Gulræt
ur.
Ef ég má ráða hvort það sé fiskur, kjöt
eða pasta í kvöldmat þá vel ég? Kjöt.
Ertu á Facebook? Já.
Hvað er uppáhaldsfagið í skólanum?
Íþróttir, lífsleikni og umsjónartími.
Hvað gerirðu annað í frístundum en að
æfa íþróttir? Í tölvunni eða að hitta vini.
Í gærkvöldi fór ég að sofa kl? 10:30 eða
11 eða 11:30.

Viðtal við Gunnar Erni Birgisson
þjálfara

Hvenær fæddist þú? 16. júní 1987.
Í hvaða grunnskóla varstu? Ég byrjaði
í Austurbæjarskóla en síðan flutti ég til
Akureyrar og var í Brekkuskóla.

Hvaða númer var á treyjunni þinni
þegar þú spilaðir handbolta? 13.
Ertu örvhentur eða rétthentur? Rétt
hentur þegar ég er í handbolta. En ég
skrifa með vinstri.
Hvenær byrjaðir þú að æfa hand
bolta? Það var á eldra árinu í 6. flokki,
árið 1999.
Hvenær hættir þú að æfa handbolta?
Það var um 2007. Ég varð að hætta þar
sem ég var í mikilli vinnu og var meidd
ur í baki.
Hvaða stöðu spilaðir þú á vellinum?
Ég var á línu.

Æfirðu eða æfðir aðrar íþróttir en
handbolta? Ég var í fótbolta þegar ég
var 10 ára en ferillinn þar var ekki til að
hrópa húrra yfir.
Hver heldur þú að sé frægasti íþrótta
garpurinn í ættinni fyrir utan þig?
Magnús Scheving.
Hvað borðar þú yfirleitt í morgunmat?
Ég fæ mér til dæmis skyrbúst eða eitt
hvað þess háttar. Ef það er eitthvað til
heima hjá mér.
Tekurðu lýsi á morgnanna? Nei.
Uppáhalds ávöxturinn minn er? App
elsínur.
Uppáhalds grænmetið mitt er? Gulræt
ur.
Ef ég má ráða hvort það sé fiskur, kjöt
eða pasta í kvöldmat þá vel ég? Kjúk
ling.
Ertu á Facebook? Já.
Hvert var uppáhaldsfagið í skólanum?
Íþróttir.
Þegar þú varst 12–13 ára, áttir þú önn
ur áhugamál en íþróttir? Tónlist. Ég
var að byrja að læra að spila á gítar um
þetta leyti.
Í gærkvöldi fór ég að sofa kl? Alltof
seint, sennilega um tvö eða hálftvö. Ég
þurfti að læra fram eftir.

HvererValsmaðurinn?
EftirGuðnaOlgeirsson

Þegarégferíþjálfaragallanngleymiég
stundogstað
Soffía Ámundadóttir í þjálfaragallanum.

Soffía Ámundadóttir, betur þekkt í Val
sem Sossa, er fædd og uppalin í Breið
holtinu, nánar tiltekið í Fellunum og seg
ist mikið hafa leikið fótbolta við strákana
úti á skólalóð Fellskóla. „Strákarnir í
mínum bekk voru mikið í Val, upp alla
yngriflokka og þeir drógu mig út í fót
bolta og sögðu strax við mig „þú er mjög
góð í fótbolta“. Valsstelpurnar í hverfinu
spurðu mig hvort ég vildi ekki koma að
æfa með þeim og eftir að ég byrjaði
missti ég ekki af æfingu og fórum við
alltaf á æfingar með strætó. Ég byrjaði
10 ára gömul í Val, árið 1983 en þá voru
bara tvö kvennalið í Reykjavík, Valur og
KR. Það var aðeins styttra að fara á Hlíð
arenda. Ragga Skúla var fyrsti þjálfari
minn og var ég ánægð með þjálfunina
sem ég fékk á þessum tíma.

Gaman í yngri flokkum Vals
„Þegar ég byrjaði að æfa fótbolta hjá Val
voru bara til meistaraflokkur og 2. flokk
ur, engir sérstakir yngri flokkar en yfir
leitt fáar stelpur í hverjum árgangi. Það
var bara eldri flokkur og yngri flokkur.
Ég æfði og lék í 6 eða 7 ár með öðrum
flokki áður en ég fór í meistaraflokkinn.
Síðustu árin mín í 2. flokki var kominn
3. og 4. flokkur og síðan bættust við
smám saman yngri flokkar. Aðstaðan að
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Soffía Ámundadóttir lék knattspyrnu með Val í 20
ár, frá 10 ára til þrítugs og á 150 leiki í efstu
deild með Val að baki og 5 landsleiki. Hún vann
alla titla með félaginu sem í boði voru. Undanfarin
ár hefur hún starfað sem þjálfari hjá yngri
kvennaflokkum Vals og náð einstökum árangri og
hefur einnig mikinn áhuga á að efla félagsstarfið
hjá Val og fjölga virkum iðkendum í öllum deildum
Hlíðarenda var allt öðruvísi en þá var
bara gamli salurinn og malarvöllur. Mig
minnir við hafa fengið tvær æfingar í
viku og það var yfirleitt á sunnudags
morgnum klukkan níu yfir vetrartímann.
Svo vorum við bara úti – maður þurfti að
klífa snjóinn upp í læri. Við stelpurnar
æfðum oft aukalega og við vorum einnig
alltaf í fótbolta í skólalóðinni. Í yngri
flokkunum tókum við þátt í ýmsum mót
um. Pæjumótin í Eyjum voru frábær en
eftirminnilegast var að fara á Gothia Cup
1988. Okkur gekk reyndar ekkert sér
staklega vel á því móti en ferðin var
félagslega rosalega skemmtileg.“

Tóku þátt í að tyrfa grasvöllinn
Valsstelpurnar voru að sögn
Sossu alltaf tilbúnar að vinna
fyrir félagið sitt og taka þátt í
alls konar sjálfboða

Þessi hópur er ALVEG frábær…
mikill kraftur og gleði.

starfi. „Við vorum alltaf tilbúnar að gera
eitthvað fyrir Val og sögðum alltaf já við
öllum óskum en man ekki til þess að við
höfum fengið eitthvað fyrir það. Ég man
sérstaklega eftir því þegar neðra grasið
var lagt, ætli við höfum ekki verið um
fermingu, þá var bara hent einhverjum
steinasandi yfir allt svæðið og við vorum
í um fjóra daga að tína steina, en það
máttu ekki vera þarna stórir hnullungar.
Okkur fannst þetta svo sjálfsagt, við
eyddum mörgum klukkutímum á dag í
þetta sjálfboðastarf, þ.e. stelpurnar en
strákarnir tóku ekkert þátt í þessu. Eins
unnum við mikið á heimaleikjum, vorum
í sjoppunni o.fl. en ég man aldrei eftir að
strákar hafi verið með okkur.“

Sigurvegarar Pollamóts Þórs 2010: Efri röð frá vinstri:
Sigga Baxter, Erna Erlendsdóttir. Laufey Ólafsdóttir,
Bergdís Guðnadóttir, Margrét Hrafnkelsdóttir. Neðri röð
frá vinstri: Soffía Ámundadóttir, Katrín H. Jónsdóttir,
Guðbjörg Ragnarsdóttir og Íris Andrésdóttir
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GFFFF hópurinn samanstendur af
gömlum leikmönnum í Val sem enduðu
saman árið 2003 í Fjölni í 1. deild.
Fjölnir vann deildina og komst sannfærandi upp í úrvalsdeildina og var
Sossa fyrirliði liðsins. Á myndinni eru:
Sirrý Hrönn Haraldsdóttir, Soffía
Ámundadóttir, Margrét Lilja Hrafnkelsdóttir og Hjördís S. Símonardóttir.

Sossa hefur leikið með mörgum
kynslóðum
Sossa byrjaði ung að leika með meistara
flokki Vals og var 15 ára þegar orðin
fastamaður í byrjunarliðinu. Á þeim tíma
voru nokkur kynslóðaskipti að eiga sér
stað en Sossa náði að leika með flestum
þekktustu leikmönnum Vals á löngum og
farsælum ferli sínum í meistaraflokki, en
hún lék samfellt með þeim í 15 ár. „Mín
ar fyrirmyndir í fótbolta eru eiginlega
tvær, Gunna Sæm. og Ragga Víkings. Ég
var alltaf rosalega hrifin af þeim í fót
bolta af því þær báðar gerðu hlutina ein
falt og skiluðu báðar frábærum ferli. Ég
var svo heppin að fá að leika með þeim
þegar ég steig mín fyrstu spor 15 ára með
meistaraflokki og kenndu þær mér rosa
lega mikið. Síðan lék ég mörg ár með
stelpum sem voru á svipuðum aldri og
ég, kynslóðin sem ég spilaði mest með
hjá Val og eru mínar bestu vinkonur, t.d.
Krissa, Erla, Hilla og Rósa Júlía.“
Sossa náði 15 tímabilum i meistara
flokki og var gengi liðsins misjafnt á
þessum tíma en yfirleitt í toppbaráttu.
Fyrsta árið í meistaraflokki varð liðið
Íslandsmeistari 1989 en Sossa hætti eftir
tímabilið 2003 og þá var liðið í toppbar
áttu. Hún var í úrtakshópum í yngri
landsliðum Íslands og lék með U20
landsliðinu um tíma og lék m.a. þar með
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Cava Grande hlaupahópurinn. Neðri röð frá vinstri: Sigrún
Norðfjörð, Kristín Briem, Ragnheiður Víkingsdóttir. Efri röð
frá vinstri: Guðrún Sæmundsdóttir, Soffía Ámundadóttir,
Ásgerður H. Ingibergsdóttir og Bryndís Valsdóttir. Þessi hópur
hittist reglulega og hleypur 10 km. Eftir hlaupið er farið í
pottinn og skálað.
Katrínu Jónsdóttur. Hún var einnig stund
um í hópi í A landsliðinu en á skráða 4–5
leiki með U20 liðinu. „Árin þarna á milli
vorum við 6 eða 8 sinnum í 2. sæti og oft
réðust úrslitin í síðasta leik en Breiðablik
og KR skiptu titlunum yfirleitt á milli sín
á þessu tímabili. Það vantaði alltaf bara
pínu herslumun í Íslandsmótinu. Ég fór á
mínum ferli átta sinnum í bikarúrslitaleik
og urðum við fjórum sinnum bikarmeist
arar,“ segir Sossa greinilega stolt. „Ég
náði undir lok ferilsins að leika með
ýmsum af þeim leikmönnum sem nú eru
með meistaraflokki, t.d. Kristínu Ýr,
Rakel Loga og Dóru Maríu þannig að ég
hef nánast náð að kynnast öllum kyn
slóðum leikmanna frá upphafi og eru það
ákveðin forréttindi,“ segir Sossa greini
lega ánægð.

Mikill félagsskapur í Val
Í gegnum tíðina hafa orðið til nokkrir
hópar sem tengjast fótboltanum hjá Val.
Sossa tilheyrir nokkrum þeirra og þeir
gera ýmislegt saman og auk þess hafa
ýmsar knattspyrnukempur tekið þátt í
starfi Old girls hjá Val undanfarin áratug
en þar hefur Sossa verið með frá því
2003. Stelpurnar í Old girls æfa einu
sinni í viku og hafa tekið þátt í ýmsum
mótum í gegnum tíðina og hefur þeim
gengið ákaflega vel og félagsskapurinn
verið skemmtilegur. Sossa segir að gamla
gullaldarliðið, t.d. Bryndís Vals, Gunna
Sæm., Ragga Víkings. og Ragga Skúla
hafi lagt grunninn að þessari þéttu félags
einingu í kvennaboltanum í Val og þær
lögðu alltaf mikið upp úr félagslega þætt

Sossa 10 ára með
fyrsta bikarinn fyrir
fótbolta. Innanhússmót Fellaskóla.

inum í þjálfun. „Ég held að við höfum
mikið lært af þeim og svo kennum við
þeim yngri. Það hefur örugglega haft
mjög mikið að segja að Valur hefur frá
upphafi haft uppalda þjálfara með Vals
hjartað á réttum stað. Svo hef ég einnig
starfað fyrir Val á öðrum vígstöðvum, s.s
í foreldraráði, meistaraflokksráði, íþrótta
skóla barnanna og verið skólastjóri Sum
arbúða í borg, þannig að ég hef víða
komið við hjá félaginu,“ segir Sossa
greinilega með Valshjartað á réttum stað.

Mikill munur á karla- og
kvennaflokkum í fótbolta hjá Val
Sossa fullyrðir að mikill munur sé á
starfinu í fótbolta hjá Val eftir kynjum.
Foreldrarnir í yngri flokkunum hafi oft
spurt hvernig standi á því, sérstaklega
þeir sem eiga bæði stráka og stelpur sem
æfa fótbolta. „Ég veit að þetta er rétt þar
sem ég er uppalinn Valsari og hef fylgst
vel með starfinu og á núna strák í fót
bolta hjá Val í 4. flokki og reyni að gera
allt þar sem ég get til
að efla félagsstarfið
og verið virk í for
eldrastarfinu, en þetta
er bara tvennt ólíkt.
Karlamegin hafa oft
verið aðkeyptir þjálf
arar sem stoppa yfir
leitt stutt. Þetta er
reyndar að breytast
núna, t.d. er Bjössi að
þjálfa hjá okkur og
Freyr Alexandersson
er kominn í karlabolt

Selma Dís Scheving þriggja ára dóttir
Sossu er alvön að taka á móti bikurum.
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Starfið er margt

Fjölskyldan á góðri stund. Frá vinstri:
Hans Kristján Scheving, Soffía
Ámundadóttir, Selma Dís Scheving og
Sindri Scheving.

ann þar sem hann beinlínis ætlar að reyna
að kenna þeim að nýta skipulagið sem
verið hefur í kvennaboltanum í Val. Mér
líst rosalega vel á þessa ráðstöfun. Núna
loksins í langan tíma eru ekki þjálfara
skipti á haustin og er það svo sannarlega
þróun í rétta átt. Það hefur líka verið
ánægjulegt að fylgjast með Donna og
Ígori í strákaflokkunum og eru þeir að
gera svakalega góða hluti og eru orðnir
miklir Valsarar.“
Í kvennaboltanum segir Sossa að mik
ið hafi verið lagt upp úr því að kenna
Valshjartað og kenna þeim að vera Vals
arar. „Við segjum stelpunum okkar að
við ætlum að kenna þeim að vera Valsar
ar og þykja vænt um félagið sitt og Hlíð
arenda. Við reynum að þjappa stelpuhóp
unum saman með alls konar félagsstarfi
og það skiptir mjög miklu máli upp á
liðsheildina og stemninguna. Við höldum
matarboð, förum í keilu, sund, bíó og
höldum pizzupartí, skemmtikvöld. Þegar
Sindri sonur minn var í yngri flokkunum
var mjög sjaldan félagsstarf af þessu tagi
hjá flokknum hans, varla nema einu sinni
á ári en á sama tíma eru stelpurnar með
eitthvað félagslegt a.m.k. einu sinni í
mánuði í öllum flokkum, enda eru þjálf
ararnir almennt uppaldir og þekkja því til
hvers er ætlast.“

Þriðji flokkur kvenna vann Dana
Cup í sumar
Stelpurnar í þriðja flokki Vals sem Sossa
hefur þjálfað undanfarin ár hafa vakið
athygli á undanförnum árum fyrir árang
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ur og hefur liðið verið mjög sigursælt í
gegnum tíðina. Það vakti mikla athygli í
sumar þegar stelpurnar í 3. flokki unnu
örugglega sigur á Dana Cup í sumar þar
sem stelpurnar unnu örugglega alla leik
ina á mótinu. „Stelpurnar okkar stóðu sig
frábærlega á mótinu, sérstaklega 1995
árgangurinn, en þar eru 6–7 mjög góðar
og efnilegar stelpur og ég held að ég eigi
aldrei eftir að þjálfa svona sterkan
árgang. Stelpurnar vöktu gríðarlega
athygli á mótinu og ekki síst að við spil
uðum hraðan og einfaldan fótbolta og
héldum boltanum niðri. Útslit mótsins
tala einnig sínu máli þar sem 15 ára liðið
vann úrslitaleikinn 7-0 og eftir mótið
fékk ég óteljandi pósta frá liðunum sem
höfðu mikinn áhuga á því að kynnast
starfinu hjá okkur. Einn meginmunurinn
hjá okkur og flestum nágrannalöndum er
að þar þjálfa foreldrarnir yngri flokkana í
sjálfboðastarfi og þær eru með færri
vikulegar æfingar og einnig taka liðin sér
löng hlé. Hér er líka haldið betur utan um
hópinn, bæði af þjálfurum, foreldrafélagi
og félaginu í heild.“

Metnaðarfullur og skipulagður
þjálfari
„Ég vil að stelpurnar hafi gaman af því
að vera í fótbolta, haldi áfram og nái
markmiðum sínum. Eins vil ég að for
eldrarnir séu ánægðir. Ég er gríðarlega
skipulögð með bakgrunn sem leik- og
grunnskólakennari, mjög ákveðin og fer
fram á að leikmenn leggi mikið á sig.
Aginn í þeim hópi sem ég er með er mik
ill og leikmenn vita að það þýðir ekkert
að beygja mig. Ég er samt samvinnuþýð,
alltaf stutt í húmorinn, flétta mikið leik
og keppni inní allar æfingar,“ segir Sossa
ákveðin. „Ég held leikmannafund fyrir

hvert tímabil og vil að hver leikmaður
viti sitt hlutverk í liðinu. Síðan hef ég
einstaklingsviðtöl ásamt aðstoðarþjálfara
við alla leikmenn í janúar og þá er farið í
sterkar og veikar hliðar allra leikmanna.
Síðan fá allar stelpurnar skriflega
umsögn á uppskeruhátíð í lok hvers tíma
bils. Ég hef alltaf þjálfað með þessum
hætti og það mega allir þjálfarar nota
gögnin mín ef þeir vilja. Ég veit að
nokkrir aðrir þjálfarar eru farnir að vinna
á þessum nótum og ég er ánægð með þá
þróun. Ég er gríðarlega þakklát fyrir að
fá að gera það sem ég er góð í, þ.e. að
vinna með börnum og unglingum og að
kenna það sem ég lifi fyrir, fótbolta,“
segir Sossa af mikilli einlægni.

3. flokkur kvenna tapaði úrslitaleik
á Íslandsmótinu í sumar
Sossa segir ákveðið að stelpurnar í 3.
flokki hafi lært meira af þessum eina tap
leik sumarsins á móti Selfossi í úrslitaleik
Íslandsmótsins en í öllum öðrum leikjum
sumarsins. „Þetta var í raun mjög hollt
fyrir okkur öll, stelpurnar höfðu bara gott
af því að tapa leik, því það er heldur ekki
gott að vinna alltaf allt. Þarna rákust þær
á vegg og skýringarnar geta verið marg
víslegar. Það var örugglega vanmat í
gangi, bæði hjá mér og stelpunum þótt
við hefðum undirbúið okkur vel fyrir
leikinn. Við vorum hreinlega of kærulaus
ar fyrir leikinn og ekki tilbúnar í átökin
sem biðu okkar á vellinum. Það sat
örugglega í okkur að í undanúrslitum
unnum við lið 12-0 sem Selfoss vann bara
3-1. Ég sagði samt við þær að þetta væri
nýr leikur, en þetta tap kom stelpunum
svo sannarlega aftur upp á tærnar. Ég gæti
auðvitað talað um að dómgæslan hefði
verið ósanngjörn í leiknum en mörg vafa
atriði í leiknum féllu með Selfyssingun
um, en það þýðir ekkert að væla út í dóm
gæsluna. Við setjum þetta í reynslubank
ann,“ segir Sossa eftir stutta umhugsun.
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Starfiðermargt

Frá íþróttaskóla Vals.

Draumur Sossu um
allsherjaruppskeruhátíð
Sossa hefur ákveðnar skoðanir
þegar kemur að skipulagi upp
skeruhátíða hjá knattspyrnu
deild og henni finnst að nýta megi þær
betur fyrir alla félagsmenn. „Það er hald
in flott uppskeruhátíð fyrir yngri flokka
félagins en mér finnst að uppskeruhátíð
meistaraflokkanna eigi að vera allsherj
arhátíð, ekki eingöngu fyrir meistara
flokkana hér og nú, heldur einnig fyrir
gamla leikmenn, félagsmenn, stuðnings
menn, sjálfboðaliða félagsins og starfs
menn, þar með talið þjálfara. Með þessu
móti myndu kynni milli leikmanna og
félagsmanna styrkjast og það væri virki
lega gaman að sjá svona uppskeruhátíð
verða að veruleika. Eins þarf að sinna
þjálfurum félagslega til að þjappa hópn
um saman.“

Nýtur sín best sem þjálfari yngri
flokka
Sossa verður áfram þjálfari 3. fl. kvenna
hjá Val á næsta tímabili og þrátt fyrir að
hún sé komin með hluta af EUFA A þjálf
aragráðu þá stefnir hún áfram að því að
þjálfa yngri flokka. „Mér finnst mjög
gaman að vinna með unglingum og
skemmtilegast er að þjálfa 3. og 4.
flokka, en á ferlinum hef ég þjálfað 2. fl.
niður í 6. fl. Ég hef alveg eins áhuga á
því að þjálfa strákaflokka og skemmti
legast að þjálfa 11 manna bolta á stórum
velli. Ég segi hreint út að ég stefni ekki á
að þjálfa meistaraflokka. Ég nýt þess að
byggja upp og kenna unglingum fótbolta
og allt sem tengist honum,“ segir Sossa
sannfærandi.

Vil sjá allar deildir í Val dafna
„Mér finnst að við ættum að hjálpast að í
félaginu að láta körfuna dafna aðeins bet
ur og að meginmarkmiðið hjá félaginu
ætti að vera að styrkja þessar þrjár bolta
deildir í stað þess að fjölga deildum eða
dreifa kröftum á fleiri íþróttagreinar. Mér
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líst t.d. mjög vel á nýja skipulagið í
yngstu flokkunum þar sem iðkendur eru
einu sinni í viku að æfa allar boltagrein
arnar. Krakkarnir hafa bara gott af því að
kynnast fleiri greinum og fjölbreytni er
af hinu góða. Þar kynnast krakkarnir
einnig öðrum krökkum og mér finnst að
það eigi að þróa þetta áfram alveg fram
undir unglingsárin. Síðan taka leikmenn
sjálfir ákvörðun á unglingsárum hvaða
íþróttagrein verður fyrir valinu áfram en
við eigum að hvetja til og liðka fyrir fjöl
breytni og það á alls ekki að vera tog
streita á milli deilda og íþróttagreina,
heldur samvinna. Þetta er félagið okkar.“

Bestu vinkonur og kjarni með Sossu í
Val. Frá vinstri: Ásgerður H. Ingibergsdóttir, Kristbjörg H. Ingadóttir, Rósa
Júlía Steinþórsdóttir, Soffía
Ámundadóttir, Helga Ósk Hannesdóttir
og Erla Sigurbjartsdóttir. Þetta eru
gullin mín í lífinu. Vinkonur sem standa
með manni í gegnum súrt og sætt. Við
hittumst einu sinni í mánuði og stundum
með mökum og börnum. Gríðarlega
samrýmdur hópur sem er búinn að fara
saman til útlanda einu sinni á ári og er
alltaf að gera eitthvað saman.

Virkjum fleiri Valsmenn í störf
fyrir félagið
„Það verða ekki allir leikmenn A lands
liðsmenn í fótbolta, það verða ekki allir
leikmenn meistaraflokksleikmenn en það
geta allir tekið þátt, það er t.d. hægt að
vera Valsari, dómari, þjálfari, stuðnings
maður, í stjórnum, foreldrafélagi eða alls
konar sjálfboðastarfi fyrir félagið. Sér
staklega finnst mér að það eigi að reyna
að fá eldri iðkendur til að mæta á heima
leiki og koma á Hlíðarenda bæði til að
fylgjast með keppnisliðum og ekki síður
til að hittast og rækta félagsskapinn. Það
þarf að vinna í því að finna leikmönnum
sem eru að hætta, hvort sem það er í
meistaraflokki eða öðrum flokkum verk
efni hjá félaginu. Það eru allt of margir
leikmenn sem hverfa alveg og láta aldrei
sjá sig á Hlíðarenda. Svo þarf að virkja
alla þessa frábæru foreldra sem eru hjá
Val og mætti virkja þá áfram í ýmis sjálf
boðaverkefni en oftast hverfa foreldrarnir
líka um leið og börnin þeirra hætta að æfa
hjá félaginu. Það er of lítill sjálfboðaliða
kjarni sem starfar í kringum félagið og
það er hætt við að þeir hverfi líka á braut
ef verkefnin verða of íþyngjandi.“

Sossa er menntaður leik og grunn
skólakennari með BA í táknmálsfræðum
og vinnur með elstu börnin á leikskólan
um Sólborg í Vesturhlíðinni. Fyrir fjórum
árum byrjaði hún á því að ganga með
hópinn einu sinni í viku niður í Vals
heimili og þar fengu börnin að æfa.
„Þetta spurðist út og núna mæta 4 eða 5
leikskólar í hverfinu einu sinni í íþrótta
tíma í Valsheimilið og þetta eru fyrstu
kynni margra ungra krakka af Val. Ég er
mjög upptekinn af því að búa til nýja
leikmenn og laða nýja iðkendur til félags
ins, sem fá að njóta sín í markvissu
íþróttauppeldi hjá okkur,“ segir Sossa að
lokum og er þetta gott dæmi um hversu
annt henni er um íþróttafélagið sitt sem
hún hefur tilheyrt frá 10 ára aldri.
Valsblaðið þakkar Sossu fyrir einlægt
viðtal þar sem hún veitir innsýn í farsæl
an og langan fótboltaferil hjá Val og jafn
framt einstaka sýn á vinnubrögð hennar
sem þjálfara hjá yngri flokkum Vals. Er
henni óskað velfarnaðar í áframhaldandi
störfum sínum fyrir félagið.

83

UngirValsarar

Þaðhefurmikla
þýðingufyrirmigað
fáFriðriksbikarinn
ogeykur
sjálfstraustið
Hugrún Arna Jónsdóttir er 16 ára og leikur fótbolta
með 2. flokki og er handhafi Friðriksbikarsins
Hugrún Arna hefur æft fótbolta með Val
frá því hún var 7 ára. Hún byrjaði í Val
vegna þess að bróðir pabba hennar er
mikill Valsari og hún fór ásamt systur
sinni, Helgu Birnu í Sumarbúðir í borg
hjá Val þegar þær voru yngri og fengu þá
báðar áhuga á fótbolta.
Hvaða þýðingu hefur það fyrir þig að
hafa fengið Friðriksbikarinn í haust?
„Það hefur mikla þýðingu fyrir mig þar
sem þetta eykur sjálfstraustið og gerir
mann enn ákveðnari í að komast sem
lengst.Tilfinningin var mjög góð“.
Stuðningur foreldra? „Þegar ég var
yngri keyrðu foreldrar mínir okkur syst
urnar og sóttu á allar æfingar þar sem við
búum í Grafarvoginum og þau reyna að
mæta á alla leiki sem ég spila og systur
mínar eru líka duglegar að mæta. Stuðn
ingur frá fjölskyldu skiptir öllu máli þar
sem það er gott að vita að þau styðja við
bakið á manni sama hvernig gengur og
hvetja mann til dáða.“
Hvernig gekk ykkur í sumar? „Okkur
gekk ótrúlega vel í sumar en það hefði
mátt enda betur.Við unnum 7 mót af 8,
unnum þar á meðal Dana Cup og bikar
inn. Við urðum ekki Íslandsmeistarar en
lentum þar í 2. sæti. Hópurinn núna í 2.
flokki er mjög sterkur og það verður
mikil samkeppni sem er bara gaman. Ég
hef alltaf verið mjög ánægð með þá þjálf
ara sem ég hef haft og ég held að það sé
ekki að fara að breytast svo lengi sem ég
verð í Val.“
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Skemmtileg atvik? „Miðnæturmótið á
Siglufirði sem við fórum á þegar ég var á
yngra ári í 3. flokki var öðruvísi reynsla
en við vorum vanar þar sem við spiluðum
á nóttunni og sváfum fram eftir deginum.
Ekki skemmdi það fyrir að við unnum
mótið. Það skemmtilegasta held ég samt
að sé 1. sætið á Dana Cup í sumar.“
Fyrirmyndir í boltanum? „Ég ákvað
þegar ég var lítil að Dóra Stefáns. yrði
mín fyrirmynd og svo er það líka Katrín
Jónsdóttir, Ryan Giggs og fleiri.“
Hvað þarf til að ná langt í fótbolta eða
íþróttum almennt? „Það þarf mikinn
metnað, æfingu, sjálfstraust og ákveðni í
að ná langt og auðvitað gott mataræði og
svefn. Maður getur alltaf bætt sig eitthvað
í öllu og það er margt sem ég þarf að bæta
mig í, ég þarf t.d. að styrkja mig.“
Hvers vegna fótbolti? „Ég veit eigin

lega ekki hvers vegna ég hafði áhuga á
að byrja í fótbolta. Ég hef ekki æft aðrar
íþróttagreinar sérstaklega. Prófaði samt
auðvitað margt, var reyndar í Tae Kwon
Do þegar ég var lítil þar til ég valdi fót
boltann fram yfir, fór líka á eina hand
boltaæfingu og eina körfuboltaæfingu hjá
Fjölni.“
Hverjir eru þínir framtíðardraumar?
„Ég stefni auðvitað á að komast sem
lengst, meistaraflokk Vals til að byrja
með og svo væri líka gaman að fara eitt
hvert út í nám og spila fótbolta.“
Hver stofnaði Val og hvenær? „Séra
Friðrik Friðriksson 11. maí 1911.“
Hvað finnst þér að Valur eigi að gera
til að fagna 100 ára afmælinu? „Hmm,
til dæmis halda gleðidag fyrir krakkana,
afmælistónleika og eitthvað meira snið
ugt.“
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100 DRENGIR Á ÆFINGU

Úr viðtali við Lárus Loftsson þjálfara 5. flokks
Já, í sumar hef ég verið aðeins einn með flokkinn, og það er of lítið, því þegar
flestir koma á æfingarnar eru þeir um og yfir 100, sem svo fækkar þegar drengirnir
fara í sveit og sumarfrí. Að mínu viti þyrftu að vera þrír menn, sem önnuðust 5.
flokk, ef um einhverja verulega kennslu og tilsögn ætti að vera.
Það ætti að vera allt að því þegnskylda innan Vals, að þeir sem komast í kapplið í
öðrum og fyrsta aldursflokki, verði að koma og sinna æfingum hjá yngri flokkun
um, einn til tvo mánuði á sumri hverju. Það þyrfti ekki að vera lengri tími, en það
gæti haft gífurlega þýðingu fyrir drengina, sem komnir eru í Val til þess að fá til
sögn í leiknum og kennslu.
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Fjölbreyttur
íþróttaskóliVals
fyrir2–6árabörn
Á vegum Knattspyrnufélagsins Vals er
starfræktur Íþróttaskóli sem ætlaður er
börnum á aldrinum 2–6 ára. Við bjóðum
upp á fjölbreytta dagskrá, þar sem haft er
að leiðarljósi að efla skyn og hreyfi
þroska barna. Sem dæmi má nefna
stöðvaþjálfun, áhaldahringir, hópleiki og
boltaíþróttir. Íþróttaskólinn fer fram á
laugardögum í þremur sölum að Hlíðar
enda frá 9:40–10:30.
Veturinn skiptist í tvö sjálfstæð nám
skeið. Vornámskeið (jan.–apríl) og haust
námskeið (sept.–des.). Verð fyrir nám
skeið er kr. 8000 fyrir 10 tíma. Innifalið í
því verði er bæði Valsbolur og Valslím
miði. Á haustnámskeið var takmarkaður
fjöldi og komust færri að en vildu eða
um 70 börn.
Hægt er að fá nánari upplýsingar á
bloggi Íþróttaskólans á www.valur.is
Kennarar eru: Soffía Ámundadóttir
leikskólasérkennari og þjálfari í Val og
iðkendur í 3. fl. kv. í knattspyrnu hjá Val.

Valsblaðið 1941

ÆFINGAR AÐ VETRI

Árið 1929 tekur félagið upp þá nýbreytni, að æfa knattspyrnu
menn sína í knattmeðferð innanhúss, ásamt sérstakri leikfimi.
Voru æfingar þessar tvisvar í viku, en útiæfingar alla sunnu
daga þann vetur, nema í janúarmánuði, en þá hamlaði veður
ofsi. Var oft æft í talsverðum snjó og frosti, og þóttist gefast
vel. Má án efa þakka þessum vetraræfingum utanhúss og inn
an, að einhverju leyti, að félagið vann Íslandsmótið sumarið
eftir.

miklu kappi. Loks komst ég að þeirri voðalegu staðreynd, að
ég fengi ekki að keppa, það var nefnilega ekkert mót fyrir D
liðið! Þetta var mikið áfall fyrir mig, en ég gafst samt ekki upp
og hélt áfram að æfa. Þar kom þó að ég var valinn sem vara
maður í 5. fl. C., og fannst mér það hörkuupphefð! Næsta sum
ar kemst ég svo í 5. fl. B. svo nú fór þetta að líta allt betur út
fyrir mér, og næstu tvö árin var ég í 5. fl. A. og varð Íslands
meistari síðara árið.

Valsblaðið 1958
Valsblaðið 1970

EKKERT MÓT FYRIR D-LIÐIÐ

Þeir ungu hafa orðið – Grímur Sæmundsen fyrirliði 3. flokks
Ég var víst litið meira en 6 ára, þegar ég fór að fást við það
að sparka bolta, og undi víst vel við það. Svo liðu nokkur ár
þangað til ég gekk í Val. Ég spurði bróður minn, sem var nokk
uð eldri en ég og stundaði æfingar í Val, hvort ég mundi fá að
keppa, ef ég gengi í Val. Var hann ekki seinn til svars: Já, í D
liðinu. Ég var mjög ánægður með það, gekk í Val og æfði af
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FYRSTA UNGLINGARÁÐIÐ

Á aukaaðalfundi Vals 25. febrúar sl. var ákveðið að stofna
unglingaráð innan félagsins og reglugerð, sem kvað á um
starfssvið þess, samþykkt. Miklar framatíðarvonir eru tengdar
þessari ,,nýsköpun“ í félagsstarfinu og þess vænst, að þetta ráð
kafni ekki undir nafni, heldur verði raunveruleg uppspretta að
sífelldri endurnýjung félagsins um nána framtíð. Fyrsta ung
lingaráðið skipuðu eftirtaldir aðilar: Jón Þórarinsson, Friðjón
Friðjónsson, Sigurður Marelsson, Elías Hergeirsson og Hólm
geir Jónsson.
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Þriðjiflokkurkvennaíknattspyrnu
gerðiþaðgottáDanaCupísumar
Aðfaranótt 26. júlí 2010 lögðum við
stúlkurnar í 3. flokki kvenna í Val af stað
í keppnisferð sem við munum seint
gleyma. Það voru knattspyrnukonur í sig
urvímu sem stigu upp í flugvél á leið til
Danmerkur. Þarna vorum við nýkrýndir
Rey Cupmeistarar, en það mót hafði
endað daginn áður. Spennan var mikil
því aldrei höfðum við farið áður saman
sem hópur í keppnisferð til útlanda. Þær
Elín Metta Jensen, Hildur Antonsdóttir,
Svava Rós Guðmundsdóttir og Ingunn
Haraldsdóttir höfðu verið í ferð með U17
landsliðinu í Færeyjum þessa helgi. Þær
hittu hópinn á flugvellinum í Billund þar
sem þvílíkir fagnaðarfundir áttu sér stað.
Eftir margra klukkustunda ferðalag kom
um við loksins til Hjørring þar sem mót
ið var haldið. Þar komum við okkur fyrir
í skóla sem var mjög vel staðsettur. Við
höfðum verið að burðast með dýnur með
okkur, en þegar við komum, komumst
við að því að það var nóg af dýnum og
lökum fyrir alla, þarna var illa farið með
dýrmætt fatapláss. Því næst var mótið
sett, opnunarhátíðin var ekki í minna lagi
því hátt í þúsund lið tóku þátt í mótinu,
bæði karla og kvennalið frá öllum
heimshornum.

Krefjandi og fjölbreytt fótboltavika
Við tók krefjandi en fjölbreytt fótbolta
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vika þar sem við öttum kappi við fjöl
mörg lið frá ýmsum löndum. Við unnum
hvern leikinn á fætur öðrum og lögðum
til að mynda lið að velli frá Noregi, Sví
þjóð, Englandi, Bandaríkjunum og Finn
landi.
Við vorum með tvö lið, annað undir 16
og hitt undir 15 ára. Bæði lið unnu riðl
ana sína nokkuð örugglega og komust
því áfram í 32 liða úrslit. Þaðan komust
bæði lið einnig í 16 liða úrslit en þar varð
eldra liðið að lúta lægra haldi gegn knatt
spyrnuliðinu Rúnari frá Noregi. Þar með
var keppni þeirra lokið í mótinu þrátt fyr
ir frábært gengi, enda ekki slæmur árang
ur að vera í 16 liða úrslitum á svo stóru
móti.

Yngra liðið vann Dana Cup
örugglega
Yngra liðið hélt þó ótrautt áfram og þok
aðist í sífellu nær úrslitaleiknum sjálfum.
Smá misskilningur átti sér stað þegar við
héldum að við værum að fara að spila
undanúrslitaleikinn, þá vorum við komn
ar pínulítið fram úr okkur því að þetta
var í raun 8liða úrslit. Það kom þó ekki
að sök, þar sem við unnum báða 4liða
úrslitaleikina. Þegar í úrslitaleikinn sjálf
an var komið vorum við aldeilis ekki á
þeim buxunum að fara heim með eitt
hvað annað en gullið. Okkur varð að ósk

okkar og burstuðum við norska liðið
Tertnes (Tertunes) í úrslitum 70. Það var
svo ekki til að draga úr gleðinni þegar
Elín Metta var kjörin besti leikmaður
mótsins.

Fjölbreytt dagskrá utan vallar
Það var ýmislegt fleira en fótbolti sem
við höfðum fyrir stafni. Haldin voru
diskótek á hverju kvöldi en við fórum
bara tvisvar. Á seinna kvöldinu var
lokahátíð og flugeldasýning. Síðasta
kvöldið okkar í Hjørring þegar mótinu
var lokið fórum við svo saman út að
borða og getum við sagt sem svo að það
hafi verið mun betra en maturinn í mötu
neytinu sem var kannski ekki upp á
marga fiska. Þegar kom að fatainnkaup
um létum við okkar ekki eftir liggja og
var þar H&M aðallega fyrir valinu. Einn
ig vorum við tíðir gestir á McDonalds
þessa vikuna.
Að morgni sunnudagsins 1. ágúst beið
okkar síðan langt ferðalag til Kaup
mannahafnar með lest og þaðan til
Íslands. Það voru þreyttar en kátar stúlk
ur sem stigu út úr flugvélinni í Keflavík
seint um kvöldið. Segja má að við höfum
verið Val til sóma innan vallar sem utan.
Eftir Elínu Mettu, Lísbet, Katrínu og
Margréti Sif í 3. fl. kvenna
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Karlaliðiðhársbreidd
fráúrvalsdeildarsæti
ogkapplagtáað
fjölgayngriiðkendum
Skýrsla körfuknattleiksdeildar
Miklar sviptingar voru í starfi körfuknatt
leiksdeildar Vals árið 2010. Meistara
flokkur karla mætti Haukum í baráttunni
um laust sæti í úrvalsdeild en beið lægri
hlut og meistaraflokkur kvenna féll úr
úrvalsdeild. Þessi úrslit ollu vonbrigðum
enda stefna Valsmenn að því að vera með
al þeirra bestu í öllum greinum. Mikil
gróska er hjá yngri flokkum og eigum við
Valsmenn marga upprennandi körfuknatt
leiksmenn í þeim hópi. Litlar breytingar

urðu í hópi þjálfara, bæði hjá yngri og
meistaraflokkum körfuknattleiksdeildar
og litlar breytingar urðu á leikmannahóp
um meistaraflokka deildarinnar. Yngvi
Gunnlaugsson þjálfar nú báða meistara
flokka deildarinnar og tók hann við meist
araflokki karla árið 2009 en við meistara
flokki kvenna 2010. Meistaraflokkur karla
fór vel af stað á undirbúningstímabilinu
og vann hið árlega hraðmót Vals sem
haldið var í 20. sinn haustið 2010.

Guðmundur Kristjánsson öruggur.

Stjórn körfuknattleiksdeildar Vals
2010–2011:
Lárus Blöndal, formaður
Torfi Magnússon
Elínborg Guðnadóttir
Gunnar Zoëga
Einar Örn Jónsson

Meistaraflokkur karla
Yngvi Gunnlaugsson þjálfaði meistara
flokk karla keppnistímabilið 2009 til
2010. Honum til aðstoðar var Lýður
Vignisson, yfirþjálfari yngri flokka.
Miklar breytingar urðu á Valsliðinu þeg
ar Yngvi tók við því og voru aðeins tveir
leikmenn frá fyrra tímabili í leikmanna
Hafdís Helgadóttir í leik gegn
Laugdælum 20. nóvember 2010.

Reykjavíkurmeistarar í 10. flokki kvenna í körfubolta 2010. Selma Skúladóttir,
Elsa Rún Karlsdóttir, Sara Diljá Sigurðardóttir, Gréta Sóley Arngrímsdóttir,
Guðrún Ólafsdóttir, Brynja Pálína Sigurgeirsdóttir, Margrét Ósk Einarsdóttir,
Berglind Rós Bergsdóttir, Sæunn Eyja Steinþórsdóttir, Birgir Mikaelsson þjálfari.
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Meistaraflokkur Vals í körfuknattleik 2010: Aftari röð frá vinstri: Yngvi Gunnlaugsson, þjálfari, Þorgrímur Guðni Björnsson,
Sverrir Ingi Óskarsson, Kolbeinn Soffíuson, Hörður Helgi Hreiðarsson, Björgvin Rúnar Valentínusson, Alexander Dungal,
Hörður Kristján Nikulásson og Lárus Blöndal, formaður körfuknattleiksdeildar Vals. Fremri röð frá vinstri: Benedikt Blöndal,
Páll Fannar Helgason, Snorri Páll Sigurðsson, Pétur Þór Jakobsson, Gylfi Geirsson, Sigmar Páll Egilsson, fyrirliði og Guðmundur Kristjánsson.
hópi í upphafi tímabils. Það bættust því
margir nýir leikmenn í hópinn og náðu
þjálfari og leikmenn vel saman og náðu
að vinna níu leiki í röð þegar mest var.
Munaði litlu að Valsmenn ynnu sér sæti í
úrvalsdeild, en liðið tapaði í umspili um
laust sæti í úrvalsdeild fyrir Haukum.
Litlar breytingar urðu á meistaraflokki
karla fyrir yfirstandandi tímabil. Yngvi
Gunnlaugsson er á sínu öðru ári með lið
ið og er leikmannahópur nær óbreyttur
frá fyrra tímabili. Tveir nýir leikmenn
eru í meistaraflokki, þeir Calvin Wooten
frá Bandaríkjunum og Hörður Kristján
Nikulásson (ÍA). Þrír leikmenn sneru aft
ur að Hlíðarenda eftir skamma fjarveru,
þeir Alexander Dungal, Gylfi Geirsson
(Breiðablik) og Páll Fannar Helgason
(Snæfell) og einn leikmaður kemur nýr
upp úr yngri flokkum, Benedikt Blöndal.
Nokkrir leikmenn eru farnir til annarra
liða; Benedikt Pálsson (Þór Ak.), Byron
Davis (Bandaríkin), Daniel Kazmi (Snæ
fell) og Guðmundur Ásgeirsson (ÍG).
Fyrir í meistaraflokki eru Björgvin Rúnar
Valentínusarson, Guðmundur Kristjáns
son, Hörður Helgi Hreiðarsson, Pétur Þór
Jakobsson, Sigmar Páll Egilsson, Snorri
Páll Sigurðsson og Þorgrímur Guðni
Björnsson. Benedikt leikur jafnframt
með drengja og unglingaflokki og þeir
Pétur, Snorri og Þorgrímur með ung
lingaflokki.

Meistaraflokkur kvenna
Valur teflir fram meistaraflokki kvenna í
körfuknattleik fjórða keppnistímabilið í
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röð. Meistaraflokkur kvenna var endur
vakinn haustið 2007 en þá hafði ekki ver
ið meistaraflokkur kvenna frá 1996. Ari
Gunnarsson þjálfaði liðið keppnistíma
bilið 2009–2010 en því miður gekk ekki
sem skyldi og féll liðið úr úrvalsdeild.
Yngvi Gunnlaugsson tók við liðinu af
Ara Gunnarsyni fyrir yfirstandandi
keppnistímabil. Yngvi þekkir kvenna
körfuna vel, en hann þjálfaði meistara
flokka Hauka með góðum árangri áður
en hann tók að sér meistaraflokka Vals.
Nokkrar breytingar urðu á leikmanna
hópi fyrir yfirstandandi tímabil. Nýir
leikmenn eru Agne Zegyté (Litháen),
Júlíanna Hálfdánardóttir (Skallagrímur),
María Björnsdóttir (Snæfell), Sigrún
Skarphéðinsdóttir (KR) Unnur Lára
Ásgeirsdóttir (Haukar) og Þóra Húgós
dóttir (UMFL). Nokkrir leikmenn skiptu
í önnur félög fyrir yfirstandandi tímabil.
Þórunn Bjarnadóttir fór í Hauka, Hrund
Jóhannsdóttir í Keflavík og Dranadia
Roc sneri aftur til Kanada.

Valur b og Valur old boys
Hjá körfuknattleiksdeildinni eru tvö eldri
lið, fyrir utan meistaraflokk karla, sem
æfa og taka þátt í mótum fyrir hönd
félagsins en það er Valur b og Valur old
boys. Valur b hefur tekið þátt í annarri
deildinni í mörg ár og urðu síðast Íslands
meistarar b liða 2008, en féllu út í fjög
urra liða úrslitum árið 2010. B lið Vals er
að uppistöðunni til fyrrverandi leikmenn
meistaraflokks Vals og hefur hópurinn
stækkað jafnt og þétt undan farin ár. Val

ur old boys æfa tvisvar í viku og taka
þeir þátt í mótum bæði innanlands og
utan. Með þessum tveimur liðum hefur
körfuknattleiksdeild Vals bakland með
yfir 40 félagsmönnum sem styðja við
deildina með einum eða öðrum hætti.

Fjáraflanir
Meistaraflokkar deildarinnar hafa staðið
sig vel í fjáröflunum undanfarna vetur og
er framlag leikmanna til fjáröflunar mjög
mikilvægt fyrir starfið. Stjórn deildarinn
ar þakkar sérstaklega öllum leikmönnum
og öðrum sem komið hafa að fjáröflun
unum í vetur. Svali Björgvinsson og
Ragnar Þór Jónsson stýra fjármálaráði
deildarinnar eins og undanfarin ár.

Yngri flokkar
Mikil vinna hefur átt sér stað síðastliðið
ár hjá yngri flokkum körfuknattleiks
deildarinnar. Helsta verkefni 2009–2010
tímabilsins var að viðhalda þeim iðkend
um sem voru hjá félaginu frá því árið
áður en nokkuð hefur borið á fækkun
iðkenda síðastliðin ár. Eitthvað hefur orð
ið um fjölgun iðkenda á aldrinum 6–11
ára en að sama skapi er eitthvað um
brottfall í eldri flokkum. Iðkendafjöldi er
því svipaður í ár og árið á undan þó svo
að endanlegar tölur um fjölda iðkenda
liggja ekki fyrir.
Lýður Vignisson var ráðinn yfirþjálfari
yngri flokka vorið 2009 og var ráðning
hans mikil lyftistöng fyrir yngriflokka
starfið. Lýður hefur lagt áherslu á að
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Meistaraflokkur kvenna í körfuknattleik 2010–2011. Efri röð frá vinstri: Yngvi Gunnlaugsson, þjálfari, Júlíana Hálfdánardóttir, Unnur Lára Ásgeirsdóttir, Ragnheiður Benónísdóttir, María Björnsdóttir, Kristín Óladóttir. Neðri röð frá vinstri:
Elín Karlsdóttir, Þóra Hugósdóttir, Agne Zegyté, Berglind Ingvarsdóttir. Á myndina vantar Sigríði Viggósdóttur, Lovísu Guðmundsdóttur og Hafdísi Helgadóttur.
koma þjálfaramálum yngri flokka í fast
ari skorður en algengt hefur verið að iðk
endur fái nýja þjálfara á hverju ári. Það
er mikið ánægjuefni að lítil endurnýjun
varð í þjálfarateymi yngri flokka fyrir
veturinn 2010–2011. Sigurður Sigurðar
son hætti sem þjálfari stúlknaflokks sök
um vinnu og var Birgir Mikaelsson ráð
inn í hans stað. Þá varð Guðrún Baldurs
dóttir að hætta með minnibolta kvenna,
einnig vegna vinnu, og var í hennar stað
ráðin Dagný Brynjarsdóttir. Vill körfu
knattleiksdeildin þakka Sigurði og Guð
rúnu fyrir vel unnin störf.
Á tímabilinu 2009–2010 tókst að afla
upplýsinga um rúmlega 90% þeirra iðk
enda sem æfa hjá félaginu. Þetta auð
veldar öll samskipti við iðkendur og for
eldra þeirra og auðveldar nýjum þjálfur
um í framtíðinni alla vinnu við að komast
í tengsl við iðkendur.
Árangur yngri flokka í mótum hefur
verið ágætur og í raun svipaður á síðast
liðin ár. Helst ber að nefna í karlaflokk
um að unglingaflokkur komst í undanúr
slit Íslandsmótsins. Í kvennaflokkunum
er framtíðin mjög björt en á haustmánuð
um 2010 urðu 10. flokkur kvenna
Reykjavíkurmeistarar og spila bæði 10.
og stúlknaflokkur í efstu riðlum Íslands
mótsins.
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Yngri flokkar 2009–2010

Unglingaflokkur
Þjálfari: Lýður Vignisson.
Uppistaðan í flokknum voru leikmenn
sem æfa með meistaraflokki. Höfðu á að
skipa mjög sterku liði sem var með þeim
sterkari á Íslandi. Liðið endaði í 3.–4.
sæti í deildarkeppni og var aðeins einum
sigri frá því að sigra deildarkeppnina.
Liðið féll út í undanúrslitum gegn
Íslandsmeisturum Hauka eftir spennandi
lokamínútur.
Leikmaður ársins: Snorri Sigurðsson
Drengjaflokkur
Þjálfari: Lýður Vignisson.
Drengjaflokkur tók miklum framförum
frá því árið á undan og var nálægt því að
vinna sér sæti í úrslitakeppninni. Mikið
hefur verið um brottfall iðkenda í þess
um flokki á undanförnum árum sem hef
ur hamlað því að liðið sé samkeppnis
hæft og var eingöngu einn leikmaður á
eldra ári í þessum flokki og gat hann lítið
spilað vegna meiðsla og leikjaálags í öðr
um flokkum (unglinga og meistara
flokki).
Leikmaður ársins: Bergur Ástráðsson.

11. flokkur
Þjálfari: Lýður Vignisson.
11. flokkur spilaði í Criðli í allan vet
ur þar sem að liðið var yfirleitt um miðj
an riðil. Það voru eingöngu 5 leikmenn
skráðir til leiks með flokknum í upphafi
vetrar og því þurfti að fylla upp í flokk
inn með leikmönnum úr 9. og 10. flokki
sem allir stóðu sig mjög vel þrátt fyrir
mikið leikjaálag í vetur og að vera spila
upp fyrir sig. Liðið komst í aðra umferð
bikarkeppninnar eftir frábæran sigur
gegn ÍA en tapaði svo gegn feikisterku
KR liði í annarri umferð keppninnar.
Leikmaður ársins: Benedikt Blöndal
Mestar framfarir: Alfreð Dal Sveinsson
Besta ástundun: Benedikt Blöndal
9–10. flokkur
Þjálfarar: Lýður Vignisson og Þorgrím
ur Guðni Björnsson.
Alls voru 16 strákar sem æfðu í vetur
og þar af komu 4 nýir leikmenn inn í
flokkinn sem voru á sínu fyrsta ári.
Strákarnir í 9. flokki byrjuðu í Briðli
Íslandsmótsins en féllu niður í Criðil
eftir að hafa tapað með 1 stigi í úrslita
leik um að halda sér í riðlinum. Í næsta
móti töpuðu strákarnir úrslitaleik um að
komast upp úr riðlinum þar sem þeir
unnu 3 leiki mjög sannfærandi og voru
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Benedikt Blöndal að skora
sína fyrstu meistaraflokkskörfu gegn Ármanni 22.
október 2010

að spila mjög vel. Í þriðja móti ársins
féll liðið úr Criðli þar sem frammi
staða leikmanna var nær óþekkjanleg
og algjörlega úr karakter við þeirra
getu. Núna í vor sigraði liðið svo D
riðilinn sannfærandi og sýndi liðið
virkilega hvað í því býr og í raun er
liðið allt of neðarlega miðað við þeirra
getu. Strákarnir hafa flestir verið mjög
duglegir að æfa í sumar og má sjá
miklar framfarir í leikjum það sem af
er vetri. Í 10. flokki spilaði liðið í C
riðli í allan vetur en þar sem meirihluti
leikmanna er að spila upp fyrir sig eða
er á fyrsta ári þá var árangurinn nokk
uð góður og unnust nokkrir góðir sigr
ar. Fengu strákarnir dýrmæta reynslu
úr þessum leikjum sem mun bæta þá
til frambúðar.
9. flokkur
Leikmaður ársins: Jón Nordal
Mestar framfarir: Logi Brjánsson
Besta ástundun: Víðir Sigurðsson
10. flokkur:
Leikmaður ársins: Magni Walterson
Mestar framfarir: Arnar Gíslason
Besta ástundun: Alexander Berg
Garðarsson
7.–8. flokkur karla
Þjálfari: Björgvin Rúnar Valentínus
arson.
Strákarnir í 7. og 8. flokki bættu
sig mikið um veturinn og sást það á
mótunum en 8. flokkurinn var hárs
breidd frá því að komast upp í Briðil

eftir að hafa byrjað mótið á rólegri nót
unum í Criðli í byrjun tímabils. 7. flokk
ur tók aðeins þátt í einu móti þennan vet
ur en breytti það litlu þar sem flestir
þeirra spiluðu með 8. flokki og leystu
það verkefni með miklum sóma. Þeir
sem fengu minna að spila með 8. flokki
létu til sín taka á æfingum eins og sannir
liðsfélagar. Voru um 13 iðkendur að æfa
síðastliðinn vetur með 7. og 8. flokki.
Leikmaður ársins: Bjarki Ólafsson
Mestu framfarir: Goði Blöndal Her
mannsson
Besta ástundun: Heimir Marel Geirsson
Minnibolti 10–11 ára
Þjálfari: Frosti Sigurðsson.
Minnibolti 10 og 11 ára drengja gekk
ágætlega síðastliðinn vetur, þó vantar
alltaf fleiri iðkendur. 14 drengir voru
skráðir í flokkana 2 sem æfa saman og
fengu 10 ára drengirnir að keppa með
þeim eldri á Íslandsmóti þar sem ekki er
keppt í flokki 10 ára. Árangur á Íslands
móti var ágætur og enduðu þeir 2. sæti í
Driðli, sem er ekki slæmur árangur þeg
ar litið er til þess að helmingur liðsins er
ári yngri. Einnig var farið með 2 lið á
bæði Póstmót Breiðabliks og Samkaups
mót í Keflavík þar sem okkar menn stóðu
sig með prýði. Það var stígandi í starfi
flokkanna síðastliðinn vetur og eru allir
spenntir að byggja ofan á það veturinn
sem nú er fram undan.
Mb. 10 ára
Leikmaður ársins: Orri Steinn Árnason
Mestar framfarir: Kristófer Karim
Nadhir
Besta ástundun: Ísak Sölvi
Ingvaldsson
Mb. 11 ára
Leikmaður ársins: Bergur
Ari Sveinsson
Mestar framfarir: Hjalti
Sveinn Viktorsson
Besta ástundun: Magnús
Konráð Sigurðsson
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Minnibolti 6–9 ára karla
Þjálfari: Björgvin Rúnar Valentínusar
son.
Í minnibolta 6–9 ára karla æfðu saman
hópur ungra drengja þar sem sumir voru
að stíga sín fyrstu skref í körfubolta.
Miklar framfarir urðu hjá strákunum
þennan veturinn og sást það helst á knatt
raki, skotfærni og leikskilning þeirra.
Hópurinn tók þátt á þremur mótum. Sam
tals voru 14 iðkendur að æfa með minni
boltanum síðastliðinn vetur.
Minnibolti kvenna 6–11 ára
Þjálfari: Guðrún Sesselja Baldursdóttir.
Í minnibolta kvenna voru stelpur 11
ára og yngri og voru alls 13 stelpur sem
æfðu. Þátttakendum fjölgaði allan vetur
inn en liðið var ekki skráð í Íslandsmót.
Stelpurnar tóku þátt í þremur fjölliðamót
um og var árangurinn mjög góður. Liðið
tók framförum frá móti til móts og í lok
tímabils leit framtíð kvennakörfunnar hjá
Val vel út. Ekki voru veitt einstaklings
verðlaun í minnibolta kvenna.
9.–10. flokkur kvenna
Þjálfari: Sigurður Sigurðarson.
9. flokkur hóf mót í briðli Íslands
mótsins og vann sig strax upp í ariðil.
Stelpurnar féllu aftur niður í briðil og
var það eiginlega saga vetrarins þar sem
stelpurnar flökkuðu á milli riðla. Í lok
móts voru stúlkurnar svo hársbreidd frá
því að vinna sér sæti í 4liða úrslitum um
vorið en 4. stiga tap gegn Grindavík kom
í veg fyrir að sá draumur gæti orðið að
veruleika. 10. flokkur spilaði allan vetur
inn í briðli Íslandsmóts. Í þrígang var
liðið jafnt tveimur öðrum liðum í 1.–3.
sæti riðilsins en komst aldrei upp í arið
ilinn vegna stigamuns.
6 stúlkur úr 9–10. flokki voru valdar í
úrtak til U16 ára landsliðsins og var Sara
Dilja Sigurðardóttir sú eina af þeim sem
var valin í 12 mann hópinn og jafnframt
eini unglingalandsliðmaður Valsmanna
það árið.
9. flokkur
Leikmaður ársins: Margrét Ósk Einars
dóttir
Mestar framfarir: Elsa Rún Karlsdóttir
Besta ástundun: Fanney Kjartansdóttir
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10. flokkur
Leikmaður ársins: Sara Diljá
Sigurðardóttir
Mestar framfarir: Ragnheiður Benón
ýsdóttir
Besta ástundun: Brynja Pálína Sigur
geirsdóttir
Valsmaður ársins: Valsmaður ársins er
veittur þeim leikmanni sem skarað hefur
fram úr í félagsstörfum fyrir deildina. Að
þessu sinni var það leikmaður úr 10.
flokki, Víðir Sigurðsson sem hlaut sæmd
arheitið Valsmaður ársins.
Einarsbikarinn: Verðlaun sem veitt eru
til minningar um Einar Örn Birgis voru
gefin í níunda sinn. Verðlaunin eru veitt
þeim leikmanni í yngri flokkum félagsins
sem valinn er efnilegastur. Í ár hlaut Sara
Diljá Sigurðardóttir, leikmaður í 9.
flokki, þessi verðlaun.

Fjölgreinaæfingar
Í vetur hefur Valur sett af stað tilrauna
verkefni fyrir iðkendur á aldrinum 6–7
ára undir heitinu Fjölgreinaæfingar og
felur það í sér að einu sinni í viku er öll
um iðkendum boðið upp á körfuknatt
leik, handknattleik og knattspyrnu. Öll
um iðkendum félagsins á aldrinum 6–7
ára er skipt í 4 hópa þar sem þau fá að
reyna sig í öllum greinum á einni og
sömu æfingunni. Með hverjum hópi er
hópstjóri sem sér um að færa iðkendur á
milli íþróttagreina á korters fresti. Í
hverjum sal eru 2–4 þjálfarar sem taka á
móti börnunum og sjá um æfingarnar.
Valur hefur lagt áherslu á að á þessum
æfingum eru færustu þjálfarar sem
félagið hefur upp á að bjóða í þjáflun
yngri flokka og eru yfirþjálfarar allra
deilda á svæðinu til þess að taka þátt í
þjálfuninni. Þetta verkefni hefur reynst
vel í öðrum félögum og hefur farið vel af
stað hjá okkur í Val það sem af er vetri.
Verkefnið hefur fengið góðan hljóm
grunn foreldra í félaginu.
Grunnhugmynd þessa verkefnis er sú
að ungir iðkendur fái sem fjölbreyttasta
hreyfingu sem á að veita iðkendum meiri
hreyfigreind og skila félaginu betri
íþróttamönnum í framtíðinni. Einnig er

Sigmar Egilsson, fyrirliði
Valsliðsins, skorar í bikarleik
gegn ÍR, 7. nóvember 2010.

mikilvægt að börnin
fái að kynnast sem
flestum greinum svo
að þau geti fundið
íþróttagrein
sem
hentar þeirra áhuga
sem best. Hugmynd
ir eru uppi að bæta
inn fimleikum sem
fjórðu íþróttagrein á
fjölgreinaæfingar en
fimleikar gefa mik
inn og góðan grunn
fyrir alla iðkendur
íþrótta.
Í haust fór körfuknatt
leiksdeildin einnig í átak í
fjölgun iðkenda á aldrin
um 6–9 ára og voru send
út rúmlega 700 bréf til
barna í hverfinu. Þess má
geta að nokkur fjölgun
hefur orðið á þessum aldri
hjá körfuknattleiksdeild
inni sem rekja má bæði til
bréfasendinga og svo fjöl
greinaæfinganna.
Lárus Blöndal
formaður KKD Vals.
Ragnhildur Skúladóttir,
yfirmaður barna- og unglingasviðs Vals.
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Uppskeruhátíð körfuknattl
MB 10 ára. Kristófer Karim Nadhir, Orri Steinn Árnason og
Ísak Sölvi Ingvaldsson.

MB 11 ára. Hjalti Sveinn Viktorsson, Bergur Ari Sveinsson og
Magnús Konráð Sigurðsson.

7. flokkur drengja. Goði Blöndal Hermannsson og Bjarki Ólafsson.

8. flokkur drengja. Dagur Sölvi Sigurjónsson, Sigurgeir
Sveinsson og Jón Garpur Fletcher.

9. flokkur drengja. Logi Fannar Brjánsson, Jón Nordal og Víðir
Tómasson.

10. flokkur drengja. Magni Waltersson og Arnar Gíslason.

11. flokkur og drengjaflokkur. Alfreð Dal Sveinsson og Benedikt
Blöndal.

11. flokkur og drengjaflokkur.
Bergur Ástráðsson.
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11. flokkur og drengjaflokkur.
Snorri Páll Sigurðsson.
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leiksdeildar 2010

Viðurkenningar

9. flokkur stúlkna. Elsa Rún Karlsdóttir og Margrét Ósk
Einarsdóttir.

10. flokkur stúlkna. Sara Diljá Sigurðardóttir, Brynja Pálína
Sigurgeirsdóttir og Ragnheiður Benónísdóttir.

11. flokkur og drengjaflokkur. Lárus Blöndal formaður körfuknattleiksdeildar og Benedikt Blöndal sonur hans.

Einarsbikarinn Sara Diljá Sigurðardóttir og Sigurður
Sigurðsson þjálfari og faðir hennar.

Valsmaður ársins. Víðir
Tómasson.

Minnibolti 6–11 ára stúlkna.

Minnibolti 10 ára drengja.

10. flokkur drengja.
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Fjölmargirafmælisviðburðirítilefniaf100
áraafmæliValsárið2011
Velheppnaður
handboltaskóli
Vals

Handboltaskóli Vals var haldinn í
ágúst 2010 og var skólinn þrískiptur.
Yngstu krakkarnir í 1.–6. bekk voru
frá 9.00–12.00 og þeim var skipt í
þrjá hópa, 8. flokkur, 7. flokkur og
6.flokkur. Námskeiðin fyrir þennan
aldur voru tvö, 9.–13. ágúst og 16.–
20. ágúst og mættu um 65 krakkar á
bæði námskeiðin þar sem farið var í
ýmsa handboltaleiki, grunntækni og
að sjálfsögðu spilað. Miðhópurinn,
7.–8. bekkur var svo frá 12.30–14.00
og voru þau í tvær vikur og þar voru
18 krakkar sem fóru í flóknari atriði
og enduðu á skemmtikvöldi fimmtu
daginn 19. ágúst þar sem Teddi töfra
maður mætti og sýndi sínar bestu
hliðar. 9.–10. bekkur var svo frá
14.30–16.00 og einnig í tvær vikur
sem endaði svo á skemmtikvöldi þann
20. ágúst en sá hópur samanstóð af
um 20 krökkum úr 4. flokki Vals,
karla og kvenna og svo komu einnig
leikmenn úr öðrum félögum.
Gaman var að sjá áhugann hjá
krökkunum, allir hóparnir stóðu sig
vel og fengu góða og skemmtilega
kennslu. Ýmsir góðir gestir kíktu í
heimsókn og má þar nefna Loga
Geirsson, Sturlu Ásgeirsson, nýjan
leikmann Vals, Anton Rúnarsson,
Hrafnhildi Skúladóttur, Brynjar Harð
arson og kennarar við skólann í ár
voru Óskar Bjarni Óskarsson, Mak
sim Akbachev, Karl Erlingsson, Bald
vin Fróði Hauksson, Alexander Júlí
usson og Agnar Smári Jónsson.
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Framundan er mikil afmælisdagskrá á
árinu 2011 en Knattspyrnufélagið Val
ur verður 100 ára þann 11. maí. Gefið
verður út sérstakt Valsalmanak með
helstu viðburðum í tengslum við fjöl
breytta afmælisdagskrá sem mun
standa yfir allt árið. Strax á þrett
ándanum, 6. janúar, verður brenna og
ganga niður við Hlíðarenda og svo
rekur hver stórviðburðurinn annan.
Meðal atriða sem eru skipulögð er
afmælismót í handbolta, fótbolta og
körfubolta fyrir yngri flokka, golfmót,
bridge og skákmót, nokkrir tónleikar
auk sérstakra tónleika fyrir yngri kyn
slóðina. Sérstök dagskrá verður á
afmælisdaginn sjálfan sem ná mun
yfir þá viku alla um miðjan maí.
Afmælisrit Vals verður gefið út í til
efni aldarafmælis félagsins. Eins verð
ur Herrakvöldið með sérstöku og
glæsilegu sniði á afmælisárinu og

svona mætti lengi telja. Það er um að
gera að koma að Hlíðarenda og ná sér
í dagatalið sem kemur út um áramót
in. Valsmenn á öllum aldri eru hvattir
til að taka virkan þátt í viðburðum á
afmælisárinu og njóta samverustunda
með félagsmönnum. Nánari upplýs
ingar um atburði á afmælisárinu eru á
valur.is

Valsblaðið 1959

BJARGVÆTTURINN

Senn er Valur hálfrar aldar gamall. Eins og önnur félög hefur hann séð tímana
tvenna á þessari löngu ævi. Skipst hafa á skin úr skúrir. Stundum hefur allt leikið í
lyndi, en líka oft syrt í álinn. Þó mun útlitið aldrei hafa verið svartara en en upp úr
1920, en þá var í fullri alvöru um það talað í hópi Valsmanna, að leggja félagið nið
ur, en meðlimirnir, þeir, sem það vildu, tækju sér síðan stöðu undir merkjum annars
félags. Einn var þó í hópnum, sem hvatti til þess að gefast ekki upp, hvað sem öll
um erfiðleikum liði. Honum eigum við það að þakka, öðrum fremur, að Valur og
Valsfélagar eru staðreynd enn þann dag í dag. Þessi dugmikli félagi okkar sagði:
,,Erfiðleikarnir eru til þess að sigrast á þeim. Þeir eru lagðir fyrir einstaklinga og
félög til þess að prófa manngildið og félagsþroskann. Sönnum þrek okkar og dugn
að og félagsgildi, með því víkja öllum erfiðleikum til hliðar, sameinumst í að hefja
Val til vegs og gengis, stefnum að því markvisst að þoka honum fram í fremstu röð
íþróttafélaga þjóðarinnar.“
Þetta voru orð á örlagastund, orð sem ullu straumhvörfum. Hætt var við að slíta
félagsskapnum, í stað þess var hafið markvíst átak til að efla hann og auka, með
þeim árangri að Valur varð, er stundir liðu fram, eitt af gagnmerkustu íþróttafélög
um þjóðarinnar. Sá, sem þessi straumhvörfum olli, var Axel Gunnarsson síðar kaup
maður. Axel gekk ungur í Val, varð snemma góður knattspyrnumaður, en vegna
meiðsla, sem hann hlaut í leik, varð hann að hætta að leika knattspyrnu aðeins rúm
lega tvítugur.
Einar Björnsson
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Barnastarf

Skemmtilegar
Sumarbúðiríborg
Sumarbúðir í borg voru starfræktar í júní
og júlí og var þátttaka nokkuð góð. Sum
arbúðunum var skipt niður í fjögur sjálf
stæð tveggja vikna námskeið og reynt að
hafa dagskrána sem fjölbreyttasta. Flesta
daga var dagskrá háttað þannig að fyrir
hádegi voru alls konar leikir og sprell í
eða við Vodafonehöllina, þar sem börnin
fengu að kynnast mismunandi íþrótta
greinum eins og öllum helstu boltagrein
um og fimleikum. Á hverju námskeiði
komu gestakennarar frá Dansskóla Jóns
Péturs og Köru og kenndu dans. Ef veður
var gott var farið út á gras eða í portið á
bak við höllina þar sem búið var að mála

pógóvelli og parís. Eins og undanfarin ár
fengu krakkarnir heitan mat í hádeginu
frá Múlakaffi.
Eftir hádegi var oftast farið í ferðir eins
og Húsdýragarðinn, Árbæjarsafn, Hall
grímskirkjuturn, siglingu í Nauthólsvík,

heimsókn í Landhelgisgæsluna og Lög
regluna svo eitthvað sé nefnt. Auk þess
sem nánasta umhverfi Hlíðarenda var
nýtt eins og Öskjuhlíðin, Miklatún og
Hljómskálagarðurinn. Í ferðum var gjarn
an farið í leiki og stundum grillaðir syk
urpúðar.
Öllum sem að sumarbúðunum komu
fannst takast vel til og ekki var annað að
sjá á börnunum en þeim þætti gaman.
Með þökk fyrir sumarið
Frosti Sigurðarson skólastjóri
Sumarbúða í borg

Valsmenn – bestu óskir um gleðileg jól og farsælt nýtt ár

Veriðvelkominíglæsilega
ValsbúðokkaraðHlíðarenda

Í búðinni fæst allur nauðsynlegur varningur til íþróttaiðkunar, Valsbúningar og gallar frá Hummel ásamt ýmsum öðrum varningi eins
og derhúfum, treflum, Valsbrúsum o.fl. Hægt að merkja treyjurnar á
staðnum. Í Valsbúðinni geta iðkendur, foreldrar og félagsmenn
græjað sig upp í rauða litnum, rækilega merktir félaginu okkar!
Valsblaðið2010

Búðin er opin milli kl. 16 og 18
á virkum dögum auk þess sem hún
er opin á stórum leikdögum.

Nánari upplýsingar á valur.is
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Fullt hús á herrakvöldi
Vals og frábær stemning

Herrakvöld Vals er fastur liður í félagsstarfinu fyrsta föstudagskvöld í nóvember og er fyrir löngu búið að festa sig í
sessi. Valsmenn á öllum aldri skemmtu sér konunglega og
gerður var mjög góður rómur að steikarhlaðborðinu sem var
að vanda frá Múlakaffi. Sérstaklega var ánægjulegt hversu
margir af ungum afreksmönnum félagsins mættu á herrakvöldið úr öllum deildum og setti það skemmtilegan svip á samkomuna. Einnig voru ýmis hefðbundin skemmtiatriði og vakti
söngur Gylfa Ægissonar mikla lukku svo og önnur skemmtiatriði. Stelpurnar í meistaraflokki kvenna í knattspyrnu voru með
happdrætti og voru með ýmsa veglega og skemmtilega vinninga í tilefni kvöldsins. Hápunktur kvöldsins var þegar Valsmenn tóku lagið saman, Valsmenn léttir í lund og vitaskuld tók
Henson síðan þeirri áskorun að syngja 18 rauðar rósir við mikinn fögnuð gesta. Aðspurður var Henson mjög ánægður með
herrakvöldið en hann setur markið hátt á 100 ára afmælinu þar
sem hann vill þá hafa miklu stærra herrakvöld og fylla aðalíþróttasalinn í tilefni aldarafmælisins. Meðfylgjandi myndir
segja meira en 1000 orð og síðan er bara að bíða eftir næsta
herrakvöldi á 100 ára afmælinu. Ljósmyndir: Guðni Olgeirsson.

Starfiðermargt

ÓsigrandiOldgirlsValsífótbolta
Old girls æfingar í fótbolta eru einu sinni
í viku á sunnudögum í litla sal kl. 16:40.
Um 20 leikmenn mæta að jafnaði á
æfingar og í þessi mót en okkur vantar
alltaf ferska fætur. Allir eru velkomnir á
æfingar
Stelpurnar tóku þátt í þremur mótum á
þessu keppnistímabili og náðu frábærum
árangri:

Valur og FH saman eftir leik í gleði og
vináttu.
Football & fun (Fylkir) 1. sæti – gull
Drottningamót ÍR 2. sæti – silfur
Pollamót Þórs 1. sæti – gull
Við verðum betri með árunum en Old
girls í Val hafa í gegnum tíðina verið
ákaflega sigursælar og góð stemning hef
ur verið í hópnum.
Soffía Ámundadóttir skráði
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Sigurvegarar Pollamóts Þórs 2010: Efri
röð frá vinstri: Sigga Baxter, Erna
Erlendsdóttir. Laufey Ólafsdóttir, Bergdís
Guðnadóttir, Margrét Hrafnkelsdóttir.
Neðri röð frá vinstri: Soffía Ámundadóttir, Katrín H. Jónsdóttir, Guðbjörg
Ragnarsdóttir og Íris Andrésdóttir.

29. des (16:00 – 22:00)
30. des (14:00 – 22:00)
31. des: Gamlársdag (10:00 – 16:00)
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Valsmenn – bestu óskir um gleðileg jól og farsælt nýtt ár
Jóhann Halldór Albertsson

Sigfús Gauti Þórðarson

Jón Örn Bogason

Sigurður Andri Atlason

Jón Halldórsson

Sigurður Ásbjörnsson

Jón Grétar Jónsson

Stefán Karlsson

Jónas Már Fjeldsted

Svala Guðrún Þormóðsdóttir

Jónas Guðmundsson

Sveinn Sveinsson, sjúkraþjálfari

Karl Harry Sigurðsson

Theodór Friðjónsson, tannlæknir

Kjartan Jóhann Magnússon

Valdimar Grímsson

Lögfræðiskrifstofa Guðmundar
Ágústssonar

Yngvi Páll Gunnlaugsson

Optik

Þorgerður Þráinsdóttir

Óðinn Þórisson

Þorgrímur Þráinsson

Ólafur Már Sigurðsson

Þórður Örn Guðbjörnsson

Þjóðólfur Gunnarsson

Pétur Magnús Sigurðsson

Valsmenn – bestu óskir um gleðileg jól og farsælt nýtt ár

GGLAGNIR

ehf

Fasteignafélagið Reyr ehf.
Friðjón Örn Friðjónsson hrl.
Guðni Haraldsson
Jón Höskuldsson
Stefán Hilmarsson
Viðar Elísson endurskoðandi
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Framtíðarfólk

Þaðvantarallan
pungístrákanaí
körfunnihjáVal
Þorgrímur Guðni Björnsson er 19 ára og
leikur körfubolta með meistaraflokki
Nám: Íþróttabraut í FB.
Kærasta: Silfá Sjöfn Árnadóttir.
Hvað ætlar þú að verða: Kartöflubóndi
í Ohio State.
Af hverju Valur? Það hentaði bara ágæt
lega, svo hefur þessi höll og þessar
aðstæður ágætis aðdráttarafl.
Hjá hvaða liðum hefur þú verið í
körfubolta: Kormák frá Hvammstanga.
Frægur Valsari í fjölskyldunni: Ég
sjálfur.
Hvernig hafa foreldrar þínir stutt þig í
körfuboltanum: Frábærlega. Ekki nóg
með það að pabbi hafi elt mig út um allt
land heldur hefur hann farið tvisvar með
mér til Svíþjóðar með landsliðinu.
Hvað gætir þú aldrei hugsað þér að
verða: KRingur.
Af hverju körfubolti: Af því ég er svo
stór. Og kannski af því að strákarnir sem
ég var að spila street ball við sögðu mér
að fara að æfa svo ég gæti lært reglurnar
(skrefaði víst aðeins of mikið).
Helstu afrek í öðrum íþróttagreinum:
Sigurvegari á unglingalandsmóti í kúlu
varpi.
Eftirminnilegast úr boltanum: Norður
landameistari með U91 liðinu, tvisvar.
Hvernig var síðasta tímabil: Ekki nógu
gott.
Ein setning eftir tímabilið: Ætla að gera
betur og segja eitt orð: vonbrigði.
Hvernig gengur í vetur: Eftir 02 run
hefur aðeins birt til hjá okkur.
Náið þið að komast í úrvalsdeildina í
vor: Annað er metnaðarleysi.
Besti stuðningsmaðurinn: Faðir og svo
kemur litli frændi minn hann Maríus
sterkur inn.
Skemmtilegustu mistök: Þegar Ingi Þór
landsliðsþjálfarinn minn sendi mér sms
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„hæð?“ og ég svaraði „ 4. hæð til hægri“
þarna var hann greinilega að spyrja um
hversu hávaxinn ég væri en mér tókst að
breyta þessu í á hvaða hæð ég byggi.
Erfiðustu samherjarnir: Sigmar Egil
son, ég vinn hann samt alltaf í 1on1.
Erfiðustu mótherjarnir: Þessir sem
maður tapar fyrir.
Eftirminnilegasti þjálfarinn: NBA live
2002. Þar lærði maður nú nokkur move.
Fyndnasta atvik: Þegar ég hélt afmælið
mitt á BB (bæjarins bestu) og bauð öllum
af vinalistanum mínum á facebook en
einungis 12 sáu sér fært að líta við. Vina
listi minn taldi um og yfir 500 mans á
þeim tíma.
Stærsta stundin: Þegar ég sá Pétur Guð
mundsson fyrst.
Athyglisverðasti leikmaður í meistara
flokki kvenna hjá Val: No comment, til
að halda kærustunni góðri.
Athyglisverðasti leikmaður í meistara
flokki karla hjá Val: Hörður Hreiðars
og Bjöggi deila þeim titli. Samt væri
alveg hægt að velja Snorra eða Pétur.
Hvernig líst þér á yngri flokkana í
körfubolta hjá Val: Stelpurnar eru að
gera mjög flotta hluti. Það vantar hins
vegar allan pung í strákana. Mér finnst
samt jákvætt að ég skuli ekki vera yngst
ur lengur í meistaraflokknum. Takk
Benzi.
Fleygustu orð: Gad Demit!
Við hvaða aðstæður líður þér best:
Hneppt frá buxunum, liggjandi sultuslak
ur í LAZY BOY á aðfangadag starandi á
jólapakkana eftir jólamatinn hjá mömmu.
Hvaða setningu notarðu oftast: Bara ef
það sché kalt.
Hvað er það fallegasta sem hefur verið
sagt við þig: Þegar Krissi Haff segir við
mig að ég sé frábær og hann er virkilega
að meina það.

Fullkomið laugardagskvöld: Popp og
kók yfir breskum sakamálaþætti með
kærustunni.
Fyrirmynd þín í fótbolta: Ryan Giggs,
Hakeem Olajuwon.
Draumur um atvinnumennsku í körfu
bolta: Sem mun rætast.
Landsliðsdraumar þínir: Hef fengið
góðan skammt af unglingalandsliðsleikj
um og mann þyrstir í að komast í a
landsliðið því tíminn með 91 strákunum
var einn sá besti í mínu lífi.
Besti söngvari: JayZ.
Besta hljómsveit: Coldplay.
Besta bíómynd: Ace Ventura classic.
Besta bók: Harry Potter serían.
Besta lag: Mest spilaða lagið í Itunes hjá
mér er Fireflies með Owl city.
Uppáhaldsvefsíðan: karfan.is og fot
bolti.net, annars er skemmtileg lesning í
nbaisland.blogspot.com.
Uppáhaldsfélag í enska boltanum: Man
Utd.
Uppáhalds erlenda körfuboltafélagið:
Mig langar mest að segja Oklahoma City
Thunder, er mikið að meta Kevin Durant.
Eftir hverju sérðu mest: Lífið er allt of
stutt til að iðrast eitthvers.
Nokkur orð um núverandi þjálfara:
Fyndinn, sætur, stæltur og skemmtilegur.
Ef þú værir alvaldur í Val hvað mynd
ir þú gera: Gera Val að keisaraveldi og
krýna sjálfan mig keisara.
Nokkur orð um aðstöðuna á Hlíðar
enda: Frábær en guð minn almáttugur,
það er ekkert leyndarmál að gólfin eru
oft svo skítug að það er varla mönnum
bjóðandi.
Hvað finnst þér að eigi að gera til að
halda upp á 100 ára afmæli Vals 2011:
Kósý keilupartý í Öskjuhlíðinni og auð
vitað með pomp og prakt á Hlíðarenda
með allskonar húllumhæ.
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EftirSigurðÁsbjörnsson

Nokkurhugtök
íhandbolta
Getur djúpur hornamaður fintað sig framhjá
indíána eftir að hægri skyttan hefur leyst inn?
Síðastliðinn vetur kom til mín móðir
stráks á handboltamóti og sagði að sér
hefði brugðið verulega þegar hún heyrði
þjálfara hrópa að ungum leikmanni:
„Ekki selja sig svona ódýrt!“ Ég gerði
mér samstundis grein fyrir því hvað hafði
komið móðurinni úr jafnvægi, vitandi að
hún hefði ríka réttlætiskennd og umræð
ur um mansal höfðu skömmu áður verið
háværar í þjóðfélaginu. Í kjölfarið fór ég
að velta því fyrir mér að líklega væri til
slangur af orðum í handbolta, eins og
víða annars staðar, sem eru kannski
venjulegu fólki framandi. Ég fór því að
punkta niður nokkur hugtök sem eru tals
vert notuð í handbolta en lítt kunnug utan
hans. Afraksturinn fylgir hér á eftir. Ekki
er um tæmandi hugtakasafn að ræða en
vonandi fá foreldrar betri skilning á spek
inni sem afkvæmið lætur út úr sér eftir
æfingu eða keppni í handbolta hafi þeir
rennt yfir hugtökin.
Að selja sig (dýrt eða ódýrt): Það er
ekki búið að breyta handboltaköppunum
í markaðsvöru. Þetta orðatiltæki er notað
um það hversu mikið menn láta hafa fyr
ir sér (sbr. orðatiltækið að leggja allt í
sölurnar). Ef einhver segir, við munum
selja okkur dýrt gegn Selfyssingum þá
þýðir það einfaldlega að við ætlum held
ur betur að láta Selfyssinga finna fyrir
okkur. Heyrst hefur að hrópað var að
leikmanni: Ekki selja sig svona ódýrt! En
þá er verið að hvetja viðkomandi til að
standa uppi í hárinu á andstæðingnum.
Láta ekki fara illa með sig.
Suicide (æfing). Ef leikmaður kemur
heim af handboltaæfingu og segist vera
að kálast þar sem það var suicide á
æfingunni þá hefur hann þurft að taka vel
á. Æfingin er mikið puð og fer þannig
fram að hlaupið er frá endalínu að víta
teigslínu og til baka, síðan frá endalínu
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að punktalínu og til baka, síðan frá endal
ínu að miðlínu og til baka, síðan frá
endalínu að punktalínunni hinum megin
á vellinum og til baka, síðan frá endalínu
að vítateignum hinum megin á vellinum
og til baka, síðan frá endalínu að enda
línunni hinum megin á vellinum og til
baka. Þ.e. þetta eru mislangir sprettir
fram og til baka sem reyna virkilega á
þrek leikmanna.
Túrnering. Íslenska heitið yfir þetta er
törn. Íslandsmótið í eldri aldursflokkum
er spilað með reglubundnum hætti. Með
því er átt við að það er leikið u.þ.b. einu
sinni í viku til skiptis á heimavelli og úti
velli. Þegar þeim mótum lýkur þá hafa
öll lið í sömu deild keppt tvo leiki sín í
milli. Annan á eigin heimavelli og hinn á
heimavelli andstæðingsins. Í 5.–8. flokki
er þessu öðru vísi háttað. Þá er leikið á

hraðmótum um helgi u.þ.b. einu sinni í
mánuði. Það felur í sér að keppt er u.þ.b.
4–5 leiki með stuttum hvíldartíma á milli
leikja. Hvert hraðmót er kallað túrnering.
Drippl og sögnin að drippla. Að
drippla boltanum felur í sér að kasta hon
um í gólfið um leið og hlaupið er áfram
með boltann. Þessu þarf að beita í hraða
upphlaupum þar sem ekki má grípa bolt
ann í sífellu og að hámarki má taka 3
skref með boltann. Þjálfarar eru ekki
hrifnir að því að leikmenn séu að drippla
í hefðbundinni sókn þar sem drippl hæg
ir á öllu spili. Samheiti sagnarinnar að
drippla er að rekja boltann.
Stinga niður. Að stinga niður er að
drippla einu sinni. Leikmaður með bolt
ann sem finnur engan til að gefa á reynir
að bjarga sér með því að stinga boltanum
niður.

Sókn

Finta (bæði til sem nafnorð og sagn
orð, tökuorð úr ensku (e. feint)): Marg
ir af strákunum í 5. flokki eru duglegir að
finta sig í gegnum vörn andstæðinganna.
Í því felst að beita gabbhreyfingum til að
spila sig í gegnum vörn andstæðinganna
og koma sér í skotfæri. En það hefur
heyrst til þjálfara segja við leikmann:
Hvar eru allar finturnar þínar?
Djúpur. Handboltinn er spilaður á
láréttu gólfi og því kann það að hljóma
framandi þegar þjálfarinn kallar til horna
mannsins: Ekki svona djúpur. En með

Einn í hávörn og annar teygir sig til að mæta skothendinni. Úr leik Vals og ÍBV í 5.
flokki nóvember 2010.
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Ein af frægari handboltamyndum
sögunnar var tekin í landsleik Íslendinga
og Júgóslava í Laugardalshöll árið
1987. Myndin sýnir Guðmund Guðmundsson, núverandi landsliðsþjálfara
Íslands, fara inn úr horninu. Saracevic
laumar hendinni í ökklann á Guðmundi
og eyðilagði fyrir honum færið.
Dómarinn sá ekkert athugavert. Einar
Ólafsson ljósmyndari tók myndina og
birtist hún upphaflega í Þjóðviljanum.
HSÍ sendi hana ásamt harðorðri kvörtun
til EHF.
því er átt við að hornamaðurinn haldi sig
utar í horninu. Ef leikmaður fer of djúpt
þá er erfitt að skora þar sem skothornið
þrengist eftir því sem farið er innar í
hornið og markmaðurinn á auðveldara
með að verja.
Leysa inn. Þetta er nokkuð sem horna
menn stunda. Þegar þeir leysa inn, þá
fara þeir inn á línuna og reyna annars
vegar að skapa sér rými til að fá boltann
og skora en hins vegar að hafa áhrif á
það hvernig vörn andstæðinganna spilar
og geta með því móti skapað færi fyrir
hina útispilarana í liðinu. Það er einnig til
í dæminu að aðrir en hornamenn leysi
inn, en það er þá gjarnan í tengslum við
einhver leikkerfi.
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Leikkerfi. Leikkerfi felur í sér fyrir
fram ákveðnar tilfærslur á sóknarmönn
um til að rugla vörn andstæðinganna,
skapa með því færi og skora. Upphaf
leikkerfis má oft sjá þegar leikstjórnandi
kallar einhver einföld skilaboð (t.d. nafn
á einhverjum samherja, einhverja tölu
eða vinstri eða hægri langur eða stuttur)
og leikmenn taka að færa sig til með
ákveðnum hætti.
Hraðaupphlaup. Þegar vörnin vinnur
boltann eða markmaður ver skot frá and
stæðingi þá reynum við að komast í sókn
í einum grænum, annaðhvort með drippli
eða löngum sendingum á þann sem er
fyrstur fram.
Að skora með uppstökki. Skyttur
gera það gjarnan að koma hlaupandi að
vörninni með boltann og stökkva upp og
skjóta á markið. Það er ekki neikvætt
þegar sagt er um skyttu að hún sé upp
stökk, þvert á móti er þetta verðmætur
hæfileiki í handbolta.
Undirhandarskot. Skotið er á mark
en hæð skotsins er neðan axlar, þ.e. hend
inni er beitt þannig að boltinn í skothend
inni er neðan axlar.
Stöðuskot. Skotið er á mark án upp
stökks eða gegnumbrots.
Fara á punktinn. Taka víti.
Stoðsending. Í víðustu merkingu þýðir
þetta einfaldlega síðasta sendingin á þann
sem skaut á markið. Í þrengri merkingu
er þetta eingöngu notað yfir þann sem á
sendinguna á línu eða hornamann sem
skaut á markið.

Vörn og markvarsla

Niður. Enn og aftur mætti halda að hand
boltinn færi fram á mörgum hæðum. En
stundum heyrist kallað: Koma niður. En
þá er verið að skipa varnarmönnum að
spila vörnina aftarlega, þ.e. halda sig við
línuna.
Indíáni. Þegar einn maður spilar fyrir
framan vörnina kallast hann indíáni.
Hann hefur fyrst og fremst það hlutverk
að trufla leikkerfi og sóknartilburði and
stæðinganna. Indíáninn hefur mikið frelsi
til að færa sig til hliðanna eftir því sem
ástæða er til.
51 vörn. Ákveðin tegund varnarleiks
þar sem allir spila vörnina neðarlega (þ.e.
við eigin línu) en eru með einn leikmann
sem spilar fyrir framan.
60 vörn. Allt liðið spilar vörnina neð
arlega. Ef varnarliðið er hávaxið þá er
slík vörn þægileg. Línumenn fá lítið rými
en skyttur andstæðinganna geta fengið að

athafna sig óáreittir. En hávaxna vörnin
getur þá varist í hávörn.
321 vörn. Vörnin er skipulögð þann
ig að hornamenn og miðjumaður eru neð
arlega. Á milli þeirra eru leikmenn sem
spila framar en fremstur er oddamaður.
Maður á mann, vörn. Eins og nafnið
bendir til á hver varnarmaður að gæta
eins sóknarmanns hvert sem hann fer.
Þessa vörn er ógerningur að spila heilan
leik en henni er oft beitt í lok jafnra leikja
þegar lið leggja allt í sölurnar til að vinna
boltann og skora.
Grunnstaða varnarmanns. Hendur
fyrir ofan axlir (eins og upp með hendur
stellingin í bíómyndunum) en líkamanum
snúið þannig að sú hendi varnarmanns
sem mætir skothendi andstæðings skal
vera framar.
Hávörn. Þegar vörnin ver með því að
stökkva beint upp með hendur beint upp,
þá segjum við hávörnin tók skotið.
Að taka úr umferð. Varnarmaður sem
stendur alveg ofan í góðum sóknar
leikmanni andstæðinganna og hindrar að
hann taki þátt í sókninni er að taka úr
umferð. Bannað er að taka úr umferð í
5.–8. flokki.
Að fiska. Varnarmaður sem reynir að
ná boltanum þegar hann berst á milli
sóknarmanna andstæðinganna er að
fiska.
Júgóslavneska bragðið. Óþokkabragð
sem felst í því að rífa í fætur á leikmanni
sem fer inn úr horninu og taka hann úr
jafnvægi. Mörg alvarleg slys hafa orðið
vegna þessa. Sá sem verður uppvís að
því að beita þessu má búast við því að fá
rautt spjald og útilokun frá leik. Það er
litið mjög alvarlegum augum að beita
þessu stórhættulega bragði.
Gult. Viðvörun vegna leikbrots. Dóm
ari lyftir gulu spjaldi.
Tvær mínútur. Leikmaður sem brýtur
illa af sér er sendur út af í tvær mínútur.
Liðið spilar manni færri á meðan. Í yngri
flokkunum þar sem leiktíminn er mun
styttri er refsitíminn ein mínúta en dóm
urinn heitir eftir sem áður 2 mínútur.
Rautt. Leikmaður sem brýtur illa af
sér eða hefur í þrígang fengið tvær mín
útur hann fær að sjá rauða spjaldið hjá
dómaranum. Það þýðir útilokun frá leikn
um og liðið spilar manni færri í tvær
mínútur. Þegar tvær mínútur eru liðnar
má nýr maður koma í stað þess sem var
útilokaður. Í kjölfar þess að hafa fengið
rautt spjald þurfa leikmenn að taka út
leikbann.
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FrábærferðValsaraá
ShellmótiðíEyjum2010
Í sumar, frá 23.–27. júní, fór stór hópur
Valsmanna í 6. flokki drengja í keppnis
ferð á Shellmótið í Eyjum, stærsti hópur
frá VAL frá upphafi. Alls fóru 44 drengir
og 18 fararstjórar og þjálfarar, ásamt
ótöldum hópi foreldra með í ferðina sem
var hið mesta ævintýri frá upphafi til
enda fyrir drengina og okkur öll. Shell
mótið 2010 er eitt það fjölmennasta frá
upphafi en í því tóku þátt yfir 1200 strák
ar á aldrinum 9–10 ára en liðin voru 104
talsins úr 6. flokki alls staðar að af land
inu.

yfir 20 ár sem sjálfboðaliði en hún væri
reyndar búsett í Reykjavík en kæmi á
hverju ári til að hjálpa til ásamt því að
hitta vini og vandamenn úr Eyjum sem
líka væru margir sjálfboðaliðar á mótinu.
Þetta sýnir okkur hvað öflugt sjálfboða
liðsstarf er mikilvægt og getur verið svo
skemmtilegt að fólk ferðast landshorn
anna á milli til að gefa vinnu sína. Mót
einsog Shellmótið setur gríðarsterkan
svip á allt bæjarfélagið og snýst líf
margra bæjarbúa að miklu leyti um mót
ið meðan á því stendur.

Gríðarlega umfangsmikið mót

Fjölmennasti hópur frá Val frá
upphafi

Shellmótið hefur verið haldið undir nafn
inu Shellmótið síðan 1999 og er þetta því
11 árið sem það er haldið undir því nafni.
En mótið sjálft hefur verið haldið síðan
1984 var þá undir nafninu Tommamótið.
Þetta er því 26. mótið frá upphafi. Á
svona stóru móti eins og Shellmótinu er
þörf á gríðarlegum fjölda sjálfboðaliða
og í Eyjum koma saman um 250–300
sjálfboðaliðar og starfsfólk sem segir
mikið um hvað mótið er umfangsmikið.
Við fararstjórarnir töluðum við eldri
konu sem sagðist hafa komið á mótið í
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Undirbúningur ferðarinnar byrjaði í vor
með fjáröflun enda mót af þessari stærð
argráðu nokkuð kostnaðarsamt. Ferðin
sjálf byrjaði á því að við hittumst öll á
Reykjavíkurflugvelli því við tókum tvær
leiguvélar til fararinnar en smávægilegar
tafir urðu í byrjun ferðar og líka tösku
ruglingur milli véla en það leystist far
sællega þegar báðar vélar voru lentar í
Eyjum. Drengirnir gistu að þessu sinni í
barnaskólanum og vorum við þar með
þrjár stofur undir hersinguna. Margir
strákanna voru svo spenntir að þeir gátu
með engu móti farið að sofa á tilsettum
tíma og einhverjir sofnuðu ekki fyrr en

langt eftir miðnætti. Daginn eftir
vöknuðu þeir allir sem einn mjög
snemma morguns til að fara að
spila og taka þátt í fjöri dagsins.
Valsmenn voru að þessu sinni
með sex lið á mótinu og hafa
aldrei verið svo mörg lið frá VAL
á þessu móti en við vorum eitt af
fjölmennustu liðum mótsins.
Leikirnir fóru fram á öllum fjór
um völlum sem eru til í Eyjum,
en þeir heita Týsvöllur, Hásteins
völlur, Þórsvöllur og Helgafells
völlur. Sjálft mótið byrjaði
snemma á fimmtudeginum og
var liðunum skipt niður á
vellina og spiluðu drengirnir
á sínum völlum út mótið.
Sjálf setning mótsins fór
fram á fimmtudagskvöldið
og byrjaði með skrúðgöngu
frá skólanum og endaði á
Týsvelli þar sem boðið var
upp á ýmis skemmtilegheit,
s.s. listflugvél lék listir sínar
og boðið var upp á flugelda
sýningu af
stærri gerð
inni. Setn
ingunni lauk
síðan með
boðhlaupi
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Starfið er margt

milli liðanna með tilheyrandi
spennu og ákafa drengjanna sem
tóku þátt og þeirra sem stóðu í
áhorfendastæðunum. Í skrúðgöng
unni slæddist með okkur mynda
tökumaður frá Stöð2 sem tók mikið af
myndum af drengjunum sem voru allir
sem einn til í að láta ljós sitt skína fyrir
tökumanninn og birtust myndir af hers
ingunni í íþróttaþáttum stöðvarinnar.

Valsstrákunum gekk vel á vellinum
Leikir liðanna fóru fram á áðurnefndum
völlum og var keppt eftir n.k. styrkleika
flokkun fyrsta daginn og miðast mótið
við að ná að etja saman sem jöfnustum
liðum í úrslitum mótsins til að gefa öll
um liðum sem jafnasta möguleika á að
ná árangri. Þessi aðferð hefur reynst
þeim Eyjamönnum vel og verður ekki
annað sagt en að hún hafi virkað vel. Öll
um liðum Vals gekk vel þó að ekki hafi
þau náð að spila í úrslitaleikjum um bik
arana 13 sem í boði eru á mótinu. Vals
menn áttu fulltrúa í pressuliði mótsins og
var það Birgir Valur Birgisson sem hlaut
þann heiður. Á mótinu er venja að velja
landslið og pressulið úr liðum mótsins til
að spila sýningaleik sem landsliðið vann
að þessu sinni.

Ýmis skemmtileg atvik
Það yrði of langt mál að telja upp öll
þau bráðskemmtilegu atvik sem gerð
ust á þessu móti hjá Valsliðinu en þó
verður að segja frá því þegar atvinnu
knattspyrnumaðurinn og Eyjapeyinn
Hermann Hreiðarsson gekk inn á vall
arsvæðið á Helgafellsvellinum og augu
allra 9–10 ára gutta á svæðinu mændu
á goðið eins og naut á nývirki. Ein
Valsmamman gekk til hans og spurði
hvort hann væri ekki til í að sitja
fyrir á mynd hjá Valsmönnum og
Hemmi var aldeilis til í það. Það
hefur aldrei verið auðhlaupið að
halda Hemma Hreiðars niðri en
eins og sjá má á meðfylgjandi
mynd sést hvar honum er haldið
kyrfilega niðri af 10 ára gutta úr
VAL á meðan á myndatökunni
stendur. Það var auðvitað meira
skemmtilegt að gerast á þessu
móti en bara fótbolti, þó það hafi
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auðvitað verið skemmtileg
ast. Strákunum var m.a. boðið upp á
skoðunarferð um eyjarnar í rútu, síðan
var stórskemmtileg bátsferð sem vakti
stormandi lukku og enga sjóveiki. Síðan
skoðuðu drengirnir „Pompei norðursins“
þar sem verið er að grafa upp hús sem
urðu vikri að bráð í gosinu 1973, en það
er áætlað að grafa upp 7–10 hús. Sumir
strákanna fengu að prófa þjóðaríþrótt
þeirra Eyjamanna, sprangið, og höfðu
mikið gaman af því að prófa sig áfram í
þeirri ágætu íþrótt. Síðan buðu Eyjamenn
upp á glæsilega kvöldvöku og fleira
skemmtilegt stóð strákunum til boða
þessa frábæru mótadaga.

Prúðmennskubikarinn að
Hlíðarenda
Valsmenn unnu að þessu sinni stærsta, og
að sumra mati, eftirsóttasta bikarinn,
prúðmennskubikarinn, sem var afhentur
því liði sem þótti bera af sakir prúð
mennsku í leik og utan vallar. Það verður
að segjast að öll umgengni drengjanna
var til stakrar prýði meðan á mótinu stóð
og þeir höfðu greinilega kjörorðið „látið
aldrei kappið bera fegurðina ofurliði“ að
leiðarljósi á meðan á mótinu stóð. Ann
ars var frábært að sjá til drengjanna á
lokahófinu sem án efa ólu í brjósti sér þá
von að fá nú einhvern bikar til að fara
með heim og viti menn, stærsti og flott
asti bikarinn féll þeim í skaut og þvílík
fagnaðarlæti sem brutust út meðal Vals
drengja, einsog þeir hefðu unnið sjálfan
heimsmeistaratitilinn, slík var ánægjan.
Flugferðin heim var farin stuttu eftir
lokahófið og voru strákarnir allir sem
einn með bros sem náði allan hringinn
svo ánægðir voru þeir með þennan frá
bæra bikar eftir aldeilis frábært mót.
Sannarlega mikill efniviður í frábæra
Valsmenn hér á ferð.
Það er rík ástæða fyrir unga Valsmenn
sem ekki hafa farið á Shellmót í Eyjum
að byrja að hlakka til þeirrar ferðar, ég
fullyrði að þessi skemmtilega ferð á eftir
að sitja í minningu þeirra sem fóru á
þetta mót langt fram á fullorðinsár.
Með VALS-kveðju og kæru þakklæti
til allra þeirra sem gerðu þessa ferð
mögulega.
Sigurður Hallmann Ísleifsson,
liðs/fararstjóri á Shellmóti
sumarið 2010.
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Markmiðiðerað
komastímeistaraflokkinnhjáVal
Breki Bjarnason er 16 ára gamall og leikur fótbolta
með 2. flokki og er handhafi Friðriksbikarsins
Breki hefur æft fótbolta hjá Val síðan
hann var að klára leikskólann en þá fékk
einn leikskólakennarinn hann til að prófa
að mæta á æfingu hjá Val, en hún lék þá
með meistaraflokki kvenna í Val.
Hvaða þýðingu hefur það fyrir þig að
hafa fengið Friðriksbikarinn í haust?
„Þetta er auðvitað mikill heiður og viður
kenning. Ég lít á þetta sem hvatningu um
að gera enn betur og leggja mig enn
meira fram.“
Stuðningur foreldra? „Foreldrar mínir
hafa stutt mig mikið í tengslum við fót
boltann og bara í flestu öðru sem ég hef
áhuga á. Það er mjög mikilvægt að hafa
stuðning foreldra og fjölskyldu, sama
hvort það sé fótbolti eða eitthvað annað.“
Hvernig gekk ykkur í sumar? „Sumar
ið hjá okkur var vel heppnað. Gengi okk
ar á Íslandsmótinu var upp og ofan en
svo náðum við að springa út á Rey Cup.
Fyrir Rey Cup bjuggust ekki margir við
því að við myndum vinna meira en einn
leik en við komum öllum á óvart með því
að fara alla leið í úrslitaleikinn á mótinu.
Þótt hann tapaðist síðan í vító þá getum
við verið mjög stoltir af árangrinum.
Þetta hefði aldrei getað gerst ef hópurinn
hefði ekki verið svona samheldinn og
frábær og svo má ekki gleyma hlutverki
Donna þjálfara sem fór á kostum í ræð
um sínum fyrir leiki. Hópurinn getur ver
ið mjög sáttur með sumarið.“
Skemmtileg atvik úr boltanum? „Ég
man vel eftir eina rauða spjaldinu mínu á
ferlinum. Ég var á yngra ári í 4. fl. og við
vorum á móti í Danmörku. Við vorum að
keppa úrslitaleik um efsta sætið í riðlin
um okkar. Í miðjum leik stoppaði dómar
inn leikinn og gaf mér gult spjald fyrir að
vera með úr. Ég tók úrið af mér og hélt
áfram en nokkrum mínútum seinna
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stoppar hann leikinn aftur. Þá gefur hann
mér annað gult spjald fyrir að vera með
hálsmen á mér og rak mig út af. Núna er
alltaf það seinasta sem ég geri áður en ég
hita upp er að passa að ég sé búinn að
taka allt af mér.“
Fyrirmyndir í boltanum? „Hér heima
eru það Valsararnir Atli Sveinn og Guðni
Bergs. Annars eru Michael Essien og
Tomas Rosicky í miklu uppáhaldi.“
Hvað þarf til að ná langt í fótbolta eða
íþróttum almennt? „Andlega hliðin
verður að vera í lagi. Þú getur haft gríð
arlega mikla hæfileika en ef andlega hlið
in er ekki í lagi þá nær maður ekki langt.
En ef hún er í lagi og þú ert tilbúinn að
leggja á þig þá getur þú náð eins langt og
þú vilt. Það sem ég þarf helst að bæta
mig í er að halda stöðugt áfram að bæta
grunntæknina og að styrkja mig líkam
lega.“
Hvers vegna fótbolti? „Fótbolti er bara
langskemmtilegasta íþróttin. Ég byrjaði
reyndar í karate á sama tíma og ég byrj
aði í fótbolta en missti áhugann smám
saman og hætti þegar ég fór á eldra ár í
4. flokki. Var líklega betri í karate en í
fótbolta á þeim tíma en fannst fótboltinn
skemmtilegri og sé alls ekki eftir því að
hafa einbeitt mér að honum.“
Hverjir eru þínir framtíðardraumar í
fótbolta? „Mín framtíðarmarkmið í fót
boltanum er að komast í meistaraflokk
inn hjá Val. Auðvitað dreymir mann um
að fara enn lengra en þetta er alveg nógu
stórt markmið í bili og alltaf hægt að
stefna hærra þegar þangað er náð.“
Telur þú að meistaraflokkur Vals í
karlafótbolta eigi eftir að ná titlum á
næsta tímabili? „Ég held að það sé ekki
hægt að búast við titlum á næsta tímabili.
Það er verið að byggja upp nýtt ungt lið

og það tekur sinn tíma. Auðvitað getur
allt smollið saman og við verðum í topp
baráttu en það er raunhæfara markmið að
hugsa um titla á næstu 2–4 árum. Í sam
bandi við yngri flokka starfið þá er ég
mikið inni í því enda að þjálfa 6. og 5.
flokk karla. Þar líst mér mjög vel á þró
unina enda er búin að vera gríðarleg
fjölgun á undanförnum árum. Ég held að
það sé betri aðstöðu og stöðugari þjálfun
að þakka. Það eru margir efnilegir leik
menn í yngri flokkunum sem gætu spilað
fyrir meistaraflokk Vals einn daginn.“
Hvernig finnst þér að eigi að efla starf
ið í yngri flokkunum hjá Val í fót
bolta? „Það er búið að gera margar
jákvæðar breytingar í yngri flokka starf
inu á undanförum árum. Sú besta er klár
lega bætt aðstaða. Bara það að þurfa ekki
að æfa hjá öðrum félögum í Reykjavík
og geta alltaf verið á Hlíðarenda er frá
bært. Það má samt klárlega bæta tengsl
meistaraflokks við yngri flokkanna karla
megin. Það hefur gengið mjög vel
kvennamegin og myndi bæði styrkja
yngri flokkana og meistaraflokkinn.“
Hverjir eru helstu Valsararnir í fjöl
skyldunni? „Það er enginn frægur Vals
ari í fjölskyldunni minni en pabbi er lík
lega helsti Valsarinn, enda er hann í Fálk
unum. Hans helsta íþróttaafrek er líklega
sigur á Old Boys fyrirtækjamóti með liði
íþróttadeildar RÚV fyrir nokkrum
árum.“
Hver stofnaði Val og hvenær? „Sr. Frið
rik Friðriksson 11. maí 1911.“
Hvað finnst þér að Valur eigi að gera
til að fagna 100 ára afmælinu?
„Kannski leikur milli gamalla Valsstjarna
og stráka úr yngri flokkum.“
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Eftir Þórarin Björnsson
guðfræðing

Aðdragandinn að stofnun Vals
vorið 1911
Í tilefni aldarafmælis Vals á næsta ári
Upphaf knattspyrnuiðkunar á Íslandi er
almennt rakin til skoska prentarans Jam
es B. Fergusson sem hóf vinnu hjá Ísa
foldarpentsmiðju árið 1895. Hann tók að
standa fyrir reglubundnum knattspyrnu
æfingum á óruddu svæði suðvestan
gamla kirkjugarðarins við Suðurgötu,
gjarnan nefnt Melar. Meðal þátttakenda
var Ólafur Rósenkranz sem þá kenndi
íþróttir og leikfimi við Latínuskólann í
Reykjavík (nú MR).
Árið 1899 stofnuðu nokkrir reykvískir
piltar með sér fótboltafélag sem löngu
síðar var nefnt Knattspyrnufélag Reykja
víkur (KR). Færri vita að félag þetta var í
júnímánuði 1900 beinlínis innlimað í
KFUM í Reykjavík. Félagið tók þá upp
nafnið „Fótboltafjelag Kristilegs ung
lingafjelags“, samþykkti félagslög og
starfaði af þrótti um sumarið. Séra Frið
rik Friðriksson lagði þessu félagi marg
víslegt lið og Ólafur Rósenkranz var pilt
unum innan handar við æfingar.1
Ýmsir ytri erfiðleikar urðu þess vald
andi að umrætt fótboltafélag flosnaði
fljótlega frá KFUM og tók í raun ekki að
braggast á ný fyrr en ný íþróttafélög á
borð við ÍR, Fram og Víking fóru að láta
að sér kveða um og eftir 1908. Í kjölfarið
jókst áhugi í Reykjavík á knattspyrnu
verulega og svo sem vænta mátti smitaði
hann sér í raðir ungra pilta sem tóku þátt
í starfi unglingadeildar (UD) KFUM. Það
varð upphaf þess að Valur hóf sig til
flugs frá húsi KFUM við Amtmannsstíg.

Knattleikni og brotnar rúður við
Amtmannsstíg
Í kringum 1910 fór að verða vinsælt að
taka með sér einhverja tuðru á fundi í
KFUM. Í portinu á bak við hús félagsins
við Amtmannsstíg sýndu menn gjarnan
listir sínar fyrir eða eftir fundi og þótti
leiðtoginn Loftur Guðmundsson áberandi
liprastur í knattleikninni. Einn af félögum
Lofts í KFUM, Hallur Þorleifsson, lýsir
aðdraganda þessarar iðju svo:
Ástæðan til þess að við fórum að
sparka knetti í KFUM-portinu mun
vera sú að Vestur-Íslendingur að
nafni Ingólfur kom hingað, og hafði
með sér fótknött, sem við fengum að
nota, og þar með höfðum við fengið
bakteríuna í okkur.2
Vorið 1911 urðu nokkur tímamót í knatt
fiminni þegar enn einn leiðtoginn í
KFUM, Guðbjörn Guðmundsson, hafði
fjárfest í alvöru fótbolta og tók hann með
sér á fundi. Guðbjörn, sem var á 17. ald
ursári, vann um þær mundir í Ísafoldar
prentsmiðju en á skrifstofunni þar starf
aði einnig Ólafur Rósenkranz leikfimis
kennari. Við gefum Guðbirni orðið:
Eitt sinn bar það við, að við Ólafur
vorum að taka til í herbergi einu í
prentsmiðjunni, en í þessu herbergi
var þá geymt skrifborð Jóns Sigurðs-

sonar forseta. Þegar við vorum að
laga til í kringum borðið og undir
því, kom alt í einu fótknöttur veltandi
undan borðinu. Átti Ólafur knöttinn,
og var hann að vísu allslitinn, en þó
sæmilegur.3
Þennan bolta falaði Guðbjörn til kaups
og greiddi fyrir hann heilar tvær krónur
að eigin sögn. Ekki dró hinn nýkeypti
bolti úr áhuga piltanna í KFUM á spark
inu í portinu enda var hann bæði með
færilegri og skoppaði betur en tuðrurnar
sem menn höfðu fram að því gert sér að
góðu. Á hinn bóginn var knattleiknin
ekki ætíð í réttu hlutfalli við kappsemina
og sú náttúra boltans að skoppa hafði
brátt dýrkeyptar afleiðingar í för með sér.
Af og til brotnuðu rúður í félagshúsinu
og þurfti þá að aura saman í nýjar rúður
og setja þær í rammann á ný. Kom það
oft í hlut Filippusar Guðmundssonar, síð
ar múrarameistara. Einu þessara atvika
lýsir Filippus svo:
Til dæmis um spellvirki þeirra félaga
[úr UD KFUM] má nefna, að eitt
sinn, er Hans, uppeldissonur síra
Friðriks Friðrikssonar, var að matast
við eldhúsborðið á 1. hæð hússins,
vissi hann ekki fyrri til en knöttur
þeirra kom þjótandi gegnum
gluggann og glerbrotunum rigndi
yfir matinn.4

Fótboltafélag KFUM stofnað – með
leyfi séra Friðriks
Svo sem við var að búast veitti séra Frið
rik Friðriksson piltunum tiltal þegar
rúðubrot gerðust tíð í portinu við Amt

Hús KFUM við Amtmannsstíg sem tekið
var í notkun árið 1907. Í því var stofnfundur Vals haldinn í maí 1911 og í
portinu við húsið æfðu menn fyrstu tilþrifin í knattleikni með misjöfnum
árangri.
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Starfið er margt
mannsstíginn. Hann lagðist þó ekki gegn
leik þeirra en öllum mátti þó ljóst vera að
portið væri enginn framtíðarleikvangur
til iðkunar knattleikni. Brátt kom líka í
ljós að hugur piltanna stefndi lengra.
Þegar leið á vorið fóru þeir að venja
komur sínar suður á Mela, rétt við veg
inn fram á Grímsstaðaholt. Þar var rýmið
meira, engar rúður í hættu en vara þurfti
sig á ósléttum melnum og grjóti sem nóg
var af. Einn helsti drifkrafturinn á bak
við þessa iðju var eigandi knattarins,
prentneminn Guðbjörn Guðmundsson.
Hann átti líka hugmyndina að því að
kanna möguleika á stofnun fótboltafélags
innan KFUM og boðaði á að giska átján
pilta á fund um málið fimmtudagskvöld
ið 11. maí 1911. Því hefur hann sjálfur
lýst svo: „Aðeins tveir þriðju hlutar
komu, og af þeim, sem mættu, var aðeins
um helmingur, sem vildu taka þátt í slíku
félagi, eða alls 6.“ Þessir sex frumstofn
endur Vals voru allt piltar sem höfðu tek
ið virkan þátt í starfi UD KFUM og voru
á aldrinum 16 til 19 ára.5 En til að efna
til stofnfundarins þurfti fyrst að fá leyfi
séra Friðriks. Við gefum honum orðið:
Það var sólskin og sumarblíða einn
dag í Maí 1911. Þá komu nokkrir
piltar til framkvæmdastjórans í
K.F.U.M. og spurðu, hvort þeir
mættu ekki stofna fótboltaflokk innan
K.F.U.M. Hann svaraði því á þá leið,
að hann sæi ekkert sem tálmaði því,
það væri sjálfsagt holl hreyfing; að
eins yrðu þeir að sjá til þess að allt
færi siðlega og vel fram. Svo stofnuðu þeir flokkinn.6
Nokkra athygli vekur að séra Friðrik kýs
hér að tala um flokk frekar en félag og í
æviminningum sínum nefnir hann að
piltarnir hafi viljað „stofna knattspyrnu
flokk á grundvelli K.F.U.M.“.7 Hér er
ákveðinn blæbrigðamunur því flokka
stofna menn innan félags en félög við
hlið annarra félaga! Ekki þarf þó að fara
í grafgötur um að verið var að stofna
formlegt félag og að séra Friðrik leit í
raun þannig á málin einnig, að minnsta
kosti eftir að stofnunin var afstaðin, því
sjálfur talar hann um Fótboltafjelag
K.F.U.M. um miðjan júlí 1911.8 Það nafn
virðist hafa verið notað um félagið allt
frá upphafi og þar til Valsnafnið ruddi
því úr vegi upp úr miðju sumri eftir að
knattspyrnufélagið Hvatur hafði einnig
verið stofnað innan KFUM.
Hvað séra Friðrik Friðriksson varðar
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Sveitarstjórar í yngri deild KFUM árið 1911. Á myndinni standa m.a. í aftari röð fjórir
af frumstofnendum Vals, þeir Guðbjörn Guðmundsson (3.f.v.), Hallur Þorleifsson
(4.f.h.), Jóhannes Sigurðsson (1.f.h.) og Stefán Ólafsson (4.f.v.). Loftur Guðmundsson,
sem tók þátt í framhaldsstofnfundinum og varð 1. formaður Vals, er 2.f.h. í fremri röð
en fyrir miðri mynd situr sr. Friðrik Friðriksson.

þá var hann að sögn Guðbjörns „að halda
fund suður í Hafnarfirði“ maíkvöldið
umrædda sem samþykkt var að stofna
hið nýja fótboltafélag innan KFUM. Séra
Friðrik var sem sagt fjarverandi og kom
ekki að stofnun félagsins að öðru leyti en
því að gefa vilyrði sitt fyrir stofnuninni
fyrirfram. Guðbjörn viðurkennir líka að
„í þessu máli“ voru þeir UD-piltar „hálf
feimnir“ við séra Friðrik þar eð þeir þótt
ust vita að „hann hafði lítið álit á þessari
íþrótt“.9 Ólíkt því sem margur hyggur var
það sem sagt ekki fyrir áeggjan séra Frið
riks að félagið var stofnað og fyrstu vik
urnar skipti hann sér ekkert af leik pilt
anna. Hvenær þeir byrjuðu að æfa úti á
Melum er ekki fullljóst en í kjölfar stofn
fundarins létu þeir ekki deigan síga held
ur smöluðu fleirum í hópinn og efndu til
framhaldsstofnfundar sunnudaginn 28.
maí 1911. Einnig þá var séra Friðrik
fjarri góðu gamni, staddur á Seyðisfirði í
tengslum við Stórstúkuþing Templara.10
Á framhaldsstofnfundinum bættust hins
vegar í hópinn á að giska átta piltar á lík
um aldri og frumstofnendurnir sex og í
fyrstu stjórn Fótboltafélags KFUM (síðar
Vals) voru þá kjörnir þeir Loftur Guð
mundsson formaður, Hallur Þorleifsson
ritari og Jóhannes Sigurðsson gjaldkeri.11
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Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 4. tbl.
1927, 3.
Friðrik Friðriksson: Starfsárin II, 100.
Friðrik Friðriksson 1912, 45: „„Sursum
Corda“ – Ræða flutt í Lágafellskirkju við
gönguför Fótboltafjelags K.F.U.M. sunnudaginn 16. júlí 1911.“ Ræðan er líka til í
handriti (Skjöl FF 202:67 og 236:14).
Guðbjörn Guðmundsson 1936, 14. Sjá einnig: Valsblaðið 1969, 24–25. Hér er m.a. haft
eftir Guðbirni að sr. Friðrik hafi verið „heldur
tregur til að samþykkja þetta“ (bls. 24).
FF: Starfsárin II, 94–101. Hér nefnir sr. Friðrik að Valur hafi verið stofnaður á meðan
hann var á Austfjörðum í tengslum við þing
Stórstúku Íslands í lok maí og á þar greinilega við framhaldsstofnfund Vals. Friðrik
getur þess jafnframt að hann hafi fyrst skipt
sér af leik piltanna úti á Melum eftir að hann
kom heim úr Austfjarðaferðinni í byrjun júní.
Studdi hann þá með ráðum og dáð eftir það.
Engin fundargerð hefur fundist frá stofnfundi
eða framhaldsstofnfundi Vals en eftir því sem
næst verður komist má telja að auk Lofts
Guðmundssonar hafi eftirfarandi menn bæst
í raðir Vals á framhaldsstofnfundinum: Björn
Benediktsson, Einar Einarsson, Guðmundur
Helgi Bjarnason, Guðmundur Kristinn Guðjónsson, Kristján Gíslason, Ottó Jónsson og
Guðbrandur Sveinn Þorkelsson.

Leiðrétting við Valsblaðið 2009:
Mynd til vinstri á bls. 57 er af Guðbirni
Guðmundssyni en ekki Lofti eins og segir
í myndatexta.
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Stefanía Margrét Jónsdóttir,
sigurvegari golfmótsins.

Golfmót Vals var haldið að Urriðavöllum
föstudaginn 11. júní í blíðskaparveðri.
Mótið tókst í alla staði vel, níutíu og tveir
tóku þátt í mótinu, og var völlurinn full
setinn. Vegleg verðlaun voru í boði, og
almenn ánægja með mótið. Stefanía Mar
grét Jónsdóttir vann mótið að þessu sinni,
með 38 punkta, í öðru sæti var Haraldur
Örn Pálsson með 37 punkta og í þriðja
sæti Páll Kristjánsson með 37 punkta.
Golfnefnd Vals hefur samið við Golf
klúbbinn Odd að Urriðavöllum að halda
mótið framvegis þar, og vera á mótaskrá
Odds á Golf.is. Hundrað ára afmælismót
Vals í golfi verður haldið 10. júní næst
komandi og verður mikið lagt í alla
umgjörð til að gera mótið sem glæsileg
ast, en stefnt er að því að það verði
hundrað þátttakendur í mótinu. Fyrsta
golfmót Vals var haldið 1991. Ég held ég
halli ekki á neinn þegar ég segi að aðal

hvatamaður að mótinu hafi verið Garðar
Kjartansson, sem gaf forláta bikar, þann
stærsta á landinu, og keppt hefur verið
um hann síðan. Á hundrað ára afmæli
Vals mun félaginu verða færður þessi
bikar til eignar, og fer hann á minjasafn
Knattspyrnufélagsins Vals til varðveislu,
þannig að í sumar verður keppt um nýjan
veglegan verðlaunagrip. Fulltrúaráð Vals
með Halldór Einarsson í fararbroddi tók
að sér golfmótið í fyrra og skipaði golf
nefnd til að sjá um mótið. Golfnefnd Vals
er þannig skipuð: Ómar Sigurðsson for
maður, Pétur Guðmundsson, Arna Gríms
dóttir, Jón Halldórsson, Kolbrún Frank
lín, Ingi Rafn Jónsson og Gunnar Þór
Jóhannesson.
Ómar Sigurðsson formaður
golfnefndar Vals skráði

Velheppnað
ogfjölmennt
golfmótVals
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Starfiðermargt

Meðskemmtilegum
stelpumsemallar
keppaaðsamamarki
Berglind Rós Ágústsdóttir er 15 ára og leikur
fótbolta með 3. flokki og handbolta með 4. flokki
Berglind eða Begga, er búin að æfa fót
bolta í 8 ár með Val en byrjaði að æfa
fótbolta með strákunum í Víkingi þegar
hún var að verða 7 ára. Hún ákvað að
fara yfir í Val þegar hún fann að strákun
um fannst leiðinlegt að hafa stelpu í lið
inu. „Pabbi og mamma vildu að ég færi í
Fram eða Val og að sjálfsögðu varð Valur
fyrir valinu.
Hver er helsti munurinn að æfa hand
bolta og fótbolta hjá Val? „Mér finnst
starfið hjá fótboltanum vera mjög gott.
Ég hef alltaf verið mjög heppin með
þjálfara sem skiptir náttúrulega höfuð
máli þegar kemur að því að halda í unga
leikmenn sem byrja að æfa hjá Val. Það
var margt gert fyrir okkur í yngri flokk
unum sem haldist hefur upp í unglinga
flokk. Til að mynda var lengi vel valinn
leikmaður mánaðarins, við gerum eitt
hvað félagslegt í hverjum mánuði sem
hefur aðeins breyst eftir því sem við
verðum eldri. Eftir leiki hefur þjálfari
valið leikmann leiksins. Einnig gefur
þjálfarinn hverri og einni umsagnir um
hvernig við stöndum okkur og hvað við
eða hún vill að við bætum. Þetta hefur
hvetjandi áhrif og eflir leikmenn til dáða.
Samheldnin utan sem innan flokksins er
alveg ótrúleg og við þekkjumst orðið
mjög vel og reynum að styðja og hvetja
hverja aðra. Ætli ég myndi ekki segja að
handboltinn mætti taka sér fótboltann
svolítið til fyrirmyndar þegar kemur að
starfi yngri flokkanna sérstaklega
stelpnamegin. Í báðum greinum er mikil
metnaður lagður í það að fá sem bestu
þjálfara, kröfurnar á æfingum eru þær
sömu, þrekæfingar, hlaup og tækniæfing
ar. Snerpan og hraðinn er kannski stund
um meiri í handboltanum.
Stuðningur foreldra? Þau hafa hvatt
mig til að nota alltaf jákvætt hugarfar,
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aldrei að gefast upp og segja mér að gera
alltaf mitt besta og kannski aðeins betur
en það. En umfram allt að hafa gaman að
því og bara öllu því sem ég tek mér fyrir
hendur.“
Hvernig gengur ykkur í fótbolta og
handbolta? „Okkur gekk alveg geðveikt
vel i fótboltanum. Unnum öll mótin
nema eitt. Við enduðum sumarið á að
fara saman til Dana Cup. Það mót unnum
við en það sem stendur upp úr þar er þeg
ar við fórum og versluðum, böllin og
náttúrulega að keppa úrslitaleikinn og
vinna Dana Cup. Í handboltanum gekk
okkur ekki alveg eins vel en áttum góða
spretti inn á milli. Ég hef farið á Partille
Cup tvisvar með handboltanum og fyrir
utan keppnina og böllin en þau voru frá
bær þá toppar Liseberg eða tívolíið alger
lega ferðirnar.“
Skemmtileg atvik úr boltanum? „Við í
fótboltanum höfum oft tekið þátt í mótum
en mér fannst ótrúlega gaman þegar ég fór
í 6. flokki til Siglufjarðar. Það rigndi allan
tímann og okkur langaði svo til að mag
arenna okkur í drullunni því við sögðumst
bara fara í ískalda ána og þvo okkur á eft
ir. En það leist hvorki þjálfara né foreldr
um á svo Lea þjálfari lofaði okkur því að
ef við myndum vinna mótið mættum við
magarenna okkur í drullunni og að við
mættum henda henni í ána. Þetta var hörð
og skemmtileg keppni og við héldum okk
ur bara nokkuð hreinum miðað við
aðstæður. En að sjálfsögðu unnum við
mótið og fengum að magarenna okkur í
drullunni. Síðan varð það kappsmál að ná
í Leu og henda henni út í á.“
Fyrirmyndir í boltanum? „Ekki spurn
ing, allur meistaraflokkur kvenna í Val
hvort heldur í fótbolta eða handbolta. Þó
eru Dóra María og Katrín Jóns. mínar
uppáhalds hér heima en toppurinn er

Marta Vieira da Silva sem er mjög góð.
Einnig Maradona, C. Ronaldo og Mezzi.
Í handboltanum eru það Guðjón Valur
Sigurðsson og Hrafnhildur Skúladóttir.“
Framtíðardraumar? „Að verða afreks
íþróttamaður og góð fyrirmynd. Það
styttist í að annaðhvort handbolti eða fót
bolti verði fyrir valinu en það mun ekki
verða auðvelt þar sem þessar báðar
íþróttagreinar eru svo frábærar.“
Valsarar í fjölskyldunni? „Helstu Vals
ararnir í minni fjölskyldu erum við syst
urnar en María Björg systir mín er í
marki hjá Val í fótbolta og leikur hand
bolta með Fram eins og mamma gerði,
pabbi spilaði með Aftureldingu og bróðir
minn er í Víkingi. Í stórfjölskyldunni eru
þekktir Valsarar en Magnús Blöndal Sig
urbjörnsson er frændi minn í föðurætt og
hans systrasynir Magnús og Guðmundur
Þórssynir eru gallharðir Valsarar. Magn
ús heitinn stofnaði t.d. sumarbúðir í borg
og þjálfaði yngri flokka Vals eins og Sig
fús Sigurðsson.“
Hver stofnaði Val og hvenær? „Friðrik
Friðriksson stofnaði Val þann 11. maí
árið 1911.“
Hvað finnst þér að Valur eigi að gera
til að fagna 100 ára afmælinu?
• Opið hús fyrir börn þar sem þau fá að
kynnast öllum greinum íþrótta og að
kynnarnir verði nafntogaðir Valsarar
og líka ungir Valsarar sem hafa staðið
sig vel með Val.
• Opið hús fyrir dygga stuðningsmenn
Vals unga sem aldna þar sem boðið
verður upp á stóra Valstertu.
• Skemmtileikir á milli kvenna og karla
eða leikir þar sem kvk og kk er bland
að saman í lið í sömu aldursflokkum
• Hátíðarborðhald fyrir alla þá sem vilja
koma og styrkja Val og í leiðinni njóta
þess að vera saman.
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Viðurkenningar

Viðurkenningar vegna starfa
við Valsblaðið og getraunir
Á gamlársdag 2009 voru veittar tvær
viðurkenningar samhliða kjöri á
Íþróttamanni Vals, annars vegar vegna
Valsblaðsins og hins vegar vegna get
raunastarfs félagsins.
Hörður Gunnarsson formaður Vals sagði
við það tækifæri.
Ágætu Valsmenn, góðir gestir
Hér eftir sem hingað til eiga allir að
finna eitthvað við sitt hæfi hér að Hlíðar
enda og það er í okkar höndum að félags
starfið haldi áfram að blómstra. Hér er
aðstaða til að rækta gömul vinatengsl og
skapa ný, en góður vinur og félagi er eitt
það verðmætasta sem hver einstaklingur
eignast á lífsleiðinni.

Viðurkenning vegna Valsblaðsins –
Guðni Olgeirsson ritstjóri frá 2003
Eitt af því sem markar sérstöðu Vals er
útgáfa Valsblaðsins sem m.a. heldur til
haga mörgu af því sem hæst ber í starfi
félagsins á ári hverju utan vallar sem inn
an og tilvist blaðsins á sinn þátt í því að
efla nauðsynlega samheldni á milli deilda

Sverrir Guðmundsson umsjónarmaður getraunastarfs Vals frá 1993 tekur við
viðurkenningu.
félagsins. Þegar frá líður eru þessi blöð
ómetanlegar heimildir úr starfi Vals.
Margir hafa lagt mikið á sig til að gera
veg þessa blaðs sem mestan en mig lang
ar til biðja Guðna Olgeirsson ritstjóra

Valsblaðsins til síðustu sjö ára um að
koma hingað upp og taka á móti smá
þakklætisvotti frá félaginu fyrir ómetan
legt starf við að safna saman áhugaverðu
efni, myndatökur og útgáfu blaðsins.

Viðurkenning vegna getraunastarfs
– Sverrir Guðmundsson
umsjónarmaður frá 1993

Guðni Olgeirsson, ritstjóri Valsblaðsins frá 2003 tekur við viðurkenningu.
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Öflugt getraunastarf er okkur Valsmönn
um mikilvægt, bæði fjárhagslega en ekki
síst félagslega. Nokkuð dró úr þessari
starfsemi hin síðari ár, en með samstilltu
átaki félagsmanna hefur verið hleypt
auknum krafti í starfið og því horfum við
fram á bjartari tíma. Nokkrir félaga okk
ar hafa þó haldið tryggð við starfið árum
saman og færum við þeim bestu þakkir
fyrir. En mig langar þó sérstaklega til að
geta ómetanlegs starfs Sverris Guð
mundssonar sem hefur komið að umsjón
með getraunastarfinu óslitið frá 1993, en
frá þeim tíma hefur starfið verið í þeim
farvegi sem við þekkjum í dag. Ég vil
fyrir hönd Vals þakka Sverri mikla elju
semi og tryggð undanfarin ár og biðja
hann um að koma hingað upp og taka á
móti smá þakklætisvotti frá félaginu.
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Stuðningsmenn

valsarar.is,dagskránnilokið
Eftirfarandi pistill er tekinn af valsarar.is og er frá því í
september sl. og birtur með góðfúslegu leyfi höfundar
Íslandsmótinu í knattspyrnu 2010 er lok
ið. Valur endaði í 7. sæti á mótinu með 7
sigurleiki, 7 jafntefli og 8 tapleiki. Valur
vann þrjá heimaleiki þetta árið en aldrei
þessu vant lékum við 12 leiki á Voda
fonevellinum. Velli sem hefur ekki verið
aflasæll fyrir karlaliðið á meðan kvenna
liðið landaði þar sínum þriðja Íslands
meistaratitli. Þann leikvang þarf að gera
að alvöru heimavelli ef menn ætla að
stíga upp fyrir meðalmennskuna.
Aðrar helstu niðurstöður eru að Gunn
laugur Jónsson er horfinn á braut sem og
stjórn knattspyrnudeildar með Börk Edv
ardsson í broddi fylkingar. Við þeirra
hlutverkum hafa tekið þeir Kristján Guð
mundsson með Frey Alexandersson til
aðstoðar og Friðjón Friðjónsson verður
væntanlega formaður knattspyrnudeildar.
Er þeim óskað góðs gengis á komandi
árum og vonandi tekst þeim að rífa karla
liðið upp úr þeirri lágdeyfð sem einkennt
hefur það eftir að Íslandsmeistaratitillinn
vannst.
Hvað þessa stuðningsmannasíðu varð
ar þá er komin ákveðin þreyta í þetta hjá
okkur sem höfum sinnt henni. Vefsíðan
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hóf göngu sína á haustdögum 2002 á lén
inu valsarar.blogspot.com, varð síðar
valsarar.tk, svo valsarar.net og loks vals
arar.is með tilheyrandi útlitsbreytingum.
Það hafa komið tímabil þar sem skrif hér
hafa legið niðri en nú er líklega komið
mál að linni.
Ef einhverjir hafa áhuga á að taka við
léninu má hafa samband við letrix@gmail.com
eftir Tryggva Jónsson

Valsblaðið 1966

VALKYRJUR VALS

Það mun einsdæmi í íslenzkum handknattleik, að kvennaflokkur færi félagi sínu
þrjá bikara til eignar á sama árinu. Þetta gerðu handknattleiksstúlkur Vals í ár:
Íslandsbikarinn inni unninn 3 ár í röð.
Íslandsbikarinn úti unninn 3 ár í röð.
Reykjavíkurbikarinn unninn 3 ár í röð.
Hér er ekki um neina heppnissigra að ræða, hér eru yfirburðir eins og eftirfarandi
tölur sýna: Þær hafa leikið 37 leiki, unnið 36 og tapað einum. Þær hafa skorað 426
mörk gegn 207.
Á þessari sigurstundu megum við ekki gleyma því, að stúlkurnar hafa ekki staðið
einar á þessari sigurgöngu, þær hafa haft Þórarin (Eyþórsson þjálfara) þétt sér við
hlið og hann hefur leitt þær ákveðið, öruggt og miskunnsamt eftir þessari vandröt
uðu leið.
Frímann Helgason
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FulltrúaráðVals
Heimsókn til ÍA 2. okt. 2010
Á vegum fulltrúaráðs Vals er unnið mik
ið félagslegt starf sem er að flestu leyti
til fyrirmyndar. Yfir veturinn eru mánað
arlega haldnir fundir þar sem góðir gestir
koma í heimsókn, s.s. formenn íþrótta
deilda Vals og þjálfarar sem gera grein
fyrir starfinu í meistara og yngri flokk
um þeirra íþróttagreina sem stundaðar
eru innan Vals. Fulltrúaráðið gengst fyrir
skákmóti Vals, bridgemóti og búið er að
endurvekja golfmót Vals með glæsibrag.
Þá hefur að undirlagi fulltrúaráðsins ver
ið komið á fót minjanefnd Vals og fleira
er á prjónunum.
Laugardaginn 2. okt. sl. lagði hópur
Valsmanna land undir fót og hélt til Akra
ness. Ferðin var skipulögð af formanni
fulltrúaráðs Vals, félagsmálatröllinu Hall
dóri Einarssyni. Einn aðal tilgangur ferð
arinnar var að gefa minjanefnd Vals tæki
færi til að skoða tvær sýningar á Akranesi
sem tengjast starfi nefndarinnar, en það er
eins og nafnið gefur til kynna varðveisla
á myndum, munum og minjum sem tengj
ast sögu Vals. Öðrum félögum í fulltrúa
ráðinu var og boðin þátttaka í ferðinni.
Troðfull rúta, að vísu lítil, lagði af stað frá
Valsheimilinu að Hlíðarenda, vel fyrir
hádegi á fallegum degi. Ákveðið var að
aka Hvalfjörðinn sem var vel til fundið
því eftir tilkomu Hvalfjarðarganga fara
menn æ sjaldnar um þennan fallega fjörð.
Sá sem þessar línur ritar á þó blendnar
minningar um Hvalfjörðinn. Bílveiki
bernskuáranna kom upp í hugann, bæði á
leiðinni í Vatnaskóg og í leiki með Val á
Akranesi þar sem maður var stundum
ekki búinn að jafna sig af bílveikinni fyrr
en í sturtunni eftir leik. Og þá var heim
ferðin framundan.
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Fyrsta stopp á Akranesi var á fallegu
heimili Haraldar Sturlaugssonar og frú
Ingibjargar Pálmadóttur. Í húsinu er
fjöldi muna og mynda sem tengjast sögu
HB (Haraldar Böðvarssonar). Þetta
magnaða safn sýnir vel þróun sjávarút
vegs á Íslandi, einkum á Akranesi og í
Sandgerði í 100 ár. Það var vel til fundið
að hefja heimsóknina á þessum stað;
móttökur þeirra heiðurshjóna Haraldar
og Ingibjargar voru einstakar. Þau voru
bæði hlý og skemmtileg og veitingar
góðar. Við þökkuðum fyrir okkur að sið
Valsmanna og þar var þáttur Lalla Lofts.
mestur og bestur. Hann gerði sér lítið fyr
ir og söng til frú Ingibjargar, „Besame
mucho“ með þvílíkum bravör að betur
verður ekki gert um hádegi á laugardegi,
innanhúss, án atrennu og að viðstöddu
fjölmenni.
Næst lá leið okkar á magnaða íþrótta
ljósmyndasýningu ÍA sem Haraldur og
þeir feðgar Helgi Daníelsson og Friðþjóf
ur Helgason eiga mestan heiður af að
koma upp. Þar kennir margra grasa og
gaman að sjá hve mikla vinnu Skaga
menn hafa lagt í að finna gamlar myndir
og skrásetja nöfn þeirra sem á myndun
um eru. Sýning þessi er til mikillar fyrir
myndar og aðstandendum til sóma. Á
sýningarstaðnum var talsverður hópur
Skagamanna sem heiðruðu okkur Vals
menn með nærveru sinni í tilefni heim
sóknarinnar. Meðal annarra voru á staðn
um stórspilararnir Ríkharður Jónsson,
Guðjón Finnbogason, Helgi Björgvins
son, Þröstur Stefánsson, Jón Gunnlaugs
son, Matthías Hallgrímsson (Íslands
meistari með Val 1980) og Helgi Daní
elsson, Skagamaðurinn með Valshjartað.

Valshópurinn og gestgjafar frá
ÍA á íþróttaljósmyndasýningunni.

Veitingar voru til fyrirmyndar og að lok
inni stuttri ræðu Halla Sturlaugs., þakk
aði Dóri Einars. fyrir okkur og að sjálf
sögðu sungum við Valsmenn léttir í lund
fyrir gestgjafa okkar og síðan tóku menn
höndum saman og sungu Kátir voru karlar að hætti hússins, Valsmenn og Skaga
menn arm í arm, andstæðingar á velli en
bræður í boltanum. Ógleymanleg stund.
Síðasta stopp heimsóknarinnar var við
Íþróttasafn Íslands sem er til húsa á Safn
asvæðinu Görðum á Akranesi. Þar röltu
menn um, skoðuðu minjasafnið og rifj
uðu upp íþróttasöguna. Mesta athygli
vöktu fótspor í gólfinu sem sýna magnað
þrístökk Vilhjálms Einarssonar frá
Ólympíuleikunum í Melbourne þar sem
kappinn setti Ólympíumet, 16.26 m sem
stóð í 1–2 klst. og tryggði honum silfur
verðlaun á ÓL.
Að lokinni skoðun á þessu merka safni
fengu menn sér súpu á veitingastað
Safnasvæðisins og svo þakkaði formaður
fulltrúaráðsins Skagamönnum enn einu
sinni fyrir aldeilis frábærar móttökur og
að beiðni formanns kvaddi undirritaður
Akranes með söng; „Tondeleyo“ eftir
Valsmanninn Sigfús Halldórsson og við
staddir tóku viljann fyrir verkið. Takk
fyrir það.
Heimferðin var tíðindalítil og ferðalok
tímanlega fyrir kvöldmat. Eftir situr
minning um ánægjulegan dag og ég
þakka ferðafélögunum fyrir samveruna
og Skagamönnum fyrir ógleymanlegar
móttökur, vinsemd og hlýju.
Reykjavík á aðventu 2010, með íþróttakveðju
Hörður Hilmarsson, Fulltrúaráði Vals
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Éghefallatíðnánast
búiðíValsheimilinu
Agnar Smári Jónsson er 16 ára og
leikur handbolta með 3. flokki
Agnar Smári hefur æft handbolta með
Val í 9 ár og hefur að eigin sögn nánast
búið mestmegnis í Valsheimilinu þar sem
pabbi hans var alltaf að þjálfa í Vals
heimilinu.
Hvernig finnst þér að eigi að efla starf
ið í yngri flokkunum hjá Val? „Mér
finnst að það mætti oftar koma gesta
þjálfarar til yngri flokkana, t.d. fá ein
hvern frægan eða svoleiðis, það mikil
vægasta fyrir mig í yngri flokka þjálfun
er agi og mikill stuðningur frá þjálfara og
utanaðkomandi og fá góðan grunn og
jákvæða þjálfara.“
Hvaða hvatningu og stuðning hefur þú
fengið frá foreldrum þínum? „Ég hef
fengið endalausan stuðning frá foreldrum
mínum, þau hafa stutt mig í gegnum heil
an helling, stuðningur frá foreldrum er
hrikalega mikilvægur sérstaklega þegar
maður er yngri því þá er maður með svo
lítið sjálfstraust og þá þurfa foreldrar
stundum að hjálpa manni.“
Hvernig gengur ykkur í vetur í hand
boltanum? „Okkur gengur frábærlega,
erum í 1. deild, hópurinn okkar er frábær
allir eru góðir vinir og ég þori alveg að
fara með það að við erum með besta
félagskapinn af öllum liðum á Íslandi,
við erum nánast alltaf saman strákarnir

og gerum mikið saman. Þjálfararnir eru
frábærir þeir eru með góðan aga og mjög
góða þjálfun, alltaf gaman að mæta á
æfingu til þeirra alltaf ferskir og flottir.“
Hverar eru fyrirmyndir þínar í íþrótt
um? „Hef aldrei átt neina sérstaka fyrir
mynd en ætli það sé ekki Bartlomiej
Jaszka hrikalega sterkur leikmaður með
geðveikar fintur, hrikaleg skot og þvílík
an kraft bara er núna eitt af uppáhöldun
um.“
Hvað þarf til að ná langt í handbolta
eða íþróttum almennt? „Þú þarft vilj
ann, áhugann og þjálfun og að sjálfsögðu
aukaæfingu, auka auka auka það gerir
þig betri en aðra, ég þarf að bæta vörnina
og þar með talið fótavinsluna, grimmdina
og líka þarf ég að bæta smá snerpu.“
Hvers vegna handbolti? „Ég byrjaði í
fótbolta og fannst ekki nóg að æfa bara
eina íþrótt svo ég fór í handbolta og hef
verið þar síðan og sé ekki eftir því vali,
ég hef æft handbolta fótbolta og fim
leika.“
Hverjir eru þínir framtíðardraumar?
„Númer 1, 2 og 3 er að komast alla leið í
atvinnumennsku, annars veit ég ekki
alveg hvað ég ætla gera eftir það kannski
maður gerist þroskaþjálfi eða eitthvað
svoleiðis.“
Hverjir eru helstu Valsararnir í fjöl
skyldunni? „Ætli það séu ekki báðir

pabbarnir þeir Jón Halldórsson og Jón S.
Helgason, sá fyrrnefndi var eitthvað í
handboltanum í Val en hélt sér síðan
frekar við þjálfunina og þjálfaði marga
þar, t.d. Snorra Stein og Markús Mána og
marga fleiri kappa, síðan þjálfaði hann
mig og hina strákana í 3 ár. Sá síðar
nefndi var í fótbolta og vann þar t.d.
frægan sigur á KA í mjólkurbikarnum,
og var einnig formaður knattspyrnudeild
ar Vals eitt sinn.“
Hver stofnaði Val og hvenær?„Séra
Friðrik Friðriksson 11. maí 1911.“
Hvað finnst þér að Valur eigi að gera
til að fagna 100 ára afmælinu? „Mér
finnst að það eigi að gera eitthvað stórt
og mikið úr afmælisdeginum, hafa t.d.
leiki þar sem gamlar kempur mæta í fót
bolta, handbolta og körfubolta og hafa
síðan gleðskap og fjölskylduskemmtun
og einnig vinna alla titla.“

Valsblaðið 1959

ÚLFAR ÞÓRÐARSON

Á árunum 1948–51 eða í stjórnartíð Úlfars, er hafist handa um gerð malar og gras
valla að Hlíðarenda. Með því var fyrsta stóra skrefið stigið í þá átt, sem hugsuð var
af forgöngumönnum Hlíðarendakaupanna, um að gera staðinni að íþróttamiðstöð.
Næsta skref var þó sýnu stærra, en það var, er hafizt var handa um byggingu full
komins íþróttahúss, og það skref var stigið árið 1954, að vandlega athuguðu máli.
Það er í sambandi við þetta mikla átak félagsins, sem Úlfar læknir Þórðarson hefur
getið sér þann orðstý, sem seint mun fyrnast. Hann hefur verið formaður Hlíðar
endanefndar um árabil og íþróttahússnefndar frá því hún var stofnuð og er enn, og á
honum hefur mætt að öllum jafnaði meginþáttur framkvæmdanna.
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Vel heppnaðar
fjáröflunarsamkomur hjá
meistaraflokki karla og
kvenna í knattspyrnu

Í byrjun árs stóð meistaraflokkur kvenna í knattspyrnu fyrir vel
heppnuðum nýjársfagnaði og lögðu stelpurnar mikið á sig við undirbúning og framkvæmd. Fjöldi manns mætti og skemmti sér konunglega og rann allur ágóði til flokksins. Skömmu síðar hélt meistaraflokkur karla sambærilega skemmtun sem einnig tókst í alla
staði vel. Á meðfylgjandi myndum má sjá stemninguna á þessum
samkomum og tala þær sínu máli. Vonandi verður áframhald á
samkomum af þessu tagi og eru Valsmenn nær og fjær hvattir til
að hlýða kallinu og skemmta sér saman kvöldstund og rækta
félagsandann og samhliða styðja við bakið á uppbyggingarstarfinu. Ljósmyndir: Guðni Olgeirsson.

Valskórinn í maí 2010
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Égermjögstolt
afþvíaðveraValsari

Útsendari blaðsins náði að ræða við formann Valskórsins, Helgu Birkisdóttur,
eftir vel heppnað aðventukvöld í Friðrikskapellu nú á aðventunni
Hvernig hefur árið verið hjá Valskórn
um? „Það hefur verið mjög hefðbundið.
Við hófum æfingar fyrir vortónleikna
strax í janúar. Einn liður í þeim undir
búningi er að fara í eins dags æfingabúð
ir í Sólheima í Grímsnesi. Þar er mjög
flott aðstaða. Við borðum saman morg
unmat, förum svo yfir í kirkjuna og
æfum. Þiggjum svo góða máltíð í hádeg
inu og syngjum svo fram undir kvöld

mat. Vortónleikarnir voru svo í maí í
Áskirkju. Dagsetning tónleikanna var
ákveðin með löngum fyrirvara. En eins
og við vitum er Valur sigursælt félag
þannig að svo óheppilega vildi til að tón
leikarnir voru einmitt sama kvöld og
meistaraflokkur karla í handbolta keppti
fjórða úrslitaleikinn í Íslandsmótinu við
Hauka. Valsmenn gátu þarna knúið fram
oddaleik, sem tókst. Valskórinn var fjarri

Halldór Einarsson (Henson) og Helga Birkisdóttir formaður Valskórsins á
aðventustund kórsins í Friðrikskapellu 2010.
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góðu gamni og söng á meðan. Þetta kom
auðvitað niður á aðsókn því tónleika
kórsins sækir talsvert af Valsmönnum.
Tónleikarnir tókust hins vegar mjög vel.
Egill Ólafsson söng með okkur við mikla
lukku og Jónas Þórir lék undir eins og
undanfarin ár. Síðan tók þá sumarfrí og
kórinn kom ekki saman aftur fyrr en í
september.“
Það hefur verið mikið um að vera á
aðventunni? „Jú, við brydduðum upp á
þeirri nýjung að halda aðventutónleika 5.
desember í Friðrikskapellu ásamt
kvennakórnum Heklunum úr Mos
fellsbæ. Daginn eftir sungum við svo fyr
ir heimilismenn í Sunnuhlíð í Kópavogi
og á Hrafnistu. Þessi söngur fyrir eldri
borgara er orðin hefð hjá kórnum. Okkur
finnst þetta mjög gaman og gefandi. Við
vorum síðan að ljúka við að syngja ásamt
karlakórnum Fóstbræðum á hinu árlega
aðventukvöldi Friðrikskapellu.“
Það er sem sagt gaman í Valskórnum?
„Mjög gaman. Við verðum auðvitað líka
að segja frá því að af og til höldum við
kórpartý. Þau eru reyndar ekki eins vel
auglýst og tónleikar kórsins. Þar er mikið
sungið því oft tengjum við saman góða
æfingu t.d. á seinni hluta laugardags og
svo gleðskap á eftir.
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Egill Ólafsson, sem söng með
Valskórnum á vortónleikum í
maí 2010, ásamt Báru Grímsdóttur, stjórnanda kórsins og
Jónasi Þóri, undirleikara.

Gengur vel að fá fólk kórinn? „Kjarn
inn er nú sama fólkið en það bætast alltaf
einhver ný andlit í hópinn.“
Allt Valsarar? „Nei, það er þarna t.d. ein
mamma sem á efnilegan dreng í hand
boltaliði FH. Flestir hafa þó einhver tengsl
við Val eða tengjast meðlimum kórsins.
Margir búa í nágrenni Hlíðarenda.“
Hvetur þú ekki Hlíðabúa og Valsara
hvar sem er að ganga til liðs við kór
inn? „Ekki spurning. Nú er afmælisár
framundan svo það yrði gaman ef kórinn
myndi eflast og fjölga í röddum. Kórinn
er annars ágætlega mannaður. Við erum
um tuttugu og fjögur sem mætum reglu
lega á æfingar. Mjög góður hópur.“
Kórinn er heppinn með stjórnanda.
„Við vorum alveg einstaklega heppinn að
fá Báru Grímsdóttur til okkar. Hún bæði
útsetur og semur fyrir kórinn og er mjög
fagleg í sínu starfi. Bára hefur mikinn
metnað fyrir hönd kórsins sem er á mik
illi uppleið.“
Hvað stendur til hjá kórnum á 100 ára
afmæli Vals? „Það stendur nú ýmislegt
til. Það á víst að efna á ný til þrettándahá
tíðar á Hlíðarenda, kórinn mun koma að
henni, við mætum allavega til að syngja
með. Í maí er svo sjálft afmælið. Þá verð
ur heilmikið húllumhæ og síðan eru það
vortónleikarnir. Svo er hugsanlega eitt
hvað meira í pípunum sem ekki er alveg
klárt núna. Kórinn vill endilega láta til
sín taka innan félagsins þar sem það á
við og taka þátt í þeim viðburðum sem
hér eru. Við tengjumst þessu félagi og
hér eigum við heima. Okkur finnst mjög
gaman af því að kórinn er nýlega farinn
að taka þátt í athöfninni á gamlársdag
þegar íþróttamaður Vals er tilnefndur.
Valur er eina íþróttafélagið á Íslandi sem
er með kór innan sinna vébanda. Það er
bara mjög sérstakt. Við höfum líka glæsi
lega aðstöðu bæði íþróttahúsið og félags
aðstöðuna og svo að sjálfsögðu Frið
rikskapellu sem við notum óspart.“
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Þú sjálf kemur víða við í félagsstarf
inu? Þú ert ekki bara formaður kórsins.
„Nei, ég er formaður kórsins og móðir og
svo hef starfað í heimaleikjanefnd meist
araflokks karla í knattspyrnu í sex til sjö
ár. Ætli ég fari nú ekki að draga mig út úr
þessu, ja, reyndar er systursonur minn
kominn í liðið núna, það er aldrei að vita
nema ég haldi eitthvað áfram. Annars var
ástæðan fyrir því að ég dróst inn í þetta
að sonur minn, Birkir Már Sævarsson,
lék með meistaraflokki áður en hann hélt
til Noregs. Þegar hann á sínum tíma fór
að banka þar á dyrnar fór ég að vera í
kringum liðið. Ég var alltaf hérna. Við
höfum alltaf fylgt báðum strákunum í
allt. Mætt á flest alla leiki. Það þarf að
vera mikið að, eða mikið að gera til að
við mætum ekki á leik. Það var árið 2004
að ég tók að mér sjá um að gefa báðum
liðum mat eftir leiki og plataði Eddu vin
konu mína með mér í það. Þá hafði
umgjörðin í kringum liðið ekki verið
alveg eins og menn vildu. Njáll Eiðsson
var þá að þjálfa hér og svo hélt ég áfram
eftir að Willum kom. Þá fór ég nú reynd
ar að gefa strákunum líka að borða fyrir
leik. Það var eitthvað sem Willum hafði
kynnst hjá KR. Maturinn var nú oftast
eldaður í litla eldhúsinu mínu í Eskihlíð
inni. Einn leikur hjá meistaraflokki karla
var alveg tveggja daga undirbúningur hjá
okkur. Þetta var alveg rosalega gaman og
strákarnir voru alveg sérlega þakklátir.“
Svo er bóndinn, Sævar Geir Gunnleifs
son, liðsstjóri meistaraflokks? „Jú, en
hann er líka í kórnum svo þetta er óskap
lega þægilegt. Við göngum mikið hingað
að Hlíðarenda því auk kórsins og alls
hins komum við hingað á hverjum laug
ardagsmorgni og tippum og reyndar er
hann líka í Fálkunum. Mér finnst ég vera
annan hvern dag hér á Hlíðarenda og mér
leiðist það ekki því ég er mjög stolt af
því að vera Valsari.“
Eftir Jón Guðmundsson

Guðmundur
Ingimundarson
fæddur 26. október 1924
dáinn 13. júlí 2010

Kveðja frá Knattspyrnufélaginu Val
Við Valsmenn viljum í nokkrum orð
um minnast fallins félaga. Það var dæmi
gert fyrir Guðmund Ingimundarson og
hans trúmennsku að hans starfsferill var
aðeins tileinkaður einu fyrirtæki og svo
sannarlega átti aðeins eitt íþróttafélag hug
hans allan. Valsmenn sem til Guðmund
ar þekktu minnast manns sem var hóg
vær en eljusamur og var ávalt tilbúinn að
leggja sitt af mörkum þar sem þörfin var.
Guðmundur varð aldrei íþróttahetja í þeim
skilningi sem við leggjum í orðið í dag
þótt knattspyrna ætti hug hans allan. En
sem félagsmálamaður var hann tvímæla
laust hetja og hjálparhella að Hlíðarenda.
Guðmundur sinnti stjórnarstöfum í skíða
og knattspyrnudeildum Vals og sinnti
störfum í fjölda nefnda svo sem móta
nefnd, minjanefnd, húsnefnd svo eitthvað
sé nefnt auk þess sem hann þjálfaði knatt
spyrnu. Guðmundur var maður orða sinna
og þegar hallaði undan fæti í starfi skíða
deildarinnar, sem rak á þeim tíma skála í
Sleggjubeinsdal, lofaði Guðmundur því
að hann skyldi ávalt vera til staðar í skál
anum á ákveðnum tíma. Guðmundur stóð
við sitt þótt mæting hefði ekki verið sem
skyldi skipti eftir skipti. Samferðamenn
Guðmundar í Val minnast afar vand
aðs manns með þakklæti í huga. Eins og
framámaður í félaginu komst eitt sinn að
orði er Valur ekkert nema, „ég þú og allir
hinir“. Þannig verður það ávallt og styrk
leiki félagsins byggir á trúmennsku og
stuðningi sinna félagsmanna, félaga eins
og Guðmundar Ingimundarsonar. Knatt
spyrnufélagið Valur stendur í þakkar
skuld við góðan félaga sem nú er fallinn
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Minning
frá. Hann var alla tíð sannur Valsmaður
sem fyrr á árum lagði hönd á plóg og skóp
ásamt öðrum með ötulu starfi sínu grunn
að því blómlega starfi og þeim góða anda
sem við þekkjum á Hlíðarenda í dag. Nú
þegar hundrað ára afmæli félagsins nálgast
verðum við sem í dag störfum fyrir félagið
að leggja áherslu á að halda á lofti sögu
Vals og nöfnum þeirra fjölmörgu Vals
manna sem tóku virkan þátt í starfi félags
ins í gegnum árin. Guðmundur vann árum
saman óeigingjarnt starf fyrir Val og fyr
ir það vill Knattspyrnufélagið Valur þakka
við þessi tímamót. Allir Valsmenn standa
í þakkarskuld við þann góðan félaga sem
við kveðjum í dag. Ég vil hér fyrir hönd
Knattspyrnufélagsins Vals senda fölskyldu
Guðmundar Ingimundarsonar innilegar
samúðarkveðjur.
Hörður Gunnarsson, formaður Vals

efalaust muna einnig fjölmargir eftir hon
um þar sem hann sat á sínum bás í Kola
portinu og seldi myndir eftir sig og önn
ur handverk.
Knattspyrnufélagið Valur kveður og
þakkar Hjálmari Br. Jóhannssyni sam
fylgdina og sendir fjölskyldu hans bestu
jóla og nýárskveðjur.
K.H.S.

UnnurJónasdóttir
fædd 23. maí 1923
dáin 1. desember 2010

HjálmarBreiðfjörð
Jóhannsson,pípulagningameistari
fæddur 22. júlí 1922
dáinn 27. janúar 2010

Hjálmar var einn af þessum fjölmörgu
Valsmönnum sem unnu félagi sínu af heilu
hjarta. Segja má að hann hafi verið fædd
ur Valsmaður. Hann kynntist Knattspyrnu
félaginu Val á sínum yngri árum og æfði
og lék með félaginu á uppvaxtarárum sín
um. Alla ævi sína fylgdist hann með sínu
félagi af miklum áhuga og sótti nær alla
kappleiki sem hann gat hvort sem þeir fóru
fram í Reykjavík eða úti á landi. Hjálmar
lét það ekki aftra sér á sínum síðustu ævi
árum að sækja leiki Vals þó svo fæturnir
væru farnir að gefa sig.
Eiginkona Hjálmars var Guðmunda
Dagmar Sigurðardóttir og eignuðust þau
4 börn. Sem fyrr segir var Hjálmar ötull
fylgismaður Knattspyrnufélagsins Vals og
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Fallin er frá elskuleg, ástrík, hjartahlý og
kraftmikil kona, Unnur Jónasdóttir, 87 ára
að aldri, sem sannarlega tengdist okkar
ástkæra félagi sterkum böndum.
Hún giftist móðurbróður mínum, Her
manni Hermannsyni, sigursælasta mark
verði félagsins árið 1946 og bjó hún þeim
og einkadóttur þeirra Gunnfríði fallegt og
kærleiksríkt heimili að Sjafnargötu í miðju
Valshverfinu. Þau voru sannir höfðingj

ar heim að sækja og þær voru ófáar gleði
stundirnar með þeim, enda bæði með
óvenju létta lund og verulega gestrisin.
Hermann var alla tíð gamansamur gleði
gjafi og Unnur hláturmild og hressandi.
Það ríkti alltaf eftirvænting að heim
sækja fjölskylduna, bornar voru fram
kræsingar af minnsta tilefni og Hermann
tók þá gjarnan upp fiðluna og skapaði
réttu stemninguna. Baðstofan á efri hæð
inni var hálfgert minjasafn, að mestu tengt
glæsilegum knattspyrnuferli húsbóndans,
en hann hélt öllum sínum verðlaunagrip
um vel til haga. Unnur stóð eins og klett
ur við hlið Hermanns og studdi hann með
ráðum og dáðum og var aukinheldur á
kafi í alls konar félagsstarfsemi, nánast til
dauðadags.
Hún var á yngri árum í sýningarflokki
Ármanns í fimleikum og sýndi meðal ann
ars á Alþingishátíðinni 1944 á Þingvöll
um. Hún starfaði mikið fyrir Sjálfstæð
isflokkinn og var gerð að heiðursfélaga í
Hvöt árið 1997. Hún var í 18 ár formað
ur Mæðrastyrksnefndar og var árið 2001
sæmd Fálkaorðunni fyrir þau göfugu störf.
Þá var hún fyrsti formaður Lionsklúbbsins
ÝR í Kópavogi og mjög virk í safnaðar
starfi Hallgrímskirkju. Með Unni er geng
inn glæsileg og góð kona, sem studdi eig
inmann sinn og Val af heilum huga. Það
var því engin tilviljun að þegar Gunnfríð
ur dóttir þeirra lét skíra frumburðinn sinn
þá var hann skírður Valur Snær.
Ég vil fyrir hönd okkar Valsmanna og
ekki síst öllum þeim sem kynntust þeim
hjónum þakka fyrir frábær kynni og megi
minning þeirra beggja lifa um ókomin ár í
hjörtum okkar allra.
Blessuð sé minning Unnar Jónasdóttur.
Hemmi Gunn

Valsblaðið 1973

REGLUSEMI

Meira til gamans verður látin fylgja hér með samþykkt sem gerð var í Val fyrir um
25 árum og er í gildi enn, a.m.k. hefur hún ekki verið felld niður að því er bezt er
vitað. Hún er þannig:
1. Að leikmenn í fyrsta aldursflokki neyti ekki víns tveim vikum fyrir mót eða
einstaka leiki, svo og meðan mót stendur yfir.
2. Að algert bindindi sé á íþróttaferðalögum Vals, þar til síðasti leikur hefur verið
leikinn.
3. Að í öðrum aldursflokki verði algjört vínbindindi.
4. Að þeir piltar einir í 3. fl. sem ekki reykja komi til greina í kapplið.
5. Að á æfingum í fjórða flokki verði drengjunum ekki þolað að hafa í frammi
ljótt orðbragð eða ósiðlega framkomu og að vítt verði þegar í stað þar sem brotið fór
fram, með aukaspyrnu eða vítaspyrnu.
6. Að allir þeir, sem mæta fyrir félagið á einhverjum vettvangi, séu ekki undir
áhrifum áfengis.
Frímann Helgason
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Jóhannes
Bergsteinsson
fæddur 3. janúar 1912
dáinn 10. desember 2010

Í mörg ár lét Jóhannes að sér kveða,
jafnt innan vallar sem utan. Hann kom víða
við sögu og m.a. var hann í fyrstu lands
liðsnefnd Íslands í knattspyrnu. Jóhannes
lagði hart að sér og uppskar eftir því, Hann
var atorkumaður og hafði mikinn metn
að.Jóhannes var í forystusveit þeirra sem
stóðu að kaupunum á félagssvæði Vals
að Hlíðarenda. Hann var óþreytandi elju
og athafnamaður á félagssvæði Vals og sá
m.a. um múrverk þegar gamla íþróttahúsið
að Hlíðarenda var byggt.
Nafn Jóhannesar Bergsteinssonar heið
ursfélaga í Val er skráð með gylltum stöf
um í sögu félagsins. Guð blessi minningu
einstaklega góðs félaga. Valsmenn votta
aðstandendum Jóhannesar innilegrar sam
úðar um leið og við þökkum fyrir áratuga
langa farsæla vegferð að Hlíðarenda.
f.h. Knattspyrnufélagsins Vals
Hörður Gunnarsson
formaður

Kveðja frá Knattspyrnufélaginu Val
Með Jóhannesi Bergsteinssyni heiðurs
félaga í Val er einn af mætustu sonum
félagsins fallinn frá. Frá því að Valur var
stofnaður fyrir hart nær öld hafa heiðurs
félagar í Val verið ellefu en með Jóhann
esi eru þeir nú allir fallnir frá. Að hlotnast
nafnbótin „heiðursfélagi“ er æðsta við
urkenning sem einstaklingi hlotnast inn
an félagsins og þá nafnbót bera aðeins
þeir félagar okkar sem með óeigingjörnu
starfi hafa lagt gjörfa hönd að uppbygg
ingu félagsins. Jóhannes var jafnaldri Vals
og samleiðin því löng og farsæl jafnt inn
an vallar sem utan. Þegar saga Vals er
skoðuð kemur nafn Jóhannesar oft upp
og þá í tengslum við góða sigra og gjöf
ult starf fyrir félagið. Jóhannes lék sinn
fyrsta meistaraflokksleik árið 1929, þá 17
ára. Hann þótti leikinn og útsjónarsamur
og varð sjö sinnum Íslandsmeistari á ferli
sínum. Væntanlega er eftirminnilegasti
titillinn sá fyrsti sem Valur vann í meist
arflokki, en það var árið 1930 og skor
aði Jóhannes bæði mörk Vals í 2:1 sigri á
KR. Með þessum sigri rættist langþráð
ur draumur Valsmanna. Jón Sigurðsson,
þá formaður Vals, lýsti stundinni síðar:
„… minnistætt verður mér sigurmarkið,
sem Jóhannes skoraði, ekki aðeins fyr
ir það að það gerði út um leikinn, heldur
af því hve snilldarlega það var gert. Hann
fékk langa sendingu frá hægri kanti fram
og inn undir vítateiginn. Jóhannes sér
hvar knötturinn muni koma niður, hleyp
ur þangað í áttina að marki KR og áður en
knötturinn snertir völlinn, fleytir Jóhann
es honum viðstöðulaust með fastri spyrnu
inn í netið.“
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um hans var algengt að vinir föður hans
úr Val kæmu í kaffi á Ljósvallagötuna eft
ir kappleiki. Jón æfði og keppti með yngri
flokkum Vals í knattspyrnu og handbolta,
en á fullorðinsárum var hann endurskoð
andi ársreikninga Vals og sat í fulltrúaráði
félagsins.
Jón lauk stúdentsprófi frá Menntaskól
anum í Reykjavík árið 1940 og fékk fyrst
vinnu sem vallarvörður á Melavellin
um þar sem hann átti mikil samskipti við
breska hermenn sem æfðu þar knattspyrnu
á daginn. Árið l941 réðst hann sem gjald
keri til embættis Tollstjórans í Reykjavík,
en árið 1953 var hann ráðinn aðalgjaldkeri
Iðnaðarbanka Íslands h.f., þar sem hann
starfaði þar til hann fór á eftirlaun.
Jón starfaði mikið að félagsmálum,
var félagi í Oddfellowreglunni, Karlakór
Reykjavíkur, þar sem hann var formaður
og sat í stjórn Sambands ísl. bankamanna,
ásamt ýmsum öðrum félagsstörfum. Jón
var kvæntur Ágústu Jónasdóttur Berg
mann og eignuðust þau 5 börn.
A.B.
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JónG.Bergmann
fyrrv.aðalféhirðir
fæddur 31. október 1920
dáinn 22.nóvember 2010

Kveðja frá Knattspyrnufélaginu Val
Jón G. Bergmann var fæddur á Eyrar
bakka þann 31. október 1920 og lést þann
22.nóvember 2010. Foreldrar hans voru
þau Andreas S.J. Bergmann og Guðmunda
Bergmann. Árið 1925 fluttist fjölskyldan
til Reykjavíkur þar sem Andreas byggði
hús að Ljósvallagötu 24.
Andreas faðir Jóns var fljótt eftir flutn
inginn til bæjarins kallaður til félagsstarfa
fyrir Val , og þó að hann væri ekki keppn
ismaður í íþróttum stundaði hann alla tíð
líkamsrækt eins og sund og skíðagöng
ur og síðustu árin badminton, allt fram á
níræðisaldur. Æskuheimili Jóns stóð rétt
við gamla Melavöllinn, og á uppvaxtarár

TÖPIN Á FÆRIBANDI

Meistaraflokkur karla í Val (hand
knattleik) hefur lengi verið stjórnar
mönnum félagsins torráðin gáta.
Ástæðan til þess hefur fyrst og fremst
verið sú, að leikir flokksins, hafa um
mörg undanfarin ár verið svo misjafn
ir að gæðum, það þurft hefur hálf
gerða dulspekinga til þess, að spá fyr
ir um úrslit leikja. Á síðastliðnu ári
tókst flokkum að sigra á Reykjavíkur
mótinu og virtist nú áðurnefnd gáta að
vera að leysast á ljómandi skemmti
legan hátt. En Adam stóð ekki lengi
við. Töpin komu á færibandi í
Íslandsmótinu. Tóti og Co. sáu, að
eitthvað varð að gera til þess, að fá úr
því skorið hvort flokkurinn ætlaði að
vera lið eða véfrétt. Ákveðið var að
senda flokkinn til framandi landa, því
að ekkert er vænlegra til eflingar
keppnisliði, bæði félagslega og vegna
þeirrar reynslu, sem fæst í slíkum
ferðum.
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