HAPPY 70TH ANNIVERSARY!!!
CONGRATULATIONS TO THE WOMEN'S TEAM FOR THE PROMOTION TO THE PREMIER LEAGUE!!!
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Erum á réttri leið
Núverandi aðalstjórn félagsins tók við á aðalfundi félagsins 15. júlí
2015. Ný stjórn setti strax í forgang aðstöðumál og lagfæringar á
umhverfi félagsins sem og að styrkja fjárhag félagsins. Það má segja
að svæðin okkar á þessum tíma hafi ekki litið vel út. Stúkan ónýt
og í niðurníðslu við Valbjarnarvöll, stúkan við gervigrasið að ryðga í
sundur, allar girðingar meira og minna ónýtar o.s.frv.

af líkamsræktarstöðvum í nágrenninu.
Félagið keypti 200 fm tjald sem staðsett er við austurenda gervigrasvallarins. Ráðast þurfti í töluverðar framkvæmdir til að jarðvegsskipta og helluleggja jarðveginn undir tjaldinu. Tjaldið hefur verið
mikið notað í kringum heimaleikina og einnig á knattspyrnumótunum okkar. Einnig voru keyptir bekkir og stólar fyrir 200 manns.
Nú í sumar gáfu svo eldri leikmenn félagsins hljóðkerfi til að hafa í
tjaldinu.

Öll mannvirkin sem Þróttur notar eru eign Reykjavíkurborgar og það
er því á ábyrgð borgarinnar að veita þeim eðlilegt viðhald, sjá til þess
að girðingar séu í lagi o.s.frv. Í hönd fóru fjölmargir fundir með
Reykjavíkurborg sem heilt yfir gengu vel og má segja að nú sé mjög
margt í mun betra ástandi og allt önnur ásýnd á félagssvæðinu en
áður var, þótt vissulega megi alltaf gera betur.

Búið er að skipta um alla stóla og borð í hátíðarsalnum okkar sem er
með mun betri ásýnd en áður var. Einnig er komið nýtt hljóðkerfi
og gott svið sem hægt er að nota líka í tjaldinu okkar. Einnig hefur
verið fjárfest í öflugu myndavéla- og eftirlitskerfi frá Securitas. Tugir
myndavéla hafa verið settar upp bæði úti og inni, en talsvert bar á
þjófnuðum á svæðinu. Kerfið hefur strax sannað sig því eftir að það
kom upp hefur varla komið upp þjófnaðarmál.

Haustið 2015 var sett nýtt gervigras á aðalvöll félagsins, Eimskipsvöllinn. Grasið var stærra en það sem áður var. Nú eru fjögur ár liðin
og því miður kominn aftur tími á að endurnýja grasið á nýjan leik.
Iðkendur okkar eru það margir að grasið eyðileggst mun hraðar en
telst eðlilegt. Það segir sig sjálft að þegar hátt í 900 iðkendur nota
eitt og sama grasið eyðileggst það hratt. Ekkert gervigras í Reykjavík
er notað jafn mikið og okkar gras. Iðkendum hefur fjölgað jafnt og
þétt sl. ár og nú er raunverulega hætta á að við getum ekki tekið við
fleirum vegna aðstöðuleysis yfir vetrartímann. Ljósin á gervigrasvellinum eru löngu úrelt og er komið samþykki á að setja upp ný ljós
við völlinn nú í vetur. Þau eyða minni orku og ljósmengun frá þeim
er mun minni en frá núverandi ljósum.

Valbjarnarsvæðið hefur tekið miklum breytingum eftir að það náðist í
gegn að fjarlægja gömlu steinstandana og stúkuna. Við þetta stækkar
æfinga- og keppnissvæðið umtalsvert og er nú hægt að leika þvert á
tveim löglegum völlum auk þess sem til varð verulegt aukið æfingasvæði. Í áætlun félagsins til næstu fimm ára gerum við ráð fyrir að á
svæðið komi allavega tveir nýir upplýstir og upphitaðir gervigrasvellir. Okkar von er sú að strax á næsta ári hefjist framkvæmdir við
gerð þessara nýju valla þannig að þeir verði tilbúnir til notkunar
veturinn 2020 – 2021.

Stúkan við gervigrasið hefur verið endurnýjuð og er nú hið glæsilegasta mannvirki. Þetta var mikil framkvæmd sem tók langan tíma, en
allt burðarvirki var fjarlægt og stúkan byggð upp að nýju. Komið var
fyrir góðri aðstöðu fyrir fjölmiðlafólk og keypt fullkomið hljóðkerfi.
Stúkan tekur um 900 manns í sæti eftir breytingar.

Þegar aðstaða okkar er skoðuð í samanburði við önnur hverfisfélög
í Reykjavík, hafa þau öll eigið íþróttahús og sum tvö eða þrjú og
sama á við um gervigrasvelli. Það er ekki sanngjarnt á neinn hátt að
börn og íbúar við Laugardalinn hafi ekki sömu tækifæri til að stunda
inniíþróttir og íbúar annarra hverfa. Við Þróttarar búum í hverfi sem
hefur stækkað og mun stækka enn frekar á næstu árum í kjölfar
þéttingu byggðar. Aðalstjórn félagsins setti sér skýra framtíðarsýn
sem er til umfjöllunar hjá Reykjavíkurborg. Samkvæmt henni mun
félagið fá nýtt íþróttahús, sem einnig nýtist Laugarnesskóla og
Laugalækjarskóla, og a.m.k tvo nýja gervigrasvelli á Valbjarnarsvæðið.

Árum saman hafði stóri salurinn í kjallaranum verið leigður út. Við
ákváðum að taka hann undir starfsemi félagsins og breyta honum í
lyftinga- og endurhæfingasal. Við höfum fjárfest í töluvert af búnaði
og er aðstaðan mikið notuð af öllum deildum og fjölda flokka. Þetta
kemur sér vel fyrir deildirnar sem þurfa ekki lengur að kaupa aðstöðu
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Viðræður eru í gangi við Reykjavíkurborg og vonumst við eftir góðri
niðurstöðu nú á haustmánuðum.
Flaggskip félagsins eru örugglega stóru knattspyrnumótin sem við
höldum, Capelli Rey Cup og VÍS mótið. Þessi tvö frábæru mót hafa
gengið sérlega vel árum saman og aðsókn alltaf mikil, en undanfarin
fjögur ár hefur verið uppselt á Capelli Rey Cup. Þessi mót eru okkur
til mikils sóma og frábær vitnisburður um öflugt starf í félaginu.
Framtíð félagsins er sannarlega björt og við sem erum í forystu þess
erum sannfærð um að með bættri aðstöðu getum við veitt fleiri
börnum í hverfinu tækifæri til að taka þátt í starfinu og í framtíðinni
náð enn betri árangri. Við erum með hæft og reynt starfsfólk og góða
blöndu af efnilegum og reyndum þjálfurum. Krakkar frá okkur eru
í úrtökum landsliða auk þess sem all nokkrir eru fastamenn í yngri
landsliðum Íslands.

sýning um félagið sem opnar 28.september. Þar verða sýndir munir,
treyjur og margt fleira sem ekki hafa verið sýndir áður og tengjast
sögu félagsins. Einnig verður síðar á árinu frumsýnd heimildarmynd
um Þrótt, við ætlum að halda sögukvöld o.fl. Ég hlakka til að sjá sem
flesta á þessum skemmtilegu viðburðum sem framundan eru.
Að lokum vill ég þakka hinum fjölmörgu sjálfboðaliðum sem koma
að svo mörgum störfum í félaginu og vinna mjög óeigingjarnt starf.
Einnig þakka ég formönnum deilda, stjórnum, þjálfurum og starfsfólki fyrir góð störf á afmælisárinu.
		
Til hamingju með afmælið,
		Finnbogi Hilmarsson,
		Formaður Þróttar.

Það hefur verið virkilega gaman að taka þátt í þeim viðburðum sem
tengst hafa afmælinu á árinu. Framundan er mjög áhugaverð sögu-

HÚSASMIÐJAN OG BLÓMAVAL ÓSKA ÞRÓTTI
TIL HAMINGJU MEÐ 70 ÁRA AFMÆLIÐ!

Halldór Sigurðsson, tekur fyrstu spyrnuna á nýja malarvellinum 1969.

Saga Þróttar - enn sem komið er ...
Þann 5. ágúst síðastliðinn fagnaði Þróttur 70 ára afmæli sínu.
Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan félagið var stofnað í bragga
við Ægisíðuna í vesturbæ Reykjavíkur. Fyrir marga yngri iðkendur er
það eflaust framandi hugsun að Þróttur hafi í árdaga verið nágranni
KR-inga. Undanfarin 20 ár hefur félagið fest sig í sessi í Laugardalnum, og meiri að segja er sá kafli í sögu félagsins þegar það
starfaði í Sæviðarsundinu farinn að vera fjarlæg fortíð fyrir marga
Þróttara.

Í kringum 1920 fór hin nýja höfuðborg Íslands ört stækkandi. Erfiðlega gekk þó að útvega húsnæði handa vaxandi stétt verkamanna og
brá Reykjavík á það ráð að heimila mönnum að reisa ódýr hús á Holtinu. Lagðar voru götur sem drógu nöfn sín af fuglum, s.s. Arnargata
eða nú hið horfna götuheiti Lóugata; svo einhverjar séu nefndar.
Lífæð hverfisins var þó Fálkagatan og þar bjuggu báðir stofnendur
Þróttar. Síðar reis nýtt hverfi, Hagarnir, á þessum stað og gamla
byggðin á Holtinu tvinnuð saman við hið nýja hverfi.

Þegar ég var að alast upp í Þrótti, á 10. áratugnum, þá heyrði maður
stundum þá söguskoðun að tilurð Þróttar hafi verið með þeim hætti
að eitt sinn hafi KR-ingur sparkað bolta yfir grindverkið við Melavöllinn og ungir drengir á Holtinu tekið hann upp og Knattspyrnufélagið Þróttur hafi þar með verið stofnað. Sagan á bakvið upphaf
Þróttar er auðvitað með allt öðrum hætti, en það er áhugavert að
þessi „skrítla“ kemur fyrir í fimm ára afmælisblaði sem félagið gaf út
árið 1954.

Í landi Skildinganess hafði um svipað leyti verið byrjað að bjóða
mönnum til sölu lóðir undir hús. Hverfið sem myndaðist stóð þó
utan Reykjavíkur og tilheyrði allt til ársins 1932 Seltjarnarneshreppi.
Þetta hverfi er þekktast sem Skerjafjörður í dag, og þá oft talað um
Litla- og Stóra Skerjafjörð eftir að Reykjavíkurflugvöllur skar hverfið
í tvennt.
Á 3. áratug 20. aldar hafði því myndast nokkuð stæðilegt hverfi,
sem var einkum byggt verkamönnum. Nokkur rígur átti það til að
myndast milli pilta í hverfunum sem stundum brutust út í átökum
þeirra á milli, þar sem ýmsum bareflum var beitt. Það hafði þó gefist
ágætlega að sameina drengina í knattspyrnuiðkun og kepptu þá
strákarnir ýmist við hvor aðra eða sameinuðust til að leika við önnur
lið í Reykjavík. Þessi sameiginlegu lið voru jafnan kölluð Þróttur.
Á árum seinni heimsstyrjaldar varð nokkur kippur í knattspyrnu á
Holtinu, því hernámsliðið hafði mikinn áhuga á að spreyta sig gegn
heimamönnum. Árið 1945 var stofnað Ungmennafélag Grímsstaðaholts, sem segja má að sé forveri Þróttar. Ungmennafélagið fékk
gefins herbragga ofan frá Baldurshaga, í útjaðri borgarinnar, og var
bragginn fluttur á Ægisíðu og nefndur Skálinn. Ungmennafélagið
starfaði af miklum móð fyrst um sinn, en þegar fram liðu stundir var
starfsemi þess einkum bundin við ýmis konar viðburði fremur en
íþróttir. Það var þá sem hugmyndin um að endurvekja knattspyrnufélagið kom til.

Rætur Þróttar
Fyrir 70 árum var ólíkt um að litast í Reykjavík. Seinni heimsstyrjöldinni var ný lokið en hún hafði markað djúp spor í efnahagssögu
Íslands. Í Reykjavík voru áhrif hernámsins sennilega hvergi eins
áberandi eins og á þeim slóðum þar sem Þróttur sleit barnsskónum.
Þar var herflugvöllur lagður í gegnum hverfið og mörg braggahverfi
reist. Þegar hernámsliðið fór að týnast úr landi í lok styrjaldarinnar
fluttu barnmargar fjölskyldur inn í braggana, og íbúatala hverfisins
margfaldaðist. Hverfin tvö sem höfðu myndast, annars vegar í Skerjafirðinum og hins vegar á Grímsstaðaholtinu voru í raun úthverfi frá
borginni, eitthvað sem mörgum þætti ótrúlegt að hugsa til í dag. Á
Holtinu hafði um miðja 19. öld myndast gisin byggð tómthúsmannabýla, sem svo voru nefnd. Tómthúsmennirnir sem þau reistu voru
menn sem lifðu einkum af sjávarnytjum, og höfðu lengi verið þyrnir í
augum bænda sem sögðu húsin þeirra vera tóm; enda sjaldan að finna
búfénað undir sama þaki. Miðstöð útgerðar í hverfinu var Grímsstaðavörin, og þar var róið alveg fram undir lok síðustu aldar.

Stofnendur Þróttar voru tveir, þeir Halldór Sigurðsson og Jón Eyjólfur
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Jónsson. Í hverfinu var Halldór þekktastur sem Dóri fisksali. Hann
hafði marga fjöruna sopið og víða komið við á ævinni. Sem ungur
maður slapp hann lifandi úr snjófljóðinu í Hnífsdal 1910. Hann fór til
Noregs á árum fyrri heimsstyrjaldar, gerðist háseti á bátum og varð
fyrir þeirri skelfilegu lífsreynslu að í tvígang var bátum sem hann var
á, sökkt af Þjóðverjum. Þegar hér var komið sögu var Dóri þó sestur
að á Holtinu og bjó ásamt Jósefínu frá Nauthól, frægri spákonu í
bænum, börnum hennar og barnabörnum. Sagan af þessari fjölskyldu
varð síðar innblástur að einni vinsælustu bókaseríu síðari ára sem
aftur varð svo efniviður kvikmyndarinnar Djöflaeyjan. Dóri fékkst
við að selja húsmæðrum í hverfinu, og raunar fleiri hverfum borgarinnar fisk. Aðstoðarmaður hans var systursonur Jósefínu, Eyjólfur
Jónsson. Eyjólfur var afbragðs íþróttamaður og átti eftir að verða
landsþekktur sem Eyjólfur sundkappi, og þreytti mörg fræg sundafrek s.s. Drangeyjarsund, Viðeyjarsund og fleiri.

félaginu gamalt járnklætt timburhús sem stóð við Grensásveg, gegn
því að húsið yrði flutt af lóðinni. Húsinu var komið upp við Sæviðarsund, málað og lagað og allt unnið í sjálfboðavinnu. Þann 1. júlí var
húsið og nýr malarvöllur loks formlega tekinn í notkun. Landnámið
varð loksins að veruleika og starfsemi félagsins færðist nú öll austur
í bæ. Stuttu síðar var grassvæði norðan við malarvöllinn sléttað og
notað til æfinga. Fyrir marga yngri iðkendur í dag þá gæti það
hljómað ótrúlegt að æfingar stóran hluta ársins hafi farið fram á möl.
Raunar var fáheyrt að keppnisleikir á Íslandi væru leiknir á grasi, fyrr
en eftir 1970. Malarvöllurinn inni við Sæviðarsund varð árið 1981
fyrsti félagsvöllur landsins sem var upplýstur af flóðljósum.

Stofnfundur Þróttar var haldinn í Skálanum við Ægisíðu þann 5. ágúst.
Stofnmeðlimir voru 37, margir ungir að árum. Mönnum fannst
tilvalið að félagið héti Þróttur, enda hafði nafnið unnið sér inn
sess eins og áður hefur verið nefnt. En hvort félagið ætti að heita
Knattspyrnufélagið Þróttur eða Íþróttafélagið Þróttur var ekki eins
augljóst. Nokkur umræða skapaðist um það, en að lokum var ákveðið
að félagið skyldi heita Knattspyrnufélagið Þróttur, enda var reiknað
með því að knattspyrna yrði efst á baugi hjá hinu nýstofnaða félagi.
Mikill kraftur var í starfsemi félagsins fyrstu árin. Handknattleikur
var stundaður nánast frá upphafi og m.a. fóru stúlkur í hverfinu
fram á að fá úthlutað tíma til æfinga sem og þjálfara. Á næstu árum
varð Þróttur stórveldi í handknattleik kvenna, og urðu t.a.m. fyrstu
Íslandsmeistarar félagsins, árið 1957. En þrátt fyrir háleit markmið
þá var fjárhagur félagsins oft á tíðum þröngur. Það sést best á því
þegar skoðaðar eru fundargerðir félagsins, hve fórnfúsir stofnendur
og aðrir velunnar félagsins voru og borguðu þeir oft úr eigin vasa eitt
og annað sem til féll. Félagið stóð fyrir dansleikjum og kvikmyndasýningum til fjáraflana og þá munaði heldur betur um minna að Ungmennafélagið eftirlét Þrótti Skálann strax 1950; og lognaðist raunar
út af í kjölfarið. En það var mikill efniviður í hverfinu og strax 1951
tókst fjórða flokki að vinna fyrsta bikar félagsins, þegar Þróttur varð
haustmeistari í knattspyrnu.
Á árunum upp úr 1950 fengu rótgrónari íþróttafélög í borginni
úthlutað félagssvæðum. Valsmenn höfðu slegið tóninn fyrir stríð
þegar þeir höfðu keypt Hlíðarenda. Nú fengu KR-ingar úthlutað
svæði við Kaplaskjól og því fór að þrengja verulega að Þrótti. Þróttur
hafði ekki sambærilega aðstöðu. Það notaðist í fyrstu við malarvöll
sem stóð við enda Fálkagötunnar, en síðar völl sem stóð austur af
Háskólanum og nefndist Háskólavöllurinn. Til umræðu var að fá
félagssvæði í Vatnsmýrinni en ekkert varð af þeim áætlunum. Samkeppnin við KR reyndist félaginu erfið og ljóst að til þess að félagið
næði að lifa og dafna þyrfti það að fá sína eigin félagsaðstöðu, og
jafnvel á öðrum stað í borginni.

Jón Ásgeirsson formaður Þróttar heldur uppi teikningum af félagssvæði
Þróttar við Sæviðarsund.

Á fyrstu árum félagsins hafði margs konar íþróttastarfsemi farið fram
í nafni félagsins. Þróttur átti t.a.m. Íslandsmeistara í skautahlaupi.
Þróttarar kepptu í frjálsum íþróttum, bridge og skák. En eftir sem
áður voru það boltagreinarnar sem voru mest áberandi. Árið 1974
bættist sú þriðja við. Hópur nýútskrifaðra íþróttakennara frá Laugarvatni leituðu til félaga í Reykjavík með að stofna þar blakdeild. Bæði
KR og Fram báðust undan, þar sem ekki var pláss fyrir nýja boltagrein hjá þeim, en Þróttarar hliðruðu til í Vogaskóla og úr varð að
Blakdeild Þróttar var stofnuð. Þá strax um haustið vann meistaraflokkur kvenna haustmótið. Næstu árin styrktist staða deildarinnar
og árið 1981 hófst ótrúlega sigurganga hennar, sér í lagi meistaraflokks karla sem urðu Íslands- og bikarmeistarar samfellt árin 1981
til 1987. Æfingar fóru að mestu fram í Vogaskóla, en keppnisleikir í
Hagaskóla, á slóðum Þróttar í Vesturbænum.

Reykjavík stækkaði ört á þessum árum og um og eftir 1960 var hafist
handa við byggingu stórra úthverfa, m.a. inni við Sund; hverfi sem
kallað var Sunda- og Heimahverfið. Þegar Þrótti bauðst að flytjast
þvert yfir borgina, í Austurbæinn, voru uppi skiptar skoðanir. Félagið
hafði verið stofnað á Holtinu og töldu margir Holtarar það óhugsandi
að félagið gæti flutt. Aðrir sáu að framtíð félagsins yrði best borgið
annars staðar. Þegar félagið fagnaði 15 ára afmæli sínu, árið 1964,
afhenti Geir Hallgrímsson borgarstjóri Þrótti til umráða svæði við
Sæviðarsund. Mikill hugur var í Þrótturum og gerður var uppdráttur
að svæðinu. Þar átti að rísa félagsheimili, íþróttahús, frjálsíþróttavöllur auk keppnis- og æfingavalla; bæði gras- og malarvalla.
Nýtt landnám inni við Sund
Þegar menn virtu fyrir sér nýtt félagssvæði Þróttar blasti við þeim
lítið annað en þúfur. Mikið verk var framundan að gera svæðið
þannig úr garði að þar væri hægt að stunda knattspyrnu. Nauðsynlegt var að koma upp félagsheimili sem og æfingaaðstöðu, en nokkur
bið varð á að úr því rættist. Áhugi krakka í hverfinu leyndi sér ekki,
en fyrst um sinn þurftu iðkendur í nýju landnámi Þróttar að sækja
æfingar vestur í bæ.

Gamla járnklædda timburhúsið sem flutt hafði verið á félagssvæði
Þróttar, varð strax full lítið fyrir ört stækkandi félag. Árið 1979 var
ráðist í byggingu nýs félagssheimilis. Félagið náði samkomulagi við
Reykjavíkurborg um að reisa húsið sem m.a. hýsti æskulýðsmiðstöð
hverfsins. Hlutur Þróttar í húsinu var borgaður með skipulögðu
átaki iðkenda sem gengu hús úr húsi í hverfinu og söfnuðu raunar svo
miklum pening að afgangur varð af. Nýja félagsheimilið var því vígt á
30 ára afmæli félagsins 1979.

Framkvæmdir við lagningu malarvallar hófust loks 1969. Borgin gaf
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Í byrjun 9. áratugarins stóð félagið framarlega á öllum sviðum. Blakdeildin var að hefja sína miklu sigurgöngu, handboltamenn í Þrótti
afrekuðu að vinna bikarmeistaratitillinn 1981 og fylgdu því eftir með
eftirminnilegum árangri í Evrópukeppninni árið eftir; og knattspyrnulið félagsins lék í efstu deild. En blikur voru á loft, íbúar hverfisins
voru að eldast og færri börn ólust þar upp en áður. Handboltinn sem
hafði náð svo miklu flugi átti erfitt með að fjármagna rekstur sinn
næstu árin og skuldir hrönnuðust upp. Að lokum fór svo að deildin
hætti að mestu starfsemi 1989. Gullkynslóð blakara í Þrótti eltist
líka, og svo fór að ótrúlegri sigurgöngu þeirrra lauk. En ný kynslóð
blakara var þó handan hornsins og blakarar áttu eftir að ná vopnum
sínum að nýju.

og snemma varð ljóst að ekki yrði af sameiningu. Þróttur tók að sér
handboltann en Ármenningar körfuboltann.
Eins og við höfum rifjað upp þá tók tíma að byggja upp aðstöðuna
inni við Sæviðarsund, og sama var upp á teningnum núna. Það
drógst að leggja nýja tennisvelli og starfsemi tennisdeildar félagsins
var því á hrakhólum um tíma. Eins kom í ljós að Laugardalshöll var
ekki sú lausn sem blakarar og handboltamenn höfðu vonast eftir.
Höllin er öðrum þræði sýninga- og viðburðarhöll og fyrir vikið falla
æfingar reglulega niður. Ekki voru blakvellir settir í Höllina strax og
því var starfsemi blakdeildar að mestu flutt í íþróttahús Kennaraháskólans við Háteigsveg um tíma en yngri flokkar félagsins hafa nú
haft Vogaskóla (eða MS) sem athvarf sitt í yfir 40 ár.

Það voru jafnframt mikil vonbrigði að á 40 ára afmæli félagsins var
meistaraflokkur karla í knattspyrnu í gömlu 3. deildinni, í fyrsta
sinn í sögu félagsins. Það hafði verið skammt stórra högga á milli
en félagið hafði fallið úr efstu deild árið 1985 og svo úr annari deild
1988. Þróttur hafði ráðist í gerð nýs grasvallar á félagssvæðinu í
tilefni 40 ára afmælisins, sem var vígður þá um sumarið. Grunnur
að nýrri stúku reis við norðurenda svæðisins en til bráðabirgða var
komið fyrir lítilli tréstúku, Páfastúkunni, sem Þróttur hafði fengið
gefins eftir heimsókn Jóhannesar Páls páfa 2 fyrr á árinu. En með
hjálp gamalreyndra Þróttara tókst félaginu að vinna sig upp í aðra
deild, í annari tilraun 1990. Um svipað leyti, þ.e. 1989, var ný deild
jafnframt stofnuð í Þrótti, tennisdeild. Komið var upp glæsilegri
tennisaðstöðu við suðurenda malarvallarins, og á næstu árum unnu
tennismenn í Þrótti ótal verðlaun.
Á 9. áratugnum höfðu verið uppi hugmyndir um að flytja starfsemi Þróttar niður í Laugardal. Einkum horfðu menn á svæði sem
KFUM/K hafði við Holtaveg. Mikil uppbygging hafði farið fram á
félagssvæðum annarra félaga í borginni og ljóst að aðstaðan inni við
Sund var orðin aðþrengd. Ýmsar hugmyndir voru þó uppi um hvernig
bæta mætti þáverandi aðstöðu. Til að mynda samþykkti borgarráð
að leggja gervigras yfir gamla malarvöllinn. Gervigrasvellir voru fáir
á þessum árum, fyrsti hafði verið lagður 1984 í Laugardal á þeim
stað þar sem Eimskipsvöllurinn er nú. Um svipað leyti og borgin
var í viðræðum við Þrótt um gervigrasvöll fékk Leiknir fyrst félaga
sinn eigin gervigrasvöll. Þróttarar höfðu þó uppi stærri hugmyndir,
og lögðu til við borgina að skipta á gervigrasvellinum fyrir yfirbyggt
knatthús við vesturenda félagsheimilisins. Þar með hefði Þróttur
orðið fyrst félaga til að taka knatthús í notkun á Íslandi, þó skal þess
getið að ekki hefði verið um heilan knattspyrnuvöll að ræða.

Stjórn Þróttar 2001-2002 - e.r.f.v. Rúnar Már Sverrisson, Ágúst Tómasson,
Stefán Laxdal, n.r.f.v. Kristinn Einarsson, Guðrún Inga Sívertssen.

Þegar við horfum yfir 70 ára sögu Þróttar þá sjáum við nokkrar
áberandi línur. Félagsandinn hefur fleytt félaginu svo ótrúlega langt,
og sannast sagna ótrúlegt að félagið hafi lifað af fyrstu árin á Holtinu.
Um svipað leyti og Þróttur var stofnaður voru önnur knattspyrnufélög stofnuð, sem öll lognuðust út af á skömmum tíma. Þrótti var
ætlað að vaxa og dafna. Það var gæfuspor að flytja félagið austur í
bæ, a.m.k. fyrir mig því annars hefði ég sennilega ekki orðið Þróttari,
verandi alinn upp á Langholtssveginum. Næsta skref var svo flutningur félagsins í Laugardal, annað gæfuskref. Nú þegar þessi grein er
sett saman í tilefni 70 ára afmælisins eru uppi hugmyndir að Þróttur
eignist í fyrsta sinn sitt eigið íþróttahús. Það yrði gríðarleg lyftistöng
fyrir félagið sem hefur náð svo glæstum árangri í innanhúsgreinum
í sögu sinni. Einnig er spennandi til þess að horfa að íbúum í Þróttarhverfinu mun fjölga umtalsvert á næst-komandi árum. Nú í ár á
Þróttur fleiri iðkendur í knattspyrnu en önnur lið í Reykjavík. Það
verður spennandi að flétta 100 ára afmælisblaðinu 2049 og sjá hvar
Þróttur verður staddur þá. Maður leyfir sér að vona að árangur
félagsins verði góður á öllum vígsstöðum, enda verður félagið þá með
stærstu félögum landsins. Það eru sannarlega stór skref frá stofnun
félagsins við Ægisíðu, og verður spennandi að fylgjast með.

Hugmyndin um knatthúsið mætti mikilli andstöðu nágranna
félagsins. Í viðræðum við borginna var bryddað upp á hugmyndum
um flutning félagsins, og að þessu sinni var hljómgrunnur meðal
borgaryfirvalda fyrir þeirri hugmynd. Í skiptum lét Þróttur af hendi
félagssvæði sitt en fengi í staðinn félagsheimili og æfingavelli í
Laugardal auk þess sem Þróttur fengi afnot af keppnisvöllum í
dalnum, þ.m.t. Laugardallsvelli auk forgangs á æfingatíma í Laugardalshöll. Sumarið 1997 var formlega gengið frá samningum um nýtt
félagssvæði Þróttar, og það var vel við hæfi þegar Vörubílastöðin
Þróttur „flutti“ Þrótt, a.m.k. marga Þróttara, þegar síðasti heimaleikur sumarsins fór fram gegn FH.
Landnám að nýju, að þessu sinni í Laugardal.
Það er óhætt að segja að það hafi verið bylting fyrir félagið að flytjast
frá Sæviðarsundinu og í Laugardal. Mestu munaði um að nú var
félagið komið í návígi við fjölmennt hverfi, Laugarneshverfið. Það
hafði verið róttgróið Fram-hverfi á þeim árum sem ég var að alast
upp, en núna kom til sögunnar ný kynslóð Laugarnes-Þróttara, til
liðs við Sæviðarsunds-Þróttara og Holta-Þróttara.
Ein af hugmyndum borgarinnar með flutningi Þróttar var að koma
á auknu samstarfi við Ármann. Ármann var þá með aðstöðu inni í
Túnahverfinu. Félagið hafði þó ekki verið í beinni samkeppni við
nágranna sína í Fram og Þrótti, heldur fremur einblínt á íþróttir sem
nágrannafélögin höfðu ekki boðið upp á. Handbolti var endurvakinn í
samstarfi við Ármann sem og körfubolti og léku liðin undir merkjum
beggja félaganna. Árið 2004 fluttu Ármenningar svo úr Túnunum og
við hlið Þróttar. Innan borgarinnar vonuðust menn að félögin tækju
skrefið til fulls og myndu sameinast en menning félaganna var ólík

Eyjólfur Jónsson stofandi Þróttar við vígslu fyrsta æfingavallar Þróttar
í Laugardal.
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Það var oft mikið fjör á pöllunum á gullaladraskeiði Köttarana.

Köttararnir - Bylting í íslenskri vallasögu
Köttararnir komu eins og hvirfilbylur inn í íslenskan fótbolta við
stofnun klúbbsins laugardaginn 18. maí 1996. Á þeim tíma heyrðist
ekki bofs í áhorfendum á völlunum, enginn klæddi sig upp í búning
síns félags fyrir vallarferð og skipulagður stuðningur þekktist ekki.

höfuð ógurlega gaman af því að sniglast í kringum Köttarana, læra
lögin og syngja með. Enda höfðu foreldrar þeirra engar áhyggjur af
krökkunum í þessum félagsskap – þótt annað slagið heyrðist smella
í opnun dósar, þá var kurteisi alltaf viðhöfð – orðasóðaskap eytt við
fæðingu, dómurum og andstæðingum hampað sem vinum og í það
heila fjörugur og heilbrigður andi yfir öllu. Hver man t.d. ekki eftir
því þegar andstæðingur lá í valnum, þá var sungið „jafna sig, jafna
sig“ en ekki útaf með hræið eins og tíðkaðist. Þessi framkoma er
líklega eitt það allra merkilegasta við stofnun þessa fyrsta stuðningsklúbbs Íslands og var eftirtektarvert að önnur félög tóku þessa
hegðun upp í framhaldi þegar þau stofnuðu sína stuðningsklúbba.
Hjá Kötturunum þótti nefnilega ekkert fyndið að vera dónalegur á
vellinum – það voru nógu margir í þeim fasa – það var þvert á móti
fyndið að vera kurteis. Þeir sem gátu ekki fellt sig við þessa nálgun,
fengu fljótlega að vita að fjarveru þeirra væri óskað ef þeir breyttu
ekki um stíl. Þess má geta að Köttararnir fengu háttvísisverðlaun KSÍ
á þessum tíma og voru heiðraðir sérstaklega af því tilefni.

Það voru nokkrir ungir og þrælsprækir menn, sem voru rótin að
stofnun Köttaranna – vinir sem höfðu alist upp og kynnst í Þrótti
– voru nú hættir formlegri boltaiðkun en langaði að leggja sitt af
mörkum til að styðja félagið sitt. Mættu á heimavöll félagsins í
Sæviðarsundi og þóttu með eindæmum, léttir, uppfinningarsamir og
í það heila léttruglaðir á sinn gamanasama hátt. Mesta hrósyrði sem
leikmenn gætu fengið af þeirra hálfu, var að þeir væru köttaðir, þ.e.
sjá mætti í línurnar í sundi. Og frá þessum hópi kom slagorð Þróttar,
Lifi Þróttur, sem síðan hefur lifað með félaginu enda einstakt.
Hvað er Köttari? – því var lýst á stofnfundinum:
Markmið Köttara er að elska og styðja Þrótt, ásamt því að skemmta
sér og öðrum. Köttarar eru lævísir og liprir eins og kötturinn og fara
sínar eigin leiðir. Orðið kemur upphaflega úr Þróttmikilli íþróttagrein
en hefur síðan öðlast víðari merkingu. Það þykir til dæmis spennandi
þegar tekið er köttað innkast. Kött er m.ö.o ákveðinn lífsstíll þótt
varla verði stofnaður stjórnmálaflokkur um fyrirbærið.
Nokkur köttuð boðorð voru einnig kynnt til sögunnar:
Köttarar eru með línurnar í lagi, þ.e. rauðar, hvítar og lóðréttar.
Köttari skal vera karlmannlegur þótt kona sé
Köttari hræðist ekki hið óþekkta, nema ef vera skyldi reglur KSÍ
Köttarar eru meinlausir og kurteisir í sínum dónaskap
Köttarar trúa á geimverur og líf eftir efstu deild
Köttari klæðist korseletti þegar honum finnst það viðeigandi
Köttari hefur gott karma og fallega pússaða áru
Köttarar trúa á endurholgun og benda á að Elvis Presley er Þróttari í
dag
Sumarið 1996 var runnið í garð og fyrsti stuðningsklúbburinn í sögu
íslenskra íþrótta var mættur á völlinn. Frumsamdir textar kyrjaðir af
miklu afli af þessum kjarnahópi, sem taldi líklega í frumkjarnanum
svona 3-5 manns sem öllu stýrðu, í kringum 10 manns í næsta lagi og
svo komu næstu 20-30. Enn erum við þó ekki komin í ysta lagið, því
þar voru allir hinir Þróttararnir á vellinum – ekki síst krakkar, sem

Hér eru allir í korsiletti.

Markaðssetning á íþróttafélagi
En Köttið snérist ekki bara um stemmningu á vellinum, heldur
markaðssetningu á íþróttafélagi. Heilsíðuauglýsingar fóru að birtast
í dagblöðum, sú fyrsta kom fyrir stofnfundinn og margar fleiri í
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kjölfarið. Í þessum auglýsingum var boðskapnum komið á framfæri
og fólk hvatt til að Kötta sig inn í fjörið. Þróttur átti ekki í miklum
vandræðum með að fá stuðningsfyrirtæki til að bakka upp þessar
auglýsingar – það vildu flestir tengjast þessari frumlegu íþróttahreyfingu, sem var komin fram á sviðið með gleði, fjöri og æðruleysi.
Í kjölfarið komu síðan skrúðgöngur í fylgd lögreglu og hertrukka,
þar sem gengið var frá Sæviðarsundi á völlinn í Laugardal. Árið eftir
var svo vörubílalest frá Sæviðarsundi í Laugardal, þar sem síðasti
leikur sumarsins fór fram og fyrsta skóflustungan tekin að nýju
félagshúsi í Laugardalnum. Leitað var til vörubílastöðvarinnar Þróttar,
sem lagði til 8 treilera til að flytja fólkið í Laugardalinn undir
fyrirsögninni, Þróttur flytur Þrótt. Um 400 manns fóru uppá pallana
á vörubílunum, sem keyrðu um hverfið í lögreglufylgd með tilheyrandi lúðrablæstri – íbúar hverfisins annað hvort úti veifandi, eða í
gluggum veifandi.

Köttari 2 og Köttari 1 fara með bænirnar sínar.

Það er rétt hægt að ímynda sér hvað þessi stemning hafði mikil áhrif.
Ekki bara í Þrótti og hjá öðrum íbúum Þróttarbæjarins, heldur langt
út fyrir félagið. Fjölmiðlar tóku við sér og urmull viðtala fór að birtast
í dagblöðum, útvarpi og sjónvarpi. Það var einfaldlega spurt, hvað
er að gerast? hvað er Köttari, hvernig varð þetta til. Í kjölfarið gekk
Þrótti betur að semja við styrktaraðila og í það heila varð allt starf
félagsins mun skemmtilegra og auðveldara – sjálfboðaliðar auðsóttari, völlurinn betur sóttur og fullyrða má, að t.d. fólk úti á landi, sem
ekki átti sér lið í bænum, snérist á sveif með þessum fjöruga klúbbi.
Úrklippur úr þessari upphafssögu Köttaranna má finna í úrklippubók, í Þróttarheimilinu, sem nú liggur þar frammi.
Flestir klúbbar eiga sér stuðningsklúbba í dag, misvirka reyndar. Við
Köttarar erum þannig í dag, misvirkir. Staðreyndin er sú, hér á landi
sem og alls staðar á völlum heimsins, svona stuðningsklúbbar eru
byggðir upp og í kringum stráka á aldrinum 18 ára og uppúr, stráka
sem hafa gaman af því að taka nokkra bauka fyrir leiki og skemmta
sér á vellinum. Fáir endast lengi, verða fjölskyldumenn og ýmsar
skyldur koma í veg fyrir að þeir geti leyft sér þennan lífsstíl. Þetta
kom fyrir rót Köttaranna, upphafsmennirnir hurfu smám saman
og endurnýjun átti sér ekki stað. Hjá okkur kom reyndar upp öflug
kynslóð mörgum árum seinna og voru ekki síður sprækir en upphafsmennirnir. En það var erfitt að koma í veg fyrir að þeir eltust
líka, stofnuðu sambönd og fóru í nám eða vinnu. Þriðja kynslóðin
var reyndar að banka uppá fyrir 2-3 árum en virðast hafa elst ansi
snögglega. Í sjálfu sér má því segja að upphafsmennirnir eru aftur
komnir á sinn stað, afar myndarlegir afar, sem rifja reglulega upp
gömlu textana. En okkur vantar hið sanna Kött aftur – að Þróttur
verði aftur svona skemmtilegur og fyrirmynd annarra félaga. Eitt er
víst, sú stemning sem nú er oft á völlum landsins og á landsleikjum er
komin frá okkur.
				
Upp með Köttið og lifi Þróttur
				Haukur Magnússon K1

Kolefnisjafnaðu eldsneytisviðskiptin með Olís

VIÐ GREIÐUM HELMING
Á MÓTI ÞÉR

Lykil- og korthafar gefa eftir 2 krónur af afslætti og Olís leggur
til 2 krónur á móti. Fjórar krónur af hverjum lítra renna því til
Landgræðslunnar í fjölbreytt verkefni á sviði kolefnisbindingar
– landgræðslu, skógrækt og endurheimt votlendis.

Olís – í samstarfi við Landgræðsluna

Blakið er okkar íþrótt
mæði og jákvæðni þegar æfingar falla niður á þjóðarleikvanginum.
Gerum okkar besta til að halda mót og teljum rólega upp að tíu þegar
við sjáum hve oft höllin er upptekin og hve lítið svigrúm er til mótahalds. Minnum okkur á að við höfum þrátt fyrir allt náð að byggja
upp öfluga deild og stefnum ótrauð áfram. Við styðjum aðalstjórn
Þróttar heilshugar í baráttunni fyrir nýju íþróttahúsi. Vonum að úr
aðstöðumálum rætist sem fyrst og leyfum okkur að vera bjartsýn.

Haustið er tími tilhlökkunar. Nú þarf að finna íþróttatöskuna, kíkja
eftir blakskónum og athuga hvort hnéhlífarnar séu í lagi. Skella sér á
æfingu og bjóða harðsperrurnar velkomnar að henni lokinni.
Blakdeild Þróttar er rétt miðaldra og fagnar 45 ára afmæli nú þegar
Þróttur fagnar 70 ára afmæli. Deildin var stofnuð árið 1974 þegar
ungir menn frá Laugarvatni komu í bæinn og vildu stofna blaklið.
Þetta var upphafið af glæstum ferli en meistaraflokkur karla er sigursælasta lið í efstu deild frá upphafi. Liðið varð 14 sinnum Íslandsog bikarmeistari frá árinu 1977-2009. Kvennalið félagsins á fimm
Íslandsmeistaratitla og sex bikarmeistaratitla frá aldamótum. Auk
þess hafa yngri flokkar og neðri deildar lið unnið fjölmarga titla í
gegnum árin. Iðkendur hjá blakdeildinni í dag eru um 90.

Öldungamót blaksambandsins er stærsta blakmótið sem haldið er á
hverju ári og síðasta vor réðst Þróttur í þetta mikla þrekvirki í samvinnu við blakdeild Keflavíkur. Þetta var í 5. skipti sem Þróttur kom
að því að halda mótið en það er til marks um aðstöðuleysi deildarinnar að síðustu tvö skipti höfum við ekki haldið mótið á heimavelli,
heldur í Vestmannaeyjum og í Keflavík. Mótið í Keflavík heppnaðist
frábærlega og þar lögðust allir á eitt.

Í vetur taka fimm kvennalið þátt í Íslandsmótinu: í Mizuno-, Benecta-,
Emerald- og 4. deild. Við erum með lið í efstu deild sem er að stórum
hluta skipað uppöldum Þrótturum í bland við fleiri góða liðsmenn.
Liðið endaði í 5. sæti Mizuno-deildarinnar á síðasta tímabili og í því
eru leikmenn sem hafa spilað með unglingalandsliðum og A-landsliðinu undanfarin ár.

Strandblak er vaxandi íþróttagrein á Íslandi og við Laugardalslaug
er frábær aðstaða til iðkunar á tveimur völlum. Fjölmargir Þróttarar
æfa og keppa í strandblaki og við höfum staðið að mótahaldi við
Laugardalslaug frá því að sú aðstaða varð til. Svo er gott að geta leitað í Árbæinn eða Garðabæ þegar þörf er á fleiri völlum. Það
verður gaman að fylgjast með þróuninni í strandblaki á næstu árum.

Unga fólkið er framtíðin og við hjá blakdeildinni erum stolt af yngri
flokka starfinu sem hefur verið vaxandi. Á hverjum vetri æfa 40-50
iðkendur hjá okkur og við viljum gjarnan fjölga þeim sem æfa blak.
Við bjóðum nýja iðkendur velkomna, yngsti hópurinn æfir frítt á
haustin og allir nýir iðkendur fá æfingabol. Því miður eru fáir strákar
hjá okkur og staðan er svipuð hjá mörgum öðrum félögum. Það væri
afar ánægjulegt að ná að breyta þessu.

Í öllu okkar starfi, þurfum við að treysta á sjálfboðaliða og þar
stöndum við vel. Eldri og yngri iðkendur hjálpast að við að manna
þau störf sem þarf að sinna á leikjum og mótum hjá félaginu og við
eigum öflugan hóp sjálfboðaliða í foreldrum og aðstandendum yngri
flokka. Við erum ótrúlega þakklát öllum sem leggja sitt af mörkum og
viljum nýta tækifærið til að þakka öllum þeim sem hafa unnið fyrir
blakdeildina í gegnum árin, innan vallar sem utan, kærlega fyrir allt.
Án ykkar værum við ekkert.

Árið 2016 tók stjórn blakdeildar Þróttar erfiða ákvörðun og hætti
með meistaraflokk karla. Árið á undan var reynt að glæða lífi í liðið
með því að sameinast Fylki, sem gekk ágætlega í byrjun en rann síðan
út í sandinn. Þetta voru þung skref en með þessu var ákveðið að nýta
frekar fjármuni og mannskap í að hlúa að yngri flokkunum og meistaraflokki kvenna. Við teljum okkur hafa tekið rétta ákvörðun, miðað
við þær aðstæður sem við stóðum frammi fyrir en vonum að leikhléið
verði ekki of langt.

Nú er blakgallinn á leiðinni úr þvotti og skórnir bíða tilbúnir. Best
að drífa sig á æfingu og taka almennilega á því. Við hjá blakdeildinni horfum bjartsýn til framtíðar um leið og við óskum Þrótti til
hamingju með afmælið.
				Hrafnhildur Brynjólfsdóttir
				Formaður blakdeildar Þróttar

Okkur líður ágætlega í Laugardalshöll, íþróttahúsi MS og Kennaraháskólanum. Flökkum á milli húsa og reynum að taka því með þolin-
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ENSKI BOLTINN
er á Síminn Sport
Nú er boltinn hjá þér

siminn.is/enski

Óskar Jón og handboltinn
Óskar Jón Guðmundsson er snúinn aftur og tekinn við bæði yngri
flokkastarfi handknattleiksdeildar auk þess að þjálfa meistaraflokk
karla. Óskar var potturinn og pannan í starfi deildarinnar hér fyrir
nokkrum árum en ákvað árið 2015 að söðla um og flutti til Svíþjóðar
og fékkst þar við þjálfun. Á öðru ári sínu í Svíþjóð bauðst honum að
flytja aftur heim og taka við handknattleiksdeild Harðar á Ísafirði.
Starfið í Svíþjóð gaf honum mikla reynslu af þjálfun og á Ísafirði tók
við annars konar reynsla, því þar kynntist hann núverandi unnustu
sinni og stjúpsyni. Við settumst niður með Óskari og spurðum hann
út í starfið framundan og stöðu Þróttar í handboltanum.

deila með sér æfingatímunum. Aðstöðuleysið hamlar vexti deildanna
og hættan er sú að efnilegir handboltamenn færi sig annað þar sem
fleiri æfingar eru í boði og aðstaðan betri. Það er því verulega brýnt,
að mati Óskars, að Þróttur eignist sitt eigið íþróttahús, á Þróttarsvæðinu, sem fyrst, svo Þróttur verði ekki uppeldisstöð fyrir önnur
félög í borginni.

Óskar er bjartsýnn á veturinn en ljóst að mikið verk er fyrir höndum.
Meistaraflokkur stendur vel að vígi, strákarnir standa þétt saman og
stemning innan hópsins góð. Markmið vetrarins er að sögn Óskars:
„að koma gleðinni af æfingum inn í leikina hjá okkur og auðvitað að
ná í góð úrslit“.
Hvað varðar yngri flokkana er staðan öllu erfiðari, Æfingahóparnir
eru fámennir og mikilvægt að fjölga iðkendum í öllum flokkum. Ekki
má lengur auglýsa íþróttastarf í skólum borgarinnar, og það gerir
íþróttafélögum erfiðar um vik að koma á framfæri því sem krökkum
stendur til boða. Óskar og hans fólk þarf því að treysta á að koma
boðskapnum áleiðis með öðrum leiðum. Vaxandi máttur samfélagsmiðla er ein þeirra leiða sem og dreifing á bæklingi í hverfinu. Óskar
leggur mikið upp úr því að æfingar séu skemmtilegar og vonar að sú
gleði smiti út frá sér meðal krakkanna í hverfunum og þannig megi
breiða boðskapinn sem víðast.
Það sem hefur háð Þrótti þegar talið berst að innanhúsgreinunum
er aðstöðuleysið. Bæði handboltamenn sem og blakarar hafa fundið
fyrir því þau 20 ár sem félagið hefur starfað í Laugardalnum. Í byrjun
aldarinnar hafði handboltinn Höllina að mestu út af fyrir sig, nema
hvað Knattspyrnudeild Þróttar og körfuboltamenn úr Ármanni höfðu
nokkra tíma í viku. Síðar hvarf körfuboltinn úr Höllinni en blakið
færði starfsemi sína í Höllina; en nú er svo komið að körfuboltinn er
kominn aftur og þurfa þessar þrjár ört stækkandi íþróttagreinar að
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Handboltinn í Þrótti
Í ár verða tvö meginmarkmið hjá Handknattleiksdeild Þróttar:
Að komast í úrvalsdeild hjá meistarflokki karla
Undanfarin ár hefur meistaraflokkur Þróttar verið að banka á
dyrnar hjá úrvalsdeild en ávallt vantað herslumuninn til að klára
það verkefni. Með ráðningu Óskars Jóns Guðmundssonar sem
þjálfara eru væntingarnar aðeins meiri í ár. Þótt Reykjavíkurmótið sé ekki hátt skrifað og frekar litið á sem æfingamót þá stóð
Þróttur sig mjög vel þar í ár, unnu tvo leiki og gerðu eitt jafntefli.
Fyrsta leik í Íslandsmótinu er lokið og lauk með sigri Þróttar.
Meginmarkmið tímabilsins er að vera með samkeppnishæft lið
sem hefur raunhæfa möguleika á því að komast upp í efstu deild.
Að fjölga yngri flokkum og iðkendum þar
Eftir mjög erfið ár í yngri flokkunum er aðal verkefnið að fjölga
þar og fækka niðurfelldum æfingum. Hingað til hafa forráðamenn
handboltans átt erfitt með að ráða við aðstöðuleysið. Þetta birtist
í því að Laugardalshöllin er fyrst og fremst notuð fyrir viðburði
sem kemur ávallt verst niður á yngri flokkum Þróttar. Yfirþjálfari er Óskar Jón og mun hann þjálfa alla flokka en með aðstoð
annarra.
Meginmarkmið tímabilsins er að koma á stöðugum yngri flokkum
eins og áður var og bæta og auka samskipti við foreldra.
Að lokum er stefna deildarinnar að koma reglulegum fréttum um
gengi handboltans á samfélagsmiðla eins og Facebook.

Knattspyrnudeild Þróttar
Meistaraflokkur karla
Þórhallur Siggeirsson og Halldór Geir Heiðarsson stýra liði m.fl
karla á yfirstandandi tímabili en þeir tóku við liðinu í febrúar 2019
þegar Gunnlaugur Jónsson lét af störfum en þeir höfðu áður verið
aðstoðarþjálfarar Gunnlaugs. Þróttur endaði í 5.sæti í Inkasso deildinni árið 2018 með 36 stig. Miklar breytingar urðu á leikmannahóp m.fl. karla fyrir tímabilið 2019. Leikmenn sem höfðu verið á
láni snéru aftur til sinna félagsliða og aðrir fengu tækifæri á að spila í
Pepsi Max-deildinni.

Inkassomeistarar kvenna 2019

Meistaraflokkur kvenna
Nik Chamberlain stýrði liði m.fl. kvk á síðasta tímabili eins og hann
hefur gert frá árinu 2016, honum til aðstoðar er Egill Atlason.
Stelpurnar enduðu í fjórða sæti í Inkassodeildinni 2018 með 32 stig.
Fyrir tímabilið var stelpunum spáð 4 sæti í Inkassó deildinni, en þær
gerðu gott betur og enduðu sem íslandsmeistarar og munu því leika í
Pepsi Max deildinni 2020. Ekki urðu miklar breytingar á leikmannahópi m.fl. kvenna frá því í fyrra en liðið samanstendur af ungum
og mjög efnilegum leikmönnum þar sem uppaldar Þróttarstúlkur
gegna veigamiklum hlutverkum en auk þeirra hafa bæst í hópinn afar
efnilegar stelpur sem eiga framtíðina fyrir sér. Einnig fékk liðið til
liðs við sig tvo erlenda leikmenn sem hafa átt afar gott tímabil með
félaginu. Fyrir utan að hafa tryggt sig í Pepsi Max-deildina að ári þá
urðu stelpurnar sigurvegarar Lengjubikarsins í C-deild. Tímabilið er
ekki búið og er markmið m.fl. kvk að sigra í 1. deild kvenna. Í ágúst
2019 var samningur við Nik Chamberlain framlengdur til tveggja ára
og því mun hann stýra liðinu í komandi verkefnum í Pepsi Max-deildinni, það er mat þeirra sem að koma að hann sé vel að því kominn og
treystum við honum algerlega fyrir því verkefni.

Úr leik Þróttar og Leiknis í Inkassodeildinni

Í stað þeirra hefur m.fl. Þróttar fengið unga og efnilega leikmenn til
liðs við sig auk þess sem þrír erlendir leikmenn eru á láni hjá félaginu.
Þjálfarar m.fl fengu ærið verkefni að setja saman lið fyrir tímabilið
en fyrirfram voru ekki gerðar neinar sérstakar væntingar til þeirra en
þeim hafði verið spáð 5.sæti. Fram eftir móti var liðið um miðja deild
en síðan kom sex leikja taphrina sem gerði það að verkum að liðið
varð að ná í það minnsta stigi gegn Aftureldingu í lokaleiknum til að
halda sætinu í Inkasso deildinni. Það tókst og liðið leikur því aftur
í Inkassó deildinni á næsta ári. Vissulega vonbrigði að enda mótið
svona illa en um leið mikil reynsla fyrir ungt lið.
Sterkur 2. fl. tryggði sér nokkuð örugglega sæti í A deild fyrir komandi tímabil og er það mikið fagnaðarefni að Þróttur skuli hafa svo
unga og efnilega leikmenn í sínum röðum. Þjálfararnir Þórhallur og
Halldór hafa skýra framtíðarsýn sem snýr að því að byggja meistaraflokk upp á ungum og efnilegum Þrótturum og því er mikilvægt að
við sem styðjum félagið sýnum þolinmæði í þeirri vegferð.

2. flokkur karla sigraði B deildina í sumar og leikur því í A deild að ári

Að því sögðu vill stjórn knattspyrnudeildar þakka þeim fjölmörgu sjálfboðaliðum sem hafa komið að ótal verkefnum í kringum klúbbinn
og unnið ómetanlegt starf fyrir félagið, án ykkar væri Knattspyrnufélagið Þróttur ekki á þeim stað sem það er í dag. Framtíðin er björt! 		
					
LIFI Þróttur.

Nik Chamberlain þjálfari kvennaliðsins í Pepsí sturtu
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Tíu ára farsælt samstarf
VÍS og Þróttar
Eitt stærsta knattspyrnumót hvers árs fyrir
yngstu flokkana er VÍS-mót Þróttar sem
haldið er síðustu helgina í maí á hverju ári
á svæði félagsins í Laugardal. Saga mótsins
nær aftur til ársins 2005 en það var fyrst
haldið undir merkjum VÍS árið 2010. Mótið í
ár markaði því tíu ára farsælt og skemmtilegt
samstarf VÍS og Þróttar.
Mótið er, eins og áður segir, eitt það stærsta á
hverju ári í mikilli og góðri flóru knattspyrnumóta fyrir yngri kynslóðina. VÍS-mót
Þróttar er fyrir stelpur og stráka í 6., 7. og
8. flokki og markar að mörgu leyti upphaf
knattspyrnusumarsins fyrir marga iðkendur.
Gríðarlegur fjöldi leikmanna af báðum
kynjum leggur leið sína á mótið og hefur
þátttökufjöldinn verið á bilinu 1.800 til
2.100 þátttakendur á hverju ári. Þarna sýna
framtíðarhetjur knattspyrnunnar allar sínar
bestu hliðar og litrík tilþrif innan vallar sem
utan gleðja gesti dalsins.
VÍS-mótið er auðvitað ekki bara knattspyrnumót því staðsetningin, í miðjum Laugardalnum, býður upp á svo margt utan leikjanna fyrir leikmenn og fjölskyldur þeirra.
Mikil áhersla hefur verið lögð á að draga sem
flesta í Laugardalinn þessa helgi og eitt af
aðalsmerkjum mótsins er jákvæður andi og

dalinn með bros á vör og góða upplifun í
farteskinu.
VÍS óskar Þrótturum öllum innilega til
hamingju með 70 árin og velfarnaðar í
framtíðinni.

Elísabet Ásmundsdóttir (Lísa) í góðum gír og
söluham á VÍS mótinu 2019

aðstaða til skemmtunar fyrir alla fjölskylduna.
VÍS er stolt af samstarfinu við Þrótt enda
hefur þetta mót sannað sig sem eitt allra
skemmtilegasta knattspyrnumót ársins. Það
er vel skipulagt og allt snýst um að leikmenn
og foreldrar gangi af velli og yfirgefi Laugar-

Jón Jónsson hélt uppi fjörinu á VÍS mótinu

Sögu- og minjanefnd
Í lok árs 2018 skipaði aðalstjórn félagsins eftirtalda
menn í minja- og sögunefnd félagsins: Helga Þorvaldsson, Sölva Óskarsson, Jón Birgi Pétursson,
Gunnar Baldursson, Sigurð K. Sveinbjörnsson og
Sigurlaug Ingólfsson sem var jafnframt falið að
vera formaður nefndarinnar. Jón Birgir gat því
miður ekki starfað í nefndinni. Nefndin setti sér
það markmið að hlúa betur að þeim munum og
ljósmyndum sem félagið á en jafnframt safna fleiri
munum og myndum tengdum félaginu. Árið 2019
hefur verið viðburðaríkt, enda afmælisár. Fyrsta
verkefni nefndarinnar var að tilnefna Þróttara
vikunnar, vikulega. Hafa nefndarmenn skipt með
sér verkum að skrifa um Þróttara sem með einum
eða öðrum hætti hafa komið að starfi félagsins, en
að öðrum ólöstuðum hefur Helgi Þorvaldsson verið
drjúgur við skrifin. Jafnframt ákvað nefndin að
standa að sögusýningu um sögu félagsins, í tilefni
afmælisins. Sú sýning mun verða formlega opnuð
Þrótturum 28. september n.k. Gunnar Baldursson
á heiðurinn að útliti sýningarinnar. Mest vinna
hefur þó farið í að safna, skanna inn og skrá
myndasafn félagsins. Einnig að búa þeim munum
sem félagið á betri stað innan félagsheimilisins.

Myndatexti???

Sögu og minjanefnd f.v. Sigurður K Sveinbjörnsson, Helgi Þorvaldsson, Sigurlaugur Ingólfsson,
Sölvi Óskarsson og Gunnar Baldursson.

Starf nefndarinnar mun ekki enda í lok þessa árs,
enda nefndin tilnefnd til tveggja ára, og er stefnan
sett á að halda áfram að skrifa vikulega pistla um
Þróttara vikunnar árið 2020, auk þess sem mikið
verk er enn framundan við innskönnun mynda.

18

Félagar eru hvattir til koma myndum á nefndina,
eins ef fólk lumar á hlutum sem tengjast sögu þess
og vill að félagið varðveiti þá. 			
		

Sigurlaugur Ingólfsson

Til hamingju

Þróttur!

VÍS óskar öllum Þrótturum
innilega til hamingju með
70 ára afmæli félagsins.
Vátryggingafélag Íslands | Ármúla 3 | 108 Reykjavík | Sími 560 5000 | vis@vis.is | vis.is

Rey Cup – fjöregg Þróttar

Þróttur - Brighton úrslitaleikur í 3. flokki karla A lið á Rey Cup

Allir Þróttarar þekkja knattspyrnumótið Rey Cup. Mótið er haldið
af Þrótti og setur sterkan svip á Laugardalinn í lok júlí ár hvert þar
sem íslenskir og erlendir unglingar leika knattspyrnu sér og öðrum til
skemmtunar.
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sjálfri var ákveðið að bjóða upp á skemmtun fyrir keppendur sem og
fjölskyldur þeirra undir slagorðinu „Fótbolti og fjör!“ til að undirstrika þessa áherslu. Stefnt var að því að einn stærsti og vinsælasti
dansleikur ársins færi fram á Rey Cup, nokkurs konar árshátíð fyrir
þessa árganga“.

Í ár fór 18. mótið fram. Alls tóku 95 lið þátt, þar af 11 erlend lið. Ef
taldir eru saman þátttakendur og aðstandendur má reikna með að
hátt í 2500 manns hafi sótt Laugardalinn heim til þess að spila eða
fylgjast með knattspyrnu, auk fjölda annarra viðburða sem eru hluti
af dagskánni.

Bakhjarlar
Rey Cup krefst mikillar vinnu sjálfboðaliða. Strax að loknu móti er
farið að huga að því næsta; sérstaklega að afla þátttöku erlendra liða.
Blað mótsins er gefið út áður en það hefst og því dreift í öll hús í
hverfinu sem og á mótinu sjálfu. Einnig þarf að skipuleggja gistingu
og vaktir í skólum, huga að innkaupum fyrir morgunmat þátttakenda
og dreifa matvörum í skóla hverfisins.

Árið 2017 á 15. afmælisári mótsins ritaði Guðmundur Vignir Óskarsson fyrsti mótstjóri Rey Cup grein í Rey Cup blaðið og sagði frá tilurð
mótsins. Gefum Guðmundi orðið:
„Upphaflega hugmyndin kviknaði á tjaldsvæðinu á Akureyri í hópi
foreldra 5. flokks drengja í Þrótti sem tóku þátt í ESSO mótinu í júlí
2001. Rætt var um það tækifæri sem fælist í því að Þróttur væri
fluttur í Laugardalinn, ekki síst fyrir unglingastarfið, þar sem vöntun
var á knattspyrnumótum fyrir 3. og 4. flokk drengja og stúlkna hér
heima. Í framhaldi af ESSO mótinu hafði 5. flokki drengja verið
boðin þátttaka á einu stærsta knattpyrnumóti Bretlands, „Watford
and London International Festival“, og hafði sá sem þetta skrifar
tekið að sér fararstjórn æfinga- og keppnisferðarinnar.
Í keppnisferð greinarhöfundar til Watford og síðan á Tivoli Cup í
Danmörku var aflað fróðleiks sem unnið var með innan Þróttar við
mótun hugmyndafræði Rey Cup, auk séríslenskra áherslna.
Watford mótið var 140 liða mót með um 1.200 þátttakendum af
báðum kynjum á unglingsaldri, leikinn var 11 manna bolti og gist í
skólum. Það sem í boði var á svæðinu var t.d. diskó, grillveisla, tómstundahöll í útjaðrinum og ýmsar skoðunarferðir m.a. inn til London.
Það var greinilegt að það sem Watfordmótið hafði upp á að bjóða var
ný reynsla fyrir íslensku drengina frá Þrótti. Mótshaldarar beggja
móta voru fúsir til að veita allar þær upplýsingar sem óskað var eftir
og miðla gögnum sem gætu nýst Þrótturum við uppbyggingu síns
eigin móts. Rey Cup líkanið var byggt á því markverðasta frá þessum
mótum.

Breiðblik sigurvegarar í 3 flokki kvenna A lið
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Mikil vinna fer einnig í móttöku erlendra liða, en hvert lið fær tengilið sem er vakinn og sofinn yfir velferð þeirra á meðan dvöl þeirra
stendur. Einnig starfar mannvirkjanefnd sem undirbýr mótið; setur
upp söluturna, útisalerni, passar upp á vellina og heldur svæðinu
snyrtilegu. Kappaleikjanefnd sér um skipulag mótsins og heldur
utan um úrslit leikja og raðar liðum í riðla. Þetta er þó engan veginn
tæmandi listi yfir öll þau verkefni sem þarf að sinna til þess að mótið
verði að veruleika og fari sem best fram.
Fjöldi dómara kemur að mótinu. Í gegnum árin hefur fjöldi erlendra
dómara notað sumarfríið sitt til að ferðast til Íslands og dæma leiki
á mótinu. Einnig dæma leikmenn meistaraflokks karla og kvenna

Rey Cup var ætlað að verða árviss alþjóðleg knattspyrnuhátíð í háum
gæðaflokki í Laugardalnum. Horft var til þess að þátttakendur væru
innlendir sem erlendir unglingar af báðum kynjum á aldrinum 13 til
16 ára og fjölskyldur þeirra. Auk þátttöku í knattspyrnukeppninni
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leiki, og síðast en ekki síst leikmenn “old boys”, sem leggja sig alla
fram og keppast um hver dæmi flesta leiki.
Mörg fyrirtæki og stofnanir hafa staðið vel við bakið á Rey Cup í
gegnum árin. Þar ber helst að nefna Reykjarvíkurborg sem styrkir
mótið myndarlega. Svo má einnig nefna fyrirtæki í hverfinu, t.d.
Hilton hótelið þar sem þátttakendur fá hádegis- og kvöldmat og
hinn árlegi dansleikur fer fram. KSÍ leggur einnig sitt af mörkum og
leggur til Laugardalsvöllinn fyrir úrslitakeppnina. Aðrir styrktaraðilar hafa komið að mótinu í gegnum árin, en fyrir mótið í ár var
gerður samningur við Capelli Sport til fimm ára og verða þeir aðal
styrktaraðilar mótsins þann tíma og því kallast mótið“Capelli Sport
Rey Cup” næstu árin.
Dagskrá Rey Cup er í stórum dráttum sú sama og hún var á fyrsta
mótinu árið 2002, sem ber vott um framsýni þeirra sem komu að
mótinu í byrjun. Auk keppninnar sjálfrar er skrúðganga félagsliða,
grillveisla í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum, dansleikur, sundlaugarpartý og foreldrakvöld á Café Flóru í Grasagarðinum.
En auðvitað á alltaf einhver framþróun sér stað. Tækninni fleygir
fram og á mótinu í sumar var tekin upp sú nýbreytni að streyma frá
völdum leikjum beint í gegnum internetið í samstarfið við íslenska
nýsköpunarfyrirtækið OZ Sport.

UR

Partick Thistle
Football Club
sigurvegarar í
4. flokki karla
í keppni A liða

Að lokum
Það er ljóst að við núverandi aðstæður getur Rey Cup ekki orðið
mikið stærra en það er í dag. Svæði Þróttar í Laugardalnum ber
ekki mikið fleiri leiki, og þrátt fyrir að Þróttur eigi á að skipa fjölda
frábærra sjálfboðaliða sem eru tilbúnir til að leggja mikið á sig, þyrfti
meira að koma til svo að stærra mót geti orðið að veruleika. Í því ljósi
verður áherslan lögð á að gera gott mót ennþá betra með styrkingu
umgjörðarinnar.

ÍA sigurvegarar í
4. flokki kvenna
í keppni A liða

En leyfum Guðmundi að eiga lokorðið.
Það voru ákveðin tímamót í mínum huga þegar Rey Cup var valinn
„besti grasrótarviðburðurinn 2008“ að mati KSÍ og UEFA og var
Michel Platini forseti Knattspyrnusambands Evrópu viðstaddur
verðlaunaafhendinguna. Í mínum huga var um að ræða táknræna
staðfestingu á því að „Draumurinn um Rey Cup ævintýrið var orðinn
að veruleika“ og því full ástæða til að horfa björtum augum til framtíðar á þessum tímamótum. Á bak við þetta fjöregg Þróttar stendur
mikill fjöldi sjálfboðaliða úr hópi foreldra og aðstandenda, iðkenda
auk velunnarra sem borið hafa uppi óeigingjarnt starf allt frá upphafi
til dagsins í dag.
					Halldór Magnússon
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Gísli, Friðrik, Stefán og Magnús í baráttunni.

Fyrirliðinn fylgist með.

Old boys í Þrótti

koma til Íslands. Hápunkturinn fannst mér að sjá svipinn á sumum
eldri leikmannanna. Þarna voru menn á sextugsaldri að ganga inn
á risafótboltaleikvang og þeir voru varla að trúa þessu. Þetta gerist
ekki á hverjum degi.“

Hið margrómaða Old boys lið Þróttar er það langfjölmennasta á
landinu og þótt víðar væri leitað. Tæplega 200 leikmenn, 30 ára og
eldri, eru skráðir iðkendur og mæta oft tæplega 50 á æfingar sem eru
fjórum sinnum í viku allt árið um kring, auk hádegisæfinga fyrir þá
allra hörðustu.

Marc hefur einnig aðstoðað fleiri íslensk félög sem farið hafa í keppnisferðir til Skotlands og hafði milligöngu um þátttöku Ross County á
Rey Cup í sumar.

Ísland er augljóslega ekki nógu stórt fyrir þennan metnaðarfulla og
öfluga hóp. Á síðasta ári var því riðið á vaðið og haldið í keppnisferð
til Skotlands og Englands. Heppnaðist ferðin afar vel en tæplega 30
leikmenn tóku þátt. Þegar ákveðið var að endurtaka leikinn síðasta
vor var skráningin svo góð að skipta þurfti hópnum upp í tvö lið sem
mættust svo innbyrðis í Sunderland. Það voru því 40 leikmenn sem
mættu í rútuna við Þróttarheimilið að morgni föstudagsins 17. maí.

„Ég hef eignast vini í þessum hópi til lífstíðar. Það er magnað hvað
bolti úr leðri fullur af lofti getur gert til að sameina fólk.“
Auk þess að spila leikinn í Sunderland spiluðu Þróttarar þrjá æfingaleiki við skosk lið en leikið var gegn Falkirk, Cumbernauld Colts og
Stenhousemuir. Allt voru þetta hörkuleikir þar sem Þróttarar áttu í
fullu tré við harðsnúna andstæðinga sem sumir hverjir höfðu lokið
atvinnumannaferlum sínum örfáum árum áður.
Hápunktur ferðarinnar var hins vegar innbyrðisviðureign Guðfeðranna
og Silfurrefanna. Stadium of Light, heimavöllur enska knattspyrnuliðsins Sunderland, rúmar 49 þúsund áhorfendur. Þann 13. apríl
2002 var sett áhorfendamet þegar 48.353 sáu heimamenn tapa 0-1
fyrir Liverpool. Áhorfendurnir voru örlitlu færri þegar fjörutíu leikmenn úr Old boys liði Þróttar gengu inn á völlinn.

Til að tryggja að allt færi sómasamlega fram var Helgi Þorvaldsson
fenginn til að vera sérstakur heiðursfararstjóri í ferðinni. Með honum
í för var svo David Moyes eldri sem hefur vafalaust verið að leita að
leikmönnum til að styrkja eldri lið Glasgow Rangers og Everton, þar
sem hann hefur starfað.
Skotinn Marc Boal sem hefur gefið út tímarit um íslenskan fótbolta
var Þrótturum innan handar með skipulagningu ferðarinnar. Marc
kynntist Þrótti árið 2016 í einni af mörgum ferðum sínum til Íslands.

Breskir veðbankar voru flestir á því að Silfurrefirnir myndu standa
uppi sem sigurvegarar en skoðanir voru skiptari meðal sérfræðinga.
Það voru leikmenn Guðföðurins sem byrjuðu leikinn betur og áttu
nokkur álitleg færi án þess að boltinn færi inn. Það var því nokkuð
gegn gangi leiksins að Silfurrefirnir komust yfir með marki Killersins.

„Ég hjálpaði til við að skipuleggja æfingaleik í Edinborg í fyrra. Svo
þegar ég var hér síðasta haust í tengslum við útgáfu tímaritsins fóru
þeir að ræða um aðra ferð við mig. Ég er búinn að vera í síma- og
tölvupóstsamskiptum við ferðanefndina frá því í janúar. Það er heilmikil vinna að skipuleggja svona fjölmenna ferð.“
Marc, sem þótti efnilegur knattspyrnumaður á sínum yngri árum,
reimaði á sig skóna og lék með öðru liði Þróttar í ferðinni.

Þá var hins vegar komið að Berta þætti Andréssonar. Gefum honum
orðið:

„Þessi ferð heppnaðist ótrúlega vel og nú stefnir eitt skoska liðið á að

„Ég var búinn að vera meiddur í þrjá mánuði en vildi láta reyna á

Ágúst handsamar knöttinn eftir hörkuskot frá Ótthari.

Kristján og Júlíus berjst um knöttinn
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Old Boys lið Þróttar á Stadium of Light í Sunderland í maí 2019

þetta því ég vildi alls ekki missa af ferðinni. Hugsaði að ég gæti alltaf
beðið um skiptingu. Liðið byrjaði leikinn vel og mér var svo skipt inn
á. Var búinn að vera inn á í svona 5-10 mínútur og ekki komið við
boltann nema einu sinni. Mér gekk það illa að ég var farinn að hugsa
um að biðja bara um skiptingu því ég hefði ekkert að gera þarna inn á.

því að hafa verið valinn maður leiksins. Það voru margir, sérstaklega í liði Guðföðurins, sem gerðu tilkall til þessa vegsauka en það
voru Sunderlandmenn sem völdu og þeir voru hlutlausir. Þetta var
náttúrulega Leikurinn í ferðinni og bæði liðin ætluðu sér sigur. Þó
að fótboltinn sé bara leikur þá verður bara að viðurkennast að það er
alltaf miklu skemmtilegra að vinna,“ segir Ágúst.

Svo náum við sókn upp hægri kantinn og boltinn kemur fyrir og ég
ákveð að fara út í teiginn því boltinn gæti lent þar. Sem hann og
gerir, ég næ að leggja hann fyrir mig og skýt á markið. Sé hann stefna
hátt í stöngina og veit ekki fyrr en hann lendir þarna hátt í stönginni
og þeysist yfir í hitt hornið. Þó ég segi sjálfur frá, glæsilegt mark.
Þetta var ansi óvænt, ég jafna þarna leikinn 1-1. Þetta var alveg
ólýsanleg tilfinning að skora á þessum stóra velli.“

Hann segir það forréttindi að geta farið út að leika sér nánast alla
daga vikunnar. „En það er einmitt leikurinn sem gefur fótboltanum
gildi. Að geta reimað á sig fótboltaskó, hjólað niður í Þrótt og gleymt
sér algerlega í klukkutíma. Allt annað víkur út huganum og þú kemur
eins og nýhreinsaður hundur heim. Það er ótrúlegt að horfa yfir
hópinn á æfingum, fjörutíu kallar á aldrinum frá þrjátíu ára til sjötugs
en fyrirmynd okkar allra verður einmitt sjötugur í sumar. Þetta er
þverskurður af samfélaginu; barnakennarar, háskólakennarar, rafvirkjar, píparar, héraðsdómari, gróssérar, smiðir, löggur, lögfræðingar,
líffræðingar, flugumferðarstjóri og blaðamenn. Menn sem hafa spilað
fótbolta allt sitt líf og aðrir sem hófu kannski ferilinn í Old boys eins
og ég. Þetta er rándýr félagsskapur sem ég er óendanlega þakklátur
fyrir að fá að tilheyra.“

Berti gerði sér svo lítið fyrir og jafnaði metin öðru sinni eftir að Silfurrefir höfðu náð forystunni aftur. Hann viðurkennir þó að seinna
markið hafi ekki verið eitt af hans bestu.
„Frá því að vera ekkert inni í leiknum er ég skyndilega búinn að skora
tvö mörk. Þetta mark var kannski ekki mikið fyrir augað. Samt
geggjuð tilfinning en það var svo enn betri tilfinning að við skyldum
vinna leikinn. Við náum svo að skora sigurmarkið 1-2 mínútum áður
en flautað var af. Það voru gífurleg fagnaðarlæti og mikil stemning
í liðinu. Við fögnuðum vel inni á vellinum og fögnuðum vel inni í
klefa. Það var búið að byggja upp mikinn ríg milli liðanna í aðdragandanum. Menn að kítast og skjóta á hvern annan þannig það var
mjög gaman að hafa unnið. Þetta var bara mjög skemmtileg reynsla
og eitthvað sem maður mun varðveita lengi,“ segir Berti.
Leikurinn endaði með 3-2 sigri Guðfeðra og var það hinn knái Indriði
Björnsson sem skoraði sigurmarkið aðeins nokkrum mínútum fyrir
leikslok. Þá hafði legið nokkuð á liði Guðfeðra og Silfurrefir sótt stíft
en markvörður fyrrnefnda liðsins, Ágúst Tómasson, varði allt sem á
mark kom og var í leikslok valinn maður leiksins. Hvernig tilfinning
skyldi það hafa verið?
„Jú, jú fyrst þú spyrð. Auðvitað varð ég svakalega ánægður með mig
eftir sigurleikinn á Stadium of Ligth. Ég var og er rígmontinn af

Helgi Þorvaldsson fylgist með gangi mála íbygginn á svip
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er staðsett á Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni 38
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Nýtt íþróttahús Þróttar verður reist á bílastæði við félagshúsið og myndar því umgjörð um aðalvöll félagsins. Hugmyndin er sú að öll starfsemi Þróttar
verði í hinu nýja húsi og að Ármenningar fái félagshús Þróttar til umráða.

Komið að uppbyggingu

Varaformaður Þróttar segir félagið á miklum tímamótum á 70 ára
afmælinu þegar kemur að aðstöðumálum. ,,Uppbygging okkar
aðstöðu hefur beðið allt of lengi en á síðust fjórum árum höfum við
mótað og kynnt mjög sterka sýn á framtíð félagsins. Þessi sýn byggir
á öflugri aðstöðu á einum stað í Laugardalnum þar sem félagið getur
vaxið og dafnað um ókomin ár.“

öðru vísi en hjá öðrum íþróttafélögum. Hér verður að muna að þetta
snýst um jafnræði milli íþróttafélaga í borginni, milli iðkenda og
síðast en ekki síst á milli nemenda í skólum borgarinnar þegar kemur
að íþróttakennslu.
Laugardalurinn er þéttsetinn, hvernig er staða Þróttar í
dalnum?
Það er rétt að Laugardalurinn er ekki íþróttasvæði eins og hvert annað.
Þetta er aðalútivistarsvæði Reykjavíkur og kannski höfuðborgarsvæðisins, höfuðstöðvar íþrótta í landinu og miðstöð allskyns hátíðahalda og viðburða. Þarna hafa verið miklar kröfur um uppbyggingu eins og allir þekkja en ekki margar lausnir uppi á borðum. Við
Þróttarar höfum nálgast þetta af varkárni og með uppbyggilegum
hætti, við leggjum áherslu á að ganga ekki á græn svæði eða almannarými, heldur nýta íþróttasvæðin sem fyrir eru betur og með því
teljum við að verið sé að skapa borginni og sérsamböndum svigrúm
til að endurskipuleggja sína starfsemi og þróa dalinn áfram. Hjartað
í hverfinu er hverfisfélagið og uppbygging þess verður að okkar mati
að vera forgangsmál.“

„Við höfum unnið að mótun framtíðarsýnar félagsins í fjögur ár.
Auðvitað er sagan um uppbyggingu á Þróttarsvæðinu miklu eldri,
kannski má segja að þessi barátta sem við stöndum í núna sé um
það bil 15 ára. Við lögðumst í miklar pælingar þegar við byrjuðum,
skoðum allskyns tölur og gögn og bjuggum okkur til mynd af Þróttarhverfinu 2030 og reyndum síðan að miða okkar áætlanir við þá mynd.
Við sáum að samkvæmt hugmyndum borgarinnar á Laugardalurinn
og nágrenni að verða fjölmennasta hverfi Reykjavíkur í framtíðinni
og þá vildum við reyna að svara því hvernig íþróttafélagið okkar gæti
svarað þeim þörfum sem þá verða til. Við teljum að svarið sé að
byggja íþróttahús undir starfsemi félagsins annars vegar og hins
vegar að nýta Valbjarnarvallarsvæðið eins og það er kallað, miklu
betur með því að leggja það gervigrasi að mestu, þannig að hægt
sé að nýta það til æfinga allt árið. Við myndum svo ekki afþakka
yfirbyggt knattspyrnuhús þegar fram í sækir. Við reyndum líka að
skoða Laugardalinn í heild sinni og hlutverk Þróttar í hverfinu og
þá ekki síst samstarf íþróttafélagsins og skólanna, frístundar og
fleiri. Enginn hinna fjögurra grunnskóla í hverfinu er með viðunandi
íþróttaaðstöðu og við Laugalækjarskóla er nú bara ekkert íþróttahús.
Við lögðum því á það mikla áherslu að ná samstöðu í hverfinu um
uppbyggingu nýs íþróttahúss á Þróttarsvæðinu og bjóða skólunum
aðstöðu í því. Skólarnir hafa tekið þessu vel og eru með okkur í þessum pælingum. Svo má ekki gleyma frábæru samstarfi við Ármenninga en allar okkar hugmyndir miða að því að Ármenningar fái betri
tækifæri til að sinna sínu fólki en nú er.“

Markmiðið er að þjappa allri starfsemi Þróttar á svæði í kringum félagshúsið. Íþróttahús í forgrunni, aðalvöllur félagsins og svo æfingasvæði á
Valbjarnarvelli lagt gervigrasi að mestu. Á móti gæti Þróttur í fyllingu
tímans látið Suðurlandsbrautarvöll og TBR svæði af hendi til Reykjavíkurborgar.

Hvar kreppir skórinn helst í aðstöðumálum Þróttar?
Alls staðar, því miður. Við erum eina hverfisfélagið í Reykjavík sem
ekki hefur eigið íþróttahús til umráða. Við erum með eina stærstu
knattspyrnudeild Reykjavíkur en höfum bara einn völl fyrir alla
okkar iðkendur 7 – 8 mánuði á ári, ekkert félag af okkar stærðargráðu býr við slíkt. Handboltadeildin okkar er í vanda sem rekja má
til aðstöðunnar í Laugardalshöllinni og sama má segja um blakið.
Þau sem stýra þessum deildum hafa staðið sig ótrúlega vel í þessari
baráttu undanfarin ár en við teljum að við stöndum á tímamótum
hvað þetta varðar núna. Staðreyndin er sú að Laugardalshöllin – sem
Þróttur átti samkvæmt eldri samningum að hafa forgang að – er fyrst
og fremst viðburðahöll og íþróttum er alltaf ýtt út úr íþróttahúsinu,
þar með talið íþróttum á vegum sérsambandanna. Þrátt fyrir
fögur fyrirheit er þetta ástand ekki að lagast, þvert á móti fjölgar
viðburðum í höllinni með hverju ári. Þetta samstarf er því fullreynt
að okkar mati og hefur auðvitað verið það í mörg ár.

Hvenær sjáum við umtalsverðar breytingar á aðstöðumálum
Þróttar.
„Við höfum sett okkur það markmið að ljúka uppbyggingu samkvæmt
núgildandi hugmyndum árið 2024. Þetta er sovéskt fimm ára plan
sem við settum fram, það er hógvært og uppbyggilegt, vistvænt og
grænt og fullt af samráði og samstarfi auk þess að kosta frekar lítið
í samanburði við margar aðrar hugmyndir. Við bíðum eftir því að
borgin fallist á þessar hugmyndir og hrindi þeim í framkvæmd.“
Kristján Kristjánsson, varaformaður Þróttar hefur
verið Þróttari í næstum 20 ár. ,,Ég dróst inn í þetta
með börnunum eins og svo margir og hef mikinn
metnað fyrir því að byggja upp félagið. Ég las
einhvern tíma ummæli höfð eftir Tryggva Geirssyni,
fyrrverandi formanni, um að forsendur velgengni
íþróttafélags sé aðstaða og ég trúi því að það sé
rétt og við höfum unnið samkvæmt því undanfarin
ár í aðalstjórn félagsins.“

Hvernig hefur erindum félagsins verið tekið?
„Þetta ástand mætir miklum skilningi í orði en engum á borði. Þannig
er þetta því miður og hefur verið mjög lengi. Starfsmenn ÍBR og ÍTR
taka okkur alltaf vel og vilja allt fyrir okkur gera en úrræði þeirra eru
afar takmörkuð og í grunninn er þetta sami slagur ár eftir ár. Eina
lausnin er að félagið fái yfirráð yfir eigin húsi og það er svo sem ekki
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KÖTTARAVÖRUR

ÓTRÚLEGUR

Það var mikill hugur í mönnum og konum
í knattspyrnudeildinni vorið 2016. Þá var
Kaupfjelag Þróttar stofnað til að hjálpa
deildinni við að borga laun leikmanna, enda
karlaliðið að fara að spila í efstu deild. Hluti
af starfsemi Kaupfjélagsins fólst í þeirri
nýbreytni að kaupa inn stúkufatnað eða
hliðarlínuföt, Köttaraklæðnað, fyrir áhorfendur, aðdáendur og áhangendur Þróttar,
hvort sem fólk fór á leiki hjá yngri flokkunum
eða í meistaraflokki. Markmiðið var að vera
með flottustu og best klæddu stuðningsmenn landsins. Og það tókst auðvitað. Fyrsta
árið var Köttarajakkinn frægi keyptur og árið
eftir var ákveðið að kaupa bæði regnhlíf og

regnjakka vegna þakleysis í stúkum liðanna í
næst efstu deild, þar sem karlaliðið
ákvað að spila árið 2017.
Auk þess var sixpensari framleiddur handa
þeim sem hafa betri fatasmekk en hinir og
svo hafa bæst við jakkar, peysur, derhúfur,
armbönd, treflar, hettupeysur og töskur. Enn
er eitthvað til af því sem við höfum pantað
í gegnum tíðina en yfirleitt hafa vörurnar
selst upp. Þó nokkuð margir foreldrar yngri
leikmanna hafa verið að átta sig á kostum
þess að vera klædd í Köttaraklæðnað á
leikjum barna sinna, sérstaklega á stórmótum
sumranna og vonandi eykst ásóknin í þessar

gæðavörur á næstu árum.
Fatanefnd Kaupfjelagsins liggur nú undir
feldi og hannar vorlínuna 2020. Er óhætt
að segja að mikill spenningur sé fyrir henni
meðal félagsmanna því við erum á leið í
efstu deild með kvennaliðið og ætlum að
vera flottust og flest í stúkunni næsta sumar.
Vorlínan verður afhjúpuð á Köttarakvöldinu
í byrjun maí 2020 og við hvetjum foreldra
yngriflokkabarna til að mæta þar með hinum
sauðtryggu Kötturum og tryggja það að hvar
sem Þróttur spilar verðum við alltaf flottust.

OG AFMÆLISVARNINGUR
Á afmælisári hefa verið til sölu númeruð barmmerki, merkt frá 1-70 og kostar stk. aðeins
5.000 kr.
Einnig eru til sölu glæsilegir borðfánar á 4.900
kr. og 3.900 kr. (stakur fáni án stands). Þá er til
sölu afmælisbolli/kanna á 3.900 kr.
Varningurinn tengist 70 ára afmæli Þróttar og
er í takmörkuðu upplagi. 70 stk. af bollum, 70
stk. af borðfánum og 70 stk. númeruð barmmerki. Allur varningurinn er með fyrsta merki
Þróttar og því um sögulega minjagripi að ræða
sem allir Þróttarar ættu að eiga.
Hægt er að kaupa þessa muni á skrifstofu
félagsins og einnig verða þeir til sölu á Söguog minjasýningu Þróttar sem hefst 28.september í hátíðarsal félagsins og stendur í tvær
vikur.
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Landsliðsfólkið okkar
Allur pakkinn. Þetta gerist ekki betra.

Andrea Rut Bjarnadóttir
1 Hver er munurinn á að spila eða æfa með
Þrótti og landsliðinu?
Í landsliðinu þekki ég ekki allar stelpurnar jafn
vel og liðsfélaga mína í Þrótti. Oft á tíðum er líka
aðeins meira stress í landsliðinu því þar er meiri
pressa að standa sig.

8 Hvað borðarðu fyrir leiki?
Er mjög vanaföst hvernig ég borða fyrir leiki og
oftast er það pasta og kjúlli.
9 Hvert er uppáhalds Köttaralagið þitt?
Lifi Þróttur
10 Af hverju er Þróttur besta lið í heimi?
Vegna stuðningsmannanna, þjálfaranna og alls
þess frábæra fólks sem er í kringum félagið.

2 Hvert stefnirðu í boltanum?
Ég væri til í að spila með A-landsliðinu og fara í
nám til Bandaríkjanna samhliða fótboltanum á
styrk.

Linda Líf Boama
1 Hver er munurinn á að spila eða æfa með
Þrótti og landsliðinu?
Maður eyðir meira tíma með félagsliðinu og það
skilar sér inni á vellinum, við erum allar á sömu
blaðsíðu en í landsliðinu eru allar í mismunandi
liðum sem leggja áherslu á mismunandi hluti. Það
þýðir meiri talanda og meiri samskipti í leikjum en
það er bara gaman.

3 Manstu eftir fyrstu æfingunni hjá Þrótti?
Nei, ég man ekki eftir fyrstu æfingunni en man
mjög vel eftir því þegar ég var bara lítil að spila og
ég elskaði alltaf að mæta á æfingar.

2 Hvert stefnirðu í boltanum?
Alla leið.

Lauren Wade

3 Manstu eftir fyrstu æfingunni hjá Þrótti?
Man eftir smá stressi yfir því að koma yfir í nýtt lið
en það var tekið svo vel á móti manni að maður
gleymdi því nánast um leið.
4 Er maður/kona stressaður/stressuð á fyrstu
landsliðsæfingunni?
Smá hnútur í maga en hann fer fljótt og þá er bara
að njóta.
5 Hver er lykillinn að góðu knattspyrnuliði?
Samheldni hjá liðsfélögum utan vallar sem innan
og góð samskipti milli þjálfara og leikmanns.
6 Hver hefur kennt þér mest á ferlinum?
Egill Atlason. Ekki spurning.
7 Hver er uppáhalds knattspyrnumanneskjan
þín?
Mér hefur alltaf fundist Tobin Heath svo flott.
8 Hvað borðarðu fyrir leiki?
Það sem er til í ísskápnum haha.
9 Hvert er uppáhalds Köttaralagið þitt?
Það er alltaf stuð í klefanum þegar Gabríela setur
Aðeins einu sinni með Kalla Bjarna í hátalarann!
10 Af hverju er Þróttur besta lið í heimi?
Því þú finnur ekki betri heild á landinu.
Stjórnendur, þjálfarar, leikmenn og stuðningsmenn.

1 What´s the difference between playing for
Þróttur and your National Team?
The game would be more physical, speed of play
would be at a higher intensity and it’s in a more
professional setting.
Leikurinn er líkamlegri, hraðinn og ákefðin er meiri
auk þess sem umgjörðin er meira prófessjónal.
4 Er maður/kona stressaður/stressuð á fyrstu
landsliðsæfingunni?
Eins og ég sagði hér áður er það stressandi því
þar eru liðsfélagar sem þú þekkir ekki alltaf jafn
vel og í þínu liði og þar þarf maður líka að sýna
þjálfurunum á stuttum tíma að maður eigi skilið
sæti í liðinu.
5 Hver er lykillinn að góðu knattspyrnuliði?
Lykillinn að góðu knattspyrnuliði er að það sé
góður andi og allar séu að spila saman sem lið
ekki sem einstaklingar.
6 Hver hefur kennt þér mest á ferlinum?
Nik þjálfarinn minn í meistaraflokki er sá þjálfari
sem hefur haft mest áhrif á minn leik.
7 Hver er uppáhalds knattspyrnumanneskjan
þín?
Aron Bjarnason bróðir minn því hann hefur alltaf
verið mín helsta fyrirmynd.
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2 What´s your goal in football?
To be constantly learning every day and having
fun. Always aiming to be playing at the highest
level.
Að vera stöðugt að læra og hafa gaman. Alltaf að
stefna að því að spila á hæsta stigi.
3. Do you remember your first training with
Þróttur?
Yes, it was the day before a pre-season cup game
against Leiknir. I was introduced to the team
and then we went over some phases of play and
played small sided.
Já, hún var daginn fyrir Lengjubikarleik á móti
Leikni. Ég var kynnt fyrir liðinu og svo fórum við
yfir nokkur áhersluatriði áður en við skiptum í tvö
lið á litlum velli.
4. Is one nervous on the first training with the
National team?
Yes you can be nervous, however, I feel that is
a natural feeling. You are playing with the best
players in your country, which is a fantastic honour.

Já, kona getur verið stressuð, þó ég haldi hinsvegar að það sé náttúrleg líðan. Þú ert að spila
með bestu knattspyrnukonum þíns lands sem er
stórkostlegur heiður.

4 Er maður/kona stressaður/stressuð á fyrstu
landsliðsæfingunni?
Já, ég var mjög stressaður fyrst en þegar maður
byrjaði að spila hvarf stressið.

5 What´s the key to having a great football
team?
Cohesion, commitment and the similar goals
Samheldni, skuldbinding og sameiginlegu markmiðin.

5 Hver er lykillinn að góðu knattspyrnuliði?
Að allir leikmennirnir séu á sömu blaðsíðu og vinna
að sama markmiðinu.

6 Who has taught you the most in your career?
Gail Macklin (former club and international coach).
She was a very supportive coach and was able
to guide me in the right direction to enhance my
footballing career.
Gail Macklin (fyrrverandi þjálfari minn hjá félagsog landsliði). Hún var mjög hvetjandi þjálfari og
gat beint mér í réttar áttir til að gera sem mest úr
fótboltaferlinum.
7. Who´s your favourite football player?
David Beckham was my favourite footballer when
I was younger. If I had to pick someone now, it
would be Marcus Rashford.
David Beckham var uppháldið mitt þegar ég var
yngri. Ef ég ætti að velja einhvern núna myndi ég
segja Marcus Rashford.

6 Hver hefur kennt þér mest á ferlinum?
Þeir eru margir en Halli Hróðmars var mjög duglegur að segja mér til og mamma líka að reyna að
halda mér á jörðinni og minna mig á að hvíla mig
7 Hver er uppáhalds knattspyrnumanneskjan
þín?
Xabi Alonso og Yngvi Sveins

landsliðsæfingunni?
Ég man eftir því að ég var frekar stressuð fyrst
en síðan gleymir maður stressinu og þá er allt
í einu ógeðslega gaman og mikilvægt að njóta
þess því maður fær ekki oft tækifæri að æfa með
landsliðinu.
5 Hver er lykillinn að góðu knattspyrnuliði?
Samheldnin skiptir gríðarlega miklu máli bæði utan
og innan vallar. Það er mikilvægt að samskipti á
milli þjálfarans og leikmanns séu góð.
6 Hver hefur kennt þér mest á ferlinum?
Liðsfélagarnir mínir og einnig hef ég lært gríðarlega mikið af Nik og Agli.

8 Hvað borðarðu fyrir leiki?
Yfirleitt eitthvað pasta með kjúkling

7 Hver er uppáhalds knattspyrnumanneskjan
þín?
Sif Atladóttir er ein af mínum uppáhalds leikmönnum og lít ég mjög mikið upp til hennar.

9 Hvert er uppáhalds Köttaralagið þitt?
Bræðralagið hefur alltaf verið í miklu uppáhaldi

8 Hvað borðarðu fyrir leiki?
Serrano eða Local eru í miklu uppáhaldi fyrir leiki.

10 Af hverju er Þróttur besta lið í heimi?
Þróttur er með lang bestu stuðningsmennina og í
gullfallegum búningum

9 Hvert er uppáhalds Köttaralagið þitt/besta lag
fyrir leik?
Það eru mörg góð lög en verð að segja lagið sem
er spilað niðri í klefa sem kemur öllum í stuð fyrir
leiki, lagið Við lifum aðeins einu sinni.

8. What do you eat before games?
Pasta and Weetabix
Pasta og Weetabix

10 Af hverju er Þróttur besta lið í heimi?
Þróttur er besta liðið, mjög heppin að vera partur af
þessu liði, besta liðsheildin og ótrulega góður andi.
Gríðalega góðir þjálfarar. Síðan má ekki gleyma
stuðningsfólkinu, þau eiga eitt stórt hrós skilið.

9. Which is your favorite Köttara song?
Klingande – Jubel

Jelena Tinna Kujundžić

Baldur Hannes Stefánsson
1 Hver er munurinn á að spila eða æfa með
Þrótti og landsliðinu?
Helsti munurinn er undirbúningurinn fyrir leiki. Með
landsliðinu höfum við lítinn tíma til að æfa saman
áður en við spilum.
2 Hvert stefnirðu í boltanum?
Ég stefni í atvinnumennsku erlendis.
3 Manstu eftir fyrstu æfingunni hjá Þrótti?
Já, ég var í 8.flokki og æfingin var inni í íþróttahúsinu í MS. Eina sem ég man eftir frá æfingunni sjálfri var að ég hljóp á stöng og fór að hágráta.

1 Hver er munurinn á að spila eða æfa með
Þrótti og landsliðinu?
Munurinn að æfa með landsliðinu og Þrótti er sá
að maður þekkir ekki liðsfélagana í landsliðinu
jafn vel og getur þá stundum verið erfiðara að vita
hvernig leikmennirnir eru í kringum sig þar sem
maður er vanur að spila með sömu liðsfélögunum.
Það þarf því meiri samskipti og talanda.
2 Hvert stefnirðu í boltanum?
Ég stefni á að fara í háskóla úti og vera í fótbolta
samhliða skólanum og jafnvel fara út í atvinnumennskuna
3 Manstu eftir fyrstu æfingunni hjá Þrótti?
Ég æfði fimleika í 8 ár og var þá alltaf í boltanum á
sumrin en síðan fóru vinkonurnar mínar að draga
mig á æfingar og vaknaði áhuginn meira og meira
með hverri æfingu
4 Er maður/kona stressaður/stressuð á fyrstu
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Eldey Hrafnsdóttir
1 Hver er munurinn á að spila eða æfa með
Þrótti og landsliðinu?
Það er ótrúleg upplifun og reynsla að fá að æfa
og keppa með landsliðinu. En munurinn á því
að æfa með Þrótti og landsliðinu er svo sem ekki
mikill þegar maður lítur á heildarmyndina. Pressa,
spenningur og gleði eru tilfiningar sem ég finn fyrir
í báðum tilfellum svo ætli mesti munurinn sé ekki
bara fjölbreytnin, að breyta aðeins til. Annars er
ég svo heimakær að mér finnst ekkert jafnast á við
æfingar með sínu eigin liði.

1 Hvert stefnirðu í boltanum?
Ég stefni á þann stað sem ég er á núna, spila
heima með Þrótti á meðan ég er í námi og svo er
bara spennandi að sjá hvert maður stefnir seinna.

og því auðveldara að lagfæra sín á milli. Það er
frábært að fá tækifæri til þess að spila með landsliðinu, maður þroskast mikið bæði sem leikmaður
og persóna.

2 Manstu eftir fyrstu æfingunni hjá Þrótti
Ég var 9 ára og mætti ein á fyrstu æfinguna og
var ein fyrstu mánuðina en fannst samt ótrúlega
gaman að læra blak hjá Silla sem var þá að
þjálfa. Silli hafði tekið upp krakkablak í Þrótti sem
sjálfboðaliðastarf og þrátt fyrir að ég hafi verið
eini þátttakandinn í nokkurn tíma þá gafst hann
ekki upp og smám saman náði ég að fá vini mína
með mér á æfingar, þeir fengu vini sína og svo
framvegis. Ég myndi segja að Silli sé stór ástæða
þess að krakkablak í Þrótti er í dag stærra en
nokkru sinni fyrr.

2 Hvert stefnirðu í boltanum?
Ég stefni á halda áfram að æfa eins og ég get,
enda í öldungablaki einn daginn ;)

3 Er maður/kona stressaður/stressuð á fyrstu
landsliðsæfingunni?
Ég var alla vega virkilega stressuð en á sama tíma
mjög spennt að fá tækifæri til að spila með hóp af
bestu blakkonum á landinu. Er það ekki draumur
flestra í íþróttum að komast á landsliðsæfingu, það
var alla vega draumurinn minn en ég hef smám
saman áttað mig á því að þetta sé ekki eins og
lottó þar sem einhverjir heppnir fái drauminn sinn
rættan heldur er þetta markmið sem allir geta náð
ef þeir leggja það á sig.
4 Hver er lykillinn að góðu blakliði?
Samvinna! Eins og í öðrum hópíþróttum þá þarf
lið að geta unnið saman, ekki sem einstaklingar
heldur sem heild og blak er engin undantekning.
Hver einasta manneskja í liðinu hefur sinn tilgang,
sama hvort það sé innan vallar eða utan, þjálfari
eða leikmaður, sóknarmaður eða varnarmaður og
svo framvegis.
5 Hver hefur kennt þér mest á ferlinum?
Mér finnst ég læra eitthvað nýtt á hverri æfingu
og ég veit ekki hversu margir hafa gefið mér
leiðbeiningar eða ráð en ef ég þyrfti að nefna einn
sem hefur mótað mig sem mest væri það án efa
Ingólfur Hilmar, þjálfari meistarflokks Þróttar.
6 Hver er uppáhalds blakarinn þín?
Stelpurnar sem ég æfi með í Þrótti eru uppáhalds
blakararnir mínir.
7 Hvað borðarðu fyrir leiki
Oft fæ ég mér steikt egg á brauði. Mjög misjafnt.
8 Af hverju er Þróttur besta lið í heimi?
Af því að Þróttur tekur á móti öllum, það er eitthvað
fyrir alla og ekki síst því allir sem eru í Þrótti, leikmenn, þjálfarar, sjálfboðaliðar og formenn leggja
sig allir fram til að gera Þrótt að besta liði í heimi.

Tinna Arnardóttir
1 Hver er munurinn á að spila eða æfa með
Þrótti og landsliðinu?
Við í Þrótti erum allar mjög nánar og góðar
vinkonur, við þekkjum allra styrkleika og veikleika
og höfum haft langan tíma til þess að læra hver á
aðra, alltaf grín og gaman á æfingum. Í landsliðinu
hefur maður stuttan tíma til þess að læra inná hina
leikmennina, en lang oftast verður hópurinn náinn

að spila með þeim sem ég æfi með á næstum
hverjum degi. Einnig er mikill heiður að vera valin
í landsliðið og ég er þakklát fyrir það.
2 Hvert stefnirðu í boltanum?
Ég er ekki alveg búin að ákveða það en ég ætla
örugglega að halda áfram að spila hér heima.
3 Manstu eftir fyrstu æfingunni hjá Þrótti
Já, ég man vel eftir henni. Ég var 7 ára og var
ekkert smá spennt að prófa blak. Æfingin var í
íþróttahúsi Langholtsskóla sem rétt rúmar einn
barnablakvöll. Ég man að á einni æfingunni var
kastað á okkur bolta og við áttum að taka á móti
honum með fleyg. Í stað þess að taka venjulega
á móti honum skaut ég honum eins fast og ég gat
upp svo hann snerti loftið. Silli þjálfari var ekkert
ánægður en ég var rosa góð með mig, hélt ég
væri búin að læra þetta fullkomlega strax á fyrstu
æfingu.

3 Manstu eftir fyrstu æfingunni hjá Þrótti
Nei það eru svo mörg ár síðan! En fyrsta æfingin
mín hjá Þrótti var reyndar handboltaæfing, það var
rosa fjör.
4 Er maður/kona stressaður/stressuð á fyrstu
landsliðsæfingunni?
Já ég var það allavega, en um leið og maður mætir
og sér að það eru flestir á sama stað og í sömu
sporum og þú þá fer stressið og þú gerir bara þitt.
Það þekkjast flestir jafnaldrar í blaki á Íslandi
þannig að ég var ekkert að æfa með ókunnugu fólki.
5 Hver er lykillinn að góðu blakliði?
Liðsheildin. Lið vinnur ekki leik á einum eða
tveimur frábærum leikmönnum sem spila bara sín
á milli. Lið vinnur þegar allir hjálpast að og vinna
saman að sama markmiði.
6 Hver hefur kennt þér mest á ferlinum?
Það eru svo margir! Allir mínir þjálfarar í Þrótti
hafa kennt mér eitthvað, en ég held að Ingó sem
þjálfar okkur núna hafi kennt mér mest, sérstaklega varðandi mína stöðu sem uppspilari.
7 Hver er uppáhalds blakarinn þín
Eins lélegt og það er að segja það þá á ég engan
uppáhalds blakara, en það eru margir flottir blakarar sem maður lítur upp til hérna á Íslandi.
8 Hvað borðarðu fyrir leiki
Pestópasta með grænmeti, alltaf!
9 af hverju er Þróttur besta lið í heimi?
Það eru bara allir Þróttarar svo frábærir ;)

Katla Hrafnsdóttir
1 Hver er munurinn á að spila eða æfa með
Þrótti og landsliðinu?
Mesti munurinn er að í landsliðinu er ég ekki
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4 Er maður/kona stressaður/stressuð á fyrstu
landsliðsæfingunni?
Já ég var svolítið stressuð. Þjálfarinn talaði ensku
og ég skildi voða lítið af því sem hann var að segja
því ég var svo ung.
5 Hver er lykillinn að góðu blakliði?
Góður vinskapur, virðing og samskipti.
6 Hver hefur kennt þér mest á ferlinum?
Ég hef verið með marga þjálfara frá því ég byrjaði
og fengið leiðbeiningar frá ótal mörgum en sá þjálfari sem hefur kennt mér mest er Ingólfur Hilmar
Guðjónsson. Hann hefur verið þjálfarinn minn í
næstum 3 ár.
7 Hver er uppáhalds blakarinn þín
Get bara ekki ákveðið hver er i uppáhaldi. Pass.
8 Hvað borðarðu fyrir leiki
Ég bý mér oftast til samloku með bönunum eða
með eggjum og káli og fæ mér líka ávöxt með.
9 Af hverju er Þróttur besta lið í heimi?
Því þar hjálpast allir að og gera sitt besta.

„Lambalæri að hætti mömmu“
Seint á síðustu öld, þegar Þróttur átti enn samastað í Sæviðarsundinu, tóku nokkrir félagar að hittast í félagsheimilinu, yfir súpudisk og
brauði. Siður þessi fluttist með félaginu í Laugardalinn og hópurinn,
þótt fámennur væri, tók nokkrum breytingum og með nýjum mönnum komu nýjar áherslur. Í einu hádeginu í september 2011 fannst
mönnum tími til kominn að fara að gera eitthvert gagn og var ákveðið
að stofna „Hádegishópinn“ sem hefði það að markmiði að bjóða upp á
„Lambalæri að hætti mömmu“ einu sinni í mánuði yfir vetrarmánuðina. Skildi hagnaður, ef einhver yrði, renna til að styrkja góð málefni
innan Þróttar. Verði er mjög stillt í hóf og hægt er að treysta því að
tímasetning stendur, en byrjað er kl.12.00 og hringt út kl.13.00.
Með „Lambalærinu“ er boðið upp á ræðumann (oftast tengdum
íþróttum) sem gestir fengju síðan að spyrja spjörunum úr. Þetta
fyrirkomulag hefur vakið mikla lukku ekki aðeins meðal Þróttara
heldur hafa gestir komið víða að. Fjöldi ræðumanna hafa heimsótt
okkur. Einar Örn Jónsson handknattleiks- og fréttamaður reið á
vaðið og síðan hafa margir fylgt á eftir. Allir hafa þeir staðið fullkomlega undir væntingum og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir.
Nokkrir hafa fyllt salinn en þeir eru: Guðjón Þórðarson, knattspyrnuþjálfari, sem rann út á tíma og lofaði að koma aftur í framtíðinni,
Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari karla, Lars Lagerbaack, landsliðsþjálfari karla sömuleiðis, David Moyes, f.v. knattspyrnustjóri
Manchester United og Everton, sem ræddi við menn og sat fyrir á
myndum í góðan hálftíma eftir að ræðu hans lauk, Guðmundur
Þórður Guðmundsson, nýkominn heim frá HM, þar sem hann gerði
Dani að heimsmeisturum í handbolta og að síðustu Eiður Smári
Guðjohnsen, atvinnumaður sem tók með sér Sveppa vin sinn sem
skemmdi ekki fyrir. Í lok greinarinnar er listi yfir alla þá sem verið
hafa gestir okkar og voru þeir allir með aðsókn vel fram yfir það sem
við lögðum upp með.

F.v. Sigurður K Sveinbjörnsson, Helgi Þorvaldsson, Lára Dís Sigurðardóttir,
Sigurður Hallvarðsson, Brynjólfur Grétarsson og Gunnar Baldursson.

Við viljum benda þeim sem áhuga hafa á að komast á póstlistann hjá
okkur að senda póstfangið sitt til Sigurðar K. Sveinbjörnssonar
á sigurdurks@simnet.is.
Hér að neðan er listi allra þeirra sem hafa verið ræðumenn á
„Lambalæri að hætti mömmu“.
Einar Örn Jónsson, Bogi Ágústsson, Halldór Henson Einarsson, Logi Bergmann Eiðsson, Guðni Bergsson, Arnór Guðjohnsen, Ólafur Jóhannesson, Rúnar Kristinsson, Guðni Ágústsson, Heimir Guðjónsson, Einar
Kárason, Sigurður Ragnar Eyjólfsson, Aron Kristjánsson, Kristinn
Jakobsson, Guðjón Þórðarson, Ólafur Kristjánsson, Arnar Páll Hauksson, Hermann Hreiðarsson, Páll Einarsson, Helgi Daníelsson, Heimir
Hallgrímsson, Jóhann Kristjánsson, Ellert B. Schram, Hjörvar Hafliðason,
Guðmundur Benediktsson, Eyjólfur Sverrisson, Logi Ólafsson, Jón Steinar
Gunnlaugsson, Sigurður Valur Sveinsson, Páll Ólafsson, Rúnar Páll
Sigmundsson, Björn Berg Gunnarsson, Bjarni Felixson, Gunnar Felixson,
Hörður Felixson, Magnús Gylfason, Hörður Magnússon, Logi Gunnarsson,
Arnar Grétarsson, Viggó Sigurðsson, Þorbergur Aðalsteinsson, Kristján
Gíslason, Lars Lagerbaack, Einar Bollason, Hjörvar Hafliðason, David
Moyes yngri, Guðmundur Þórður Guðmundsson, Bjarki Sigurðsson,
Guðjón (Gaupi) Guðmundsson, Júlíus Jónasson, Ómar Ragnarsson, Óskar
Örn Þorvaldsson, Haukur Birgisson, Willum Þór Þórsson, Hans Steinar
Bjarnason, Gunnleifur Gunnleifsson, Sigurður Dúlla Þórðarson, Þorbjörn
Jensson, Sólmundur Hólm, Tómas Þór Þórðarson, Elvar Geir Magnússon,
Gísli Marteinn, Óskar Bjarni Óskarsson, Ásgeir Örn Hallgrímsson, Atli
Eðvaldsson, Eiður Smári Gudjonsen, Sverrir (Sveppi) Sverrisson og Atli
Viðar Björnsson.

Fyrir jólin hvert ár hefur hópurinn boðið upp á hangikjötsveislu og
þar hafa þeir Gunnar Helgason, Logi Bergmann Eiðsson, Sigmundur
O. Steinarsson, Guðni Ágústsson, Ásmundur Friðriksson, Júlíus
Brjánsson, Björn Bragi Arnarsson, Óskar Magnússon, Gísli Rúnar,
Þórhallur Laddi Sigurðsson, Sævar Helgi Bjarnason, Ragnar Jónasson
og Þorgrímur Þráinsson kynnt nýútkomnar bækur sínar.
Hópurinn hefur nú þegar veitt nokkra styrki. Fyrsti styrkurinn fór til
Sigurðar Hallvarðssonar heitins, í veikindum hans, í góðri samvinnu
við Bónus og Nings, en Sigurður var einn af frumkvöðlum hópsins.
Þá hefur hópurinn m.a. gefið félaginu dúka á borðin í veislusalnum
og einnig tölvu fyrir öryggiskerfið í félagsheimilinu, styrkt meistaraflokk kvenna, keypt stóla og borð í salinn í samvinnu við Skákklúbb
félagsins, en gömlu borðin voru að hruni komin. Síðan var hljóðkerfið
endurnýjað. ‚Í tilefni 70 ára afmælis Þróttar hefur HM hópurinn
gefið félaginu nýjan félagsfána til að nota við hátíðleg tækifæri og
aðra tvo til að nota á fundum og við önnur tækifæri. Þegar talað er
um hópinn er ekki einungis átt við okkur í Hádegishópnum heldur
einnig ykkur sem mætið í „Lambalærið“ og leggið ykkar af mörkum til
að gera þetta mögulegt. Hafið kærar þakkir fyrir.
Ekki má gleyma hlut Nóatúns, en verslun þess í Austurveri sá um
matseldina fyrstu árin og við þurftum aðeins að skera niður kjötið.
Nú hefur verið skipt um birgi og kemur kjötið niðursneytt til okkar
frá Söluturninum, Bæjarhrauni, ehf – Milli Hrauna, og kunnum við
fyrirtækinu bestu þakkir fyrir.
Eins og fram kemur hér á undan þá hefur ¨Lambalæri að hætti
mömmu¨ gengið mjög vel og er ætlunin að hefjast ávallt handa strax
eftir lok knattspyrnuvertíðar, þ.e. í lok september eða byrjun október.
Margir ræðumenn eru komnir á listann hjá okkur fyrir næstu vertíðir
og er greinilegt að þetta framtak okkar hefur vakið mikla athygli og er
greinilega komið til að vera.
Fyrsta „Lambalæri að hætti mömmu“ í haust verður föstudaginn
27. september kl.12.00.

Atli Eðvaldsson var einn af ræðumönnum á „Lambalæri að hætti mömmu.“
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Öflugir foreldrar
Berglind Ingvarsdóttir er móðir tveggja iðkenda hjá

Svona á fólk að vera – hugsa ég – og vind mér í næstu spurningu því ég vil alltaf reyna að gera Þrótt að betra félagi: Hvað
getum við gert betur sem félag svona þegar kemur að foreldrastarfinu?

Þrótti. Hún hefur tekið þátt í foreldrastarfinu af krafti og áhuga og
það er frábært að fólk eins og hún sé tilbúið að vinna með börnunum sínum, þeim sjálfum og félaginu til heilla. Hún er ekki uppalin
Þróttari og var ekki heldur í fótbolta þar sem hún ólst upp í Hafnarfirðinum.

„Mér fannst pínu erfitt að koma mér inn í hlutina svona fyrst. Mér
fannst upplýsingar ekki sérstaklega aðgengilegar með svona hvernig
maður á að haga sér sem foreldri bæði á hliðarlínunni og á mótum
þar sem foreldrar skiptast á að taka að sér liðsstjórahlutverk. Ég vissi
náttúrlega ekkert og það hefði verið mjög gott að hafa handbók fyrir
foreldra. Ég hef séð að önnur félög eru með svoleiðis.”

„Ég hélt hvorki með FH né Haukum þó að afi minn hafi verið einn af
þeim sem stofnuðu Hauka.”
En nú er hún semsagt búsett í Þróttarhverfinu og hefur sogast
inn í foreldrastarfið hjá BUR í gegnum dætur sínar sem eru
grjótharðir Þróttarar. Ég hitti hana á vellinum þegar stelpurnar í meistarflokki tryggðu sér sigur á FH og þar með í
Inkassódeildinni árið 2019. Hún heldur á dóttur sinni, henni
Steinunni Klöru og ég spyr hana hvernig upplifun það er að
vera foreldri í Þrótti.

Þetta finnst mér frábær hugmynd og beini henni hér með til
stjórnar BUR. Ég er með aðra spurningu, meitlaða spurningu
sem mun breyta framtíð félagsins en nú hallar Steinunn Klara
sér að vanga mömmu sinnar og hvíslar í eyra hennar:
„Getum við komið núna?”

„Það er bara rosalega gaman. Ég hef nú engan samanburð þar sem við
höfum ekki verið í neinu öðru liði. Eldri dóttir mín fann sig í fyrsta
sinn í einhverri íþrótt þegar hún prófaði fótbolta og ég fann að henni
fannst þetta gaman. Hún þekkti þó ekki mjög margar stelpur í fótboltanum og ég hugsaði með mér að ef ég gæti hjálpað henni með einhverjum hætti þá ætla ég að gera það. Það vantaði einmitt eitthvert
foreldri af yngra árinu í foreldraráðið og ég hugsaði bara: af hverju
ekki?”

Búmm! Viðtali lokið!
Ég þakka Berglindi fyrir spjallið og hvet um leið alla foreldra
til að láta sjá sig meira á Þróttarsvæðinu, mæta á leiki hjá
konum og körlum með börnum sínum og sömuleiðis koma á
hátíðir félagsins eins og Köttarakvöldið, Sveitaballið, Herraog Konukvöld og auðvitað Októberfestið. Félagið getur aðeins
orðið betra og heilsteyptara með aukinni þátttöku ykkar.
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Jóhannes Haukur

mótunum. Þú veist þegar maður vaknar klukkan hálf sjö á sunnudegi
og keyrir til Keflavíkur af því að fyrsti leikur er klukkan átta. En svo
er það gaman þegar maður er kominn á staðinn og hittir hina krakkana og foreldrana. Og svo fer maður að taka að sér að vera liðsstjóri
og það er enn skemmtilegra. Þá er maður enn meira með börnunum
sínum og ég upplifi þetta sem frábæra fjölskyldustund. Maður sér
krakkana takast á við töp og sigra og það er grjóthörð lexía. Þegar þau
tapa og fara að gráta og þau verða bara að halda áfram. Og þau eru
með vinum sínum að upplifa þessa hluti, þau eru að ganga í gegnum
þetta saman. Samkenndin þú veist. Þetta upplifa þau ekki á samfélagsmiðlum eða í tölvunni.”

Ég rétt næ í skottið á Jóhannesi Hauki á milli Hollywood mynda og
þess sem hann endurbyggir hús í Þróttarhverfinu. Ég hendi á hann
fyrstu spurningunni.
Hvernig dregst þú í það að verða fótboltaforeldri?
„Ég hef heyrt um foreldra sem skutla börnunum sínum í önnur
bæjarfélög til að láta þau æfa með uppeldisfélaginu sínu. Ég hef engar
svoleiðis tengingar, á engar rætur í öðrum félögum, og þegar við
hjónin flytjum í hverfið með tvö lítil börn – þau eru orðin þrjú núna
–lá beinast við að þau færu að æfa með Þrótti þegar þau voru komin
á aldur. Maður vill auðvitað halda krökkunum í einhverju jákvæðu
félagsstarfi sem heldur þeim frá dópinu!”
Jóhannes skellir uppúr og það geri ég líka.

Þessu er ég svo sannarlega sammála. En mig langar að vita
hvernig hliðarlínuforeldri Jóhannes Haukur er.
„Það eina sem ég reyni að gera er að hvetja liðið áfram, kalla engin
nöfn, kalla bara til liðsins. Rósa mín dettur stundum í það að fara
að leiðbeina krökkunum (enn hlær Jóhannes) en þá klappa ég henni
varlega á bakið og reyni að hvísla að henni að það sé nú þjálfari á
hinni hliðarlínunni sem er að reyna að segja krökkunum til.”

„Það er langtímamarkmiðið. Ég æfði engar íþróttir og hafði endalausan tíma þó að ég hafi ekki farið í dópið. Maður hafði rosalega
mikinn frítíma sem fór bara í eitthvað kjaftæði. Og jújú, krakkar
þurfa auðvitað frelsi en það er rosalega gott að halda þeim í einhverju
uppbyggilegu og jákvæðu og þá held ég að fótboltastarf og þá sérstaklega starfið hjá Þrótti sé fullkomið. Þarna eru félagarnir, hreyfing og
útivera. Dóttir mín er mikill innipúki og þá er gott að hún þurfi að
fara út á æfingar og í leiki.”

Jói er hið fullkomna hliðarlínuforeldri, það er bara þannig.
Hann hlýtur að hafa lesið sér til um þetta. En að lokum, hvað
getum við í Þrótti gert betur þegar kemur að krökkunum
okkar?
„Yfirbyggður gervigrasvöllur er það sem öskrar á mann. Af hverju geta
allir verið með yfirbyggðan völl nema hjarta íþróttastarfs Íslands?”

En nú takið þið Rósa, konan þín virkan þátt í foreldrastarfinu.
Af hverju gerið þið það?

Bæng! Fullkomin lokaorð.
Þetta hlýtur að vera í ferli.

„Það kemur seinna og það er bara svo skemmtilegt. Allt í kringum
þetta er svo gaman. Maður hittir foreldra vina barnanna sinna á
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NÝTT
ÍSEY SKYR
VIÐBÆTTS SYKURS
OG SÆTUEFNA!
Ísey skyr kynnir til leiks tvær nýjar bragðtegundir
án viðbætts sykurs og sætuefna. Hvort sem þú kýst suðræna ávexti eða
perur og banana er alltaf rétta augnablikið fyrir Ísey skyr.

BLÁTT
LOK

BLÁR BOTN

Laktósalaust

BUR - Barna og unglingastarf Þróttar
Barna og unglingaráð knattspyrnudeildar (BUR) ber ábyrgð á starfsemi allra flokka barna og unglingaflokka, frá 8. flokki upp í 3. flokk.
Iðkendur eru þannig allt frá 3 ára til 16 ára.

að efla mótið enn frekar á komandi árum. Slíkt mót er ekki mögulegt
án öflugrar aðkomu foreldra og sjálfboðaliða í veitingasölu, dómgæslu
og öðrum störfum og er BUR þakklátt þeim sem lögðu hönd á plóg í
VÍS mótinu sem og öðrum viðburðum á vegum BUR.

Markmið BUR er að búa til öflugt barna og unglingastarf fyrir iðkendur í Þrótti. Starfið miðað að því að hafa jákvæð áhrif á iðkendur,
efla líkamlegan og sálrænan þroska sem og félagslega færni.

Starfið innan BUR hefur verið öflugt undanfarin ár samhliða því að
hverfið hefur verið að yngjast. Staðan í dag er sú að Knattspyrnudeild
Þróttar er með flesta iðkendur allra félaga í Reykjavík og frekari fjölgun
fyrirsjáanleg. Stærsta áskorun sem BUR stendur nú frammi fyrir
er fjöldi iðkenda. Það er i sjálfu sér lúxus-vandamál, en gera verður
úrbætur í aðstöðumálum strax og bæta við gervigrasvöllum til að
bæta aðstöðu til vetraræfinga. Núverandi aðstaða er löngu sprungin
og á álagstímum eru allt að 200 iðkendur á gervigrasinu á sama tíma.
Ástandið nú skapar áskorun í þjálfun og skerðir jafnframt endingartíma núverandi aðstöðu. Verði ekki brugðist við kann að að vera
nauðsyn að setja skorður við fjölgun nýrra iðkenda í framtíðinni. BUR
trúir því að með samstilltu átaki foreldra og forrráðamanna félagsins verði hægt að knýja á um bætta aðstöðu fyrir iðkendur í náinni
framtíð. #lifi.

BUR ber ábyrgð á ráðningu allra þjálfara yngri flokka. Þjálfararáð,
skipað íþróttastjóra, yfirþjálfara og fulltrúa BUR, sér um ráðningu
þjálfara og aðstoðarþjálfara í samráði við þjálfara hvers flokks.
Nú á haustmánuðum hefur BUR unnið að innleiðingu nýs skipulags
fyrir barna og unglingaflokka. Ráðinn hefur verið yfirþjálfari 3. – 8.
flokks kvenna og stendur til að ráða yfirþjálfara fyrir drengjaflokkana.
Yfirþjálfari, í samráði við þjálfara og stjórn BUR, skipuleggur faglegt
starf yngri flokka og styður við þjálfara í þeirra starfi. Með þessum
breytingum er stigið mikilvægt skref í eflingu barna og unglingastarfs
innan félagsins og aukinn stuðning við þá frábæru þjálfara sem starfað
hafa í barna og unglingastarfinu undanfarin ár.
BUR styður við foreldraráð einstakra flokka sem sér um starfið kringum hvern flokk. Mikilvægt er að foreldrar taki virkan þátt í starfsemi
flokkanna og efli þannig í starfið í félaginu í heild.
BUR stendur fyrir fjölda atburða bæði til að efla félagsanda og til
fjáröflunar fyrir ráðið. Síðastliðinn vetur var haldið dómaranámskeið
með góðri þátttöku foreldra sem hafa tekið að sér dómgæslu í sumar.
Stefnt er á að endurtaka leikinn í vetur. Meðal annarra viðburða má
nefna að BUR mun í vetur standa fyrir knattspyrnuskóla í skólafríum,
vetrarfríum, jóla og páskafríi fyrir iðkendur í 6. og 7. flokki.
Stærsti viðburðurinn á vegum BUR er VÍS mótið fyrir 6, 7 og 8. flokk
sem er stærsta einstaka fjáröflun, ekki bara á vegum ráðsins heldur
knattspyrnudeildar í heild. Mótið hefur vaxið undanfarin ár og í ár
tóku þátt tæplega 300 lið með nær 2000 iðkendum. Stefnt er að því
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Saga Þróttar í golfi

Golfmót Þróttar á Hellu 2004

Golfmót Þróttar í Öndvarðanesi 2010

Ég undirritaður var í stjórn knattspyrnudeildar á þessum árum og
vinur minn Jónas Hjartarson liðstjóri hjá m.fl. karla í knattspyrnu.
Við félagarnir ákváðum að halda golfmót fyrir m.fl. karla og aðra þá
sem unnu í kringum m.fl.

Þær hefðir hafa skapast að í lok móts eru valdir 4-6 einstaklingar
(konur og/eða karlar) í nefnd til að sjá um mótið að ári og að það skal
haldið fyrsta föstudag í júní.
Gaman er að segja frá því í lokin að á upphafsárum golfmóts Þróttar
var Tryggvi E Geirsson formaður. Honum þótti ekki mikið til kom að
vera með golfmót (sjálfur hestamaðurinn) en það liðu ekki mörg ár
þar til hann var sjálfur kominn á fullt í golfið.

Fyrsta mótið var haldið á Hellu árið 1987 og var farandbikar keyptur.
Nöfn sigurvegara hafa verið grafin á bikarinn frá upphafi. Svona gekk
þetta næstu 2-3 árin en þá auglýstum við mótið fyrir alla Þróttara.
Fjöldi keppenda hefur verið í kringum 60 manns undanfarin 25 ár.

Hér kemur skrá yfir sigurvegara frá upphafi í karla og kvennaflokki.
Konur tóku fyrst þátt í mótinu árið 1998 og og fjölgaði þeim í
kjölfarið jafnt og þétt. Farandbikar kvenna var gefinn árið 2002 af
heiðurshjónunum Arnari Friðrikssyni og Grímheiði Freyju Jóhannsdóttir. Á þann bikar hafa einnig verið grafin nöfn allra sem hafa
unnið frá því að hann var gefinn.
Karlar:
1987 Ásmundur Vilhelmsson
1988 Nikulás Jónsson		
1989 Logi Úlfljótsson
1990 Jónas Hjartarson		
1991 Kári Ragnarsson		
1992 Kári Ragnarsson
1993 Kári Ragnarsson		
1994 Björn Árnason		
1995 Hreiðar Bjarnason
1996 Birgir Guðmundsson
1997 Gunnlaugur Jóhannsson
1998 Sigurður K. Pálsson
1999 Gunnlaugur Jóhannson

				
				

2000 Sigurður Valur Sveinsson
2001 Skjöldur Vatnar
2002 Haukur Óskarsson		
2003 Oddur Óli Jónasson
2004 Gunnar R. Ingvarsson
2005 Jón Yngi Jóhannsson
2006 Arnar Friðriksson		
2007 Jóhann Hreiðarsson
2008 Gunnlaugur Jóhannsson
2009 Jón Pétursson		
2010 Ólafur Mothens
2011 Sveinn M. Sveinsson
2012 Gunnlaugur Jóhannsson
2013 Viðar Marel Jóhannsson

2014 Ólafur Axel Kárason
2015 Þormóður Jónsson		
2016 Eyþór Sigurðsson
2017 Guðlaugur Guðlaugsson
2018 Ólafur Páll Ólafsson
2019 Þorvaldur Ingi Ingimundarson
Konur:
2002 Grímheiður Jóhannsdóttir
2003 Grímheiður Jóhannsdóttir
2004 Grímheiður Jóhannsdóttir
2005 Unnur Sæmundsdóttir
2006 Sólveig Jóhannesdóttir
2007 Grímheiður Jóhannsdóttir
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Lifi Þróttur
Gunnlaugur Jóhannsson

2008 Grímheiður Jóhannsdóttir
2009 Þuríður Halldórsdóttir
2010 Áslaug Einarsdóttir
2011 Þuríður Halldórsdóttir
2012 Þuríður Halldórsdóttir
2013 Ágústa Sigurðardóttir
2014 Ásta Stefánsdóttir		
2015 Camilla Tvingmark
2016 Lilja Garðarsdóttir
2017 Unnur Sæmundsdóttir
2018 Grímheiður Jóhannsdóttir
2019 Camilla Tvingmark

Skrúðganga frá Laugarneskirkju í gegnum hverfið á leið niður á
heimavöll Þróttar – Eimskipsvöllinn 12. maí 2019.

Boðið var upp á afmælistertur þann 12. maí 2019 í Þróttarheimilinu þegar
um 400 manns komu við í húsinu.

Skemmtanir og viðburðir í Þrótti
sr. Davíð Þór Jónssyni sóknarpresti í Laugarneskirkju og síðan var haldið í
skrúðgöngu frá Laugarneskirkju með skólahljómsveitina í broddi fylkingar og
var gengið í gegnum Laugarneshverfið niður á Eimskipsvöll. Þar bauð Finnbogi Hilmarsson, formaður Þróttar alla velkomna og hélt stutta tölu. Eftir það
byrjaði gríðarlega metnaðarfull dagskrá þar sem boðið var upp á pylsusölu á
vegum foreldrafélags Laugarnessskóla, andlitsmálun fyrir yngstu kynslóðina,
knattþrautir úti á velli á vegum Þróttar, skylmingaatriði á vegum Dalheima og
Laugarsels og Ármann bauð upp á Takewondo sýningu. Einnig voru hoppukastalar og klifurveggur úti fyrir börnin. Inni í sal í Þróttarheimilinu var einnig
glæsileg dagskrá. Boðið var upp á glæsilega afmælistertu sem kláraðist,
svala, kaffi ofl. Laugarneskirkja bauð upp á tónlistaratriði þar sem Konráð
tók nokkur lög á gítarinn, leikhópurinn Óðamálafélagið frá Laugarneskirkju
setti upp stuttan leikþátt og kór Laugarnesskóla söng nokkur lög. Að lokum
hélt BUR, Barna-og unglingaráð Þróttar, fjáröflunarbingó þar sem leikarinn
góðkunni, Jóhannes Haukur Jóhannesson lék á alls oddi og stýrði bingóinu
eins og herforingi. Veðrið hélst þurrt og mæting var gríðarlega góð en um 400
manns komu á einhverjum tímapunkti til að taka þátt í fjörinu og samgleðjast
Þrótti á afmælisárinu.

Það er samdóma álit flestra að Þróttur sé einn skemmtilegasti klúbbur landsins
ef ekki sá allra skemmtilegasti. Þróttur nýtur góðs af því að eiga mikið af
öflugum sjálfboðaliðum og þekktum einstaklingum í tónlistar-og afþreyingabransanum þegar kemur að skemmtunum og viðburðum.
Skemmtanir og viðburðir hafa ávallt skipað ríkulegan sess í sögu Þróttar og
um leið er þetta frábær leið til fjáröflunar fyrir félagið. Skemmtanir og viðburðir
tengja líka foreldra, sjálfboðaliða og aðra saman í góðri stemningu, í öðruvísi
umhverfi fyrir utan hið hefbundna starf, sem er nauðsynlegt til þess að styrkja
böndin, vinskapinn og kynnast nýju fólk.
Félagið fjárfesti í febrúar í markaðs-og viðburðastjóra sem mun vinna náið
með öllum deildum og aðalstjórn í að skipuleggja viðburði og skemmtanir til að
hámarka tekjur Þróttar af þessum viðburðum.
Árið í ár hefur verið mjög farsælt þegar kemur að skemmtunun og viðburðum.
Hinn 16. mars hélt knattspyrnudeild Þróttar hið árlega Herrakvöld Þróttar.
Kristján Kristjánsson sá um veislustjórn, Saga Garðarsdóttir mætti og var með
uppistand sem sló í gegn og Dóri Gylfa sló á létta strengi af sinni alkunnu
snilld. Boðið var upp á trufflusveppamarinerað lambalæri og kjúklingaupplæri
í rósmarín og hvítlauk. Síðan var happdrætti með veglegum vinningum og
uppboð á glæsilegum varningi. Þátttaka var góð og fín stemning í húsinu og
allir skemmtu sér vel.

Sveitaballið í dalnum var haldið 17. ágúst. Þetta var í annað sinn sem
knattspyrnudeildin hélt Sveitaballið en það mæltist mjög vel fyrir í fyrra. Fram
komu Helgi Björns, Hildur Vala, Dóri Gylfa, Böddi Reynis, Jón Ólafs, Sigurður
Ingi ásamt Jóhanni Bjarna Kolbeinssyni sem var DJ. Það myndaðist gríðarleg
stemning í Þróttarheimilinu og mættu um 300 manns á Sveitaballið. Allir
skemmtu sér gríðarlega vel á svakalegasta stuðballi ársins.

Í byrjun maí hélt knattspyrnudeildin Köttarakvöld, upphitunarpartý fyrir sumarið
þar sem þjálfarar meistaraflokksliðanna fóru yfir liðin og sumarið en auk þess
var boðið upp á glæsilegar Þróttarvörur til sölu, ársmiðar á tilboði, geggjað
barsvar ofl. Dóri Gylfa tók lagið og boðið var upp á sjóðandi heit rif og vængi
og ískalda drykki til að skola öllu niður. Það var fín mæting og góð stemning
og kvöldið styrkti félagsandann fyrir komandi átök sumarsins.

Hluti af dagskrá á 70 ára afmælisári Þróttar var knattspyrnuveislan sem
boðið var upp á 6. september á Eimskipsvellinum. Þann dag spiluðu báðir
meistaraflokkar félagsins í knattspyrnu í fyrsta skipti leik á sama degi á sama
velli. Tjaldið góða var skreytt og sett í afmælisbúning. Boðið var upp á vöfflur
með rjóma, pizzur, grillaða Konnaborgara og fleira. Meistaraflokkur kvenna
reið á vaðið kl 17.00 og sigraði FH 2-0 og tryggði um leið sigur í Inkasso-deild
kvenna 2019. Stelpurnar voru verðskuldað hylltar í leikslok. Meistaraflokkur
karla háði hörkuleik við nágranna okkar úr Safamýri, Fram, en urðu að lúta
í lægra haldi 1-2 eftir hetjulega baráttu. Yngri flokkar félagsins voru hylltir í
hléum beggja leikja og á milli leikja. 5. flokkur kvenna sýndi verðlaunaatriði sitt
frá TM-mótinu í Eyjum frá því fyrr í sumar við góðar undirtektir.

Þann 10. maí var Konukvöldið haldið í annað sinn. Að þessu sinni var
það “Konukvöld Laugardals” í Þróttarheimilinu. Konur innan félagsins voru
duglegar að skipuleggja og hvetja aðrar konur til að mæta, konur í hverfinu og
konur utan Þróttar og þrefaldaðist aðsóknin í ár frá í fyrra. Sett var bæði upp
myllumerkið #divurnaridalnum og e-mailið divurnaridalnum@gmail.com sem
mæltist vel fyrir. Ein nýjungin var að við buðum eiginmönnum, kærustum og
aðdáendum að koma eftir kl. 23 til að samgleðjast öllum konunum og mæltist
það vel fyrir. Tjörnes sá um skemmtiatriði, uppistand og leiki og einnig var
slegið upp í happdrætti með glæsilegum vinningum og Jóna Hrönn Bolladóttir
sá um veislustjórn. Kvöldið heppnaðist svo vel að flest allar konur í dalnum
góða, hjarta Reykjavíkur geta ekki beðið eftir Konukvöldinu 2020.

Hápunktur 70 ára afmælishátíðar Þróttar á árinu var án efa glæsileg
afmælishátíð og dansleikur í Laugardalshöll 7. September. Boðið var upp á
fordrykk og glæsilegt hlaðborð frá Kjötkompaníinu. Jón Jónsson var syngjandi
veislustjóri og hátíðarræðuna flutti Gísli Einarsson, fréttamaður. Sýnt var
myndbrot úr heimildarmynd um Þrótt sem verður frumsýnd 18. október. Gestir
fluttu ávörp, sem og formaður Þróttar, Finnbogi Hilmarssonar auk ávarps
borgarstjóra Reykjavíkur, Dags B. Eggertssonar. Viðurkenningar voru veittar
frá Þrótti og sérsamböndum og meistarflokkur kvenna var hylltur fyrir sigur í

Þetta ár markar auðvitað sögulegan tíma í félaginu því Þróttur er 70 ára
í ár. Þann 12. maí var vorhátíðin “Laugarnes á ljúfum nótum” haldin á
Þróttarsvæðinu til að samgleðjast Þrótti á afmælisárinu. Hátíðin var sett af
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Helgi Björnsson í miklu stuði á Sveitaballi Laugardals.

Hitað upp á Ölver fyrir úrslitaleikinn gegn Aftureldingu
laugardaginn 21. september 2019.

komst ekki vegna verkefna erlendis.

Inkassodeild kvenna 2019. Að lokum var boðið upp í dansleik með Selmu
Björnsdóttur og hljómsveit Hússins þegar formlegri dagskrá lauk. Yfir 250
manns mættu og skemmtu allir sér mjög vel og var þetta mikil gleðihátíð fyrir
alla Þróttara. Myllumerki hátíðarinnar var #Lifi70.

Þróttur sér um alla sjoppusölu á öllum leikjum á Laugardalsvelli. Sjálfboðaliðar Þróttar hafa auk þess séð um grill á landsleikjum. Í svona verkefni þarf
stóran og góðan hóp af fólki sem Þróttur er svo heppinn að hafa aðgang að.
Þetta er fagfólk sem þekkir verkferlana sem skilar sér í betri sölu og þjónustu
fyrir gesti Laugardalsvallar.

Í fyrra var haldið októberfest hjá félaginu sem tókst mjög vel. Stefnt er að
því að halda 80´s ball í vetur sem margir hlakka til og svo verður Þorrablót
Laugardals í febrúar.

Tveir af stærstu viðburðum Þróttar ár hvert er VÍS-mótið og Capelli Sport Rey
Cup-mótið. Fjallað er um þessi vinsælu mót annars staðar í blaðinu en þetta
eru einu mótin sem bæði stelpur og strákar taka þátt í og eru bæði mótin orðin
stór hluti af íþróttalífinu ár hvert og hafa fyrir löngu fest sig í sessi.

Þann 28. September verður einstök sögu og minjasýning í hátíðarsal Þróttar
í tilefni af 70 ára afmæli félagsins. Hægt verður að virða fyrir sér muni og
myndir úr 70 ára sögu félagsins. Það er mikil vinna sem lögð er í þessa sýningu svo engir Þróttarar mega láta þessa glæsilegu sýningu framhjá sér fara.

Í desember verður jólahappdrættið og svo mun Þróttur flytja inn Þróttar-jólakúlur sem allir Þróttarar verða að eignast og setja á jólatrén sín.

Afmælisdagskrá Þróttar á árinu lýkur svo á frumsýningu á nýrri heimildarmynd
um Þrótt þann 18. október. Heimildarmyndin “Lifi Þróttur” segir sögu félagsins
sem var stofnað af hugsjónafólki á Grímsstaðaholtinu 5. ágúst 1949. Myndin
segir sögu félagsins frá erfiðum bernskuárum, flutningi í Sundahverfið og loks
flutning þess öðru sinni, í Laugardal. Sigrar, töp og allt þar á milli. Mynd sem
enginn Þróttari má missa af.

Að lokum er vert að minnast þess að sjálfboðaliðar í félaginu koma líka að
öðrum viðburðum og skemmtunum eins og Color Run, Gung Ho og núna í ár
Ed Sheeran og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir. Lifi þróttur!
					

Í allt sumar hefur félagið staðið fyrir boltaleikjum yngri flokka í hléum á heimaleikjum meistaraflokka félagsins á Eimskipsvellinum, “Boltaleikir í hálfleik”.
Þetta hefur mælst vel fyrir hjá foreldrum iðkenda yngri flokka og ekki síður hjá
börnunum sjálfum. Jóhannes Haukur Jóhannesson, leikari, sem sjálfur á börn
í Þrótti hefur stjórnað þessum leikjum af miklum myndugleika og á þakkir skilið
sem og bræðurnir öflugu Gunnar og Ásmundur Helgasynir sem voru svo góðir
að hlaupa í skarðið og stýra boltaleikjunum fyrir Jóhannes Hauk þegar hann

Þökkum öllum þeim 1.000 stuðningsmönnum sem komu og studdu
strákana í leiknum mikilvæga við Aftureldingu.

		Guðmundur Breiðfjörð
		
Markaðs- og viðburðastjóri
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Boltaleikir yngri flokka í hálfleik á leikjum meistaraflokka félagsins
í sumar slógu í gegn.

Tennisdeild Þróttar
Skipulag sumarstarfsins er þannig að vellirnir eru teknir frá fyrir
svokallaða opna tíma þrisvar til fjórum sinnum í viku en þá geta allir
sem vilja komið og spilað einliðaleik eða tvíliðaleik eftir fjölda þeirra
sem mæta hverju sinni. Auk þess fá meðlimir deildarinnar gegn hóflegu árgjaldi leyfi til að nota vellina hvenær sem þeir eru ekki fráteknir fyrir fasta tíma félagsins og námskeiðin og eru ekki þegar
fráteknir af öðrum klúbbfélögum. Umsýslu er haldið í lágmarki með
því meðlimir sem þess óska fá afhentan lykil að tennisvöllunum gegn
loforði um að ganga vel um og læsa á eftir sér við brottför.

Tennisdeild Þróttar var stofnuð árið 1990 og var fyrstu árin með
starfsemi við Sæviðarsund en í Laugardalnum frá árinu 2002 þar sem
hún hefur hefur yfir að ráða tveimur útivöllum við suðurenda Valbjarnarvallar. Eru þeir umgirtir trjágróðri á þrjá vegu en nokkuð
opnir fyrir norðangjólunni, sem getur stundum verið býsna hressandi. Vellirnir eru umluktir netgirðingu með gervigrasi á gegndreypu
undirlagi, snjóbræðslu og flóðlýsingu þannig að þá má nota mestan
part ársins þótt kalsamt geti verið í skammdeginu. Tennisdeildin
hefur ekki aðstöðu innanhúss, nema í takmörkuðum mæli í Tennishöllinni í Kópavogi fyrir þjálfun ungliða í samstarfi við önnur íþróttafélög í Reykjavík. Tennisdeildin hefur lagt áherslu á tennis sem
almenningsíþrótt því þjálfun afreksmanna er ekki möguleg nema
með æfingaaðstöðu við þeirra hæfi vetur sem sumar. Þjálfun ungliða í
Tennishöllinni hefur einnig leitt til þess að þeir sem stefna að
keppnisþjálfun leita til þeirra félaga sem boðið geta innanhússaðstöðu.

Tennisdeildin hefur fylgt þeirri stefnu að halda kostnaði í lágmarki
og hefur þannig getað boðið meðlimunum afnot af völlunum á afar
hagstæðu verði. Að afstöðnum vorhretunum safnast dyggir félagar
saman einhverja góðveðurshelgina, hreinsa vellina og setja upp
vindhlífar til að norðanvindurinn nái ekki að trufla leiki um of. Eru
vellirnir þá tilbúnir fyrir átök sumarsins. Hlífar þessar eru svo teknar
niður fyrir komu haustlægðanna. Fyrir þá sem leggja reglulega stund
á tennis er þetta ein ódýrasta aðstöðuleiga sem íþróttafólki öðrum en
skokkurum stendur til boða.

Tennisdeildin hefur í samstarfi við tennisdeild Fjölnis boðið upp á
sumarnámskeið fyrir börn og unglinga og námskeið fyrir byrjendur
á öllum aldri sem og þá sem lengra eru komnir. Námskeiðahaldið og
kennslan hafa verið í höndum menntaðra tennisþjálfara, sem tekið
hafa að sér námskeiðshaldið. Námskeiðin hafa þótt takast vel og hafa
skilað deildinni og íþróttinni nýjum iðkendum.

Þrátt fyrir áherslu deildarinnar á tennis sem almenningsíþrótt taka
meðlimi hennar einnig þátt í keppnismótum, einkum fyrir eldri
aldursflokka og eins stendur deildin árlega fyrir Tennismóti Þróttar
sem er í mótaröð Tennissambands Ísland.
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Eyjólfur sundkappi stundaði sjósund sér til heilsubótar.

Þorsteinn Steingrímsson og Jón Einarsson
kepptu á skautum á Tjörninni fyrir Þrótt um miðja síðustu öld.

Bridge var stór þáttur í starfi Þróttar.

„Týndar greinar“ í Þrótti ?
Á stofnfundinum var rætt um hvort kalla ætti félagið
Knattspyrnu félagið Þróttur eða Íþóttafélagið
Þróttur. Knattspyrnan varð ofan á enda var ljóst
að hún yrði fyrsta grein hins nýstofnaða félags.
Fljótlega bættist við handbolti en á þessum fyrstu
árum voru fleiri íþróttir stundaðar af Þrótturum.
Á fyrstu árum félagsins kepptu nokkrir Þróttarar í
frjálsum íþróttum. Svavar Magnússon varð til að
mynda í 3. sæti í 3000 m hlaupi á drengjamóti
Ármanns árið 1950, þá aðeins 14 ára gamall.
Meðal frjálsíþróttamanna var einnig Þorsteinn
Steingrímsson en hann átti eftir að ná miklum
árangari í annarri íþróttagrein, grein sem var
nokkuð vinsæl á þessum árum: Skautahlaupi.
Veturinn 1950-51 var Íslandsmót í hraðskautahlaupi endurvakið.
Á næstu árum áttu Þróttarar góðu gengi að fagna
og varð Þorsteinn Steingrímsson t.a.m. Íslandsmeistari í öllum vegalengdum sem keppt var í eitt
árið. Íslandsmót í skautahlaupi lagðist svo aftur
af, árið 1955; en Þorsteinn varð Íslandsmeistari í
1500 m. á því móti.

Skák og bridge var stór þáttur í starfi Þróttar yfir
veturinn allt frá stofnun. Fyrsta veturinn sem
félagið starfaði voru skákæfingar haldnar tvisvar
í viku í bragganum, eða Skálanum. Síðar bættist
bridge við. Til að hafa smá keppni í skákinni
fyrsta veturinn var ákveðið að halda skákkeppni
milli félagsmanna af Holtinu og úr Skerjafirðinum.
Skerfirðingar höfðu sigur með fimm vinninga gegn
einum. Í kjölfarið var efnt til keppni við nágrannafélagið KR, og höfðu Þróttarar betur 10 - 2. Þegar
fram í sótti þá var það bridge sem átti meiri
vinsældum að fagna. Árið 1955 stóðu Þróttarar
fyrir keppni milli knattspyrnufélaganna í Reykjavík
í bridge. Bikarinn gaf Haraldur Snorrason, einn
af formönnum Þróttar. Aðeins var þó keppt um
þennan bikar í tvö ár, 1955 og 1956 en þá lagðist
mótið af.
Þó sjósund hafi aldrei orðið formleg grein
innan Þróttar þá eiga Þróttarar lang frægasta
sjósundskappa fyrr og síðar. Eyjólfur sundkappi,
annar stofnenda Þróttar, vakti mikla athygli með
sjósundsafrekum sínum. Hann tók upp sjósund
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sem ungur maður til að styrkja sig eftir veikindi og
ekki var aftur snúið. Á glæstum íþróttaferli synti
hann m.a. úr Grímsstaðavörinni til Bessastaða,
Viðeyjarsund, milli lands og Eyja og Grímseyjarsund. Hann gerði tilraun til að synda Ermasundið
en þurfti frá að hverfa.
Á árunum 1991 til 1994 hélt Þróttur úti deild sem
nefndist júdó- og karatedeild, eða búdó. Deildin
tók þátt í nokkrum mótum en starfsemi hennar
lagðist að lokum niður. Yngsta deild félagsins er
krulludeild. Krulla, eða curling á ensku, er ung
keppnisgrein á Íslandi en fyrsta Íslandsmótið fór
fram árið 2002. Krulludeild var stofnuð í Þrótti
þegar ljóst var að félagið myndu færa sig um set
og flytjast í Laugardal. Því miður náði starfsemi
deildarinnar aldrei að komast á skrið, því lítið var
um lausa tíma á skautasvellinu í Laugardal og þeir
tímar sem deildinni buðust fáir og á heldur ókristilegum tímum. Þó starfsemi deildarinnar liggi niðri
sem stendur er deildin enn formlega til, eða hefur
að minnsta kosti ekki verið formlega lögð niður.

Hver röndóttur!

4. flokkur Þróttar, sem vann fyrsta mótasigur félagsins
árið 1951 þegar þeir urðu Haustmeistarar. Þeir klæðast
hér fyrsta eiginlega keppnisbúningi félagsins.

Leifur Harðarson hampar Ljómabikarnum, og ekki spillir
fyrir að treyjan og stuttbuxurnar eru báðar röndóttar.

Páll Einarsson í leik gegn Val árið 1998. Í eitt af
síðustu skiptum sem Þróttur lék í hinum „hefðbundnu“
varabúningum.

Á öðrum fundi stjórnar Þróttar árið 1949 var
ákveðið að tefla fram liði á Íslandsmótinu sumarið
eftir. Á næsta fundi stjórnar, í febrúar 1950, bar
umræðuna um keppnistreyjur félagsins hæst.
Halldór formaður hafði formlega óskað um gjaldeyris- og innflutningsleyfi til kaupa á treyjum, en
fengið synjun. Á þessum árum fengust nefnilega
ekki keppnistreyjur keyptar í búðum á Íslandi.
Fyrst um sinn þurftu keppendur félagsins að láta
sér nægja ljósbláar skyrtur fyrir keppnistreyjur. Á
hverri treyju var handmálað merki félagsins sem
Þórarinn Óskarsson, tengdasonur Dóra fisksala,
málaði. En Þróttarar dóu þó ekki ráðalausir með
að útvega sér treyjur og með hjálp brytans á Gullfossi var keppnistreyjum smyglað frá Kaupmanna-

Ekki hafa blakarar alltaf fundið keppnistreyjur sem hafa
fylgt röndóttu fyrirmyndinni. Hér sjást tveir frægir kappar,
Leifur Harðarson og Jón Árnason, fagna sigri í bikarkeppninni í hvítum treyjum með rauðum innskotum.

Keppnisbúningur meistaraflokks kvenna, sem varð
Íslandsmeistari árið 1957. Árið 2009 avar félaginu
gefinn til varðveislu slíkur keppnisbúningur. Búningur var
hannaður og saumaðar af stelpunum sjálfum, og meira
að segja stafir félagsins voru hand ísaumaðir í treyjuna
af stelpunum.

Fyrstu keppnistreyju Þróttar voru ljósbláar skyrtur, sumar
með máluðu merki í barminum.

höfn til Íslands. Ýmis önnur mál þurfti jafnframt að
leysa eins og kemur fram í fundargerð stjórnar í
apríl 1950, en þá var ráðin þvottakona sem tók að
sér að þvo hverja treyju fyrir 1,50 kr.
Sú ákvörðun hafði verið tekin snemma að búningur Þróttar skyldi vera röndóttur með hvítum og
rauðum röndum. Þannig var vissulega fyrsti eiginlegi keppnisbúningur félagsins, en fyrstu árin fóru
flokkarnir þó oft sínar eigin leiðir í vali á búningum.
Þannig lék meistaraflokkur í knattspyrnu lengi í
búningi með gulum og svörtum röndum. Sá búningur lifði lengi sem varabúningur félagsins, og eftir
að staða frelsingja var tekin upp í blaki mátti oft sjá
hann klæðast slíkum búningi.
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Sennilega óvenjulegasti „búningur“ Þróttar. Í vináttu leik
við vígslu malarvallarins í Sæviðarsundi 1969 mættust
leikmenn úr fyrsta meistaraflokki Þróttar þáverandi meistaraflokki. Til að jafna leikanna var ákveðið að þáverandi
meistaraflokkur léki í sjóstökkum. Í miðjunni er dómari
leiksins, Grétar Norðfjörð, með heldur áberandi hárkollu.

Það þótti umdeilt þegar meistaraflokkur í knattspyrnu tók
upp ská-röndótta búninginn 1984. Hér fagna strákarnir
sigri í innanhúsmótinu, en féllu úr efstu deild um haustið
1985. Vildu sumir kenna búningunum um þær ófarir.

Á sjötta áratugnum léku Þróttarar oft í gulu og svörtum
treyjum. Merki félagsins var einnig í þeim litum; en hinn
hefðbundni hvíti og rauði búningur hafði þó betur að
lokum; en sá svart gul röndótti lifði áfram sem varabúningur félagsins.

Á 6. áratugnum lék 2. flokkur í knattspyrnu til
að mynda í mosagrænum treyjum um tíma og í
handboltanum fóru Þróttarstúlkur sínar eigin leiðir
og handsaumuðu sína búninga, sem samanstóð
af hvítri treyju og grænum buxum. Slíkur búningur
hefur varðveist og er til sýnis í félagsheimilinu.
En með tíð og tíma vann hinn hefðbundni búningur
á og hefur verið einkennisbúningur félagsins hin
síðari ár, þó blakarar í Þrótti hafi stundum neyðst til
að taka upp aðra búninga þar sem ekki fást alltaf
keppnistreyjur í blaki með hinar hefðbundnu hvítu
og rauðu renndur.

Frá afmælisleikjum Þróttar

Þann 6. september 2019 léku m.fl. karla og kvenna heimaleiki á Eimskipsvelli í fyrsta skipti sama dag
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Frá afmælishátíð Þróttar

Mikil stemning var á afmælishátið félagsins í Laugardalshöll 7. september 2019
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F.v. Helgi Þorvaldsson, Davíð Jónsson, Sigurður Þórðarson, Baldur Þórðarson, Ólafur Guðmundsson, Benedikt Baldursson
Sölvi Óskarsson, Óli Viðar Thorstensen, Jón H Ólafsson og Gísli Þór Þorkelsson.

Skákin í Þrótti
Alveg frá fyrstu árum félagsins hefur skákin fylgt Þrótti, með
nokkrum hléum þó. Mikill áhugi var á skákkvöldum í “Bragganum”
við Ægisíðuna, sem Skák- og Bridgeklúbbur félagsins hélt og komu
margir góðir starfskraftar til félagsins úr hópunum. Aðalhvatamenn
að þessum skákkvöldum voru þeir Aðalsteinn Guðmundsson í KRON
í Skerjafirði, Magnús V. Pétursson, sem var formaður hans í 5 ár, og
Jens Tómasson, allir úr Skerjafirði og Eyjólfur Jónsson sundkappi af
Grímsstaðaholtinu. Skákmót Þróttar fóru fram árlega og var fyrsti
skákmeistari Þróttar Sigmar Grétar Jónsson sem hlaut 13,5 vinninga
í 14 skákum. Fyrsti íþróttasigur Þróttar á nágrönnunum KR vannst
einmitt við skákborðið 10 – 2.

Tefld er ein skák, 30 mín. á mann, á hverju skákkvöldi og keppt um
titilinn “Skákmeistari Þróttar” og síðan er tekið til við hraðskák og
keppt um titilinn “Stigameistari Þróttar”. Teflt er í annarri hverri
viku frá október fram á vor. Ekki er nauðsynlegt að taka þátt í báðum
mótunum.
Skákmeistarar Þróttar síðustu ára hafa verið þeir Baldur Þórðarson
2004, Benedikt Baldursson 2005 og Ólafur Guðmundsson 2006,
2007 2008 og 2009. Jóni H. Ólafssyni tókst að stöðva sigurgöngu
Ólafs og sigraði 2010. Ólafur sigraði síðan aftur 2011, 2012, 2013 og
2014. Júlíus Óskarsson sigraði 2015, Óli Viðar Thorstensen 2016 og
2017, Júlíus Óskarsson 2018 og Sigurður Þórðarson 2019.

Fljótlega eftir flutning félagsins í Sæviðarsundið 1969 var aftur tekið
til við skákina og teflt í þó nokkur ár og meðal skákmeistara Þróttar
þau árin má nefna Guðjón Sv. Sigurðsson, Helga Guðmundsson og
Magnús V. Pétursson. Aftur lagðist hún af, en 1990 – 1992 voru
haldin skákmót Þróttar og sigraði Stefán Þormar í “Litlu kaffistofunni” tvisvar og Ingvar Jóhannesson, nú alþjóðlegur skákmeistari,
einu sinni.

Stigameistarar Þróttar hafa verið þeir Helgi Þorvaldsson 2004, Benedikt Baldursson 2005, Ólafur Guðmundsson 2006 og 2007, Benedikt
Baldursson 2008 og Ólafur Guðmundsson aftur 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 og 2014. Sigurður Þórðarson sigraði 2015, Davíð Jónsson
2016, Júlíus Óskarsson 2017 og 2018 og Sigurður Þórðarson sigraði
2019. Nú er keppt um bikar sem verslunin Björk, í Bankastræti, gaf
til mótsins.

Margir góðir skákmenn komu fram á skákkvöldunum og má þar
nefna Ingvar Jóhannesson og Karl Þorsteins, heimsmeistara barna
1979 og tvöfaldan Íslandsmeistara.

Það hefur skyggt á að “Aðalsteinsbikarinn” sem Magnús V. Pétursson
gaf til minningar um Aðalstein Guðmundsson, föðurbróður sinn, og
keppa á um á Skákmóti Þróttar hefur ekki fundist í mörg ár og er hér
með lýst eftir honum. Aðalsteinn var sérstaklega velviljaður klúbbnum
og gaf honum á sínum tíma fjölda tafla og bridge-bakka. Nú fyrir
nokkrum árum gaf svo skákfélagið Hrókurinn félaginu nokkrar
skákklukkur.

Árið 2004 fannst tveimur fyrrverandi þátttakendum í skákinni, þeim
Jóni H. Ólafssyni og Helga Þorvaldssyni, tími til kominn að reyna að
safna saman gömlum skákmönnum og endurvekja skákina í Þrótti.
Það hefur tekist þokkalega og voru 12 - 14 þátttakendur með fyrstu
árin en nú hefur heldur fækkað í hópnum og væri gaman ef einhverjir
eldri Þróttarar sem vildu komast í góðan félagsskap létu í sér heyra.

					Helgi Þorvaldsson
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