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Jólablað knattspyrnudeildar kemur nú út 
fjórða árið í röð og er stjórn deildarinnar 
afar stolt af útgáfunni nú sem endranær. Á 
þessum tíma árs er gott að staldra við og 
fara yfir árið sem er að líða og setja sér ný 
markmið fyrir næstu ár.

Í sumar gerði Grótta sinn fyrsta 
samning um sölu leikmanns þegar 
Pétur Steinn Þorsteinsson gekk til liðs 
við sænska stórliðið AIK.  Þeir ungu og 
efnilegu leikmenn sem voru kallaðir á 
úrstaksæfingar KSÍ voru eftirfarandi: Davíð 
Fannar Ragnarsson, Agnar Guðjónsson, 
Pétur Steinn, Sofia Elsie Nielsen, Kristófer 
Orri Pétursson, Sindri Már Friðriksson, 
Ólafur Ólafsson, Kristófer Scheving Jóhann 
Hrafn Jóhannsson, Hannes Grimm, 
Viðar Snær Viðarsson og Berta Sóley 
Sigtryggsdóttir. Knattspyrnudeildin er 
mjög stolt af þessum krökkum og vonar að 
þau láti ekki staðar numið hér heldur stígi 
næsta skref í átt að landsliðssæti í yngri 
landsliðum KSÍ.  

Stelpurnar í Gróttu halda áfram 
frumkvöðlastarfi sínu í boltanum og 
stöðugt fjölgar iðkendum í öllum 
kvennaflokkum.  Á haustdögum var 
ákveðið að framlengja samstarfssamning 
Gróttu og KR í 2., 3. og 4. flokki kvenna.  
Síðasta tímabil gekk vonum framar og 
mikil ánægja ríkir hjá leikmönnum og 
aðstandendum beggja félaga. Þessi 
uppbygging í yngri flokkunum gerir Gróttu 

vonandi kleift að stofna meistaraflokk 
kvenna innan fárra ára.

Nýtt og spennandi ár er framundan hjá 
yngri flokkum Gróttu en á haustdögum 
réði félagið uppalda Gróttumanninn 
Magnús Örn Helgason sem nýjan 
yfirþjálfara yngri flokka. Magnús hefur 
byggt upp þjálfarateymi í hæsta 
gæðaflokki og eru allir flokkar deildarinnar 
í frábærum höndum. Það er óhætt að 
segja að  barna- og unglingastarfið sé í 
miklum blóma. Iðkendur eru nú um 250 
og sífellt fleiri leikmenn koma úr yngri 
flokka starfinu upp í meistaraflokk sem er 
ómetanlegt fyrir klúbbinn.

Meistaraflokkur tryggði sér sæti í 1. deild 
í sumar undir stjórn Ólafs Brynjólfssonar, 
Jens Elvars Sævarssonar og Ólafs Johnson 
og eru þeim þökkuð fyrir vel unnin 
störf hjá meistaraflokki Gróttu. Gunnar 
Guðmundsson hefur verið ráðinn þjálfari 
Gróttuliðsins en áhugavert viðtal við 
Gunnar má lesa síðar í blaðinu.
Bæjaryfirvöld á Seltjarnarnesi hafa verið 
gríðarlega öflug í að styðja við íþróttastarf 
ungs fólks með styrkjum og fjárfestingum 
í betri aðstöðu. Nýjust tölur sýna að 
þátttaka barna og unglinga í íþróttastarfi er 
langhæst á landinu hér á Seltjarnarnesinu 
eða allt að 85%. Það gæti verið heimsmet!

Ég vil þakka stjórnarmönnum, þjálfurum 
og foreldrum fyrir ómetanlegt starf í þágu 

deildarinnar á þessu ári. Einnig vil ég þakka 
Seltjarnarnesbæ og ÍTS fyrir samstarf og 
stuðning við starf deildarinnar á árinu og 
ekki síst okkar farsæla bæjarstjóra, Ásgerði 
Halldórsdóttur, sem mætir á nánast alla 
leiki og á stóran hlut í velgengni Gróttu í 
öllum deildum.  

Að lokum vil ég þakka þeim fyrirtækjum 
sem auglýsa í jólablaði knattspyrnudeildar 
og hvet um leið alla Seltirninga til að beina 
viðskiptum sínum fyrir jólin til þeirra.
Fyrir hönd knattspyrnudeildar Gróttu óska 
ég öllu Gróttufólki og fjölskyldum þeirra 
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Með Gróttu jólakveðju,
Hilmar S. Sigurðsson, formaður 
knattspyrnudeildar

Kæra Gróttufólk

GRÓTTUFÓLK 
BESTU ÓSKIR  UM GLEÐILEG JÓL OG FARSÆLT NÝTT ÁR

Útgefandi: Knattspyrnudeild Gróttu. Ritstjórn: Arnar Þór Axelsson og Bjarki Már Ólafsson. Myndir: Eyjólfur Garðarsson o.fl.  

Prófarkalestur: Magnús Örn Helgason.  Útlit, umbrot og forsíða: Kristján Þór / dagsverk.is  Prentun: Prenttækni.
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8. flokkur karla og kvenna 
- Fyrstu sporin stigin
Þjálfarar: Bjarki Már Ólafsson
 & Björn Valdimarsson

8. flokkur Gróttu byrjaði æfingar í 
september undir handleiðslu 

Bjössa og Sturlaugs og voru þá 
rúmlega 20 krakkar að æfa. Um 
áramótin fluttist Sturlaugur 
erlendis og tók þá Bjarki Már við 

þjálfaraflautunni. Fljótlega fór að 
bætast í hópinn og í lok tímabils 

voru krakkarnir orðnir 46! Frábært 
að svo margir leikskólakrakkar hafi 

stigið sín fyrstu skref í fótboltaum og 
mæti þá vel undirbúin til leiks í 7. 
flokk. Þessi mikli áhugi og metnaður 
skilaði sér í gríðarlegum framförum en 
á mótunum sem farið var á sást hversu 
flottir Gróttukrakkarnir voru orðnir í fótbolta. 
Flokkurinn fór á VÍS-mótið í Laugardalnum og 
Arion banka mót Víkings og stóðu krakkarnir 
sig eins og alvöru fótboltahetjur, bæði þau sem 
voru nýbyrjuð sem og þau sem reyndari voru. 
Það er vonandi að áhuginn og metnaðurinn 
haldist áfram hjá þessum flottu krökkum því að 
í hópnum leynast vafalaust framtíðarstjörnur 
Gróttu.

7. flokkur karla 
- Leikgleði og stemmning
Þjálfarar: Hrannar Leifsson & Björn 
Valdimarsson
7.flokkur Gróttu var fjölmennur og mættu 
strákarnir vel á æfingar allan veturinn. 
Framfarirnar létu heldur ekki á sér standa og 
alltaf nálgaðist Norðurálsmótið á Akranesi 
sem var haldið venju samkvæmt um miðjan 
júní. Grótta sendi 4 lið til leiks og stóðu allir sig 
frábærlega. Þá má eiginlega segja að krakkarnir 
hafi minnt á stórstjörnurnar sem voru að spila 
á HM í Brasilíu á sama tíma. Þótt 
að úrslitin hafi látið á sér 
standa þá var leikgleðin 
og stemningin frábær 
hjá Gróttuhópnum, 
jafnt hjá krökkum 
sem foreldrum. Margir 
höfðu góðan grunn úr 
8. flokki á meðan aðrir voru 
að stíga sín fyrstu skref í fótboltanum. Það 
er stórt skref að fara á sitt fyrsta “stórmót” 
þar sem liðið gistir saman í skólastofu án 
mömmu og pabba. Þetta er ómetanleg 
reynsla fyrir ungar knattspyrnuhetjur enda 
mörg mót og keppnisferðir framundan á vegi  
knattspyrnunnar.

6. flokkur karla 
- Á Shellmóti í Eyjum 
Þjálfarar: Hrannar Leifsson 
& Bjarki Már Ólafsson
Flokkurinn var fjölmennur og flottur, 
en upp úr 7. flokki komu strákar 
sem höfðu staðið sig virkilega vel 
á Akranesmótinu og fyrir voru 
áhugasamir strákar á eldra árinu. 
Þessir tveir aldurshópar mynduðu 
saman fjölbreytta og skemmtilega 

blöndu og var alltaf líf og fjör á 
æfingum hjá flokknum. Þessi 

flotti hópur tók miklum 
og góðum framförum 
yfir tímabilið og þá helst í 
grunntækninni sem þjálfarar 
lögðu aðaláherslu á. Strákarnir 

fengur að spreyta sig á 
nokkrum mótum yfir tímabilið en 

hápunkturinn var þó að sjálfsögðu 
Shellmótið í Eyjum. Grótta sendi 4 lið til leiks og 
fengu strákarnir að upplifa þetta stórkostlega 
mót sem mun lifa í minnum þeirra um ókomin 
ár. Auk Shellmótsins var leikið á Íslandsmóti þar 
sem spilaður var 5-manna bolti annað árið í röð. 
Skemmtilegt fyrirkomulag þar sem allir taka 
virkan þátt í leiknum.
Uppskera ársins eru frábærar minningar, ekki 
einungis fyrir drengina heldur sömuleiðis 
fyrir þjálfara og foreldra, og miklar framfarir í 
fótbolta. Þessir flottu peyjar munu vonandi 
koma til með að verða lykilleikmenn Gróttu í 
framtíðinni og það verður virkilega spennandi 
að fylgjast með þeim. 

6. og 7. flokkur kvenna 
- Framtíðin björt í 
kvennafótboltanum
Þjálfarar: Harpa Frímannssdóttir  
& Jórunn María Þorsteinsdóttir
Eftir langan vetur hjá 6. og 7. flokki kom 
sumarið loksins og strax í júní var haldið í 

ævintýraferð út fyrir borgarmörkin.
Þá lagði 6. flokkur leið sína á Sauðakrók á 
Landsbankamót Tindastóls og voru margar 
stelpnanna að fara í sína fyrstu fótboltaferð 
út á land. Grótta tefldi fram einu liði á mótinu 

og kepptu stelpurnar 7 leiki.

Gróttustelpur höfnuðu í 2. sæti í 
B-liða keppni og fóru heim 
með bros á vör og bikar 
í hendi.
Símamótið í Kópavogi 
var haldið 30. árið 
í röð og var það 

klárlega hápunktur sumarsins. Símamótið er 
fjölmennasta fótboltamót landsins en þar leika 
stelpur í 5., 6. og 7. flokki heila helgi og öll helstu 

félög landsins mæta til leiks. 
6. flokkur Gróttu tefldi fram 

tveimur liðum á mótinu og stóðu 
stelpurnar sig með stakri prýði. 
Grótta1 fór heim með bikar eftir 
frækna frammistöðu seinna hluta 

mótsins. Stelpurnar í Gróttu2 áttu 
einnig flotta spretti og unnu meðal 

annars KA-stúlkur í æsilegri framlenginu í 
leik um bronsið.
Mótið var virkilega jákvæð upplifum hjá ungum 
fótboltastelpum og eru þær strax farnar að 
hlakka til næsta Símamóts!
Um sama leyti og Símamótið fór af stað kom 
gríðarleg aukning í 7. flokk kvenna, öllum til 
mikillar ánægju. Um miðjan ágúst tóku því 
bæði 7. og 6. flokkur kvenna þátt í Arion banka 
mótinu, hvor flokkur með 2 lið.
Við þjálfararnir vorum mjög ánægðar með 
sumarið. Það var frábært að sjá framfarirnar 
hjá stelpunum og áhugann aukast. Þrjár af 
stelpunum fóru upp í 5. flokk eftir sumarið 
en hinar mynda sterkan og þéttan 6. flokk. 7. 
flokkurinn stækkar með hverjum deginum og 
það er frábært að sjá aukninguna sem hefur 
átt sér stað hjá stelpum í fótbolta á Nesinu. Það 
er greinilegt að framtíðin í kvennaboltanum 
í Gróttu er örugg á meðan þessi þróun á sér 
stað.

5. flokkur karla 
- N1-mótið í sundbolta
Þjálfarar: Valdimar Stefánsson  
& Arnar Þór Axelsson
Um 35 strákar hófu veturinn hjá Úlfi og 
Arnari. Um góðan og stóran hóp var að 
ræða og fóru Gróttumenn strax á sitt fyrsta 
keppnismót fyrir áramót. Stuttu 
eftir mótið reri Úlfur á önnur 
mið og Valdimar, gamli 
lærimeistari Úlfs, tók við 
ásamt Arnari. Strákarnir 
gengu í gegnum 
undirbúningstímabilið 
langa og gekk það 
frábærlega vel en 
æfingasókn drengjanna var til 
mikillar fyrirmyndar. Grótta 
tefldi svo fram fjórum 
liðum í Faxaflóamótinu 
eins og í öllum mótum 
þetta árið. A-liðið fór alla 
leið og sigraði B-deild 
mótsins með fullt hús stiga. 
Öll liðin okkar voru skráð í B-riðil 
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á Íslandsmótinu og gekk þeim öllum vel þó að 
strákarnir séu sammála um að sumir leikir hefðu 
getað endað betur. Hins vegar lærðu strákarnir 
mikið af því að spila við flotta andstæðinga og 
koma reynslunni ríkari til leiks á næsta ári. Fyrstu 
helgina í júlí var spilað á N1-mótinu á Akureyri 
sem er nokkurs konar heimsmeistarakeppni 5. 
flokks. Aðstæður voru vægast sagt erfiðar en 
eldi og brennisteini rigndi alla helgina. Okkar 
menn voru í dálítin tíma að átta sig á rennandi 
grasinu en fljótlega fór flottur fótbolti að flæða 
hjá Gróttumönnum. D-liðið fór alla leið í 8-liða 
úrslit þar sem þeir lentu í hörkuleik við Fylki 
en töpuðu naumlega. Strákarnir kláruðu svo 
Íslandsmótið með sóma þar sem C-liðið fór í 
úrslitakeppni eftir að hafa lent í þriðja sæti í 
sínum riðli.

5. flokkur kvenna 
- Stórstígar framfarir
Þjálfari: Jóhannes Hilmarsson
Sumarið hjá 5. flokki kvenna var viðburðaríkt og 
skemmtilegt. Margar nýjar fótboltastelpur tóku 
sín fyrstu skref í íþróttinni og allar stelpurnar 
í flokknum tóku miklum framförum. Það var 
frábært að þjálfa svona metnaðarfullan og 
skemmtilegan hóp af stelpum og fyrir mig að 
sjá framfarirnar með hverjum leiknum sem leið 
var frábær tilfinning.
Stelpurnar tóku þátt í Pæjumótinu, 
Símamótinu og að sjálfsögðu 
Íslandsmótinu. Frammistaða 
liðsins í sumar var góð en það 
sem klárlega stóð upp úr voru 
silfurverðlaun á Símamótinu.
Foreldrar og stelpur í 5. flokki 
kvenna mega vera stolt af afrakstri 
sumarsins og augljóst er að þessar 
stelpur geta náð langt, ekki bara í fótbolta 
heldur lífinu sjálfu.

4. flokkur karla 
- Lærdómsríkt sumar
Þjálfari: Árni Guðmundsson
Í flokknum æfðu 19 strákar og tóku þátt í  
Faxaflóamóti og Íslandsmóti. Í Faxaflóamótinu 
stóðu strákarnir sig betur með hverjum leiknum 
sem leið og enduðu í fjórða sæti, einu stigi frá 
öðru sætinu. Í Íslandsmótinu spiluðu strákarnir 
í sterkum B riðli. Sumarið var afar lærdómsríkt 
fyrir Gróttumenn sem sýndu mikla þolinmæði 
og jákvæðni þrátt fyrir að brekkan væri oft á 
tíðum brött. En það féll í okkar hlut að fara 
niður í C riðil og hefur nýr 4. flokki þegar 
hafið undirbúning um að komast upp á 
nýjan leik. Einn leikjanna í Íslandsmótinu 
fór fram í Vestmannaeyjum en 
Gróttuhópurinn tók þann dag snemma 

og gerði sér glaðan dag.  Þar var ýmislegt brallað, 
svo sem farið á “segway”, sprangað og slegið upp 
veislu. Allt tímabilið voru strákarnir að bæta sig 
og enduðu sem betri fótboltamenn. 

4. flokkur kvenna 
- Byrjunin á einhverju góðu
Þjálfarar: Bojana Besic  
& Magnús Örn Helgason
Um 35 vaskar stelpur frá Nesinu og 
Vesturbænum æfðu af krafti síðasta vetur og 
eftir því sem tíminn leið þjappaðist hópurinn 
betur og betur saman. Reykjavíkurmótið gekk 
brösuglega en enginn fór á taugum enda 
voru þau Bojana og Maggi að fara 
yfir grunnatriði 11-manna boltans 
af yfirvegun og metnaði.
 
Þegar Íslandsmótið loksins 
hófst í maí fór allt á flug. 
B-liðið plantaði sér á topp 
deildarinnar og hélt sér þar allt 
sumarið á meðan A-liðið var sömuleiðis 
í toppbaráttu eftir marga glæsilega sigra. Það 
sem mestu máli skipti var að stelpurnar voru að 
spila glæsilegan fótbolta sem eftir var tekið hvar 
sem þær komu.
 
Um miðjan júlí fór yngra árið á Coca Cola 

mótið á Akureyri þar sem Grótta/KR 
sendi tvö lið til leiks. Bæði lið léku 6 

leiki og skemmtu sér konunglega í 
höfuðstað Norðurlands. Nokkrum 
dögum síðar hélt eldra árið á Dana 
Cup á Jótlandi í ævintýralega ferð 

sem verður fjallað betur um seinna 
í blaðinu.

 A-liðið endaði Íslandsmótið í 5. sæti en 
B-liðið fór alla leið í úrslitakeppni. Lærdómsríkt 
tímabil að baki þar sem stelpurnar tóku 
sameiningu félaganna með trompi og sýndu 
glæsilega takta á fótboltavellinum. 

3. flokkur karla
- Mögnuð liðsheild
Þjálfarar: Valdimar Stefánsson  
& Magnús Örn Helgason
Þjálfaraskipti urðu hjá 3. flokki eftir nokkrar 
vikur síðasta haust þegar Úlfur Blandon réði 
sig til starfa hjá meistaraflokki Fram. Valdimar 

Stefánsson kom þá askvaðandi úr 
Árbænum og stýrðu hann og 

Magnús Örn frábærum 
hópi drengja sem áttu 
eftirminnilegt tímabil í 
vændum. 

Faxaflóamótið gekk vel 
og stóð A-liðið uppi sem 

sigurvegari í B-deild. Íslandsmótið fór ágætlega 
af stað og þegar kom að Spánarferð í byrjun júlí 
var B-liðið komið á siglingu eftir æsilegan 5-3 
sigur á Ólafsfirði. Ferðin á Costa Blanca Cup á 
Benidorm var engu lík og eru henni gerð góð 
skil seinna í þessu blaði.
 Eftir að hafa tapað fyrir ÍBV í Eyjum í lok júlí var 
ljóst að A-liðið þyrfti að vinna síðustu þrjá leiki 
sína til að komast í  umspil. Selfyssingar voru 
lagðir að velli með marki í uppbótartíma  og í 
kjölfarið fylgdu sigrar á Breiðablik2 og Grindavík. 
Allt sigrar með einu marki þar sem liðið þurfti 
að sýna hugrekki og karakter. En sæti í umspili 
kærkomið þar sem Framarar urðu andstæðingar 

okkar manna.
 

Staðan var 1-1 í leikhléi á fallegu 
haustkvöldi í Úlfarsárdalnum og 
eftir um 60 mínútur kom Kristján 
Guðjónsson Gróttu í 2-1. Sæti í B-deild 

var í augsýn þegar Frömurum tókst 
að jafna metin á lokasekúndum leiksins. 

Framlenging markalaus og vítakeppni 
þurfti til að skera úr um sigurvegara. Þar höfðu 
Framarar betur og gátu fagnað sæti í B-deild á 
meðan Gróttumenn sátu eftir með sárt ennið.
 
Frábæru tímabili lokið þar sem A-liðið bætti 
sig nánast leik frá leik. B-liðið var lengur í gang 
en þegar komið var fram á mitt sumar hrukku 
strákarnir í þvílíkan gír og voru illviðráðanlegir 
seinni part mótsins. Upp úr stendur 
hins vegar frábær liðsheild hjá 
drengjum sem neita að gefast 
upp þó að á móti blási.

3. flokkur kvenna 
- Vængbrotni fuglinn 
sem flaug af stað
Þjálfarar: Bojana Besic 
& Margrét Þórisdóttir 
Síðasta tímabil var fyrsta tímabil í sameiningu 
eldri kvennaflokka Gróttu og KR en um 20 
stelpur æfðu með 3. flokki. Það var vitað að 
fyrstu mánuðirnir yrðu erfiðir fyrir stelpurnar. 
Þær þurftu að venjast því að spila saman og 
taka sömuleiðis á móti nýjum þjálfara. Það má 
segja að gengið hafi á ýmsu fyrri part veturs 
en eftir því sem sumarið nálgaðist fóru allir að 
ganga í sama takti.

Liðið spilaði í 
Reykjarvíkurmótinu þar 

sem tíminn var nýttur 
til að fara yfir mikilvæg 
atriði inni á vellinum. 

Grótta/KR tefldi svo 
fram tveimur liðum í 

FÓTBOLTASUMARIÐ    2014
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Futsal keppni KSÍ þar sem að 
stelpurnar stóðu sig með 
stakri prýði. Stelpurnar 
spiluðu í B-deild í 
Íslandsmótinu þar sem þær 
stóðu sig vel yfir allt sumarið. 
Í júlí var farið í eftirminnilega 
ferð til Barcelona þar sem 
stelpurnar léku við fyrsta flokks aðstæður í 
“Mekka knattspyrnunnar” eins og sumir kalla 
borgina. Tímabilið endaði frábærlega með 
tveimur sigrum á Grindavík og Selfossi og 
gátu Gróttu/KR-stelpur verið stoltar eftir miklar 
framfarir og góða liðsheild á tímabilinu. 

2. flokkur karla 
- Eyðimerkurgöngunni lokið
Þjálfarar: Jens Elvar Sævarsson & 
Magnús Örn Helgason
Nýir þjálfarar 2. flokks karla blésu í herlúðra 
haustið 2013 og ætluðu sér stóra hluti með 
Gróttuliðið. Æfingahópurinn var fjölmennur 
og margir æfingaleikir voru spilaðir um 
veturinn þar sem menn fengu að sýna sig og 
sanna. Strákarnir gerðu sér lítið fyrir og urðu 
Íslandsmeistarar innanhúss í janúar þar sem 
Fjölnismenn voru lagðir að velli í æsilegum 
úrslitaleik. B-deild Faxaflóamótsins var tekin 
með trompi og um páskana var haldið í 
eftirminnilega æfingaferð til Berlínar ásamt 

meistaraflokki karla. Meira um það síðar í 
blaðinu.  

Eftir þetta magnaða undirbúningstímabil 
kom smá hikst í okkar menn og eftir 
5 leiki var liðið með 7 stig í 4. sæti. Þá 

ákváðu menn að snúa bökum saman 
og girða sig í brók og í kjölfarið fylgdu 

5 sigurleikir í röð. Í næst síðustu umferð 
var leikinn (nánast) hreinn úrslitaleik við 
ÍR um hvort liðið kæmist upp í B-deild. 
Mögnuð frammistaða færði Gróttuliðinu 
3-2 sigur og jafntefli þurfti í Ólafsvík í 
lokaumferðinni til að tryggja 2. sætið. Sá 
leikur vannst 2-1, fögnuðurinn gífurlegur og 
eyðumerkurgöngunni var lokið!
 
Grótta náði að tefla fram B-liði í sumar og 
fengu margir þar ómetanlega leikreynslu. 
Lokamínúturnar fóru nokkrum sinnum illa 
með Gróttumenn en upp úr stendur gott 
fótboltasumar þar sem menn nutu þess að 
spila fótbolta.
 
2. flokk Gróttu í sumar skipaði einn 
frambærilegast hópur drengja sem komið 
hefur upp hjá Gróttu í mörg ár. Strákarnir 
lögðu hart að sér og uppskáru eftir því og það 
verður sannarlega spennandi að fylgjast með 
framgangi þeirra í Gróttubúningnum á næstu 
árum.

2. flokkur kvenna 
- Stolinn sigur
Þjálfari: Hjörvar 
Ólafsson
Eins og mörgum er 
kunnugt hófst sameining 
Gróttu/KR í kvennaboltanum hjá 2., 3. og 4. 
flokki nú seinasta haust. Hjörvar Ólafsson var 
þjálfari flokksins þangað til í janúar, þá tók 
Bojana við vegna anna hans í starfi. Samstarfið 
gekk ágætlega fyrir sig þótt það hafi svo 
sannarlega verið skrítið fyrir Gróttustelpur að 
fara á KR völlinn og öfugt. Við náðum þó vel 
saman, kepptum marga æfingaleiki ásamt því 
að taka þátt í Reykjavíkurmótinu. Um miðjan 
maí tók Hjörvar aftur við okkur þar sem Bojana 
hafði nóg á sinni könnu. Íslandsmótið byrjaði 
á svipuðum tíma og voru 9 lið, að okkur 
meðtöldum, í riðlinum. Í þetta sinn tók KSÍ þá 
ákvörðun að keppa aðeins einfalda umferð 
svo við kepptum aðeins 8 leiki í sumar. Það 
gekk ekki alveg eins og í sögu og við gerðum 
2 jafntefli og töpuðum 5 leikjum. Við unnum 
þó einn leik, gegn Haukum, en sigurinn var því 
miður tekinn út seinna þar sem þær hafnfirsku 
drógu sig úr keppni.
Þrátt fyrir að gengi sumarsins hafi ekki verið 
nógu gott erum við stelpurnar spenntar að 
takast á við komandi verkefni vetursins og 
næsta sumars.

FÓTBOLTASUMARIÐ 2014

Fulltrúar Gróttu á landsliðsæfingum 2014

Davíð Fannar Ragnarsson U-19 Agnar Guðjónsson U-19 Pétur Steinn Þorsteinsson U-19 Sofia Elsie Nielsen U-17

Kristófer Orri Pétursson U-17 Ólafur Ólafsson U-17 Kristófer Scheving U-16 Jóhann Hrafn Jóhannsson U-16

Hannes Grimm U-16 Sindra Friðriksson U-16 Viðar Snær Viðarsson
Knattspyrnuskóli KSÍ á Laugarvatni

Berta Sóley Sigtryggsdóttir
Knattspyrnuskóli KSÍ á Laugarvatni
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Ekki gefa bara eitthvað, 
gefðu frekar hvað sem er.

Með gjafakorti Landsbankans er ekkert mál að velja 

réttu jólagjöfina. Þú ákveður upphæðina og sá sem 

þiggur velur gjöfina. Þú færð gjafakortið í næsta útibúi.
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Kristján Finnbogi Finnbogason 
spilaði 22 leiki þetta tímabilið og 
fékk einungis á sig 26 mörk. Hann 
var valinn í lið ársins í 2. deildinni af 
Fótbolta.net að móti loknu.

Hvað ertu að gera í dag?
Það er bara allt brjálað að gera hjá 
Despec þar sem ég starfa. Svo er maður 
svona að velta fyrir sér framhaldinu í 
boltanum. FH er búið að bjóða mér að 
taka annað ár sem varamarkvörður. Tek 
sennilega ákvörðun um það á næstu 
dögum.
Hvað einkenndi liðið sem fór upp 2009?
Samheldni og metnaður. Hver einasti 
maður í hópnum var tilbúinn að gera það 
sem þurfti til að ná markmiðum liðsins. 
Héldum áfram allan tímann þó að útlitið 
væri ekkert alltof bjart um mitt sumar. 
Við unnum svo deildina og fórum í 
ógleymanlegan rúnt um Nesið á double-
decker bus þar sem Árni var klár með 
kaffi á írska mátann!!
Góð ráð til strákana fyrir komandi átök 
í 1. deildinni    
Æfa eins og brjálæðingar í vetur og koma 
vel undirbúnir til leiks í sumar. Samstaða 
og vilji fleytir mönnum langt. Gangi 
ykkur vel strákar og áfram Grótta 

Garðar Guðnason, eða Gróttu Gaggi 
eins og hann er gjarnan kallaður, 
lék 21 leik þetta sumarið og skoraði 
4mörk.

Hvað ertu að gera í dag?
Ég vinn sem sjúkraþjálfari og spila 
fótbolta með Kríu í 4. deild sem er nýtt lið 
á Seltjarnarnesi.
Hvað einkenndi liðið sem fór upp 2009?
Samheldni. Gríðarlega sterkur og 
skemmtilegur hópur. Menn voru tilbúnir 
að berjast fyrir hvorn annan. 
Góð ráð til strákana fyrir komandi átök 
í 1. deildinni    
Njóta þess að spila í fyrstu deild. Þetta er 
klisja en menn unnu fyrir þessu á síðasta 
tímabili. Menn þurfa að vera tilbúnir 
í átök næsta sumar því það er mikill 
munur á 2. og 1. deild. Gæðin og hraðinn 
eru talsvert meiri.

Sigurvin Ólafsson, spilaði 18 leiki 
á miðjunni og skoraði 12 mörk. Var 
valinn leikmaður ársins í 2. deildinni 
og átti sæti í liði ársins hjá Fótbolta.
net.

Hvað ertu að gera í dag?
Í dag er ég nú lítið að gera í boltanum, 
einbeiti mér að bumbuboltanum 
bara. Mestur tíminn fer í að sveifla 
lagasverðinu bjarta og reyna að ala upp 
nokkra gríslinga.
Hvað einkenndi liðið sem fór upp 2009?
Góð stemning og góður húmor 
einkenndi liðið 2009. Menn ákváðu 
að hafa alltaf gaman af þessu, en á 
sama tíma var óbilandi trú í liðinu á að 
við gætum unnið hvern einasta leik. 
Hugarfar sigurvegarans.
Góð ráð til strákana fyrir komandi átök 
í 1. deildinni    
Ég vísa í svarið hér að ofan. Byrja á að 
koma sér í gott form og svo þegar mótið 
byrjar eiga þeir að ganga út frá því í 
hverjum leik að Grótta sé að fara að fagna 
sigri í lok leiks. Það er líklegra til árangurs 
að hafa ofurtrú á sjálfum sér (og láta 
kannski kippa sér niður á jörðina öðru 
hvoru) heldur en að hafa litla eða enga 
trú, því þá vinnur maður ekki neitt.

Hvar eru þeir nú?
Eins og flestir vita mun Grótta leika í 1. deild að nýju næsta sumar eftir þrjú tímabil í 2. deildinni. Grótta fór 
síðast upp árið 2009 en þá fékk liðið 45 stig í 22 leikjum og sigraði deildina. Í sumar fékk liðið 44 stig og lenti 
í öðru sæti.  Mannskapurinn hefur breyst mikið síðan Grótta fór síðast upp í 1. deild. Fimm leikmenn sem 
voru í eldlínunni í sumar léku einnig með Gróttu sumarið 2009. Það eru Seltirningarnir Hrafn Jónsson, Pétur 
Már Harðarsson, Viggó Kristjánsson og  Bjarni Jakob Gunnarsson sem og Selfyssingurinn síkáti Guðmundur 
Marteinn Hannesson sem er núverandi fyrirliði liðsins. 
Liðið sem kom Gróttu í 1. deild í fyrsta sinn í sögu félagsins var vægast sagt stjörnum prýtt, en Gróttublaðið 
tók púlsinn á nokkrum lykilmönnum frá árinu 2009.
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Tómstundastyrkir
hækka
frá 1. janúar 2015

Árlega er gerð rannsókn á högum og líðan
íslenskra ungmenna. Nemendur svara
ítarlegum spurningum sem unnar eru af
fyrirtækinu Rannsókn og greining en
fyrirtækið sérhæfir sig í rannsóknum á
málefnum ungs fólks.

Fram kemur m.a. í niðurstöðum rann-
sóknarinnar:

Öflugt íþrótta- og tómstundastarf
Súluritið sýnir hversu hátt hlutfall nemenda
á Seltjarnarnesi eru virkir í íþróttastarfi.
Kemur meðal annars fram að 85%  stráka
í 10. bekk og 68% stúlkna í 9. bekk eru
virk í íþróttastarfi, en það er talsvert hærra
hlutfall en annars staðar á höfuðborgar-
svæðinu og ef miðað er við meðaltal á
landsvísu.

Öflugt forvarnarstarf
Öflugt samstarf í forvarnarmálum og virkt
eftirlit foreldra hefur haft mjög jákvæð áhrif
á þróun mála.

Niðurstöður rannsóknarinnar eru mikið
fagnaðarefni og frábær vitnisburður um
það öfluga forvarnarstarf sem á sér stað á
Seltjarnarnesi í samstarfi við foreldra.
Rannsóknin í heild sinni undirstrikar einnig
að samvera fjölskyldunnar er mikilvægur
þáttur í velferð  barna og unglinga.

Hægt er að nálgast rannsóknina í heild
sinni á heimasíðu bæjarins.

Hlutfall nemenda í 8., 9. og 10. bekk
sem segjast stunda íþróttir (æfa eða keppa) með íþróttafélagi

fjórum sinnum í viku eða oftar, árið 2014

Bæjarstjórn Seltjarnarness hefur samþykkt
að tómstundastyrkir hækki í 50.000 kr. frá 1. janúar 2015.
Tómstundastyrkirnir eru fyrir börn og unglinga á aldrinum 6-18 ára.
Nánari upplýsingar um styrkinn eru á heimasíðu bæjarins www.seltjarnarnes.is

Seltjarnarnes        Höfuðborgarsvæðið         Landsmeðaltal

Strákar               Stelpur                Strákar               Stelpur                Strákar                Stelpur

8. bekkur                                      9. bekkur                                     10. bekkur
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Bjarni flutti á Seltjarnarnesið í maí 1968 og 
byrjaði þá strax í fótbolta undir handleiðslu 
Garðars. ,,Garðar kom ramma á það að strákar, 
sem áður höfðu bara hisst í frjálsum leik, fóru 
að stunda skipulagðar æfingar undir hans 
handleiðslu“, rifja þeir félagar upp.
Garðar starfaði þá í Hafnarstræti í Reykjavík 
þar sem hann lauk störfum klukkan fimm og 
hélt svo utan um fótboltaæfingar að vinnu 
lokinni tvisvar í viku:. ,,Hann vann þá einna 
helst í grunntækni leikmanna og kenndi 
okkur að taka á móti bolta, senda á milli og 
fleira.” Þarna komu straumar á Seltjarnarnesið 
af Hlíðarenda þar sem Garðar hafði spilaði 
fótbolta á sínum tíma með Val.

Grótta gat einungis æft á grasvöllum 
víðsvegar um bæinn yfir sumartímann 
sökum þess að engin aðstaða til 
knattspyrnuiðkunar yfir vetrartímann 
var til staðar og því var einungis spilaður 
fótbolti frá maí og fram í skólabyrjun:. ,,Við 
byrjuðum niður á Melshúsatúni um leið 
og snjórinn hvarf, en það breyttist svo árið 
1969 þegar að íþróttahúsið var reist og þá 
voru innanhússæfingar yfir vetrartímann á 
sunnudagsmorgnum.” Framboðið af lausum 
tímum í íþróttahúsinu var ekki mikið, en 
handboltinn var vitaskuld í forgang og mikið 
var um badmintoniðkun í salnum.

Hvernig hefur umhverfið til íþróttaiðkunar 
breyst?
,,Árin 70’ til 80’ þá þvældust við hér um allt í 
bænum með fótboltavelli. Við spiluðum fyrst 
á Melshúsatúninu – eins og áður sagði –, svo 
á grasbletti þar sem leikskólarnir Sólbrekka 
og Mánabrekka standa nú, en sá völlur var í 
miklum halla.” 
Síðar var byggður malarvöllur á 
Seltjarnarnesið sem lá á Skólabraut, þar sem 
að íbúðir aldraðra standa nú. Sá völlur var 
í styttri kantinum en það kom ekki í veg 
fyrir það að Grótta spilaði sína heimaleiki á 
honum. 
,,Hann Ingimundur gamli sem bjó á 
Skólabraut 8 vann í Ísbirninum og labbaði 
alltaf þvert yfir völlinn þrátt fyrir að það væri 
leikur í gangi og lét það ekkert trufla sig. 
Hann kom jú á undan vellinum!.”

Fyrstu leikir meistaraflokks Gróttu voru við 
Stjörnuna og Breiðablik. Þá léku liðin innan 
Gullbringusýslu gjarnan hvert á mótu öðru 
og voru þetta oft á tíðum hörkuleikir. Þess má 
til gamans geta að á þessum árum voru þessi 
félög í sömu sporum og Grótta, en í dag 
hafa bæði þessi félög orðið Íslandsmeistarar, 
Breiðablik árið 2010 og Stjarnan nú síðastliðið 
sumar.
,,Breiðablik voru nú oftast sterkari en við 
og unnu okkur yfirleitt nokkuð örugglega. 
Það var alltaf skemmtilegst að fara upp í 
Mosfellsbæ og spila gegn Aftureldingu þar 
sem það voru vanalega auðveldir sigrar. 
Stjörnumenn og Haukar voru svo á þessum 
tíma alveg á pari við okkur.”

Malarvöllurinn sem stóð fyrir neðan Háskóla 
Íslands var síðar gerður að heimavelli Gróttu. 
,,Það var rosalega ómerkilegur völlur og 
á þeim tíma sem við höfðum hann sem 
heimavöll reyndum við eftir fremsta megni 
að spila bæði heima- og útileiki okkar á 
útivelli.” 

,,Stuðningurinn við liðið á þessum var 
vitaskuld enginn. Það mættu einungis 
leikmenn í leikina og einstöku sinnum létu 
kærustur þeirra sjá sig á vellinum en félagið 
átti einfaldlega enga stuðningsmenn. Menn 
borguðu úr eigin vasa í rútuferðir út á land og 
þegar það þurfti að fljúga þá þurftu menn að 

geriða sjálfir fyrir farið.”
,,Eitt skiptið var leikur í gangi á Háskólavell-
inum og í grennd við völlinn fór margmenni 
að hópast saman. Ekki var fólkið mætt til þess 
að horfa á fótbolta heldur til þess að fagna 
kosningasigri Vigdísar Finnbogadóttur þegar 
hún var kjörin forseti í fyrsta skipti sumarið 
1980” segir Axel og hlær.

Síðar kom malarvöllur í fullri stærð á 
Suðurströndina, þar sem gervigrasið stendur 
nú, og heimaleikir liðsins færðust þangað.

Hvað hefur verið mesta vítamínssprauta í 
íþróttaumhverfið hér?
,,Það var án nokkur vafa þegar að nýja 
íþróttahúsið var reist en þá gjörbreyttist 
aðstaðan fyrir íþróttafólk. Þá höfðum við 
loksins aðgang að búningsklefum, en fram 
að því hafði íþróttahúsið alltaf verið lokað 
yfir sumartímann. Menn þurftu því alltaf að 
mæta klæddir og tilbúnir á æfingar.

Þegar þeir félagar voru spurðir út í þann 
leikstíl sem einkenndi liðið á þessum 
fyrstu árum voru þeir sammála um það að 
fyrirmælin hafi sjaldnast verið flókin. Það átti 
bara að berjast! 
,,Við spiluðum oftast 4-4-2 og varnarmenn 
voru bara í vörn og menn fastir í sínum 
leikstöðum.”

Tveir sem komu á undan vellinum!
Axel Þórir Friðriksson og Bjarni Torfi Álfþórsson eru Gróttufólki að góðu kunnir. Báðir léku þeir 

ýmsar íþróttir með félaginu á sínum yngri árum, gengu svo til liðs við Old boys og eru ávallt 
duglegir að mæta á völlinn og styðja sitt lið. Axel var í hópi drengja sem Garðar Guðmundsson, 

stofnandi Gróttu, smalaði saman á Melshúsatúni (þar sem Hofgarðar standa nú) sumarið 1965 og 
hélt úti fótbæltaæfingum fyrir þá yfir sumartímann. Tveimur árum síðar stofnaði Garðar svo Gróttu 

og voru þá Axel og félagar fyrstir til að spila undir merkjum félagsins.

Viðtal við frumherja í herbúðum Gróttu, þá Axel Þóri Friðriksson og Bjarna Torfa Álfþórsson
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Ragnar Örn Pétursson

Pétur Már

Bernhard Petersen

Guðmundur Marteinn

Sigurvin Ólafsson

Hrafn Jónsson

Axel Þórir Friðriksson (F)

Gunnar Lúðvíksson

Guðmundur Ingimundarsson

Frans Ploder

Bjarni Torfi Álfþórsson

Þjálfari: Lárus Loftsson. Besti þjálfari sem við höfum haft. Fyrsti menntaði, alvöru þjálfarinn. Upplagið fyrir leikinn: Aldrei að 
gefast upp. Bekkur: Stefán Örn Stefánsson (M), Friðrik G. Friðriksson, Garðar Guðnason, Valur Sveinbjörnsson og Kristján Brooks.

,,Fótboltinn á Seltjarnarnesi hefur augljóslega 
stórlega breyst á þessum 47 árum. Garðar 
smalaði saman strákahóp og vann í 
grunntækninni með þeim tvisvar í viku. Nú 
er enginn að þjálfa hjá félaginu nema hann 
hafi þjálfaramenntun og því er farið miklu 
dýpra og ítarlegar í alla þætti. Krakkar geta nú 
æft tólf mánuði á ári í stað þess að æfa í þrjá 
mánuði, bara rétt yfir sumartímann. 
Í dag stendur Grótta öðrum liðum ekkert að 
baki, en við erum með þjálfara og umgjörð á 
pari við flest önnur félög á Íslandi.” 

,,Einn þjálfari er mér sérstaklega minnistæður 
úr yngri flokkum, Bjarni Ragnarsson. Hann 
var í kringum 18 ára þegar hann þjálfaði 
okkur og mætti á allar æfingar á Amerískri 
drossíu. Einhvern tímann var hann að kenna 
mér, vítaskyttu liðsins, að taka aðhlaup að 
boltanum í vítaspyrnum. Hann vildi þá að ég 
myndi taka zik-zak aðhlaup að boltanum til 
þess að rugla markmann andstæðinganna 
í ríminu. Við fengum svo vítaspyrnu í næsta 
leik og ég stillti boltanum upp, fylgdi 
fyrirmælum þjálfarans og tók aðhlaupið að 
boltanum eins og mér hafði verið kennt. 
Ég skaut himinhátt yfir og var vægast sagt 
skömmustulegur í kjölfarið af því. Þetta 
þekkist ekki í dag”, segir Bjarni sem vonandi 
hefur lært af þessu.

Þeir félagar eru sammála um að stærsti 
munurinn í dag sé umgjörðin í kringum liðið. 
Í dag er stór hópur fólks sem kemur að því að 
gera alla umgjörð sem besta fyrir leikmenn 
liðsins, en á þessum tíma þeir að sjá um 
þessa hluti sjálfir . 
,,Sumarið 1973 áttum við leik í 32-liða 
úrslitum í bikarkeppni við Selfoss á 
malarvellinum við Ísbjörninn. Kvöldið 
fyrir leikinn var ekki búið að gera neitt við 
völlinn, hann var ómerktur og enging mörk 
á svæðinu. Við reyndum hringja og pressa á 
fólk í áhaldahúsinu til þess að hjálpa okkur 
með þetta en ekkert var gert. Þetta var einn 
af fyrstu leikjum Gróttu þar sem að KSÍ sá 
um framkvæmd leiksins. Það áttu að koma 
dómarar úr efri deildum og því vildum við að 
umgjörðin væri í lagi”, segir Axel og heldur 
áfram að rifja upp þennan eftirminnilega leik 
við Selfyssinga. 
,,Ég vakti Frikka bróður klukkan 5 um 
morguninn. Við fórum upp í Valhúsarskóla 
þar sem við stálum járnstöngum og 
steypustyrktarjárnum frá Sigurði K. Árnasyni 
byggingameistara. Við þræddum svo net í 
gegnum þessar stangir og bjuggum til mörk 
sem við komum fyrir á sitt hvorum enda 
vallarins. Því næst merktum við völlinn með 
hálkuvarnar salti og það var sérlega hressandi 
að rennitækla í saltið á malarvellinum. Þegar 
dómararnir frá KSÍ mættu á svæðið gerðu 
þeir strax athugasemd við það að það 
vantaði hornfána. Við brugðumst skjótt við 
því og fórum og keyptum fern kústsköft í 

byggingarvöruverslun, festum veifur sem 
voru notaðar sem umferðarmerkingar á 
sköftin og settum upp sem hornfána. Dómari 
leiksins var gífurlega óánægður og vildi 
meina að þetta væri engan veginn boðlegt. 
Sömuleiðis gerði hann athugasemd við 
stærð vallarins, sem var alltof lítill. Leikurinn 
fór samt sem áður fram og lauk með 4-3 tapi 
í tvíframlengdum leik, en þetta lögðu menn 
á sig einungis til þess að leikurinn gæti farið 
fram.”

Hvað viljið þið sjá gerast á næstu árum?
,,Það þyrfti að taka Valhúsarhæðina í fulla 
notkun svo félagið standi jafnfætis þeim 
félögum sem nota grasvöll yfir sumartímann 
og halda sjó í því að bjóða upp á eins góða 
aðstöðu og mögulegt er. Menn þurfa hins 
vegar aðeins að læra að kunna meta það sem 
þeir eiga hérna. Grótta býður upp á fyrsta 
flokks umgjörð og leikmenn þurfa að læra að 
meta það meira. Það er þvegið af mönnum 
og allt gert til að öllum líði sem best. Í gamla 
daga borguðu menn sjálfir  allar ferðir og 
þrifu af sér æfingafötin en í dag liggur við 
að menn verði pirraðir ef það er ekki búið að 
strauja sokkana þeirra.”

,,Grótta má heldur ekki gleyma sér og 
reyna að stytta sér leið. Menn vera að vera 
þolinmóðir fyrir þeim ungu og efnilegu 
strákunum sem við höfum hér á Nesinu. 
2. flokkurinn var góður í fyrra og það eru 
efnirlegir leikmenn í félaginu og við eigum 
að stefna að þvi að byggja liðið okkar upp á 
þeim.”

Hverjar eru svo væntingarnar til Gróttu 
liðsins sem leikur í 1. deild næsta sumar?
,,Ég vænti þess að liðið verði um miðja deild, 
að liðið hafi þennan auka kraft sem skapar 
stöðugleika í deildinni. Við þurfum að vera 
ákveðin og setja kröfu á það að vera um 
miðja deild, ekki sætta okkur við það að vera í 
einhverri fallbaráttu” segir Axel, en Bjarni grípur 
í sama tón: ,,Já, maður hefur væntingar til 
nýja þjálfarans, sem hefur unnið með ungum 
leikmönnum í yngri landsliðum Íslands, en þá 
um leið vonar maður að hann treysti innviðum 
félagsins og gefi þeim ungu og efnilegu 
leikmönnum sem við eigum tækifæri.”

Að lokum báðum við þá félaga um það 
að stilla upp “Liði allra tíma”, samsett af 
leikmönnum sem hafa spilað fyrir Gróttu. 

Hópur ungra Gróttumanna ásamt Garðari Guðmundssyni, stofnanda félagsins, á Melhúsavelli.  
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GRÓTTUFÓLK 
BESTU ÓSKIR  UM GLEÐILEG JÓL OG FARSÆLT NÝTT ÁR

Knattspyrnufélagið Kría
Knattspyrnufélagið Kría var stofnað í 
janúar á þessu ári. Félagið var stofnað 
af þremur fyrrverandi leikmönnum 
Gróttu sem fannst vanta vettvang 
fyrir uppalda leikmenn félagsins sem 
annars vegar eru hættir að spila með 
meistaraflokki og hins vegar fyrir 
unga leikmenn sem vantar að ná sér 
í reynslu til að geta gert atlögu að 
sæti í meistaraflokki Gróttu. Einnig 
hefur þróunin hér á landi verið sú að á 
síðastliðnum árum að hjá mörgum af 
stærri knattspyrnuliðum landsins hafa 
verið stofnuð vinalið í anda Kríu. Töldu 
stofnendur Kríu að slíkur kjarni væri svo 
sannarlega til staðar á Seltjarnarnesi.

Oft er talað um að undirbúningstímabilið í 
íslenskri knattspyrnu sé það lengsta í heimi. 
Aftur á móti er það alls ekki svo þegar lið 
eru stofnuð í lok janúar og fyrsti leikur er í 
upphafi maí. En við stofnun félagsins átti 
eftir að finna þjálfara og, það sem er öllu 
mikilvægara, þá þurfti að finna mannskap 
til að spila. Það segir mikið um þann 
mannauð sem býr í Gróttu að það reyndist 
ekkert mál að manna hvoru tveggja. Orri 
Axelsson, margreyndur yngri flokka þjálfari 
Gróttu, tók að sér þjálfunina og fyrr en 
varði voru mættir 25 strákar á æfingar og 
sú aðsókn hélst út allt tímabilið.
Rúmum þremur mánuðum, mörgum 
æfingum og nokkrum æfingaleikjum síðar 
var komið að fyrsta mótsleik félagsins, 
bikarleik á móti Vængjum Júpíters. 
Bikarævintýrið var ekki ýkja langt þetta árið 

en Kría mátti sætta sig við sárt tap þar sem 
andstæðingurinn hafði betur á lokamínútu 
leiksins. Í Íslandsmótinu spilaði Kría í D riðli 
4. deildar karla. Árangurinn þar var framar 
vonum. Liðið lenti í 3. sæti af 7 liðum og 
var framan af móti í harðri baráttu um 
að komast í umspilssæti en tvö efstu lið 
riðilins fara í umspil um hvaða lið vinnur sér 
sæti í 3. deild. Kría spilaði 12 leiki, sigraði 
sex, gerði eitt jafntefli og tapaði fimm. 
Uppskeran 19 stig. Í þessum 12 leikjum 
spiluðu 34 leikmenn, allt leikmenn sem 
hafa komið við sögu hjá Gróttu í gegnum 
tíðina. Garðar Guðnason var valinn besti 
leikmaður Kríu á lokahófi félagsins eftir 
sumarið og við sama tilefni fékk Pétur 
Rögnvaldsson viðurkenningu fyrir að vera 
markahæstur.

Kría hefur sterka tengingu við Gróttu enda 
hafa allir leikmenn Kríu æft með Gróttu á 
einhverjum tímapunkti. Flestir hafa gert 
gott betur en að æfa en samtals eiga þeir 
leikmenn Kríu sem spiluð mótsleiki í sumar 
nákvæmlega 559 deildar- og bikarleiki 
fyrir hönd Gróttu. Auk þess hafa þrír 
leikmenn Kríu borið fyrirliðaband Gróttu á 
einhverjum tímapunkti.

Að lokum er ráð að þakka Knattspyrnudeild 
Gróttu fyrir stuðninginn og að taka jafn vel 
í stofnun Kríu og raun bar vitni. Sömuleiðis 
þökkum við Bjarna Jakobi vallarstjóra fyrir 
aðstoðina í sumar.

Með Gróttukveðju,
Gunnar Þorbergur Gylfason
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Spurningakeppni milli Davíðs Fannars Ragnarssonar, fyrirliða 
2. flokks karla og Hrafnhildar Örnu Nielsen, fyrirliða 2. flokks kvenna.

 Hvað vita þessar framtíðarstjörnur Gróttu um félagið sitt?

1. Hvaða ár var Grótta stofnað? 1964 1957

2.  Hvað heitir stofnandi félagsins?
Oh ég man ekki, en það  er  

mynd af honum í vallarhúsinu
Garðar Jóhannes  

3. Hver er leikjahæsti leikmaður Gróttu? Guðmundur fyrirliði Garðar Guðnason

4.  Hver er yngsti leikmaður til þess að spila mfl.  fyrir Gróttu? Pétur Steinn Pétur Steinn Þorsteinsson

5.  Hver er fyrirliði meistaraflokks Gróttu? Guðmundur M. Hannesson Guðmundur M. Hannesson

6.  Hvaða ár hófst kvennaknattspyrna í Gróttu? 2008 2004

7. Hvernig er varabúningur meistaraflokksins á litinn? Gulur Rauður

8.  Hver var fyrsti knattspyrnumaðurinn sem var kosinn    

     íþróttamaður Gróttu?
Pass Viggó Kristjánsson

9.  Hvaða ár lék Gróttu í 1. deild í fyrsta skipti? 2011 2009

10. Hvaða ár var gervigrasið tekið í notkun? 2006 2003

Knattspyrnufélagið Kría

Skallaeinvígi 
Hrafnhildar og Davíðs

Rétt svör: 
1. 1967. 2. Garðar Guðmundsson. 3. Garðar Guðnason. 4. Viggó Kristjánsson. 5. Guðmundur 

Marteinn Hannesson. 6. 2005. 7. Rauður. 8. Bernharð Petersen. 9. 2010. 10. 2006.  

Hrafnhildur Davíð
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Kristófer Orri Pétursson og Guðfinna Krístín 
Björnsdóttir spurð spjörunum úr

Nafn: Guðfinna Kristín Björnsdóttir
Aldur: Verð 16 ára þann 12. Desember.
Gælunafn: Guffa (guffalosoldier)
Nám: Verzlunarskóli Íslands
Hvenær byrjaðiru í fótbolta: Í 5. bekk
Hvað viltu fá í jólagjöf: Fullt af súkkulaði.
Uppáhalds sjónvarpsefni: Friends þættirnir 
munu alltaf eiga sérstakan stað í hjarta mínu en 
annars get ég horft á flest annað en Bold and 
the beautiful.
Uppáhalds tónlist: Allt frá Billy Joel til Justin 
Timberlake bara you name it!
Hvaða 3 hluti myndiru taka með þér á 
eyðieyju: Bjarka, Arnar og þetta tímarit.
Hvaða lag synguru í sturtunni: Justin Bieber í 
100% tilfella.
Hvað eldaðir þú seinast: Að öllum líkindum 
núðlur.
Lið í enska boltanum: Liverpool
Ertu hjártrúafullur fyrir leiki (hvernig): Reyni 
að vera sem minnst hjátrúafull, þetta er allt undir 
manni sjálfum komið.
Í hvernig fótboltaskóm spilaru: Eftir tvö 
og hálft ár í Adizero festi ég loks kaup í Nike 

Hypervenom um daginn.
Hvernig er best að pirra andsæðinginn: Með 
því að vinna.
Hvert er þín helsta fyrirmynd: Amma mín.
Uppáhalds íþróttamaður: David Beckham.
Fallegasta knattspyrnukonan: Íslenska 
kvennalandsliðið í heild sinni bara, allar 
gullfallegar.
Ef þú mættir velja einn leikmann í liðið þitt 
hver yrði það: Lionel Messi, án efa.
Hvað finnst þér skemmtilegast að gera á 
æfingum? En leiðinlegast: Mér leiðast flestir 
lélegir upphitunarleikir en allt annað með bolta 
er gaman!
Góð saga úr boltanum: Það verður að vera á 
Football Festival í Danmörku þegar Hildur Sif 
fékk beint rautt fyrir að hneykslast á dómi. Þegar 
dómarinn var spurður nánar út í spjaldið sagði 
hann bara “she was like a monkey to me”.
Markmið fyrir næsta sumar: Ná að halda á lofti 
upp í 100, bannað að dæma.
Framtíðardraumur: Að Grótta stofni 
meistaraflokk kvenna í knattspyrnu og að 
komast út á fótboltastyrk í háskóla.

Nafn: Kristófer Orri Pétursson
Aldur: 16 ára
Gælunafn: Ekkert sérstakt
Nám: Stunda nám við Verzlunarskóla Íslands
Hvenær byrjaðiru í fótbolta: Byrjaði að æfa um 
6 ára aldur í Val
Hvað viltu fá í jólagjöf: Bara eitthvað fallegt og 
það sem gleður mig
Uppáhalds sjónvarpsefni: Aldrei mun neitt 
sjónvarpsefni toppa Breaking bad
Uppáhalds tónlist: Engin sérstök hlusta bara á 
flest allt
Hvaða 3 hluti myndiru taka með þér á 
eyðieyju: Fótbolta, Benna minn og lífsbyrgðir af 
kókómjólk
Hvaða lag synguru í sturtunni: Það er mitt að 
vita
Hvað eldaðir þú seinast: Ég og Pétur litli 
elduðum heimabakaða pizzu seinast
Lið í enska boltanum: Arsenal
Ertu hjártrúafullur fyrir leiki (hvernig): Nei hef 
aldrei verið hjátrúafullur
Í hvernig fótboltaskóm spilaru: Alltaf spilað í 
AdiZero, bestu skórnir

Hvernig er best að pirra andsæðinginn: 
Skora mörk, pirrrar mig auðveldlega þegar 
andstæðingurinn skorar gegn mér.
Hvert er þín helsta fyrirmynd: Móðir mín
Uppáhalds íþróttamaður: Lionel Messi
Fallegasta knattspyrnukonan:  Sara Björk er 
mjög falleg
Ef þú mættir velja einn leikmann í liðið þitt 
hver yrði það: Klárlega Messi
Hvað finnst þér skemmtilegast að gera á 
æfingum: Reitur og spil
En leiðinlegast: Áttuhlaupin hjá Jenna eru ekki 
það skemmtilegasta sem ég geri
Góð saga úr boltanum: Þegar við vorum að 
keppa við Hauka í faxanum seinasta vetur og 
staðan var 3-0 í hálfleik og Benni tók svakalega 
peppræðu og það hvernig við ætluðum að 
halda markinu hreinu...... Haukar skoruðu eftir 
20 sek í seinni hálfleik. Sem betur fer endaði 
leikurinn 5-1.
Markmið fyrir næsta sumar: Vinna B-riðilinn 
með 2flokki og reyna að fá eitthvern spiltíma hjá 
meistaraflokki
Framtíðardraumur:  Komast í atvinnumennsku

“ Benni tók svakalega peppræðu ...”

“ ...she was like a monkey to me”
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“ ...she was like a monkey to me”
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,,Halldór Eyjólfsson formaður barna- og 
unglingaráðs kom að máli við mig í lok 
sumars og spurði hvort ég hefði áhuga á 
að taka við sem yfirþjálfari. Ég þurfti ekki að 
hugsa mig tvisvar um enda frábært að fá 
að gegna svona mikilvægu starfi hjá sínu 
uppeldisfélagi.” 
En hver eru helstu áhersluatriði nýs 
yfirþjálfara? 
,,Efling kvennaboltans er mér mikið 
hjartans mál og höfum við reynt að búa 
til enn betra umhverfi fyrir stelpurnar 
okkar í haust. Það hefur tekist vel og nú 

æfa 20 stelpur í 6. flokki, 17 stelpur í 7. 
flokki og 14 stelpur í nýstofnuðum 8. 
flokki kvenna. Eftir áramót förum við svo 
af stað með afrekshóp deildarinnar og 
önnur spennandi verkefni” segir Magnús 
sem hefur skýra sýn á framtíð Gróttu: 
,,Grótta á að einbeita sér að því að búa 
til frambærilegt knattspyrnufólk og þá 
er algjört lykilatriði að þjálfun sé góð allt 
niður í 8. flokk. Markmiðið á að vera að 
skila sem flestum upp í meistaraflokk 
þar sem liðið ætti að vera byggt upp af 
heimamönnum og styrkt með fáum en 

öflugum aðkomumönnum. Það er ótrúlega 
duglegt fólk sem kemur að starfinu hjá 
knattspyrnudeildinni og gaman væri ef 
fleiri myndu bætast í hópinn á næsta ári. 
Ekki vera feimin, bara taka upp símann og 
láta vita af sér!”

Það er óhætt að segja að spennandi tímar 
séu framundan hjá knattspyrnudeildinni 
með hinn eina sanna Magga Póló við 
stjórnvölin - manninn sem seldi Prince 
Póló og Coke á Gróttuleikjum fyrir rúmum 
áratug.

Nýr yfirþjálfari 
yngri flokka 

Þjálfarar knattspyrnudeildar Gróttu 2014/2015

Í haust var Magnús Örn Helgason ráðinn yfirþjálfari yngri flokka knattspyrnudeildar 
Gróttu. Magnús tekur við starfinu af Jens Elvari Sævarssyni sem mun stýra 2. flokki 
karla áfram eftir frábæran árangur á síðasta tímabili. Magnús er uppalinn Seltirningur 
og Gróttumaður og hefur hann þjálfað hjá Gróttu með hléum frá árinu 2007. Ásamt 
því að vera yfirþjálfari stýrir Magnús Örn 5. flokki karla og 4. flokki kvenna og kveðst 
hann spenntur fyrir næsta tímabili.
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Æfingatöflur yngri flokka knattspyrnudeildar
 Mánudagar Þriðjudagar Miðvikudagar Fimmtudagar Föstudagar Laugardagar

8. flokkur karla 09:30-10:30*

8. flokkur kvenna 12:50-13:50*

7. flokkur karla  13:50-14:50 13:50-14:50  13:50-14:50*  

7. flokkur kvenna  14:50-15:50* 14:10-15:10*  13:50-14:50*  

6. flokkur karla 14:30-15:30  14:30-15:30 14:30-15:30  

6. flokkur kvenna 14:50-15:50 15:10-16:10*  15:00-16:00  

5. flokkur karla 14:30-15:30 15:30-16:30  15:30-16:30  10:00-11:00

5. flokkur kvenna 15:30-16:45   15:30-16:45  10:45-12:00

4. flokkur karla 16:30-17:45 14:30-15:45 16:00-17:15  10:00-11:15

4. flokkur kvenna 7:00-18:15**  17:30-18:45  16:00-17:15 11:00-12:15**

3. flokkur karla 17:45-19:15 16:30-17:45  10:00-11:20

3. flokkur kvenna 18:30-20:00** 17:30-19:00  17:00-18:30** 17:30-19:00  

*æfingar fara fram í íþróttahúsi  /  **æfingar fara fram á gervigrasvelli KR
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Hver er maðurinn? 
„Ég  er 45 ára íþróttafræðingur, fæddur 
og uppalinn í Kópavogi þar sem ég bý 
enn ásamt sambýliskonu minni Ástu 
Skæringsdóttur. Ég starfa sem íþróttfulltrúi 
hjá Kópavogsbæ og hef verið þar frá 
haustinu 2002 og líkar vel.  Upp alla 
yngri flokka lék ég með hinu sögufræga 
Kópavogsfélagi ÍK og spilaði þar mína 
fyrstu meistaraflokksleiki. Tímabilið 
1991 spilaði ég svo með Víkingi R í 
úrvalsdeildinni og varð Íslandsmeistari 
með félaginu þá um haustið. Eftir tímabilið 
fór ég í nám til Þýskalands. Ég lærði við 
Háskólann í Hamborg og útskrifaðist þaðan 
1998 með masters gráðu í íþróttafræði. 
Með náminu spilaði ég fótbolta í 4. og 5. 
deild með þýsku stórveldunum  Teutonia 
05, SC Langenhorn og Spvgg Blankenese 
. Eftir að ég kom heim úr náminu lék ég 
með nokkrum liðum hér heima, meðal 
annars Víkingi R, Val og Stjörnunni áður en 
skórnir voru lagðir á hilluna frægu. Fyrir 
utan fótboltann eru helstu áhugamálin 
skíðaiðkun og (fjall)göngur.“

Stjörnur í mótun
 Gunnar hefur farið víða á sínum ferli, 
bæði sem leikmaður og þjálfari, og 
hefur ansi fjölbreytta og góða reynslu 
af þjálfun. Meðal annars stýrði Gunnar 
U-17 ára landsliði Íslands í nokkur ár og 
vann þá með efnilegustu leikmönnum 
landsins. 
„Ég þjálfaði yngri flokka þegar ég var enn 
leikmaður og einnig með náminu. Þegar 
fór að síga á seinni hluta leikmannaferilsins 
gerðist ég spilandi þjálfari hjá Leikni á 
Fáskrúðsfirði í tvö tímabil í 3. deildinni 
og fór svo norður sem spilandi þjálfari 
hjá Leiftri/Dalvík í 1. deild. Það var bæði 
þroskandi og ómetanleg reynsla að vera úti 
á landi og kynnast hugarfarinu og starfinu 
þar. Í dag á ég ennþá góða félaga bæði fyrir 

austan og norðan og hef sterkar taugar 
til liðanna.  Ég er því óþreytandi að hvetja 
unga leikmenn til að fara út á land að spila 
til að fá reynslu en ekki síður til að þroskast 
sem persónur. Eftir landshornaflakkið tók 
ég við liði HK í 1. deild og þjálfaði þar í tæp 
5 ár. Það var ótrúlega skemmtilegur tími og 
mikill uppgangur.  Við fórum með liðið upp 
í úrvalsdeild í fyrsta sinn í sögu félagsins 
og spiluðum þar í tvö tímabil. Það komu 
margir ungir leikmenn upp á þessum tíma 
sem fengu eldskírnina í meistaraflokki 
og hafa átt farsælan feril hér heima. 
Við skiluðum einnig af okkur nokkrum 
landsliðs- og atvinnumönnum sem eru 
að gera það gott í dag.  Á miðju tímabili 
2008 var ég látinn taka pokann minn þegar 
við vorum í smá brekku í úrvalsdeildinni” 
segir Gunnar en stórstjörnur á borð við 
Kolbein Sigþórsson, Rúrik Gíslason og 
Hólmar Örn Eyjólfsson stigu allir sín fyrstu 
meistaraflokks skref undir handleiðslu 
Gunnars í Kópavoginum. KSÍ hafði tekið 
eftir störfum Gunnars hjá HK og ekki leið á 
löngu þar til hann var orðinn þjálfari U-17 

ára landsliðsins.
„Í ársbyrjun 2009 tók ég við U-17 ára 
landsliði karla. Það er ólíkt að þjálfa félagslið 
og landslið en landsliðsþjálfarastarfið átti 
vel við mig og ég naut þess að vinna með 
ungum og áhugasömum leikmönnum. 
Ekki skemmdi fyrir að við áttum velgengni 
að fagna, urðum Norðurlandameistarar 
árið 2011 og fórum á lokamót EM í 
Slóveníu 2012 þar sem við vorum meðal 
átta bestu liða í Evrópu. Það er gaman að 
fylgjast með þessum strákum og sjá hversu 
margir þeirra eru að standa sig vel. Nú eru 
leikmenn úr fyrsta árganginum sem ég 
þjálfaði farnir að spila með A-landsliðinu 
og það er gleðiefni. Eftir fjögur ár með 
landsliðið fannst mér vera komin tími til 
að takast á við eitthvað nýtt og tók við liði 
Selfoss haustið 2012, sem þá var nýfallið 
úr úrvalsdeild. Eftir fallið var mikill flótti 
frá félaginu og áður en nýtt tímabil hófst 
höfðu 24 leikmenn yfirgefið liðið eða hætt. 
Mitt hlutverk var að byggja upp nýtt lið 
sem ég tel að hafi tekist bærilega.

Verðum að skapa 
sterka liðsheild

Gunnar Guðmundsson var nýverið ráðinn þjálfari meistaraflokks Gróttu. Gunnar hefur farið víða á 
sínum ferli en meðal annars þjálfaði hann Kolbein Sigþórsson og Rúrik Gíslason hjá meistaraflokki HK 
og gerði U-17 ára landslið Íslands að Norðurlandameisturum. Nú bíður Gunnars stór áskorun á Nesinu 
þar sem Grótta mun leika í 1. deild á næsta ári eftir 3 ára hlé.  Ritstjórn Gróttublaðsins settist niður með 
manninum í brúnni sem er spenntur fyrir næsta tímabili og kallar eftir stuðningi bæjarbúa.

Viðtal við Gunnar Guðmundsson þjálfara meistaraflokks karla

Það er alltaf erfitt að þurfa að  lýsa sjálfum sér. Ég tel þó að ég sé vel 

skipulagður, metnaðarfullur og árangursmiðaður.
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Róið í sömu átt
Gunnar er með UEFA-A þjálfaragráðu 
og með mikla reynslu af þjálfun. Við 
spyrjum hvernig hann myndi lýsa 
sinni hugmyndafræði og þjálfunarstíl í 
fótboltanum?
„Það er alltaf erfitt að þurfa að lýsa sjálfum 
sér. Ég tel þó að ég sé vel skipulagður, 
metnaðarfullur og árangursmiðaður. 
Mín hugmyndafræði gengur að stórum 
hluta út á það að skapa sterka liðsheild – 
að fá alla til að róa í sömu átt. Það þarf að 
skapa ákveðna liðsmenningu og ákveðið 
hugarfar sem er árangursmiðað. Innan 
liðsheildarinnar þurfa svo styrkleikar 
leikmanna að fá að njóta sín. Það þurfa að 
vera til staðar ákveðin gildi og grunnatriði 
í karakter liðsins ef þú ætlar að ná árangri. 
Gott líkamlegt ástand og skipulag þarf að 
vera til staðar þar sem leikmenn þekkja 
sín hlutverk vel. En innan skipulagsins 
þarf alltaf að vera ákveðið frjálsræði og 
frumkvæði til að vera ekki of fyrirsjáanlegur. 
Góður varnarleikur er það sem skapar 
grunnin að öllu öðru í leikskipulaginu og 
bestu sóknarliðin eru oftar en ekki líka 
bestu varnarliðin. Maður er aldrei komin á 
endastöð með neitt í fótboltanum og því 
mikilvægt að halda alltaf áfram að þróa 
sína hugmyndafræði og leik liðsins.”

Aðstaðan til fyrirmyndar    
Vandað var til verka við val á þjálfara 
í haust og skrifaði Gunnar ekki undir 
samning fyrr en 29. október. Við spyrjum 
hvað hann hafi vitað um Gróttu áður en 
hann kom til starfa og hvernig honum 
lítist á leikmannahópinn?
„Ég verð að viðurkenna að ég hef ekki 
fylgst neitt sérstaklega vel með Gróttu 
á liðnum árum og aldrei mætt liðinu í 
opinberum mótsleik.  Ég hef hinsvegar 
heyrt marga góða hluti um félagið og það 
hjálpaði til við ákvörðunina um að taka við 
meistaraflokknum.  Aðstaðan hér er svo öll 
til fyrirmyndar og ég tel að hér sé hægt að 
byggja upp gott fótboltalið” segir Gunnar 
og ekki ber á öðru en að nýi þjálfarinn sé 
fullur af eldmóði fyrir komandi áskorunum. 

En hvað með leikmannahópinn?
„Já, það verða alltaf einhverjar breytingar 
á leikmannahópnum  eftir hvert tímabil. 
Við erum að missa nokkra leikmenn úr 
hópnum sem komst upp í sumar og 
þurfum að fylla í þau skörð. Ég geri mér 
grein fyrir því að við þurfum að styrkja 
liðið í ákveðnum stöðum til að vera 
samkeppnisfærir í 1. deildinni og það kallar 
á ný andlit.”

Verða að leggja hart að sér
Í sumar vann 2. flokkur Gróttu sig upp 
úr C-deild Íslandsmótsins og þá fengu 
6 drengir á 2.flokks aldri tækifæri með 

meistaraflokki á síðustu leiktíð. Hvaða 
skilaboð hefur Gunnar til ungra og 
efnilegra Gróttumanna sem dreymir um 
að spila fyrir liðið á næstu árum?”
„Leiðin inn í meistaraflokkinn er ekki alltaf 
greið. Það gerist ekkert nema að leggja 
hart að sér við æfingar og reyna stöðugt  
að bæta sig tæknilega, líkamlega og 
einnig sem persóna. Það þarf að tileinka 
sér hugsun og lífsstíl afreksmanna og 
einbeita sér að settu marki. Sumir gætu 
náð stökkinu strax. Aðrir þurfa að sýna 
meiri þolinmæði. Og fyrir enn aðra gæti 
leiðin verið að spila um tíma annars staðar 
til að afla sér reynslu. Mikilvægt er að við 
getum skapað öllum ungum leikmönnum 
tækifæri til að bæta sig og þroskast áfram 
sem leikmenn. Að lokum er það alltaf 
frammistaða leikmannsins sem hefur 
úrslitaáhrif á það hvort eða hvar hann 
spilar.”

Hvaða þætti telur þú mikilvæga til þess 
að ná árangri í fótbolta?
„Það er ekkert eitt atriði sem hefur 
úrslitaáhrif á árangur í fótbolta heldur 
margir samverkandi þættir.  Lið geta náð 
árangri út frá mismunandi áherslum og 
styrkleikum.  Félög geta náð árangri af því 
þau hafa góða hugmyndafræði, ákveðna 
hefð  eða gott aðgengi  að fjármagni.  
En það þarf að alltaf að skapa ákveðna 
menningu og hugarfar innan félags ef 
árangur á að nást til lengri tíma.”

Í gegnum súrt og sætt
Nú vænta stuðningsmenn Gróttu þess 
að félagið tjaldi ekki til einnar nætur í 
1.deildinni heldur haldi sér uppi. Hver eru 
markmið liðsins fyrir komandi tímabil?
„Ég held að það sé nokkuð borðliggjandi 
að okkar markmið verði að halda sæti 
liðsins í 1. deildinni. Langtímamarkmið 
er svo að ná stöðugleika í 1. deild” segir 
Gunnar sem aðspurður segir stuðning 
Seltirninga mikilvægan til að Grótta geti 
náð hæstu hæðum:
„Þáttur stuðningsmannanna er gríðarlega 
mikilvægur. Ég held að fólk geri sér ekki 
alltaf grein fyrir því hversu miklu máli 
það skiptir liðið að hafa góðan stuðning 
og ekki að ósekju er oft talað um 
stuðningsmennina sem 12 manninn.  Það 
þýðir einfaldlega að öflugur stuðningur 
getur tryggt liði mörg dýrmæt stig á 
heilu tímabili. Mestu máli skiptir þó hver 
stuðningurinn er þegar á móti blæs, þá 
kemur oft í ljós hverjir eru raunverulegir 
stuðningsmenn.  Ég vona því að 
Seltirningar taki þátt í baráttunni með 
okkur á næsta tímabili af heilum hug og 
styðji liðið bæði í gegnum súrt og sætt“ 
segir skipstjórinn á Gróttuskútunni áður en 
hann heldur einbeittur út í vetrarkvöldið 
til að stýra æfingu hjá lærisveinum sínum í 
meistaraflokki Gróttu.



22

Fótboltasumarið

2014



23



24

Árið 2006 var gervigras lagt á 
Seltjarnarnesi og gjörbylti það aðstöðu 
Gróttu til knattspyrnuiðkunar. Allir 
flokkar félagsins gátu farið að æfa allan 
ársins hring og framfarirnar létu ekki á 
sér standa. Einungis þremur árum síðar 
var Grótta, sem hafði dvalið lengi í 3. 
og neðstu deild, búin að vinna sér sæti 
í 1.deild Íslandsmótsins og uppgangur 
allra yngri flokka var mikill. 

Nú hefur gervigrasið verið í notkun í 
rúm 9 ár og í dag æfa þrettán flokkar 
félagsins á því nær daglega. Grasið er 
orðið mjög slitið og í maí síðastliðnum 
lagðist Fréttastofa Gróttusport í mikla 
rannsóknarvinnu þar sem líftími gervigrasa 
var rannsakaður. Haft var samband við 
ýmsa gervigrassérfræðinga og vallarstjóra 
Stjörnunnar í Garðabæ.

Árið 2003 lögðu Garðbæingar gervigras 
á Stjörnuvöll en eftir 9 ára notkun var 
sömu sögu að segja og með gervigrasið 
á Seltjarnarnesi, það var orðið mjög slitið 
og lélegt og slysahætta á því mikil. Árið 
2012 lagði Garðabær nýtt gervigras á 
Stjörnuvöllinn og er ánægja með nýja 
grasið mikil. Gervigrasið á Stjörnuvellinum 
er af nýlegri kynslóð gervigrass sem líkist 
náttúrulegu grasi. Boltinn skoppar og rúllar 
líkt og á náttúrulegu grasi og þá standa 
stráin betur upp úr vellinum en í eldri 
tegundum gervigrasa. 

Tveir af efnilegustu leikmönnum Gróttu, 
þeir Pétur Theodór Árnason og Björn 
Valdimarsson, slösuðu sig báðir á 
gervigrasinu sumarið 2013 og eru enn að 
jafna sig eftir meiðslin. Gróttublaðið tók 
púlsinn á þeim félögum.

Pétur Theodór Árnason:
Ég sleit krossband 2. júní 2013 í leik gegn 
Aftureldingu í 2.deildinni á Gróttuvelli. 
Ég var hlaupandi upp kantinn að pressa 
bakvörð Aftureldingar þegar ég „festist” 
í gervigrasinu, missti hnéð inná við og 
sneri einhvern veginn uppá það. Þar með 
slitnaði krossbandið. 

Ég fór svo aðgerð 20. september það sama 
ár og endurhæfing virtist ganga vel. Ég 
fékk leyfi í apríl á þessu ári til að spila 10 
mínútur í Faxaflóaleik í 2.flokki og kom 
ég inná í lok leiks. Ég var búinn að vera 
á vellinum í rúma mínútu þegar ég fékk 
boltann og ætla snúa á varnarmann af 
mér. Þegar ég sný hnéð aftur og slít þá 
krossbandið í annað skipti. Ég fór svo í 
aðgerð 16.maí og aftur er endurhæfingin 
búin að ganga mjög vel. Ég er að fara mjög 
rólega af stað og það verða að minnsta 
kosti 6 mánuðir þar til ég sný aftur á völlinn 
í bláu treyjunni.

Björn Valdimarsson:
Ég var á æfingu með 2. flokki Gróttu í júlí 
2013 og steig niður í vinstri fótinn. Um 
leið og það gerist festist fóturinn í grasinu 
og við snúning  snýst uppá efri hlutann á 
fætinum en sá neðri helst fastur. Þannig 
sleit ég krossband í hnénu og hef ekki enn 
náð mér að fullu. Markmiðið mitt er að 
komast aftur á völlinn í kringum páskana 

og ætla ég mér að ná því markmiði svo ég 
geti leyft mér mér stórt páskaegg!”

Hefðu þeir Pétur og Björn slitið 
krossband á annars konar gervigrasi 
eða náttúrulegu grasi? Þeirri spurningu 
verður aldrei svarað en sögur þeirra félaga 
og margra annarra  knattspyrnumanna 
sem hafa slasað sig á Gróttuvelli verður að 
taka alvarlega. 

Ritstjórn Gróttublaðsins skorar á 
bæjaryfirvöld til að skipta um gervigras 
á Gróttuvelli sem allra fyrst. Gervigrasið 
sem lagt var árið 2006 var grunnurinn að 
því sem byggt hefur verið upp síðustu ár 
hjá knattspyrnudeild Gróttu. Til að halda 
áfram að byggja upp má ekki spóla í sömu 
hjólförum heldur taka næsta skref líkt og 
Garðbæingar gerðu árið 2012.

Nýtt gervigras?

„Þetta er ekki besta undirlagið. 
Þetta er eins og hart teppi. 

Það er engin mýkt”
Steven Lennon, fyrrverandi leikmaður Fram 

í viðtali við Vísi 9. júlí 2013.
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Traustsins 
verðir

Vörður nýtur trausts hjá öflugum íslenskum fyrirtækjum og stofnunum. 
Áhersla okkar á einföld og þægileg viðskipti er nokkuð sem fyrirtæki af  
öllum stærðum og gerðum kunna að meta.

Hafðu samband og fáðu tilboð í tryggingar þíns fyrirtækis.

VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÍNU FYRIRTÆKI BETUR

Við stöndum vörð  
um öflug fyrirtæki

RÚV

Til að tryggja landsmönnum  
fréttir, skemmtun og fróðleik 

þarf  fjölda starfsmanna, 
tæknibúnað og húsnæði.

Hér er góður staður  
fyrir þitt fyrirtæki

Brim

Þrír afkastamiklir frystitogarar 
og öflugt starfslið tryggja 

Íslendingum hærri útflutnings-
tekjur af  gæðahráefni.

Atlantsolía

Með 19 sjálfsafgreiðslu-
stöðvum, birgðastöð og 

fjórum olíubílum er hægt að 
tryggja aukna samkeppni á 
eldsneytismarkaði á Íslandi.

Landsbankinn

Stærsta fjármálafyrirtæki á  
Íslandi með víðtækasta útibúa-
netið tryggir trausta og alhliða 
fjármálaþjónustu um allt land. 

Marel

Eitt af  stærstu útflutnings-
fyrirtækjum Íslands tryggir  
markaðnum hugvitsamlegar 
lausnir til vinnslu matvæla.

Isavia

Það þarf  mikil umsvif  til  
að tryggja öryggi á öllum 
flugvöllum landsins og sjá 
um nærri 5,5 milljóna km² 

flugstjórnarsvæði.

Landsvirkjun

Stærsta fyrirtæki landsins í 
orkuvinnslu vinnur 73% allrar 

raforku innanlands til að tryggja 
fólki og fyrirtækjum rafmagn.

Össur

Rannsóknir og nýsköpun 
styrkja stoðir atvinnulífsins með 
framleiðslu sem tryggir að fólk 

geti staðið á eigin fótum.
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Jenný, 5. flokki kvenna.
Hvenær byrjaðir þú að æfa fótbolta? 1. bekk
Hvaða stöðu spilar þú? Markmaður
Með hvaða liðum heldur þú með? Liverpool, Gróttu og KR
Hver er þinn uppáhaldsfótboltamaður/kona og afhverju? 
Þóra B Helgadóttir því að hún er svo góð í marki
Hvað er skemmtilegast við að æfa fótbolta hjá Gróttu? 
Félagsskapurinn og þjálfararnir
Hver er uppáhalds landsliðsmaðurinn/
konan þín? Anna Björk Kristjánsdóttir.
Lýstu flottasta marki sem þú 
hefur skorað: Við vorum að spila 
á móti ÍR/Leikni á Pæjumótinu 
í sumar og ég og Hrafnhildur 
náðum góði spili saman sem 
endaði með því að við vorum 
tvær á móti markmanni. 
Hrafnhildur renndi boltanum til 
hliðar og ég tæklaði hann inn.

Gústaf, 6. flokki karla
Hvenær byrjaðir þú að æfa fótbolta?  Ég byrjaði að æfa í 1. bekk 
Hvaða stöðu spilar þú?  Ég spila á miðjunni
Með hvaða liðum heldur þú með? Barcelona, Arsenal og Gróttu
Hver er þinn uppáhaldsfótboltamaður og afhverju? 
Messi afþví að hann er svo góður í trixum.

Hvað er skemmtilegast við að æfa fótbolta hjá 
Gróttu? Þjálfararnir eru skemmtilegir og þeir 

kenna manni trix.
Hver er uppáhalds 

landsliðsmaðurinn þinn? 
Gylfi Sigurðsson
Lýstu flottasta marki sem þú 
hefur skorað: Ég var að spila á móti 
Grindavík á Shellmótinu í sumar og 

skaut skeytinn og inn langt fyrir utan.

Lilja Scheving, 6. flokki kvenna
Hvenær byrjaðir þú að æfa fótbolta? 6 ára
Hvaða stöðu spilar þú? Ég spila frammi
Með hvaða liðum heldur þú með? Arsenal, Barcelona og Gróttu
Hver er þinn uppáhaldsfótboltamaður/kona og afhverju? 
Anna Björk Kristjánsdóttir og Messi
Hvað er skemmtilegast við 
að æfa fótbolta hjá Gróttu? 
Þjálfarinn.
Hver er uppáhalds 
landsliðsmaðurinn/konan þín? 
Gylfi Sigurðsson og Margrét Lára
Lýstu flottasta marki sem þú 
hefur skorað: Við vorum að 
spila á móti KR á Símamótinu 
og það kom mjög flott spil frá 
markmanni og ég fékk boltann 
frammi og skoraði

Hannes Ísberg, 5. flokki karla
Hvenær byrjaðir þú að æfa fótbolta? 3 og hálfs árs.
Hvaða stöðu spilar þú? Varnar og miðjumaður.
Með hvaða liðum heldur þú með? Manchester United og Gróttu
Hver er þinn uppáhaldsfótboltamaður/kona og afhverju? 
Cristiano Ronaldo og James Rodriguez því að þeir eru góðir í öllu
Hvað er skemmtilegast við að æfa fótbolta hjá Gróttu? 

Félagsskapurinn
Hver er uppáhalds 

landsliðsmaðurinn/konan þín? 
Gylfi Sigurðsson

Lýstu flottasta marki sem þú 
hefur skorað: Ég var að spila 
á móti HK og fékk boltann rétt 
fyrir innan miðju, lagði boltann 
fyrir mig og hamraði honum í 

slánna og inn.

Unga kynslóðin

Frá Knattspyrnuskóla 
Gróttu til Barcelona
Dagbjört Ína Guðjónsdóttir, 15 ára Seltjarnarnesmær, gekk nýverið til liðs við spænska stórveldið 
Barcelona. Ína, eins og hún er oftast kölluð, starfaði sem leiðbeinandi í Knattspyrnuskóla Gróttu 
síðastliðið sumar og æfði og lék með 3. flokki Gróttu/KR. Ína fluttist nýverið til  Barcelona ásamt 
fjölskyldu sinni en faðir hennar Guðjón Valur Sigurðsson leikur með handboltaliði Barcelona. 
Ína hefur byrjað vel hjá Barcelona en hún skoraði með glæsilegum skalla í sínum fyrsta leik fyrir 
unglingalið félagsins. Gróttublaðið óskar Ínu góðs gengis á Spáni og vonast að sjálfsögðu til að sjá 
hana snúa aftur í Gróttu/KR næsta sumar.
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Breytingar á leikmannahópnum eftir 
sumarið voru miklar og út gengu fimm 
leikmenn en inn komu átta. Þar ber helst 
að nefna að Pétur Már Harðarson, Kjartan 
Ólafsson og Viggó Kristjánsson sneru allir 
aftur í Gróttu en Pétur og Viggó eru báðir 
uppaldir Gróttumenn. Þrátt fyrir þessar 
hrókeringar gekk undirbúningstímabilið 
vel fyrir sig og voru Gróttumenn í fínu formi 
í B-deild Fótbolta.net mótsins þar sem að 
liðið lenti í fjórða sæti.
Eftir erfiðan fyrsta leik í Lengjubikarnum fór 
Gróttuliðið á skrið og sigraði næstu þrjá leiki 
sína. Niðurstaðan var annað sætið í riðlinum 
sem dugði ekki til að fara í undanúrslit. 
Þar með var undirbúningsmótum 
formlega lokið þetta árið en næst á 
dagskrá var æfingaferð til Berlínar þar sem 
meistaraflokkur og 2. flokkur félagsins 
æfðu við góðar aðstæður yfir páskana. Lið 
Berolina Stralau var lagt að velli 8-1 en með 
Berolina léku þeir Jóhannes Hilmarsson og 
Sturlaugur Haraldsson sem höfðu vetursetu 
í Berlín. Þeir félagar höfðu yfirumsjón 
með eftirminnilegri ferð sem þjappaðu 
Gróttuhópnum vel saman fyrir sumarið.

Þrátt fyrir gott gengi yfir vetramánuðina 
náði Gróttuliðið ekki að heilla aðra þjálfara 
deildarinnar og var liðinu spáð þriðja 
efsta sæti 2. deildarinnar. Bikarævintýri 
var ekki í kortunum þetta sumarið eftir að 
okkar menn töpuðu gegn 4.deildar liðinu 
KFS frá Vestmannaeyjum í vægast sagt 
skrautlegum leik. Um 35 metrar á sekúndu 
blésu í Vestmannaeyjum þennan kalda 
laugardagsmorgun og mesta mildi var að 
ekki yrðu slys á fólki þegar annað markið 
fauk um koll í seinni hálfleik. 

Íslandsmótið fór vel af stað og það var 
ljóst frá byrjun hvað strákarnir ætluðu sér 
en Grótta fékk 9 stig af 9 mögulegum í 
fyrstu þremur leikjum sumarsins. Það var 
ekki fyrr en í 7. umferð að Grótta tapaði 
sínum fyrsta leik en það var útileikur gegn 
flottu liði Fjarðarbyggðar sem endaði á að 
sigra deildina. Þetta tap virkaði sem spark 
í afturenda Gróttumanna og átta af næstu 
níu leikjum unnust í deildinni. Gróttuliðið 
spilaði blússandi sóknarbolta allt sumarið 
og skoraði næst flest mörk í deildinni eða 
49 talsins og sex sinnum skoraði liðið fjögur 

eða fleiri mörk í einum og sama leiknum. 

Eftir örlítið hökt í ágústmánuði tryggðu 
okkar menn sér þáttökurétt í 1.deild að ári 
í næst síðustu umferð með öruggum 4-0 
sigri á Aftureldingu. Mikill fagnaðarlæti 
brutust út í lok leiks meðal leikmanna og 
stuðningsmanna liðsins þegar ljóst var að 
Grótta myndi spila spila í deild þeirra næst 
bestu sumarið 2014 eftir þriggja ára fjarveru.

Alls spiluðu sex drengir úr 2.flokki félagsins 
meistarflokksleik í sumar sem verður að 
teljast frábært og ljóst að framtíðin er 
björt á Nesinu. Pétur Már klifraði yfir 100 
leikja múrinn í sumar en hann og annar 
uppalinn Gróttumaður, Hrafn Jónsson,  
áttu báðir frábært tímabil. Guðmundur 
Marteinn Hannesson, fyrirliði liðsins, var 
kjörinn leikmaður ársins hjá Gróttu og var 
sömuleiðis valinn í lið ársins í 2. deildinni. 
Viggó Kristjánsson komst einnig í lið ársins 
en hann skoraði 11 mörk í 20 leikjum á sínu 
síðasta tímabili fyrir Gróttu í fótbolta, en 
hann hefur sagt skilið við knattspyrnu í bili.

Grótta hóf sitt þriðja tímabil í röð í 2.deild eftir að hafa misst af sæti í 1. deild í síðasta leik sumarsins 
2013. Ólafur Brynjólfsson og Jens Elvar Sævarsson héldu áfram með liðið og ekkert annað kom til greina 
en að lenda í einu af tveimur efstu sætum deildarinnar.

Markmiðinu náð
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Óskum ykkur öllum

gleðilegra
jóla!

Granda
fyrst og fremst ódýr!

nýtt tilboð 

alla daga til jóla 

í  jóladagatali 

Krónunnar

www.kronan.is

Steina eins og hún er gjarnan kölluð 
byrjaði að aðstoða í Gróttu þegar að Björn 
Valdimarsson sonur hennar fór á sitt fyrsta 
fótboltamót í 7. flokki. ,,Ég byrjaði að 
aðstoða Gróttu fyrst á Skaganum þegar 
ég var farastjóri á Lottómótinu. Síðan þá 
hef ég fylgt Bjössa á enn fleiri mót sem 
farastjóri en ég tók einnig að mér að þvo 
keppnisbúninga fyrir 6. og 7. flokk þegar 
Júlli var þjálfarinn þeirra.”

Steina hefur undanfarin ár séð til þess að 
strákarnir í meistaraflokki klæðist hreinum 
æfinga- og keppnisfatnaði og segist 
hún hafa skemmt sér vel á þessum tíma. 
,,Þetta hefur verið skemmtilegur tími með 
skemmtilegum strákum sem mér finnst ég 
eiga sjálf soldið í, þetta er strákarnir mínir 
og verða alltaf.”

Steina hefur nú ákveðið að stíga til 
hliðar og sinna öðrum verkefnum. 
Steina er og verður alltaf einn af helstu 
stuðningsmönnum félagsins, en hún hefur 
fylgt liðinu lengi. 
,,Valdi minn er einn af þeim sem tóku þátt 
í stofnun Gróttu og hef ég fylgt félaginu 
alveg frá því að við hittumst fyrir rúmum 30 
árum síðan.”

Þrátt fyrir því að Steina sé að hætta í þessu 
hlutverki í kringum meistaraflokkinn mun 

hún að sjálfsögðu mæta á leiki liðsins í 
1.deildinni og styðja þétt við bakið á liðinu 
ásamt því að halda áfram að hvetja börnin 
á leikskólanum til þess að mæta á æfingar 
hjá Gróttu líkt og hún hefur gert síðan að 
8.flokkur félagsins var stofnaður.

,,Ég mun að sjálfsögðu kíkja í kaffi til Kobba 
reglulega og heilsa upp á fólkið á svæðinu.”
Við óskum Steinu velfarnaðar í öllu því sem 
hún mun taka sér fyrir hendur og þökkum 
henni fyrir ómetnalegt starf. 

Þetta eru strákarnir mínir og verða alltaf
Nafnið Margrét Steinunn Bragadóttir 
er flestu Gróttufólki kunnugt. Hún er 
hins vegar hvorki leikmaður félagsins 
né þjálfari. Margrét Steinunn er ein af 
þeim sem hefur unnið ómetanlegt 
starf undanfarin ár á bakvið tjöldin í 
þágu félagsins.
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Íþróttastarf Gróttu 
er hornsteinn 
félagslegra 
samskipta í 
bæjarfélaginu, þar 
er vettvangur leiks 
og lífs.  Starfsemi 
íþróttafélagsins 
hefur breyst mikið 

í þau liðlega 40 ára sem félagið hefur verið 
starfrækt. 

Þátttaka í íþróttastarfinu á Nesinu er afar 
góð og slíkt er samfélaginu hér í bænum 
mikill styrkur. Mikill meirihluti nemenda 

grunnskólans æfa með Gróttu og 
iðkendum fjölgar með ári hverju. 

Allir sem til þekkja vita hversu mikilvægt 
starf er unnið í Íþróttafélaginu Gróttu, 
fjölbreytnin í starfinu er mikil og 
æfingagjöldum er haldið í lágmarki. 

Rannsóknir hafa sýnt að þátttaka barna og 
unglinga í skipulögðu æskulýðsstarfi sé ein 
besta forvörnin gegn mörgum algengustu 
vandamálum sem komið geta upp í 
lífi ungs fólks, s.s. neyslu vímuefna eða 
misnotkun áfengis. 

Seltjarnarnesbær hefur lengi státað af 
öflugu starfi Gróttu. Með öflugu foreldra- 
og sjálfboðaliðastarfi náum við að halda 
áfram að byggja upp sterkt og öflugt 
íþróttafélag. 

Ég vil því hvetja alla íbúa Seltjarnarness 
til að leggja sitt af mörkum að styðja við 
íþróttafélag bæjarins. 
Ég óska öllu íþróttafólki, fjölskyldum þeirra 
og þjálfurum, sem og velunnurum, góðs 
gengis og gleðilegra jóla.

Áfram Grótta.
Ásgerður Halldórsdóttir, bæjarstjóri 

Knattspyrnuskólinn og akademían

Í knattspyrnuskólanum var áhersla lögð 
á skemmtun og gleði og voru flestar 
æfingarnar í einhvers konar leikjaformi. 
Mikil aðsókn var í skólann og til að mynda 
sóttu um 50 krakkar fyrsta námskeið 
sumarsins. 

Í knattspyrnuakademíunni var kafað 
dýpra í ýmsa þætti fótboltans með 

það að leiðarljósi að hjálpa krökkunum 
að efla framfarir sínar í fótbolta. Góðir 
gestir heimsóttu akademíuna og gáfu 
Gróttukrökkunum góð ráð. Þar má helst 
nefna Katrínu Ómarsdóttur leikmann 
Liverpool og íslenska landsliðsins, Atla 
Sigurjónsson leikmann KR og Aron Elís 
Þrándarson leikmann Aalesund FK í Noregi.
Einnig fóru krakkarnir í heimsókn á 

Laugardalsvöllinn og fengu að skoða hvern 
krók og kima á þjóðarleikvanginum. Það 
var mögnuð upplifun fyrir hópinn að fá 
að labba inn á völlinn með þjóðsönginn í 
botni, líkt og alvöru landsliðsfólk. Vonandi 
hefur heimsóknin hvatt Gróttuleikmennina 
ungu enn frekar til þess að setja sér það 
markmið að labba inn á þennan sama völl 
fyrir Íslands hönd í framtíðinni.

Í sumar bauð Grótta upp á hinn sívinsæla knattspyrnuskóla fyrir krakka á aldrinum 6-10 ára og 
knattspyrnuakademíu fyrir krakka á aldrinum 11-14 ára. Magnús Örn Helgason var yfirmaður 
námskeiðanna, Bjarki Már Ólafsson og Jóhannes Hilmarsson voru yfirleiðbeinendur og þá voru efnilegir 
leikmenn 2. og 3. flokks Gróttu þeim til halds og trausts.

Kveðja frá stuðningsmanni númer 1
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Berlín tekin  
með trompi
Um páskana héldu 2. og 
meistaraflokkur Gróttu til borgar 
tækifæranna, Berlínar. Mikill 
spenningur var hjá okkur strákunum 
og var markmið ferðarinnar að njóta 
þess að vera í fallegu umhverfi og efla 
fótboltakunnáttu liðsins. 

Við æfðum flesta dagana á góðu 
æfingasvæði og spiluðum auk þess 
tvo æfingaleiki sem við fórum nokkuð 
létt með. Seinni leikurinn var þó ekkert 
grín, en andstæðingarnir voru full 
gófir og tókst liðinu að meiða tæplega 
helming Gróttuliðsins. Þrátt fyrir 
árásir ofbeldismannanna frá Berlín þá 
yfirspiluðum við þá og skoruðum mörg 
glæsileg mörk.
Við náðum einnig að þróa nýtt leikkerfi 
sem við höfðum aldrei spilað áður en það 
átti svo sannarlega eftir að reynast okkur 
vel um sumarið.

Einn daginn fóru þjálfararnir, Jenni og 
Maggi, og farar- og skemmtanarstjóri 
ferðarinnar, Gaui Kristins, með okkur 
í leiðangur um helstu kennileiti 
Berlínarborgar. Þar fengum við meðal 
annars að sjá þinghúsið í Berlín sem og 
Brandenborgarhliðið en það sem vakti 
helst athygli hópsins var stór flaggstöng og 
þar voru teknar ófáar Instagram-myndirnar. 

Í þessum skemmtilega túr skoðuðum við 
fræga kubba-skúlptúrinn sem er táknrænn 
fyrir atburði Seinni heimsstyrjaldarinnar. Þar 
fórum við í eltingaleik á milli kubbanna þar 
til gæslumaður bað hópinn vinsamlegast 
um að slaka á.
Við gengum meðfram rústum 
Berlínarmúrsins fræga og fengum vð 
skemmtilega fræðslu frá sérfræðingum 
eins og Pjetri Stefáns og Magga þjálfara, 
sem vissu allt um brjálæðinginn hann 
Adolf Hitler. Það var gífurlega áhugavert 
að heyra þessar sögur úr fortíð Þýskalands 
og má segja að ferðin hafi ekki síður verið 
fræðsluferð en fótboltaferð.

Meirihluti hópsins fékk þá skemmtilegu 
hugmynd í ferðinni að fá sér jurta-húðflúr 
fyrir framan sjálft Branderborgarhliðið frá 
heldur skuggalegum einstaklingi. Svo að 
dæmi séu tekin fékk ónefndur aðili sér 
„Mamma” á handlegginn, annar fékk sér 
Superman merkið á bringuna og sá þriðji 
hafmeyju á kálfann!

Það var mikil stemning innan hópsins, 
enda lítið annað hægt í veðurblíðunni í 
Þýskalandi. Við gistum á hosteli 8 saman í 
herbergi svo stuðið var mikið.
Hostelið var einmitt í frábæru göngufæri 
frá algjörum svindlstað sem seldi eitt 
besta kebab Evrópu. Það var gífurlega 
vinsælt hjá okkur strákunum að vippa sér 
í inninskóna, og labba smá spöl til þess að 
smakka nice chilli kebab. Segja má að þessi 
tiltekni kebabstaður hafi verið senuþjófur 
ferðarinnar.

Það er engin spurning að það sem gerði 
þessa ferð eins skemmtilega og raun ber 
vitni er það að allir með tölu voru jákvæðir 
og í góðu skapi allan tímann og voru 
meðvitaðir um markmið liðsins. Þessi ferð 
verður að teljast hápunktur lífs okkar flestra 
og gátum við í  2. flokknum verið mjög 
sáttir með þessa sigurför til stórborgarinnar 
Berlín.

Ferðin undirbjó okkur vafalaust mikið fyrir 
verkefnin sem við áttum eftir að takast 
á við um sumarið. Þar tókst okkur að 
lokum að komast upp úr C-deildinni í eftir 
frábæran endasprett á Íslandsmótinu.

Fyrir hönd 2. flokks karla, 
Addi Bomba og Nóri Sleggja

Grótta á ferð og flugi
Gróttukrakkar lögðu Evrópu að fótum sér á árinu. Ritstjórn Gróttublaðsins fékk sendar 
ævintýralegar ferðasögur frá æfinga- og keppnisferðum nýliðins tímabils. 
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Í sandölum og 
ermalausum bol
Við í 3. flokki kvenna í Gróttu/KR 
héldum í sumar í vikuferð á Barcelona 
Cup en eins og nafnið gefur til kynna 
er mótið haldið í Barcelona á Spáni. 
Þetta var frábær ferð og erum við 
svo sannarlega reynslunni ríkari og 
eignuðumst margar skemmtilegar 
minningar.

Ferðalagið hófst mánudaginn 30. júní á 
BSÍ þar sem hópurinn kom saman og hélt 
í rútu á Keflavíkurflugvöll. Flugið gekk 
vel og við lentum í Barcelona klukkan 
22:00 á staðartíma. Við ferðuðumst með 
gullfallegum strákum frá Fjallabyggð sem 
voru einnig á leið á sama mót. Þeir gistu 
reyndar á öðru hóteli og hittum við þá ekki 
aftur fyrr en í heimferðinni, því miður!
Klukkan var ansi margt þegar við loksins 
skiluðum okkur á hótelið en þar beið okkur 
síðbúinn kvöldverður og að snæðingi 
loknum héldum við beint í bólið, enda 
þreyttar eftir langt ferðalag.

Þrjú lið voru með okkur í riðli á mótinu, 
tvö frá Finnlandi og eitt frá Svíþjóð. Við 
kepptum því sex leiki, tvo við hvert lið. 
Leikirnir voru spilaðir á fyrsta flokks grasi 
en öll aðstaða og skipulag á mótinu var 
til fyrirmyndar. Til að gera langa sögu 
stutta lentum við í öðru sæti mótsins 
eftir svekkjandi tap í úrslitaleik. Við 
áttum klárlega að taka þetta enda tók 
dómarinn það skýrt fram þegar hann 
þakkaði Guðfinnu fyrir leikinn og sagði 
„The better team lost today”. Ekki var þó 
hægt að svekkja sig lengi enda er það ekki 
á hverjum degi sem maður er staddur í 
blíðskaparveðri á Spáni.

Nóg var um ævintýrin eftir að keppni 
lauk enda virkilega ævintýragjarn hópur 
á ferð. Við stelpurnar vorum tíðir gestir 
á sjúkrahúsinu en þangað þurftu þrjár 

stelpur að fara. Marselía brákaðist á hendi, 
Guðfinna fékk sýkingu í augað og Magla 
fékk heilahristing og dvaldi í þó nokkurn 
tíma í góðu yfirlæti hjá læknunum á 
spítalanum.

Eins og glöggir lesendur hafa kannski áttað 
sig á þá voru keppnisdagarnir heldur færri 
en „hvíldardagarnir”. Þeir dagar voru þó 
hóflega nýttir til hvíldar. Með strönd við 
hótelið og stórborgina Barcelona í augnsýn 
var alltaf nóg að gera. Fyrsta daginn 
slökuðum við á, skoðuðum umhverfið, 
vöndumst hitanum og sleiktum sólina á 
ströndinni, til þess að örugglega væri hægt 
að gera skil á hvítu búningunum okkar 
og húðlitnum. Við erum sammála um að 
leikdagarnir hafi staðið upp úr enda má 
ekki gleyma tilgangi ferðarinnar, en hann 
var að sjálfsögðu að keppa við þessar 
topp aðstæður í fótboltalandinu Spáni. Á 
föstudeginum héldum við í sannkallaða 
menningarferð til Barcelona en keyptur var 
dagstúr fyrir okkur í útsýnisrútuferð. Til að 
byrja með voru ekki allir sáttir með þessa 

nýtingu á deginum en fararstjórarnir og 
Bojana, hinn trausti þjálfari okkar, höfðu 
að sjálfsögðu rétt fyrir sér. Úr þessari ferð 
varð hin mesta skemmtun, enda gaman 
að sjá aðra staði borgarinnar en einungis 
verslunargöturnar (við heilsuðum reyndar 
upp á þær í leiðinni!). 
Næstu daga kíktum við til að mynda á 
hinn víðfræga keppnisleikvang Camp 
Nou, fórum í skemmtigarð, og margt 
fleira en ævintýrin voru svo sannarlega 
ekki af skornum skammti. Að sjálfsögðu 
pössuðum við flestar upp á það að klára 
allan gjaldeyrinn enda næg tækifærin til 
þess!

Þrátt fyrir nokkrar flækjur skiluðum við 
okkur allar heilar heim og erum við allar 
sammála um að þetta hafi verið einstök 
ferð. Við þökkum veðurguðunum kærlega 
fyrir veðráttuna sem og öllu því frábæra 
fólki sem að ferðinni stóð. Takk kærlega 
fyrir okkur.

Fyrir hönd 3. flokks kvenna, Guffa og Sædís
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Hótelstjóri í vígahug
Dagurinn 5. júlí ran loksins upp og  
26 leikmenn 3. flokks Gróttu voru á 
leið suður um höfin. Áfangastaðurinn 
var Benidorm og mótið var Costa 
Blanca Cup.
 
Það var ljúf tilfinning að stíga út 
af flugvellinum og finna hlýtt 
Miðjarðarhafsloftið leika um sig eftir 
vætusama sumarbyrjun á Íslandi. Hópurinn 
kom sér fyrir á hinu glæsilega Monica 
Holidays hóteli og fór fyrsta daginn í 
skemmtigarðinn stórskemmtilega Terra 
Mitica.
 
Mótið hófst með látum daginn eftir. 15-ára 
liðið var tekið í kennslustund af léttleikandi 
Mexíkóbúum sem síðar áttu eftir að standa 
uppi sem sigurvegarar mótsins. 16-ára liðið 
lék við lið Benidorm og tapaði á ótrúlegan 
hátt eftir heimadómgæslu sem fer í 
sögubækurnar frægu.
 
Eftir riðlakeppni stóðu bæði lið uppi með 
einn sigur og tvö töp og B-úrslit örlögin. 
Ekki óskastaða en lítið hægt að gera annað 
en að bera höfuðið hátt og taka þau með 
trompi. 16-ára liðið tapaði fyrsta leik sínum 
í vítakeppni en einnig var boðið upp á vító 
í undanúrslitum B-úrslitanna hjá 15-ára 
liðinu. Þar reyndist Hannes Grimm betri 
en enginn í markinu og þegar Grótta átti 
eina spyrnu eftir var staðan jöfn. Tryggvi 
Harðarson fór ískaldur á punktinn, smurði 
knettinum í markvinklinn og sæti í (B) 
úrslitaleiknum fagnað innilega.
 
Þar voru andstæðingarnir okkar manna 
lið Toledo frá Madríd. Eftir æsispennandi 

leik, fimm mörk og mikla baráttu höfðu 
Spánverjarnir 3-2 sigur og okkar menn 
urðu að sætta sig við silfrið.
 
Fyrir utan fótboltann dreif ýmislegt á daga 
okkar Gróttumanna á Spáni en um miðja 
ferð stefndi allt í að okkur strákunum 
yrði hent út af hótelinu og þjálfurum og 
fararstjórum yrði stungið í steininn.
 
Einn daginn tóku tveir ónefndir 
Gróttudrengir sig til og léku sér að því kasta 
vatnsblöðrum niður af 14. hæð hótelsins, 
svona eins og gengur og gerist á Spáni. En 
þeim til mikillar ólukku var hótelstjórinn, 
hinn eini sanni Flavio, staddur í námunda 
við verknaðinn. Þegar hann sá strákana 
rauk hann upp á fjórtándu með það í 
huga að segja þeim til syndanna! Þegar 
hr. Flavio hafði öskrað á strákana í nokkrar 
mínútur komu farastjórarnir, Pétur og 
Pétur, inn í herbergið til að átta sig á gangi 
mála. Hinn froðufellandi Flavio sakaði þá 
strákana um að hafa kasta glerflöskum 
niður á hótelgesti og lýsti íslensku 
fótboltahetjunum sem “fu**ing animals!”. 
Magnúsi aðstoðarþjálfara líkaði ekki þessi 
ummæli um sína menn og eftir létt rifrildi 
hótaði Flavio að reka okkur alla af hótelinu 
og senda fararstjóra og þjálfara í grjótið 
í Bene. Þá greip Pétur Már í taumana og 
tókst hið ómögulega, að róa Flavio niður. 
Þar sluppum við með skrekkinn, en eftir 
þetta atvik vorum við Gróttustrákarnir 
líklega prúðustu hótelgestir sem dvalið 
hafa á Benidorm.

Ýmislegt fleira dreif á daga Gróttuhópsins 
á Spáni þessa eftirminnilegu viku í júlí. 
Verslunarmiðstöð bæjarins var heimsótt 
þar sem margir nýttu sér fagmannlega 
tískuráðgjöf Péturs Ívarssonar fararstjóra 

og verslunarstjóra Boss-búðarinnar. 
Keflavíkur- og Sindrastelpur voru með í 
för og gistu á sama hóteli og við. Nokkrir 
ónefndir drengir notuðu hvert tækifæri 
til að hnykkla vöðvana og ganga í augun 
á dömunum á sundlaugarbakkanum en 
hvernig það gekk allt saman skal ósagt 
látið.

Þrátt fyrir að markmiðinu um A-úrslit hafi 
ekki verið náð er klárt mál að ferðin gerði 
mikið fyrir hópinn, bæði fyrir fótboltann og 
liðsandann. Eftir ferð tapaði A-liðið aðeins 
einum leik og komst alla leið í umspil 
og B-liðið hífði sig vel upp stigatöfluna. 
Á Spáni fengum við tækifæri til að spila 
við flinka leikmenn í steikjandi hita og 
tvisvar lék lið frá Gróttu á aðalleikvangi 
Benidorm. Ógleymanleg ferð í alla staði 
með frábærum félögum, þjálfurum og 
fararstjórum þar sem allir sneru heim 
kaffibrúnir með bros á vör.

Fyrir hönd 3. flokks karla, Benni og Svenni R
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Sigrar og sólskin 
í Danaveldi
Eins og flestir vita gengu 
nágrannafélögin Grótta og KR í eina 
sæng í elstu kvennaflokkunum í 
knattspyrnu haustið 2013. Öflugur 
35-stelpna hópur æfði með 4. flokki 
frá fyrsta degi. Þann 21. júlí héldu 13 
stelpur á eldra ári flokksins af stað til 
Danmerkur, nánar tiltekið á Dana Cup 
stórmótið á Jótlandi.
  
Flogið var til Billund og eftir þriggja tíma 
rútuferð frá flugvellinum var rennt inn í 
Hjørring sem er lítill bær á Norður-Jótlandi. 
Einu sinni á ári breytist hann í risavaxna 
fótboltaborg þar sem mörg þúsund strákar 
og stelpur frá tugum landa koma saman 
til að spila fótbolta. Framundan var vika 
af fótbolta, sumari og sól. Spenningurinn 
var svo mikill þegar rútan staðnæmdist 
við skólann að stelpurnar ruku út í blíðuna 
til að skoða aðstæður. Eftir stóðu Maggi, 
Bojana og rútubílstjórinn og veltu fyrir sér 
hver ætlaði eiginlega með allar töskurnar 
inn!

Næsti dagur hófst með góðum 1-0 sigri á 
Skedsmo FK frá Noregi og seinni partinn 
voru samlöndur þeirra í Frøya lagðar að 
velli örugglega. Frábær byrjun á mótinu og 
okkar stelpur öruggar í A-úrslit!

Eftir tap í leik á móti Haugum (já liðið heitir 
Haugar) frá Noregi var ljóst að Grótta/KR 
hefði endað í 2. sæti riðilsins og myndi 
mæta sænska stórliðinu Piteå IF í 32-liða 
úrslitum. Piteå er stærsta félagið í Norður-

Svíþjóð og ljóst að við ramman reip yrði 
að draga. Undirbúningur hófst strax fyrir 
þennan stórleik ferðarinnar.

Einbeitingin og stemningin í hópnum 
var engri lík og greinilegt að stelpurnar 
ætluðu sér lengra. Leikurinn hófst og eftir 
aðeins 4 mínútur skrúfaði Telma boltann 
í netið úr aukaspyrnu og staðan 1-0. Þær 
sænsku sóttu í sig veðrið og áttu meðal 
annars skot í slá en Gróttu/KR-stelpur 
vörðust fimlega. Rétt fyrir hálfleik varð 
Bojana fyrir fólskulegri árás geitungs sem 
tók sig til og stakk hana í hálsinn. „Maggi, 
þú verður að klára þetta” sagði Bojana og 
rauk af stað í sjúkratjaldið. 20 sekúndum 
síðar var hörkutólið hins vegar mætt 
aftur á hliðarlínuna: „Ég læt bara kíkja á 
þetta seinna” sagði hún einbeitt. Rétt eftir 
leikhlé bætti Katrín Lóa öðru marki við og 
urðu lokatölur 2-0 í eftirminnilegum leik. 
Gríðarlegur fögnuður braust út enda okkar 
stelpur komnar í 16-liða úrslit mótsins sem 
voru leikin um kvöldið.

Þar var sem orkan væri uppurin hjá 
stelpunum sem töpuðu 1-0 í leik sem hefði 
þó geta farið á annan veg. Gróttu/KR-liðið 
gat þó sannarlega borið höfuðið hátt; liðið 
lenti í sæti 9-16 af 64 á svona sterku móti.

Maggi þjálfari hafði lofað að fara með 
stelpurnar að versla þegar keppni lyki 
og nú skyldi staðið við það loforð! H&M 
verslanir bæjarins voru þræddar og 

ýmislegt tekið með heim í poka. Stelpurnar 
átti góðan dag í Farup Sommerland 
skemmtigarðinum og loks heiðraði 
hópurinn Álaborg með nærveru sinni.

Þar horfði hópurinn til dæmis upp 
á undarlegt atvik þegar gamall 
hundaeigandi stökk út úr húsi sínu í 
miðbæ Álaborgar með skammbyssu 
og otaði að öðrum hundaeiganda sem 
hafði gleymt að setja hund sinn í ól. Mikil 
skelfing greip um sig hjá stelpunum en 
fyrsta hugsun Þorgerðar var að hlaupa að 
Magga og hrópa í örvæntingu: „Maggi, 
þú verður að fara og tala við manninn!” 
Hugrekki og  dönskukunnátta Magnúsar 
þjálfara var ekki slíkt að hann legði í að 
tjónka við byssumanninn svo að allur 
hópurinn sammæltist um að flýja snarlega 
af vettvangi.

Frábær ferð var senn að baki. Hópurinn 
stóð þétt saman allan tímann og ekki bar 
á minnsta veseni (fyrir utan nokkur týnd 
veski sem alltaf fundust á endanum) hjá 
stelpunum sem nokkrum mánuðum fyrr 
höfðu leitt saman hesta sína í fyrsta sinn 
á fótboltavellinum. Frammistaðan inni 
á vellinum var einnig til fyrirmyndar og 
ljóst að 32-liða úrslitaleikurinn við Piteå 
verður lengi í minnum hafður í Vesturbæ 
og á Seltjarnarnesi…og trúlega í gjörvalli 
Norður-Svíþjóð.

Maggi, Bojana og stelpurnar
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Agnes Hildur og Jóhann Valberg

Andrés, Eva, Andrea, Benoný og Björgvin

Arnar, Einar, Fannar og Katrín Ómarsbörn

Árni, Halldóra og Pétur

Ásdís Björk og fjölskylda

Ásgeir og Christian

Ásgerður Halldórsdóttir

Ási Harlz

Auður Margrét Pálsdóttir

Bessi, Daði, Elísabet og Friðrik Hrafn

Birgir Tjörvi, Erla Kristín og fjölskylda

Bjarni og Helga

Björgvin Finnsson

Bragi og Erna

Daði Steinn og stúlka Davíðsdóttir

Dans&Jóga

Eiríkur Elís Þorláksson og Edda Andradóttir

Erna Maria og fjölskylda

Fjölskyldan á Bakkavör 32

Fjölskyldan á Barðaströnd 41

Fjölskyldan Barðaströnd 49, 

Dóri, Sella, Ómar Ingi og Arnaldur

Fjölskyldan á Bollagörðum 3

Fjölskyldan á Bollagörðum 89

Fjölskyldan á Eiðismýri 24

Fjölskyldan á Hofgörðum 13

Fjölskyldan á Kirkjubraut 17

Fjölskyldan á Látraströnd 13

Fjölskyldan á Lindarbraut 2

Fjölskyldan á Miðbraut 15

Fjölskyldan á Miðbraut 25a

Fjölskyldan á Miðbraut 3

Fjölskyldan á Nesbala 102

Fjölskyldan á Nesbala 108

Fjölskyldan á Nesbala 26

Fjölskyldan á Selbraut 14

Fjölskyldan á Selbraut 70

Fjölskyldan á Skerjabraut 3a

GRÓTTUFÓLK 
BESTU ÓSKIR  UM GLEÐILEG JÓL OG FARSÆLT NÝTT ÁR

Ljósmynd: Þorgils Gunnarsson
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Fjölskyldan á Suðurmýri 10

Fjölskyldan á Unnarbraut 17

Fjölskyldan á Vesturströnd 16

Fjölskyldan á Vesturströnd 29

Geir Zoëga og fjölskylda

Gísli Steinar Gíslason

Guðjón, Kristín Ásta og dætur

Guðmundur Magnússon

Guðrún Marta

Guðrún og Haukur

Guðrún, Jóhann, Krummi og Jóhann

Gunnar Lúðvíksson og Gréta Birgisdóttir

Hafdís og fjölskylda

Halldóra Sanko og fjölskylda

Halli og Ásta

Hildur, Bjössi og fjölskylda

Hilmar og Þórdís

Hjalti og Bryndís

Hreinn Sigurjónsson

Ingi Hrafn

Ingimar Sigurðsson

Jón Kolbeinn

Kría 

Kristján Guðlaugsson

Lárus, Sjöfn, Aron Freyr og Elín Helga

Ólafur Már

Orri, Silja og Filipus

Petrea I. Jónsdóttir og Kristinn Guðmundsson

Pétur og Bjarni Rögnvaldssynir

Rögnvaldur Dofri og Sigríður Björk

Sara Elísa

Sigga, Árni, Auður Freyja og Sólveig Katla 

Sigga, Dommi, Óttar, Jenný og Sigmar

Siggi Helga

Stefán og Ingunn í Hofgörðum 20

Svava Kristín og Tómas Valfells

Systa Björnsdóttir

Viðar Sigurjón og fjölskylda

Yrsa og Óli

Þóra og Ægir

Þórhallur Kárason
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Uppskriftir Gróttufólks
Forréttur í boði 
Ísaks Runólfssonar

Hvítlauksristaður humar í raspi
Fyrir 6 manns

Uppskrift:
2 kg humarhalar í skel

6 stk. hvítlauksgeirar

300 g smjör

1 dl hvítvín

2 dl rjómi

75 g brauðrasp

1 búnt steinselja

ólífuolía

salt og pipar

Aðferð:
Kljúfið humarhalana í tvennt og fjarlægið görnina.
Afhýðið hvítlauk og skerið smátt.
Saxið steinseljuna smátt.
Hafið smjörið við stofuhita og hrærið því saman 
við hvítlauk og steinselju og raðið humarhölunum 
á disk, látið mjórri endann vísa inn að miðju og 
hafið aðeins eitt lag á diskinum.
Setjið olíu á vel heita pönnu. Takið allan humarinn 
sem er á diskinum og setjið í einu lagi á pönnuna. 
Með þessari aðferð tryggið þið að humarinn verði 
jafnt eldaður.
Steikið í 1–2 mín. Steikingartíminn fer eftir stærð 
humarsins. Takið pönnuna af hitanum og hreyfið 
við humrinum. Bætið hvítvíni á pönnuna og látið 
krauma aðeins. Bætið því næst hvítlaukssmjörinu á 
pönnuna og bræðið það við vægan hita.
Hellið rjóma á pönnuna og bætið að lokum 
raspi saman við. Kryddið með salti og pipar og 
hrærið öllu vel saman. Gott er að bera brauð (t.d. 
snittubrauð) fram með þessum rétti, m.a. til að ná 
upp allri sósunni

Aðalréttur í boði 
Andrésar Þórs Björnssonar

Hangikjöts Lasagne

Fínt að bregða út af vananum og skella 
í eitt hangikjöts lasagne.

Bechamel sósan - uppskrift:
100 grömm af smjöri

1 laukur saxaður

Hálfur bolli af hveiti

4-6 bollar af mjólk

100 grömm af rifnum parmesan

Klípa af salti

1 msk af sykri

2 tsk af múskat

Aðferð:
Bræðið smjörið og setið laukinn út í og mýkið 
hann. Bætið hveitinu útí og hrærið í smjörbollu 
Blandið síðan mjólkinni út í og verið dugleg að 
hræra svo mjólkinn brenni ekki. Bætið við restinni 
af kryddunum. Endið á að nota töfrasprota til að 
mixa öllu saman við og mauka laukinn við.

Kjötblanda:
Saxið niður soðið  hangikjöt, brúnaðar kartöflur, og 
blandið saman við rauðkál. Allt sett í pott.
Bætið svo við:

1 dós af niðursoðnum tómötum

1 glasi af rauðvíni

1 msk tómat-paste

Látið allt malla saman í 20 mínútur

Takið fat og setið í kjötblönduna á botninn. 
Bechamel sósan kemur svo yfir hana. Leggið svo 
fersk lasagneblöð yfir það. Þetta gert í nokkur lög 
og svo toppað með rifnum camenbert osti og 
dass af sweet-chillisósu. Skreytt með steinselju og 
söxuðum möndlum.

Eftirrréttur í boði 
Kristínar Finnbogadóttur

Toblerone ís

2 1/2 dl rjómi

6 eggjarauður

1 bolli púðursykur

1 ist vanilla

200gr súkkulaði (t.d. Toblerone)

Aðferð:
Toblerone - ið saxað smátt og allt hráefni sett 
saman í hrærivél. Öllu þeytt saman í meðalhraða í 
14. mínútur. Setjið svo blönduna í ísform og frystið. 
Borið fram með heitri súkkulaði sósu:

Heit súkkulaði sósa:
1 peli rjómi

150 grömm suðusúkkulaði

1 Mars stykki

Smá smjör klípa

Allt sett í pott og brætt saman 
við vægan hita.

 Verði ykkur að góðu!

GRÓTTUFÓLK 
BESTU ÓSKIR  UM GLEÐILEG JÓL OG FARSÆLT NÝTT ÁR

Flügger litir 

Hársaga

Rafvirkjar sf.

Fasteignasala Mosfellsbæjar

Steinasteinn

Bill.is

Bilaplan.is

Ökukennsla 

Arnar Kr. Arnarsonar
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EHF.

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsæld á komandi ári.

Jólakveðja

Freyr Alexandersson þjálfari A-landsliðs kvenna gefur góð ráð um 
það hvernig eigi að skara fram úr og ná árangri í fótbolta:

• Settu þér skýr markmið, skammtíma og langtíma.

• Findu leið til þess að vinna úr markmiðunum. Hvernig verða þau að veruleika?

• Mættu á æfingar til þess að verða betri.

• Það þarf að vera gott jafnvægi á milli æfinga, svefns og næringar.

• Finndu leiðir út úr þægindarammanum og mikilvægt er að sigrast á hindrunum 
sem verða á vegi allra.

• Vinna þarf í veikleikum en ekki gleyma því að gera styrkleikana sterkari, allir 
leikmenn sem skara fram úr hafa eitthvað sérstakt í vopnabúrinu sínu.

• Hugaðu að því hvernig þú kemur fram við samherja þína, þjálfara og fjölskyldu.

• Njóttu leiksins!

Heilræði 
Freys

Rauða ljónið 
- Hluti af sterkri liðsheild

Rauða ljónið á Eiðistorgi hefur spilað 
stóra rullu í uppgangi meistaraflokksins 
síðustu ár. Hafsteinn Egilsson eigandi 
staðarins hefur boðið leikmönnum 
og þjálfurum liðsins í mat eftir hvern 
einasta heimaleik og hefur ,,LJÓNIÐ” 
verið samkomustaður liðsins eftir leiki.

Rauða Ljónið hefur verið 
hluti af glæsilegri umgjörð í 
kringum liðið en það er virkilega 
mikilvægt að leikmenn liðsins 
geti sest saman niður eftir leiki 
og fengið sér góðan mat og 

spjallað um nýliðin átök. Við þökkum Haffa fyrir 
glæsilegt starf og vonumst til þess að þetta 
samstarf Gróttu og Rauða Ljónsins haldi áfram 
um ókomin ár.
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Gróttuhjartað

GRÓTTUFÓLK 
BESTU ÓSKIR  UM GLEÐILEG JÓL OG FARSÆLT NÝTT ÁR

Grótta á ekki að einblína á að keppast 
um bikara í yngri flokkum, enda er 
það varla raunhæft gegn stórum og 
fjölmennum flokkum stærri félaga 
höfuðborgarsvæðisins. Meginmarkmið 
félagsins á fyrst og fremst að vera að 
sérhæfa sig í því að búa til framúrskarandi 
einstaklinga og veita hverjum og einum 
iðkanda tækifæri til þess að ná því besta 
fram úr sjálfum sér. 
En þá veltur maður fyrir sér spurningunni: 
Hvað er það sem býr til góða einstaklinga 
í fótbolta?
Góðir leikmenn verða ekki til fyrir tilviljun. 
Óbilandi vinna og trú á sjálfum sér er 
það sem skapar góðan leikmann. Ýmsu 
spennandi þarf að fórna og hugsa þarf vel 
um líkama og sál. Með hvetjandi umhverfi 
og metnaðarfullri starfsemi félagsins er 
einstaklingum í Gróttu allir vegir færir.

Gróttu hefur tekist að skapa gott umhverfi 
á fótboltavellinum á Suðurströnd. Þar 
líður fólki yfirleitt vel og krakkarnir sækja 
í þetta hlýlega umhverfi. Gróttuvöllur er 
nokkurs konar heimili fjölskyldu sem fer ört 
stækkandi. Brottfall hefur snarlækkað í eldri 
flokkum félagsins og með stofnun Kríu 
má sjá fram á að enn færri andlit hverfi af 
svæðinu þegar leikmenn ganga upp úr 2. 
flokki félagsins.

Samstarf Gróttu og KR í 2., 3. og 4. flokki 
kvenna hefur verið mikil vítamínssprauta 
fyrir kvennastarfið og hefur hugsunarháttur 
fótboltastúlkna á Seltjarnarnesi gjörbreyst 
síðustu misseri. Um 15 stelpur í 1. bekk æfa 
nú fótbolta og sífellt fleiri byrja að æfa strax 
á leikskóla.
Á næstu árum mun væntanlega skapast 
grundvöllur fyrir stofnun meistaraflokks 
kvenna og verður það stórt skref í 
áframhaldandi þróun kvennaknattspyrnu 
í Gróttu.

Það er erfitt að sýna því fólki sem hefur 
unnið ómetanlegt sjálfboðastarf í þágu 
félagsins nægilegt þakklæti í stuttum 
ritstjórapistli. Án þeirra sem leggja hönd 
á plóg við að gera félagið jafn glæsilegt 
og það er væri það enn á byrjunarreit og 
framfarirnar stæðu í stað. Það er hins vegar 
alltaf pláss fyrir fleira gott fólk sem tilbúið er 
að hjálpa til við þau fjölmörgu verkefni sem 
fyrir höndum eru og eins og góður maður 
sagði: “Margar hendur vinna létt verk”.
Með sterkum grunni og góðu yngri flokka 
starfi munum við án efa sjá enn fleiri 
uppalda leikmenn spila fyrir meistaraflokk 
Gróttu. Við þurfum að vera óhrædd við 
það að setja okkur háleit markmið. Það 
væri draumur að sjá félagið geta stillt 

upp 11-manna samkeppnishæfu liði í 
1.deildinni byggðu upp af heimamönnum 
á næstu 5 árum. Á næstu 7-10 árum væri 
svo draumur að sjá meistaraflokk leika í 
deild hinna bestu. Hér er allt til alls en 
það sem enn vantar er lykilhráefnið:
Meiri stuðning og hollustu við félagið. 

Það eru allt of fáir sem leyfa sér að 
skilgreina sig sem “Gróttumenn” með 
“Gróttuhjarta”. Slíkt verður ekki til nema fólk 
hafi trú á félaginu.
Hér á Seltjarnarnesi vantar meiri stuðning 
við starfið, bæði fjárhagslegan, sem og 
fleira fólk í stúkuna. Setjum Gróttu í fyrsta 
sætið í hugum okkar, leyfum okkur að 
dreyma, stígum á bensíngjöfina og náum 
árangri.

Jólakveðjur,
Ritstjórn Gróttublaðsins 2014
Arnar Þór Axelsson og Bjarki Már Ólafsson

Fótboltinn á Seltjarnarnesi hefur tekið stakkaskiptum síðastliðin ár. 
Áherslur hafa breyst og aukinn metnaður hefur verið settur í þjálfun 
yngstu flokkanna. Færni þeirra sem æfa hjá Gróttu er að aukast og útlit er 
fyrir að frambærilegir einstaklingar, jafnt stelpur sem strákar, muni skila sér 
upp úr yngri flokka starfi félagsins í enn meira mæli en áður.
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Gróttu-lykillinn veitir þér aukinn afslátt 
hjá Orkunni og Shell auk þess sem 
1 kr. af hverjum keyptum lítra rennur 
til Gróttu. 

Sæktu um á Orkan.is og skrifaðu „Grótta“ 
í dálkinn „hópur“ og við sendum þér sér-
merktan Gróttu-lykil.

Veldu Þína Shell- eða Orkustöð á www.orkan.is 
og fáðu 2 krónu viðbótarafslátt á þeirri stöð, 
ofan á þann afslátt sem þú hefur í dag. 

Tvær Orkustöðvar eru á Seltjarnarnesi, 
á Suðurströnd og Eiðistorgi.

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Símanúmer þjónustuvers: 578 8800 

Styrktu Gróttu 
með hverjum 
lítra!

2 kr. viðbótarafsláttur 
á Þinni stöð


