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Ota haframjölið er framleitt úr 100% sérvöldum 
höfrum sem eru flokkaðir, valsaðir og síðan ristaðir 
til að auka enn á bragðgæðin. Hafragrautur úr Ota 
Solgryn er einfaldur og hollur morgunverður með 
háu hlutfalli af fjölsykrum, trefjaríkur og mettandi 

og dugar þér langt inn í daginn.
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Höganäs GF
Höganäs GF var stofnað árið 1896 í suðvesturhluta Svíþjóðar. Þó aðeins 

14.000 íbúar búi í Höganäs æfa yfir 550 iðkendur hjá félaginu. 

Félagið er mjög sigursælt og má þar nefna gullverðlaun á 
Norðurlandamóti unglinga 2012 og silfurverðlaun árið 2010.  

Stag 
Fimleikafélagið Stag er í litlum bæ sem kallast Stavern, um það bil 140 

kílómetra suður af Osló. Í bænum búa aðeins um 4.000 manns, svo við erum 
mjög stolt af fimleikafólkinu okkar og liðinu. Við höfum tekið þátt í hverju 
einasta Norðurlandamóti (unglinga) frá upphafi í Danmörku árið 1996. 
Iðkendur félagsins hafa einnig keppt á Evrópumeistarmótinu (fullorðinna) frá 
því í Frakklandi árið 2002. Árið 2011 skipulagði félagið okkar Norðurlandmót 
fullorðinna í Arena Larvik. Það var mikill heiður fyrir lítið félag eins og okkar. Á 
Norðurlandamóti unglinga í ár keppir mjög ungt lið fyrir hönd félagsins. Sex 
keppendur af tíu eru fæddir á árunum 2000 og 2001, svo margir 
keppendanna geta tekið þátt í minnst tveimur mótum fyrir unglinga til 
viðbótar. Við stefnum á að læra mikið af þátttökunni í þessari keppni og koma 
enn sterkari í næstu keppni. Við hlökkum til að keppa á Íslandi og munum 
gera okkar allra besta á mótinu.

Trondhjem 
Fimleikafélagið Trondhjem var stofnað 14. febrúar 1858 og er meðal fyrstu 

íþróttafélaga Noregs. Saga félagsins er því löng og við erum hreykin af henni. 
Á milli áranna 1981 og 1995 vann karlaliðið landsmeistaramót Noregs 11 
sinnum og tók mörgum sinnum þátt á Norðurlandamótum fyrir hönd 
Noregs. Síðastliðin 20 ár hefur góður árangur einnig náðst hjá iðkendum 
félagsins í áhaldafimleikum.  Árið 2013 keppti lið félagsins fyrir hönd Noregs 
á Norðurlandamóti fullorðinna. Félagið átti einnig nokkra keppendur á 
Evrópumeistaramótinu árið 2012. Liðið sem keppir fyrir hönd Noregs þetta 
árið er skipað ungum og hæfileikaríkum liðsmönnum, sem sannast af því að 
liðið vann landsmeistaramót Noregs á dýnu árið 2013. Fyrir nær allar 
stúlkurnar er þetta fyrsta keppnin utan Noregs og þær hlakka mikið til að 
keppa við bestu liðin á Norðurlöndunum. Jafnvel þótt liðið sé ungt og óreynt 
vonumst við til að sýna fram á að liðið frá fimleikafélaginu Trondhjem er lið 
sem þarf að fylgjast með í framtíðinni, og vonandi einnig sýna ykkur að við 
getum veitt öðrum liðum harða samkeppni um efstu sætin á mótinu á 
Íslandi. 

Það vekur mér bæði gleði og stolt að 
Norðurlandamót unglinga í fimleikum skuli 
haldið í fimleikahúsi okkar Garðbæinga í 
Ásgarði.  Fimleikahúsið var opnað árið 2010 og 
frá þeim tíma hefur fjöldi iðkenda í 
fimleikadeild meira en tvöfaldast og fimleika- 
fólkið okkar náð frábærum árangri.  Þar liggur 
beinast við að nefna unglingaflokkinn sem 
keppir fyrir hönd Íslands á þessu Norður- 
landamóti. 

Íþróttir efla líkama og sál og rannsóknir sýna 
okkur að þær eru góð forvörn fyrir börn og 
ungmenni. Þess vegna hefur bæjarstjórn 
Garðabæjar lagt á það þunga áherslu að 
byggja upp úrvalsaðstöðu fyrir íþróttafólk í 
bænum og styrkja barna- og ungmennastarf 
íþrótta- og æskulýðsfélaga. Sá árangur sem 
fimleikadeildin hefur náð á undanförnum 
árum sýnir okkur að því fé sem er varið til 
íþróttastarfs er vel varið.  

Ég er þakklátur því góða fólki sem vinnur 
óeigingjarnt starf í sjálfboðavinnu fyrir félögin 
okkar. Ég geri mér fyllilega grein fyrir því að 
góð aðstaða er lítils virði ef ekki er til staðar 
fullorðið fólk sem er tilbúið til að gefa af tíma 
sínum og kröftum til að byggja starfið upp og 
halda utan um það. Starf fimleikadeildarinnar 
einkennist af fagmennsku og metnaði og  mín 
trú er að við eigum eftir að sjá fleiri unga 
Garðbæinga keppa í fimleikum fyrir hönd 
Íslands á næstu árum. 

Ég óska þátttakendum á Norðurlandamóti 
unglinga í fimleikum 2014 góðs gengis. Ég 
hlakka til að fylgjast með þessu unga og 
efnilega fólki uppskera árangur erfiðis síns á 
mótinu hér í Garðabæ. Þótt það fari ekki allir 
heim með verðlaunagripi vona ég að þeir eigi 
allir góðar stundir, fari heim reynslunni ríkari 
og með góðar minningar í farteskinu.  

Góðar stundir í Garðabæ

Gunnar Einarsson,
bæjarstjóri 

www.ibudagisting.is   •   info@ibudagisting.is   •   s. +354 892-6515

Íbúðagisting Akureyri 

Vandaðar 
og vel 
útbúnar 
íbúðir

– Gæði í gegn

Komdu norður og njóttu þín!
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Frá formanni Stjörnunnar
Norðurlandamót unglinga í hópfimleikum 

verður haldið þann 12. apríl í Ásgarði. Það er 
UMF Stjörnunni mikill heiður að mótið skuli 
vera haldið á heimavelli félagsins enda erum 
við einkar stolt af þeirri aðstöðu sem Garðabær 
hefur komið upp fyrir félagið og fögnum við 
því að geta deilt henni með öðrum.

Gert er ráð fyrir að um 300 íþróttamenn frá 
öllum Norðurlöndunum mæti til þátttöku og 
er það von okkar að upplifun þeirra sem og 
annarra mótsgesta verði sem ánægjulegust. Til 
að svo megi verða hafa fjölmargir sjálfboða- 
liðar, þjálfarar og starfsmenn félagsins lagt 
hönd á plóginn við undirbúning auk þess sem 
Garðabær hefur enn og aftur stutt dyggilega 
við félagið með fjárstuðningi og framlagi 
starfsmanna sinna til að skapa sem bestar 
aðstæður. Ég vil nota tækifærið og þakka öllum 
þessum aðilum innilega fyrir þeirra framlag, 
sem er félaginu ómetanlegt.

Á mótinu mun athygli okkar beinast að öllu 
því frábæra íþróttafólki sem hefur áunnið sér 
rétt til þátttöku. Við sem stöndum að 
íþróttahreyfingunni, og ekki síst þeir sem 
standa að baki íþróttafólkinu, vitum hversu 
gríðarlega mikla vinnu og eljusemi þarf til að 
ná slíkum árangri. Þessi dugnaður er hvatning 
til okkar allra og sýnir hversu langt 
einstaklingurinn getur náð þegar hann setur 

sér markmið og vinnur markvisst að því. Við 
þessar aðstæður verða til fyrirmyndir sem 
margir geta horft til við eigin markmiða- 
setningu og er það einn af þeim mörgu 
jákvæðu hlutum sem íþróttirnar skila til 
samfélagsins.

Fyrirkomulag íþróttanna knýr keppnisfólk til 
þess að gera alltaf betur með það lokatakmark 
að sigra andstæðinginn og standa uppi sem 
sigurvegari. Einnig þurfa flestir að læra að lúta í 
lægra haldi og er ákveðinn þroski fólginn í því. 
Á slíkum stundum er mikilvægt að geta 
samglaðst öðrum. Árangurinn sem slíkan er þó 
hægt að mæla með ýmsum öðrum hætti en 
hinu eftirsóknarverða fyrsta sæti. Margir kunna 
að bæta verulega eigin framlag frá því í síðustu 
keppni eða sigrast á öðrum áskorunum. Þegar 
upp er staðið verður erfiðasti andstæðingurinn 
sennilega alltaf einstaklingurinn sjálfur og 
stærsti sigurinn líklega sá að kynnast og þekkja 
sjálfan sig. Lærdómurinn sem felst í því að 
takast á við boðaföllin með æðruleysi og 
jákvæðni að leiðarljósi yfirfærist vonandi á 
önnur verkefni sem takast þarf á við síðar á 
lífsleiðinni.

Að lokum vil ég hvetja sem flesta til að gefa 
sér tíma til að koma í Ásgarð og fylgjast með 
mótinu, þar sem unnt verður að sjá 
fimleikastjörnur framtíðarinnar etja kappi. Gerpla

Aldur stelpnanna í liðinu er frá 13 til 17 ára sem telst vera mjög breiður 
aldur fyrir unglingalið. Þrátt fyrir aldursbilið ná þær ótrúlega vel saman. Það 
er gaman að sjá hvað þær taka öllum vel sem koma nýir inn í hópinn og eru 
með jákvætt viðhorf til þess að kynnast liðsfélögum betur. Það er töfrum 
líkast að fylgjast með samskiptum stelpnanna á æfingum þar sem þær eru 
mjög faglegar og hvetjandi hver við aðra. Alltaf er stutt í brosið þegar 
hópurinn hittist. Margar stelpnanna eru í úrvalshópi landsliða og eiga sér 
þann draum að keppa fyrir Íslands hönd á Evrópumeistaramótinu sem haldið 
verður á Íslandi í október næstkomandi. Undirbúnings- og keppnistímabilið 
hefur verið langt og viðburðaríkt ævintýri og oft má heyra þær segja upphátt 
„FNM“ sem fyrir þeim þýðir „allt fyrir Norðurlandamótið“. Þær hafa svo 
sannarlega lifað eftir þessum einkunnarorðum og leggja allt undir. Þessar 
duglegu stelpur lifa fyrir hópfimleika og það verður gaman að fylgjast með 
þeim keppa á Norðurlandamótinu. Ef draga ætti anda hópsins saman í 
nokkur orð væru þau „gleði, traust og vinátta“.

Jóhann Steinar
Ingimundarson

Formaður
Stjörnunnar

Brommagymnasterna
Brommagymnasterna er stærsta fimleikafélag Svíþjóðar með um 3.000 

iðkendur. Árið 2013 vann liðið landsmeistaramót unglinga í Svíþjóð. 

Í liðinu eru 12 iðkendur sem hafa æft saman í um 8 ár. Þeir æfa fjórum 
sinnum í viku (samtals 12 tíma). Liðið nýtur þess að æfa fimleika og hittist oft 
utan æfingasalarins, annaðhvort til að slappa af saman eða æfa sig. Liðið 
hefur nú þegar unnið landsmeistaramót drengja og unglinga í Svíþjóð. Fjórir 
keppendanna voru einnig liðsmenn í liðinu sem vann til bronsverðlauna á 
Evrópumeistaramóti mix-liða unglinga árið 2012. Meðlimir liðsins styðja og 
hvetja hverja aðra og gera ávallt sitt besta þegar kemur að þjálfuninni. 
“Okkur langar til að koma til Íslands og gera okkar allra bestu keppni hingað 
til. En umfram allt langar okkur að hafa gaman!”

Blandað lið GK Motus-Salto er samsett af stúlkna- og drengjaliðinu okkar. 
Þau hafa æft samhliða frá því þau voru ung, en byrjuðu fyrst að æfa saman 
síðastliðið haust. 

Við erum ungt lið, með keppendur sem fæddir eru á árunum 1998-2001. 
Þetta er fyrsta mótið okkar saman, einnig fyrsta unglingamótið okkar og það 
alþjóðlegt. Við erum stolt af því að vera hér og lítum á þetta sem mikið afrek 
og mikla reynslu inn í framtíðina!

GK Motus-Salto
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Selfoss
Blandað lið Selfoss er sett saman af 15 ára strákum og 13-16 ára stelpum. 

Þau eru öll uppalin í Fimleikadeild Selfoss og hafa mörg hver æft lengi. Þetta 
lið var fyrst sett saman í haust til að reyna við Norðurlandamót unglinga og 
hefur gengið framar vonum. Liðið hefur færst í aukana á hverju mótinu á 
fætur öðru og stefnir á að eiga toppmót í Garðabænum 12. apríl.  Aðeins einn 
úr liðinu hefur keppt á alþjóðlegu móti áður, en einn af drengjunum var í 
blönduðu liði unglinga á EM 2012. Núna eru 11 liðsmenn af 14 í úrvalshópi 
FSÍ fyrir EM 2014. Þetta verður því mikilvæg reynsla fyrir þau öll og það verður 
gaman að fylgjast með þeim uppskera eftir stífar æfingar undanfarnar vikur 
og mánuði. Undirbúningurinn hefur gengið vel, prógrammið verið strembið 
og álagið aukist eftir því sem nær hefur dregið keppninni. Þjálfarar liðsins, í 
stafrófsröð, eru Olga Bjarnadóttir, Sigrún Ýr Magnúsdóttir og Tanja 
Birgisdóttir.  

Greve
Hópfimleikadeild Greve er undir Fimleika- og Trampólínfélagi Greve og 

sinnir einungis hópfimleikum. Þar til á síðasta ári æfðu aðeins stúlkur og konur 
hjá hópfimleikadeild Greve en nú æfa einnig piltar og karlar hjá deildinni. 
Iðkendurnir eru á aldrinum 6-25 ára og æfa þar 140 stúlkur. Greve hefur verið 
eitt af leiðandi fimleikafélögum Danmerkur á sviði hópfimleika á síðasta 
áratug og hefur á síðustu árum varið gulltitilinn í kvennaflokki og yngri 
deildum. Því til viðbótar hefur hópfimleikadeild Greve unnið titla á 
Norðurlandamótum yngri flokka á árunum 2004-2012. Deildin vann til sinna 
fyrstu silfurverðlauna á Norðurlandamóti yngri flokka í Reykjavík á Íslandi árið 
2004 þar sem þau tóku þátt í flokki blandaðra liða. Í dag býr deildin við frábæra 
aðstöðu þar sem eru fjölmargar gryfjur og nútímaáhöld sem notuð eru í 
hópfimleikum. Hópfimleikadeild Greve notast við æfingaskipulag sem gerir 
iðkendum kleift að æfa milli aldurs- og getustiga, sem leiðir til frábærra áhrifa 
og samvirkni í æfingasalnum.

Norðurlandamót unglinga í hópfimleikum 
verður haldið í Garðabæ 12. apríl nk. þar sem 
hundruð ungmenna koma saman og taka þátt 
í skemmtilegri keppni. 

Hingað kemur æskufólk frá Norður- 
löndunum; Finnlandi, Noregi, Svíþjóð og 
Danmörku, staðráðið í að sýna árangur góðrar 
þjálfunar; æskufólk búið bjartsýnisanda og í 
keppnisskapi. Fimleikamót eru hátíð, vitnis- 
burður um öflugt starf í fimleikadeildum og 
félögum. Hátíð keppni og sigra, hátíð 
minninga en líka fyrirheita um framtíðina. 
Fimleikar eru sannkölluð þjóðaríþrótt. Eftir 
frækna sigra á undanförnum árum, vilja börn 
og ungmenni stunda fimleika. Fimleikadeildir 
og félög iða af lífi frá morgni til kvölds. Við 
fyllumst bjartsýni og erum staðráðin í að gefa 
ekkert eftir. Fimleikahreyfingin okkar er stór á 
íslenskan mælikvarða. Fimleikar eru önnur 
stærsta íþróttagreinin í landinu ef miðað er við 
iðkun barna og ungmenna undir 18 ára aldri.

Fimleikar eiga þátt í uppeldi, menntun og 
þroska þúsunda ungmenna um allan heim. 

Æskulýðsstarf, íþróttir og uppeldi, þjálfun og 
þroski unga fólksins eru fjárfesting til 
framtíðar. Grundvöllur að forvörnum og 
heilbrigðu lífi. Framlag sem kemur þjóðinni vel 
og ætti að launa ríkulega. Norðurlandamót 
unglinga í hópfimleikum er glæsilegur vitnis- 
burður um íþróttina.

Mannauðurinn sem fimleikahreyfingin býr 
yfir skiptir miklu máli í undirbúningi fyrir 
viðburð sem þennan og  langar mig til að nota 
tækifærið og þakka Fimleikadeild Stjörnunnar 
fyrir frábæra samvinnu við undirbúning 
mótsins. Fórnfúst starf sjálfboðaliða verður 
ekki metið til fulls. Fimleikasamband Íslands og 
Fimleikadeild Stjörnunnar hafa lagt sig í fram 
að gera þennan íþróttaviðburð sem 
glæsilegastan og eftirminnilegastan fyrir 
áhorfendur og þátttakendur.

Að lokum óska ég keppendum til hamingju 
með viðurkenninguna sem í því felst að hafa 
verið valin til þátttöku á Norðurlandamóti sem 
fulltrúar sinna þjóða og vona að minningar 
héðan verði þeim hvatning til góðra verka.

Kveðja frá formanni 
Fimleikasambands Íslands

Þorgerður Laufey 
Diðriksdóttir

Holmen er að keppa á Norðurlandamóti 
unglinga fjórða árið í röð, en liðið öðlaðist 
þátttökurétt ásamt Trondhjem frá Noregi með ansi 
jafnri keppni þetta árið. Besti árangur Holmen í 
kvennaflokki var árið 2008 þegar Holmen fékk 
silfurverðlaun á eftir Örebro frá Svíþjóð, því næst 
fékk Holmen fjórða sætið árið 2010 og sjötta sætið 
árið 2012. Vegna breytinga á reglum um 
hámarksaldur keppenda á Norðurlandamóti 

unglinga úr 18 ára í 17 ár er lið Holmen í ár ungt. 
Fyrir utan Mariu Nervik Lea eru allar stúlkurnar að 
taka þátt í sínu fyrsta alþjóðlega móti. 
Meðalaldurinn í liðinu er 15 ár og munu 7 stúlkur 
af 10 geta tekið þátt í næsta Norðurlandamóti árið 
2016. Keppnin í ár mun því verða mjög lærdómsrík 
fyrir stúlkurnar í Holmen.

Holmen 
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Ungt lið sem byggir á reglulegum og ítarlegum æfingum og góðum 
félagsskap. Stærsti sigur liðsins eru gullverðlaun á landsmeistaramóti drengja 
og silfurverðlaun á landsmeistaramóti unglinga í Svíþjóð árið 2013.

Lið GF Fram: Antonio Cordua, William Engström, Vincent Münchmeyer, Erik 
Stein, Lucas Stangfall, Jonathan Hasselgren, Martin Pettersson, Axel Molin, 
Pontus Hahrgren, Axel Böös, Dennis Mlivic, Oliver Lilja, Alexander Meijer and 
Oscar Gadd. 

Þjálfarar: Tobias Lund, Felix Petersson, Rasmus Olsson 

GF FRAM

Flemming
Meðlimir blandaða liðsins ganga í heimavistarskólann Flemming. Skólinn 

leggur fyrst og fremst áherslu á bóknám og fimleika og búa nemendurnir í 
skólanum í eitt ár. Skólinn býður upp á bóklega áfanga, fimleika og 
margvíslega aðra valáfanga. Nemendurnir útskrifast þaðan úr 9. eða 10 bekk 
og stunda miklar íþróttir meðfram náminu. Keppendurnir koma víðsvegar að 
frá Danmörku þar sem þeir hafa æft fimleika með sínum heimafélögum. Þeir 
nýta árið í heimavistarskólanum til að þróa hæfni sína, bóklega, persónulega, 
félagslega og í fimleikum. Skólinn býður upp á  hágæða stökkaðstöðu og hafa 
nemendurnir kost á að æfa sig á hverjum degi. Þeir 200 nemendur sem sækja 
skólann æfa saman og halda um 25 fimleikasýningar á vorin. Hópfimleikar er 
valfag og hefur blandaða liðið æft saman frá því í október. 

Liðið hefur tekið þátt í „opna meistaramótinu á Jótlandi“ þar sem það vann 
til gullverðlauna. Þau eru mjög stolt af því að hafa öðlast þátttökurétt á 
Norðurlandamótinu og hlakka til keppninnar og ekki síst þess að fá tækifæri 
til að upplifa Ísland.

Slagelse GF
Lið Slagelse GF er samstarfsverkefni Slagelse GF og Sorø fimleika- 

heimarvistarskólans. Liðsmennirnir eru besta fimleikafólkið í skólanum og 
hafa verið valin af þjálfurum í hópfimleikum. Í liðinu eru 12 keppendur á 
aldrinum 15-17 ára. Þetta er fyrsta alþjóðlega keppnin fyrir tvo af 
keppendunum. Jafnvel þó þetta sé ný reynsla fyrir þau eru þau tilbúin að 
berjast fyrir verðlaunasæti. Flest þeirra hafa tekið þátt í hópfimleikakeppnum 
til margra ára, en tvö þeirra hafa aldrei prófað það áður. 

Þjálfun í heimavistarskólum er nokkuð ólík því sem hefðbundin 
hópfimleikalið fá. Í Sorø heimavistarskólanum getur iðkandi æft allt að fimm 
sinnum í viku og ef þörf er á meiri æfingum býður skólinn upp á opnar 
æfingar öll kvöld í þeirri frábæru æfingaaðstöðu sem skólinn hefur. Allir 
liðsmenn Slagelse GF búa, nema og æfa við Sorø heimavistarskólann.

Fimleikadeild Stjörnunnar var formlega stofnuð árið 1982. 
Það ár voru iðkendur um 60 og þjálfarar fjórir. Áhaldaeign 
deildarinnar var þá engin og aðeins notast við þau 
leikfimiáhöld sem til voru í íþróttahúsinu. Það ríkti því mikil 
gleði meðal iðkenda og þjálfara þegar tekist hafði að safna fyrir 
fyrsta áhaldinu, tvíslá, sem deildin eignaðist seinni hluta ársins 
1983.  Stjarnan sendi fyrstu stúlkurnar á mót á vegum FSÍ árið 
1985.  Þær kepptu í 4.þrepi og stóðu sig með prýði. Fyrsta 
hópfimleikamótið var svo haldið 1986, en þá var eingöngu 
keppt í dansi og bar Stjarnan sigur úr býtum!   

Í dag býr fimleikadeildin við eina bestu aðstöðu á landinu 
því nýtt og glæsilegt fimleikahús var formlega vígt í Ásgarði í 
maí 2010. Samhliða bættri aðstöðu hefur iðkendafjöldinn 
margfaldast. Í lok árs 2013 voru iðkendur hjá deildinni vel á 800. 
Að sama skapi hefur fjöldi þjálfara aukist og nú starfa 10 
fastráðnir þjálfarar við deildina og ríflega 40 lausráðnir. Þjálfarar 
deildarinnar eru frá Danmörku, Íslandi, Rúmeníu og Svíþjóð. 
Mjög breiður aldurshópur æfir fimleika í fimleikadeild 
Stjörnunnar. Iðkendum er skipt í hópa eftir aldri, áhuga og getu 
og markmið hópanna og verkefni eru mjög fjölbreytt.

Yngstu iðkendurnir

Börn geta stundað fimleikaæfingar frá unga aldri. Fyrir þau 
allra yngstu, 18 mánaða til 3 ára höfum við verið í samstarfi við 
Hreyfiland. Tímarnir hjá Hreyfilandi eru 1 sinni í viku á 
laugardagsmorgnum, en  3-4 ára iðkendur eru í krílatímum á 
sunnudagsmorgnum.  Unnið er með hreyfiþroska og líkams- 
meðvitund barnanna, lögð áhersla á að tengja hreyfingu og 
gleði saman og byggja traustan grunn fyrir áframhaldandi 
þátttöku í íþróttum. Krílatímarnir hafa verið mjög vinsælir hjá 
okkur og þrátt fyrir að við höfum bætt við framboð á tímum 
jafnt og þétt hafa tímarnir fyllst hjá okkur undanfarnar annir. Að 
loknum krílahópum taka við grunnhópar, iðkendur 5-9 ára.  Þar 
er lögð áhersla á að iðkendur öðlist styrk og liðleika og unnið er 
með fjölbreyttan fimleikagrunn. Iðkendur í kríla og grunn- 
hópum eru í dag samtals tæplega 400. Iðkendur eru 1-4 annir í 
grunnhópum allt eftir aldri, getu og áhuga áður en þau færast í 
framhaldshópa, annað hvort í hópfimleikum eða áhalda- 
fimleikum.

Líf og fjör hjá 
fimleikadeild Stjörnunnar
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Gladsaxe 
Unglingalið Gladsaxe æfir í glænýrri fimleikamiðstöð. Miðstöðin hefur 

dregið reynda þjálfara og hæfileikaríkar stúlkur að félaginu á síðustu árum. 
Þannig hefur starfsemi félagsins blómstrað og gæðin aukist umtalsvert. Í 
febrúar á þessu ári tók liðið þátt í Mið-Evrópumóti í hópfimleikum í München. 
Keppnin gekk vel og unnu stúlkurnar mótið. Sex keppendur íliðsins eru í 
landsliðsúrtaki Danmerkur. Eitt af meginmarkmiðum þessa keppnistímabils 
var að taka þátt í Norðurlandamótinu á Íslandi. Þetta er í fyrsta sinn sem lið frá 
Gladsaxe tekur þátt í Norðurlandamóti. Annað meginmarkmið er að fá 
medalíu á landsmeistaramóti unglinga í Danmörku í júní. Auk markmiðanna 
og metnaðarfulltra æfinganna ferðast lið Gladsaxe mjög mikið. Ferðalög 
erlendis bæta félagslífið og veita stúlkunum frábæra reynslu. Fyrir flestar 
stúlkurnar í liðinu er þetta fyrsta ferðin til Íslands og hlakka þær til að taka þátt 
í Norðurlandamótinu.

Veijstrup
Piltarnir frá Vejstrup eru allir nemendur við heimavistarskóla á Fjóni, þeir 

eru allir 16 og 17 ára gamlir. 10 af piltunum 12 eru liðsmenn í annaðhvort 
landsliði i blönduðum flokki eða piltaflokki. Þeir koma víða að, frá norður-, 
suður-, austur og vesturhluta Danmerkur. Á síðasta Norðurlandamóti 
unglinga vann lið frá Svendborg og vonum við að þeir piltar muni endurtaka 
leikinn á Íslandi. Piltarnir æfa á hverjum degi, og nú eru þeir uppteknir við að 
koma fram fyrir hönd skólans um alla Danmörku.  Þeir hafa ansi þétta 
stundaskrá en vonast til að geta tekist á við þetta alltsaman. Þessa stundina 
hlakka piltarnir til landsmeistarmóts Danmerkur, þar sem þeir taka þátt í 
fyrsta skipti í karlaflokki og fá frábært tækifæri til að fá leiðbeiningar frá 
dómurum og leiðrétta síðustu smáatriðin. Liðið hlakkar til að taka þátt í 
Norðurlandamótinu

Áhaldafimleikar

Áhaldafimleikar eru einstaklingsíþrótt þar sem keppt er á 
fjórum áhöldum: stökki, tvíslá, slá og gólfi. Í fullorðinsflokki er 
keppt eftir reglum alþjóða fimleikasambandsins (FIG Code of 
Points).  Yngri iðkendur keppa í þrepum Íslenska fimleika- 
stigans í 5.-1. þrepi, en þau allra yngstu 8-9 ára og yngri, æfa sig 
í 8.-6. þrepi íslenska fimleikastigans. 6.-8. þrep eru ekki ætluð til 
,,keppni“, heldur taka iðkendur þátt í æfinga- og vinamótum 
innan félaga og utan. Á slíkum mótum er ekki einstaklingum 
ekki raðað í sæti og oft er keppt í liðakeppni eftir aldri. 
Iðkendum í framhaldshópum í áhaldafimleikum hefur fjölgað 
talsvert síðan deildin fékk nýja aðstöðu og eru í dag tæplega 
140. Stjarnan hefur ekki aðstöðu eða áhöld til að bjóða uppá 
áhaldafimleika fyrir karla en við reynum að standa okkur þeim 
mun betur í að þjónusta piltana okkar sem leggja stund á 
hópfimleika og þar hefur aðsókn aukist mikið. Yfirþjálfari 
áhaldafimleika er Nicoleta Christina Branzai, en hún hóf störf 
hjá deildinni ásamt eiginmanni sínum, Sorin Branzai, árið 2011. 
Þau hafa staðið sig mjög vel og gaman hefur verið að fylgjast 
með góðum árangri iðkenda síðustu ár. Árið 2013 varð Stjarnan 
Bikarmeistari í 5. þrepi og átti bæði Íslandsmeistara í 4. og 5. 
Þrepi í sínum aldursflokki. Guðrún Georgsdóttir sem var 
tilnefnd fimleikakona ársins í Garðabæ er hluti af úrvalshópi FSÍ 
í frjálsum æfingum og er virkur þátttakandi í landsliðs- 
verkefnum Fimleikasambandsins.  Hún keppti núna síðast fyrir 
Íslands hönd á Norður Evrópumótinu sem fram fór í Norður 
Írlandi dagana 22.-23. nóvember 2013.

Hópfimleikar

Hópfimleikar (Team Gym) eru, eins og nafnið gefur til kynna, 
hópíþrótt þar sem 6-12 manna lið keppa á þremur áhöldum: á 
gólfi, í stökkum á dýnu og í stökkum á trampólíni. Keppt er í 
stúlkna/kvennaflokki, pilta/karlaflokki og blönduðum flokki 
(Mix). Iðkendur í framhaldshópum í hópfimleikum eru í dag 
ríflega 200 í stúlkna/kvennaflokki og rétt um 60 í pilta/ 
karlaflokki. Núverandi yfirþjálfari hópfimleika, Niclaes 
Jerkeholt, kom til starfa hjá deildinni árið 2007. Hann hefur náð 
góðum árangri síðastliðin ár og undir stjórn hans hefur 
Stjarnan hlotið fjölda Íslands-, bikar- og deildarmeistaratitla í 
hópfimleikum. Hann var valinn þjálfari ársins 2012 í Stjörnunni. 
Stjarnan átti 8 stúlkur af 12 í landsliði unglinga í hópfimleikum, 
sem keppti á Evrópumóti í hópfimleikum haustið 2012 og 
sigraði með glæsibrag. Ein stúlka úr þessum hóp, Andrea Sif 
Pétursdóttir, var valin Íþróttakona Garðabæjar 2012 og 
Íþróttamaður Stjörnunnar 2012. Þá átti Stjarnan einnig fulltrúa 
í blönduðu liði fullorðinna.

Fimleikar fyrir fullorðna

Hver segir að fimleikar séu bara fyrir börn? Í Stjörnunni æfir 
hópur fyrir konur og karla á aldrinum 18-99 ára. Hópurinn kallar 
sig Halastjörnur og er bæði fyrir byrjendur og lengra komna. 
Skemmtilegar og krefjandi æfingar  bæði fyrir konur og karla.  
Framtíðin er björt hjá okkur í fimleikadeild Stjörnunnar.  Mikil 
fjölgun í yngri hópum undanfarin ár er að skila sér hratt upp í 
framhaldshópa. Frábært fimleikafólk og þjálfarar, öflugur 
hópur sjálfboðaliða og ekki síst frábær stuðningur Garðabæjar 
og UMF Stjörnunnar tryggir að okkur eru allir vegir færir,  áfram 
Stjarnan!

Gerpla
Liðið hóf æfingar saman í desember síðastliðnum og hópurinn er því 

tiltölulega nýr. Liðið er mjög ungt með þrjá liðsmenn fædda 1997, en aðrir eru 
fæddir 1998 eða 1999. Þrátt fyrir það hefur liðið sýnt að það stenst eldri liðum 
á Íslandi vel snúning. Liðið endaði í öðru sæti á sínu fyrsta móti, Reykjavik 
International Games, og hreppti bæði Íslandsmeista- og bikarmeistaratitil í 
unglingaflokki á þessu ári. Að öðlast þátttökurétt á Norðurlandamóti 
unglinga var svo stóra markmiðið sem náðist! Allir strákarnir og fjórar af 
stelpunum sem skipa liðið hafa verið valin í Úrvalshóp landsliða fyrir 
Evrópumótið sem fram fer hér á landi í haust.  Liðið hefur aukið erfiðleika 
æfinga sinna jafn og þétt og hækkað lokaeinkunn sína á hverju móti sem þau 
hafa keppt á. Liðið stefnir á að keyra æfingarnar af öryggi og sjálfstrausti á 
Norðurlandamótinu. Allir liðsmenn nema einn eru að keppa á sínu fyrsta 
alþjóðlega móti og það er því ekki laust við spennu og tilhlökkun í hópnum.

Þjálfarar liðsins eru Kristinn 
Þór Guðlaugsson, Henrik Lund og 

Rakel Másdóttir

Þjálfaranir eru: Dýna og 
trampólín – Andreas Færch og 

Kristoffer Bjørn Gólf – Mette Svarrer
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Drammen
Fimleikafélagið Drammen er eitt af þeim bestu í Noregi. Félagið var stofnað 

árið 1857 og er þriðja elsta íþróttafélagið í landinu. Hjá félaginu eru stundaðir 
bæði áhalda- og hópfimleikar. Þó nokkrir iðkendur Drammen í hópfimleikum 
hafa verið í landsliðum Noregs og Danmerkur sem hafa orðið Norðurlanda- 
og Evrópumeistarar. Félagið tók þátt í Norðurlandamótinu árið 2012 í flokki 
blandaðra liða og lenti í fjórða sæti. Stærstur hluti keppenda í liðinu frá 
Drammen í ár hefur aldrei keppt á alþjóðlegu móti áður. Þessir kappsfullu 
herramenn eru spenntir og tilbúnir að sannreyna hæfni sína í fimleikum á 
Norðurlandamótinu í ár. Það verður spennandi að fylgjast með getu þeirra og 
hæfileikum á komandi árum.

Joensuun Kataja
Stúlknalið Joensuun Kataja samanstendur af 15 stúlkum á aldrinum 12 til 

15 ára. Liðið hefur æft saman í fjögur ár núna. Stúlkurnar eru mjög 
áhugasamar og duglegar að æfa og það er góður liðsandi í liðinu.  Frá 
sjónarhorni þjálfara er það frábært hve jákvætt viðhorf þær hafa til 
þjálfunarinnar. Stúlkurnar eru einnig góðir vinir utan fimleikasalarins og það 
gerir æfingarnar þeim mun skemmtilegri. Á síðasta ári tók liðið í fyrsta sinn 
þátt í landsmeistaramóti Finnlands og vann til bronsverðlauna í 
unglingakeppninni! Mótið á Íslandi er fyrsta alþjóðlega mót liðsins og kemur 
í raun tveimur árum of fljótt :) en stúlkurnar bíða reynslunnar þó með 
eftirvæntingu!  Jafnvel eftir tvö ár munu stúlkurnar enn keppa í flokki 
unglinga og þá getum við einnig tekið yngstu iðkendurna með okkur í 
keppnina! Þjálfarar liðsins eru Jutta Turunen, Miira Voutilainen, Hanna 
Heiskanen og Heli Lemmetty.

Dans liðsins er saminn af Elina Luomala, 
lagið er Cirque du Soleil; Terre Mére.

Áhaldafimleikar eru íþrótt sem gefur iðkendum tækifæri á að 
njóta flókinna hreyfinga og gerir miklar kröfur um líkamlegan 
styrk og úthald, samhæfingu og liðleika. Íþróttagreinin 
fimleikar er mun meira en kollhnísar og heljarstökk. Hún byggir 
upp innan frá og hjálpar til við að þroska sterka, stefnumiðaða 
og sjálfsörugga einstaklinga. Iðkun fimleika kennir aga og 
sjálfsstjórn á skemmtilegan og spennandi hátt og þroskar 
einstaklinga bæði líkamlega og andlega.  Því til viðbótar hafa 
rannsóknir sýnt að fimleikaiðkun hjálpar til við  þroska og 
skipulag heilastarfseminnar, sem eykur tækifæri okkar til 
menntunar. Fimleikar geta sannarlega lagt grunninn að farsælu 
lífi þar sem þeir reyna á bæði hug og líkama.                                                                                                                   

Fimleikar krefjast mikils liðleika, snerpu og styrkleika. Að 
öðlast færni í fimleikum krefst vanalega margra ára þjálfunar. Til 
að ná því að keppa á efsta stigi fimleika þarf einstaklingurinn að 
stunda æfingar allt árið um kring. 

Áhaldafimleikar teljast til miðlungserfiðra líkamlegra æfinga. 
Rannsóknir hafa sýnt að börn sem stunda fimleika eru líklegri til 
að hafa sterkari sjálfsmynd. Þeir sem stunda fimleika læra 
einnig frá unga aldri að vera hluti af hóp og taka við 
leiðbeiningum frá öðrum. Allt þetta hjálpar þeim við að ná betri 
árangri í skóla og verða síðar meir farsælir og ábyrgir 
einstaklingar. Iðkun fimleika stuðlar að og viðheldur 
heilbrigðum líkama, sem er lykilatriði í að koma í veg fyrir 
margvísleg heilsufarsvandamál. Til að ná árangri í íþróttinni er 
mikilvægt að ástunda heilbrigðan lífstíl þar sem regluleg 
hreyfing og hollt mataræði er útgangspunkturinn. Fimleikar 
stuðla að heilbrigðu hjarta og lungum, sterkum vöðvum og 
beinum. 

Áhaldafimleikar eru ekki einföld íþrótt. Hún er einhvers- 
staðar milli íþróttagreinar og listgreinar! 

Ef þú spyrðir þann sem stundar fimleika hvers vegna 
hún/hann elskar íþróttina er ég viss um að sá hinn sami myndi 
svara alveg eins og Sabrina: „Áhaldafimleikar eru fallegasta 
íþróttagreinin í öllum heiminum. Fimleikar eru ástríðan mín og líf 
mitt. Fimleikar eru draumurinn minn, bæði þegar ég er vakandi og 
þegar ég sef. Ástæðurnar fyrir því að ég elska fimleika eru mjög, 
mjög margar. Ég elska til dæmis fimleika því þeir láta mér líða eins 
og ég sé sérstök. Þegar ég er úti á gólfi, alein, snýst þetta aðeins um 
mig og líkama minn. Ég er frjáls, eins og mér séu allir vegir færir, 
fljúgandi og snúandi mér í loftinu. Þegar ég næ nýrri æfingu sem 
ég hef unnið að í langan tíma er það svo frábært. Ég elska fimleika 
því þeir hafa kennt mér aga. Fimleikar hafa knúið mig til að 
horfast í augu við mikilvæg mál eins og: einbeitingu, sjálfsöryggi, 
sjálfstæði, þolinmæði, þrautseigju, að vinna að markmiðum og 
alltaf að ögra sjálfri mér og takast á við það sem ég óttast.“

Þið ættuð núna að skilja mig þegar ég segi að fimleikar séu 
lífstíll. Ef þú vilt gera eitthvað gott fyrir litlu stúlkuna þína, farðu 
þá með hana í fimleikasalinn. Val þitt gæti orðið góð gjöf sem 
hún mun muna eftir allt sitt líf.  Komdu og njóttu fimleika með 
okkur í Stjörnunni!

Áhaldafimleikar - íþrótt eða list?
Eftir Nicoletu Cristinu Branzai, yfirþjálfara áhaldafimleika

Stjarnan
Unglingalið Stjörnunnar er frá Garðabæ. Liðsmennirnir eru duglegar 

fimleikastúlkur á aldrinum 14 til 17 ára. Sumar hafa meiri reynslu en aðrar. 
Tvær þeirra kepptu á Evrópumeistaramótinu árið 2012, Íris Arna í blönduðu 
liði unglinga sem lenti í fjórða sæti á mótinu og Kolbrún Þöll í stúlknaliðinu 
sem vann til gullverðlauna. Kolbrún Þöll keppti einnig á Norðurlandamóti 
unglinga í Halmstad 2012. Æfingarnar fyrir Norðurlandamótið 2014 ganga 
vel og erum við að taka fleiri og fleiri lítil skref í áttina að markmiðinu okkar. 
Liðið æfir nú 4-5 sinnum í viku, 3 tíma í senn. Liðið hefur nú þegar tekið þátt 
í þremur mikilvægum mótum á þessu ári hér á Íslandi og unnið þau öll. Allar 
keppnirnar voru úrtökumót fyrir Norðurlandamótið. Unglingalið 
Stjörnunnar eru Íslandsmeistarar, bikarmeistarar og deildarmeistarar árið 
2014 og vann einnig til gullverðlauna á Reykjavik International Games. Liðið 
er einnig eitt af sex kvennaliðum sem valin hafa verið til að keppa á 
Íslandsmeistaramótinu síðar í apríl. Liðið hlakkar til að keppa á heimavelli og 
ætlar að gera sitt allra besta á Norðurlandamótinu!

S J Ú N

Táp ehf. sjúkraþjálfun
Hlíðasmára 15
201 Kópavogi
Sími 564 5442
Fax 564 5482
tap@tap.is
www.tap.is

Þjálfarar: 
Niclaes Jerkeholt go Niklas Boris

Dansþjálfarar: 
Katrín Pétursdóttir og Alice Flodin
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Mix-lið Holmen hefur í tvígang orðið 
Norðurlandameistari, en gullbikarinn fór heim 
með liðinu bæði í Jyväskylä árið 2010 og Halmstad 
2012. Við vorum fyrsta norska liðið sem vann sér 
inn þátttökurétt á Norðurlandamótinu þetta árið, 
og við komum til Íslands full af metnaði og von um 
að verja titilinn enn á ný. Þrír af keppendunum í 
blandaða liðinu voru í liðinu sem vann í Halmstad 
2012 og restin af piltunum voru í karlaliðinu það 

ár. Allir piltarnir kepptu í fyrsta sinn á síðasta 
Norðurlandamóti  karla í Árósum, og sumir þeirra 
kepptu einnig á Norðurlandamóti unglinga árið 
2012 og Evrópumeistaramótinu 2012. Hvað varðar 
stúlkurnar hinsvegar, er Norðurlandamótið í ár 
fyrsta alþjóðlega keppni allra nema einnar. Við 
vonum að þær standi undir væntingum og tryggi 
liðinu sigur þriðja árið í röð.

Piltalið Holmen er að taka þátt í annað sinn á 
Norðurlandamóti unglinga. Á síðasta móti lenti 
liðið í fjórða sæti, fyrir neðan Svendborg, Aarhus 
og Brommagymnasterna. Í ár kemur Holmen enn 
sterkar inn og stefnir á að lenda í einu af þremur 
efstu sætunum, sem væri þá í fyrsta skipti fyrir 
Holmen og Noreg á Norðurlandamóti unglinga. 
Piltaliðið sem keppir í ár er á margan hátt „gullna 
kynslóð“ Holmen. Margir piltanna í liðinu kepptu á 

Norðurlandamóti unglinga 2012, Evrópu- 
meistarmótinu 2012 og skipuðu einnig annað 
tveggja liða frá Holmen á Norðurlandamóti 
fullorðinna árið 2013. Með frábærum nýjum 
æfingasal sem félagið fékk sumarið 2013 hafa 
miklar framfarir orðið hjá drengjaliðinu. Við ætlum 
pottþétt til Íslands þetta árið með það markmið að 
veita Dönunum og Svíunum harða samkeppni! 

GT Vikingarna 
Við erum lið frá Stokkhólmi með iðkendur allsstaðar að úr 

borginni. Þjálfunin fer fram á eyju sem kallast Lidingö sem er rétt 
utan við Stokkhólm og þar fengum við sérstaka nafnið okkar, 
„Víkingarnir“. Við erum núverandi landsmeistarar unglinga í Svíþjóð 
og auk þess lentum við í 4. sæti í landsmeistarakeppni kvenna. Í 
liðinu sem keppir á Norðurlandamóti unglinga eru iðkendur allir 
fæddir 1997 og 1998. Tvær stúlknanna kepptu á síðasta 
Norðurlandamóti unglinga og einnig á Evrópumeistaramóti 
unglinga 2012 í Danmörku. 

Við erum glaðvær hópur sem saman hefur unnið hörðum 
höndum að því að ná þetta langt og öðlast keppnisrétt á 
Norðurlandamótinu. Við njótum þess að fara í æfingabúðir til Ítalíu 
á sumrin og við gerum allskyns hluti saman utan fimleikasalarins til 
að skapa góða stemningu í hópnum. Kvennaliðið okkar er okkar 
helsti stuðningsaðili og aðdáandi og við erum mjög þakklátar fyrir 
að geta verið allar saman hér á Íslandi! 

Fylgið okkur á instagram 

@elittruppenfamily 

Hópfimleikar er íþrótt sem krakkar á öllum aldri geta stundað 
bæði stúlkur og drengir. Æft er á þremur áhöldum í 
hópfimleikum og eru það dans, dýnuæfingar og trampólín- 
stökk. Keppt er í þremur flokkum: kvennaliðum, karlaliðum og 
blönduðum liðum en þar keppa stúlkur og drengir saman. Í 
hópfimleikum samanstendur liðið af 6-12 keppendum allt liðið 
keppir í dansi en aðeins 6 keppa á trampólíni og dýnuæfingum. 
Á öllum  áhöldum þarf iðkandinn að búa yfir krafti, þoli og 
tækni til að framkvæma erfiðar æfingar.

Það sem er skemmtilegt við hópfimleika er að þeir eru 
hópíþrótt en um leið einstaklingsíþrótt. Liðið keppir sem hópur 
en það þarf að þjálfa hvern og einn einstakling eftir því hvar 
hann er staddur í íþróttinni og keppa einstaklingarnir með 
mismunandi stökk eftir því hversu langt þeir eru komnir hverju 
sinni. Þjálfa þarf hvern og einn einstaklingsmiðað og tengja svo 
hópinn saman sem eitt lið. Samkeppni getur verið innan liðsins 
um að ná sem bestum árangri en það er ákveðinn hvati fyrir 
iðkendur að bæta sig og gera betur en þegar kemur að keppni 
þá stendur liðið saman og allir berjast sem ein heild fyrir sitt lið.

Þó svo að hópfimleikar séu erfið íþrótt og krefjist mikils álags 
andlega og líkamlega sem og mikillar tækni, þá er mikilvægt að 
finna gleðina og hafa gaman af því að æfa saman. Lið getur ekki 
unnið saman ef gleðin er ekki fyrir hendi. Félagslegi þátturinn er 
því mjög mikilvægur í hópfimleikum, hópefli þarf að vera hluti í 
þjálfuninni og stúlkurnar þurfa að geta treyst liðsfélögum og 
þjálfurum og finnast þær alltaf vera hluti af hópnum. Einnig 
þarf að ríkja 100% traust á milli þjálfara og iðkanda á æfingum 
sem og í keppni og sérstaklega þegar verið er að framkvæma 
erfið og flókin stökk.

Hópfimleikar er ung íþrótt en fyrsta opinbera Norður- 
landamótið var haldið árið 1986 í Kaupmannahöfn. Tíu árum 
síðar var fyrsta opinbera Evrópumótið fyrir félagslið haldið í 
Jyväskyla í Finnlandi en árið 2010 var fyrsta opinbera 
Evrópumótið haldið fyrir landslið og var það í Malmö í Svíþjóð. 
Norðurlöndin hafa verið meðal fremstu þjóða til að ná árangri í 
íþróttinni síðustu ár og eru leiðandi þjóðir í hópfimleikum. Á 
síðasta Evrópumóti árið 2012 sigraði stúlkna- og kvennlið 
Íslands og voru í liðinu 8 stúlkur úr Stjörnunni. Ein af þeim, 
Kolbrún Þöll, er í unglingaliði Stjörnunnar sem keppir á 
Norðurlandamótinu í Ásgarði.

Það er ánægjulegt og heiður að mótið sé haldið í Garðabæ 
og er öll aðstaða til fyrirmyndar.  Við eigum von á skemmtilegri 
keppni enda einkennast mót í hópfimleikum af  spennu, gleði 
og krafti bæði fyrir þátttakendur og áhorfendur

Hópfimleikar - liðið er aldrei sterkara en veikasti hlekkurinn
Eftir Niclaes Jerkeholt, yfirþjálfara 

9

Holmen 

Holmen 



I s l a n d  2 0 1 4

1510

Inga María Hauksdóttir
Hvað er uppáhalds áhaldið þitt? 
Uppáhalds áhaldið mitt er alltaf mismunandi eftir því 
á hvaða áhaldi mér gengur best á, en oftast er 
trampólín og dans miklu uppáhaldi.
Hvað er best að borða fyrir æfingu? Það er mjög 
mikilvægt að borða vel fyrir æfingu til að fá mikla 
orku sérstaklega fyrir fimleikaæfingu þar sem þær eru 
í 3 klukkutíma hjá okkur og orkan þarf að endast 
allan tímann. Passa þarf að borða ekki rétt fyrir 
æfingu því það er óþægilegt að byrja hlaupa með 
fullan maga, en best er að fá sér rétt magn af 
kolvetnum og prótíni. Nokkur dæmi um það sem mér 
finnst gott að fá fyrir æfingu: eitt boozt glas, ab 
mjólk/ létt jógúrt eða skyr, banani, musli, egg, pasta 
eða gróft brauð og svo muna að drekka nóg af vatni 
bæði fyrir æfingar og á æfingum. 
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika? 
Ég byrjaði að æfa fimleika þegar ég var 11 ára.

Anna Sigríður Guðmundsdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika? 
Eg var á 6. ári þegar ég byrjaði að æfa fimleika.
Hvað er uppáhalds áhaldið þitt? 
Uppáhalds áhaldið mitt er trampólín.
Hvað er markmiðið þitt? 
Markmið mitt er að standa mig vel á JNM og vonandi 
komast á pall. 

Kara Hlynsdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa? 
Ég byrjaði 5 ára í áhaldafimleikum en skipti yfir í 
hópfimleika þegar ég var 10 ára. 
Hvert er uppáhalds áhaldið þitt? 
Uppáhalds áhaldið mitt er trampólínið.
og uppáhalds stökkið þitt?
Uppáhalds stökkið mitt er yfirslag heljar með beinum 
líkama og hálfri skrúfu.

Tinna Ólafsdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika ? 
Ég byrjaði að æfa fimleika 4 ára en byrjaði í trompi í 
fyrra.
Hvað er uppáhaldsáhaldið þitt? 
Uppáhaldsáhaldið mitt er dýna og dans.  
Hvert er markmiðið þitt? 
Að komast í landsliðið. En fyrir NM er að gera okkar 
besta og reyna að komast á pall. 

Andrea Rós Jónsdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika? 
Ég var 5 ára gömul. 
Hvað fer í gegnum hugann þinn rétt áður en þú 
byrjar að hlaupa eftir dýnunni? 
Ég hugsa um stökkið sem ég er að fara að 
framkvæma, sé það fyrir mér frá mörgum 
sjónarhornum og hvernig ég ætla að framkvæma 
það. Hugsa um öll atriðin sem ég þarf að huga að til 
að ná stökkinu. 
Hvert er markmið þitt? 
Markmiðið mitt núna er að komast í landsliðið og fá 
að keppa á EM sem verður hérna á Íslandi seinna á 
þessu ári og lenda á palli á NM!

Tanja Ólafsdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika? 
Ég var 4 ára.
Hvað er uppáhaldsáhaldið þitt? 
Dýna er uppáhaldsáhaldið mitt. 
Hvert er markmiðið þitt? 
Markmiðið mitt núna er að við komust á pall á 
Norðurlandmótinu :)

Helga Húnfjörð Jósepsdóttir
Hvað er uppáhalds áhaldið þitt?
Trampólín. 
Hvað er uppáhalds stökkið þitt?
Ein og hálf skrúfa með beinum líkama.
Hvað fer í gegnum hugann þinn rétt áður en þú 
byrjar að hlaupa eftir dýnunni?
Það sem eg þarf að gera sérstaklega til að ná 
stökkinu og til að það verði hátt og flott. 

María Líf Reynisdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa?
Ég var 5 ára þegar ég byrjaði í fimleikum. 
Hvað er uppáhaldsáhaldið þitt? 
Trampólín. 
Hvert er markmiðið þitt? 
Yfir allt er það að komast í landsliðið, en fyrir NM er 
að gera engin stór mistök á mótinu.

Stelpurnar í Stjörnuliðinu

Tími Gólf      Dýna Trampólín

16:30 Vejstrup

16:34 Drammen

16:37 Bromma-
gymnasterna

16:40 GF Fram

16:44 Holmen 

16:47 x

16:50 Bromma-
gymnasterna

16:54 Vejstrup

16:57 Drammen

17:00 x

17:04 GF Fram

17:07 Holmen 

17:10 Drammen

17:14 Bromma-
gymnasterna

17:17 Vejstrup

17:20 Holmen 

17:24 x

17:27 GF Fram

Tími Gólf     Dýna Trampólín

15:30 - 15:38 Vejstrup Drammen Bromma-
gymnasterna

15:38 - 15:46 GF Fram Holmen x

15:46 - 15:54 Bromma-
gymnasterna

Vejstrup Drammen

15:54 - 16:02 x GF Fram Holmen 

16:02 - 16:10 Drammen Bromma-
gymnasterna

Vejstrup 

16:10 - 16:18 Holmen  x GF Fram

Piltar - keppnisröð

Piltar - upphitun

Tími Gólf      Dýna Trampólín

13:30 Gladsaxe

13:34 Höganäs GF

13:37 Joensuun Kataja

13:40 TeamGym Greve

13:44 Holmen

13:47 Gerpla

13:50 GK Vikingarna

13:54 Stjarnan

13:57 Trondhjem

14:00 Joensuun Kataja

14:04 Gladsaxe

14:07 Höganäs GF

14:10 Gerpla

14:14 TeamGym Greve

14:17 Holmen

14:20 Trondhjem

14:24 GK Vikingarna

14:27 Stjarnan

14:30 Höganäs GF

14:34 Joensuun Kataja

14:37 Gladsaxe

14:40 Holmen

14:44 Gerpla

14:47 TeamGym Greve

14:50 Stjarnan

14:54 Trondhjem

14:57 GK Vikingarna

Tími Gólf       Dýna Trampólín

12:00 - 12:08 Gladsaxe Höganäs GF Joensuun Kataja

12:08 - 12:16 TeamGym Greve Holmen Gerpla

12:16 - 12:24 GK Vikingarna Stjarnan Trondhjem

12:24 - 12:32 Joensuun Kataja Gladsaxe Höganäs GF

12:32 - 12:40 Gerpla TeamGym Greve Holmen

12:40 - 12:48 Trondhjem GK Vikingarna Stjarnan

12:48 - 12:56 Höganäs GF Joensuun Kataja Gladsaxe

12:56 - 13:04 Holmen Gerpla TeamGym Greve

13:04 - 13:12 Stjarnan Trondhjem GK Vikingarna

Stúlkur - keppnisröð

Stúlkur - upphitun
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Hekla Mist Valgeirsdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika? 
Ég var 5 ára gömul.
Hvað er uppáhalds áhaldið þitt? 
Dýna. 
Hvert er markmiðið þitt? 
Markmiðið mitt fyrir þetta ár er að komast í 
landsliðið og keppa á EM.

Kolbrún Þöll Þorradóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika?
Ég var 4 ára þegar ég byrjaði í fimleikum. 
Hvað er uppáhaldsáhaldið þitt?
Öll áhöldin eru í uppáhaldi. 
Hvert er markmiðið þitt?
Markmiðið mitt er að gera gott mót á NM og vonandi 
komast á verðlaunapall og keppa á evrópumótinu í 
haust.

Íris Arna Tómasdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika? 
Ég var 4 ára þegar ég byrjaði að æfa en þurfti því 
miður að taka 1 árs pásu, af læknisráði, þegar ég var 
6 ára. Eftir 1 árs pásu var ekki lengur hægt að halda 
mér frá fimleikasalnum.
Hvað er uppáhalds áhaldið þitt?  
Trampólínið hefur alltaf verið í miklu uppáhaldi hjá 
mér.
Hvert er markmið þitt? 
Markmið mitt eða okkar allra fyrir NM er að lenda öll 
stökk rosa vel og skila fullkomnum dansi og svo er 
stórt markmið hjá okkur að komast á pall.

Tara Ósk Ólafsdóttir
Hvað er uppáhalds áhaldið þitt?  
Uppáhalds áhaldið mitt er trampólín. 
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika?
Ég byrjaði að æfa fimleika þegar ég var 5 ára. 
Hvert er markmið þitt? 
Markmið mitt er að ganga vel á NMJ og
komast í landsliðið.

Steinunn Anna Svansdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir
að æfa fimleika?
Ég var 5 þegar ég byrjaði.
Hvað finnst þér best að borða fyrir æfingu?
Mér finnst best að borða ávexti og egg fyrir æfingu
Hvert er markmið þitt? 
Markmiðið mitt er að komast á pall á NM

Belinda Sól Ólafsdóttir
Hvað er uppáhalds áhaldið þitt?  
Uppáhalds áhaldið mitt núna er dýna
en það er alltaf að breytast 
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika?
Ég var 5 ára þegar ég byrjaði fyrst í fimleikum. 
Hvert er markmið þitt? 
Markmið mitt núna er að við sem lið stöndum okkur 
vel á NMJ, síðan líka stefni ég á að komast í 
landsliðið.

Sara Líf Róbertsdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika?
Ég var 4 ára þegar ég byrjaði að æfa fimleika. 
Hvað er uppáhalds áhaldið þitt?  
Uppáhalds áhaldið mitt er dýna. 
En stökkið þitt? 
Arabaflikk tvöfalt heljarstökk.
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BJÓÐUM DEKK FRÁ: HJÓLBARÐAVERKS TÆÐI

VIÐ HÖLDUM UPP  Á
1 ÁRS AFMÆLI

VERÐUM MEÐ TILBOÐ Í HVERRI VIKU!

Tími Gólf      Dýna Trampólín

10:30 Stag

10:34 Slagelse GF

10:37 Selfoss

10:40 Holmen

10:44 Flemming

10:47 Gerpla

10:50 GK Motus Salto

10:54 Stag

10:57 Slagelse GF

11:00 Selfoss

11:04 Holmen

11:07 Flemming

11:10 Gerpla

11:14 GK Motus Salto

11:17 Stag

11:20 Slagelse GF

11:24 Selfoss

11:27 Holmen

11:30 Flemming

11:34 Gerpla

11:37 GK Motus Salto

Tími Gólf       Dýna Trampólín

09:00 - 09:08 Stag Slagelse GF Selfoss

09:08 - 09:16 Holmen Flemming Gerpla

09:16 - 09:24 Gk Motus Salto Stag Slagelse GF

09:24 - 09:32 Selfoss Holmen Flemming

09:32 - 09:40 Gerpla Gk Motus Salto Stag

09:40 - 09:48 Slagelse GF Selfoss Holmen

09:48 - 09:56 Flemming Gerpla Gk Motus Salto

Blönduð lið - keppnisröð

Blönduð lið - upphitun
08:00 Almenn upphitun, blönduð lið

09:00 Upphitun á áhöldum, blönduð lið 
(8 mín. / lið / áhald)

09:00-10:00  Dómarafundur 
fyrir keppni blandaðra liða 

10:05-10:20  Opnunarathöfn

10:30 Keppni, blönduð lið  

11:00 Almenn upphitun, stúlknalið

12:00 Upphitun áhöldum, stúlknalið 
(8 mín / lið / áhald)

12:15-13:15  Dómarafundur 
fyrir keppni stúlknaliða

13:30 Keppni, stúlknalið

14:30 Almenn upphitun, piltalið

15:30 Upphitun á áhöldum, piltalið  
(8 mín / lið / áhald)

15:30-16:15  Dómarafundur 
fyrir keppni piltaliða

16:30 Keppni, piltalið

17:50  Verðlaunaafhending

 18:35-18:50 Matsfundur 
(dómarar, þjálfarar 
og forsvarsmenn félaga)

 19:30-01:00 Banquet 

Mótið verður sent út 
í beinni á SportTv.is
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Stjörnustúlkur njóta góðra styrkja
Stúlknalið Stjörnunnar í hópfimleikum keppir fyrir hönd Íslands á Norðurlandamóti 

unglinga sem fram fer í Garðabæ 12. apríl. Fyrir stúlkurnar og Stjörnuna er það mikill 
heiður og ögrandi áskorun. Liðið er núverandi Reykjavíkurmeistari, Íslandsmeistari 
unglinga, bikar- og deildarmeistari í sínum flokki. Þetta eru fyrirtækin sem standa á 

bak við stelpurnar og fyrir það eru Stjörnustúlkur afar þakklátar.

Skíni Stjarnan á NM !
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Skíni Stjarnan á NM !
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Hekla Mist Valgeirsdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika? 
Ég var 5 ára gömul.
Hvað er uppáhalds áhaldið þitt? 
Dýna. 
Hvert er markmiðið þitt? 
Markmiðið mitt fyrir þetta ár er að komast í 
landsliðið og keppa á EM.

Kolbrún Þöll Þorradóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika?
Ég var 4 ára þegar ég byrjaði í fimleikum. 
Hvað er uppáhaldsáhaldið þitt?
Öll áhöldin eru í uppáhaldi. 
Hvert er markmiðið þitt?
Markmiðið mitt er að gera gott mót á NM og vonandi 
komast á verðlaunapall og keppa á evrópumótinu í 
haust.

Íris Arna Tómasdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika? 
Ég var 4 ára þegar ég byrjaði að æfa en þurfti því 
miður að taka 1 árs pásu, af læknisráði, þegar ég var 
6 ára. Eftir 1 árs pásu var ekki lengur hægt að halda 
mér frá fimleikasalnum.
Hvað er uppáhalds áhaldið þitt?  
Trampólínið hefur alltaf verið í miklu uppáhaldi hjá 
mér.
Hvert er markmið þitt? 
Markmið mitt eða okkar allra fyrir NM er að lenda öll 
stökk rosa vel og skila fullkomnum dansi og svo er 
stórt markmið hjá okkur að komast á pall.

Tara Ósk Ólafsdóttir
Hvað er uppáhalds áhaldið þitt?  
Uppáhalds áhaldið mitt er trampólín. 
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika?
Ég byrjaði að æfa fimleika þegar ég var 5 ára. 
Hvert er markmið þitt? 
Markmið mitt er að ganga vel á NMJ og                           
komast í landsliðið.

Steinunn Anna Svansdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir                          
að æfa fimleika?
Ég var 5 þegar ég byrjaði.
Hvað finnst þér best að borða fyrir æfingu?
Mér finnst best að borða ávexti og egg fyrir æfingu
Hvert er markmið þitt? 
Markmiðið mitt er að komast á pall á NM

Belinda Sól Ólafsdóttir
Hvað er uppáhalds áhaldið þitt?  
Uppáhalds áhaldið mitt núna er dýna                            
en það er alltaf að breytast 
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika?
Ég var 5 ára þegar ég byrjaði fyrst í fimleikum. 
Hvert er markmið þitt? 
Markmið mitt núna er að við sem lið stöndum okkur 
vel á NMJ, síðan líka stefni ég á að komast í 
landsliðið.

Sara Líf Róbertsdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika?
Ég var 4 ára þegar ég byrjaði að æfa fimleika. 
Hvað er uppáhalds áhaldið þitt?  
Uppáhalds áhaldið mitt er dýna. 
En stökkið þitt? 
Arabaflikk tvöfalt heljarstökk.

Suðurhrauni 2b   |   210 Garðabær   |   Sími: 590 5290 |   www.klettur.is

M A D E  T O  F E E L  G O O D .

BJÓÐUM DEKK FRÁ: HJÓLBARÐAVERKS TÆÐI

VIÐ HÖLDUM UPP Á
1 ÁRS AFMÆLI

VERÐUM MEÐ TILBOÐ Í HVERRI VIKU!

Tími Gólf      Dýna Trampólín

10:30 Stag

10:34 Slagelse GF

10:37 Selfoss

10:40 Holmen

10:44 Flemming

10:47 Gerpla

10:50 GK Motus Salto

10:54 Stag

10:57 Slagelse GF

11:00 Selfoss

11:04 Holmen

11:07 Flemming

11:10 Gerpla

11:14 GK Motus Salto

11:17 Stag

11:20 Slagelse GF

11:24 Selfoss

11:27 Holmen

11:30 Flemming

11:34 Gerpla

11:37 GK Motus Salto

Tími Gólf       Dýna Trampólín

09:00 - 09:08 Stag Slagelse GF Selfoss

09:08 - 09:16 Holmen Flemming Gerpla

09:16 - 09:24 Gk Motus Salto Stag Slagelse GF

09:24 - 09:32 Selfoss Holmen Flemming

09:32 - 09:40 Gerpla Gk Motus Salto Stag

09:40 - 09:48 Slagelse GF Selfoss Holmen

09:48 - 09:56 Flemming Gerpla Gk Motus Salto

Blönduð lið - keppnisröð

Blönduð lið - upphitun

Mótsdagskrá 
Ásgarður í Garðabæ - laugardaginn 12. apríl 2014

08:00 Almenn upphitun, blönduð lið

09:00 Upphitun á áhöldum, blönduð lið 
(8 mín. / lið / áhald)

09:00-10:00  Dómarafundur 
fyrir keppni blandaðra liða 

10:05-10:20  Opnunarathöfn

10:30 Keppni, blönduð lið  

11:00 Almenn upphitun, stúlknalið

12:00 Upphitun áhöldum, stúlknalið 
(8 mín / lið / áhald)

12:15-13:15  Dómarafundur 
fyrir keppni stúlknaliða

13:30 Keppni, stúlknalið

14:30 Almenn upphitun, piltalið

15:30 Upphitun á áhöldum, piltalið  
(8 mín / lið / áhald)

15:30-16:15  Dómarafundur 
fyrir keppni piltaliða

16:30 Keppni, piltalið

17:50   Verðlaunaafhending

 18:35-18:50 Matsfundur 
 (dómarar, þjálfarar 

og forsvarsmenn félaga)

 19:30-01:00 Banquet 

Mótið verður sent út 
í beinni á SportTv.is

Mótsdagskrá 
Ásgarður í Garðabæ - laugardaginn 12. apríl 2014
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Inga María Hauksdóttir
Hvað er uppáhalds áhaldið þitt? 
Uppáhalds áhaldið mitt er alltaf mismunandi eftir því 
á hvaða áhaldi mér gengur best á, en oftast er 
trampólín og dans miklu uppáhaldi.
Hvað er best að borða fyrir æfingu? Það er mjög 
mikilvægt að borða vel fyrir æfingu til að fá mikla 
orku sérstaklega fyrir fimleikaæfingu þar sem þær eru 
í 3 klukkutíma hjá okkur og orkan þarf að endast 
allan tímann. Passa þarf að borða ekki rétt fyrir 
æfingu því það er óþægilegt að byrja hlaupa með 
fullan maga, en best er að fá sér rétt magn af 
kolvetnum og prótíni. Nokkur dæmi um það sem mér 
finnst gott að fá fyrir æfingu: eitt boozt glas, ab 
mjólk/ létt jógúrt eða skyr, banani, musli, egg, pasta 
eða gróft brauð og svo muna að drekka nóg af vatni 
bæði fyrir æfingar og á æfingum. 
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika? 
Ég byrjaði að æfa fimleika þegar ég var 11 ára.

Anna Sigríður Guðmundsdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika? 
Eg var á 6. ári þegar ég byrjaði að æfa fimleika.
Hvað er uppáhalds áhaldið þitt? 
Uppáhalds áhaldið mitt er trampólín.
Hvað er markmiðið þitt? 
Markmið mitt er að standa mig vel á JNM og vonandi 
komast á pall. 

Kara Hlynsdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa? 
Ég byrjaði 5 ára í áhaldafimleikum en skipti yfir í 
hópfimleika þegar ég var 10 ára. 
Hvert er uppáhalds áhaldið þitt? 
Uppáhalds áhaldið mitt er trampólínið.
og uppáhalds stökkið þitt?
Uppáhalds stökkið mitt er yfirslag heljar með beinum 
líkama og hálfri skrúfu.

Tinna Ólafsdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika ? 
Ég byrjaði að æfa fimleika 4 ára en byrjaði í trompi í 
fyrra.
Hvað er uppáhaldsáhaldið þitt? 
Uppáhaldsáhaldið mitt er dýna og dans.  
Hvert er markmiðið þitt? 
Að komast í landsliðið. En fyrir NM er að gera okkar 
besta og reyna að komast á pall. 

Andrea Rós Jónsdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika? 
Ég var 5 ára gömul. 
Hvað fer í gegnum hugann þinn rétt áður en þú 
byrjar að hlaupa eftir dýnunni? 
Ég hugsa um stökkið sem ég er að fara að 
framkvæma, sé það fyrir mér frá mörgum 
sjónarhornum og hvernig ég ætla að framkvæma 
það. Hugsa um öll atriðin sem ég þarf að huga að til 
að ná stökkinu. 
Hvert er markmið þitt? 
Markmiðið mitt núna er að komast í landsliðið og fá 
að keppa á EM sem verður hérna á Íslandi seinna á 
þessu ári og lenda á palli á NM!

Tanja Ólafsdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa 
fimleika? 
Ég var 4 ára.
Hvað er uppáhaldsáhaldið þitt? 
Dýna er uppáhaldsáhaldið mitt. 
Hvert er markmiðið þitt? 
Markmiðið mitt núna er að við komust á pall á 
Norðurlandmótinu :)

Helga Húnfjörð Jósepsdóttir
Hvað er uppáhalds áhaldið þitt?
Trampólín. 
Hvað er uppáhalds stökkið þitt?
Ein og hálf skrúfa með beinum líkama.
Hvað fer í gegnum hugann þinn rétt áður en þú 
byrjar að hlaupa eftir dýnunni?
Það sem eg þarf að gera sérstaklega til að ná 
stökkinu og til að það verði hátt og flott. 

María Líf Reynisdóttir
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa?
Ég var 5 ára þegar ég byrjaði í fimleikum. 
Hvað er uppáhaldsáhaldið þitt? 
Trampólín. 
Hvert er markmiðið þitt? 
Yfir allt er það að komast í landsliðið, en fyrir NM er 
að gera engin stór mistök á mótinu.

Stelpurnar í Stjörnuliðinu

Tími Gólf      Dýna Trampólín

16:30 Vejstrup

16:34 Drammen

16:37 Bromma-
gymnasterna

16:40 GF Fram

16:44 Holmen 

16:47 x

16:50 Bromma-
gymnasterna

16:54 Vejstrup

16:57 Drammen

17:00 x

17:04 GF Fram

17:07 Holmen 

17:10 Drammen

17:14 Bromma-
gymnasterna

17:17 Vejstrup

17:20 Holmen 

17:24 x

17:27 GF Fram

Tími Gólf     Dýna Trampólín

15:30 - 15:38 Vejstrup Drammen Bromma-
gymnasterna

15:38 - 15:46 GF Fram Holmen x

15:46 - 15:54 Bromma-
gymnasterna

Vejstrup Drammen

15:54 - 16:02 x GF Fram Holmen 

16:02 - 16:10 Drammen Bromma-
gymnasterna

Vejstrup 

16:10 - 16:18 Holmen  x GF Fram

Piltar - keppnisröð

Piltar - upphitun

Tími Gólf      Dýna Trampólín

13:30 Gladsaxe

13:34 Höganäs GF

13:37 Joensuun Kataja

13:40 TeamGym Greve

13:44 Holmen

13:47 Gerpla

13:50 GK Vikingarna

13:54 Stjarnan

13:57 Trondhjem

14:00 Joensuun Kataja

14:04 Gladsaxe

14:07 Höganäs GF

14:10 Gerpla

14:14 TeamGym Greve

14:17 Holmen

14:20 Trondhjem

14:24 GK Vikingarna

14:27 Stjarnan

14:30 Höganäs GF

14:34 Joensuun Kataja

14:37 Gladsaxe

14:40 Holmen

14:44 Gerpla

14:47 TeamGym Greve

14:50 Stjarnan

14:54 Trondhjem

14:57 GK Vikingarna

Tími Gólf       Dýna Trampólín

12:00 - 12:08 Gladsaxe Höganäs GF Joensuun Kataja

12:08 - 12:16 TeamGym Greve Holmen Gerpla

12:16 - 12:24 GK Vikingarna Stjarnan Trondhjem

12:24 - 12:32 Joensuun Kataja Gladsaxe Höganäs GF

12:32 - 12:40 Gerpla TeamGym Greve Holmen

12:40 - 12:48 Trondhjem GK Vikingarna Stjarnan

12:48 - 12:56 Höganäs GF Joensuun Kataja Gladsaxe

12:56 - 13:04 Holmen Gerpla TeamGym Greve

13:04 - 13:12 Stjarnan Trondhjem GK Vikingarna

Stúlkur - keppnisröð

Stúlkur - upphitun
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Mix-lið Holmen hefur í tvígang orðið 
Norðurlandameistari, en gullbikarinn fór heim 
með liðinu bæði í Jyväskylä árið 2010 og Halmstad 
2012. Við vorum fyrsta norska liðið sem vann sér 
inn þátttökurétt á Norðurlandamótinu þetta árið, 
og við komum til Íslands full af metnaði og von um 
að verja titilinn enn á ný. Þrír af keppendunum í 
blandaða liðinu voru í liðinu sem vann í Halmstad 
2012 og restin af piltunum voru í karlaliðinu það 

ár. Allir piltarnir kepptu í fyrsta sinn á síðasta 
Norðurlandamóti  karla í Árósum, og sumir þeirra 
kepptu einnig á Norðurlandamóti unglinga árið 
2012 og Evrópumeistaramótinu 2012. Hvað varðar 
stúlkurnar hinsvegar, er Norðurlandamótið í ár 
fyrsta alþjóðlega keppni allra nema einnar. Við 
vonum að þær standi undir væntingum og tryggi 
liðinu sigur þriðja árið í röð.

Piltalið Holmen er að taka þátt í annað sinn á 
Norðurlandamóti unglinga. Á síðasta móti lenti 
liðið í fjórða sæti, fyrir neðan Svendborg, Aarhus 
og Brommagymnasterna. Í ár kemur Holmen enn 
sterkar inn og stefnir á að lenda í einu af þremur 
efstu sætunum, sem væri þá í fyrsta skipti fyrir 
Holmen og Noreg á Norðurlandamóti unglinga. 
Piltaliðið sem keppir í ár er á margan hátt „gullna 
kynslóð“ Holmen. Margir piltanna í liðinu kepptu á 

Norðurlandamóti unglinga 2012, Evrópu- 
meistarmótinu 2012 og skipuðu einnig annað 
tveggja liða frá Holmen á Norðurlandamóti 
fullorðinna árið 2013. Með frábærum nýjum 
æfingasal sem félagið fékk sumarið 2013 hafa 
miklar framfarir orðið hjá drengjaliðinu. Við ætlum 
pottþétt til Íslands þetta árið með það markmið að 
veita Dönunum og Svíunum harða samkeppni! 

GT Vikingarna 
Við erum lið frá Stokkhólmi með iðkendur allsstaðar að úr 

borginni. Þjálfunin fer fram á eyju sem kallast Lidingö sem er rétt 
utan við Stokkhólm og þar fengum við sérstaka nafnið okkar, 
„Víkingarnir“. Við erum núverandi landsmeistarar unglinga í Svíþjóð 
og auk þess lentum við í 4. sæti í landsmeistarakeppni kvenna. Í 
liðinu sem keppir á Norðurlandamóti unglinga eru iðkendur allir 
fæddir 1997 og 1998. Tvær stúlknanna kepptu á síðasta 
Norðurlandamóti unglinga og einnig á Evrópumeistaramóti 
unglinga 2012 í Danmörku. 

Við erum glaðvær hópur sem saman hefur unnið hörðum 
höndum að því að ná þetta langt og öðlast keppnisrétt á 
Norðurlandamótinu. Við njótum þess að fara í æfingabúðir til Ítalíu 
á sumrin og við gerum allskyns hluti saman utan fimleikasalarins til 
að skapa góða stemningu í hópnum. Kvennaliðið okkar er okkar 
helsti stuðningsaðili og aðdáandi og við erum mjög þakklátar fyrir 
að geta verið allar saman hér á Íslandi! 

Fylgið okkur á instagram 

@elittruppenfamily 

Hópfimleikar er íþrótt sem krakkar á öllum aldri geta stundað 
bæði stúlkur og drengir. Æft er á þremur áhöldum í 
hópfimleikum og eru það dans, dýnuæfingar og trampólín- 
stökk. Keppt er í þremur flokkum: kvennaliðum, karlaliðum og 
blönduðum liðum en þar keppa stúlkur og drengir saman. Í 
hópfimleikum samanstendur liðið af 6-12 keppendum allt liðið 
keppir í dansi en aðeins 6 keppa á trampólíni og dýnuæfingum. 
Á öllum  áhöldum þarf iðkandinn að búa yfir krafti, þoli og 
tækni til að framkvæma erfiðar æfingar.

Það sem er skemmtilegt við hópfimleika er að þeir eru 
hópíþrótt en um leið einstaklingsíþrótt. Liðið keppir sem hópur 
en það þarf að þjálfa hvern og einn einstakling eftir því hvar 
hann er staddur í íþróttinni og keppa einstaklingarnir með 
mismunandi stökk eftir því hversu langt þeir eru komnir hverju 
sinni. Þjálfa þarf hvern og einn einstaklingsmiðað og tengja svo 
hópinn saman sem eitt lið. Samkeppni getur verið innan liðsins 
um að ná sem bestum árangri en það er ákveðinn hvati fyrir 
iðkendur að bæta sig og gera betur en þegar kemur að keppni 
þá stendur liðið saman og allir berjast sem ein heild fyrir sitt lið.

Þó svo að hópfimleikar séu erfið íþrótt og krefjist mikils álags 
andlega og líkamlega sem og mikillar tækni, þá er mikilvægt að 
finna gleðina og hafa gaman af því að æfa saman. Lið getur ekki 
unnið saman ef gleðin er ekki fyrir hendi. Félagslegi þátturinn er 
því mjög mikilvægur í hópfimleikum, hópefli þarf að vera hluti í 
þjálfuninni og stúlkurnar þurfa að geta treyst liðsfélögum og 
þjálfurum og finnast þær alltaf vera hluti af hópnum. Einnig 
þarf að ríkja 100% traust á milli þjálfara og iðkanda á æfingum 
sem og í keppni og sérstaklega þegar verið er að framkvæma 
erfið og flókin stökk.

Hópfimleikar er ung íþrótt en fyrsta opinbera Norður- 
landamótið var haldið árið 1986 í Kaupmannahöfn. Tíu árum 
síðar var fyrsta opinbera Evrópumótið fyrir félagslið haldið í 
Jyväskyla í Finnlandi en árið 2010 var fyrsta opinbera 
Evrópumótið haldið fyrir landslið og var það í Malmö í Svíþjóð. 
Norðurlöndin hafa verið meðal fremstu þjóða til að ná árangri í 
íþróttinni síðustu ár og eru leiðandi þjóðir í hópfimleikum. Á 
síðasta Evrópumóti árið 2012 sigraði stúlkna- og kvennlið 
Íslands og voru í liðinu 8 stúlkur úr Stjörnunni. Ein af þeim, 
Kolbrún Þöll, er í unglingaliði Stjörnunnar sem keppir á 
Norðurlandamótinu í Ásgarði.

Það er ánægjulegt og heiður að mótið sé haldið í Garðabæ 
og er öll aðstaða til fyrirmyndar.  Við eigum von á skemmtilegri 
keppni enda einkennast mót í hópfimleikum af  spennu, gleði 
og krafti bæði fyrir þátttakendur og áhorfendur

Hópfimleikar - liðið er aldrei sterkara en veikasti hlekkurinn
Eftir Niclaes Jerkeholt, yfirþjálfara 

9

Holmen 

Holmen 
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Drammen
Fimleikafélagið Drammen er eitt af þeim bestu í Noregi. Félagið var stofnað 

árið 1857 og er þriðja elsta íþróttafélagið í landinu. Hjá félaginu eru stundaðir 
bæði áhalda- og hópfimleikar. Þó nokkrir iðkendur Drammen í hópfimleikum 
hafa verið í landsliðum Noregs og Danmerkur sem hafa orðið Norðurlanda- 
og Evrópumeistarar. Félagið tók þátt í Norðurlandamótinu árið 2012 í flokki 
blandaðra liða og lenti í fjórða sæti. Stærstur hluti keppenda í liðinu frá 
Drammen í ár hefur aldrei keppt á alþjóðlegu móti áður. Þessir kappsfullu 
herramenn eru spenntir og tilbúnir að sannreyna hæfni sína í fimleikum á 
Norðurlandamótinu í ár. Það verður spennandi að fylgjast með getu þeirra og 
hæfileikum á komandi árum.

Joensuun Kataja
Stúlknalið Joensuun Kataja samanstendur af 15 stúlkum á aldrinum 12 til 

15 ára. Liðið hefur æft saman í fjögur ár núna. Stúlkurnar eru mjög 
áhugasamar og duglegar að æfa og það er góður liðsandi í liðinu.  Frá 
sjónarhorni þjálfara er það frábært hve jákvætt viðhorf þær hafa til 
þjálfunarinnar. Stúlkurnar eru einnig góðir vinir utan fimleikasalarins og það 
gerir æfingarnar þeim mun skemmtilegri. Á síðasta ári tók liðið í fyrsta sinn 
þátt í landsmeistaramóti Finnlands og vann til bronsverðlauna í 
unglingakeppninni! Mótið á Íslandi er fyrsta alþjóðlega mót liðsins og kemur 
í raun tveimur árum of fljótt :) en stúlkurnar bíða reynslunnar þó með 
eftirvæntingu!  Jafnvel eftir tvö ár munu stúlkurnar enn keppa í flokki 
unglinga og þá getum við einnig tekið yngstu iðkendurna með okkur í 
keppnina! Þjálfarar liðsins eru Jutta Turunen, Miira Voutilainen, Hanna 
Heiskanen og Heli Lemmetty.

Dans liðsins er saminn af Elina Luomala, 
lagið er Cirque du Soleil; Terre Mére.

Áhaldafimleikar eru íþrótt sem gefur iðkendum tækifæri á að 
njóta flókinna hreyfinga og gerir miklar kröfur um líkamlegan 
styrk og úthald, samhæfingu og liðleika. Íþróttagreinin 
fimleikar er mun meira en kollhnísar og heljarstökk. Hún byggir 
upp innan frá og hjálpar til við að þroska sterka, stefnumiðaða 
og sjálfsörugga einstaklinga. Iðkun fimleika kennir aga og 
sjálfsstjórn á skemmtilegan og spennandi hátt og þroskar 
einstaklinga bæði líkamlega og andlega.  Því til viðbótar hafa 
rannsóknir sýnt að fimleikaiðkun hjálpar til við  þroska og 
skipulag heilastarfseminnar, sem eykur tækifæri okkar til 
menntunar. Fimleikar geta sannarlega lagt grunninn að farsælu 
lífi þar sem þeir reyna á bæði hug og líkama.                                                                                                                   

Fimleikar krefjast mikils liðleika, snerpu og styrkleika. Að 
öðlast færni í fimleikum krefst vanalega margra ára þjálfunar. Til 
að ná því að keppa á efsta stigi fimleika þarf einstaklingurinn að 
stunda æfingar allt árið um kring. 

Áhaldafimleikar teljast til miðlungserfiðra líkamlegra æfinga. 
Rannsóknir hafa sýnt að börn sem stunda fimleika eru líklegri til 
að hafa sterkari sjálfsmynd. Þeir sem stunda fimleika læra 
einnig frá unga aldri að vera hluti af hóp og taka við 
leiðbeiningum frá öðrum. Allt þetta hjálpar þeim við að ná betri 
árangri í skóla og verða síðar meir farsælir og ábyrgir 
einstaklingar. Iðkun fimleika stuðlar að og viðheldur 
heilbrigðum líkama, sem er lykilatriði í að koma í veg fyrir 
margvísleg heilsufarsvandamál. Til að ná árangri í íþróttinni er 
mikilvægt að ástunda heilbrigðan lífstíl þar sem regluleg 
hreyfing og hollt mataræði er útgangspunkturinn. Fimleikar 
stuðla að heilbrigðu hjarta og lungum, sterkum vöðvum og 
beinum. 

Áhaldafimleikar eru ekki einföld íþrótt. Hún er einhvers- 
staðar milli íþróttagreinar og listgreinar! 

Ef þú spyrðir þann sem stundar fimleika hvers vegna 
hún/hann elskar íþróttina er ég viss um að sá hinn sami myndi 
svara alveg eins og Sabrina: „Áhaldafimleikar eru fallegasta 
íþróttagreinin í öllum heiminum. Fimleikar eru ástríðan mín og líf 
mitt. Fimleikar eru draumurinn minn, bæði þegar ég er vakandi og 
þegar ég sef. Ástæðurnar fyrir því að ég elska fimleika eru mjög, 
mjög margar. Ég elska til dæmis fimleika því þeir láta mér líða eins 
og ég sé sérstök. Þegar ég er úti á gólfi, alein, snýst þetta aðeins um 
mig og líkama minn. Ég er frjáls, eins og mér séu allir vegir færir, 
fljúgandi og snúandi mér í loftinu. Þegar ég næ nýrri æfingu sem 
ég hef unnið að í langan tíma er það svo frábært. Ég elska fimleika 
því þeir hafa kennt mér aga. Fimleikar hafa knúið mig til að 
horfast í augu við mikilvæg mál eins og: einbeitingu, sjálfsöryggi, 
sjálfstæði, þolinmæði, þrautseigju, að vinna að markmiðum og 
alltaf að ögra sjálfri mér og takast á við það sem ég óttast.“

Þið ættuð núna að skilja mig þegar ég segi að fimleikar séu 
lífstíll. Ef þú vilt gera eitthvað gott fyrir litlu stúlkuna þína, farðu 
þá með hana í fimleikasalinn. Val þitt gæti orðið góð gjöf sem 
hún mun muna eftir allt sitt líf.  Komdu og njóttu fimleika með 
okkur í Stjörnunni!

Áhaldafimleikar - íþrótt eða list?
Eftir Nicoletu Cristinu Branzai, yfirþjálfara áhaldafimleika

Stjarnan
Unglingalið Stjörnunnar er frá Garðabæ. Liðsmennirnir eru duglegar 

fimleikastúlkur á aldrinum 14 til 17 ára. Sumar hafa meiri reynslu en aðrar. 
Tvær þeirra kepptu á Evrópumeistaramótinu árið 2012, Íris Arna í blönduðu 
liði unglinga sem lenti í fjórða sæti á mótinu og Kolbrún Þöll í stúlknaliðinu 
sem vann til gullverðlauna. Kolbrún Þöll keppti einnig á Norðurlandamóti 
unglinga í Halmstad 2012. Æfingarnar fyrir Norðurlandamótið 2014 ganga 
vel og erum við að taka fleiri og fleiri lítil skref í áttina að markmiðinu okkar. 
Liðið æfir nú 4-5 sinnum í viku, 3 tíma í senn. Liðið hefur nú þegar tekið þátt 
í þremur mikilvægum mótum á þessu ári hér á Íslandi og unnið þau öll. Allar 
keppnirnar voru úrtökumót fyrir Norðurlandamótið. Unglingalið 
Stjörnunnar eru Íslandsmeistarar, bikarmeistarar og deildarmeistarar árið 
2014 og vann einnig til gullverðlauna á Reykjavik International Games. Liðið 
er einnig eitt af sex kvennaliðum sem valin hafa verið til að keppa á 
Íslandsmeistaramótinu síðar í apríl. Liðið hlakkar til að keppa á heimavelli og 
ætlar að gera sitt allra besta á Norðurlandamótinu!

S J Ú N

Táp ehf. sjúkraþjálfun
Hlíðasmára 15
201 Kópavogi
Sími 564 5442
Fax 564 5482
tap@tap.is
www.tap.is

Þjálfarar: 
Niclaes Jerkeholt go Niklas Boris

Dansþjálfarar: 
Katrín Pétursdóttir og Alice Flodin
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Gladsaxe 
Unglingalið Gladsaxe æfir í glænýrri fimleikamiðstöð. Miðstöðin hefur 

dregið reynda þjálfara og hæfileikaríkar stúlkur að félaginu á síðustu árum. 
Þannig hefur starfsemi félagsins blómstrað og gæðin aukist umtalsvert. Í 
febrúar á þessu ári tók liðið þátt í Mið-Evrópumóti í hópfimleikum í München. 
Keppnin gekk vel og unnu stúlkurnar mótið. Sex keppendur íliðsins eru í 
landsliðsúrtaki Danmerkur. Eitt af meginmarkmiðum þessa keppnistímabils 
var að taka þátt í Norðurlandamótinu á Íslandi. Þetta er í fyrsta sinn sem lið frá 
Gladsaxe tekur þátt í Norðurlandamóti. Annað meginmarkmið er að fá 
medalíu á landsmeistaramóti unglinga í Danmörku í júní. Auk markmiðanna 
og metnaðarfulltra æfinganna ferðast lið Gladsaxe mjög mikið. Ferðalög 
erlendis bæta félagslífið og veita stúlkunum frábæra reynslu. Fyrir flestar 
stúlkurnar í liðinu er þetta fyrsta ferðin til Íslands og hlakka þær til að taka þátt 
í Norðurlandamótinu.

Veijstrup
Piltarnir frá Vejstrup eru allir nemendur við heimavistarskóla á Fjóni, þeir 

eru allir 16 og 17 ára gamlir. 10 af piltunum 12 eru liðsmenn í annaðhvort 
landsliði i blönduðum flokki eða piltaflokki. Þeir koma víða að, frá norður-, 
suður-, austur og vesturhluta Danmerkur. Á síðasta Norðurlandamóti 
unglinga vann lið frá Svendborg og vonum við að þeir piltar muni endurtaka 
leikinn á Íslandi. Piltarnir æfa á hverjum degi, og nú eru þeir uppteknir við að 
koma fram fyrir hönd skólans um alla Danmörku.  Þeir hafa ansi þétta 
stundaskrá en vonast til að geta tekist á við þetta alltsaman. Þessa stundina 
hlakka piltarnir til landsmeistarmóts Danmerkur, þar sem þeir taka þátt í 
fyrsta skipti í karlaflokki og fá frábært tækifæri til að fá leiðbeiningar frá 
dómurum og leiðrétta síðustu smáatriðin. Liðið hlakkar til að taka þátt í 
Norðurlandamótinu

Áhaldafimleikar

Áhaldafimleikar eru einstaklingsíþrótt þar sem keppt er á 
fjórum áhöldum: stökki, tvíslá, slá og gólfi. Í fullorðinsflokki er 
keppt eftir reglum alþjóða fimleikasambandsins (FIG Code of 
Points).  Yngri iðkendur keppa í þrepum Íslenska fimleika- 
stigans í 5.-1. þrepi, en þau allra yngstu 8-9 ára og yngri, æfa sig 
í 8.-6. þrepi íslenska fimleikastigans. 6.-8. þrep eru ekki ætluð til 
,,keppni“, heldur taka iðkendur þátt í æfinga- og vinamótum 
innan félaga og utan. Á slíkum mótum er ekki einstaklingum 
ekki raðað í sæti og oft er keppt í liðakeppni eftir aldri. 
Iðkendum í framhaldshópum í áhaldafimleikum hefur fjölgað 
talsvert síðan deildin fékk nýja aðstöðu og eru í dag tæplega 
140. Stjarnan hefur ekki aðstöðu eða áhöld til að bjóða uppá 
áhaldafimleika fyrir karla en við reynum að standa okkur þeim 
mun betur í að þjónusta piltana okkar sem leggja stund á 
hópfimleika og þar hefur aðsókn aukist mikið. Yfirþjálfari 
áhaldafimleika er Nicoleta Christina Branzai, en hún hóf störf 
hjá deildinni ásamt eiginmanni sínum, Sorin Branzai, árið 2011. 
Þau hafa staðið sig mjög vel og gaman hefur verið að fylgjast 
með góðum árangri iðkenda síðustu ár. Árið 2013 varð Stjarnan 
Bikarmeistari í 5. þrepi og átti bæði Íslandsmeistara í 4. og 5. 
Þrepi í sínum aldursflokki. Guðrún Georgsdóttir sem var 
tilnefnd fimleikakona ársins í Garðabæ er hluti af úrvalshópi FSÍ 
í frjálsum æfingum og er virkur þátttakandi í landsliðs- 
verkefnum Fimleikasambandsins.  Hún keppti núna síðast fyrir 
Íslands hönd á Norður Evrópumótinu sem fram fór í Norður 
Írlandi dagana 22.-23. nóvember 2013.

Hópfimleikar

Hópfimleikar (Team Gym) eru, eins og nafnið gefur til kynna, 
hópíþrótt þar sem 6-12 manna lið keppa á þremur áhöldum: á 
gólfi, í stökkum á dýnu og í stökkum á trampólíni. Keppt er í 
stúlkna/kvennaflokki, pilta/karlaflokki og blönduðum flokki 
(Mix). Iðkendur í framhaldshópum í hópfimleikum eru í dag 
ríflega 200 í stúlkna/kvennaflokki og rétt um 60 í pilta/ 
karlaflokki. Núverandi yfirþjálfari hópfimleika, Niclaes 
Jerkeholt, kom til starfa hjá deildinni árið 2007. Hann hefur náð 
góðum árangri síðastliðin ár og undir stjórn hans hefur 
Stjarnan hlotið fjölda Íslands-, bikar- og deildarmeistaratitla í 
hópfimleikum. Hann var valinn þjálfari ársins 2012 í Stjörnunni. 
Stjarnan átti 8 stúlkur af 12 í landsliði unglinga í hópfimleikum, 
sem keppti á Evrópumóti í hópfimleikum haustið 2012 og 
sigraði með glæsibrag. Ein stúlka úr þessum hóp, Andrea Sif 
Pétursdóttir, var valin Íþróttakona Garðabæjar 2012 og 
Íþróttamaður Stjörnunnar 2012. Þá átti Stjarnan einnig fulltrúa 
í blönduðu liði fullorðinna.

Fimleikar fyrir fullorðna

Hver segir að fimleikar séu bara fyrir börn? Í Stjörnunni æfir 
hópur fyrir konur og karla á aldrinum 18-99 ára. Hópurinn kallar 
sig Halastjörnur og er bæði fyrir byrjendur og lengra komna. 
Skemmtilegar og krefjandi æfingar  bæði fyrir konur og karla.  
Framtíðin er björt hjá okkur í fimleikadeild Stjörnunnar.  Mikil 
fjölgun í yngri hópum undanfarin ár er að skila sér hratt upp í 
framhaldshópa. Frábært fimleikafólk og þjálfarar, öflugur 
hópur sjálfboðaliða og ekki síst frábær stuðningur Garðabæjar 
og UMF Stjörnunnar tryggir að okkur eru allir vegir færir,  áfram 
Stjarnan!

Gerpla
Liðið hóf æfingar saman í desember síðastliðnum og hópurinn er því 

tiltölulega nýr. Liðið er mjög ungt með þrjá liðsmenn fædda 1997, en aðrir eru 
fæddir 1998 eða 1999. Þrátt fyrir það hefur liðið sýnt að það stenst eldri liðum 
á Íslandi vel snúning. Liðið endaði í öðru sæti á sínu fyrsta móti, Reykjavik 
International Games, og hreppti bæði Íslandsmeista- og bikarmeistaratitil í 
unglingaflokki á þessu ári. Að öðlast þátttökurétt á Norðurlandamóti 
unglinga var svo stóra markmiðið sem náðist! Allir strákarnir og fjórar af 
stelpunum sem skipa liðið hafa verið valin í Úrvalshóp landsliða fyrir 
Evrópumótið sem fram fer hér á landi í haust.  Liðið hefur aukið erfiðleika 
æfinga sinna jafn og þétt og hækkað lokaeinkunn sína á hverju móti sem þau 
hafa keppt á. Liðið stefnir á að keyra æfingarnar af öryggi og sjálfstrausti á 
Norðurlandamótinu. Allir liðsmenn nema einn eru að keppa á sínu fyrsta 
alþjóðlega móti og það er því ekki laust við spennu og tilhlökkun í hópnum.

Þjálfarar liðsins eru Kristinn 
Þór Guðlaugsson, Henrik Lund og 

Rakel Másdóttir

Þjálfaranir eru: Dýna og 
trampólín – Andreas Færch og 

Kristoffer Bjørn Gólf – Mette Svarrer
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Ungt lið sem byggir á reglulegum og ítarlegum æfingum og góðum 
félagsskap. Stærsti sigur liðsins eru gullverðlaun á landsmeistaramóti drengja 
og silfurverðlaun á landsmeistaramóti unglinga í Svíþjóð árið 2013.

Lið GF Fram: Antonio Cordua, William Engström, Vincent Münchmeyer, Erik 
Stein, Lucas Stangfall, Jonathan Hasselgren, Martin Pettersson, Axel Molin, 
Pontus Hahrgren, Axel Böös, Dennis Mlivic, Oliver Lilja, Alexander Meijer and 
Oscar Gadd. 

Þjálfarar: Tobias Lund, Felix Petersson, Rasmus Olsson 

GF FRAM

Flemming
Meðlimir blandaða liðsins ganga í heimavistarskólann Flemming. Skólinn 

leggur fyrst og fremst áherslu á bóknám og fimleika og búa nemendurnir í 
skólanum í eitt ár. Skólinn býður upp á bóklega áfanga, fimleika og 
margvíslega aðra valáfanga. Nemendurnir útskrifast þaðan úr 9. eða 10 bekk 
og stunda miklar íþróttir meðfram náminu. Keppendurnir koma víðsvegar að 
frá Danmörku þar sem þeir hafa æft fimleika með sínum heimafélögum. Þeir 
nýta árið í heimavistarskólanum til að þróa hæfni sína, bóklega, persónulega, 
félagslega og í fimleikum. Skólinn býður upp á  hágæða stökkaðstöðu og hafa 
nemendurnir kost á að æfa sig á hverjum degi. Þeir 200 nemendur sem sækja 
skólann æfa saman og halda um 25 fimleikasýningar á vorin. Hópfimleikar er 
valfag og hefur blandaða liðið æft saman frá því í október. 

Liðið hefur tekið þátt í „opna meistaramótinu á Jótlandi“ þar sem það vann 
til gullverðlauna. Þau eru mjög stolt af því að hafa öðlast þátttökurétt á 
Norðurlandamótinu og hlakka til keppninnar og ekki síst þess að fá tækifæri 
til að upplifa Ísland.

Slagelse GF
Lið Slagelse GF er samstarfsverkefni Slagelse GF og Sorø fimleika- 

heimarvistarskólans. Liðsmennirnir eru besta fimleikafólkið í skólanum og 
hafa verið valin af þjálfurum í hópfimleikum. Í liðinu eru 12 keppendur á 
aldrinum 15-17 ára. Þetta er fyrsta alþjóðlega keppnin fyrir tvo af 
keppendunum. Jafnvel þó þetta sé ný reynsla fyrir þau eru þau tilbúin að 
berjast fyrir verðlaunasæti. Flest þeirra hafa tekið þátt í hópfimleikakeppnum 
til margra ára, en tvö þeirra hafa aldrei prófað það áður. 

Þjálfun í heimavistarskólum er nokkuð ólík því sem hefðbundin 
hópfimleikalið fá. Í Sorø heimavistarskólanum getur iðkandi æft allt að fimm 
sinnum í viku og ef þörf er á meiri æfingum býður skólinn upp á opnar 
æfingar öll kvöld í þeirri frábæru æfingaaðstöðu sem skólinn hefur. Allir 
liðsmenn Slagelse GF búa, nema og æfa við Sorø heimavistarskólann.

Fimleikadeild Stjörnunnar var formlega stofnuð árið 1982. 
Það ár voru iðkendur um 60 og þjálfarar fjórir. Áhaldaeign 
deildarinnar var þá engin og aðeins notast við þau 
leikfimiáhöld sem til voru í íþróttahúsinu. Það ríkti því mikil 
gleði meðal iðkenda og þjálfara þegar tekist hafði að safna fyrir 
fyrsta áhaldinu, tvíslá, sem deildin eignaðist seinni hluta ársins 
1983.  Stjarnan sendi fyrstu stúlkurnar á mót á vegum FSÍ árið 
1985.  Þær kepptu í 4.þrepi og stóðu sig með prýði. Fyrsta 
hópfimleikamótið var svo haldið 1986, en þá var eingöngu 
keppt í dansi og bar Stjarnan sigur úr býtum!   

Í dag býr fimleikadeildin við eina bestu aðstöðu á landinu 
því nýtt og glæsilegt fimleikahús var formlega vígt í Ásgarði í 
maí 2010. Samhliða bættri aðstöðu hefur iðkendafjöldinn 
margfaldast. Í lok árs 2013 voru iðkendur hjá deildinni vel á 800. 
Að sama skapi hefur fjöldi þjálfara aukist og nú starfa 10 
fastráðnir þjálfarar við deildina og ríflega 40 lausráðnir. Þjálfarar 
deildarinnar eru frá Danmörku, Íslandi, Rúmeníu og Svíþjóð. 
Mjög breiður aldurshópur æfir fimleika í fimleikadeild 
Stjörnunnar. Iðkendum er skipt í hópa eftir aldri, áhuga og getu 
og markmið hópanna og verkefni eru mjög fjölbreytt.

Yngstu iðkendurnir

Börn geta stundað fimleikaæfingar frá unga aldri. Fyrir þau 
allra yngstu, 18 mánaða til 3 ára höfum við verið í samstarfi við 
Hreyfiland. Tímarnir hjá Hreyfilandi eru 1 sinni í viku á 
laugardagsmorgnum, en  3-4 ára iðkendur eru í krílatímum á 
sunnudagsmorgnum.  Unnið er með hreyfiþroska og líkams- 
meðvitund barnanna, lögð áhersla á að tengja hreyfingu og 
gleði saman og byggja traustan grunn fyrir áframhaldandi 
þátttöku í íþróttum. Krílatímarnir hafa verið mjög vinsælir hjá 
okkur og þrátt fyrir að við höfum bætt við framboð á tímum 
jafnt og þétt hafa tímarnir fyllst hjá okkur undanfarnar annir. Að 
loknum krílahópum taka við grunnhópar, iðkendur 5-9 ára.  Þar 
er lögð áhersla á að iðkendur öðlist styrk og liðleika og unnið er 
með fjölbreyttan fimleikagrunn. Iðkendur í kríla og grunn- 
hópum eru í dag samtals tæplega 400. Iðkendur eru 1-4 annir í 
grunnhópum allt eftir aldri, getu og áhuga áður en þau færast í 
framhaldshópa, annað hvort í hópfimleikum eða áhalda- 
fimleikum.

Líf og fjör hjá 
fimleikadeild Stjörnunnar
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Selfoss
Blandað lið Selfoss er sett saman af 15 ára strákum og 13-16 ára stelpum. 

Þau eru öll uppalin í Fimleikadeild Selfoss og hafa mörg hver æft lengi. Þetta 
lið var fyrst sett saman í haust til að reyna við Norðurlandamót unglinga og 
hefur gengið framar vonum. Liðið hefur færst í aukana á hverju mótinu á 
fætur öðru og stefnir á að eiga toppmót í Garðabænum 12. apríl.  Aðeins einn 
úr liðinu hefur keppt á alþjóðlegu móti áður, en einn af drengjunum var í 
blönduðu liði unglinga á EM 2012. Núna eru 11 liðsmenn af 14 í úrvalshópi 
FSÍ fyrir EM 2014. Þetta verður því mikilvæg reynsla fyrir þau öll og það verður 
gaman að fylgjast með þeim uppskera eftir stífar æfingar undanfarnar vikur 
og mánuði. Undirbúningurinn hefur gengið vel, prógrammið verið strembið 
og álagið aukist eftir því sem nær hefur dregið keppninni. Þjálfarar liðsins, í 
stafrófsröð, eru Olga Bjarnadóttir, Sigrún Ýr Magnúsdóttir og Tanja 
Birgisdóttir.  

Greve
Hópfimleikadeild Greve er undir Fimleika- og Trampólínfélagi Greve og 

sinnir einungis hópfimleikum. Þar til á síðasta ári æfðu aðeins stúlkur og konur 
hjá hópfimleikadeild Greve en nú æfa einnig piltar og karlar hjá deildinni. 
Iðkendurnir eru á aldrinum 6-25 ára og æfa þar 140 stúlkur. Greve hefur verið 
eitt af leiðandi fimleikafélögum Danmerkur á sviði hópfimleika á síðasta 
áratug og hefur á síðustu árum varið gulltitilinn í kvennaflokki og yngri 
deildum. Því til viðbótar hefur hópfimleikadeild Greve unnið titla á 
Norðurlandamótum yngri flokka á árunum 2004-2012. Deildin vann til sinna 
fyrstu silfurverðlauna á Norðurlandamóti yngri flokka í Reykjavík á Íslandi árið 
2004 þar sem þau tóku þátt í flokki blandaðra liða. Í dag býr deildin við frábæra 
aðstöðu þar sem eru fjölmargar gryfjur og nútímaáhöld sem notuð eru í 
hópfimleikum. Hópfimleikadeild Greve notast við æfingaskipulag sem gerir 
iðkendum kleift að æfa milli aldurs- og getustiga, sem leiðir til frábærra áhrifa 
og samvirkni í æfingasalnum.

Norðurlandamót unglinga í hópfimleikum 
verður haldið í Garðabæ 12. apríl nk. þar sem 
hundruð ungmenna koma saman og taka þátt 
í skemmtilegri keppni. 

Hingað kemur æskufólk frá Norður- 
löndunum; Finnlandi, Noregi, Svíþjóð og 
Danmörku, staðráðið í að sýna árangur góðrar 
þjálfunar; æskufólk búið bjartsýnisanda og í 
keppnisskapi. Fimleikamót eru hátíð, vitnis- 
burður um öflugt starf í fimleikadeildum og 
félögum. Hátíð keppni og sigra, hátíð 
minninga en líka fyrirheita um framtíðina. 
Fimleikar eru sannkölluð þjóðaríþrótt. Eftir 
frækna sigra á undanförnum árum, vilja börn 
og ungmenni stunda fimleika. Fimleikadeildir 
og félög iða af lífi frá morgni til kvölds. Við 
fyllumst bjartsýni og erum staðráðin í að gefa 
ekkert eftir. Fimleikahreyfingin okkar er stór á 
íslenskan mælikvarða. Fimleikar eru önnur 
stærsta íþróttagreinin í landinu ef miðað er við 
iðkun barna og ungmenna undir 18 ára aldri.

Fimleikar eiga þátt í uppeldi, menntun og 
þroska þúsunda ungmenna um allan heim. 

Æskulýðsstarf, íþróttir og uppeldi, þjálfun og 
þroski unga fólksins eru fjárfesting til 
framtíðar. Grundvöllur að forvörnum og 
heilbrigðu lífi. Framlag sem kemur þjóðinni vel 
og ætti að launa ríkulega. Norðurlandamót 
unglinga í hópfimleikum er glæsilegur vitnis- 
burður um íþróttina.

Mannauðurinn sem fimleikahreyfingin býr 
yfir skiptir miklu máli í undirbúningi fyrir 
viðburð sem þennan og  langar mig til að nota 
tækifærið og þakka Fimleikadeild Stjörnunnar 
fyrir frábæra samvinnu við undirbúning 
mótsins. Fórnfúst starf sjálfboðaliða verður 
ekki metið til fulls. Fimleikasamband Íslands og 
Fimleikadeild Stjörnunnar hafa lagt sig í fram 
að gera þennan íþróttaviðburð sem 
glæsilegastan og eftirminnilegastan fyrir 
áhorfendur og þátttakendur.

Að lokum óska ég keppendum til hamingju 
með viðurkenninguna sem í því felst að hafa 
verið valin til þátttöku á Norðurlandamóti sem 
fulltrúar sinna þjóða og vona að minningar 
héðan verði þeim hvatning til góðra verka.

Kveðja frá formanni 
Fimleikasambands Íslands

Þorgerður Laufey 
Diðriksdóttir

Holmen er að keppa á Norðurlandamóti 
unglinga fjórða árið í röð, en liðið öðlaðist 
þátttökurétt ásamt Trondhjem frá Noregi með ansi 
jafnri keppni þetta árið. Besti árangur Holmen í 
kvennaflokki var árið 2008 þegar Holmen fékk 
silfurverðlaun á eftir Örebro frá Svíþjóð, því næst 
fékk Holmen fjórða sætið árið 2010 og sjötta sætið 
árið 2012. Vegna breytinga á reglum um 
hámarksaldur keppenda á Norðurlandamóti 

unglinga úr 18 ára í 17 ár er lið Holmen í ár ungt. 
Fyrir utan Mariu Nervik Lea eru allar stúlkurnar að 
taka þátt í sínu fyrsta alþjóðlega móti. 
Meðalaldurinn í liðinu er 15 ár og munu 7 stúlkur 
af 10 geta tekið þátt í næsta Norðurlandamóti árið 
2016. Keppnin í ár mun því verða mjög lærdómsrík 
fyrir stúlkurnar í Holmen.

Holmen 
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Frá formanni Stjörnunnar
Norðurlandamót unglinga í hópfimleikum 

verður haldið þann 12. apríl í Ásgarði. Það er 
UMF Stjörnunni mikill heiður að mótið skuli 
vera haldið á heimavelli félagsins enda erum 
við einkar stolt af þeirri aðstöðu sem Garðabær 
hefur komið upp fyrir félagið og fögnum við 
því að geta deilt henni með öðrum.

Gert er ráð fyrir að um 300 íþróttamenn frá 
öllum Norðurlöndunum mæti til þátttöku og 
er það von okkar að upplifun þeirra sem og 
annarra mótsgesta verði sem ánægjulegust. Til 
að svo megi verða hafa fjölmargir sjálfboða- 
liðar, þjálfarar og starfsmenn félagsins lagt 
hönd á plóginn við undirbúning auk þess sem 
Garðabær hefur enn og aftur stutt dyggilega 
við félagið með fjárstuðningi og framlagi 
starfsmanna sinna til að skapa sem bestar 
aðstæður. Ég vil nota tækifærið og þakka öllum 
þessum aðilum innilega fyrir þeirra framlag, 
sem er félaginu ómetanlegt.

Á mótinu mun athygli okkar beinast að öllu 
því frábæra íþróttafólki sem hefur áunnið sér 
rétt til þátttöku. Við sem stöndum að 
íþróttahreyfingunni, og ekki síst þeir sem 
standa að baki íþróttafólkinu, vitum hversu 
gríðarlega mikla vinnu og eljusemi þarf til að 
ná slíkum árangri. Þessi dugnaður er hvatning 
til okkar allra og sýnir hversu langt 
einstaklingurinn getur náð þegar hann setur 

sér markmið og vinnur markvisst að því. Við 
þessar aðstæður verða til fyrirmyndir sem 
margir geta horft til við eigin markmiða- 
setningu og er það einn af þeim mörgu 
jákvæðu hlutum sem íþróttirnar skila til 
samfélagsins.

Fyrirkomulag íþróttanna knýr keppnisfólk til 
þess að gera alltaf betur með það lokatakmark 
að sigra andstæðinginn og standa uppi sem 
sigurvegari. Einnig þurfa flestir að læra að lúta í 
lægra haldi og er ákveðinn þroski fólginn í því. 
Á slíkum stundum er mikilvægt að geta 
samglaðst öðrum. Árangurinn sem slíkan er þó 
hægt að mæla með ýmsum öðrum hætti en 
hinu eftirsóknarverða fyrsta sæti. Margir kunna 
að bæta verulega eigin framlag frá því í síðustu 
keppni eða sigrast á öðrum áskorunum. Þegar 
upp er staðið verður erfiðasti andstæðingurinn 
sennilega alltaf einstaklingurinn sjálfur og 
stærsti sigurinn líklega sá að kynnast og þekkja 
sjálfan sig. Lærdómurinn sem felst í því að 
takast á við boðaföllin með æðruleysi og 
jákvæðni að leiðarljósi yfirfærist vonandi á 
önnur verkefni sem takast þarf á við síðar á 
lífsleiðinni.

Að lokum vil ég hvetja sem flesta til að gefa 
sér tíma til að koma í Ásgarð og fylgjast með 
mótinu, þar sem unnt verður að sjá 
fimleikastjörnur framtíðarinnar etja kappi. Gerpla

Aldur stelpnanna í liðinu er frá 13 til 17 ára sem telst vera mjög breiður 
aldur fyrir unglingalið. Þrátt fyrir aldursbilið ná þær ótrúlega vel saman. Það 
er gaman að sjá hvað þær taka öllum vel sem koma nýir inn í hópinn og eru 
með jákvætt viðhorf til þess að kynnast liðsfélögum betur. Það er töfrum 
líkast að fylgjast með samskiptum stelpnanna á æfingum þar sem þær eru 
mjög faglegar og hvetjandi hver við aðra. Alltaf er stutt í brosið þegar 
hópurinn hittist. Margar stelpnanna eru í úrvalshópi landsliða og eiga sér 
þann draum að keppa fyrir Íslands hönd á Evrópumeistaramótinu sem haldið 
verður á Íslandi í október næstkomandi. Undirbúnings- og keppnistímabilið 
hefur verið langt og viðburðaríkt ævintýri og oft má heyra þær segja upphátt 
„FNM“ sem fyrir þeim þýðir „allt fyrir Norðurlandamótið“. Þær hafa svo 
sannarlega lifað eftir þessum einkunnarorðum og leggja allt undir. Þessar 
duglegu stelpur lifa fyrir hópfimleika og það verður gaman að fylgjast með 
þeim keppa á Norðurlandamótinu. Ef draga ætti anda hópsins saman í 
nokkur orð væru þau „gleði, traust og vinátta“.

Jóhann Steinar
Ingimundarson

Formaður
Stjörnunnar

Brommagymnasterna
Brommagymnasterna er stærsta fimleikafélag Svíþjóðar með um 3.000 

iðkendur. Árið 2013 vann liðið landsmeistaramót unglinga í Svíþjóð. 

Í liðinu eru 12 iðkendur sem hafa æft saman í um 8 ár. Þeir æfa fjórum 
sinnum í viku (samtals 12 tíma). Liðið nýtur þess að æfa fimleika og hittist oft 
utan æfingasalarins, annaðhvort til að slappa af saman eða æfa sig. Liðið 
hefur nú þegar unnið landsmeistaramót drengja og unglinga í Svíþjóð. Fjórir 
keppendanna voru einnig liðsmenn í liðinu sem vann til bronsverðlauna á 
Evrópumeistaramóti mix-liða unglinga árið 2012. Meðlimir liðsins styðja og 
hvetja hverja aðra og gera ávallt sitt besta þegar kemur að þjálfuninni. 
“Okkur langar til að koma til Íslands og gera okkar allra bestu keppni hingað 
til. En umfram allt langar okkur að hafa gaman!”

Blandað lið GK Motus-Salto er samsett af stúlkna- og drengjaliðinu okkar. 
Þau hafa æft samhliða frá því þau voru ung, en byrjuðu fyrst að æfa saman 
síðastliðið haust. 

Við erum ungt lið, með keppendur sem fæddir eru á árunum 1998-2001. 
Þetta er fyrsta mótið okkar saman, einnig fyrsta unglingamótið okkar og það 
alþjóðlegt. Við erum stolt af því að vera hér og lítum á þetta sem mikið afrek 
og mikla reynslu inn í framtíðina!

GK Motus-Salto
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Höganäs GF
Höganäs GF var stofnað árið 1896 í suðvesturhluta Svíþjóðar. Þó aðeins 

14.000 íbúar búi í Höganäs æfa yfir 550 iðkendur hjá félaginu. 

Félagið er mjög sigursælt og má þar nefna gullverðlaun á 
Norðurlandamóti unglinga 2012 og silfurverðlaun árið 2010.  

Stag 
Fimleikafélagið Stag er í litlum bæ sem kallast Stavern, um það bil 140 

kílómetra suður af Osló. Í bænum búa aðeins um 4.000 manns, svo við erum 
mjög stolt af fimleikafólkinu okkar og liðinu. Við höfum tekið þátt í hverju 
einasta Norðurlandamóti (unglinga) frá upphafi í Danmörku árið 1996. 
Iðkendur félagsins hafa einnig keppt á Evrópumeistarmótinu (fullorðinna) frá 
því í Frakklandi árið 2002. Árið 2011 skipulagði félagið okkar Norðurlandmót 
fullorðinna í Arena Larvik. Það var mikill heiður fyrir lítið félag eins og okkar. Á 
Norðurlandamóti unglinga í ár keppir mjög ungt lið fyrir hönd félagsins. Sex 
keppendur af tíu eru fæddir á árunum 2000 og 2001, svo margir 
keppendanna geta tekið þátt í minnst tveimur mótum fyrir unglinga til 
viðbótar. Við stefnum á að læra mikið af þátttökunni í þessari keppni og koma 
enn sterkari í næstu keppni. Við hlökkum til að keppa á Íslandi og munum 
gera okkar allra besta á mótinu.

Trondhjem 
Fimleikafélagið Trondhjem var stofnað 14. febrúar 1858 og er meðal fyrstu 

íþróttafélaga Noregs. Saga félagsins er því löng og við erum hreykin af henni. 
Á milli áranna 1981 og 1995 vann karlaliðið landsmeistaramót Noregs 11 
sinnum og tók mörgum sinnum þátt á Norðurlandamótum fyrir hönd 
Noregs. Síðastliðin 20 ár hefur góður árangur einnig náðst hjá iðkendum 
félagsins í áhaldafimleikum.  Árið 2013 keppti lið félagsins fyrir hönd Noregs 
á Norðurlandamóti fullorðinna. Félagið átti einnig nokkra keppendur á 
Evrópumeistaramótinu árið 2012. Liðið sem keppir fyrir hönd Noregs þetta 
árið er skipað ungum og hæfileikaríkum liðsmönnum, sem sannast af því að 
liðið vann landsmeistaramót Noregs á dýnu árið 2013. Fyrir nær allar 
stúlkurnar er þetta fyrsta keppnin utan Noregs og þær hlakka mikið til að 
keppa við bestu liðin á Norðurlöndunum. Jafnvel þótt liðið sé ungt og óreynt 
vonumst við til að sýna fram á að liðið frá fimleikafélaginu Trondhjem er lið 
sem þarf að fylgjast með í framtíðinni, og vonandi einnig sýna ykkur að við 
getum veitt öðrum liðum harða samkeppni um efstu sætin á mótinu á 
Íslandi. 

Það vekur mér bæði gleði og stolt að 
Norðurlandamót unglinga í fimleikum skuli 
haldið í fimleikahúsi okkar Garðbæinga í 
Ásgarði.  Fimleikahúsið var opnað árið 2010 og 
frá þeim tíma hefur fjöldi iðkenda í 
fimleikadeild meira en tvöfaldast og fimleika- 
fólkið okkar náð frábærum árangri.  Þar liggur 
beinast við að nefna unglingaflokkinn sem 
keppir fyrir hönd Íslands á þessu Norður- 
landamóti. 

Íþróttir efla líkama og sál og rannsóknir sýna 
okkur að þær eru góð forvörn fyrir börn og 
ungmenni. Þess vegna hefur bæjarstjórn 
Garðabæjar lagt á það þunga áherslu að 
byggja upp úrvalsaðstöðu fyrir íþróttafólk í 
bænum og styrkja barna- og ungmennastarf 
íþrótta- og æskulýðsfélaga. Sá árangur sem 
fimleikadeildin hefur náð á undanförnum 
árum sýnir okkur að því fé sem er varið til 
íþróttastarfs er vel varið.  

Ég er þakklátur því góða fólki sem vinnur 
óeigingjarnt starf í sjálfboðavinnu fyrir félögin 
okkar. Ég geri mér fyllilega grein fyrir því að 
góð aðstaða er lítils virði ef ekki er til staðar 
fullorðið fólk sem er tilbúið til að gefa af tíma 
sínum og kröftum til að byggja starfið upp og 
halda utan um það. Starf fimleikadeildarinnar 
einkennist af fagmennsku og metnaði og  mín 
trú er að við eigum eftir að sjá fleiri unga 
Garðbæinga keppa í fimleikum fyrir hönd 
Íslands á næstu árum. 

Ég óska þátttakendum á Norðurlandamóti 
unglinga í fimleikum 2014 góðs gengis. Ég 
hlakka til að fylgjast með þessu unga og 
efnilega fólki uppskera árangur erfiðis síns á 
mótinu hér í Garðabæ. Þótt það fari ekki allir 
heim með verðlaunagripi vona ég að þeir eigi 
allir góðar stundir, fari heim reynslunni ríkari 
og með góðar minningar í farteskinu.  

Góðar stundir í Garðabæ

Gunnar Einarsson,
bæjarstjóri 

www.ibudagisting.is   •   info@ibudagisting.is   •   s. +354 892-6515

Íbúðagisting Akureyri 

Vandaðar 
og vel 
útbúnar 
íbúðir

– Gæði í gegn

Komdu norður og njóttu þín!
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Ota haframjölið er framleitt úr 100% sérvöldum 
höfrum sem eru flokkaðir, valsaðir og síðan ristaðir 
til að auka enn á bragðgæðin. Hafragrautur úr Ota 
Solgryn er einfaldur og hollur morgunverður með 
háu hlutfalli af fjölsykrum, trefjaríkur og mettandi 

og dugar þér langt inn í daginn.

Dagurinn 
er bara 

allur annar
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ÞÚ SÆKIR PIZZU OG STÓRAN SKAMMT AF BRAUÐSTÖNGUM, 
OSTAGOTT EÐA KANILGOTT OG FÆRÐ AÐRA PIZZU SÖMU 

STÆRÐAR AÐ AUKI. 

VIÐ NOTUM EINGÖNGU 100% ÍSLENSKAN OST!
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