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Velkomin á Svefnloftið!
Svefnloftið er ný og spennandi deild í Rúmfatalagernum
Svefnloftið sérhæfir sig í gæðarúmum á góðu verði.
Sofðu skynsamlega
Það er afar skynsamlegt að sofa í góðu rúmi en ekki að borga of mikið fyrir það.
Svefnloftið er með eitt breiðasta dýnuúrval landsins; allt frá ódýrum til hágæða
skandinavískra heilsurúma með 25 ára ábyrgð og 100 daga skilarétti.

Við erum sérfræðingar í rúmum.
Láttu sérfræðingana okkar aðstoða þig við að finna rétta rúmið.
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Paralympics 2016

- Umfjöllun um mótið

- Umfjöllun um keppendur

- Viðtöl/myndir keppendur
- Viðtöl við þjálfara

35
37
37
39

Íslandsmót 2016

Pálmi kláraði hálfan Járnmann
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EM sumarið 2016
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Útgefandi: Íþróttasamband fatlaðra, Íþróttamiðstöðinni Laugardal
104 Reykjavík, sími: 514 4080 Fax: 514 4081 Netfang: if@isisport.is
Ritstjóri: Sveinn Áki Lúðvíksson
Pennar: Jón Björn Ólafsson, Anna K. Vilhjálmsdóttir
og Ólafur Magnússon
Forsíðumynd: Alex Asikainen
Myndir: Jón Björn Ólafsson
Umbrot: Svansprent

Um ÍF:
Íþróttasamband fatlaðra, ÍF, er stofnað 17. maí 1979 og er eitt af 30
sérsamböndum innan ÍSÍ. Öll félög innan ÍSÍ er iðka, æfa og keppa í
íþróttum fatlaðra eru aðilar að ÍF.
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Framtíðin er
full af möguleikum
Öllum þykir gaman að velta fyrir sér hvað
framtíðin muni færa þeim af spennandi
viðfangsefnum og áskorunum.
Okkar hlutverk er að auðvelda þér að
leggja grunn að farsælli framtíð með
traustri fjármálaráðgjöf.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 6 - 0 4 7 9

Kynntu þér það sem við höfum að bjóða
á arionbanki.is eða pantaðu viðtal hjá
ráðgjafa til að ræða þína framtíð.
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Ávarp formanns
Á fjögurra ára fresti fer fram Ólympíumót fatlaðra og er
árið í ár Ólympíuár. Er þetta stærsti íþróttaviðburður sem
fatlaðir taka þátt í hverju sinni. Ekki er hann þó sá fjölmennasti, heldur er það er þátttakan í Special Olympics
sem eru heimsleikar þroskrahamlaðra. Ólympíumót fatlaðra (Paralympics, eins og það heitir nú orðið alls staðar
í heiminum), er eins og hjá ófötluðum íþróttamönnum,
æðsti draumur hvers afreksmanns í íþróttum.
Íslendingar hafa tekið þátt í Ólympíumóti fatlaðra frá
árinu 1980. Þá var mótið haldið í Arnhem í Hollandi þar
sem Rússar, sem héldu Ólympíuleikana það ár, ákváðu
að halda ekki mót fyrir fatlaða. Því má segja að fyrstu
leikarnir, þar sem Íslendingar kepptu á sömu leikvöngum og ófatlaðir, hafi verið í Seoul í Suður-Kóreu 1988.
Reglan er að leikarnir séu haldnir af sömu aðilum og
blakta fánar hvorra tveggja, þ.e. Ólympíuleikanna og
Ólympíumóts fatlaðra (Paralympics), við hún á meðan
á leikunum stendur. Á síðustu leikum sem fram fóru í
Lundúnum 2012, voru leikarnir sameiginlega kallaðir
London games 2012.
Eins og öllum ætti að vera kunnugt, þá fer mótið
fram í Ríó de Janeiro í Brasilíu að þessu sinni. Það hefur
gengið á ýmsu með undirbúning og margt sem hefur
truflað Brasilíubúa og má þar nefna Zika veiruna sem
hefur valdið mönnum áhyggjum víðs vegar um heiminn. En ekkert stöðvar undirbúninginn og halda Brasilíubúar ótrauðir áfram sem og þær þjóðir sem senda
keppendur á leikana. Einhverjir hafa dregið sig út úr
keppni en það er einstaklingsákvörðun
Keppni til þátttöku á Ólympíumótinu er mikil og hart
barist um sæti til að vera gjaldgengur keppandi. Þurfa
keppendur helst að vera álfu- eða heimsmeistarar til að
öðlast þátttökurétt á mótinu.
Nokkrir íslenskir íþróttamenn hafa um árabil náð
góðum árangri á stórmótum og margir hafa komið
heim með verðlaunapeninga.
Að þessu sinni keppa fimm Íslendingar á
Ólympíumótinu í Ríó, í þremur greinum, þ.e. í sundi,
bogfimi og frjálsum íþróttum og verður gaman að fylgj-

ast með frammistöðu þeirra og auðvitað höfum við
miklar væntingar til okkar fólks og gaman er að geta
þess að þetta er í fyrsta skipti sem Íslendingur keppir í
borgfimi á Ólympíumóti.
Íslensku þátttakendunum mun hlotnast sá heiður
að Eygló Harðardóttir, félagsmálaráðherra, ætlar að
vera viðstödd opnunarhátíðina og fylgjast með fyrstu
íslensku keppendunum í keppni. Er þetta mjög mikils
virði fyrir íslensku þátttakendurna og starf Íþróttasambands fatlaðra og sýnir þann stuðning og áhuga sem
hún hefur á starfi okkar, bæði sem ráðherra og sem
einstaklingur. Auk hennar mæta fulltrúar samstarfsaðila
ÍF á mótið og er það mikilvægt að hafa þá með okkur
til að þeir sjái og hvetji okkar íþróttafólk etja kappi við
fremstu íþróttamenn heims.
Þátttakan á Ólympíumótinu er oft lokapunkturinn á
löngu ferli. Í mörg ár hefur íþróttafólkið sem nú keppa,
fyrir Íslands hönd, unnið þrotlaust til að ná þessum
árangri ásamt fjölmörgum sem ekki náðu inn á mótið
að þessu sinni því að eins og ávallt er baráttan um þátttökurétt mjög hörð.
Allt þetta fólk, ásamt þjálfurum, aðstandendum og
stjórnarmönnum íþróttafélaga, hefur lagt á sig ómælda
vinnu til að þessi árangur næðist.
Það er mikilvægt fyrir Íþróttasamband fatlaðra að vita
og finna að svo margt fólk er tilbúið að leggja á sig alla
þessa vinnu svo af þátttöku megi verða. Vil ég þakka öllum sem á einn eða annan hátt hafa stutt við sambandið
sem og félögin og ekki síst keppendurna, en þau hafa lagt
á sig þrotlausar æfingar til að ná ólympíulágmörkum og
öðlast þar með þátttökurétt. Aðstoð fórnfúsra einstaklinga, fyrirtækja, samstarfsaðila, Lions- og Kiwanisfélaga, sveitarfélaga og ríkisstjórnar halda starfinu
gangandi.
Ég óska keppendum, þjálfurum, fararstjórnum og
aðstoðarfólki velgengi.
Sveinn Áki Lúðvíksson,
formaður ÍF
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Frístundahreysti
Guluhlíðar 2016
Það var mikil gleði í ÍFR húsinu 1.
júni 2016 þegar kynningardagur Frístundahreysti Guluhlíðar var
haldin. Gulahlíð er frístundaheimili
Klettaskóla. Fjörutíu og átta börn
úr 1.–4. bekk, sem eru í sérhæfðu
frístundastarfi í Guluhlíð, tóku þátt
í þrautabraut sem aðlöguð var að
þörfum hvers og eins. Börn með
göngugrindur og í hjólastól tóku
virkan þátt og allir upplifðu sig sem
sigurvegara. Páll Óskar tók lagið
og skemmti gestum og síðan hófu
börnin keppni. Kristín Rós Hákonardóttir og Haukur Gunnarsson voru í
hópi aðstoðarfólks í þrautabrautinni
og börnin tókust á við hverja þraut
af miklum krafti. Allir skemmtu sér
mjög vel, jafnt börnin sem aðstoðarfólk og aðstandendur sem greinilega voru yfir sig ánægðir með
frammistöðu barna sinna. Þetta var
einstök upplifun og margir litlir og
stórir sigrar unnust þennan dag.
Lögreglumenn, sem verið hafa í
samstarfi við Special Olympics á Ís-

landi vegna LETR verkefnisins, tóku á móti
gestum með logandi kyndli
við inngang ÍFR hússins. Lögreglan
aðstoðaði börnin við þrautabrautina og margir vildu myndir af sér
með lögreglunni.
Frístundahreystikeppnin
fékk
hvatningarverðlaun skóla- og frístundasviðs vorið 2015 en verkefnið hefur þróast síðan þá og var
keppnin í dag samstarfsverkefni
Guluhlíðar, Íþróttasambands fatlaðra og Skólahreysti.
Meginmarkmiðið er að allir fái að
vera með og forsvarsfólk Guluhlíðar
vill vinna að því að skapa fötluðum
börnum sambærilegan vettvang og
í Skólahreysti. Stefnt er að því að frístundahreystikeppnin verði árlegur
viðburður á vegum Guluhlíðar fyrir öll börn með sérþarfi, þannig að
þau geti sett sér markmið, æft og
stefnt að þátttöku í nokkrar vikur fyrir keppnina. Forsvarsfólk Guluhlíðar á hrós skilið fyrir að hafa unnið að

þessu mikilvæga verkefni
sem greinilega var að vekja mikla
gleði hjá þátttakendum og gefur ný
tækifæri.
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Við styðjum
Íþróttasamband fatlaðra
Reykjavík • A. Margeirsson ehf • Aðalmálun ehf • Aðalverkstæðið ehf • Aðalvík ehf • Algild hönnun og Aðgengi ehf • Almenna bílaverkstæðið ehf
• Arkitektastofan OG ehf • Arkís arkitektar ehf • Atorka ehf verktakar og vélaleiga • Augað gleraugnaverslun • Augljós laser augnlækningar ehf
• Auglýsingastofan ENNEMM • Aurum ehf • Austur-Indíafélagið ehf • Áberandi ehf • Áltak ehf • Ásbjörn Ólafsson ehf • Ásbyrgi, fasteignasala
• Barnalæknaþjónustan ehf • Batik ehf, silkiprent og ísaumur • Básfell ehf • Bifreiðaverkstæði Svans ehf • Bílahöllin hf • Bílamálun Halldórs Þ
Nikulássonar • Bílasmiðurinn hf • Bílaumboðið Askja ehf • BK kjúklingar • Blaðamannafélag Íslands • Blikksmiðja Reykjavíkur • Borðtennissamband
Íslands • Boreal travel ehf • Bókhaldsstofa Haraldar slf • Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf • Brauðhúsið ehf • Brimdal ehf • BSRB • Byggingarfélag
Gylfa og Gunnars ehf • Cafe Roma • Capital Inn • Casino ehf • CATO Lögmenn ehf • Creditinfo • Danica sjávarafurðir ehf • Drífa efnalaug og
þvottahús • Dýralæknastofa Reykjavíkur ehf • Eðalbílar ehf • Eignamiðlunin ehf • Eldur og ís - Ísbúð og ferðaþjónusta • Endurskoðendaþjónustan
ehf • Endurskoðun og reikningsskil hf • Engo verkefni ehf • Ernst & Young ehf • Ferðaþjónusta bænda hf • Ferill ehf, verkfræðistofa • Félag
skipstjórnarmanna • Fiskmarkaðurinn ehf • Fínka ehf, málningarverktakar • Fjárhald ehf • Fjármála- og efnahagsráðuneytið Arnarhvoli •
Fjölbrautaskólinn við Ármúla • Flügger ehf • Fraktflutningar ehf • Framvegis miðstöð símenntunar • Freska Seafood ehf • G.Á. verktakar sf •
Garðmenn ehf • Garðs Apótek ehf • Gastec ehf • GB Tjónaviðgerðir ehf • Geiri ehf, umboðs- og heildverslun • Gjögur hf • GLÁMA-KÍM
arkitektar • Gray Line Iceland • Greiðan hárgreiðslustofa slf • Guðmundur Jónasson ehf • Gullkistan skrautgripaverslun-www.thjodbuningasilfur.is •
Gunnar Eggertsson hf • H.G.G. - Heilsa ehf • Hagkaup • Halldór Jónsson ehf • Hamborgarabúlla Tómasar - Við erum öll jöfn • Hár Class
hársnyrtistofa • Hársnyrtistofa Dóra • Hárstofan Noon • Heimsferðir ehf • Helgason og Co ehf • Henson sports • Hereford Steikhús ehf •
Herrafataverslun Birgis ehf • HGK ehf • Hitastýring hf • Hjá Jóa Fel, brauð og kökulist • Hótel Holt • Hótel Leifur Eiríksson ehf • Hreinsitækni ehf
• Hreyfimyndasmiðjan ehf • Hugmót ehf • Hugsmiðjan ehf • Húsafl sf • Höfðakaffi ehf • Höfði fasteignasala • Icelandic Group hf • Icepack ehf
• Iðnmennt ses • IG Ferðir ehf • Innigarðar ehf • Intellecta ehf • Íhlutir ehf • Íris B. Guðnadóttir klínískur tannsmíðameistari • Ísaga hf • Ísbíllinn,
þú þekkir mig á bjöllunni • Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf • Ísold ehf • Ís-spor ehf • Íþróttabandalag Reykjavíkur • Íþrótta-og tómstundasvið
Reykjavíkur • J. S. Gunnarsson hf • Járn og gler ehf • Jói útherji • K. H. G. Þjónustan ehf • K. Pétursson ehf • K•R•S•T Lögmenn • Kemi ehf-www.
kemi.is • Kjaran ehf • Kjörgarður • KOM almannatengsl • Kvika banki hf • Kvikk Þjónustan ehf • Kælitækni ehf. • Lagnalagerinn ehf • Landsbréf
hf • Landsnet hf-www.landsnet.is • Landssamband kúabænda • Landssamband lögreglumanna • Lásaþjónustan ehf • Láshúsið ehf • Le Bistro
- franskur bistro & vínbar • Lifandi vísindi • Litamálun ehf • Ljósblik rafverktakar ehf • Læknasetrið ehf • Lögmannafélag Íslands • Lögmannsstofa
Jóns G Briem hrl • Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu • Löndun ehf • Margt smátt ehf • Markó partners ehf • Matborðið ehf •
Málningarverslun Íslands ehf • MD vélar ehf-www.mdvelar.is • Meba- úr og skart • Mennta- og menningarmálaráðuneytið • Menntaskólinn við
Hamrahlíð • Merkismenn ehf • Mítra ehf - Sailun hjólbarðar • Morgunblaðið • Motus á Íslandi • Myconceptstore • Nasdaq verðbréfamiðstöð hf
• Nexus afþreying ehf • Nostra ræstingar ehf • Nói-Síríus hf • Nýi ökuskólinn ehf • Orka ehf • Orkuvirki ehf • Ormsson • Ottó B. Arnar ehf • Ó.
Johnson & Kaaber ehf • Ólafur Þorsteinsson ehf • Ósal ehf • Pétur Stefánsson ehf • Poulsen ehf • Pósturinn • Prentsmiðjan Leturprent ehf •
Pökkun og flutningar ehf • Rafey ehf • Rafsvið sf • Rafver hf • Rafviðgerðir ehf • Regla - netbókhaldskerfi • Renniverkstæði Jóns Þorgrímssonar
ehf • Reykjavíkurborg • Réttur - ráðgjöf & málflutningur • Rossopomodoro, veitingastaður • Rútubílar ehf, s: 868 9430 • Saga forlag ehf •
Samtals ehf • Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-SSF • Segull ehf • SFR stéttarfélag í almannaþjónustu • Sigurraf ehf • Sjávargrillið ehf •
Skóarinn í Kringlunni ehf • Slippfélagið ehf • Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs • SM kvótaþing ehf • Smíðaþjónustan ehf • Smurstöðin Klöpp
ehf • Sólarfilma ehf • Sport Company ehf • Stansverk ehf • Stjörnuegg hf • Stólpi gámar ehf, gámaleiga- og sala • Stúdíó Stafn ehf • Suzuki bílar
hf • Sýningakerfi hf • Talenta ehf • Talnakönnun hf • Tandur hf • Tannlæknar Mjódd ehf • Tannlæknastofa Barkar Thoroddsen • Tannlæknastofa
Elínar Wang • Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur • Tannlæknastofa Gísla Vilhjálmssonar • Tannlæknastofa Sigríðar Rósu Víðisdóttur •
Tannlæknastofa Sigurjóns Arnlaugssonar ehf • Tannlæknastofa Tómasar Einarssonar • Tannlæknastofa Þórarins Jónssonar • Tark - Arkitektar •
TEG endurskoðun ehf • Tennis- og badmintonfélag Reykjavíkur • Tónastöðin ehf • Trévirki ehf • Töskuviðgerðin ehf • Umhverfisstofnun •
Útfararstofa Svafars og Hermanns ehf • Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar • Útkall ehf • Vaka ehf, björgunarfélag • Varma & Vélaverk ehf
• VATH-Verkfræðistofa Aðalsteins sf • Veitingahúsið Caruso • Veitingahúsið Fiskfélagið • Veitingahúsið Lauga-Ás • Verkfræðistofa Stanley
Pálssonar • Verkfræðistofan Skipatækni ehf • Verslunin Brynja ehf • Verslunin Rangá • Vesturröst-Sérverslun veiðimanna • Vélasalan ehf •
Vélsmiðjan Harka hf • Við og Við sf • Vilhjálmsson sf, heildverslun • Vinnumálastofnun • Víkurós ehf, bílamálun og réttingar • VM - Félag vélstjóra
og málmtæknimanna • VMB verkfræðiþjónusta, s: 863 8455 • VSÓ Ráðgjöf ehf • Wise lausnir ehf • Yrki arkitektar ehf • Þ.G. verktakar ehf •
Ögurverk ehf • Örninn ehf • Seltjarnarnes • Falleg gólf-parketþjónusta frá 1984 • H.Ó. & B. sf • Horn í horn ehf, parketlagnir • Nesskip hf •
Systrasamlagið ehf • Garðabær • Aflbinding-Járnverktakar ehf • AH Pípulagnir ehf • Bílasprautun Íslands ehf • Engilbert ÓH Snorrason
tannlæknastofa sf • First Class ehf • G.S. Ráðgjöf ehf • Garðabær • Geislatækni ehf-Laser-þjónustan • GPJ ráðgjöf ehf • H.Filipsson sf •
Hagráð ehf • Icewear • Loftorka ehf • Naust Marin • Okkar bakarí ehf • Pípulagnaverktakar ehf • Rafboði • Samhentir • Úranus ehf • Val - Ás ehf
• Vörukaup ehf, heildverslun • Öryggisgirðingar ehf • Hafnarfjörður • Aflhlutir ehf • Afltækni ehf • Ásafl ehf • BTC ehf-Musso varahlutir •
Dekkjasalan ehf • Donna ehf • DS lausnir ehf • Dverghamrar ehf • Efnamóttakan hf • Einar í Bjarnabæ ehf • Ferðaskrifstofan Gaman Ferðir •
Flensborgarskólinn • Flugmálaútgáfan ehf • Flúrlampar ehf • Friðrik A Jónsson ehf • Fura málmendurvinnslan ehf • Gaflarar ehf, rafverktakar •
Hagmálun slf • Héðinn Schindler lyftur hf • Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð • Hvalur hf • Ísfell ehf • Íslensk hollusta ehf • Kerfóðrun ehf •
Kæling ehf • Lögmenn - Hlöðver Kjartansson hrl • Lögmenn Thorsplani sf • Markus Lifenet • Músik og Sport ehf • Netorka hf • Nonni Gull •
Pappír hf • Rafgeymasalan ehf • SJ Tréverk ehf • Sjúkraþjálfarinn ehf • Skóhöllin Firði • Snyrtistofa Rósu ehf • Stálorka • Stoðtækni ehf •
Teknís ehf • Trefjar ehf • Umbúðamiðlun ehf • Víðir og Alda ehf • Víking björgunarbúnaður • VSB verkfræðistofa ehf • Álftanes • Dermis
Zen slf • Eldvarnarþjónustan ehf • Mosfellsbær • Afltak ehf • Elmir-teppaþjónusta ehf • Fagverk verktakar sf • Grillvagninn slf • Hestaleigan
Laxnesi • Kvenfélag Kjósarhrepps • Matfugl ehf • Málningarþjónusta Jónasar ehf • Mosfellsbakarí • Múr og meira ehf • Nonni litli ehf •
Vélsmiðjan Sveinn ehf • Sandgerði • Vélsmiðja Sandgerðis ehf • Garður • SI raflagnir ehf • Sporði ehf • Sveitarfélagið Garður • Hótel Hvolsvöllur
• Vík • Hótel Katla • Mýrdælingur ehf • Kirkjubæjarklaustur • Hótel Laki • Vestmannaeyjar • Bragginn sf, bílaverkstæði • Dodd merkingar •
Eyjablikk ehf • Fiskmarkaður Vestmannaeyja hf • Hárstofa Viktors • Hótel Vestmannaeyjar • Ísfélag Vestmannaeyja hf • Miðstöðin ehf •
Siglingatækni ehf • Tvisturinn ehf • Vélaverkstæðið Þór ehf • Vöruval ehf •
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Ráðstefna BHRG
Mjög athyglisverð ráðstefna var haldin á Íslandi 6. júní sl.
BHRG stofnunin í Ungverjalandi hefur staðið fyrir rannsóknum um tengsl hreyfingar og þroska heila og taugakerfis með áherslu á snemmtæka íhlutun. Dr.Katalin
Lakatos, barnasjúkraþjálfari, er stofnandi og forstöðumaður BHRG-stofnunarinnar en þar er unnið að mati
og meðferðarúrræðum fyrir börn með þroskafrávik,
hegðunarvanda og taugakerfistengd heilkenni. Börn,
þriggja mánaða og eldri, njóta meðferðarúrræða BHRG
og rannsóknir sýna að snemmtæk íhlutun er mjög mikilvæg. Sérfræðingar frá BHRG–stofnuninni kynntu áralangar rannsóknir og fulltrúar frá Slóvakíu og Rúmeníu
sögðu frá samstarfi við BHRG–stofnunina. Einnig var
kynnt á ráðstefnunni starfsemi styrktarfélags lamaðra
og fatlaðra, YAP, sem er verkefni Special Olympics á Íslandi, starf heilsuleikskóla Skóla ehf og starfsemi Fyrirburafélagsins.
Anna Siko, sendiherra Ungverjalands, sem átti að
flytja ávarp f.h. ungverska ríkisins gat ekki komið, en svo

vel vildi til að Zsigmond Perényi, ráðherra í ungversku
ríkisstjórninni, var í opinberri heimsókn á Íslandi um
þessar mundir og flutti hann ávarpið sjálfur.
Skipuleggjandi ráðstefnunnar var Krisztina G. Aueda
framkvæmdastjóri Hreyfilands en hún er samstarfsaðili
hjá BHRG og BHRG therapyst.

QUICKIE SHARK

GLÆSILEGT HANDAHJÓL
FYRIR ÁHUGA- OG KEPPNISFÓLK
• Léttur rammi
• Stillanlegur bakstuðningur sem veitir aukin þægindi
og betri árangur
• Stillanleg bakhæð 25-44 cm, halli 20º-60º
• Stillanlegur fótstuðningur, auðvelt að stilla og þrífa
• Framgaffall er bæði hæðar- og dýptarstillanlegur,
sem eykur sveigjanleika notandans
• fiyngdarpunktur er neðarlega, sem bætir
jafnvægi og gefur möguleika á meiri hraða
• Mikið úrval aukahluta og aðlögun möguleg
eftir mismunandi þörfum einstaklingsins
• Sérpöntuð vara
Nánari upplýsingar:
Herdís, sími 580 3912 / 843 3912 – herdis@fastus.is
Svava, sími 580 3911 / 843 3911 – svava@fastus.is

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16
Opið mán - fös 8:30 - 17:00
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is
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Veit á vandaða lausn

Með skýra stefnu og markmið
er meiri von um góðan árangur
Á leið að settu marki skiptir hver og einn máli
og liðsheildin ekki síst
Áfram Ísland!

Samherji trúir á mikilvægi fjölbreyttrar hreyfingar fyrir alla
og er stoltur styrktaraðili ÍF og Special Olympics

www.samherji.is

Special Olympics
Pre Games 2016
Austurríki heldur Special Olympics World Winter
Games árið 2017, en að því tilefni var 22 þjóðum boðin
þátttaka á Pre Games 2016 sem var í raun generalprufa
Austurríkismanna fyrir heimsleikana á næsta ári.
Ísland fékk úthlutaðan kvóta fyrir þrjá íþróttamenn
og var ákveðið að nýta hann að fullu. Þar sem Special
Olympics stendur fyrir svo miklu meira en það að taka
þátt á íþróttaleikum tókum við ákvörðun um að allir keppendur okkar að þessu sinni væru að taka þátt í
fyrsta sinn á slíku móti en með því vorum við að tryggja
að sem flestir fengju tækifæri til að upplifa mót í anda
Heimsleika Special Olympics.
Keppendur okkar voru þau Ásdís Ásgeirsdóttir,
Stefán Páll Skarphéðinsson og Védís Harðardóttir. Helga
Olsen og Sólveig Dröfn Andrésdóttir fylgdu liðinu í
þetta mikla ævintýri en heildarfjöldi íþróttamanna mótsins var 1017 og þeim fylgdu um 460 þjálfarar.

Við enduðum svo ferðina okkar á því að fara aftur til Vínar en þá gátum við gefið okkur tíma í smá
skoðunarferð þar sem hestvagnaferð um Vínaborg og
hátíðarkvöldverður liðstins stóð upp úr.
Texti: Helga Olsen, skautaþjálfari skautadeildar Aspar og íþróttagreinastjóri Special Olympics á
Íslandi í skautaíþróttum

Ævintýrið mikla 7. – 16. janúar 2016

Við byrjuðum á því að fljúga til Vínaborgar en þaðan
tókum við lest til Graz. Þar tók við þátttaka í Host Town
Program en erlendum liðum leikanna er boðið á útvalda staði í nágrenni leikanna til þess að kynnast enn
frekar landi og þjóð. Það var vel tekið á móti okkur og
fengum við að upplifa það allra besta sem Steinz og
nærumhverfi þeirra býður upp á. Við fórum í m.a. að
skoða heimkynni Lipizzan hestanna en þeir eru þekktir
fyrir að verða allir hvítir á fullorðinsárum og eru einstakir
sýningahestar.
Eftir það var haldið til Graz þar sem keppni í listhlaupi
á skautum fór fram. Graz er einstaklega falleg borg og
gátum við nýtt frídaga í að skoða okkur um. Við fórum
m.a. í klukkuturninn og í ævintýralest neðanjarðar auk
þess að ganga um og skoða þessa fallegu borg.
Keppnin fór vel fram að vanda og stóðu okkar keppendur sig mjög vel. Ásdís hafnaði í 4. sæti, Stefán í 3.
sæti og Védís í 3. sæti í sínum flokki.
Mikill kærleikur er á milli keppenda og eru þeir allir
hvattir til dáða. Til gamans má geta að einn grunnskóli í
Graz hafði valið að styðja Ísland í skólaverkefni Special
Olympics og áttum við því stóran hóp stuðningsmanna
í höllinni. Keppendur okkar gáfu því eiginhandaráritanir
eins og enginn væri morgundagurinn og sat fyrir á ótal
myndum.

KOMDU Í
FÓTBOLTA

Hvati 1.tbl 2016 | 11

Golfsamtök fatlaðra á Íslandi
Golfsamtök fatlaðra á Íslandi (GSFÍ) voru stofnuð 16 nóvember 2001 og verða því 15 ára á árinu. Allt frá stofnun
hafa þau staðið fyrir námskeiðum, æfingum og fræðslu um golf og golfiðkun fyrir fatlað fólk. Í dag er GSFÍ með
æfingar einu sinni í viku í Hraunkoti, æfingaaðstöðu Keilis í Hafnarfirði og eru þær alla mánudaga kl 20:00. Það er
Karl Ómar Karlson, PGA golfkennari, sem sér um kennslu.
Nokkrir félagar GSFÍ hafa æft hjá samtökunum í mörg ár og hafa náð langt í íþróttinni. Við tókum fjögur þeirra
tali og lögðum fyrir þau nokkrar spurningar.

Hvað finnst þér skemmtilegast við golf: Það er
bara svo skemmtilegt og félagskapurinn svo góður

Hvað æfir þú oft í viku: Ég æfi tvisvar í viku og reyni
að spila eins mikið og ég get á sumrin. Svo fer ég í
golfferð á haustin með fjölskyldunni og þá er spilað
á hverjum degi.
Í hverju liggja þínir styrkleikar: Upphafshögg og
járnahögg
Hvað þarft þú að bæta: Stuttaspilið
Elín Fanney Ólafsdóttir
Aldur: 22 ára
Forgjöf: 20,5

Hvenær fórst þú að æfa golf: Þegar ég var sjö ára.

Af hverju fórst þú að æfa golf: Pabbi og bróðir
minn voru í golfi og þegar við sáum auglýsingu frá
GSFÍ þá langaði mig að prufa.
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Hver er uppáhalds kylfan: Driver

Hver eru helstu afrekin á golfvellinum: Fjórða
sæti í mínum flokki á Special Olympics í Aþenu,
Grikklandi 2011.
Þriðja sæti í mínum flokki á Special Olympics í Los
Angeles, USA 2015.
Sigur í opna Bláalóns kvennamótinu 2015.

Aldur: 27 ára

Í hverju liggja þínir styrkleikar: Næ
beinum höggum með driver

Hvenær fórst þú að æfa golf: Þegar
ég var sjö–átta ára

Hver er uppáhalds kylfan: Driver

Pálmi Þór Pálmason
Forgjöf: 7,8

Af hverju fórst þú að æfa golf: Til að
verða betri en pabbi minn í golfi
Hvað finnst þér skemmtilegast við
golf: Að spila með vinum mínum
tvisvar til þrisvar í viku

Hvað þarft þú að bæta: Stutta spilið
og pútt
Hver eru helstu afrekin á golfvellinum: Fór holu í höggi og
varð í þriðja sæti í mínum flokki á
Special Olympics í Los Angles, USA
2015.

Hvað æfir þú oft í viku: Svona fimm-sex sinnum. Ég vinn á golfvellinum í
Kiðjabergi.

Þóra María Fransdóttir
Aldur: 18 ára

Forgjöf: 35,5 fékk fyrstu forgjöfina
mína núna í vor og er búin að setja
mér markmið að lækka mig í sumar.

Hvenær fórst þú að æfa golf: Ég
byrjaði í golfi þegar ég var 10 ára en
fór ekki að æfa af alvöru fyrr en fyrir
tveimur árum.

Af hverju fórst þú að æfa golf: Pabbi
dró mig með sér þegar hann frétti að
GSFÍ væri með æfingar einu sinni í
viku.
Hvað finnst þér skemmtilegast við
golf: Spila á Sveinskoti. Stundum er
samt svolítið kalt

Sveinbjörn Guðmundsson
Aldur: 24 ára

Hvað æfir þú oft í viku: Tvisvar í viku.
Einusinni með GSFÍ og einusinni með
hóp hjá golfklúbbnum Keili. Síðan
dregur pabbi mig líka á æfingar þess
á milli.
Í hverju liggja þínir styrkleikar:
Frekar jöfn og fer batnandi. Færri og
færri högg sem misheppnast, slæ ekki
langt en hitti oftast kúluna.
Hvað þarft þú að bæta: Púttin, þau
eru svolítið erfið.
Hver er uppáhalds kylfan: Driver

Hver eru helstu afrekin á golfvellinum: Eiginlega engin sérstök af því
ég er svo nýbyrjuð að spila úti á velli.
Helst að ég fékk fugl á fyrstu holunni á
Sveinkotsvellinum.

Í hverju liggja þínir styrkleikar: Upphafshögg og pútt

Forgjöf: 5,9

Hvað þarft þú að bæta: Stuttaspilið

Af hverju fórst þú að æfa golf: Pabbi
er golfari.

Hver eru helstu afrekin á golfvellinum: Sigraði 3 flokk á meistarmóti Keilis 2012.

Hvenær fórst þú að æfa golf: Þegar
ég var sjö ára.

Hver er uppáhalds kylfan: 3 tré

Hvað finnst þér skemmtilegast við
golf: Æfa mig og spila með vinum
mínum

Sigur á opna Flugfélag Íslands mótinu
2016

Hvað æfir þú oft í viku: Ég æfi þrjá
tíma á dag alla daga vikunar.
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THE FRESH FOAM 1080

EITT SKREF Í EINU OG ÞÚ KEMST NÆR ÞÍNU MARKMIÐI

HANNAÐIR EFTIR TÖLFRÆÐI OG ÁRANGRI FRÁ HLAUPURUM EINS OG ÞÉR.
MEÐ FRESH FOAM MIÐSÓLA SEM BÆTIR SVEIGJANLEIKA Í TÁBERGI OG GEFUR
GÓÐA DEMPUN. EINSTAKT ORTHOLITE INNLEGG SEM LAGAST AÐ FÆTINUM.

NEWBALANCE.IS

ÞÚ FÆRÐ NEW BALANCE Í VERSLUNUM ÚTILÍFS

Fjölskyldur
fatlaðra barna
til Winter Park
Íþróttasamband fatlaðra ásamt VMÍ hefur verið í samstarfi við NSCD Winter Park í Colorado frá árinu 2006
með það að markmiði að efla vetraríþróttir fatlaðra. Samstarfið hefur byggst á námskeiðum og ráðgjöf auk þess
sem íslenskt skíðafólk hefur æft hjá NCSD. Árið 2015
hófst nýtt spennandi samstarfsverkefni ÍF og NSCD en
markhópur er fjölskyldur fatlaðra barna. Þann 19. janúar 2015 hélt hópur til Winter Park en þarna voru á ferð
5 fjölskyldur fatlaðra barna ásamt fylgdarliði. Hópurinn
var í Winter Park í viku, prófaði alpa- og gönguskíði og
tók þátt í fjölbreyttri útivistardagskrá þar sem var farið á
kajak, hundasleðaferðir o.fl.
Leiðbeinendur frá NSCD (National Sport Center for
Disabled) sáu til þess að þess að allir fengu kennslu við
hæfi en í hópnum voru börn með mismunandi fatlan-

ir. Flest voru byrjendur en í hópnum var einnig Hilmar Snær Örvarsson sem skíðar á einu skíði og hefur
æft og keppt með ófötluðum. Öll börnin hafa sótt árleg skíðanámskeið ÍF, VMÍ og NSCD sem haldin eru í
Hlíðarfjalli og í Bláfjöllum. Tengiliður Íslands og skipuleggjandi dagskrár í Winter Park er Beth Fox sem hefur
verið leiðbeinandi námskeiðanna á Íslandi. Fulltrúi vetraríþróttanefndar ÍF, Elsa Skúladóttir sá um að samræma
undirbúning og skipulag með Beth og er óhætt að
fullyrða að þetta ferðalag skapaði skemmtilegar minningar. Allir áttu saman góða daga í Winter Park og 10
ára samstarf ÍF, VMÍ og NCSD hefur sannarlega skilað
Fjórlitur fyrir jafnt afreksfólk sem byrjendur á sviði
tækifærum,
76c + 8m
vetraríþrótta.
Fleiri myndir á myndasíðu IF www.123.is/if
100c + 65m + 30k
Letur svart

Fjórlitur
76c + 8m
100c + 65m + 30k
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ENNEMM / SÍA / NM76067

„ÉG TEK ÞÁTT
Í STÆRSTU
FJÁRÖFLUN
LANDSINS“

Safnaðu áheitum á hlaupastyrkur.is
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka er meira en bara íþróttakeppni;
það er líka tækifæri til að láta gott af sér leiða. Með því að safna
áheitum á hlaupastyrkur.is leggurðu góðu málefni lið og færð
svakalega hvatningu í kaupbæti. Skelltu þér með og taktu þátt
í stærstu fjáröflun landsins!

minaskorun.is

#mínáskorun

Íslandsleikar Special Olympics
2016 í knattspyrnu og fimleikum
Íslandsleikar Special Olympics í
knattspyrnu í samvinnu við KSÍ og íþróttafélagið

Ösp voru á Þróttarvellinum, laugardaginn 30. apríl
2016. Sérstakir gestir mættu á leikana en 2 lið frá Færeyjum kepptu í knattspyrnu og keppendur frá Færeyjum tóku þátt í vormóti Aspar í sundi. Daði Þorkelsson,
rannsóknarlögreglumaður, stýrði kyndilhlaupi lögreglumanna en þar voru í fyrsta skipti lögreglumenn
á reiðhjólum. Snorri Magnússon, formaður Landssambands lögreglumanna setti leikana ásamt keppanda
og flutti ávarp um samstarf LETR og SO á Íslandi. Á
þingi LL 2016 var lesið upp þakkarbréf frá SO á Íslandi
og ÍF vegna LETR samstarfsins og þingið samþykkti að
setja á fót sérstaka kyndilhlaupsnefnd LL. Fram kom í
máli Snorra Magnússonar að vilji er hjá LL til að vera
bakhjarl LETR á Íslandi. Samstarf við lögregluna, sem
hófst árið 2013, hefur reynst einstaklega ánægjulegt
og skapað mikla og góða stemmingu á Íslandsleikunum. Lögreglan heimsótti sundfólk á vormóti Aspar
og afhenti verðlaun ásamt því að afhenda verðlaun á
Íslandsleikunum.

Íslandsleikar Special Olympics í fimleikum

fóru fram 30. apríl 2016 í fimleikahúsi Bjarkar í Hafnarfirði en leikarnir fóru fram samhliða GK meistaramóti
FSÍ. Þar kepptu iðkendur frá Gerplu og Reykjanesbæ.
Eva Hrund Gunnarsdóttir fimleikaþjálfari hjá Gerplu
setti af stað fimleikaæfingar fyrir fatlaða í Reykjanesbæ
haustið 2015 og hópurinn þar fer sístækkandi. Það er
ljóst að þjálfarar gegna lykilhlutverki þegar unnið er
að því að fatlaðir iðkendur verði í auknum mæli hluti af
iðkendum fimleikafélaga og/eða deilda um land allt.
Það er mikils virði að Íslandsleikar Special Olympics
séu tengdir mótum FSÍ en það gerir umgjörð leikanna
mun glæsilegri en annars hefði verið.
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Kynningardagur YAP
Young Athlete Project – YAP – er verkefni á vegum alþjóðasamtaka Special Olympics sem hefur að markmiði að efla hreyfiþjálfun og bæta hreyfifærni barna með sérþarfir. Sérstök áhersla er lögð á gildi snemmtækrar
íhlutunar og að bíða ekki eftir greiningu barnsins.
14. apríl 2016 var fyrsti kynningardagur YAP á Íslandi en kynningin fór
fram í samstarfi Special Olympics á
Íslandi og heilsuleikskólans Háaleiti
á Ásbrú. Þátttakendur voru leikskólastjórar, sérkennslustjórar, umsjónarmenn hreyfiþjálfunar og annað starfsfólk leikskóla. Leikskólar,
sem fengu boð á þessa kynningu,
höfðu áður fengið almenna kynningu á verkefninu. Einnig mætti
fulltrúi Hreyfilands og fulltrúar aðildarfélaga ÍF sem eru að innleiða
YAP verkefnið. Special Olympics á
Íslandi hefur unnið að innleiðingu
YAP frá því í febrúar 2015 í samstarfi
við Special Olympics í Rúmeníu og
heilsuleikskólann Háaleiti. Verkefnið
hefur verið kynnt í leikskólum auk
þess sem aðildarfélög ÍF hafa verið
hvött til þess að hefja æfingar fyrir
ung börn. Fjörður hefur staðið að
íþróttaskóla fyrir börn í nokkur ár og
sérstakar æfingar fyrir ung börn eru
nú í boði hjá Ösp og IFR.
Kynningin fór fram í íþróttasal þar
sem börn af leikskólanum Háaleiti
fóru gegnum þrautabraut og leystu
verkefni. Að því loknu var kynnt efni
á heimasíðu SOI sem hægt er að
18 | Hvati 1.tbl 2016

nýta til að byggja upp þrautabraut í litlu og stóru rými. Farið
var yfir mælingar en allt efni er
mjög aðgengilegt og einfalt og
á að geta nýst við allar
aðstæður, hvar sem er í
heiminum.
Stýrihóp YAP verkefnisins skipa Anna K.
Vilhjálmsdóttir,
framkvæmastjóri SO á Íslandi;
Þóra Sigrún Hjaltadóttir leikskólastjóri og Ásta
Katrín Helgadóttir, íþróttakennari, báðar á heilsuleikskólanum Háaleiti, Ásbrú.
Innleiðingarstarfið byggist
á því að mynda tengslanet
fagfólks sem kynnir sér verkefnið og aðstoðar við að koma upplýsingum á framfæri. Heimsóknir á
leikskóla og kynningar á fundum
fagfólks hafa verið mjög ánægjulegar. Þar sem markvisst hreyfistarf
er í gangi sér fólk tækifæri í að aðlaga YAP verkefnið, bæði varðandi
uppsetningu þrautabrauta og útfærslu mælinga á einstaka þáttum.
Verkefnið hlaut styrk frá Toy´s
“R“us Grant árið 2016 og innleiðing

mun taka mið af áframhaldandi styrkmöguleikum. Stefnt
er að því að kynningar fari fram um
land allt.
Nýr alþjóðlegur YAP bæklingur
er í vinnslu og aðgengi að efni er
á heimasíðu SOI sem ætti að geta
stuðlað að því að allir áhugasamir geta kynnt sér verkefnið. Nánari
upplýsingar; http://goo.gl/qoCsRK

Leikskólinn Víðivellir
Leikskólinn Víðivellir í Hafnarfirði tekur þátt í YAP verkefninu en leikskólinn var áður með sérstaka deild fyrir
börn með sérþarfir og þar er mikil sérfræðiþekking til
staðar. Mikil áhersla er á hreyfingu og útisvæðið er vel
nýtt. Elstu börnin hafa undanfarin ár farið í Kaldársel og
fengið þar stórkostleg tækifæri til þjálfunar úti í náttúrunni. Frábært starf sem þarna er unnið og öll hvatning
til hreyfingar getur haft áhrif á þátttöku barna í íþróttastarfi.
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STOLTIR BAKHJARLAR

Níu í röð hjá Firði!
Fjörður varð í júnímánuði bikarmeistari fatlaðra í sundi níunda árið í röð en
Blue Lagoon bikarkeppni ÍF fór fram í Laugardalslaug.
Fjarðarliðar hafa verið sigursælir síðustu níu árin í keppninni og hlutu
12.469 stig í keppninni. Lið ÍFR hafnaði í 2. sæti með 9.879 stig og í þriðja
sæti var Ösp með 2.556 stig. Aðeins þrjú aðildarfélög ÍF sendu lið til keppni
þetta árið.
Fyrirliðarnir, Aníta Ósk Hrafnsdóttir og Hjörtur Már Ingvarsson, tóku við Blue Lagoon bikarnum mikla í mótslok en þetta er
fjórða árið í röð sem keppnin ber nafn Blue Lagoon sem er einn
af stærstu styrktar- og samstarfsaðilum Íþróttasambands fatlaðra.
Tvö Íslandsmet féllu en á mótinu er keppt í 25m laug. Hjörtur
Már Ingvarsson, Firði, setti nýtt met í 100m basksundi í flokki S6
(hreyfihamlaðir) er hann kom í bakkann á 1:37,64 mín. Þá setti
Sandra Sif Gunnardóttir, ÍFR, nýtt Íslandsmet í 100m fjórsundi S13
(sjónskertir) er hún kom í bakkann á 1:31,46 mín.
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ÁFRAM ÍSLAND!
Össur óskar keppendum á Ólympíumóti fatlaðra 2016 góðs gengis.

©ÖSSUR, 06. 2016

#MyWinningMoment

WWW.OSSUR.COM
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Paralympics (Ólympíumót fatlaðra) fer fram í ævintýraborginni Río de
Janeiro dagana 7.–18. september en þetta er í fyrsta sinn í sögunni
sem Paralympics fara fram í Suður-Ameríku. Að þessu sinni voru fimm
fræknir afreksmenn úr röðum fatlaðra frá Íslandi sem náðu tilskyldu lágmarki inn á leikana.
Í fyrsta sinn í sögunni sendir Ísland keppanda í bogfimi á Paralympics
og þá er það Íþróttasambandi fatlaðra mikið ánægjuefni að fjölgi í hópi
keppenda um einn afreksmann frá Paralympics í London 2012 þar sem
Ísland átti fjóra fulltrúa.
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Hin fimm fræknu frá Íslandi
Keppendur Íslands á Paralympics 2016
Gert er ráð fyrir tæplega 4400 keppendum á Paralympics
í Ríó 2016 frá meira en 160 þjóðlöndum. Að þessu sinni
teflir Ísland fram fimm keppendum í þremur mismunandi íþróttagreinum. Um er að ræða fjölgun um einn
íþróttamann og eina íþróttagrein frá London leikunum
2012 sem er mikið ánægjuefni.
Paralympics eru stærsti íþróttavettvangur fatlaðra afreksmanna en hvaða vonir og væntingar geta íslensku
keppendurnir leyft sér að fara með inn á leikana? Helgi
Sveinsson er fyrrverandi heimsmeistari í spjótkasti og
núverandi Evrópumeistari og heimsmethafi í grein
sinni. Helgi ætlar sér ekkert annað en gull og slíkt hið
sama má segja um Jón Margeir Sverrisson sundmann
sem hefur síðustu ár verið í toppsæti heimslistans í
200m skriðsundi þroskahamlaðra.

Bogfimimaðurinn Þorsteinn Halldórsson brýtur nú
blað í sögu íþrótta fatlaðra á Íslandi með því að verða
fyrsti Íslendingurinn til þess að keppa á Paralympics í
bogfimi. Þorsteinn missti af möguleikanum á Ríó-sætinu
á EM fyrr á þessu ári en hann arkaði þaðan til Tékklands
og skaut sér í þriðja sætið í útsláttarkeppni á trissuboga
og hafði þannig í raun síðasta farseðilinn til Ríó.
Sundkonurnar Thelma Björg Björnsdóttir og Sonja Sigurðardóttir eiga, rétt eins og strákarnir, hörku keppni fyrir
höndum. Báðar keppa þær í flokkum hreyfihamlaðra en
Sonja er að fara á sína aðra leika þar sem hún keppti í Peking 2008 en Thelma er að mæta á sína fyrstu leika.
Hin fimm fræknu eru glæsilegir fulltrúar Íslands á
stóra sviðinu en framlag þeirra til íþrótta fatlaðra á Íslandi verður seint þakkað enda eru slíkar fyrirmyndir
þyngdar sinnar virði í gulli.

Þorsteinn Halldórsson
Aldur: 46

Íþrótt/grein: Bogfimi.
Félag: Boginn.

Hvaða íþróttir hefur þú stundað: Handbolta og golf.

Upphálds íþróttin þín að frátaldri keppnisgreininni þinni: Handbolti.
Uppáhalds íþróttamaður/kona: Tiger Woods

Eftirminnilegast á íþróttaferli þínum: Að vinna sæti á Paralympics í Ríó
Markmið þín á Paralympics í Ríó: Að komast í 8 manna úrslit.
Helgi Sveinsson
Aldur: 37

Íþrótt/grein: Frjálsar–spjótkast
Félag: Ármann

Hvaða íþróttir hefur þú stundað: Handbolta, fótbolta, körfubolta, sund, borðtennis, badminton, golf og frjálsar.
Upphálds íþróttin þín að frátaldri keppnisgreininni þinni: Golf.
Uppáhalds íþróttamaður/kona: Michael Jordan.

Eftirminnilegast á íþróttaferli þínum: Heimsmeistari 2013 - heimsmethafi 2015.
Markmið þín á Paralympics í Ríó: Gull!
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Sonja Sigurðardóttir
Aldur: 26 ára.

Íþrótt/grein: Sund

Félag: Í.F.R Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík

Hvaða íþróttir hefur þú stundað: Sund, hestanámskeið, skíðanámskeið.

Upphálds íþróttin þín að frátaldri keppnisgreininni þinni: Allar íþróttir
þegar Ísland fer á stórmót.
Uppáhalds íþróttamaður/kona: Anders Olsson og Kristín Þorsteinsdóttir

Eftirminnilegast á íþróttaferli þínum: Peking 2008
þrísund

og verðlaun fyrir 150m

Markmið þín á Paralympics í Ríó: Að toppa sjálfa mig
Thelma Björg Björnsdóttir
Aldur: 20 ára

Íþrótt/grein: Sund fatlaðra

Félag: Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík

Hvaða íþróttir hrefur þú stundað: Sund

Uppáhalds íþróttin þín að frátaldri keppnisgreininni þinni: Allar íþróttir

Uppáhalds íþróttamaður/kona: Kristín Rós Hákonardóttir/Hrafnhildur Lúthersdóttir
Eftirminnileagst á íþróttaferli þínum: Bronsverðlaunin á EM í Eindhoven
2014 í 400 metra skriðsundi.

Markmið þín á Paralympics í Ríó: Vera í úrslitum í öllum sundum og að reyna
að komast á verðlaunapall að minnsta kosti einu sinni eða oftar.
Jón Margeir Sverrisson
Aldur: 23 að verða 24
Íþrótt/grein: Sund
Félag: Fjölnir

Hvaða íþróttir hefur þú stundað: Keilu og fótbolta

Upphálds íþróttin þín að frátaldri keppnisgreininni þinni: Þríþraut
Uppáhalds íþróttamaður/kona: Michael Phelps

Eftirminnilegast á íþróttaferli þínum: Að vinna gullverðlaun í London 2012 á
Paralympics
Markmið þín á Paralympics í Ríó: Að vinna gullverðlaun í 200m skriðsundi.
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Fararstjórar/þjálfarar/
aðstoðarmenn á Paralympics 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jón Björn Ólafsson – aðalfararstjóri
Hera Jóhannesdóttir – liðslæknir
Raganar Friðbjarnarson – sjúkraþjálfari
Kristín Guðmundsdóttir – landsliðsþjálfari í sundi
Ingi Þór Einarsson – landsliðsþjálfari í sundi
Kári Jónsson – landsliðsþjálfari í frjálsum íþróttum
Guðjón Einarsson – aðstoðarmaður, bogfimi
Helena Ingimundardóttir – aðstoðarmaður, sund/
frjálsar íþróttir

Hvað eru Paralympics?

Árið 2016 er Ólympíuár og að sama skapi er árið
Paralympicsár. Í íþróttum fatlaðra er hugtakið Paralympics þekkt en almennt hefur það ekki náð jafn víðtækri útbreiðslu og sjálfir Ólympíuleikarnir. Orðið Para
kemur úr grísku og þýðir „við hlið“ eða „nærri“ og
orðinu Para-lympics er því ætlað til að lýsa leikum sem
eru á borð við Ólympíuleika.
Í fljótu bragði er hægt að segja að Paralympics séu
Ólympíuleikar fatlaðra afreksmanna. Aðeins nafngiftin er önnur af augljósum ástæðum, Ólympíuleikar eru
heimsþekkt vörumerki og fötluðum því uppálagt að
markaðssetja sína eigin leika undir nafninu Paralympics.
Paralympics er sem sagt Ólympíumót fatlaðra og fara
alltaf fram í sama landi, í sömu mannvirkjum og notast
er við sama Ólympíuþorp og á Ólympíuleikunum sjálfum. Paralympics hefjast oftast um hálfum mánuði eftir
að Ólympíuleikunum lýkur.
Þegar þjóðlönd sækja um að halda Ólympíuleika eru
þau jafnframt að sækja um að halda Paralympics. Sótt er
um bæði verkefnin og samlegðaráhrifum náð fram með
um það bil mánaðarlangri samfelldri íþróttahátíð sem
hefst með Ólympíuleikunum og lýkur með Paralympics.
Þetta árið fara Ólympíuleikarnir og Paralympics fram
í Ríó de Janeiro í Brasilíu. Ólympíuleikarnir fara fram 5.21. ágúst en Paralympics fara fram 7.-18. september.
Íþróttagreinarnar sem boðið er uppá á Paralympics eru
margar þær sömu og á Ólympíuleikunum, með undantekningum þó.
Greinarnar sem í boði verða á Paralympics 2016 eru:
Bogfimi, frjálsar, boccia, kanóróður, hjólreiðar (braut
og vegur), hesta íþróttir, fimm manna knattspyrna, sjö
manna knattspyrna, blindrabolti, júdó, lyftingar, róður,
siglingar, skotfimi, sund, borðtennis, þríþraut, sitjandi
blak, hjólastólakörfuknattleikur, hjólastólatennis, hjólastólaskylmingar og hjólastólaruðningur.
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Á Paralympics eru ekki jafn margir keppendur og á
Ólympíuleikunum. Er þar helst að nefna að iðkendur úr
röðum fatlaðra þurfa margir hverjir sérstaka aðstoðarmenn þannig þarf blindur sundmaður aðstoðarmann/
þjálfara á báðum endum sundlaugarinnar til þess að
„tappa“ eða banka í og láta vita hvenær sundmaður
er að nálgast bakkann. Svona er þetta í fjölmörgum
greinum og því viðbúið að á Paralympics séu mun fleiri
aðstoðarmenn meðal íþróttamanna heldur en nokkur
tímann á Ólympíuleikunum. Í ár verða um 4000 íþróttamenn sem fá keppnisrétt á Paralympics en þeir eru um
helmingi fleiri á Ólympíuleikunum.
Á Paralympics keppa eingöngu fatlaðir íþróttamenn
og koma þeir úr hópi þroskahamlaðra, hreyfihamlaðra og sjónskertra/blindra. Ísland hefur tekið þátt á
Paralympics allt frá árinu 1980 og hafa fatlaðir íslenskir
afreksmenn unnið til 98 verðlauna og þar af 37 gullverðlauna. Síðasti maður sem fór á pall á Paralympics fyrir
Íslands hönd var Jón Margeir Sverrisson í London 2012
þegar hann varð Paralympic-meistari í 200m skriðsundi
þroskahamlaðra. Þar setti Jón Margeir nýtt heimsmet
og þar með Evrópumet og Paralympic-met.

Nokkrar staðreyndir:
l

l

l

Fyrstu Paralympics fóru fram í Róm á Ítalíu árið 1960
þar sem 400 íþróttamenn frá 23 löndum tóku þátt.
Fyrstu Winter Paralympics fóru fram árið 1976 í
Örnsköldsvik í Svíþjóð.
Frá Ólympíuleikunum í Kóreu 1988 og Vetrarólympíuleikunum í Albertville í Frakklandi 1992
og allar götur síðan hafa Paralympics farið fram að
loknum Ólympíuleikum á sama stað, við sömu aðstæður og jafnan verið um tvær–þrjár vikur á milli
leikanna.

Verðlaunahafar á
Ólympíumótum fatlaðra
Staður
Holland / Arnhem

Ár
1980

Nafn
Sigurrós Karlsdóttir
Jónas Óskarsson
USA / New York
1984 Jónas Óskarsson
(hreyfihamlaðir)
Sigrún Pétursdóttir
Oddný Óttarsdóttir
Haukur Gunnarsson
Hafdís Ásgeirsdóttir
Hafdís Gunnarsdóttir
Bretland/Stoke
1984 Anna Geirsdóttir
Mandev. (mænuskaðaðir)
Edda Bergmann
Suður-Kórea/Seoul
1988 Haukur Gunnarsson
Lilja M. Snorradóttir
Jónas Óskarsson
Geir Sverrisson
Ólafur Eiríksson
Sóley Axelsdóttir
Spánn/Barcelóna
1992 Geir Sverrisson
(hreyfihamlaðir)
Ólafur Eirkíksson
Lilja María Snorradóttir
Kristín Rós Hákonardóttir
Rut Sverrisdóttir
Birkir Rúnar Gunnarsson
Haukur Gunnarsson
Spánn/Madrid
1992 Sigrún Huld Hrafnsdóttir
(þroskahamlaðir)
Guðrún Ólafsdóttir
Bára B. Erlingsdóttir
Katrín Sigurðardóttir
USA/Atlanta
1996 Kristín Rós Hákonardóttir
Ólafur Eirkísson
Pálmar Guðmundsson
Birkir Rúnar Gunnarsson
Sigrún Huld Hrafnsdóttir
Geir Sverrisson
Ástralía/Sydney
2000 Kristín Rós Hákonardóttir
Grikkland/Aþena
2004 Kristín Rós Hákonard.
Jón Oddur Halldórsson
Kína/Peking
2008 Enginn
England/London
2012 Jón Margeir Sverrisson
Heildarverðlaun á Ólympíumótum: 97

Félag
Akur
ÍFR/Völsungur
ÍFR/Völsungur
ÍFR
ÍFR
ÍFR
Akur
ÍFR/KR
ÍFR
ÍFR
ÍFR
Tindastóll
ÍFR/Völsungur
UMFN
ÍFR
ÍFR
UMFN/Ármann
ÍFR/KR
SH
ÍFR
Akur/Óðinn
ÍFR
ÍFR/Ármann
Ösp
Ösp
Ösp
Ösp
ÍFR
ÍFR/SH
ÍFR
ÍFR/Ægir
Ösp
Ármann
ÍFR
ÍFR
Reynir/Árm

Grein
Sund
Lyftingar
Sund
Sund
Sund
Frjálsar
Borðtennis
Borðtennis
Sund
Sund
Frjálsar
Sund
Sund
Sund
Sund
Sund
Sund/frj.
Sund
Sund
Sund
Sund
Sund
Frjálsar
Sund
Sund
Sund
Sund
Sund
Sund
Sund
Sund
Sund
Frjálsar
Sund
Sund

Gull
1

Fjölnir/Ösp

Sund

1
37

Silfur

1
1

1
1

1
2

9
5
4
4
3
1
1

2
1

1
1

1
1

2
2
1
1
1

3
1
2

19

Brons
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
4
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2

42
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Ólympíumótsfarar
ÍF frá upphafi
London, Bretland

30. ágúst – 10. september 2012
Helgi Sveinsson, Ármann – frjálsar
Jón Margeir Sverrisson, Fjölnir – sund
Matthildur Ylfa Þorsteinsdóttir, ÍFR – frjálsar
Kolbrún Alda Stefánsdóttir, Firði – sund

Peking, Kína

6. – 17. september 2008
Sonja Sigurðardóttir, ÍFR – sund
Eyþór Þrastarson, ÍFR – sund
Þorsteinn Sölvason, ÍFR – lyftingar
Baldur Ævar Baldursson, Snerpu – frjálsar íþróttir
Jón Oddur Halldórsson, Reyni Hellissandi – frjálsar

Aþena, Grikkland

17. – 28. september 2004
Kristín Rós Hákonardóttir, ÍFR – sund
Jón Oddur Halldórsson, Reyni Hellissandi – frjálsar
Jóhann Rúnar Kristjánsson, Nesi Reykjanesbæ
– borðtennis

Sydney, Ástralía

18. – 29. október 2000
Kristín Rós Hákonardóttir, ÍFR – sund
Bjarki Birgisson, ÍFR – sund
Pálmar Guðmundsson, ÍFR – sund
Gunnar Örn Ólafsson, Ösp – sund
Geir Sverrisson, Breiðabliki – frjálsar íþróttir
Einar Trausti Sveinsson, Kveldúlfi – frjálsar íþróttir
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Atlanta, Bandaríkjunum

16. – 25. ágúst 1996
Kristín Rós Hákonardóttir, ÍFR – sund
Pálmar Guðmundsson, ÍFR – sund
Ólafur Eiríksson, ÍFR/SH – sund
Birkir Rúnar Gunnarsson, ÍFR/Ægi – sund
Gunnar Þór Gunnarsson, Suðra – sund
Anna Rún Kristjánsdóttir, Akri/Óðni – sund
Sigrún Huld Hrafnsdóttir, Ösp – sund
Bára B. Erlingsdóttir, Ösp – sund
Geir Sverrisson, Ármanni – frjálsar íþróttir
Haukur Gunnarsson, ÍFR – frjálsar íþróttir

Barcelona, Spáni – hreyfihamlaðir

3. – 14. september 1992
Kristín Rós Hákonardóttir, ÍFR – sund
Sóley Axelsdóttir, ÍFR – sund
Halldór Guðbergsson, ÍFR – sund
Birkir Rúnar Gunnarsson, ÍFR – sund
Ólafur Eiríksson, ÍFR/KR – sund
Svanur Ingvarsson, Suðra – sund
Rut Sverrisdóttir, Akri/Óðni – sund
Lilja María Snorradóttir, SH – sund
Geir Sverrisson, Ármanni – sund og frjálsar íþróttir
Haukur Gunnarsson, ÍFR – frjálsar íþróttir
Elvar Thorarensen, Akri – borðtennis
Jón Heiðar Jónsson, Akri – borðtennis

Madrid, Spáni – þroskahamlaðir
13. – 20. september 1992
Sigrún Huld Hrafnsdóttir, Ösp – sund
Bára B. Erlingsdóttir, Ösp – sund
Guðrún Ólafsdóttir, Ösp – sund
Magnfreð I. Jensson, Ösp – sund
Katrín Sigurðardóttir, Suðra – sund
Gunnar Þór Gunnarsson, Suðra – sund
Aðalsteinn Friðjónsson, Eik – frjálsar íþróttir
Stefán Thorarensen, Akri – frjálsum íþróttum

Seoul, Suður–Kórea

15. – 24. október 1988
Kristín Rós Hákonardóttir, ÍFR – sund
Sóley Axelsdóttir, ÍFR – sund
Sigrún Pétursdóttir, ÍFR – sund
Ólafur Eiríksson, ÍFR – sund
Halldór Guðbergsson, ÍFR – sund
Jónas Óskarsson, ÍFR/Völsungi – sund
Geir Sverrisson, UMFN – sund
Lilja María Snorradóttir, UMF Tindastól – sund
Gunnar Valur Gunnarsson, Suðra – sund
Rut Sverrisdóttir, Akri/Óðni – sund
Reynir Kristófersson, ÍFR – frjálsar íþróttir
Haukur Gunnarsson, ÍFR – frjálsar íþróttir
Arnar Klemensson, Viljanum – frjálsar íþróttir
Elvar Thorarensen, Akri – borðtennis

Arnhem, Hollandi

21. júní – 5. júlí 1980
Edda Bergmann, ÍFR – sund
Hörður Barðdal, ÍFR – sund
Jónas Óskarsson, ÍFR/Völsungi – sund og lyftingar
Snæbjörn Þórðarson, ÍFA – sund
Sigurrós Karlsdóttir, ÍFA – sund og borðtennis
Elsa Stefánsdóttir, ÍFR – borðtennis
Guðný Guðnadóttir, ÍFR – borðtennis
Viðar Guðnason, ÍFR – borðtennis
Guðmundur Gíslason, ÍFA – borðtennis og frjálsar
Arnór Pétursson, frjálsar íþróttir og lyftingar
Guðjón Skúlason, ÍFR – frjálsar íþróttir
Sigmar Maríusson, ÍFR – lyftingar

New York, Bandaríkjunum

16. – 30. júní 1984 – hreyfihamlaðir
Sigrún Pétursdóttir, ÍFR – sund
Oddný Óttarsdóttir, ÍFR – sund
Jónas Óskarsson, ÍFR/Völsungi – sund
Snæbjörn Þórðarson, Akri – sund
Eysteinn Guðmundsson, UMFB Bolungarvík – sund
Hafdís Gunnarsdóttir, ÍFR/KR – borðtennis
Hafdís Ásgeirsdóttir, Akri – borðtennis
Sævar Guðjónsson, ÍFR – borðtennis
Haukur Gunnarsson, ÍFR – frjálsar íþróttir
Guðjón Skúlason, ÍFR – frjálsar íþróttir

Stoke Mandeville, Bretlandi

22. júlí – 1. ágúst 1984 – mænuskaðaðir
Edda Bergmann, ÍFR – sund
Anna Geirsdóttir, ÍFR – sund
Reynir Kristófersson, ÍFR – fjálsar íþróttir
Baldur Guðnason, ÍFR – frjálsar íþróttir
Andrés Viðarsson, ÍFR/USVS – frjálsar íþróttir
Elsa Stefánsdóttir, ÍFR – borðtennis
Guðný Guðnadóttir, ÍFR – borðtennis
Viðar Guðnason, ÍFR – borðtennis
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Hægt er að
meðhöndla
þurra húð

Fituinnihald

47%

Decubal original clinic cream
Klassískt krem fyrir daglega umönnun
þurrar og viðkvæmrar húðar. Má nota daglega til
að fyrirbyggja þurra húð. Inniheldur dimethicone, sem
mýkir og skilur eftir verndandi lag sem hjálpar til við að
viðhalda rakanum í húðinni.
Má nota frá toppi til táar, bæði fyrir börn og fullorðna.

Decubal shower & bath oil
Ef daglega sturtan veldur þurri og ertandi húð þá mælum við
með að skipta út hefðbundinni sápu fyrir shower & bath oil
til daglegra nota. Hún gefur húðinni raka á meðan
þú baðar þig.
Decubal shower & bath oil inniheldur
rakagefandi og mýkjandi efni eins og kamillu,
E-vítamín og náttúrulegar olíur.

Fituinnihald

38%

Allar Decubal vörur eru öruggar, mildar og rakagefandi ásamt því að vinna gegn þurri húð. Decubal er alhliða húðvörulína og
hentar öllum í fjölskyldunni. Decubal er algjörlega laust við ilmefni, litarefni og parabena og er eingöngu selt í apótekum.
Án parabena, ilm- og litarefna.
Í okkar kalda, norræna loftslagi er þurr húð algengt vandamál – bæði hjá börnum og fullorðnum.

RÚV í Ríó

Íþróttafréttamaðurinn
Hans
Steinar Bjarnason og kvikmyndatökumaðurinn
Óskar
Nikulásson verða fulltrúar Ríkisútvarpsins í Ríó og munu færa
Íslendingum allt það helsta frá
Paralympics. Óskar er á leið á
sína aðra Paralympics á ferlinum en hann var einnig í Peking
2008 eins og sést á meðfylgjandi mynd.
„Ég er búinn að fara á þrenna Ólympíuleika (Aþenu,
Peking og London) og einu sinni á Paralympics. Ég fór
á mitt fyrsta Ólympíumót fatlaðra í Peking 2008 og það
var örugglega ein skemmtilegasta vinnuferð sem ég
hef farið á vegum RÚV. Þó svo keppnisskap fatlaðra
væri síst minna en hinna, þá var léttur andi í hópnum
og mikil gleði með það að vera komin á ÓL. Þetta mót
er að vissu leyti skemmtilegra fyrir okkur fjölmiðlamenn
(heldur en ÓL), þar sem allt aðgengi er auðveldara. Á
ÓL er gríðarlegur fjöldi fjölmiðla og oft erfitt fyrir okkur
að vinna vinnu okkar. Í Peking 2008 eltum við (ég og
Adolf Ingi) hópinn út um allt og fórum td. í skoðunarferðir um borgina og á múrinn. Ég er mjög spenntur fyrir Ríó
og hlakka til að vinna með því góða fólki sem þar keppir
og ekki síst þeim sem að keppendum standa.“

Morgunblaðið í Ríó

Kristján Jónsson, íþróttafréttamaður hjá Morgunblaðinu,
verður tíðindamaður síns miðils á Paralympics en hann fjallaði m.a. um Ólympíuleikana í
London 2012.
„Ég neita því ekki að tilhlökkunin er farin að aukast verulega eftir því sem nær dregur. Í
fyrstu þótti manni haustið 2016
vera nokkuð fjarlæg tímasetning en nú fer bara að koma að þessu. Ég hef ekki kynnst
Paralympics nema í gegnum fjölmiðla og því verður
mótið ný reynsla fyrir mig. Ég hef þó verið svo lánsamur
að sækja stóra alþjóðlega íþróttaviðburði starfsins vegna
og var til dæmis á Ólympíuleikunum í London fyrir fjórum árum. Ég ímynda mér svona fyrirfram að Paralympics
sé svipuð upplifun hvað viðburðinn sjálfan varðar.
Morgunblaðið/mbl.is var einnig með í för á Paralympics
fyrir fjórum árum og kom það vel út fyrir fjölmiðla okkar. Enda sló Jón Margeir rækilega í gegn á mótinu eins
og flestir muna. Hvað staðsetninguna varðar þá verður
það vitaskuld talsvert meiri upplifun að koma til Ríó heldur en til London. Bæjarstæðið mun vera með þeim tilkomumestu í veröldinni að sögn kunnugra,“ sagði Kristján sem reiknar með því að bæði Jón Margeir og Helgi
Sveinsson blandi sér í verðlaunabaráttu.
„Þegar kemur að stórmótum er ávallt erfitt að átta sig
á við hverju má búast af keppendum. Spennustigið er
með hæsta móti enda eru margir keppendur með hugann við þetta mót í fjögur ár áður en á hólminn er komið. En eins og aðrir þá reikna ég með því að Jón Margeir
og Helgi blandi sér báðir í baráttuna um verðlaun enda
er full innistæða fyrir slíkum væntingum. Ýmislegt þarf
þó að ganga upp til að þeim takist að komast á efsta
þrep á verðlaunapallinum. Grein Helga, spjótkastið, er
til dæmis geysilega tæknilega erfið grein og smávægileg atriði geta stytt köstin um marga metra. En þessir
tveir eru til alls líklegir og eitthvað segir mér að fleiri
íslenskir keppendur komi til með að ná langt. Góður
árangur Íslendinga gefur vinnuferðum sem þessum gífurlega mikið gildi fyrir okkur fjölmiðlafólkið.“
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Ísland og Macron saman í Ríó

Íslenski Paralympic-hópurinn mun klæðast ítalska
íþróttavörufatnaðinum Macron á meðan leikunum í
Brasilíu stendur en fyrr á þessu ári gerðu Íþróttasamband fatlaðra og Macron á Íslandi með sér samstarfs- og
styrktarsamning sem gildir fram yfir Vetrar-Paralympics
2018.
Þegar hafa íslenskir keppnishópar klæðst Macron–
fatnaði á Evrópumeistaramótum sumarsins og er mikil
ánægja á meðal íþróttamanna og starfsmanna ÍF með
þennan nýja samstarfssamning. Þannig verður íslenski
hópurinn vel klæddur í línu frá Macron þegar hann
gengur inn á hinn heimsfræga Maracana–leikvang í Ríó
við opnunarhátíð Paralympics þann 7. september.
Macron hefur höfuðstöðvar í Bologna á Ítalíu en það
voru eigendur Macron Store í Reykjavík, þeir Hafþór
Hafliðason og Halldór Birgir Bergþórsson, sem undirrituðu nýja samninginn ásamt Sveini Áka Lúðvíkssyni
formanni Íþróttasambands fatlaðra, í aprílmánuði þessa
árs.
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Staðreyndir um Paralympics 2016

• Fer fram dagana 7.-18. september.
• Um 4350 keppendur frá meira en 160 þjóðlöndum.
• 22 íþróttagreinar með rúmlega 500 verðlaunaaf
hendingum.
• 9,9% auking er á þátttöku kvenna í Ríó frá London
-leikunum 2012.
• Kanóróður og þríþraut verða á Paralympics í fyrsta
sinn í Ríó.

Vinsamlegast bókið heimsóknina fyrirfram á www.bluelagoon.is
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Íslandsmót 2016
Kveikti í mér að hafa mótið á heimavelli!

Íslandsmót Íþróttasambands fatlaðra í boccia, sundi og
lyftingum fór fram í Reykjanesbæ dagana 12.-13. mars
í samstarfi við Íþróttafélagið Nes. Vegna árekstra í dagskrá við Borðtennissamband Íslands var Íslandsmót ÍF
í borðtennis fært fram í aprílmánuð og fór það fram í
Grindavík en það var í fyrsta sinn sem mótshluti á vegum Íþróttasambands fatlaðra fer fram í bæjarfélaginu.
Íþróttafélagið Nes á mikið lof skilið fyrir góða umgjörð
á mótinu en keppni í boccia fór fram í íþróttahúsinu við
Sunnubraut þar sem sveit Akurs-B varð Íslandsmeistari
í 1. deild. Sveitina skipuðu Védís Elva Þorsteinsdóttir,
Helga Helgadóttir og Íris Ósk Vigfúsdóttir.
Sundkeppnin fór fram í Vatnaveröld í Reykjanesbæ þar sem fjögur ný Íslandsmet litu dagsins ljós. Tvö
metanna komu fyrri keppnisdaginn en þar voru þær
Sandra Sif Gunnarsdóttir og Sonja Sigurðardóttir að
verki. Sandra Sif setti nýtt Íslandsmet í 200m skriðsundi
í flokki S13 (sjónskertir) er hún synti á tímanum 2:59,66
mín. Sonja setti svo nýtt Íslandsmet í 100m baksundi í
flokki S4 (hreyfihamlaðir) er hún synti á tímanum 2:15,88
mín.
Næstu tvö met voru í boðsundi og féllu á síðari degi
keppninnar. Í boðsundinu setti sveit Fjarðar nýtt met í
4x100m skriðsundi í flokki S14 (þroskahamlaðir) en tími
sveitarinnar var 4.52,79 mín. Sveitina skipuðu Ásmundur Þ. Ásmundsson, Ragnar Ingi Magnússon, Adrian
Erwin og Róbert Ísak Jónsson.
Seinna metið í boðsundinu var sett af ÍFR í flokki
heyfihamlaðra í 4x50m skriðsundi en sveitin kom í bakkann á tímanum 3:02,63 mín. Sveitina skipuðu Sonja Sigurðardóttir, Thelma Björg Björnsdóttir, Guðmundur Hákon Hermannsson og Guðmundur Karlsson.

Kristín með Evrópumet í Vatnaveröld

Sundkonan Kristín Þorsteinsdóttir frá Ívari á Ísafirði setti
á mótinu nýtt Evrópumet í flokki S16 (Downs-heilkenni).
Kristín kom þá í bakkann á tímanum 38,42 sek. í 50m
skriðsundi en fyrra metið, sem staðið hafði frá júní 2015,
var í eigu hinnar ítölsku Mariu Bresciani og var 39,66
sek. svo Kristín bætti metið um rúma sekúndu. Glæsilegur árangur hjá Ísfirðingnum öfluga.

Lyftingakeppni mótsins fór fram hjá Lyftingadeild
Massa í Ljónagryfjunni í Njarðvík þar sem Hulda Sigurjónsdóttir frá Suðra setti tvö ný Íslandsmet. Hulda setti
metin í -80kg flokki þroskahamlaðra kvenna þegar hún
lyfti 65 kg í bekkpressu og 117,5 kg í réttstöðulyftu.
Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum innanhúss var
haldið í fyrsta sinn samhliða Meistaramóti FRÍ í febrúarmánuði. Fyrsta mótið, sem keyrt var samhliða, var utanhúss mótið fyrrasumar. Á Meistararamóti Íslands 2016,
sem fór fram, undir góðri stjórn Ármenninga, voru 165
keppendur frá FRÍ og 30 keppendur frá ÍF.
Frjálsíþróttanefnd ÍF, Kári Jónsson, landsliðsþjálfari ÍF,
fulltrúar Ármanns og FRÍ stóðu saman að því að skipuleggja samstarfið og það er sérlega ánægjulegt að sjá
hvað vel hefur tekist til. Góður grunnur hefur verið lagður að framtíðarsamstarfi varðandi skipulag Íslandsmóts
ÍF í frjálsum íþróttum. Þetta fyrirkomulag gefur fötluðu
íþróttafólki ný tækifæri og skapar glæsilega umgjörð
um Íslandsmót fatlaðra sem sannarlega skilaði sér í árangri íþróttafólksins, en alls settu keppendur á vegum
ÍF 13 Íslandsmet.
Eftirtalin félög áttu fulltrúa í keppendahópi ÍF: Umf.
Afturelding, Umf. Njarðvíkur, Ármann, Eik, ÍFR, Nes og
Suðri.
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Metin sem féllu í Laugardal þessa helgi:
Grein

60m
60m

200m
200m
400m
400m
800m
800m
3000m
3000m
Langstökk
Þrístökk
Kúluvarp 4kg

Nafn

Kristófer Fannar Sigmarsson
Arnar Helgi Lárusson

Kristófer Fannar Sigmarsson

Arnar Helgi Lárusson

Kristófer Fannar Sigmarsson

Arnar Helgi Lárusson

Kristófer Fannar Sigmarsson
Michell Thor Messelter
Kristófer Fannar Sigmarsson

Pálmi Guðlaugsson
Stefanía Daney Guðmundsdóttir
Kristófer Fannar Sigmarsson
Guðrún Hulda Sigurjónsdóttir

Fæðingarár
1991
1976
1991
1976
1991
1976
1991
1990
1991
1987
1997
1991
1985

Flokkur

91 T20
77 T53
91 T20
77 T53
91 T20
77 T53
91 T20
90 T35
91 T20
87 T35-38
97 F20
91 F20
85 F20

Félag

Eik
Njarðvík
Eik

Njarðvík
Eik

Njarðvík
Eik
ÍFR
Eik
ÍFR

Eikr
Eik
Suðri

Árangur
7,85 sek
12,45 sek

27,09 sek
34,04 sek
60,39 sek
72,27 sek
2:42,64 sek
3:22,74 sek
14:03,17 sek
20:15,79 sek
4,60 m

11,09 m
10,19 m

Árnason var félagi Jóhanns í tvíliðaleiknum og fagnaði
með honum gullinu. Í mótslok í Grindavík kom Þorsteinn
Gunnarsson, sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs
Grindavíkurbæjar, færandi hendi með forláta köku og
léttar veitingar sem mótsgestum var boðið upp á.
„Mótið í Grindavík kveikti í mér því Íþróttafélagið
Nes var að halda þetta í fyrsta sinn og það inni á mínu
svæði,“ sagði Keflvíkingurinn Jóhann Rúnar sem lætur
vel að sér kveða á mótum innanlands þó afreksspaðinn
sé kominn á hilluna frægu. „Það voru teknar nokkrar léttar æfingar fyrir mótið en ég tók ekkert endilega mið á
að vinna þrefalt þetta árið heldur vera með og sjá hvar
ég væri staddur þar sem ég var búinn að slá svo lítið
fram að móti. Þegar á hólminn var komið reyndist bara

Í hópi Íslandsmethafa var Hulda Sigurjónsdóttir sem
sýndi enn einu sinni hve öflug hún er, þegar hún kastaði
10,19 m í kúluvarpi á Íslandsmóti ÍF. Hulda hefur sýnt
óþrjótandi metnað og eljusemi á vegferð sinni sem
kúluvarpari. Markmið hennar er að ná lágmarki til að
komast á Paralympics í Ríó 2016 og þá þarf hún að kasta
11 metra. Það vantar því „aðeins“ 81 cm upp á að markmiðinu sé náð.
Íþróttafélagið Eik fór mikinn á mótinu með alls 31
verðlaun!

Jóhann Rúnar vann þrefalt – Íslandsmót ÍF
2016

Í fyrsta sinn í sögunni fór mótshluti Íslandsmóts Íþróttasambands fatlaðra fram í Grindavík þegar Íslandsmót ÍF
í borðtennis var leikið í Mustad-höll þeirra Grindvíkinga.
Kempan Jóhann Rúnar Kristjánsson fór mikinn á mótinu
og hafði sigur í öllum flokkum - sitjandi flokki, tvíliðaleik
og opnum flokki. Jóhann hefur verið fremsti borðtennisspilari fatlaðra um árabil og hefur engu gleymt. Viðar
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vera eitthvað gamalt og gott í kistunni eins og maður
segir og það nýttist vel á mótinu.“
Borðtennis fatlaðra er fjölbreytt grein þannig geta
einstaklingar í hjólastólum mætt standandi einstaklingum í opnum flokkum og þá kemur „reynslukistan“ sem
Jóhann talar um sér oft ansi vel.
„Þetta er ofboðsleg kistugrein. Í borðtennis er gott að
fara inn á reynslubankareikninginn sinn og ná í eitthvað
gamalt og gott sem hefur verið að ávaxtast í gegnum
árin. Aðalatriðið var samt að vera með á mínu heimasvæði og taka þátt í þessu fyrsta móti ÍF í borðtennis í
Grindavík. Hvað mig og framtíðina varðar stendur nú
bara til að dúlla sér í íþróttinni hér innanlands, afreksmennskan er annað hvort á fullu eða ekki, það er ekk-

ert þar á milli,“ sagði Jóhann sem ferðast hefur um allan
heim á afreksferli sínum og mætt mörgum af bestu
borðennismönnum heims í hjólastólaflokki. Hann lítur
björtum augum til framtíðar því upprennandi spilarar
eru á ferðinni þó þeir séu ekki fjölmennir.
„Borðtennis er fámenn grein í röðum fatlaðra en ég
sé góða hluti gerast hægt. Ný andlit eru að koma inn
og þar eru áhugasamir einstaklingar á ferðinni. Mér líst
vel á þetta ungviði þó þau séu fá og nefni dæmi um þá
Hilmar og Nóna hjá ÍFR. Það þarf að halda vel utan um
krakkana og halda þeim við efnið,“ sagði þrefaldur Íslandsmeistarinn Jóhann Rúnar Kristjánsson.

Pálmi kláraði hálfan járnmann

10 framúrskarandi Íslendingar

Þann 3. júlí lauk Pálmi Guðlaugsson, Firði 3, hálfum
járnmanni sem fram fór á vegum 3SH. Þegar Hvati fór
í prentun var enn verið að bíða staðfestingar á því að
Pálmi væri fyrstur fatlaðra Íslendinga til þess að ljúka
hálfum járnmanni.
Pálmi kom í mark á 8:04,37 klst. og hafnaði í 19. sæti en
hálfur járnmaður er 1,9 km. sund, 90 km. hjólreiðar og
að lokum 21,1 km. hlaup eða hálfmaraþon. Harkan sex
enda Pálmi ekki þekktur fyrir neitt annað en mikið og
gott keppnisskap.

Arna Sigríður Albertsdóttir, Kristín Þorsteinsdóttir og Jón Margeir
Sverrisson voru í hópi 10 einstaklinga sem fengu tilnefningu sem framLjósmynd/ Helgi Hinriksson – Pálmi í hjólahluta járnmannsins.

úrskarandi ungir Íslendingar, Topp 10. Til hamingju með að vera valin
í þennan glæsilega hóp ungs fólks.
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Við styðjum
Íþróttasamband fatlaðra
Kópavogur • ALARK arkitektar ehf • Allianz á Íslandi hf • Á. Guðmundsson ehf • Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf • Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf
• Bílaklæðningar hf • Bílalakk ehf • Bílaleiga Reykjavíkur • Bílaskjól bifreiðasmiðja • Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf • Bílrúðumeistarinn slf
• Brunabótafélag Íslands • BSA varahlutir ehf • Byggðaþjónustan bókhald og ráðgjöf • Conís ehf verkfræðiráðgjöf • Delíla og Samson sf •
Digranessókn • Fasteignamiðstöðin ehf • Fasteignasalan Þingholt ehf • Fidesta ehf viðskiptaráðgjöf-www.fidesta.com • Fjárstoð ehf •
Flugfreyjufélag Íslands • GG Sport • GK heildverslun ehf • Hafið-fiskverslun ehf • Hamraborg ehf • Hegas ehf • Hjörtur Eiríksson sf • Hlynur
grafísk hönnun • Hringás ehf • Húsfélagaþjónustan ehf • Ingi hópferðir ehf • Ingimundur Einarsson ehf málari • Init ehf • Íshúsið ehf • Íspan ehf
gler og speglar • Klukkan úr og skartgripir • Kópavogsbær • Lakkskemman ehf • Laser-tag Ísland • Litlaprent ehf • Loft og raftæki ehf •
Lögmannsstofa Guðmundar Þórðarsonar og fasteignasala Kópavogs • MHG verslun ehf • Norm X ehf • Ólafssynir ehf • Pottagaldrar ehf •
Rafbreidd ehf heimilistækjaviðgerðir • Raftækjavinnustofa Einars Stefánssonar • Sérmerkt ehf • Skalli • Slot ehf • Slökkvitækjaþjónustan ehf •
Sports Direct • Sportvörur • Svanur Ingimundarson málari • Söguferðir ehf • Tengi ehf • Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf •
Ungmennafélagið Breiðablik • Vatnsvirkinn-www.vatnsvirkinn.is • Vélaleiga Auberts Högnasonar ehf • Viðskiptaþjónusta ÁGG ehf • Ýmus ehf
heildverslun • Zenus sófar • Reykjanesbær • Bílnet ehf • DMM Lausnir ehf • Efnalaugin Vík ehf • Ellert Skúlason hf • Fjölbrautaskóli Suðurnesja
• Hópferðir Sævars, s: 421 4444 • M² Fasteignasala & Leigumiðlun • Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum • Nesraf ehf • Plastgerð Suðurnesja
ehf • Prentsmiðjan Stapaprent • Ráin, veitingasala • Sjúkraþjálfun Suðurnesja ehf • Skartsmiðjan • Skipasmíðastöð Njarðvíkur hf • Skólamatur
ehf • Soho veisluþjónusta • Sporthúsið Reykjanesbæ • Tannlæknastofa Benedikts • Toyota Reykjanesbæ • Verkalýðs- og sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis • Verkfræðistofa Suðurnesja hf • Verslunarmannafélag Suðurnesja • Vísir, félag skipstjórnarmanna á Suðurnesjum •
Akranes • Akraborg ehf • Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar • Bílver, bílaverkstæði ehf • Brautin ehf • Fasteignasalan Hákot • Gjafavöruverslunin
@Home • Grastec ehf • Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar • Skessuhorn ehf-Fréttaveita Vesturlands • Smurstöð Akraness sf • Snókur verktakar
ehf • Spölur ehf-Hvalfjarðargöng • Ver ehf • Verslunin Einar Ólafsson ehf • Þorgeir og Ellert hf • Borgarnes • Eyja- og Miklaholtshreppur,
Snæfellsnesi • Icelandair Hótel Hamar • Kvenfélag Stafholtstungna • Landnámssetur Íslands • Ræktunarstöðin Syðra-Lágafelli ehf • Samtök
sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi • Skorradalshreppur • Reykholt • Garðyrkjustöðin Sólbyrgi • Stykkishólmur • Ásklif ehf • Bókhaldsstofan
Stykkishólmi ehf • Málflutningsstofa Snæfellsness • Sæferðir ehf • Grundarfjörður • Ragnar og Ásgeir ehf • Þjónustustofan ehf • Ólafsvík •
Ingibjörg ehf • Litlalón ehf • Rafn ehf • Verslunin Kassinn ehf • Snæfellsbær • Hótel Búðir • Hellissandur • Breiðavík ehf • Kristinn J. Friðþjófsson
ehf • Útnes ehf • Búðardalur • Dalabyggð • Reykhólahreppur • Reykhólahreppur • Þörungaverksmiðjan hf • Ísafjörður • Ferðaþjónustan í
Heydal • Fræðslumiðstöð Vestfjarða • Gámaþjónusta Vestfjarða ehf • GE vinnuvélar ehf • H.V. umboðsverslun ehf-Heklu söluumboð •
Hamraborg ehf • Hótel Ísafjörður hf • Ís 47 ehf • Ísafjarðarbær • Massi þrif ehf • Ráðgjafa- og nuddsetrið ehf • Bolungarvík •
Bolungarvíkurkaupstaður • Endurskoðun Vestfjarða ehf • Flugrúta Bolungarvík-Ísafjörður • Glaður ehf • Málningarlagerinn sf • Sigurgeir G.
Jóhannsson ehf • Suðureyri • Klofningur ehf • Patreksfjörður • Bílaverkstæðið Smur- og dekk • Einherji ehf • Fiskmarkaður Patreksfjarðar ehf
• Oddi hf, fiskvinnsla-útgerð • Ungmennafélag Barðstrendinga • Vestmar ehf • Vesturbyggð • Bíldudalur • Íslenska kalkþörungafélagið ehf •
Þingeyri • Tengill, rafverktaki • Hólmavík • Sparisjóður Strandamanna • Strandabyggð • Hvammstangi • Geitafell - Seafood Restaurant •
Blönduós • Blönduósbær • Húnavatnshreppur • Kvenfélag Svínavatnshrepps • Léttitækni ehf • SAH Afurðir ehf • Samstaða, skrifstofa
verkalýðsfélaga • Skagaströnd • Kvenfélagið Hekla • Marska ehf • Skagabyggð • Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf • Vík ehf • Sauðárkrókur
• FISK-Seafood ehf • Fjólmundur ehf • Héraðsbókasafn Skagfirðinga • K-Tak ehf • Lykill sf • Ó.K. Gámaþjónusta-sorphirða ehf • Sjúkraþjálfun
Sigurveigar ehf • Skagafjarðarveitur • Vinnuvélar Guðmundar og Skúla sf • Vörumiðlun ehf • Varmahlíð • Akrahreppur Skagafirði •
Ferðaþjónustan Bakkaflöt-www.Riverafting.is • Fljót • Ferðaþjónustan Bjarnargili ehf • Siglufjörður • Siglfirðingur hf • Snerpa,íþróttafélag
fatlaðra • Akureyri • Almenna lögþjónustan ehf • AUTO ehf, bílapartasala • Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði • Berg félag stjórnenda • Blikkrás
ehf • Brekkusel-Gistiheimili • Efling sjúkraþjálfun ehf • Eining-Iðja • Ferðaskrifstofa Akureyrar ehf • Félag verslunar- og skrifstofufólks • Geisli
Gleraugnaverslun • Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf-www.rettarholl.is • Hagvís ehf • Halldór Ólafsson, úr og skartgripir • HSH verktakar ehf •
Höldur ehf, bílaleiga • Íslensk verðbréf hf • La Vita é Bella Veitingastaður • Malbikun KM ehf • Matur og mörk hf • Miðstöð ehf • Pípulagningaþjónusta
Bjarna F Jónassonar ehf • Raftákn ehf - Verkfræðistofa • Sjúkrahúsið á Akureyri • Skútaberg ehf • Slippurinn Akureyri ehf • Steypustöð Akureyrar
ehf • Stjörnusól • Tannlæknastofa Árna Páls Halldórssonar • Tannlæknastofa Hauks, Bessa og Hjördísar • Timbra ehf, byggingarverktaki •
Grímsey • Sigurbjörn ehf, fiskverkun • Sæbjörg ehf • Dalvík • EB ehf • G.Ben útgerðarfélag ehf • Katla ehf, byggingafélag • Níels Jónsson ehf
• Sæplast Iceland ehf • Hrísey • Eyfar ehf • Húsavík • Árni ÞH 127 ehf • Bílaleiga Húsavíkur ehf • Fatahreinsun Húsavíkur sf • Heimabakarí
Húsavík • Orkuveita Húsavíkur • Skóbúð Húsavíkur ehf • Stórey ehf • Tjörneshreppur • Víkurraf ehf • Laugar • Norðurpóll ehf, trésmiðja •
Mývatn • Dimmuborgir guesthouse • Fjalladýrð ehf • Jarðböðin við Mývatn • Kvenfélag Mývatnssveitar • Skútustaðir ehf • Kópasker •
Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi • Raufarhöfn • Önundur ehf • Vopnafjörður • Bílar og vélar ehf • Ferðaþjónustan Syðri-Vík • Egilsstaðir
• Bílamálun Egilsstöðum ehf • Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf • Fljótsbátar sf, Hesta- og bátaleigan • Fljótsdalshérað • Héraðsprent ehf •
Menntaskólinn á Egilsstöðum • Miðás ehf • Myllan ehf, s: 470-1700 • Rafey ehf • Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf • Ungmenna- og
íþróttasamband Austurlands • Þ.S. verktakar ehf • Seyðisfjörður • Gullberg ehf, útgerð • Seyðisfjarðarkirkja • Reyðarfjörður • Launafl ehf • Tól
og Tæki sf • Tærgesen, veitinga- og gistihús • Eskifjörður • Lindin fasteignir, Eskifirði • R.H.gröfur ehf • Neskaupstaður • Síldarvinnslan hf •
Stöðvarfjörður • Brekkan - Verslun og veitingastofa • Höfn í Hornafirði • Eystrahorn • Ferðaþjónustan Gerði • Funi ehf, sorphreinsun • H.
Christensen ehf • Króm og hvítt ehf • Þrastarhóll ehf • Selfoss • AB-skálinn ehf • Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf • Bisk-verk ehf • Bíltak ehf •
Bókaútgáfan Björk • Eðalbyggingar ehf • Flóahreppur • Fossvélar ehf • Garðyrkjustöðin Engi • Héraðssambandið Skarphéðinn, HSK • Hótel
Gullfoss • Jeppasmiðjan ehf • Jötunn vélar ehf • Kvenfélag Gnúpverja • Kvenfélag Grímsneshrepps • Málarinn Selfossi ehf • Máttur sjúkraþjálfun
ehf • Nátthagi, garðplöntustöð • Nesey ehf • Písl ehf • Reykhóll ehf • Reykhúsið Útey • Set ehf, röraverksmiðja • Skeiða- og Gnúpverjahreppur
• Strá ehf • Sveitarfélagið Árborg • Tannlæknaþjónustan.is • Verkfræðistofa Guðjóns • Hveragerði • Fagvís fasteignamiðlun • Hveragerðisbær •
Hveragerðiskirkja • Kjörís ehf • Raftaug ehf • Þorlákshöfn • Fagus hf • Járnkarlinn ehf • Sveitarfélagið Ölfus • Trésmiðja Heimis ehf • Þorlákskirkja
• Ölfus • Básinn, Ingólfsskáli • Eldhestar ehf • Laugarvatn • Ásvélar ehf • Flúðir • Ferðaþjónustan Ásatún • Hella • Guðmundur Hauksson •
Hestheimar, ferðaþjónustubýli-www.hestheimar.is • Hestvit ehf • Hvolsvellur • Búaðföng-bu.is • Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk • Gamla fjósið
ehf • Héraðsbókasafn Rangæinga •
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EM sumarið 2016
Helgi Evrópumeistari í annað sinn!
Jón með silfur í Portúgal

Sumarið fyrir Paralympics er Evrópusumar og það nýtti
spjótkastarinn Helgi Sveinsson sér til þess að landa sínum öðrum Evrópumeistaratitli á ferlinum. Í þetta sinn
við umtalsvert meiri keppni eftir að róttæk breyting var
gerð á keppnisfyrirkomulagi aflimaðra í kastgreinum.
Ísland sendi keppendur á Evrópumeistaramót í frjálsum íþróttum, sundi og bogfimi. Helgi kom heim með
Evrópumeistaratitilinn eins og áður greinir og Jón Margeir Sverrisson vann til silfurverðlauna í 200m skriðsundi í flokki S14 (þroskahamlaðir).
Bogfimimaðurinn Þorsteinn Halldórsson reið á vaðið á Evrópumeistaramótinu í bogfimi sem fram fór í
Frakklandi 3.–10. apríl. Þorsteinn varð með þátttöku
sinni fyrsti Íslendingurinn sem keppti á EM í bogfimi. Á
mótinu tókst Þorsteini ekki að tryggja sér farseðilinn til
Ríó með keppni í opnum flokki á trissuboga. Hann skrifaði hins vegar nafn sitt í sögubækur íþrótta fatlaðra á
lokaúrtökumóti í Tékklandi um laust sæti á Paralympics
í Ríó. Þar tók Þorsteinn þátt í útsláttar keppni um laust
sæti og hafnaði í 3. sæti sem gaf síðasta sætið til Ríó.
Þorsteinn verður því í september fyrsti keppandi Íslands
á Paralympics í bogfimi!
Næst á dagskrá var Evrópumeistaramótið í sundi en
það fór fram í Portúgal 30. apríl–7. maí. Ísland sendi fjóra
keppendur á mótið en þau voru Jón Margeir Sverrisson, Fjölni, Már Gunnarsson Nesi/ÍRB, Sonja Sigurðardóttir, ÍFR og Thelma B. Björnsdóttir ÍFR.
Alls féllu sjö ný Íslandsmet á mótinu og vann Jón
Margeir Sverrisson til silfurverðlauna í 200m skriðsundi
S14 og ljóst að baráttan um gullið í þessari grein í Ríó
verður æsispennandi.
Í Portúgal stórbætti Már Gunnarsson tíma sína í vel
flestum sundum og ljóst að metin hjá Birki Rúnari í flokki
sjónskertra/blindra eru við það að fara að falla! Már setti
tvö ný Íslandsmet í flokki S12.
Thelma Björg Björnsdóttir setti nýtt Íslandsmet í
100m skriðsundi og þá sýndi Sonja einnig góða takta
en bestu tímar hennar héldu velli þetta mótið.
„Árangur okkar liðs var góður þar sem margir af
bestu sundmönnum tóku þátt og þar sem þetta var
opið Evrópumót komu keppendur víða að og notuðu

mótið sem undirbúning fyrir Paralympic í Ríó“ sagði
Kristín Guðmundsdóttir annar tveggja landsliðsþjálfara
ÍF í sundi í samtali við Hvata.

Íslandsmet í Funchal – alls 7 íslandsmet

Thelma B. Björnsdóttir – 100m skriðsund – 1:23,85 mín.
Thelma B. Björnsdóttir – 400m skriðsund – 6:00,71 mín
Jón Margeir Sverrisson – 100m bringusund – 1:12,20
mín. Jón bætti svo metið aftur í 100m bringusundi
í úrslitum – 1:10,84mín. Jón Margeir Sverrisson
- 200m fjórsund – 2:17,98 mín.
Már Gunnarsson – 50m flugsund S12 – 34,76 sek
Már Gunnarsson – 400m skriðsund S12 – 4:59,56 mín.
Evrópusumar Íslands tók svo endi vikuna 10.-16.
júní á EM í frjálsum sem fram fóru í Grosetto á Ítalíu.
Eins og áður hefur komið fram varð Helgi Sveinsson
Evrópumeistari annað mótið í röð þegar hann kastaði
spjótinu 55,42 metra sem var jafnframt Evrópumeistaramótsmet í flokki F42.
Eftir breytingar í spjótkasti af hálfu IPC (Alþjóðaólympíuhreyfingar fatlaðra) keppir Helgi í sameinuðum
flokkum F42–44 og mætir því keppendum úr flokkum
43 og 44 sem keppa við með minni fötlun en flokkur 42
en allir flokkarnir innihalda keppendur sem eru aflimaðir á fæti eða með verulega tauga- eða vöðvarýrnun í
öðrum fæti.
„Hápunkturinn á mótinu var vitaskuld Evrópumeistaratitill Helga og hann stóð undir pressunni og
sannaði að barátta okkar fyrir því að 42 flokkurinn ætti
erindi á stórmótunum ætti fyllilega rétt á sér. Sigur
Helga var gríðarlega sterkur,“ sagði Kári Jónsson, landsliðsþjálfari ÍF í frjálsum, við Hvata.
„Stefanía Daney Guðmundsdóttir kom virkilega sterk
inn með bætingu í 400m hlaupi þroskahamlaðra og þá
var Arnar Helgi Lárusson einnig með nýtt Íslandsmet í
hjólastólakappakstri í 400m keppninni,“ sagði Kári en
þetta var tíunda Íslandsmet Arnars á árinu!
„Þó að Hulda Sigurjónsdóttir hafi ekki náð að bæta
sig í keppninni þá er hún á afar góðri leið með feril sinn
og þannig stóðust allir þær væntingar sem við höfðum
til þeirra fyrir mót. Fyrir Helga var þetta generalprufa fyrir Ríó en fyrir hin var þetta áfangi í átt að HM í London á
næsta ári.“
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Fréttamolar
Kristín Þorsteinsdóttir Vestfirðingur ársins

Sunddrottningin Kristín Þorsteinsdóttir er Vestfirðingur
ársins 2015. Kristín hlaut yfirburðakosningu í valinu sem
fór fram á fréttavefnum bb.is í desembermánuði 2015.
Oft hefur meiri spenna einkennt kosningarnar en núna
voru það tveir einstaklingar sem röðuðu inn atkvæðum,
þau Kristín og Þröstur Leó Gunnarsson leikari sem var í
öðru sæti.

Ólafur sæmdur heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu

Fráfarandi forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar Grímsson, sæmdi á Nýársdag ellefu Íslendinga heiðursmerki
hinnar íslensku fálkaorðu. Þeirra á meðal var nafni
hans, Ólafur Ólafsson formaður Íþróttafélagsins Aspar. Í fréttatilkynningu frá skrifstofu forseta Íslands segir
um Ólaf: „Ólafur Ólafsson formaður Aspar, Reykjavík,
riddarakross fyrir störf að íþróttamálum fatlaðra.“

Kolfinna fyrsti þátttakandinn á Evrópuleikum ungmenna

Sumarið 2015 varð borðtenniskonan Kolfinna Bergþóra Bjarnadóttir fyrst Íslendinga til þess að taka þátt
á Evrópuleikum ungmenna. Þátttaka Kolfinnu var samstarfsverkefni ÍF og BTÍ. Kolfinna hlaut góða reynslu af
mótinu en verðlaunasæti lét bíða eftir sér þetta skiptið.

Róbert Ísak handhafi Sjómannabikarsins
2016

Fjarðarliðinn Róbert Ísak Jónsson hafði sigur á Nýárssundmóti fatlaðra barna og unglinga en þetta var í áttunda sinn sem sundmaður frá Íþróttafélaginu Firði vinnur til Sjómannabikarsins sem Sigmar Ólason, sjómaður
frá Reyðarfirði, gaf til mótsins. Róbert Ísak syndir í flokki
þroskahamlaðra (S14) og átti stigahæsta sund mótsins
með 590 stig fyrir 50m flugsund en Sjómannabikarinn
er jafnan afhentur þeim sundmanni sem á stigahæsta
sund mótsins.

Fyrstu verðlaun Jóhanns

Skíðamaðurinn Jóhann Þór Hólmgrímsson vann til
sinna fyrstu verðlauna á ferlinum í ársbyrjun þegar hann
landaði bronsi í svigi í Huntsman Cup keppninni í Utah.
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Jóhann stefnir ótrauður á Winter Paralympics í SuðurKóreu 2018. Jóhann tók þátt í fleiri mótum og skömmu
áður en hann hélt til Íslands eftir veru sína í Winter Park
landaði hann tveimur bronsverðlaunum til viðbótar.

Hilmar fjórði í Austurríki

Skíðamaðurinn ungi Hilmar Snær Örvarsson hafnaði
í 4. sæti í svigi í fullorðinsflokki í marsmánuði á móti í
Austurríki. Hilmar er gríðarlega efnilegur skíðamaður
sem líkt og Jóhann mun freista þess að vinna sér inn
þátttökurétt á Winter Paralympics 2018.

ÍF 37 ára

Íþróttasamband fatlaðra fagnaði 37 ára afmæli sínu
þann 17. maí en ÍF var stofnað þann daginn árið 1979.

Jón Margeir íþróttakarl Kópavogs 2015

Sundmaðurinn Jón Margeir Sverrisson var í ársbyrjun
2016 útnefndur Íþróttamaður Kópavogs fyrir árið 2015.
Jón Margeir náði frábærum árangri á árinu 2015. Hann
varð Íslands- og bikarmeistari í fjölda greina auk þess
að setja 7 ný Íslandsmet. Hann var í hörkuformi á opna
þýska meistaramótinu um miðjan apríl þar sem hann
vann til gullverðlauna í 200 og 400 metra skriðsundi og
setti um leið tvö ný heimsmet. Á Heimsmeistaramótinu
í Glasgow vann Jón Margeir til silfurverðlauna í 200
metra skriðsundi. Í lok ársins keppti hann svo á sterku
móti í Sao Palo í Brasilíu þar sem hann vann til þrennra
gullverðlauna.

HM í London og Mexíkó

Árið 2017 er HM ár en þá fer heimsmeistaramót fatlaðra
í sundi fram í Mexíkóborg og heimsmeistaramót fatlaðra
í frjálsum íþróttum fer fram í London. Stórmótin eru nú
orðin á hverju ári í ranni fatlaðra með Paralympics, sumar- og vetrarleika á fjögurra ára fresti og svo Evrópumót
annað hvert ár og Heimsmeistaramót annað hvert ár.

ÍF fékk auka háseta um stund

Hafþór Vilberg Björnsson fékk flugferð beint út í djúpu
laugina í verknámi sínu frá Háskólanum í Reykjavík en
hann fór mikinn á skrifstofum Íþróttasambands fatlaðra

á vordögum. Hér að neðan fer Hafþór lauslega yfir veru
sína hjá ÍF:
„Íþróttafræðinemar á öðru ári við Háskólann í Reykjavík þurfa að velja sér verknámsstað á seinni önninni það
ár. Nemendur hafa í yfirleitt valið sérsambönd á borð
við KSÍ og KKÍ auk líkamsræktarstöðva og íþróttafélaga.
Þegar kom að því að mér að velja verknám lá augljóst við
að velja eitthvað sem ég þekkti, eitthvað öruggt sem ég
kannaðist við. Mitt fyrsta val var KSÍ, forvitinn knattspyrnumaður sem langaði að kynnast betur stofnuninni á bak
við íþróttina mína, það gekk ekki þar sem KSÍ tók ekki

við nemum þetta árið vegna anna EM. Varavalið mitt
var svo FSu, fjölbrautaskólinn sem ég stundaði nám við,
annar staður sem ég kannaðist vel við og ekkert sérstaklega nýtt. Skólinn vildi hins vegar ekki taka við nemum á
þeim tíma sem ég sóttist eftir að vera því þá voru prófin
að byrja. Þarna var ég kominn í smá bobba og datt ekkert í hug til að sækjast eftir. Þá mundi ég eftir heimsókn
bekkjarins til Íþróttasambands fatlaðra þar sem okkur var boðið í kaffi og kleinur og kynningu á starfsemi
sambandsins. Ég ákvað að slá til og dýfa mér í djúpu
laugina.
Þegar ég mætti fyrsta daginn og hitti Óla vissi ég ekkert hvað ég var búinn að koma mér út í eða hvað ég væri
í rauninni að fara að gera. Óli, Jón Björn og Anna Lína
tóku vel á móti mér og hentu mér beint í þá djúpu. Allt
í einu var ég með puttana í alls kyns málum tengdum
íþróttum fatlaðra, allt frá undirbúningi fyrir Paralympics
í Ríó til Íslandsleikanna í knattspyrnu. Á þessum stutta
tíma sem ég eyddi á skrifstofu ÍF, komst ég yfir fullt af
fordómum, lærði ofboðslega mikið og kom út sem
betri maður fyrir vikið. Þetta hljómar allt mjög væmið en
stundum er það bara þannig. Ég er mjög þakklátur Óla,
Jóni og Önnu fyrir að taka svona vel á móti mér og leyfa
mér að kynnast starfsemi ÍF og einnig ykkur og því frábæra fólki sem þið hafið að geyma.“

SvanSprent

Svansprent er stoltur styrktaraðili
Íþróttasambands fatlaðra
Við hlustum – Verkin tala

Auðbrekku 12 • 200 Kópavogur • Sími: 510 2700 • svansprent.is
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ÁFRAM ÍSLAND!

Við óskum öllu okkar frábæra afreksfólki sem fer fyrir Íslands
hönd á Ólympíuleikana í Ríó góðs gengis

ÁVINNINGUR ALLA LEIÐ
FULLKOMIÐ SAMSPIL MATAR OG DRYKKJAR
Radisson BLU Hótel Saga • Hagatorg • 107 Reykjavík • Ísland • hotelsaga.is

L477U TÖLURN4R
Þ1N4R 4LLT4F V3R4
M3Ð 1 4SKR1FT
ENNEMM / SÍA /

N M 678 8 5

Tryggðu þér áskrift á lotto.is svo þú gleymir aldrei
að spila með Lottó, Eurojackpot eða Víkingalottó.
Áskrift – ekkert rugl!

ÍSLENSK GETSPÁ
Engjavegi 6, 104 Reykjavík
Sími 580 2500 | www.lotto.is

Bakhjarlar Íþróttasambands fatlaðra

Styrkir og samningar
Íþróttasamband fatlaðra hefur verið þeirrar gæfu aðnjótandi að eiga öfluga bakhjarla sem stutt hafa dyggilega við
starfsemi sambandsins og er óhætt að fullyrða að án þeirra hefðu fatlaðir íþróttamenn ekki náð þeim glæsilega árangri sem raun ber vitni. Nýlega, og nú á lokametrunum í undirbúningi fyrir Paralympics/Ólympíumót fatlaðra, hafa
nýir aðilar gengið til liðs við sambandið og aðrir endurnýjað fyrri samninga.

Íslensk getspá

Íslensk getspá og Íþróttasamband fatlaðra hafa framlengt samstarfs- og styrktarsamningi sinn sem fyrst var
undirritaður í júlí 2012. Íþróttir fatlaðra hafa, líkt og aðrar
íþróttagreinar, notið stuðnings Íslenskrar getspár enda
rennur hluti af andvirði allrar sölu Íslenskar getspár beint
til uppbyggingar og starfsemi æskulýðs- og íþróttamála
og til málefna öryrkja. Þannig verður Íslensk getspá
áfram í hópi þekktra fyrirtækja sem styðja sambandið
og íþróttafólk þess og leggur sitt af mörkum til að renna
sterkari stoðum undir starfsemi ÍF, þjóðfélaginu og fötluðu íþróttafólki til hagsbóta.
Á myndinni sjást Carlo Cruz, forstjóri Vífilfells og Sveinn Áki Lúðvíksson, formaður Íþróttasambands fatlaðra, handsala saminginn.

Sveinn Áki Lúðvíksson, formaður Íþróttasambands fatlaðra og Stefán Konráðsson, framkvæmdastjóri Íslenskrar getspár, haldsala samninginn.

Vífilfell og ÍF í formlegt samstarf

Nú þegar lokaundirbúningurinn fyrir Paralympics/
Ólympíumót fatlaðra í Ríó fer í hönd, var formlegur samstarfssamingur milli Vífilfells og ÍF undirritaður í höfuðstöðvum fyrirtækisins. Samningurinn, sem nær til ársins
2019, mun án nokkurs vafa létta ÍF róðurinn og gera
sambandinu kleift á lokametrum undirbúningsins að
skapa þá umgjörð sem nauðsynleg er fyrir þátttakendur
Íslands í Ríó, og þannig gera fötluðu íþróttafólki kleift að
halda hróðri Íslands á lofti nú sem áður.
Coca-Cola og Ólympíuleikarnir tengjast órjúfanlegum böndum þar sem Coca-Cola er einn aðalstyrktaraðili

leikanna í Ríó, bæði Ólympíuleikanna og Ólympíumóts
fatlaðra. Vífilfell hefur í áratugi stutt við bakið á íþróttum á Íslandi og fellur styrkveiting til Íþróttasambands
fatlaðra, að mati Vífilfells, vel að stefnu fyrirtækisins
varðandi stuðning við íþróttir, hvort heldur almenningsíþróttir eða framúrskarandi afreksfólk. Þannig hefur
stuðningur Vífilfells við íþróttir á Íslandi gagnast íþróttafólki jafnt úr röðum fatlaðra sem ófatlaðra en fatlaðir íslenskir afreksmenn hafa um langt árabil verið á meðal
þeirra bestu í heiminum og borið hróður landsins víða.
Coca-Cola er einnig aðalstyrktaraðili Special
Olympics, en markmið þeirra samtaka er að bjóða upp
á íþróttatilboð fyrir þroskahamlað fólk og aðra þá sem
eiga við námserfiðleika að stríða.

Gott að eiga góða að

Það er gott að eiga góða að og vert að geta stuðnings
Lions- og Kiwanishreyfinganna við þátttöku ÍF í leikunum í Ríó. Einnig er vert að minnast rausnarlegs stuðnings Pokasjóðs til starfsemi Sumarbúða ÍF undanfarin ár,
en styrkur Pokasjóðs og annarra velunnara sambandsins, hefur lagt grunninn að starfsemi sumarbúðanna
sem nú voru haldnar í 30. sinn.

Hvati 1.tbl 2016 | 45

ANCHORAGE

HELSINKI
VANCOUVER
SEATTLE

STOCKHOLM
TRONDHEIM

EDMONTON

PORTLAND

ICELAND

OSLO
GOTHENBURG
COPENHAGEN
BERGEN
STAVANGER
BILLUND
HAMBURG
FRANKFURT
MUNICH
ABERDEEN AMSTERDAM
GLASGOW BRUSSELS ZURICH
MANCHESTER
MILAN
BIRMINGHAM
LONDON PARIS GENEVA
HEATHROW ORLY & CDG
& GATWICK

DENVER

BARCELONA

MINNEAPOLIS / ST. PAUL

MADRID
CHICAGO
TORONTO MONTREAL

WASHINGTON D.C.

BOSTON
NEW YORK

HALIFAX

JFK & NEWARK

ORLANDO

YFIR 40 ÁFANGASTAÐIR BÍÐA ÞÍN
Í NORÐUR-AMERÍKU OG EVRÓPU

+ icelandair.is

