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Velkomin á Svefnloftið!
Svefnloftið er 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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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,
Ólafur Magnússon og fleiri
Forsíðumynd: Ófeigur Lýðsson
Myndir: Jón Björn Ólafsson, Anna K. Vilhjálmsdóttir og fleiri
Prentun: 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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Ávarp formanns
Draumur og æðsta markmið sérhvers íþróttamanns er að
ná árangi í sinni íþrótt, hugsanlega fyrst á innanfélagsmóti,
síðan á landsmóti og ef þar næst árangur, á erlendum
vettvangi og svo stóri draumurinn, á Ólympíumóti.
En leiðin þangað er grýtt og erfið viðureignar. Að komast alla leið er á færi fárra og þeir sem þangað komast
þurfa ekki einungis að hafa óvenjumikla hæfileika, heldur
einnig hafa notað ómældan tíma, tilsögn og tækifæri til að
mæla sig við aðra í keppni við þá bestu.
Í áranna rás hafa Íslendingar verið heppnir að hafa af að
státa úrvals keppnisfólki í röðum fatlaðra. Aðstaðan hefur
ekki alltaf verið hin besta, en þrautseigjan og fagleg leiðsögn hefur ávallt verið í sérflokki. Þessi hæfni hefur skilað
fötluðum íþróttamönnum margssinnis á verðlaunapall svo
sem á Evrópu-, heims- og Ólympíumótum (Paralympics).
Samkeppnisumhverfið sem okkar fólk býr nú við ber öll
sömu merki og umhverfi ófatlaðra afreksíþróttamanna. Erlendis sjáum við atvinnumönnum fjölga ört í fjölda greina
fatlaðra og þar erum við að missa af lestinni. Ísland hefur
aldrei átt fatlaðan atvinnumann í neinni grein. Ef það gerist
ekki á næstunni þá færumst við einfaldlega aftar í röðinni
og ef samfélagið okkar tekur ekki við sér eins og langflest
önnur erlend samfélög hafa gert, þá sitjum við eftir. Þetta
sást vel á nýliðnu Ólympíumóti (Paralympics), sem fram fór
í Ríó nú í september.
En til þess að komast á þessi stóru mót þarf fjármagn,
ekki bara til að borga þjálfara lágmarkslaun, eða til að
borga örfáar utanlandsferðir, heldur fé til að íþróttamaðurinn getið stundað æfingar sínar af fullri orku og án fjárhagslegra áhyggja.
Innspýting fráfarandi menntamálaráðherra í afreksmannasjóð er stórt skref í þessa átt og á efir að skila verulegum árangri.
Fyrir fatlaða íþróttamenn skiptir þetta miklu máli og
þátttaka þeirra í íþróttum er svo margvísleg.
Árangurinn er ekki aðeins mældur í verðlaunapeningum, heldur í svo mörgu öðru, svo sem aukinni færni, sjálfstrausti og sjálfstæði sem íþróttir veita fötluðu fólki.
Fá ef nokkur lönd eiga í jafn mikilli baráttu og Ísland
þegar kemur að nýliðun. Sérstök ástæða þótti til þess að
banna aðilum eins og Íþróttasambandi fatlaðra að koma
skilaboðum áleiðis í gegnum skólakerfið til einstaklinga
sem virkilega þurftu á góðum íþróttatilboðum að halda, til
einstaklinga sem við vitum að fá enga eða ofurlitla íþróttakennslu í grunnnámi sínu sem er þó varið með lögum.
Við þurfum samstillt átak, íþróttir fatlaðra þurfa á nýliðun að halda og hún fer ekki fram nema í gegnum
íþróttafélög. Samfélagið okkar þarf að átta sig á því hversu
mikil hagræðing felst í því að fatlaður einstaklingur stundi
íþróttir, það er þjóðhagslegt mál!

Special Olympics (SO) á Íslandi hefur unnið að því að
innleiða YAP (Young Athelete Project) frá því á árinu 2015,
þar sem markmiðið er að stuðla að aukinni hreyfifærni
ungra barna með sérþarfir en þetta er alþjóðlegt verkefni
á vegum SO. Aðildarfélög ÍF eru hvött til samstarfs um
þetta verkefni en nýjung er að ÍF hefur leitað eftir samstarfi við leikskóla til að ná til þessara barna. Ísland er fyrst
Norðurlanda til að innleiða YAP en markmiðið er að stuðla
að aukinni íþróttaþátttöku allra barna þegar komið er í
grunnskóla.
Á s.l. tveimur árum hefur ÍF, ásamt nokkrum aðildarfélögum, staðið fyrir kynningu á íþróttum fyrir fatlaða og
haldið í því skyni svokallaðan „Paralympics“ dag í Laugardalshöllinni. Þar gefst öllum tækifæri til að sjá hvaða íþróttir eru í boði og spreyta sig til að finna þannig sína fjöl. Hefur þetta tekist vel og hafa um og yfir 300 manns sótt þessa
daga.
Það er einlæg von mín að þessar kynningar á íþróttum
fyrir fatlaða verði til þess að það fjölgi í íþróttafélögum
fatlaðra og að fatlaðir einstaklingar finni íþrótt sér við hæfi
og geti notið styrkingar og getu og jafnvel endað á verðlaunapalli. En höfum ávallt hugfast að „stærsti sigurinn er
að vera með“.
ÍF átti fimm keppendur á Ólympíumótinu (Paralympics)
í Ríó sem eiga það sameiginlegt að hafa lagt gríðarlega
hart að sér til að öðlast keppnisrétt því baráttan um að
komast á slíkt mót er mjög hörð. Þó að ekki hafi unnist
til verðlauna er ég mjög stoltur af keppendum okkar og
horfi björtum augum til komandi átaka, jafnt hjá þeim og
öllum öðrum innan vébanda ÍF. Forseti Íslands, Guðni Th.
Jóhannesson, heiðraði mótið með nærveru sinni og var
það mikill heiður fyrir allt íþróttastarf fatlaðra, en þetta var
fyrsta opinbera utanlandsferð hans sem forseti.
Eins var með í för varaforseti Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, Helga Steinunn Guðmundsdóttir og var
virkilega ánægjulegt að hún skyldi fylgjast með leikunum.
Ég óska öllum fötluðum íþróttamönnum, þjálfurum,
dyggum velunnurum, samstarfsaðilum, fórnfúsum sjálfboðaliðum, sem og landsmönnum öllum, gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári og þakka samstarfið á liðnum
árum og fyrir viðburðaríkt ár.
Sveinn Áki Lúðvíksson, formaður ÍF
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Ekkert er ómögulegt!
Valitor hefur verið einn aðalstuðningsaðili Íþróttasambands
fatlaðra í yfir 20 ár. Við erum stolt af því.
Við höfum glaðst yfir glæstum sigrum, dáðst að ástundun
og árangri og séð það staðfest ótal sinnum hverju
íþróttastarf skilar þátttakendum og aðstandendum þeirra.

Valitor // Dalshrauni 3, 220 Hafnarfjörður // 525 2000 // valitor@valitor.is // www.valitor.is

Hugsaðu þér heim
Hugsaðu þér heim þar sem við værum öll alveg eins. Við
litum öll út á svipaðan hátt, við fengjum líkar hugmyndir á
svipuðum tíma, við hefðum öll sömu hæfileikana og ættum sömu drauma. Hvernig ætli það væri að lifa í þessum
heimi? Hvaða hlutverk hefðir þú í þessum heimi, eða ég ef
við værum öll svona lík?
Mikið held ég að þessi heimur væri leiðinlegur, litlaus
og óspennandi ef engin manneskja skæri sig úr, væri
öðruvísi. Þegar sagt er í Biblíunni að Guð hafi skapað
manneskjuna í sinni mynd þá er ekki átt við það að við
lítum út eins og Guð eða að Guð líti út eins og við. Það
merkir einfaldlega að í okkur er eitthvað svolítið frá Guði.
Og ef við höfum öll eitthvað frá Guði í okkur þá hljótum
við öll að vera mikilvæg, hvert á sinn hátt. Ég held að það
sé einmitt þess vegna sem það er svo mikilvægt að við
séum ólík.
Að við höfum ólíka hæfileika og mismunandi takmarkanir.
Að við höfum ólíka drauma og vonir.
Að við fáum ólíkar hugmyndir sem gera heiminn svo
mikið fegurri.
Öll fæðumst við agnarsmá, allsber og ósjálfbjarga.
Það gerði Jesús líka. Þegar Guð kom í heiminn til þess
að sýna okkur vilja sinn í Jesú Kristi þá kom Guð sem lítið
ósköp venjulegt barn. Fyrstu mínúturnar, tímarnir, vikurnar,
mánuðirnir og jafnvel árin voru ósköp venjuleg hjá Jesú.
Hann fæddist jafn umkomulaus og ósjálfbjarga og önnur
börn. Það var jafn mikil hætta á að eitthvað færi úrskeiðis við fæðinguna þegar hann fæddist og hjá öðrum á
þessum tíma. Aðstæðurnar í landinu hans voru óöruggar
þegar hann fæddist og hann þurfti að fara á flótta með
foreldrum sínum strax eftir fæðingu. Þannig eru aðstæður
margra barna í heiminum í dag og voru einnig þá.
Það var ekkert sérstakt eða öðruvísi við fæðinguna hans
Jesú frá Nasaret.

Eða hvað? Var hún kannski einmitt einstaklega sérstök
og öðruvísi einmitt vegna þess að hún var eins og hver
önnur fæðing? Vegna þess að allar fæðingar eru einstök
upplifun og að hvert mannslíf er kraftaverk?
Ég held að allt við komu frelsarans í heiminn hafi verið
einstakt og sérstakt eins og koma allra barna í heiminn. En
Jesús fæddist með hlutverk. Hlutverkið hans var að gera
heiminn betri og sýna okkur vilja Guðs í þessum heimi.
Á jólum fögnum við fæðingu Jesú frá Nasaret sem
sýndi okkur að Guð elskar okkur alveg eins og við erum,
sama hverjar aðstæður okkar eru, hæfileikar og takmarkanir. Að öll erum við jafn dýrmæt.
Kannski ættum við því á þessum jólum að gleðjast yfir
því að við erum ólík og muna að við erum öll elskuð nákvæmlega eins og við erum. En það er einmitt sá kærlekur
sem við getum síðan borið áfram til allra sem við mætum.
Að reyna að virða og elska fólk eins og það er þrátt fyrir að
það hafi aðrar skoðanir, hugmyndir, hæfileika og drauma
en við.
Guð gefi þér gleðileg jól og blessun á nýju ári!
Guðrún Karls Helgudóttir,
sóknarprestur í Grafarvogssöfnuði
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ÁFRAM Á SIGURBRAUT
Össur óskar Íþróttasambandi fatlaðra og öllum
íslensku keppendunum á Ólympíumóti fatlaðra
í Ríó til hamingju með árangurinn. Team Össur
meðlimir unnu samtals til 26 verðlauna, settu
þrjú heimsmet og sex mótsmet.
Össur er stoltur styrktaraðili Íþróttasambands
fatlaðra og saman höldum við ótrauð áfram á
sigurbraut.

7 12 7
GULL

SILFUR

3

Heimsmet

BRONS

6

Mótsmet

WWW.OSSUR.COM
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Paralympics í Ríó de Janeiro 2016
Í fyrsta sinn fóru Paralympics fram í Suður-Ameríku þegar
Brasilía opnaði faðm sinn fyrir afreksíþróttamönnum úr
röðum fatlaðra. Fulltrúar Íslands á mótinu var afreksíþróttafólkið Helgi Sveinsson, Þorsteinn Halldórsson,
Jón Margeir Sverrisson, Sonja Sigurðardóttir og Thelma
Björg Björnsdóttir. Fimm glæsilegir fulltrúar Íslands sem
mættu harðri keppni ytra við góðar aðstæður en ekki
gekk allt snuðrulaust hjá mótshaldara þó á heildina litið
hafi reynslan af þátttökunni verið mjög svo ánægjuleg.
Að þessu sinni tókst Íslendingum ekki að tryggja
sér verðlaun á Paralympics, félagarnir Jón Margeir
Sverrisson og Helgi Sveinsson gerðu harða atlögu að
verðlaunapalli en rétt misstu af pallinum eftir mikla og
harða keppni í sínum greinum. Helgi setti eigi að síður
Paralympic-met í spjótkasti í sínum flokki en hann keppti
í sameinuðum flokkum aflimaðra. Þau Þorsteinn og
Thelma kepptu á sínu fyrsta móti og Sonja, sem keppti
á sínu öðru móti, setti nýtt og glæsilegt Íslandsmet í
baksundi.
Heimamenn í Brasilíu þurftu að skera nokkuð niður
þjónustuna sem jafnan er veitt á mótum sem þessum.
Allt sem viðkom íþróttafólkinu stóðst þó allar kröfur en
samgöngur voru oft erfiðar í þessari stóru og fallegu
borg og sem dæmi má nefna að bæði frjálsíþrótta- og
bogfimifólk þurfti að ferðast umtalsvert vegna keppni
og æfinga. Vel flestir voru þannig undir sama hatt settir en samanburðurinn við London er erfiður í þessum

efnum þar sem Englendingum tókst afar vel til með að
hafa mótið þétt og stutt á keppnisstaði.
Hér á eftir fer ítarlegri umfjöllun um verkefnið en
Íþróttasamband fatlaðra vill koma á framfæri innilegu
þakklæti til allra þeirra sem störfuðu með og fyrir sambandið við undirbúninginn sem og á meðan leikunum
stóð. Þátttaka í slíku verkefni er risavaxin og þegar svo
stór verkefni standa yfir er enginn eyland. Íþróttahreyfingin á Ísland býr sem dæmi að gríðarlega öflugu neti
sjálfboðaliða og reyndra þjálfara, starfsmanna og fleiri,
fyrir það verður aldrei nógsamlega þakkað.
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Frumraunir og Paralympic-met

Af íþróttamönnunum fimm sem kepptu fyrir Íslands
hönd í Ríó, voru tveir sem þreyttu frumraun sína á
Paralympics. Þorsteinn Halldórsson varð fyrstur Íslendinga til að keppa á Paralympics í bogfimi og þá
keppti Thelma Björg Björnsdóttir á sínum fyrstu leikum
í sundi.
Thelma Björg syndir fyrir Íþróttafélag fatlaðra í
Reykjavík og hefur verið meðal fremstu sundkvenna
landsins úr röðum fatlaðra síðustu ár. Hún náði ekki að
bæta tímana sína í Brasilíu en öðlaðist mikla reynslu
af stóra sviðinu og mun vafalítið gera atlögu að þátttöku í Tokyo 2020. Thelma keppti í fimm greinum, 50m
skriðsundi, 100m bringusundi, 200m fjórsundi, 400m
skriðsundi og 100m skriðsundi.
Þorsteinn var á meðal síðustu bogfimimanna heims
til þess að tryggja sér þátttöku í Ríó. Eftir skotumferð,
þar sem raðað var í útsláttarkeppni, var ljóst að Þorsteinn myndi mæta sterkum keppanda frá Bandaríkjunum að nafni Kevin Polish. Svo fór í útslætti að Þorsteinn datt út í fyrstu umferð 129-143 gegn Polish en
aðeins 31 bogfimimaður í trissubogakeppninni fékk
sæti í Ríó. Þorsteinn hefur þegar hafið undirbúning
sinn fyrir Tokyo 2020 og á árinu 2017 fer heimsmeistaramótið í bogfimi fram í Peking í Kína og þangað
stefnir skyttan ótrauð.

Jón Margeir Sverrisson

Sonja Sigurðardóttir
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Helgi Sveinsson

Þorsteinn og Thelma þreyttu þarna frumraunir sínar á stærsta sviði fatlaðra afreksmanna en kollegar
þeirra, Helgi, Jón Margeir og Sonja, voru öll að mæta á
Paralympics í annað sinn.
Helgi Sveinsson, sem keppir fyrir Ármann, tók þátt í
sameinuðum flokki F42, 43 og 44. Þetta þýddi að Helgi
var á leið inn í keppni gegn spjótkösturum sem búa við
minni fötlun/aflimun á fæti en hann sjálfur. Þrátt fyrir
það var Helgi talinn sigurstranglegur. Á daginn kom
að lengsta kast Helga í keppninni var 53,96 metrar
sem dugði honum í fimmta sætið. Helgi var eini kepp-

Þorsteinn Halldórsson

Thelma Björg Björnsdóttir

andinn úr flokki F42 sem komst í átta manna úrslitin en
var að vonum svekktur með að ná ekki sínu besta kasti.
Þrátt fyrir þá staðreynd eru 53,96m Paralympic-met í
flokki F42 sem mun standa óhaggað næstu fjögur árin
hið minnsta!
Sonja Sigurðardóttir frá ÍFR var sá keppandi sem
þurfti að bíða hvað lengst eftir sinni keppni en hún
synti í 50m baksundi og 50m skriðsundi tvo síðustu keppnisdaga mótsins. Sonja komst í úrslit í 50m
baksundi og setti þar nýtt og glæsilegt Íslandsmet í
flokki S4 á tímanum 59,97 sek.
Jón Margeir Sverrisson var til alls líklegur í Ríó en
hann keppti í þremur greinum og búist var við harðri
keppni í hans sterkustu grein, 200m skriðsundi S14.
Svo fór að Jón hafnaði í 4. sæti á tímanum 1:57,50mín.
eftir æsispennandi sund. Hann fór einnig í úrslit í 200m
fjórsundi og varð sjötti en hann komst ekki í úrslit í
bringusundi. Jón lítur nú í aðrar áttir og tilkynnti það
m.a. í fjölmiðlum að hann ætli að snúa sér að þríþraut.
Hann kveður því afrekssundmennskuna, a.m.k. að svo
stöddu, en þarna fer einn af allra fremstu sundmönnum þjóðarinnar úr röðum fatlaðra.

Jón Margeir og Þorsteinn fánaberar

Á stórmótum á borð við Paralympics tíðkast að löndin
velji sér einstaklinga úr röðum íþróttamanna til þess
að vera fánaberar. Við opnunarhátíð leikanna var Jón
Margeir Sverrisson valinn fánaberi Íslands og bar hann
þjóðfána okkar Íslendinga inn á Maracana-leikvanginn
þegar Ísland var kynnt til leiks í marseringu íþróttamanna sem sýnt var frá í beinni útsendingu á RÚV.
Þá er svipuð hefð á lokahátíðinni en þar var Þorsteinn Halldórsson fánaberi Íslands. Nokkurt umstang
er í tengslum við opnunar- og lokahátíð verkefna af
þessari stærðargráðu, langir dagar og að mörgu að
huga, en þeir Jón og Þorsteinn fóru vel með hlutverk
sín sem fánaberar, landi og þjóð til mikils sóma, enda
annálaðir fagmenn.

Jómfrúarferð forseta til Ríó

Forseti Íslands, hr. Guðni Th. Jóhannesson, fór í sínar fyrstu opinberu erindagjörðir erlendis þegar hann
heimsótti íslenska hópinn á Paralympics í Ríó de Janeiro.
Guðni var viðstaddur opnunarhátíð leikanna og náði að
fygljast með hluta íslenska hópsins í keppni en hann
dvaldi í Brasilíu dagana 7. – 10. september.
Forsetinn heimsótti íslenska hópinn einnig inn í
Paralympic-þorpið og fékk að kynnast aðstæðum og
lifnaðarháttum keppenda í þorpinu. Með honum í för
var forsetaritarinn, Örnólfur Thorsson. Íslenska hópnum varð ljóst ytra að nýkjörinn forseti landsins er mikill áhugamaður um íþróttir og kom hann víða við og
fylgdist grannt með hinum ýmsu keppnum ytra og
kynnti sér leikana í þaula.
Íþróttasamband fatlaðra verður um ókomna tíð stolt
af því að hr. Guðni Th. Jóhannesson hafi ákveðið, þrátt
fyrir skamma veru í starfi, að fylgja íslenska keppnis
hópnum eftir í Brasilíu og gera það að sínu fyrsta
embættis
verki á erlendri grundu. Stuðningur þjóðhöfðingjans fannst vel innan hópsins og eftir honum
var tekið á mótinu ytra.

Sigursælustu þjóðirnar á Paralympics

Fimm íslenskir afreksmenn voru
fulltrúar Íslands í Ríó. Í hinum
margfæga höfðatöluleik þykir
það nokkuð stór og myndarlegur hópur úr okkar ranni. Eins og
gefur að skilja eru keppendur
umtalsvert fleiri frá nánast öllum
öðrum þjóðum og sumar eru
betri en aðrar.
Kínverjar urðu hlutskarpastir með 107 gullverðlaun á
leikunum. Í öðru sæti var Bretland með 64, Úkraína í 3. sæti
með 41 og Bandaríkjamenn í 4. sæti með 40. Þá komu
Ástralir í fimmta sæti með 22 gullverðlaun. Til að setja
þetta í samhengi má nefna að ef íslensku keppendurnir
hefðu unnið gull í öllum sínum greinum hefðu þau
komið heim með 12 gullverðlaun.
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Brot af því besta frá
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Arion banki bauð hópinn
velkominn heim

Tekið var formlega á móti íslenska hópnum við komuna
aftur heim til Íslands í höfuðstöðvum Arion banka við
Borgartún í Reykjavík. Íþróttasamband fatlaðra á að baki
langt og farsælt samstarf með Arion banka sem rekja
má allt til upphafs starfsemi sambandsins.
Keppendur og starfsfólk voru leyst út með blómvöndum frá stjórn Íþróttasambands fatlaðra og Helga
Steinunn Guðmundsdóttir, varaforseti ÍSÍ, bauð hópinn
formlega velkominn til landsins.
Að loknu jafn stóru verkefni er ekki úr vegi að þakka
sjálfu íþróttafólkinu fyrir sína frammistöðu sem og öllum þeim fjölmörgu einstaklingum sem að baki þeim
standa, enginn er eyland í íþróttum!

Ballið á Bessastöðum

Þann 3. nóvember buðu íslensku forsetahjónin öllum
þeim er komu að Paralympics 2016 að Bessastöðum.
Stjórn ÍF, starfsfólk, íþróttamenn og fjölskyldur þeirra,
ásamt samstarfs- og styrktaraðilum ÍF, áttu þar góða
stund með forsetahjónunum.
Í ávarpi sínu til hópsins rifjaði hr. Guðni Th. Jóhannesson upp fyrir viðstöddum upplifun sína af þátttökunni í
Paralympics. Sagði hann verkefnið hafa verið gríðarlega
skemmtilegt og hann myndi áfram fylgjast grannt með
gangi mála. Formaður ÍF, Sveinn Áki Lúðvíksson, tók
einnig til máls að Bessastöðum og ræddi þar m.a. um
mikilvægi þess að njóta stuðnings forseta í starfi sambandsins. Hann væri að taka við kefli sem forverar hans í
starfi hefðu farið afar vel með og ekki væri annað að sjá
en að forsetinn væri að gera slíkt hið sama.
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Rafmagnað í Ríó

Við sem störfum hjá Össuri erum svo lánsöm að fá að
kynnast, nánast á hverjum degi, hæfileikaríkum einstaklingum um allan heim sem eru að gera magnaða hluti.
Aflimaðir einstaklingar sem hlaupa maraþon án þess að
blása úr nös, menn sem vinna að verndun hákarla þrátt
fyrir að hafa misst fót í gin slíkrar skepnu, konur sem á
vantar báða fætur en slá í gegn í vinsælum sjónvarpsþáttum á borð við „Dancing with the Stars“ þar sem
fæturnir eru í aðalhlutverki og svo mætti lengi telja. Mín
reynsla er sú að þessir einstaklingar hafa tekið upp það
viðhorf að líta á aflimun sem tækifæri frekar en bölvun.
Já, ótrúlegt en satt, flest þeirra njóta lífsins mun betur nú
en fyrir slys eða sjúkdóm enda virðist máltækið „þegar
einar dyr lokast, opnast aðrar“ eiga einstaklega vel við í
þessum tilvikum.
Nú nýlega heimsótti okkur kona að nafni Federica
Maspero sem missti báða fætur og framan af báðum
handleggjum vegna heilahimnubólgu fyrir nokkrum
árum. Federica starfar nú sem krabbameinslæknir
og keppti þar að auki í spretthlaupi á Ólympíumóti
fatlaðra í Ríó. Federica var að keppa á sínum fyrstu
leikum og lýsti upplifun sinni sem „rafmagnaðri“. Ég
tek undir þessa lýsingu. Að horfa á afreksíþróttamenn,
sem glíma við líkamlega fötlun af ýmsu tagi, setja ný
heimsmet og upplifa drauma sína rætast er vægast
sagt rafmagnað.
Við hjá Össuri höfum lagt okkur fram við að styðja
við bakið á aflimuðum íþróttamönnum víðs vegar um
heim og sjá til þess að þeir geti notast við framúr
skarandi stoðtæki, bæði í keppni og daglegu lífi, sem
hjálpa þeim að ná markmiðum sínum. Meðlimir í „Team
Össur“ keppa flestir í frjálsíþróttum og má með sanni
segja að uppskera liðsins hafi verið afar góð í Ríó.
Íþróttafólk Össurar vann til alls 26 verðlauna, þar af
voru 12 gull, 7 silfur og 7 brons. Þau settu þar að auki
þrjú heimsmet og sex mótsmet. Helgi „okkar“ Sveinsson setti mótsmet í spjótkastinu og varð í fimmta sæti í
blönduðum flokki þeirra sem eru aflimaðir fyrir neðan
og ofan hné. Það var sannarlega rafmögnuð stemning
meðal íslenska hópsins þegar Helgi keppti og eftirvæntingin var mikil. Engin smá pressa þar á ferð sem
Helgi stóðst sem prýði. Frábær árangur!
Ég naut þess heiðurs að vera í Ríó á vegum Össurar
að fylgjast með Team Össur sem og íslenska keppnis
hópnum. Það var ánægjulegt að sjá hversu vel var

haldið utan um íslenska hópinn og að allir sem koma
að fararstjórn, þjálfun og öðru utanumhaldi fyrir hönd
Íþróttasambands fatlaðra eru fagmenn fram í fingurgóma sem njóta þess að sjá íþróttafólkið okkar vaxa
og dafna. Össur bauð til veislu þar sem forseti Íslands,
íslenski hópurinn, íþróttamenn Össurar, og aðrir vinir
og velunnarar heiðruðu afrekshópinn og kunnum við
Sveini Áka og Ólafi Magnússyni hjá ÍF bestu þakkir fyrir
að hlutast til um viðveru forsetans sem var í sinni fyrstu
utanlandsferð í nýju embætti.
Samstarf Össurar og Íþróttasambands fatlaðra á sér
20 ára farsæla sögu og styrkist með hverju ári. Á undanförnum árum höfum við starfað saman að því að auka
vitund almennings um þá fjölbreyttu möguleika sem

standa fötluðum til boða hvað varðar íþróttaiðkun. Æskubúðir Össurar
og ÍF, hinn nýafstaðni Paralympic dagur í
Laugardalshöll, sem og auglýsingaherferðin
„Vertu með“ sem samstarfsaðilar ÍF stóðu að,
eru liðir í því að fá fleiri úr röðum fatlaðra til að
stunda hreyfingu og íþróttir enda vitum við hversu
góð áhrif slíkt getur haft bæði á líkamlega og andlega heilsu.
Ég efast ekki um að Össur og Íþróttasamband fatlaðra eiga eftir að eiga fleiri rafmagnaðar stundir saman!
Edda Heiðrún Geirsdóttir,
forstöðumaður á alþjóðamarkaðssviði Össurar hf.

Hægt er að ná takmarkalausri færni
Ég reikna ekki með því að íþróttaáhugamaður geti orðið
neitt annað en undrandi þegar hann sér afrekin sem unnin eru á Ólympíumóti fatlaðra, Paralympics, í fyrsta skipti.
Með miklum ólíkindum er hversu mikilli færni maðurinn
getur náð í hreyfigetu þrátt fyrir ýmsar líkamlegar hömlur og hindranir. Nokkuð sem maður hefur heyrt talað um
áður en þegar maður hefur fylgst með mörgum greinum í
návígi þá nær maður betur utan um þetta sjálfur.
Í kringum Paralympics hafa oft og tíðum heyrst
hástemmdar lýsingar á borð við sigur mannsandans og
þess háttar. Þegar að er gáð þá er ekki verið að skjóta yfir
markið með slíkum lýsingum. Íþróttafólkið á leikunum er
akkúrat vitnisburður um það.
Í íþróttum eins og sundi og frjálsum höfum við svo góða
mælikvarða til að átta okkur á því hvenær íþróttamaður er
góður og hvenær ekki. Í boltagreinunum getur það stundum verið matsatriði, jafnvel smekksatriði, en í frjálsum og
sundi höfum við tíma og lengdir til að miða við. Á meðal keppenda er til dæmis langstökkvarinn Markus Rehm
sem hefur stokkið 8,40 metra með gervifót frá Össuri hf.
Er það 40 cm lengra en Íslandsmet Jóns Arnars Magnússonar í greininni. Þá vakti verðskuldaða athygli þegar
nokkrir blindir hlauparar hlupu vegalengdina 1500 metra
hraðar en ólympíumeistarinn gerði í úrslitahlaupinu á
Ólympíuleikunum í Ríó á dögunum. Ekki vantar að blindir
íþróttamenn leggi hart að sér við þjálfun. Þeir sem sjá ekkert, og þurfa þess vegna aðstoðarmann í spretthlaupum,
eru í vandræðum með að finna aðstoðarmenn því þeir
þurfa að geta hlaupið 100 metrana á ellefu sekúndum til
að vera hæfir í starfið.
Ég sá einnig hástökk þar sem stökkvararnir hoppuðu
á öðrum fæti að ránni og þeir bestu fara yfir 1,80 metra.
Þá má nefna að Helgi Sveins og félagar í spjótinu eru ekki
langt frá þeim vegalengdum sem bestu tugþrautarmenn
heimsins kasta.
Í sundinu er magnað að sjá aflimað fólk bruna yfir
laugina. Jafnvel fólk sem er einungis með hálfgerða

Kristján Jónsson t.h. og Hans Steinar Bjarnsson íþróttafréttamaður hjá
RÚV t.v. en þeir fylgdu íslenska hópnum vel eftir á Paralympics

stubba þar sem gætu verið hendur og fætur. Mér er fyrir
munað að skilja hvernig þau komast jafnhratt í gegnum
vatnið og raun ber vitni. Auk þess er keppnisharkan mjög
mikil. Ég sá handalausan mann keppa í fjórsundi sem
þrykkti höfðinu hvað eftir annað í bakkann. Bæði til þess
að snúningur yrði löglegur þegar hann skipti úr einni
grein í aðra í fjórsundinu og loks þegar hann kom í mark.
Hann hefur auðvitað ekkert annað en höfuðið til að komast í bakkann og ekki var slegið af til að eiga það á hættu
að vera á verri tíma.
Hjólastólakörfubolti er mjög skemmtileg grein þar
sem færni leikmanna í stólunum er ótrúleg þegar kemur
að hraðabreytingum og stefnubreytingum. Einnig er
blindrafótboltinn áhugaverður en þar eru markverðir
sem hafa sjón og stýra þá samherjum sínum. Boltinn er
gersamlega límdur við fæturna á leikmönnum annars
lenda þeir fljótt í vandræðum.
Kristján Jónsson,
Íþróttafréttamaður hjá Morgunblaðinu
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Tokyo handan við hornið
Árið 2020 fara Paralympics fram í Tokyo í Japan. Íþróttasamband fatlaðra hefur þegar gangsett undirbúning
sinn fyrir verkefnið. Ísland átti fjóra keppendur í London
2012, fimm í Ríó 2016 og þá er ekkert annað en að setja
markið á sex eða fleiri þátttakendur í Tokyo 2020. Við
verðum ávallt að setja markið hátt og vinna ötullega að
því að ná settum markmiðum. Til þess að metnaðarfull
markmið náist þurfa allir að taka höndum saman.
Allar samanburðarþjóðir okkar, og þá helst Norðurlöndin, hafa stóraukið framlög sín til íþrótta og íþróttir
fatlaðra eru þar ekki undanskildar. Hafa frændur okkar
á Norðurlöndum gæfu til að víkka út afreksstarf sitt til
muna og bæta verkefnastöðuna og undirbúningsvinnu
fyrir stórverkefni. Nokkuð ljóst er að við Íslendingar
þurfum að gera betur. Með afar takmörkuðu fjármagni er verið að undirbúa okkar fremsta íþróttafólk
til keppni gegn einstaklingum sem fyrir margt löngu
eru orðnir harðir atvinnumenn í sinni grein. Íslenskir
íþróttamenn hafa unnið til 98 verðlauna á Paralympics
frá árinu 1980. Síðustu þrjú verkefni, Peking 2008,
London 2012 og Ríó 2016 hafa aðeins skilað Íslandi
einum gullverðlaunum en þau vann sundkappinn Jón
Margeir Sverrisson.
Eins og gefur að skilja eru fjármunir ekki eina
lausnin í leit að árangri en þeim þarf að verja í að fjárfesta í íþróttaferli hvers og eins. Þörfin fyrir miklu meiri
veru erlendis í æfingabúðum og keppnisþátttöku hefur stóraukist hin síðari ár og við þessu þarf að bregðast. Við getum ekki með góðu móti sent afreksfólk úr
röðum fatlaðra í keppni við erlenda kollega sína við
núverandi aðstæður. Ekki ef við ætlum við óbreyttar
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forsendur að setja raunhæfar kröfur á íþróttafólkið
okkar. Eitt meginmarkmið afreksstefnu ÍF 2013 – 2020
er að eiga á hverjum tíma afreksmenn sem gera atlögu
að verðlaunasætum eða úrslitum á stórmótum, hvort
heldur það er EM, HM eða Paralympics.
Við megum ekki fljóta sofandi að feiðgarósi. Við
hvetjum eintaklinga, fyrirtæki og einkum og sér í lagi
yfirvöld, til þess að liðsinna okkur áfram við að bera
íþróttahróður Íslands um heim allan og tryggja að efniviðurinn okkar hafi öfluga einstaklinga til að líta upp til!
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Í tilefni af 30 ára afmæli Íslenskrar getspár vinna 30 heppnir spilarar eina milljón hver
á aðfangadag 2016. Í hvert skipti sem þú kaupir 10 raða miða í Lottó, Víkingalottó eða
EuroJackpot ferðu í pottinn. Allir áskrifendur er sjálfkrafa með í pottinum.

The Clean Viking
Öflugt samstarf þeirra
Davíðs og Jóhanns

Á Akureyri er mönnum annt um heilsuna og þar fer
fremstur í flokki Davíð Kristinsson hjá Heilsuþjálfun
ehf. Davíð hefur m.a. unnið náið síðustu misseri með
Jóhanni Þór Hólmgrímssyni, skíðamanni frá Akri, sem
stefnir ótrauður að þátttöku í sínum öðrum Vetrar-Paralympics í Suður-Kóreu 2018. Hvati tók hús á Davíð
sem vinnur nú hörðum höndum að kynningu á nýjasta
kerfi sínu „The Clean Viking.“
„Við hjá Heilsuþjálfun ehf erum með tíu þjálfara á
okkar snærum á Akureyri, Húsavík, Siglufirði og Dalvík.
Við bjóðum upp á hópatíma og áherslan er á að einstaklingurinn njóti sín í minni hópum. Við erum alltaf að selja
þjálfun, ekki bara aðgang að tækjum, og það virðist
vera það sem fólk sækist eftir í dag,“ sagði Davíð við
Hvata og bætti við að stöðugt fleiri sækist eftir þjónustu
einkaþjálfara. Fólk vilji æfingar í ræktinni en samt sem
áður að æfa í hóp.
„Æfingakerfið höfum við þróað í hópavinnunni okkar
en margir Íslendingar eru kannski að mæta allt að sjö
sinnum í viku í ræktina og þurfa kerfi skv. því skipulagi,
aðrir mæta sjaldnar og þurfa því öðruvísi kerfi. Miðað er
við að einstaklingurinn keyri sig ekki út heldur fái það
sem hann þurfi yfir vikuna. Þessi þróun hefur tekið tíma
og er krefjandi.“

The Clean Viking

Davíð hefur nýverið sett af stað erlenda kynningu á nýjustu afurð sinni sem ber nafnið „The Clean Viking.“ Um
er að ræða fjarþjálfun með þau framtíðarmarkmið að
einstaklingurinn fái almennt og öflugt utanumhald.
„Við áttuðum okkur á því að varan okkar getur alveg
spjarað sig á erlendum markaði. Við stofnuðum nýtt fyrirtæki með markaðskonunni Þórönnu Kristínu Jónsdóttur
og útkoman varð „The Clean Viking.“ Þetta er í raun
fjarþjálfun, matseðlar niður í grömm, hvernig undirbúa
má alla vikuna sína og þetta eru meira en 1400 glærur
sem hafa verið lesnar inn eða settar á myndbandsform.
Fyrst unnum við þetta á ensku og desembermánuður
fer allur í að vinna þetta upp líka á íslensku. Þetta er 30
daga næringarfjarþjálfun, æfinga- og næringakerfi sem
er einfalt og aðgengilegt og stöðugt verið að uppfæra
og bæta í æfingasafnið. Framtíðarsýn okkar er sú að
viðskiptavinir verði í áskrift í kerfinu, með sína eigin innkaupalista, æfingakerfi og fái almennt utanumhald.“

18 | Hvati 2.tbl 2016

En hvernig gengur að koma íslensku
hugviti á framfæri erlendis?

„Okkur gengur vel, strax í janúar 2017 mun fara mun
meira fyrir okkur en áður og markmið okkar eru á virkilega góðri áætlun. Erlendir þjálfarar hafa tekið vel í hugmyndir okkar og þegar hafa náðst samningar við þjálfara
sem hafa þúsundir iðkenda í sínum röðum. Þegar það
fer að ganga enn betur verður kynningin mjög sterk,“
sagði Davíð en afreksíþróttamenn úr röðum fatlaðra
hafa þegar fengið að njóta góðs af starfi Heilsuþjálfunar
ehf þar sem Davíð hefur unnið mikið með Jóhanni Þór
sem keppir í sitjandi flokki í alpagreinum á skíðum og
stefnir ótrauður að þátttöku í Vetrar-Paralympics 2018.

Jóhann fór úr áhugamennsku í
atvinnumennsku

Árið 2014 varð Jóhann Þór Hólmgrímsson fyrstur Íslendinga til þess að taka þátt í Vetrar-Paralympics í alpagreinum í karlaflokki. Mótið

fór þá fram í Sochi í Rússlandi og hefur Jóhann ávallt
verið með augun á Suður-Kóreu 2018. Davíð segir Jóhann hafa tekið miklum stakkaskiptum eftir að hann fór
að vinna með Heilsuþjálfun ehf.
„Samstarf okkar Jóhanns hefur gengið mjög vel. Við
getum sagt að hann hafi verið óharðnaður unglingur
þegar hann kom til okkar. Þá vantaði hann allan styrk og
mataræðið var hreint út sagt í klessu! Þetta viðurkennir
hann sjálfur en nú hefur honum tekist að umbreyta sér
úr áhugamanni í atvinnumann. Vöðvamassi og styrkur
hefur aukist, mataræðið er orðið allt annað og betra og
nú ber hann meiri ábyrgð á eigin heilsu. Um þetta hefur
samstarf okkar snúist. Ég aðstoða hann við að bera meiri
og meiri ábyrgð á allri sinni heilsu,“ sagði Davíð og segir
Jóhann þegar búinn að skapa sér nokkra sérstöðu.
„Við fengum ákveðinn leir í hendurnar þegar Jóhann
kom í Heilsuþjálfun og í dag eru fáar, ef nokkrar, æfingar
sem hann getur ekki gert þrátt fyrir þá fötlun sem hann
býr við. Hann hefur t.d. gríðarlegt þol og styrk í kviðvöðvum og þar eru fáir, ef nokkrir, sem eiga roð í hann.
Við erum annars alltaf að læra eitthvað nýtt og erum að
vinna með vöðvaþol í öxlum þessi dægrin. Nú er allur
bómull farinn af ferlinum hans, stefnan er á Kóreu og
kröfurnar orðnar meiri og því ríkari ástæða til þess að
vinna áfram mjög vel í því sem hann er að gera með
okkur.“

Heilsuþjálfun ehf er hægt að kynna sér betur á
heilsuthjalfun.is og næringarfjarþjálfunina inná 30.is
og á thecleanviking.com

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

www.ifsport.is | 19

Veit á vandaða lausn

Við styðjum
Íþróttasamband fatlaðra
Reykjavík • 101 Hótel ehf • A. Margeirsson ehf • Aðalmálun ehf • Aðalverkstæðið ehf • Aðalvík ehf • ARGOS ehf, Arkitektastofa Grétars
og Stefáns • Arkís arkitektar ehf • Atorka ehf verktakar og vélaleiga • Augað gleraugnaverslun • Auglýsingastofan ENNEMM • Aurum
• Ásbjörn Ólafsson ehf • ÁTVR Vínbúðir • Balletskóli Sigríðar Ármann ehf • Barnalæknaþjónustan ehf • Batik ehf, silkiprent og ísaumur
• Básfell ehf • BBA/Legal ehf • Bergsson RE • Betra Bak • Bílasmiðurinn hf • Bílaumboðið Askja ehf • BK eignir ehf • BK kjúklingar •
Blaðamannafélag Íslands • Bókhaldsþjónustan Vík • Bólsturverk sf • Brauðhúsið ehf • Brynja, Hússjóður Öryrkjabandalagsins • BSRB •
Búálfurinn sportbar ehf • Byggingarfélag Gylfa og Gunnars ehf • Casino ehf • Danica sjávarafurðir ehf • Drífa efnalaug og þvottahús •
Dýralæknastofa Reykjavíkur ehf • Eignamiðlunin ehf • Eignaumsjón hf • Endurskoðun og reikningsskil hf • Engo verkefni ehf • Ernst &
Young ehf • Esju-Einingar ehf • Extra lagnir ehf • Félagsbústaðir hf • Fiskmarkaðurinn ehf • Fínka ehf, málningarverktakar • FjallamennMountaineers of Iceland • Fjárfestingamiðlun Íslands ehf • Fjölbrautaskólinn við Ármúla • Flügger ehf • Formverk • Fraktflutningar ehf
• Freska Seafood ehf • Fulltingi slf • G S Export ehf • G.Á. verktakar sf • Gallery restaurant • Garðasteinn ehf • Garðs Apótek ehf • Gáski
sjúkraþjálfun ehf • GB Tjónaviðgerðir ehf • Geiri ehf, umboðs- og heildverslun • Gjögur hf • Gjörvi ehf • GLÁMA-KÍM arkitektar • Gnýr sf •
Gray Line Allrahanda ehf • Gunnar Eggertsson hf • H.G.G. - Heilsa ehf • Hagkaup • Hamborgarabúlla Tómasar • Hamborgarabúlla Tómasar
- Við erum öll jöfn • Hár Class hársnyrtistofa • Hárstofan Noon • Heimahúsið ehf, húsgagnaverslun • Heimsferðir ehf • Helgason og Co ehf
• Henson sports • Herrafataverslun Birgis ehf • Hitastýring hf • Hljóðbók.is - hljóðvinnslan • Hollt og gott ehf • Hótel Frón ehf • Hótel Leifur
Eiríksson ehf • Hótel Örkin, sjómannaheimili • Hreinsitækni ehf • Hreyfimyndasmiðjan ehf • Hugmót ehf • Hússtjórnarskóli Reykjavíkur •
Höfðakaffi ehf • Höfði fasteignasala • IBH ehf • Iðnmennt ses • IG Ferðir ehf • Intellecta ehf • Isavia • Íhlutir ehf • Íslensk endurskoðun ehf
• Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf • Ís-spor ehf • Íþróttabandalag Reykjavíkur • Íþróttafélagið Fylkir • Íþrótta-og tómstundasvið Reykjavíkur
• K. H. G. Þjónustan ehf • K R S T Lögmenn • Kemi ehf – www.kemi.is • Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma • Kjöthöllin ehf • KOM
almannatengsl • Kólus ehf • Kristján G. Gíslason ehf • Kvika banki hf • Lagnalagerinn ehf • Landslag ehf • Landsnet hf – www.landsnet.
is • Landssamband kúabænda • Landssamtök lífeyrissjóða • Lásaþjónustan ehf • Lifandi vísindi • Ljósblik rafverktakar ehf • Læknasetrið
ehf • Lögmannafélag Íslands • Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl. • Lögmál ehf • Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu • Löndun ehf
• Magnús og Steingrímur ehf • Margt smátt ehf • Málarameistarar ehf • Meba- úr og skart • Mennta- og menningarmálaráðuneytið
• Menntaskólinn við Hamrahlíð • Mítra ehf - Sailun hjólbarðar • MyTimePlan ehf • Nexus afþreying ehf • Nostra ræstingar ehf • Nýi
ökuskólinn ehf • Orka ehf • Orkuvirki ehf • Ó. Johnson & Kaaber ehf • Ólafur Þorsteinsson ehf • Pingpong.is • PK-Arkitektar ehf • Poulsen
ehf • Rafloft ehf • Rafsvið sf • Raftíðni ehf • Rafver hf • Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins • Regla - netbókhaldskerfi • Renniverkstæði
Jóns Þorgrímssonar ehf • Renniverkstæði Ægis ehf • Reykjagarður hf • Réttur - ráðgjöf & málflutningur • Rima Apótek • Rossopomodoro,
veitingastaður • Runni blómaverslun • S.Z.Ól. trésmíði ehf • Samskip hf • Samtals ehf • Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja – SSF •
SFR stéttarfélag í almannaþjónustu • Sigurður I. Halldórsson hdl • Sjá-óháð vefráðgjöf ehf • Sjúkraþjálfun Styrkur ehf • Sjúkraþjálfunin í
Mjódd • Skotfélag Reykjavíkur • Skóverslunin Bossanova • Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs • SM kvótaþing ehf • Smith og Norland
hf • Smíðaþjónustan ehf • Spöng ehf • Staukur ehf - leiktæki og sjálfsalar • Steypustöðin ehf • Stúdíó Stafn ehf • SVÞ – Samtök verslunar
og þjónustu • Söluturninn Vikivaki • Tannálfur, tannlæknastofa • Tannlæknastofa Elínar Wang • Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur
• Tannlæknastofa Gísla Vilhjálmssonar • Tannlæknastofa Sigríðar Rósu Víðisdóttur • Tannlæknastofa Sigurjóns Arnlaugssonar ehf •
Tannlæknastofa Tómasar Einarssonar • Tannlæknastofa Þórarins Jónssonar • Tannsmiðjan Króna sf • Tannsteini ehf • Tark - Arkitektar •
TEG endurskoðun ehf • Tennis- og badmintonfélag Reykjavíkur • Tjarnarskóli ehf • Tort ehf • Trévirki ehf • Tölvar ehf • Utanríkisráðuneytið
• Varma & Vélaverk ehf • VATH - Verkfræðistofa Aðalsteins sf • Veitingahúsið Fiskfélagið • Velmerkt ehf • Verkfræðistofan Skipasýn sf
• Verslunartækni ehf • Verslunin Brynja ehf • Verslunin Rangá • Vesturröst - Sérverslun veiðimanna • Vélsmiðjan Harka hf • Vélvík ehf
• Vilhjálmsson sf, heildverslun • Vinnumálastofnun • Wise lausnir ehf • Yrki arkitektar ehf • Þvottahúsið A. Smith ehf • Örninn ehf •
Seltjarnarnes • Falleg gólf-parketþjónusta frá 1984 • Horn í horn ehf, parketlagnir • Vekurð ehf • Vökvatæki ehf • Vogar • Sveitarfélagið
Vogar • Toggi ehf • Kópavogur • ACT ehf • ALARK arkitektar ehf • Allianz á Íslandi hf • Arnarljós • Áberandi ehf • Bifreiðaverkstæði
Kópavogs ehf • Bílaklæðningar hf • Bílaleiga Reykjavíkur • Bílamálunin Varmi ehf • Bílaskjól,bifreiðasmiðja • Bílaverkstæði Kjartans
og Þorgeirs sf • Bílaþvottastöðin Lindin ehf • Bílrúðumeistarinn slf • Blikkás-Funi • Bossanova ehf • BSA varahlutir ehf • Conís ehf,
verkfræðiráðgjöf • Digranessókn • Einar Beinteins ehf - Dúklagningameistari • Fasteignamiðstöðin ehf • Fidesta ehf, viðskiptaráðgjöfwww.fidesta.com • Fjölvirki ehf • Hafið-fiskverslun ehf • Hamraborg ehf • Hegas ehf • Heildverslun B.B. ehf • Hilmar Bjarnason ehf,
rafverktaki • Hitatækni ehf • Hjörtur Eiríksson sf • Hringás ehf • Hvellur - G. Tómasson ehf • Idex ehf • Iðnaðarlausnir ehf • Ingi hópferðir
ehf • Ingimundur Einarsson ehf málari • Init ehf • Ísfix ehf • Íshúsið ehf • JS-hús ehf • Klukkan, úr og skartgripir • Lakkskemman ehf • Lasertag Ísland • Ljósvakinn ehf • Loft og raftæki ehf • Lögmannsstofa Guðmundar Þórðarsonar • Nobex ehf • Ólafssynir ehf • Rafbraut • Rafholt
ehf • Raftækjavinnustofa Einars Stefánssonar • S.Þ. verktakar ehf • Sjúkraþjálfunin Sporthúsinu ehf • Slökkvitækjaþjónustan ehf • Snæland
• Sport Company ehf • Sports Direct • Sportvörur • Strikamerki hf • Svanur Ingimundarson málari • Söguferðir ehf • Tannsmíðastofan sf
• Ungmennafélagið Breiðablik • Útfararstofa Íslands ehf • Vatnsvirkinn - www.vatnsvirkinn.is • Vetrarsól ehf, verslun • Viðskiptaþjónusta
ÁGG ehf • Vínekran Bourgogne ehf • Ýmus ehf, heildverslun • Garðabær • Aflbinding-Járnverktakar ehf • AH Pípulagnir ehf • Bílasprautun
Íslands ehf • Engilbert ÓH Snorrason tannlæknastofa sf • G.S. Ráðgjöf ehf • Garðabær • Geislatækni ehf - Laser-þjónustan • K.C. Málun
ehf • Kópavogspósturinn ehf • Loftorka ehf • Manus ehf • Naust Marin • Okkar bakarí ehf • Pípulagnaverktakar ehf • S.S. Gólf ehf • Toyota
á Íslandi • Ungmennafélagið Stjarnan, Stjörnuheimilinu • Vörukaup ehf, heildverslun •
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Fimm ný Íslandsmet
á ÍM25 í Hafnarfirði
Kristín Rós með endurkomu
og Íslandsmet

Íslandsmót Íþróttasambands fatlaðra í sundi í 25m laug fór fram
í Hafnarfirði í nóvembermánuði.
Mótið fór fram samhliða ÍM25 hjá
Sundsambandi Íslands. Alls féllu
fimm ný Íslandsmet á mótinu og
eitt þeirra setti sundmaðurinn Már
Gunnarsson frá ÍBR/Nesi á sjálfan
17 ára afmælisdaginn sinn en Már

keppir í flokki sjónskertra/blindra
(S12).
Fjögur metanna komu úr ranni
sundmanna ÍFR þar sem Thelma
Björg Björnsdóttir setti tvö ný met,
Sandra Sif Gunnarsdóttir eitt og
blönduð boðsundsveit ÍFR setti
einnig met í 4x50m frjálsri aðferð
þar sem Kristín Rós Hákonardóttir
lét til skarar skríða en þess má geta
að með henni í sveit var efnileg
sundkona sem heitir Heiður Egilsdóttir en hún og Kristín Rós eru náskyldar.
Íþróttasamband fatlaðra vill
koma á framfæri innilegu þakklæti
til þeirra er störfuðu við mótið.

Sveit ÍFR var skipuð Kristínu Rós Hákonardóttur, Guðmundi Hákoni Hermannssyni,
Vigni Haukssyni og Heiði Egilsdóttur

Íslandsmetin sem féllu á mótinu:
Már Gunnarsson
Thelma Björg Björnsdóttir
Thelma Björg Björnsdóttir
Sandra Sif Gunnarssóttir

Már Gunnarsson setti nýtt Íslandsmet í 400m
skriðsundi daginn sem hann fagnaði 17 ára
afmæli sínu

S12
SB5
SB5
S13

400 skriðsund
100 bringusund
50 bringusund
100 fjórsund

ÍFR - Blandað
max 34 stig
4*50 frjáls aðferð
Vignir Gunnar Hauksson S7 / Guðmundur H. Hermannsson S9 /
Kristín Rós Hákonardóttir S7 / Heiður Egilsdóttir S8

4:57,08
1:54,01
0:53,74
1:30,78

19/11/16
19/11/16
20/11/16
20/11/16

2:47,24

20/11/16

Jólakort ÍF 2016
Árlega framleiðir Íþróttasamband fatlaðra jólakort til styrktar
íþróttastarfi fatlaðra á Íslandi. Aðildarfélög ÍF eiga kost á því
að fá gefins 500 kort og önnur kort á kostnaðarverði en sala
jólakorta hefur reynst góð fjáröflunarleið fyrir aðildarfélög ÍF.
Listakonan Erla Sigurðardóttir hannaði jólakort ÍF 2015 og
sér aftur í ár um hönnun jólakorts sambandsins. Sem fyrr er
hönnun kortanna gjöf Erlu til starfseminnar og færir Íþróttasamband fatlaðra henni kærar þakkir fyrir mikilvægan stuðning.
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Til hamingju
með glæsilega þátttöku
á Ólympíuleikunum í Ríó!

Með samvinnu næst árangur

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

www.samherji.is

Paralympic-dagurinn 2016
Paralympic-dagurinn 2016 fór fram í Frjálsíþróttahöllinni í Laugardal þann 22.
október síðastliðinn. Fjöldi gesta lagði leið sína í Laugardal til að taka þátt í
þessum stóra og skemmtilega kynningardegi á íþróttum fatlaðra á Íslandi.
Sveppi bauð gesti velkomna og
skoraði á þá í hinum ýmsu íþróttagreinum. Þetta var annað árið í
röð sem Paralympic-dagurinn er
haldinn og ljóst að þessi stóri og
skemmtilegi kynningardagur er
kominn til að vera.
Íþróttasamband fatlaðra þakkar öllum þeim sem lögðu leið sína
í Frjálsíþróttahöllina, samstarfs- og
styrktaraðilum sem og öllum þeim
félögum, nefndum og hagsmunahópum fatlaðra sem tóku þátt í að
gera daginn jafn myndarlega úr
garði og raun bar vitni.

Þá kom Hlynur Ragnarsson,
sölustjóri Atlantsolíu, og afhenti ÍF
myndarlegan styrk fyrir ÍF-daginn
hjá Atlantsolíu sem fram fór á meðan Paralympics í Ríó de Janeiro stóð.
Viðskiptavinir Atlantsolíu styrktu þá
ÍF einn dag með viðskiptum sínum
við fyrirtækið. Kann ÍF Atlantsolíu
bestu þakkir fyrir þetta veglega
framtak sem og öflugt og gott samstarf síðastliðin ár. Þá að sjálfsögðu
var hinn landsfrægi pylsuvagn
Atlantsolíu viðstaddur Paralympic
daginn gestum til ánægju- og lystarauka.
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Heimsmeistaramót
setja svip sinn á árið 2017
Komandi ár hjá afreksíþróttafólki
úr röðum fatlaðra mun einkennast af heimsmeistaramótum. Árið
2017 fara fram heimsmeistaramót í
frjálsum, sundi og bogfimi. Fjöldi íslenskra afreksmanna mun því framan
af ári freista þess að tryggja sér lágmörk inn á þessi mót.
Fjörið hefst í frjálsum þar sem
heimsmeistaramótið fer fram í
London dagana 14.–23. júlí. Keppt
verður á Ólympíuleikvanginum frá
2012 í Queen Elisabeth Olympic
Park. Frjálsíþróttamenn eins og Helgi
Sveinsson, Hulda Sigurjónsdóttir,
Patrekur Andrés Axelsson og Stefanía Daney Guðmundsdóttir munu
gera harða atlögu að því að öðlast
keppnisrétt á mótinu. Jafnvel fleiri
gætu blandað sér í baráttuna og
verður fróðlegt að sjá hvernig frjálsíþróttafólkinu gengur að eltast við
keppnisréttinn, bæði hér heima og
erlendis.

-0
0

0 - 76
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Þá verður september stór
mánuður á árinu 2017 þar sem
heimsmeistaramót í bæði bogfimi
og sundi fara fram. Heimsmeistaramótið í bogfimi verður aðeins
lengra frá fósturjörðinni því það fer
fram í Peking í Kína dagana 12.–17.
september. Bogfimimaðurinn Þorsteinn Halldórsson hefur þegar hafið
sinn undirbúning, bæði fyrir HM og
Tokyo 2020 og er fullur eldmóðs eftir
þátttöku sína á Paralympics í Ríó þar
sem hann varð fyrstur Íslendinga til
að keppa á Paralympics í bogfimi.
Skömmu síðar, eða 29. september – 7. október fer heimsmeistaramótið í sundi fram í Mexíkóborg
í Mexíkó. Umtalsvert ferðalag hjá
bæði bogfimi- og sundfólkinu er því
í vændum. Ísland átti þrjá sundmenn
á Paralympics 2016 en þegar hefur
Jón Margeir Sverrisson snúið sér að
öðrum greinum og keppnisharka
hans færist því væntanlega á annað
svið. Sundkonurnar Sonja Sigurðar-

Helgi Sveinsson

dóttir og Thelma Björg Björnsdóttir
munu án vafa berjast fyrir þátttöku
ytra sem og fleiri sundmenn úr röðum fatlaðra sem hafa verið að láta vel
fyrir sér finna síðustu misseri, þar má
t.d. nefna Má Gunnarsson frá Nesi/
ÍBR í Reykjanesbæ.

Vertu með!

Stærsta auglýsingaherferð ÍF frá upphafi
Í sumar tóku Íþróttasamband fatlaðra og samstarfsog styrktaraðilar sambandsins höndum saman og
lögðu saman af stað inn í stærstu auglýsinga- og kynningarherferð sambandsins frá upphafi. Um var að ræða
auglýsingaherferð í sjónvarpi til kynningar á íþróttum
fatlaðra sem og Paralympics í Ríó de Janeiro.
Framleiðslufyrirtækið Eventa Films var fengið til
verksins og var unnið með nokkrum íþróttamönnum
úr ranni afreksíþróttafólks með fötlun. Auglýsingarnar

birtust á RÚV og voru í birtingu í aðdraganda og á meðan Paralympics í Brasilíu stóð. Mikil ánægja var hjá ÍF
með hvernig verkefnið tókst til og vonandi náði verkefnið settu marki, að laða að nýja iðkendur að íþróttum
fatlaðra sem og kynna vel þá afreksmenn sem kepptu
fyrir Íslands hönd í Brasilíu.
Verkefni af þessari stærðargráðu eru ekki oft inni á
borðum lítilla sérsambanda og því vert að þakka öllum
þeim sem tóku þátt kærlega fyrir sitt myndarlega framlag.
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Ný saga,
ný skilaboð
Undir lok sumars var ég stödd á hádegisverðarfundi
á Hótel Sögu. Tilefnið var að kynna hópinn sem var á
leið til Ríó fyrir fjölmiðlum og styrktaraðilum en á staðnum voru líka aðstandendur íþróttafólksins og stjórnarfólk ÍF. Við þetta skemmtilega tilefni var líka frumsýnt
myndband sem ÍF hafði látið gera og var unnið af Eventa Films. Hugmyndin að myndbandinu var rædd á
stjórnarfundi í lok árs 2015 og var tekin ákvörðun um
að ráðast í gerð þess. Þetta var í fyrsta sinn sem ÍF lagði
jafn mikið í nokkra kynningu á íþróttafólki sínu og sambandinu sjálfu. Þar sem ég beið eftir að sjá myndbandið
viðurkenni ég að ég var með kvíðahnút í maganum. Ég
var hrædd um að þrátt fyrir góða viðleitni þeirra sem
gerðu myndbandið yrði ég fyrir vonbrigðum. Myndbandið fór í gang og kvíðinn leystist hratt upp, í staðinn fór um mig gæsahúð og ég varð virkilega stolt. Mig
langar til að útskýra hvað olli kvíðahnútnum og af hverju
hann leystist svo hratt upp. Útskýra af hverju ég mun
nota þetta myndband í kennslu í fötlunarfræðum sem
eitt glæsilegasta dæmið sem við eigum um birtingarmyndir fatlaðs fólks í íslensku sjónvarps- og fjölmiðlaefni. En byrjum á forsendum kvíðans.
Í námi mínu og starfi innan þjóð- og fötlunarfræða
hef ég notið þeirra forréttinda að hljóta fræðslu og þjálfun í að greina birtingarmyndir fötlunar og fatlaðs fólks
í margskonar menningarefni. Efni á borð við þjóðsögur,
brandara, kvikmyndir, fréttir og fjölmiðlaefni og ekki síst,
auglýsingar. Ég hef lært að skoða slíkt efni með gagn-
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Eva Þórdís Ebenezersdóttir

rýnum augum og sjá undir yfirborð þeirra þar sem lúra
ríkjandi viðhorf og oftar en ekki neikvæðar staðalmyndir sem senda margskonar skilaboð til þess sem horfir
á. Slík skilaboð bæði endurspegla og staðfesta þann
skilning á fötlun sem er ríkjandi í samfélaginu. Í gegnum
áhorfið fáum við skilaboð um það hvernig við eigum að
sjá, skilja og koma fram við fatlað fólk. Þessi viðhorf og
staðalmyndir geta verið svo djúpstæð að við áttum okkur
ekki á því að við séum að horfa á staðalmyndir sem geta
litað samskipti fatlaðs og ófatlaðs fólks. En bæði í gegnum rannsóknir og eigin reynslu sem fötluð (fyrrverandi
íþróttakona), veit ég að þessi skilaboð eru þarna og áhrif
þeirra eru meiri og neikvæðari en okkur flest órar fyrir.
Það er því mikilvægt að þekkja til þeirra, kunna að koma
auga á þau, geta bent á þau og rýnt til gagns.
Staðalmyndir fötlunar og fatlaðs fólks í auglýsingum
og myndefni eru margar og margar þeirra neikvæðar.
Hér ætla ég þó aðeins að draga eina þeirra upp enda
hefur hún einna mest áhrif í samhengi við fatlað íþróttafólk, en þetta er staðalmyndin um „fötluðu hetjuna“. Við
fyrstu sýn kann þessi mynd ekki að virðast ýkja neikvæð
eða meiðandi en að baki er miður jákvætt viðhorf í garð
fatlaðs fólks þar sem á það er settur hetjuljómi fyrir það
eitt að lifa lífi sínu og jafnvel talað um að það sé að sigrast
á fötlun sinni. Í þessu liggur sá fötlunarskilningur að það
sem fatli einstakling sé líkami eða hugur viðkomandi, að
skerðing og fötlun sé eitt og hið sama. Innan fötlunarfræðinnar höfum við aftur á móti þann skilning að fötlun sé félagslegt fyrirbæri, að samfélagið og umhverfið
geri það að verkum að fólk með skerðingar verður fatlað.
Fötlun er eitt og skerðing annað. Þegar talað er um að
fatlað fólk sigrist á fötlun sinni er oftast verið að meina
að fólk sé að sigrast á líkama sínum og verða meira eins
og hinn ófatlaði meirihluti. Fyrir vikið verður það tilefni til
hetjustimpils að fólk fari út með ruslið, vaski upp, ali upp
börnin sín eða mæti á íþróttaæfingu. Þessi staðalmynd
hefur orðið til því að ekki er gert ráð fyrir því að þetta séu

hlutir sem eru sjálfsagðir í lífi fatlaðs fólks heldur hljóti
þessi hversdagslegu verk að vera töfrum blandin og
hetjuleg þar sem fólk gerir þá „þrátt fyrir“ að vera fatlað.
Það sem við þurfum að sigrast á er ekki líkamar okkar og
hugar heldur umhverfið og viðhorfin sem gera ekki ráð
fyrir margbreytilekanum sem við erum fulltrúar fyrir.
Þessi staðalmynd „fötluðu hetjunnar“ hefur að mínu
mati litað umræðu um fatlað íþróttafólk sem ekki hefur
verið metið að verðleikum sem afreksfólk í sinni íþrótt. Þau
hafa verið titluð hetjur fyrir að mæta á æfingu af því að þau
eru með skerðingar. Ófatlað íþróttafólk er dáð sem hetjur
fyrir að hafa lagt blóð, svita og tár í að verða með þeim
bestu í heiminum, fyrir að vera eitthvað meira en við hin,
það er ekki hetjur fyrir það eitt að stunda íþróttina. Það
sama ætti að gilda um fatlað afreksíþróttafólk en virðist
ekki alltaf gera það. Að ná árangri í íþrótt hefur ekkert með
það að gera að „sigrast á fötlun“, allt afreksfólk í íþróttum
sigrar líkama sinn á hverri æfingu og í hverri keppni.
Skilaboð auglýsinga og umfjöllunar eru gríðarlega
sterk, staðalmyndirnar, ríkjandi skilningur og viðhorf
einnig. Kvíðahnúturinn minn þennan dag kom til af því
að við sem störfum á vettvangi fatlaðs íþróttafólks sjáum
íþróttafólkið sem hetjur á sviði íþróttanna en ekki hversdagsins, eins og hinn almenni áhorfandi gerir gjarna.
Ég var því hrædd um að þótt skilaboðin í myndbandinu
væru sett fram af heilindum og metnaði væri eitthvað
sem hinn almenni áhorfandi gæti tengt við sinn eigin
ríkjandi skilning. Sem sagt fundist hetjurnar okkar „rosalega duglegar“, „mikil krútt“ og að þau væru að „sigrast á
fötlun sinni“ en ekki jafn miklar íþróttahetjur og til dæmis
Strákarnir okkar á EM í knattspyrnu í sumar.
En óttinn var óþarfur. Myndbandið var og er hreint
út sagt frábært í samhengi þessara vangaveltna. Því á
sama tíma og menningin á það til að styrkja, óafvitandi,
ríkjandi staðalmyndir og jafnvel fordóma getur menningarefnið einnig ögrað þessum sömu hugmyndum. Í
myndbandinu er sögð ný saga og send ný skilaboð út í

samfélagið sem smám saman geta haft viðvarandi áhrif
á skilning almennings á því hvað það er að vera fötluð
manneskja, fötluð afreksíþrótta manneskja. Þessi nýja
saga er það sem gerir myndbandið að afbragðs kennsluefni. Áherslan er á afreksíþróttafólk sem hefur lagt hjarta
sitt og sál í að undirbúa sig til að stíga eða rúlla inn á
eitt stærsta svið íþróttanna. Þau hafa snerpu, styrk, þol
og gríðarlegan metnað sem hefur skilað þeim á þennan
stað; Ekkert var gefið, fyrir þessu var unnið. Sjónarhorn
myndavélarinnar, klipping og tónlist ýtir undir tilfinningu
okkar fyrir hraða, snerpu og gríðarlegum metnaði og
þetta er allt svo hrikalega flott og svalt. Það sem situr eftir er að þarna er á ferðinni íþróttafólk sem hefur einmitt
þessa eiginleika; hraða, snerpu, metnað og þau eru hrikalega flott og svöl. Það að þau séu með skerðingar, að þau
séu fatlað íþróttafólk, það er aukaatriði því þau eru fyrst
og fremst íþróttafólk og svo sannarlega í sama flokki og
aðrar stórkostlegar íþróttahetjur okkar Íslendinga.
Eva Þórdís Ebenezersdóttir
Greinarhöfundur er þjóðfræðingur með áherslu á
fötlunarfræði, stundakennari í fötlunarfræðum við HÍ,
stjórnarkona í ÍF og fyrrverandi landsliðskona í sundi.
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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.

Íslandsmót ÍF í boccia

ÍFR tók þrjá Íslandsmeistaratitla á Sauðárkróki
Verðlaunahafar í flokki BC 1-4 þar sem Ingi Björn Þorsteinsson frá ÍFR varð Íslandsmeistari.

Íslandsmót Íþróttasambands fatlaðra í einliðaleik í
boccia fór fram á Sauðárkróki í október. Íþróttafélagið
Gróska sá um framkvæmd mótsins í Síkinu svokallaða
og fór félagið vel með mótið eins og þess var von og
vísa. Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík vann til þriggja Íslandsmeistaratitla á mótinu en þeir komu í 1. deild, 6.
deild og í flokki BC 1-4.

Úrslit mótsins:
1. Deild

5. Deild

2. Deild

6. Deild

3. Deild

Rennuflokkur

4. Deild

BC 1 til 4

1. sæti: Jakob Ingimundarson, ÍFR
2. sæti: Lúðvík Frímannsson, ÍFR
3. sæti: Sigurjón Sigtryggsson, Snerpu
1. sæti: Emilía Arnþórsdóttir, Ívari
2. sæti: Lena Kristín Hermannsdóttir, Þjóti
3. sæti: Hörður Þorsteinsson, Eik
1. sæti: Védís Elva Þorsteinsdóttir, Akri
2. sæti: John William Boyd, Nesi
3. sæti: Jón Sigfús Bæringsson, Grósku
1. sæti: Kristófer Fannar Sigmarsson, Eik
2. sæti: Guðmundur Adólfsson, Eik
3. sæti: Ingunn Hinriksdóttir, ÍFR

Mynd: Jón Óskar Ísleifsson:
Tveir góðir félagar frá Eik á Akureyri.

1. sæti: Konráð Ragnarsson, Nesi
2. sæti: Sveinn Gíslason, ÍFR
3. sæti: Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, Nesi
1. sæti: Anna Elín Hjálmarsdóttir, ÍFR
2. sæti: Dóra Dís Hjartardóttir, Nesi
3. sæti: Hjalti Gunnlaugsson, Grósku
1. sæti: Kristján Vignir Hjálmarsson, Ösp
2. sæti: Ástvaldur Ragnar Bjarnason, Nesi
3. sæti: Þórey Rut Jóhannesdóttir, Ösp
1. sæti: Ingi Björn Þorsteinsson, ÍFR
2. sæti: Aðalheiður Bára Steinsdóttir, Grósku
3. sæti: Aneta Beata Kaczmarek, ÍFR
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Íslandsleikar Special Olympics
Forseti Íslands fyrstur forseta á heimsvísu til að
taka þátt í kyndilhlaupi lögreglumanna
Mikil stemning var á Íslandsleikum Special Olympics í
knattspyrnu sem fóru 27. nóvember í Reykjaneshöllinni.
ÍF og KSÍ hafa verið í áralöngu samstarfi þar sem markið
er að efla knattspyrnuiðkun fyrir fólk með fötlun. Unnið
er að því að efla þátttöku kvenna en einnig hefur verið
innleitt verkefnið „unified football“ þar sem fatlaðir og
ófatlaðir spila saman í liðum. Keppt var í tveimur styrkleikaflokkum og lið Aspar hlutu gull í báðum flokkum.
Á Íslandsleikunum í Reykjanesbæ var Ísland í sjöunda skiptið að taka þátt í alþjóðlegu samstarfsverkefni lögreglunnar og Special Olympics – LETR. Special Olympics á Íslandi hóf samstarf við lögregluna árið
2013 og frá þeim tíma hafa íslenskir lögreglumenn
hlaupið kyndilhlaup fyrir Íslandsleikana. Það vakti mikla
athygli að forseti Íslands tók þátt í kyndilhlaupinu lögreglumanna ásamt keppendum. Að loknu kyndilhlaupinu ávarpaði hann viðstadda og sagði m.a. „Mér finnst
þetta mót gott dæmi um það hvað við getum gert
þegar við stöndum saman og hugsum hvert um annað.
Mér finnst að samfélagið eigi alltaf að snúast um það og
þá muni okkur vel farnast.“ Hann tók síðan þátt í að setja
mótið ásamt keppanda
og lögreglumanni en
saman kveiktu þeir eld
leikanna. Það hefur verið staðfest að þetta er í
fyrsta skipti sem forseti
tekur þátt í kyndilhlaupi
lögreglumanna
fyrir
leika Special Olympics.
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Góðar jól

Svigskíði

Fjallaskíði

Gönguskíði

Snjóbretti

Pakkatilboð
25% afsláttur

Pakkatilboð
25% afsláttur

Pakkatilboð
25% afsláttur

Pakkatilboð
25% afsláttur

Áfram ísland
Skíðaúlpa herra
Jólatilboð
Verð
39.995
Mikið
úrval
af fatnaði

20%

100% merino
ullarfatnaður

jólatilbo

ð

Fyrir skíðagöngugarpa
Softshell buxur. Verð kr. 14.995
Shoftshell jakki, Verð kr. 24.995

Lúffur

Verð frá kr. 5.995

Mikið úrval af húfum,
sokkum og vetlingum
Verð frá kr. 1.495

Skíðabuxur í mörgum litum
stærð 128 til 176. Verð kr. 9.995

Salomon Speedtrack
Verð kr. 14.995

Salomon X-Ultra Mid
Til bæði fyrir dömur og herra
Verð kr. 25.995

Dömu úlpur, einnig til á herra
Verð frá kr. 19.995

Hinir vinsælu
MICROspikes keðjubroddar
Verð kr. 9.995 með poka

Í s le n s k u
Sjón er sögu ríkari, mikið úrval
af flottum vörum í jólapakkann
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YAP: Samstarfsverkefni Íslands, Eistlands og

Noregs, þjálfun ungra barna með sérþarfir
Heilsuleikskólinn Háaleiti, Ásbrú,
Reykjanesbæ, fékk styrk frá Erasmus+ í haust til áframhaldandi þróunar Young athlete program (YAP)
en verkefnið er unnið í samstarfi og
með stuðningi Special Olympics á
Íslandi. Markmið YAP-verkefnisins er
að gefa kennurum á leikskólum tækifæri á að tileinka sér nýjar aðferðir til
að þjálfa börn í gegnum leik og aðlaga að hinu daglega starfi. Námsefnið er íþrótta- og leikjaáætlun, efni
og árangursmælikvarðar, þróað og
hannað af alþjóðasamtökum Special Olympics í samstarfi við háskóla í
Boston og Norður-Karólínu.
Heilsuleikskólinn Háaleiti hóf samstarf við Special Olympics á Íslandi
2015 vegna YAP í febrúar 2015 en
þá hóf Ísland samstarf við Special
Olympics í Rúmeníu. Í kjölfarið hófst
innleiðing YAP á Íslandi og unnið
hefur verði með YAP- ið á leikskólanum síðan haustið 2015. Háaleiti var
fyrsti leikskólinn á Íslandi sem hlaut
viðurkenningu fyrir innleiðingu YAP
og hefur unnið markvisst að því að
efla starfið. Árið 2016 var ákveðið að

sækja um Erasmus+ styrk til að tengja
verkefnið leikskólum í fleiri löndum
og nú er verkefnið komið í ferli. Samstarfsaðilar vegna Erasmus+ verkefnisins eru leikskólar í Noregi og Eistlandi, Læringverkstedet, Jessheim, í
Osló og Tallinna Lasteaed Pallipönn,
í Tallinn. Upphaflega var YAP hannað
til að þjálfa 2–7 ára börn með frávik,
en efnið er auðvelt að nota með öllum börnum og er það notað þannig
í dag á Íslandi. YAP-efnið er einfalt
og aðgengilegt og er því auðvelt
að flétta það inn í hið daglega starf
á leikskólum. Árangur af því að nota
YAP-ið er mjög góður. Börn, sem eru
með frávik, hafa sýnt góðar framfarir
í hreyfiþroska, máli, tjáningu, félagslegum samskiptum, auknu sjálfstrausti og vellíðan. Heilsuleikskólinn
Háaleiti hefur ávallt lagt mikla áherslu
á hreyfiþjálfun barna og YAP-verkefnið hefur reynst mikilvægt við að
efla og þróa enn frekar það starf.
Leikskólar, sem hafa fengið kynningu
á verkefninu, hafa sýnt mikinn áhuga
á að nýta efni og árangursmælikvarða
sem eru til staðar. Special Olympics á

Íslandi hefur umsjón með innleiðingu
YAP á Íslandi og þeir sem áhuga hafa
eru hvattir til að hafa samband á skrifstofu ÍF og kynna sér málið nánar.
Ásta Katrín Helgadóttir
íþróttakennari Háaleiti

Rebekka Ralston starfar á skrifstofu Special
Olympics í Washington sem Senior Manager,
Young Athletes. Hlutverk hennar er m.a.
að meta umsóknir um alþjóðastyrki til YAP
verkefna víða um heim. Ísland hefur vakið
athygli fyrir innleiðingu YAP í leikskóla og
í ferð Rebeccu til Íslands í nóvember var
henni boðið að heimsækja heilsuleikskólann
Háaleiti. Þar fylgdist hún með æfingum hjá
Ástu Katrínu íþróttakennara og skemmti sér
vel með glöðum börnum.
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Íþróttafélagið
Suðri 30 ára
30 ára afmælishóf íþróttafélagsins Suðra var haldið 1.
október í Þingborg. Veisluföng voru glæsileg og fjölbreytt dagskrá var í boði, þar sem auk ræðuhalda var
sungið og dansað af mikilli innlifun. Magnað lið frá
Suðra stóð að undirbúningi dagskrár og þar lögðu
systurnar þrjár, Hulda, María og Sigríður, að sjálfsögðu,
hönd á plóg. Það sem einkennt hefur liðsmenn Suðra er
mikil samkennd og gleði og hið öfluga starf sem þar fer
fram hefur haft mikla samfélagslega þýðingu. Félagið
hlaut fjölmargar gjafir og kveðjur, m.a. frá forsvarsfólki
sveitarfélaga á svæðinu, en starf Suðra nær yfir nokkur
sveitarfélög.
Formaður Suðra, Þórdís Bjarnadóttir, afhenti sjálfboðaliðaskírteini ÍF til Páls Jónssonar og Þórunnar
Guðnadóttur sem æfa boccia með félaginu en hafa
einnig sýnt mikinn áhuga á að aðstoða á allan hátt. Í
hófinu voru auk núverandi formanns þrír fyrrverandi
formenn, þau Svanur Ingvarsson, Sigríður Sæland og

Matthildur Kristjánsdóttir og Þórdís Bjarnadóttir

Þorbjörg Vilhjálmsdóttir. Fulltrúar ÍF voru Anna Karólína Vilhjálmsdóttir og Matthildur Kristjánsdóttir,
stjórnarmaður ÍF, sem afhenti gjafabréf frá ÍF, tilvísun á
bocciasett. Samstarf ÍF og Suðra hefur frá upphafi verið
einstaklega ánægjulegt og farsælt. Til hamingju með
30 ára farsælt starf, stjórn og félagsmenn Suðra.

NES 25 ára
Íþróttafélagið NES varð 25 ára 17. nóvember 2016.
Anna Guðrún Sigurðardóttir, fyrsti formaður félagsins
og fyrrverandi starfsmaður ÍF, var gerð að heiðursfélaga. Hún stofnaði félagið ásamt góðum hópi manna og
kvenna á Suðurnesjum með aðstoð frá ÍF eftir að hún
tók þátt í sínu fyrsta norræna barna- og unglingamóti,
aðeins 16 ára gömul. Petrína Sigurðardóttir, sem hefur
gegnt hlutverkum formanns og þjálfara félagsins, varð

einnig heiðursfélagi. Fulltrúar ÍF í afmælishófinu voru
Anna Karólína Vilhjálmsdóttir og Sveinn Áki Lúðvíksson
sem afhenti formanni félagsins, Drífu B. Gunnlaugsdóttur, gjafabréf, tilvísun á bocciasett. Bocciaæfingar
hafa nýlega hafist í Grindavík, fimleikar eru ný grein hjá
félaginu og unnið er að því að efla starf fyrir ung börn.
Til hamingju með farsælt 25 ára starf.

Drífa B. Gunnlaugsdóttur og Sveinn Áki Lúðvíksson
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Gleðilega hátíð
Við óskum landsmönnum öllum gleðilegra jóla
og gæfuríks komandi árs.
Starfsfólk Íslandsbanka um land allt

islandsbanki.is

Netspjall

Sími 440 4000

Facebook

Alþjóðavetrarleikar
Special Olympics 2017

fara fram í Austurríki – www.austria2017.org
Alþjóðavetrarleikarnir eru haldnir
fjórða hvert ár. Hvert land fær úthlutað kvóta í hverri grein og Ísland
sendir fjóra keppendur á leikana
2017, til keppni í í listhlaupi á skautum.
Val keppenda hefur farið fram og
eftirtalin hafa verið valdin til þátttöku í Austurríki 2017:
Byrjendaflokkur: Ásdís Ásgeirsdóttir og Stefán Páll Skarphéðinsson
Framhaldsflokkur: Nína Margrét
Ingimarsdóttir og Júlíus Pálsson.
Nína Margrét og Júlíus keppa
einnig í parakeppni, byrjendaflokki.
Þetta er í fyrsta skipti sem Ísland
sendir par til keppni á leikunum.
Fararstjórar og þjálfarar verða
Helga Kr. Olsen og Ragna Kr.
Gunnarsdóttir.
Keppendur undirrita samning við
SO á Íslandi um markvissan undirbúning m.t. t. æfinga og mataræðis
og fylgja samningi eftir í samráði við
þjálfara og aðstandendur.
Opnunarhátíð verður 18. mars í
Schladming og lokahátíð verður 25.
mars í Graz.
Hver þjóð dvelur í vinabæ dagana 14.–16. mars og íslenski hópurinn mun búa í Joglland. Markmið
með vinabæjarverkefninu er að
þátttökuþjóðir kynnist betur landi
og þjóð.

Keppnistaðir eru;

Floorball, floorhockey, stick shooting,
Figure Skating, speed skating
Alpine Skiing, snowboarding,
Nordic Skiing, snowshoeing

Meðan á leikunum stendur mun
íslenski hópurinn búa í Graz, en
þjóðir eru staðsettar á mismunandi
stöðum m.t.t. keppnisgreina.
3000 keppendur frá 110 þjóðum
keppa í 9 greinum á leikunum. Þar
verða 1100 þjálfarar auk fararstjóra
og gesta. Allt að 3000 sjálfboðaliðar munu starfa við leikana.

Law Enforcement Torch Run

LETR er alþjóðlegt samstarfsverkefni
Special Olympics og lögreglunnar
en Ísland hefur tekið þátt í LETR frá
árinu 2013. Tveir íslenskir lögreglumenn hafa verið valdir til þátttöku í
LETR í Austurríki. Daði Þorkelsson,
rannsóknarlögreglumaður, verður í
alþjóðlegu liði lögreglumanna sem
hleypur kyndilhlaup fyrir leikana og
endar hlaupið á opnunarhátíðinni,
þar sem eldur leikanna er kveiktur. Guðmundur Sigurðsson, einnig
rannsóknarlögreglumaður,
hlaut
þann heiður að vera tilnefndur í alþjóðlegan undirbúningshóp sem
skipulegur kyndilhlaupið. Hann er
annar af tveimur fulltrúum Evrópu í
hópnum.
Nokkrir aðstandendur eru að
skipuleggja ferð til Austuríkis til að
fylgjast með keppninni.

Kennedy-fjölskyldan
stofnaði
Special Olympics- samtökin árið
1968. Hugmyndafræði Special
Olympics er byggð á gildi umburðarlyndis og jafnræðis þar sem
áhersla er á þátttöku, ánægju,
einstaklingsmiðaða
færni
og
vináttu. 500 Íslendingar með
þroskahömlun og/eða sérþarfir
hafa fengið tækifæri til að taka þátt
í leikum Special Olympics. Keppt er
við jafningja og því eiga allir sömu
möguleika á verðlaunum. Tilnefningar taka mið af mætingu, framförum og frammistöðu hvers og eins
og því eiga allir sömu tækifæri á að
vera valdir í hópinn.
Special Olympics er alþjóðlegt
heiti sem ekki má þýða á íslensku.

Graz, Shcladming og Ramsau

(Graz, Convention Centre)
(Graz, Ice Hall)
(Schladming-Rohrmoos, Slope 32)
(Ramsau, WM Stadium)
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Hvati kynnir keppendur
sem fara á alþjóðaleika
Special Olympics 2017
Spurningar til keppenda sem fara á
alþjóðaleika Special Olympics 2017

1. Hvenær byrjaðir þú að æfa listhlaup á skautum?
2. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera þegar þú ert
ekki á æfingum?
3. Í hvaða skóla ertu / eða ertu að vinna og þá hvar?
4. Hvað finnst þér skemmtilegast við að æfa íþróttir?

Spurningar til aðstandenda

5. Skiptir það máli að hafa fengið tækifæri til að æfa
íþróttir?
6. Hefur Íþróttaiðkun haft áhrif á félagslega stöðu, t.d. nýir
vinir og meiri félagsleg virkni / eða haft áhrif á daglegt líf?
7. Hvað gefur það keppanda að vera valin(n) til keppni
erlendis, er eitthvað sem hægt er að bæta við þar
annað en það sem áður er sagt?

Júlíus Pálsson, 25 ára, Mosfellsbæ
1.
2.
3.
4.

Snemma á árinu 2012.
Fótbolti, tölvuleikir og keila.
Ég vinn í Bjarkarási.
Félagsskapurinn, bæði hinna iðkendanna sem og þjálfara og annara
sem koma að starfinu í kringum
félagið okkar góða. Sú heilbrigða
hreyfing sem maður fær.

Páll Júlíusson, faðir Júlíusar

5. Það skiptir svo sannarlega máli að
fá tækifæri til að vera með og iðka
íþróttir eins og ófatlaðir eistak-
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lingar. Mikilvægt að vera tekið sem
jafninga þeirra.
6. Hann hefur eignast marga nýja vini
og gert margt sem hann hefði eðlilega ekki fengið tækifæri til að gera
ella. Félagsleg virkni hans er mun
meiri eftir að hann fór að stunda
íþróttir.
7. Stolt að vera valinn í hóp einstaklinga sem keppa fyrir hönd félags
síns og Íslands. Sem foreldri þá
hefur þetta víkkað út þann hring
vina sem maður hefur eignast og
þap er mikilvægt er að fá að taka
þátt í tómstundum hans.

Stefán Páll Skarphéðinsson,
28 ára. Fæddur í Grindavík og býr í
Mosfellsbæ

Þórunn Kristjánsdóttir,
forstöðumaður búsetukjarna
Klapparhlíð, Mosfellsbæ

1. Ég byrjaði að æfa listhlaup á skautum 2012 minnir mig.
2. Vera heima, horfa á sjónvarpið,
hlusta á tónlist og spila sjálfur.
3. Er körfumaður í Krónunni Mosó. Er
líka í Fjölmennt að læra á tölvu og í
World Class.
4. Mér finnst skemmtilegast að renna
mér á ísnum á skautum, að skauta.

5. Já það skiptir máli, er stoltari. Valdefling á góðu plani.
6. Finnst hann tengjast betur hinum
félögunum í skautadeildinni.
7. Stoltur af sjálfum sér.

Ásdís Ásgeirsdóttir, 25 ára, frá
Reykjavík
1. Byrjaði að æfa skauta í janúar 2012.
2. Mér finnst gaman að hlusta á tónlist, fara út að labba með Bæron,
hundinn minn, og leika í tölvunni.
Mér finnst líka gaman að fara í
sund, bíó og á kaffihús. Ég er líka
að læra söng í Tónstofu Valgerðar
og svo er ég í Bjöllukórnum. Ég er
líka í Tjarnarleikhópnum að leika.
3. Ég er að vinna í World Class Mosfellsbæ 4 daga í viku frá 10–12 og
svo vinn ég eftir hádegi á Ási vinnustofu.
4. Gaman að hitta vini mina og svo eru
þjálfararnir góðir og skemmtilegir.
Mér finnst líka gaman þegar eru sýningar eða keppnir. Svolítið stressandi
en gaman.

Nína Margrét Ingimarsdóttir, 15 ára,
bý á Seltjarnarnesi.
1. Ég byrjaði að æfa haustið 2012
3. 10. bekk, Valhúsaskóla Seltjarnarnesi.
4. Skemmtilegur hópur og góð
hreyfing.
Guðrún
Margrét
Hannesdóttir,
móðir Nínu Margrétar
5. Að æfa skauta hefur skipt miklu máli
fyrir Nínu Margréti. Sjálfstraustið
hefur aukist mikið og það er gott
fyrir hana að hafa fasta hreyfingu
inni í daglegu lífi. Þegar hún byrjaði að æfa hafði hún mikla þörf fyrir
að eignast vini þar sem hún hafði

Karlotta Jóna Finnsdóttir, móðir
5. Að æfa íþróttir skiptir að mínu mati
alltaf miklu máli fyrir börn og unglinga en sérstaklega miklu máli fyrir
þennan hóp. Ásdís átti aldrei að geta
hjólað vegna lélegs jafnvægis. Hún
yfirsteig það og svo miklu meira.
6. Skautarnir hafa gefið henni mikla bót
á jafnvægi og eflt sjálfstraust hennar. Það er einfaldlega ekki fyrir alla
að fara og sýna ein á stóru svelli fyrir
framan fullt af fólki en hún gerir það
og ég fæ alltaf tár í augun þegar ég
horfi á hetjuna mína.
7. Það að vera valin í keppni á erlenda
grund ýtir enn betur undir sjálfstraust
hennar en getur líka verið mjög krefjandi. Spennan áður en lagt er af
stað og ferðalagið sjálft reynir á en
það hefst allt. Það skiptir miklu máli
að haldið sé vel utan um hópinn af
þjálfurum og fararstjórum eins og ég
held að sé gert með mikilli prýði í íslenska hópnum.

fjarlægst skólafélagana eftir að
hún byrjaði í unglingadeildinni. Í
Öspinni hefur hún kynnst skemmtilegum krökkum sem hún hefur
fengið tækifæri til að ferðast með
og fara í æfingabúðir. Eins og áður
hefur komið fram hefur það aukið
mjög sjálfstraustið ekki síst vegna
þess að hún hefur fengið mikla
athygli í skólanum og frá skóla
félögunum. Þetta er mjög mikilvægt því það vekur athygli krakkanna á því að hún fær tækifæri sem
margir öfunda hana af.
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Við styðjum
Íþróttasamband fatlaðra
Hafnarfjörður • AC-Raf ehf • Aflhlutir ehf • Altis ehf • Ás, fasteignasala ehf • Ásafl ehf • Dekkjasalan ehf • Dverghamrar ehf • Efnamóttakan hf
• Essei ehf • Flensborgarskólinn • Friðrik A Jónsson ehf • Geymsla Eitt ehf • H. Jacobsen • Hafnarfjarðarbær • Hafnarfjarðarhöfn • Hagtak hf
• Héðinn Schindler lyftur hf • Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð • Hraunhamar ehf • Hvalur hf • Íslensk hollusta ehf • Kæling ehf • Músik og
Sport ehf • Netorka hf • Nonni Gull • Opal Sjávarfang ehf • Pappír hf • Rafgeymasalan ehf • SJ Tréverk ehf • Sjúkraþjálfarinn ehf • Skóhöllin
Firði • Stálnaust ehf • Teknís ehf • ThorShip • Umbúðamiðlun ehf • Verkalýðsfélagið Hlíf • Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði • Vélsmiðjan
Altak ehf • Víðir og Alda ehf • VSB verkfræðistofa ehf • Þvottahúsið Faghreinsun • Reykjanesbær • Bed and Breakfast - Keflavik Airport •
Bílnet ehf • Dacoda ehf • DMM Lausnir ehf • Efnalaugin Vík ehf • Ferðaþjónusta Reykjaness ehf • Fjölbrautaskóli Suðurnesja • Hópferðir
Sævars, s: 421 4444 • IGS ehf Keflavíkurflugvelli • M² Fasteignasala & Leigumiðlun • Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum • Nesraf ehf •
Ráin, veitingasala • Reykjanesbær • Sjúkraþjálfun Suðurnesja ehf • Skartsmiðjan • Skólamatur ehf • Smur- og hjólbarðaþjónustan ehf • Soho
veisluþjónusta • Sporthúsið Reykjanesbæ • Suðurflug ehf • Toyota Reykjanesbæ • UPS á Íslandi • Útfaraþjónusta Suðurnesja • Verkalýðsog sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis • Verslunarmannafélag Suðurnesja • Ýmir ehf • Grindavík • Eldfjallaferðir ehf • Hársnyrtistofan
Rossini ehf • Hópsnes ehf • Jens Valgeir ehf • Maron ehf • Northern Light Inn • Ó S fiskverkun ehf • Sílfell ehf • Ungmennafélag Grindavíkur
• Veitingastofan Vör ehf • Víkurhraun ehf • VOOT Beita • Garður • SI raflagnir ehf • Mosfellsbær • Afltak ehf • Dalsgarður ehf, gróðrarstöð •
Fagverk verktakar sf • Ísfugl ehf • Kvenfélag Kjósarhrepps • Matfugl ehf • Mosfellsbakarí • Nonni litli ehf • Sjöund slf • Akranes • Bifreiðastöð
Þórðar Þ. Þórðarsonar • Bifreiðaverkstæðið Ásinn ehf • Brautin ehf • Fasteignasalan Hákot • Galito veitingastaður • Grastec ehf • Hús
og bátar ehf • Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar • Skessuhorn ehf-Fréttaveita Vesturlands • Smurstöð Akraness sf • Snókur verktakar ehf
• Ver ehf • Verslunin Einar Ólafsson ehf • Borgarnes • Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsnesi • Golfklúbbur Borgarness • Icelandair
Hótel Hamar • Kvenfélag Stafholtstungna • Límtré Vírnet ehf • Meðferðarheimilið Blær ehf • Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi
• Ungmennasamband Borgarfjarðar UMSB • Reykholt • Garðyrkjustöðin Sólbyrgi • Stykkishólmur • Félag stjórnenda við Breiðafjörð
• Málflutningsstofa Snæfellsness • Narfeyri ehf • Grundarfjörður • Þjónustustofan ehf • Ólafsvík • Fiskverkunin Valafell • Ingibjörg ehf
• Litlalón ehf • Steinunn ehf • Verslunin Kassinn ehf • Snæfellsbær • Hótel Búðir • Hellissandur • Snæfellsbær • Reykhólahreppur •
Þörungaverksmiðjan hf • Ísafjörður • Gámaþjónusta Vestfjarða ehf • GE vinnuvélar ehf • Hamraborg ehf • Ísafjarðarbær • Ísblikk ehf • Massi
þrif ehf • Samgöngufélagið - www.samgongur.is • Bolungarvík • Endurskoðun Vestfjarða ehf • Flugrúta Bolungarvík-Ísafjörður • Glaður
ehf • Málningarlagerinn sf • Sigurgeir G. Jóhannsson ehf • Flateyri • Gisting og kajakaleiga Grænhöfða • Patreksfjörður • Fiskmarkaður
Patreksfjarðar ehf • Oddi hf, fiskvinnsla-útgerð • Tálknafjörður • Bókhaldsstofan Tálknafirði • Bíldudalur • Íslenska kalkþörungafélagið
ehf • Hvammstangi • Geitafell - Seafood Restaurant • Kaupfélag Vestur-Húnvetninga • Blönduós • Blönduósbær • Húnavatnshreppur
• Stéttarfélagið Samstaða • Ungmennasamband Austur-Húnvetninga USAH • Skagaströnd • Kvenfélagið Hekla • Trésmiðja Helga
Gunnarssonar ehf • Vík ehf • Sauðárkrókur • Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra • Kaffi Krókur • K-Tak ehf • Kvenfélagið Framför • Lykill
sf • Skagafjarðarveitur • Skinnastöðin hf • Verslunarmannafélag Skagafjarðar • Vörumiðlun ehf • Varmahlíð • Akrahreppur Skagafirði
• Ferðaþjónustan Bakkaflöt - www.Riverafting.is • Siglufjörður • Genís hf • Raffó ehf • Akureyri • Almenna lögþjónustan ehf • Dexta
orkutæknilausnir ehf • Efling sjúkraþjálfun ehf • Eining-Iðja • Félag verslunar- og skrifstofufólks • Geisli Gleraugnaverslun • HSH verktakar ehf
• Knattspyrnufélag Akureyrar • Kollgáta ehf • Malbikun KM ehf • Miðstöð ehf • Norðurorka hf • Pípulagningaþjónusta Bjarna F Jónassonar
ehf • Samvirkni ehf • Sjúkrahúsið á Akureyri • Skjaldarvík ferðaþjónusta • Skútaberg ehf • Sportver ehf, Glerártorgi • Steypustöð Akureyrar
ehf • Tannlæknastofa Árna Páls Halldórssonar • Tannlæknastofa Björns Rögnvaldssonar • Grímsey • Básavík ehf • Sigurbjörn ehf • Sæbjörg
ehf • Dalvík • EB ehf • Kussungur ehf • Tréverk ehf, Dalvík • Ólafsfjörður • Brimnes hótel og bústaðir • Múlatindur ehf • Húsavík • Bílaleiga
Húsavíkur ehf • Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf - www.fjallasyn.is • Heimabakarí Húsavík • Orkuveita Húsavíkur • Skóbúð Húsavíkur ehf •
Steinsteypir ehf • Tjörneshreppur • Vélaverkstæðið Árteigi • Víkurraf ehf • Mývatn • Dimmuborgir guesthouse • Kópasker • Eyjafjarðar- og
Þingeyjarprófastsdæmi • Raufarhöfn • Önundur ehf • Vopnafjörður • Ferðaþjónustan Syðri-Vík • Egilsstaðir • Bílamálun Egilsstöðum ehf
• Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf • Gistihúsið - Lake Hotel Egilsstadir • Héraðsskjalasafn Austfirðinga • Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf •
Hússtjórnarskólinn Hallormsstað • Klausturkaffi ehf • Miðás ehf • Myllan ehf, s: 470 01700 • PV-pípulagnir ehf • Rafey ehf • Skrifstofuþjónusta
Austurlands ehf • Ungmenna- og íþróttasamband Austurlands • Þ.S. verktakar ehf • Seyðisfjörður • Gullberg ehf, útgerð • PG stálsmíði ehf
• Seyðisfjarðarkirkja • Reyðarfjörður • Skiltaval ehf • Tærgesen, veitinga- og gistihús • Eskifjörður • Egersund Ísland ehf • H.S. Lækning ehf
• Neskaupstaður • Síldarvinnslan hf • Verkmenntaskóli Austurlands • Fáskrúðsfjörður • Loðnuvinnslan hf • Höfn í Hornafirði • Eystrahorn
• Ferðaþjónustan Gerði • Framhaldsskólinn í A-Skaftafellsýslu • Króm og hvítt ehf • Skinney-Þinganes hf • Sveitafélagið Hornafjörður • Uggi
SF-47 • Þrastarhóll ehf • Selfoss • Bisk-verk ehf • Bíltak ehf • Bókaútgáfan Björk • Fossvélar ehf • Héraðssambandið Skarphéðinn, HSK •
Hótel Gullfoss • Jóhann Helgi og Co ehf • Jötunn vélar ehf • Málarinn Selfossi ehf • Máttur sjúkraþjálfun ehf • Nesey ehf • Reykhúsið Útey
• Svavar Sveinsson • Verkfræðistofa Guðjóns • Vélaþjónusta Ingvars • Hveragerði • Fagvís fasteignamiðlun • Garðyrkjustöð Ingibjargar •
Hótel Örk • Kjörís ehf • Þorlákshöfn • Fiskmark ehf • Járnkarlinn ehf • Sveitarfélagið Ölfus • Þorlákshafnarhöfn • Ölfus • Eldhestar ehf •
Ingólfsskáli Básinn • Laugarvatn • Ásvélar ehf • Flúðir • Flúðasveppir ehf • Hitaveita Flúða og nágrennis • Hella • Bílaverkstæðið Rauðalæk
ehf • Varahlutaverslun Björns Jóhannsson • Vík • Hrafnatindur ehf • Mýrdalshreppur • Kirkjubæjarklaustur • Hótel Laki • Vestmannaeyjar •
Áhaldaleigan ehf • Bragginn sf, bílaverkstæði • D.Þ.H ehf, sjúkraþjálfun • Hótel Vestmannaeyjar • Ísfélag Vestmannaeyja hf • Íþróttabandalag
Vestmannaeyja • Karl Kristmanns, umboðs- og heildverslun • Lífeyrissjóður Vestmannaeyja • Miðstöðin ehf • Ós ehf • Rannsóknarþjónustan
V.M. • Vélaverkstæðið Þór ehf • Vinnslustöðin hf •
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Icecup 2016
Dagana 4.–6. nóvember var haldið
á Íslandi alþjóðlegt skautamót,
Icecup 2016.
Mótið fór fram í Skautahöllinni í
Laugardal. Það var skipulagt samkvæmt reglum Special Olympics
en opið fyrir alla fötlunarflokka.
Framkvæmd mótsins var í höndum
skautadeildar Aspar og í samstarfi
við Special Olympics Íslandi og
Skautasamband Íslands. Einnig kom
Skautasamband Kanada að undirbúningi mótsins.
Keppendur komu frá Íslandi,
Finnlandi, Skotlandi, Bretlandi,
Kanada og Bandaríkjunum. Lögregla frá LETR á Íslandi kveikti eld

leikanna og glæsileg atriði voru
við mótssetningu. Forseti Íslands,
Guðni Th. Jóhannesson, og eiginkona hans, Eliza Jean Reid, afhentu
verðlaun í lok móts.
Það vakti mikla athygli að blind
stúlka frá Kanada keppti á mótinu
en hún naut aðstoðar þjálfara síns
á keppnissvæðinu. Keppt var í mismunandi styrkleikaflokkum en það
einkennir leika Special Olympics að
allir geta verið með, byrjendur sem
lengra komnir. Icecup 2016 var
glæsilegt mót og skipuleggjendur
geta verið stoltir af þessu verkefni
sem sýnir mikla grósku á Íslandi í
skautastarfi fyrir fólk með fötlun.

Glæsileg tilþrif

SvanSprent

Svansprent er stoltur styrktaraðili
Íþróttasambands fatlaðra
Við hlustum – Verkin tala

Auðbrekku 12 • 200 Kópavogur • Sími: 510 2700 • svansprent.is
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Íþróttafólk ársins 2016

eru Sonja Sigurðardóttir og Helgi Sveinsson
Tóku þau við sigurlaunum sínum við hátíðlega athöfn á Radisson Blu Hóteli Sögu í byrjun desembermánaðar.

Íþróttakona ársins: Sonja Sigurðardóttir,
sund, ÍFR (S4)

Íþróttakona ársins 2016 er Sonja Sigurðardóttir sundkona frá Íþróttafélagi fatlaðra í Reykjavík, ÍFR. Þetta er
í þriðja sinn sem Sonja hlýtur nafnbótina Íþróttakona
ársins úr röðum fatlaðra en hún hlaut verðlaunin einnig
árin 2008 og 2009.
Helsta afrek Sonju á árinu var Íslandsmet hennar í
50m baksundi á Paralympics í Ríó de Janeiro í Brasilíu.
Sonja komst þá í úrslit í greininni og setti þar nýtt og
glæsilegt Íslandsmet er hún kom í bakkann á tímanum
59,97 sek. Sonja hafnaði í 8. sæti í keppninni.
Sonja keppti á þremur alþjóðlegum stórmótum á árinu, bar þar hæst vitaskuld þátttaka hennar á Paralympics
en hún keppti einnig á opna þýska meistaramótinu og
Evrópumeistaramótinu í Portúgal.
Þjálfarar Sonju í gegnum tíðina hafa verið þeir Jón Heiðar Jónsson, Halldór Guðbergsson, Erlingur Þ. Jóhannsson
en núverandi þjálfari hennar hjá ÍFR er Tomas Hajek.
„Hápunktur ársins var þátttakan á Paralympics í Ríó de
Janeiro og að taka þar þátt í úrslitum og setja nýtt Íslandsmet
í baksundi. Þó að ég hafi á undanförnum árum farið niður
um flokka þá fleytir íþróttinni mjög hratt fram og samkeppnin harðnar með hverju ári,“ sagði Sonja við Hvata en hún hefur tekið stefnuna á þátttöku á HM í Mexíkó á næsta ári. „Við
sjáum bara hvað setur á komandi árum, mér finnst ég eiga
mikið inni en fötlun mín er taugasjúkdómur svo við verðum
bara að sjá hvað setur en ég er fyrst og fremst hamingjusöm með að vera útnefnd íþróttakona ársins 2016. Þá var
það einnig stór stund á liðnu ári að vinna til bronsverðlauna
í 150m þrísundi á opna þýska í Berlín.
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Íþróttamaður ársins: Helgi Sveinsson,
frjálsar, Ármann (F42)

Íþróttamaður ársins 2016 er Helgi Sveinsson, spjótkastari frá Ármanni. Rétt eins og í tilviki Sonju er þetta í þriðja
sinn sem Helgi hlýtur nafnbótina Íþróttamaður ársins
úr röðum fatlaðra. Helgi varð fyrst íþróttamaður ársins
2013 og svo aftur 2015 og er þetta því annað árið í röð
sem Helgi er útnefndur.
Helsta afrek Helga á árinu var Evrópumeistaratitill
í spjótkasti í sameiginlegum flokki F42, 43 og 44 sem
og hörð barátta hans í úrslitum spjótkastkeppninnar á Paralympics þar sem hann hafnaði í 5. sæti á nýju
Paralympic-meti er hann kastaði spjótinu 53,96 metra.
Þjálfari Helga í dag er Kári Jónsson en þjálfarar frá upphafi eru áðurnefndur Kári, Guðmundur Hólmar Jónsson
og Einar Vilhjálmsson.
„Ég átti ekki von á þessari útnefningu, hélt satt best
að segja að Jón Margeir myndi vinna þetta svo að sigurinn kom mér á óvart. Ég get alveg trúað því að þetta
hafi ekki verið auðvelt val enda Jón með gott ár að baki
og á meðal fremstu manna í sinni röð, rétt eins og ég. En
fyrir íþróttasambönd verður að líta á svona erfitt val sem
eiginlegt lúxusvandamál,“ sagði Helgi við Hvata eftir að
hafa tekið á móti sigurlaunum sínum sem Íþróttamaður ársins. „Eftir svona ár þá horfir maður bara á næsta
stórmót og það er heimsmeistaramótið í London. Það
verður ánægjulegt að mæta á Ólympíuleikvanginn þar
aftur eftir fimm ára fjarveru og nú reynslunni ríkari. Ég
hlakka einnig til að takast á við þessa stráka á nýjan leik
svo það verður nóg við að vera árið 2017.“

Afreksskjöldur ÍF: Jón Margeir Sverrisson

Stjórn Íþróttasambands fatlaðra hefur ákveðið að
veita Jóni Margeiri Sverrissyni afreksskjöld sambandsins fyrir framlag sitt til íþrótta fatlaðra. Jón er
á meðal fremstu afreksmanna Íslendinga en hefur
ákveðið að hætta afrekssundmennsku sinni. Í reglugerð um heiðursmerki ÍF segir:
„Afreksskjöldur ÍF er silfurmerki á silfurskildi, borið í borða með íslensku fánalitunum. Skal aðeins
veita þeim, sem vinna frábær íþróttaafrek og hljóta
verðlaun á alþjóðlegum stórmótum.“
Jón Margeir náði hámarki ferils síns þegar hann
vann til gullverðlauna á Paralympics 2012 í London.
Setti Jón þar nýtt Paralympic-met og um leið
heimsmet í 200m skriðsundi í flokki S14, þroskahamlaðir.
Ferill Jóns er einkar glæsilegur og hefur hann
verið mörgum íþróttamanni úr röðum fatlaðra innblástur í sinni íþróttaiðkun sem og fyrirtaks fulltrúi
íþrótta, bæði hér innanlands og erlendis. Það er
stjórn ÍF heiður að sæma Jón Margeir afreksskildi
sambandsins.

Hvataverðlaunin 2016 hlýtur Helga Olsen

Hvataverðlaunin eru veitt einstaklingum, félagasamtökum, stofnun, fyrirtæki eða öðrum aðilum sem á framsækinn hátt hafa unnið í þágu íþróttastarfs fatlaðra á árinu.
Helga Olsen kom að starfi með Íþróttasambandi
fatlaðra þegar hún tók að sér þjálfun keppenda í listhlaupi á skautum fyrir alþjóðaleika Special Olympics í
Japan árið 2005. Þá starfaði hún sem skautaþjálfari hjá
skautafélaginu Birninum. Hún hefur leitt skautastarf fyrir
fatlaða á Íslandi og starfar nú hjá skautadeild Aspar. Þar
æfa einstaklingar með mismunandi fötlun og í gegnum
skautastarfið hafa fjölmargir Íslendingar, fengið tækifæri
til þátttöku á mótum innanland og erlendis.
Helga hefur verið sérlega ötul við að ná til sérhæfðra
skautaþjálfara og dómara og fá þá í lið með sér í skautastarfi fyrir fatlaða. Hún hefur með góðu fólki, skipulagt
alþjóðleg skautamót á Íslandi fyrir alla fötlunarflokka og
verið mjög virk í að efla greinina fyrir einstaklinga með
fötlun / sérþarfir. Hún er í hlutverki íþróttagreinastjóra
Special Olympics á Íslandi í skautaíþróttum og sinnir því
hlutverki af miklum krafti.
Helga hefur sem kennari staðið að skólaverkefni í
samstarfi við Special Olympics á Íslandi en verkefnið
tengdi saman nemendur og keppendur sem tóku þátt
í alþjóðavetrarleikum Special Olympics. Hólabrekkuskóli hlaut verðlaun fyrir verkefnið 2013. Helga hefur
aftur sett af stað skólaverkefni sem tengist alþjóðavetrarleikum Special Olympics í Austurríki árið 2017 þar sem
verða fjórir íslenskir keppendur. Þrátt fyrir að skautaverkefnið sé upphaflega innleitt gegnum Special Olympics
á Íslandi hefur ávallt ríkt sú gegnumgangandi stefna að
verkefni eiga að vera í þágu allra fötlunarhópa og Helga
hefur fylgt því mjög vel eftir í sínu starfi.
Íþróttasamband fatlaðra þakkar Helgu fyrir sín
mikilvægu störf og hún er sannarlega vel að
verðlaununum komin.
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Vegleg gjöf frá
Vilhelm Gunnarssyni
Við hófið Íþróttamaður- og íþróttakona ársins kvað ljósmyndarinn Vilhelm Gunnarsson sér hljóðs en hann kom
færandi hendi og afhenti Íþróttasambandi fatlaðra ljósmynd og ríflega 400.000 kr. styrk.
Vilhelm sem starfar sem blaðaljósmyndari hjá Fréttablaðinu og Vísir.is hélt á árinu ljósmyndasýningu á
Canon-deginum í Hörpu þar sem hann sýndi og seldi
myndir sínar frá Evrópumeistaramóti karla í knattspyrnu.
Afraksturinn lét hann renna til starfsemi Íþróttasambands fatlaðra og veitti Sveinn Áki Lúðvíksson styrknum móttöku. Vilhelm afhenti einnig eina mynd af sýningunni en hún er af Aroni Einari Gunnarssyni, fyrirliða
íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu.
Sérdeilis rausnarlegur styrkur og kann ÍF Vilhelm
bestu þakkir fyrir veljviljann í garð sambandsins.

Skíðaárið fer
vel af stað hjá
Jóhanni
Skíðamaðurinn Jóhann Þór Hólmgrímsson stefnir
ótrauður á þátttöku á Winter Paralympics í Suður-Kóreu
2018. Í mörg horn hefur verið að líta hjá kappanum sem
keppti á sínu fyrsta móti á tímabilinu í Hollandi í nóvember.
Jóhanni tókst ytra að raka af sér urmul af stigum og
hafnaði í 9. sæti, 12. sæti og 15. sæti á tveimur keppnisdögum í þremur keppnum en keppt var í svigi. Í desembermánuði keppti Jóhann svo í Pitztal í Austurríki en
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úrslit voru ekki kunn þegar Hvati fór í prentun og þá er
heimsmeistaramótið framundan en það verður haldið í
Tarvisio á Ítalíu.
Kollegi Jóhanns, Hilmar Snær Örvarsson, hefur ekkert keppt til þessa vegna meiðsla en von er á honum
bráðlega í brekkurnar á nýjan leik en Hilmar, rétt eins og
Jóhann, vinnur hörðum höndum að því að tryggja sér
keppnisrétt á Winter Paralympics 2018.

HÓ HÓ HÓ
Glæsilegur jólaseðill og notaleg jólastemning í Grillinu

www.grillid.is Hagatorg

Reykjavik Iceland
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GEFÐU FRÍ UM JÓLIN
Gjafabréf Icelandair er ávísun á ævintýri

Gjafabréfin okkar gilda fyrir alla, hvar sem er og hvert sem flogið er.
Hvernig upplifun vilt þú gefa?
Góða ferð – Icelandair.

Afþreyingarkerfi í hverju sæti

Hægt að nota og safna
Vildarpunktum um borð

