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Stofnað 17. maí 1979

Evrópuleikar Special Olympics
Arnar Helgi smíðar keppnisstóla
Söguleg þátttaka í Sochi
Pálmi ryður brautina í þríþrautinni

Stærsti sigurinn er að vera með!

www.rumfatalagerinn.is

Rúmfatalagerinn

er með frábær garðhúsgögn í mörgum gerðum og í margskonar litum. Þú finnur alveg örugglega stílinn og gæðin sem henta þér því hjá okkur má finna allt frá
úrvals harðviðar- og tekkhúsgögnum til góðra plasthúsgagna. Við erum stolt af því
að öll harðviðarhúsgögn okkar eru gerð úr FSC-vottuðum viði. Það er trygging þín
fyrir því að þú styðjir sjálfbæra skógrækt. FSC-vottun merkir að skógurinn sem tréð
er úr er skoðaður af óháðum aðilum og metinn samkvæmt þeim umhverfislegu,
félagslegu og hagrænu reglum og viðmiðum sem Forest Stewardship Council setur
ábyrgri skógrækt. FSC eru alþjóðleg samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og
þar vinna umhverfissamtök, framfarasinnaðir eigendur skóga og fyrirtæki
saman að því að bæta eftirlit með skógum heimsins. JYSK er einn af stofnendum
TFT, Tropical Forest Trust, sem vinnur að stuðningi við FSC um heim allan.
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Íþróttasamband fatlaðra (ÍF) var stofnað 17. maí 1979. ÍF er eitt af sérsamböndunum
innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ), en hlutverk ÍF er að vinna að
eflingu íþróttastarfsemi fatlaðra og að koma fram erlendis í því sambandi.
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Við styðjum Íþróttasamband fatlaðra
Reykjavík
AB varahlutir ehf
Adamsson arkitektastofa
Aðalvík ehf
Aðgengi ehf
Alsmíði ehf
Arctica Finance hf
ArcticLAS ehf
Arev verðbréfafyrirtæki hf
Arka heilsuvörur ehf
Arkitektastofan OG ehf
Atorka ehf verktakar og vélaleiga
Auglýsingastofan ENNEMM
Á.T.V.R.
Árbæjarapótek ehf
Árni Reynisson ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
Ásbyrgi, fasteignasala
Bakkavör Group hf
Balletskóli Sigríðar Ármann ehf
Betri bílar ehf, s: 568 1411
BGI málarar ehf
Bifreiðaverkstæði Svans ehf
Biobú ehf, lífrænar mjólkurvörur
Bílastillingar Björns Steffensen
Bílaviðgerðir Viðarhöfða 6
Blaðamannafélag Íslands
Blikksmiðurinn hf
Boozt bar
Boreal travel ehf
Boreal, ferðaþjónusta
Borgarhjól ehf
Bókavirkið ehf
Bókhaldsstofa Haraldar slf
Bókhaldsþjónustan Vík
Bólsturverk sf
Brauðhúsið ehf
Brimdal ehf
Brú félag stjórnenda
BSRB
Búr ehf
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars ehf
City Car Rental
Danica sjávarafurðir ehf
Dansrækt JSB ehf
Devitos Pizza ehf
Drengsson pics ehf -– drengsson.is
Dunamis ehf.
Dýralæknastofa Reykjavíkur ehf
E.T. hf
Efling stéttarfélag
Eggert B. Ólafsson, samkeppnisráðgjöf
Eignamiðlunin ehf
Eignaumsjón hf
Elmir-teppaþjónusta ehf

Endurskoðendaþjónustan ehf
Endurskoðun og reikningsskil hf
Ernst & Young hf
Esju-Einingar ehf
Eykt ehf
Fasteignasalan Húsið
Fastus ehf
Ferðamálastofa
Ferill ehf, verkfræðistofa
Ferskar kjötvörur hf
Félag eggjaframleiðenda
Fiska.is
Fiskmarkaðurinn ehf
Fínka ehf, málningarverktakar
Fjallatindar ehf
Fjárfestingamiðlun Íslands ehf
Fjármálaeftirlitið
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Forma ehf, Landslagsarkitektar
Formtak ehf
Framvegis – miðstöð símenntunar
G S Export ehf
Gallabuxnabúðin Kringlunni
Garðlist ehf
Garðmenn ehf
Garðs Apótek ehf
Gáski sjúkraþjálfun ehf
GB Tjónaviðgerðir ehf
Giljá ehf
Gissur og Pálmi ehf, byggingafélag
Gjögur hf
GLÁMA-KÍM arkitektar
Gleraugnaverslunin Sjón ehf
Gólflausnir Malland ehf
GP-arkitektar ehf
Grensáskirkja
Guðmundur Arason ehf, smíðajárn
Guðmundur Jónasson ehf
Gullkistan skrautgripaverslun –
thjodbuningasilfur.is
Gullsmiður Eyjólfur Kúld
Gullsmiðurinn í Mjódd
H.N. markaðssamskipti ehf
Halldór Jónsson ehf
Hamborgarabúlla Tómasar
Hárgreiðslustofa Hrafnhildar
Hárstofan Yfir höfuð
Heggur ehf
Heilsubrunnurinn ehf, nuddstofa
Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar
Hjá Ingvarsson ehf
Hljóðbók – hljóðvinnslan
HM Flutningar ehf – sendibill.net
Hópferðabílar Allrahanda
Hópferðabílar Snælands Grímssonar ehf

Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hótel Óðinsvé
Hótel Örkin, sjómannaheimili
Hreyfimyndasmiðjan ehf
Hugbúnaður hf
Hús verslunarinnar sf
Húsafl sf
Hús-inn ehf
Hvítlist hf
Höfðakaffi ehf
Höfði fasteignasala
Ingimundur hf
Innnes ehf
Intellecta ehf
Ísbíllinn
Ísbúð Vesturbæjar ehf
Ísfrost ehf
Íslensk endurskoðun ehf
Íslenska Gámafélagið ehf
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf
Ísold ehf
Ís-spor ehf
Íþróttabandalag Reykjavíkur
JE Skjanni ehf byggingaverktakar
JGG ehf
Jón Egilsson hrl og Auður Björg
Jónsdóttir hdl
JP Lögmenn ehf
K. H. G. Þjónustan ehf
Kaffi París
Kaffifélagið
Karína ehf
Kemi ehf – kemi.is
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
Kj Kjartansson hf
Knattspyrnusamband Íslands
Kr. St. lögmannsstofa ehf
Kraftur hf
Kristján G. Gíslason ehf
Kría Hjól, hjólaverkstæði og verslun
Kvikk Þjónustan ehf
Lagnalagerinn ehf
Landfestar ehf, fasteignafélag
Landsbréf hf
Landsnet hf
Landssamtök lífeyrissjóða
Laser-tag Ísland ehf
Lausnaverk ehf
Le Bistro – franskur bistro & vínbar
Lifandi vísindi
Lighthouse Apartments ehf
Litla sendibílastöðin
Ljósblik rafverktakar ehf
Ljósin í bænum

Íþróttafélög innan ÍF eru: Þjótur, Akranesi – Sól, Snæfellsbæ – Íþróttadeild fatlaðra, Stykkishólmi – Ívar, Ísafirði –
Gróska, Sauðárkróki – Snerpa, Siglufirði – Akur, Akureyri – Eik, Akureyri – Bocciadeild Völsungs, Húsavík – Örvar,
Egilsstöðum – Viljinn, Seyðisfirði – Ægir, Vestmannaeyjum – Suðri, Selfossi – Gnýr, Sólheimum Grímsnesi – Nes,
Suðurnesjum – Fjörður, Hafnarfirði – Gáski, Mosfellsbæ – Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík – Íþróttafélag heyrnarlausra,
Reykjavík – Ösp, Reykjavík – Sunddeild Óðins, Akureyri.
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Ávarp formanns
Tíminn er afstæður segir einhvers
staðar og má taka undir það, en það
er ekki sama hvað er reiknað, sumt
er eðlilegt að reikna í ljósárum en
annað í sekúndum, en mælikvarði er
nauðsynlegur til að geta áttað sig á
staðreyndum.
Á þessu ári fagna tvö íþróttafélög
fatlaðra 40 ára afmæli, ÍFR í Reykjavík
og Akur á Akureyri. Það er sama á hvorn
veginn við reiknum, hvort þessi félög
eru kornung eða hundgömul, þá olli
stofnun þeirra þáttaskilum í lífi fatlaðra
á Íslandi.
Með tilkomu þeirra gafst fötluðu fólki
tækifæri til að stunda íþróttir sér til
heilsubótar en ekki síst, þá gerðu þau
því kleift að keppa við jafningja, jafnt
heima sem heiman.
Margt hefur breyst á þessum 40 árum
og framfarirnar ótrúlegar.
Það var ekki auðvelt að vera
brautryðjandi og þurfa að þreifa
sig áfram með alla hluti, svo ekki sé
minnst á aðstöðuleysið framan af.
Jafnt iðkendur og þjálfarar, sem og
stjórnarfólk, þurftu að þola aðstöðu og
æfingatíma sem ekki þætti boðlegt í
dag. Þannig voru t.d. kjallaraholur,
skólagangar og skrifstofuhúsnæði bæði
æfingasvæði sem og keppnissvæði, en
með óbilandi bjartsýni og baráttu að
vopni, fengu frumherjarnir ótrúlegustu
hlutum áorkað og lögðu grunninn að
því starfi sem er unnið í félögunum í
dag um land allt.
En þrátt fyrir aðstöðuleysi og
vanþekkingu í byrjun, hefur árangur
fatlaðra íslenskra íþróttamanna verið
einstakur og við höfum eignast marga
frábæra íþróttamenn sem hafa gert

garðinn frægan. Dugnaður þeirra sem
og þjálfara hefur verið slíkur að eftir
hefur verið tekið og hefur áhugi og
stuðningur íslensku þjóðarinnar verið
mikil hvatning og mikilvægur styrkur í
því starfi sem hefur verið unnið.
Einn þessara dugnaðarforka sem
unnu að uppbyggingu íþrótta fatlaða
er Jósep Sigurjónsson sem lét af
formennsku hjá Akri á aðalfundi Akurs
þann 21. maí síðastliðinn. Jósep hefur
verið formaður Akurs frá árinu 1990
eða í alls 24 ár og hefur skapað sér
mikla virðingu innan íþróttahreyfingar
fatlaðra. Ég vil þakka Jósep hans
fórnfúsu og óeigingjörnu störf í þágu
íþrótta fatlaðra á Akureyri.
Þegar unnið er fyrir samtök eins og
Íþróttasamband fatlaðra þá mætti
halda að starfið væri einfalt, nefnilega
að efla íþróttir fyrir fatlaða og reyna
að auka möguleika þeirra til keppni
sér til ánægju og auka þar með getu
sína. En þegar að er gáð er starfið
fjölbreyttara en maður hélt í fyrstu og
fjölbreytileikinn óendanlegur. Fyrir utan
venjuleg innanlandsmót bætast við
erlendir viðburðir, misstórir og krefjandi.
Það eru Íslandsmót, Norðurlandamót
eða álfumót, heimsmeistaramót og
á fjögurra ára fresti, Ólympíumót. En
svona er þetta í öllum íþróttagreinum.
Þegar fatlaðir íþróttamenn eiga í hlut
er málið enn flóknara. Þar bætast við
ýmis samtök sem halda utan um mót
fyrir mismunandi fötlunarflokka, s.s.
hreyfihamlaða, blinda, heyrnardaufa,
sjónskerta sem og þroskahamlaða og
það eru jafnvel fleiri en ein félagasamtök
sem sjá um mál sumra þessara hópa.

veljist fólk sem hefur áhuga og veldur
verkefninu. Lán ÍF er því fólgið í að hafa
innan sinna raða fólk sem gefur sér tíma
og vinnur af ósérhlífni að málefnum síns
félags eða íþróttagreinar.
Í þessu tölublaði Hvata eru greinar
og myndir úr starfinu og ber þar mest
á Vetrarólympíumóti fatlaðra sem fór
fram í Sochi í Rússlandi í vetur.
Vonandi fræðist þú, lesandi góður,
örlítið meira um okkar fjölbreytta starf
við lestur blaðsins og nýtur þess að
kynnast því, þó að í hnotskurn sé.
Að lokum vil ég senda öllu fötluðu
íþróttafólki, fjölskyldum þeirra,
aðildarfélögum sambandsins og
þjálfurum, sem og velunnurum, óskir
um gott gengi og gleðilegt sumar.
Sveinn Áki Lúðvíksson
formaður ÍF

Það skiptir því miklu máli að til starfsins

Við styðjum Íþróttasamband fatlaðra
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Við styðjum Íþróttasamband fatlaðra
Loftstokkahreinsun.is,
s: 567 0882 & 893 3397
Læknasetrið ehf
Lögfræðistofa Reykjavíkur ehf
Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl
Lögmannsstofa Marteins Máss ehf
Löndun ehf
Margt smátt ehf
Matborðið ehf
Matthías ehf
Málarameistarar ehf
Málningarvörur ehf
Mecca Spa ehf
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Menntaskólinn í Reykjavík
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Miðbær fasteignasala ehf
Mítra ehf – Sailun hjólbarðar
Morgunblaðið
MP banki hf
Möggurnar í Mjódd ehf
Nostra ræstingar ehf
Nýi ökuskólinn ehf
Oddgeir Gylfason, tannlæknir og læknir
Orka ehf
Orkuvirki ehf
Orri Hjaltason ehf.
Ó. Johnson & Kaaber ehf
Ólafur Þorsteinsson ehf
Ósal ehf
Pálmar ehf
PG Þjónustan ehf
Pixel ehf
Plastco ehf
Poulsen ehf
Pósturinn
PricewaterhouseCoopers ehf
– PwC á Íslandi
Pure Spirits ehf
Rafbogi ehf
Rafey ehf
Rafha ehf
Rafsvið sf
Raftíðni ehf
Raftækjaþjónustan sf
Rafviðgerðir ehf
Rakarastofa Gríms ehf
Rannsóknarþjónustan Sýni ehf
Regla, netbókhaldskerfi
Reikniver ehf
Rekstrarfélagið Viðvik ehf
Renniverkstæði Jóns Þorgrímssonar ehf
Renniverkstæði Ægis ehf
Reykjavíkurborg
Réttingaverkstæði Bjarna og Gunnars
ehf
Réttur lögmannsstofa
Rikki Chan ehf
RJR ehf
Rossopomodoro, veitingastaður
S4S ehf
Salli ehf
Sandholt ehf
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Saumsprettan ehf
Seafood Trading ehf
Seljakirkja
Sérefni ehf, málningarvöruverslun
Shalimar Pakistanskur veitingastaður
Sigurður I. Halldórsson hdl
Silfurberg ehf
Skóarinn í Kringlunni ehf
Skóvinnustofa Halldórs Guðbjörnssonar
SM kvótaþing ehf
Sónn ehf
SP tannréttingar ehf
Sport Company ehf
Sportbarinn
sportlif.is
Spöng ehf
Stjörnuegg hf
Stoð pallaleiga ehf.
Stólpi ehf – alhliða viðgerðaþjónusta
Stúdíó Stafn ehf
Suzuki bílar hf
Svanur Ingimundarson málari
Sveinsbakarí
SVÞ – Samtök verslunar og þjónustu
Sýningakerfi hf
Söluturninn Vikivaki
Tandur hf
Tannálfur, tannlæknastofa
Tannlæknar Mjódd ehf
Tannlæknastofa Friðgerðar
Samúelsdóttur
Tannlæknastofa Sigurjóns
Arnlaugssonar ehf
Tannlæknastofa Tómasar Einarssonar
Tannlæknastofa Þórarins Jónssonar
Tannsinn ehf
Tannsmiðjan Króna sf
TBG ehf
Teiknistofan Arkitektar
Teiknistofan Óðinstorgi
The Capital Inn
Tilraunastöð Háskóla Íslands í
meinafræði
Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar
TREX – Hópferðamiðstöðin
Trévirki ehf
Tróbeco ehf
Tösku- og hanskabúðin ehf
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Umhverfisstofnun
Umslag ehf
Undirföt.is
Útfararstofa Íslands ehf
Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar
Útkall ehf
Varahlutaverslunin Kistufell ehf
Vegamót
Veggsport
Veiðikortið ehf
Veiðiþjónustan Strengir
Verkfræðiþjónustan ehf
Verksýn ehf
Verslunin Kiss

Verslunin Rangá
Vélaviðgerðir ehf
Vélsmiðjan Harka hf
Vélvík ehf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
Vinnumálastofnun
Vinun ehf, ráðgjafar- og
þjónustumiðstöð – vinnum.is
Víkurós ehf, bílamálun og réttingar
VMB verkfræðiþjónusta s: 863 8455
Wise lausnir ehf
Þ.B. verktakar ehf
Þ.G. verktakar ehf
Ögurvík hf
Örninn ehf
Seltjarnarnes
Falleg gólf – parketþjónusta frá 1984,
s: 898 1107
Íþróttafélagið Grótta, íþróttamiðstöðinni
Lítið Mál ehf
Rafþing, rafverktaki
Tannlæknastofa Ragnars Ó
Steinarssonar ehf
Vökvatæki ehf
Vogar
Hársnyrtistofa Hrannar
Stálafl Orkuiðnaður ehf
Kópavogur
ALARK arkitektar ehf
Allianz á Íslandi hf
Arnardalur sf
Axis-húsgögn ehf
Á. Guðmundsson ehf
Ásborg slf
Átak ehf, bílaleiga
Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf
Bílalakk ehf
Bílaleiga Reykjavíkur
Borgargarðar ehf – skrúðgarðaþjónusta
Brunabótafélag Íslands
Byggðaþjónustan bókhald og ráðgjöf
Einar Beinteins ehf
– Dúklagningameistari
Ferli ehf
Fidesta ehf, viðskiptaráðgjöf og önnur
rekstarráðgjöf
Grillbúðin ehf
Hafið – fiskverslun ehf
Hamraborg ehf
Hegas ehf
Hjörtur Eiríksson sf
Húsfélagaþjónustan ehf
Hvellur – G. Tómasson ehf
Hörðuból ehf
Idex ehf
Ingi hópferðir ehf
Init ehf
Inmarsat Solutions ehf
Innviðir ehf
Íshúsið ehf
JS ljósasmiðjan – Sláttuvélamarkaðurinn
JS-hús ehf

Íþróttasamband fatlaðra varð 35 ára, laugardaginn 17. maí. Efst í huga er þakklæti
til allra sem hafa lagt hönd á plóg. Íslenska ríkið, sveitarfélögin, félagasamtök, klúbbar og
ófáir sjálfboðaliðar, en ekki hvað síst þjóðin sem hefur svo sannarlega stutt við bakið á okkur,
hvatt okkur áfram og glaðst með okkur í þau ótal skipti sem okkar magnaða íþróttafólk hefur
sýnt að leikgleði, áræðni og áhugi getur gert hið ómögulega mögulegt.
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Samherji trúir á mikilvægi fjölbreyttrar hreyﬁngar fyrir alla
og er styrktaraðili ÍF og Special Olympics

ÁRANGUR / KRAFTUR / STUNDVÍSI / HVATI / STUÐNINGUR / ÚTSJÓNARSEMI / ÚTHALD / STYRKUR / HEILSA / MATARÆÐI / SÓKN / AGI
YFIRVEGUN / GLEÐI / SIGUR / ÞÁTTTAKA / ÁRÆÐNI / SNERPA / ÁKVEÐNI / ÆFING / METNAÐUR / SIGURVILJI / ATHYGLI / JÁKVÆÐNI

www.samherji.is

Ánægjuleg ferð til Sochi
Hvar á að byrja þegar reyna á að segja frá svona ferð?
- Fallegt og áhugavert umhverfi
- Spennandi og skemmtileg keppni
- Stórkostlegir íþróttamenn og konur
- Flott umgjörð og faglegt starf hjá Íþróttasambandi fatlaðra
Stór hluti af umgjörðinni í undirbúningi og þátttöku á Ólympíumóti fatlaðra
er samstarf Norðurlandanna undir slagorðinu „Five nations – one team!“.
Samstarf Norðurlandanna á íþróttavettvangi hefur ávallt verið mikið og farið
vaxandi. Þannig hafa löndin á undangengnum Sumarólympíumótum haft með
sér samstarf um lækna, sjúkraþjálfara og nuddara. Fyrirfram er ákveðið hvaða
„heilbrigðisstarfsmann“ hvert land skráir og hafa þá hin löndin síðan aðgang
að hans sérfræðiþekkingu. Í Sochi gengu Norðurlöndin skrefinu lengra, þar
sem þau komu fram sem ein heild í öllu er viðkom þátttöku landanna á mótinu.
Rekin var sameiginleg skrifstofa, Norðmenn báru á skíði allra keppenda, Danir
tóku á móti keppendum við endamarkið, Íslendingar settu upp æfingabrautir
fyrir keppendur og Finnar sáu um læknisþjónustu. Þjóðirnar bjuggu saman í húsi
þannig að starfsmenn og keppendur kynntust betur og deildu reynslu sinni.

Helga ásamt Sir. Philip Craven forseta
alþjóðaólympíuhreyfingar fatlaðra.

Okkar keppendur, þau Erna og Jóhann, voru því í góðum höndum á mótinu
og var frábært að sjá hvað þetta samstarf gekk vel upp. Undirbúningur þeirra
fyrir mótið var líka eins og best gerist. Þau voru í Winter Park í Bandaríkjunum
við æfingar og keppni með skíðamönnum úr bandaríska Ólympíumótsliðinu.
Bandarísku þjálfararnir þeirra Ernu og Jóhanns, þau Kurt Smitz og Starlene Kuhns
eru í fremstu röð í sínu fagi og er ánægjulegt fyrir Ísland að hafa aðgang að svona
færum þjálfurum fyrir okkar fólk.
Íþróttasamband fatlaðra á heiður skilinn, að mínu mati, fyrir einstakt starf og var
það góð upplifun að vera með þeim Sveini Áka formanni, Ólafi framkvæmdastjóra
og Jóni Birni aðalfararstjóra í Sochi og fylgjast með hversu vel þeir voru tengdir
í alþjóðastarfinu.
Frábært starf hjá frábæru fólki!
Helga Steinunn Guðmundsdóttir
varaforseti ÍSÍ
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Söguleg þátttaka í Sochi

V

etrarólympíumótið í Sochi, Rússlandi, fór fram í
marsmánuði þar sem Ísland tók þátt í þriðja sinn frá
upphafi. Að þessu sinni var Ísland í fyrsta sinn að tefla
fram karlkyns og kvenkyns keppanda á mótinu og varð Erna
Friðriksdóttir fyrst íslenskra kvenna til að taka þátt í tveimur
Vetrarólympíumótum en hún var eins og frægt er orðið
fulltrúi þjóðarinnar á Vetrarólympíumótinu í Kanada 2010. Þá
átti Ísland einnig í fyrsta sinn karlkynsfulltrúa í alpagreinum
en bæði kepptu þau Erna og Jóhann Þór Hólmgrímsson
í alpagreinum og voru þau bæði skráð til leiks í svig og
stórsvig á mono-skíðum.
Áralöng samvinna ÍF við Winter Park í Colorado og þá
einna helst að tilstuðlan Önnu Karólínu Vilhjálmsdóttur og
Beth Fox landaði íslenska hópnum heimsklassa þjálfurum
í þeim Kurt Smitz og Starlene Khuns sem bæði starfa við
Winter Park í Bandaríkjunum. Þau Jóhann og Erna æfðu
einnig markvisst í Winter Park fyrir þátttöku sína í Sochi og
héldu til Rússlands beint frá Bandaríkjunum.
Dýrasta framkvæmd Ólympíusögunnar stóð vel undir nafni
og fáir sem leika það eftir að hafa allt að því Spánarstrendur
í flæðarmálinu með 2700 metra háar skíðabrekkur í ekki
nema 60 kílómetra fjarlægð. Heimamenn í Rússlandi lögðu
mikið í verkefnið og var aðbúnaður íþróttamannanna á
Ólympíumótinu til mikillar fyrirmyndar þó vestrænir fjölmiðlar
hafi lagt sig í líma við að finna Rússum allt til foráttu.
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Annað Vetrarólympíumótið í röð var Erna Friðriksdóttir
fánaberi Íslands og afgreiddi hún það heiðurshlutverk eins
og henni einni er lagið, með stökum sóma!
Aðstæður voru æði mismunandi, bæði til æfinga og
keppni en tekið var að hlýna nokkuð í marsmánuði í Sochi
þegar komið var að Vetrarólympíumótinu svo slabbkenndur
snjórinn reyndist mörgum skíðamanninum erfiður.
Íslenski hópurinn æfði mikið undir fánum norræna
samstarfsins en í alpagreinum telfdu Norðurlöndin fram
spennandi samstarfi undir nafninu „Five Nations One
Team“ eða fimm þjóðir eitt lið. Samstarfið var og er bæði
til að efla tengsl íþróttamanna sem og til ráðdeildar í
rekstri á meðan mótum stendur t.d. í samnýtingu fagaðila
á borð við lækna, sjúkraþjálfara og fleira. Aðstoðarþjálfarar
Íslands í ferðinni, þau Hörður Finnbogason og Lilja Sólrún
Guðmundsdóttir sinntu Norðurlandasamstarfinu af festu,
m.a. með uppsetningu og frágangi sameiginlegra æfinga
keppenda frá Norðurlöndum svo fátt eitt sé nefnt.
Erna Friðriksdóttir reið á vaðið í svigkeppninni og hafnaði
í 9. sæti. Jóhann Þór náði ekki að ljúka keppni í svigi og
hafði tekið vel á því í brautinni þegar hann keyrði úr braut á
lokasprettinum. Erna mætti svo tvíelfd til leiks í stórsviginu
og hafnaði þar einnig í 9. sæti og Jóhann kvaddi Sochi með
því að ljúka keppni í stórsviginu í 23. sæti.

Veran í Sochi gerði mann harðari og ákveðnari
„Ég hef ferðast víða og upplifað ýmislegt en að komast
á Vetrarólympíumótið toppaði allt. Að koma til Rússlands
er eitt og sér frábær upplifun. Aðbúnaður og aðstaðan í
Sochi var mjög góð en færið var ekki það besta sem maður
hefur séð. Þarna var saman komið besta skíðafólk í heimi í
þessari grein og að vera þarna með þeim gerir mann bara
enn harðari og ákveðnari í því að ná lengra. Það var alveg
magnað að upplifa gæsluna þarna í Sochi, það var gríðarlega
mikil öryggisgæsla í kringum Ólympíuleikana. Ég hef aldrei
áður upplifað né vitað annað eins eftirlit. Ég fór t.d. fjórum
sinnum á dag í öryggisleit þegar ég fór á milli keppnissvæðis
og Ólympíuþorpsins sem ég bjó í. Allar töskur og allir bílar
voru innsiglaðir.
Að keppa á Ólympíumóti tekur einnig á andlegu hliðina.
Það er margt sem ég hefði viljað gera betur en stressið
tók stundum yfir en ég er heilt yfir ánægður með frumraun
mína á mótinu og er reynslunni ríkari. Það eru forréttindi að
fá tækifæri til að stunda þessa íþrótt en til að ná langt þarft
ég að æfa erlendis. Samt sem áður hafa margir íslenskir
þjálfarar náð sér í góða þekkingu erlendis og hafa verið
að leiðbeina hér á landi. Almennur áhugi og þónokkur
þekking er til staðar en veðurfarið á Íslandi kemur svolítið
í veg fyrir að hægt sé að stunda mono-skíði af fullum krafti
hér á landi,“ sagði Jóhann Þór í samtali við Hvata en hann
hefur þegar hafið undirbúning fyrir Vetrarólympíumótið 2018
sem fram fer í Suður-Kóreu.
Ísland hefur nú þrívegis tekið þátt í Vetrarólympíumótum
fatlaðra og má merkja aukinn áhuga hér á landi hin síðari ár
fyrir vetraríþróttum. Aðstæður hér heimafyrir eru oft krefjandi
og leita þarf út fyrir landsteinana fyrir þá sem lengra eru
komnir en öll þessi vinna þokast áfram í rétta átt.
Texti og myndir - Jón Björn Ólafsson

Sigursælustu þjóðirnar
á Vetrarólympíumótinu í Sochi 2014
		

Gull

Silfur

Brons

Rússland

30

28

22

Þýskaland

9

5

1

Kanada

7

2

7

Úkraína

5

9

11

Frakkland

5

3

4

Þátttökuþjóðir: 45
Keppendur: 547
Karlar: 418
Konur: 129
Þjóðir á sínu fyrsta Vetrarólympíumóti: 3
Samansafnað áhorf í sjónvarpi náði til 1,7 milljarðs manna.
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Við styðjum Íþróttasamband fatlaðra
Kambur ehf
Klukkan, úr og skartgripir
Lakkskemman ehf
Loft og raftæki ehf
Lögmannsstofa Guðmundar Þórðarsonar
og fasteignasala Kópavogs
Mannrækt og menntun ehf
MHG verslun ehf
MótX ehf
Myconceptstore
Nobex ehf
Nýþrif ehf
Point á Íslandi ehf
Pottagaldrar – mannrækt í matargerð
Rafbraut ehf
Rafholt ehf
Rafmiðlun hf
Raftækjavinnustofa Einars Stefánssonar
Sjúkraþjálfunin Sporthúsinu ehf
Skólamyndir ehf
Slot ehf
Slökkvitækjaþjónustan ehf
Snæland vídeó ehf
Strikamerki hf
Suðurverk hf
Sælgætisgerðin Freyja ehf
Tannsmíðastofan sf
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar
Verkstjórasamband Íslands
Vélaleiga Auberts Högnasonar ehf
Ýmus ehf, heildverslun
Öryggismiðstöðin
Garðabær
Aflbinding – Járnverktakar ehf
Árvík hf
Engilbert ÓH Snorrason
tannlæknastofa sf
Fitjaborg ehf
G.S. Ráðgjöf ehf
Garðabær
Geislatækni ehf – Laser-þjónustan
Hagráð ehf
J.J.R. trésmiðir sf
K.C. Málun ehf
lesumlipurt.is
Marás ehf
Raftækniþjónusta Trausta ehf
Samhentir
Ungmennafélagið Stjarnan
Versus bílaréttingar og málun
Vörumerking ehf
Öryggisgirðingar ehf
Hafnarfjörður
AC-Raf ehf
Ásafl ehf
Dekkjasalan ehf
DS lausnir ehf
Dverghamrar ehf
Eiríkur og Einar Valur ehf
Endurskoðun Ómars Kristjánssonar slf
EÓ – Tréverk sf
Ferðaskrifstofan Gaman Ferðir
Ferskfiskur ehf
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Fjarðargrjót ehf
Fjörukráin – Hótel Víking
Fura málmendurvinnslan ehf
Hafnarfjarðarbær
Húsamálarinn ehf
Hvalur hf
Ísfell ehf
Íslensk hollusta ehf
Ísrör ehf
Kerfóðrun ehf
Lagnameistarinn ehf
Lögfræðimiðstöðin ehf
Lögmenn Bæjarhrauni 8
Meindýravarnir Firringar ehf
Músik og Sport ehf
Netorka hf
Pappír hf
Pylsubarinn Hafnarfirði
Rafgeymasalan ehf
Rafgjafinn ehf
Raftog ehf, rafmagnsverkstæði
SBJ réttingar ehf
Silkiprent ehf
Spennubreytar
Stálorka
Stálskip ehf
Stigamaðurinn ehf
Tannlæknastofa Harðar V Sigmarssonar
sf
Teknís ehf
Umbúðamiðlun ehf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþing ehf
Verslunin Andrea
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Viðhald og nýsmíði ehf
Víðir og Alda ehf
Víking björgunarbúnaður
VSB verkfræðistofa ehf
Þvottahúsið Faghreinsun
Álftanes
Dermis Zen slf
Reykjanesbær
ÁÁ verktakar ehf, s: 421 6530 & 898 2210
Ásmundur Sigurðsson, vélsmiðja
Bílnet ehf
DMM Lausnir ehf
Express ehf
Ferðaþjónusta Reykjaness ehf
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Flakavinnslan ehf
GE bílar
Georg V. Hannah sf
Háteigur ehf, fiskverkunin
Hópferðir Sævars, s: 421 4444
IceBike ehf, mótorhjólaverslun
M2 Fasteignasala og leigumiðlun
Nesraf ehf
Plastgerð Suðurnesja ehf
Rörvirki sf
Soho veisluþjónusta
Sporthúsið Reykjanesbæ
Suðurflug ehf

Toyota Reykjanesbæ
Útfaraþjónusta Suðurnesja
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Grindavík
Bókvit ehf
Hársnyrtistofan Rossini ehf
Jens Valgeir ehf
Martak ehf
Marver ehf
Sílfell ehf
Söluturninn Víkurbraut 62
TG raf ehf
Vísir hf
VOOT Beita
Þorbjörn hf
Sandgerði
Nesmúr sf
Vélsmiðja Sandgerðis ehf
Garður
Bifreiðaverkstæði Sigurðar
Guðmundssonar
Mosfellsbær
ÁG Húseiningar ehf
Brunnlok ehf
Byggingarfélagið Jörð ehf
Dalsbú ehf
Elektrus ehf-löggiltur rafverktaki
Fagverk verktakar sf
Glertækni ehf
Ísfugl ehf
Matfugl ehf
Múr og meira ehf
Rask-At ehf
Þórsútgáfan
Akranes
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bjarmar ehf, vélaleiga
Brautin ehf
Galito veitingastaður
Garðar Jónsson, málarameistari
Grastec ehf
Norðanfiskur ehf
Rafnes sf
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar
Skaginn hf, Þorgeir og Ellert
Smurstöð Akraness sf
Snókur verktakar ehf
Straumnes ehf, rafverktakar
Verslunin Einar Ólafsson ehf
Vignir G. Jónsson hf
Þorgeir og Ellert hf
Borgarnes
Framköllunarþjónustan ehf
Gistiheimilið Milli vina
Golfklúbbur Borgarness
Hársnyrtistofa Margrétar
Kvenfélag Stafholtstungna
Landbúnaðarháskóli Íslands
Samtök sveitarfélaga í
Vesturlandskjördæmi
Velverk ehf
Vélaverkstæði Kristjáns ehf

Evrópuleikar
Special Olympics
í Antwerpen 2014

F

jórða hvert ár eru haldnir Evrópuleikar Special
Olympics og næstu leikar sem hafa fengið heitið
„Games of the Heart",verða í Antwerpen í Belgíu
13. – 20. september 2014
58 Evrópuþjóðir senda 2000 keppendur á leikana auk
1000 þjálfara og aðstoðarfólks. Keppt verður í 10 greinum
auk sýningargreina. Allt að 4000 sjálfboðaliðar aðstoða
við leikana auk launaðs starfsfólks. Gert er ráð fyrir 40.000
áhorfendum á leikana.
3. september verður eldurinn kveiktur í Grikklandi.
Lögregluþjónar víða að úr Evrópu hlaupa með kyndilinn
um bæi í Belgíu og kveikja eld á opnunarhátíðinni 13.
september. Í hópi lögreglumanna verða í fyrsta skipti íslenskir
lögreglumenn, Guðmundur Sigurðsson og Gunnar Schram.
Vinabæir eru valdir fyrir hverja þjóð og vinabær Íslands er
Kortrijk. Þar verður hópurinn frá 9. til 13. september.

Í tengslum við leikana eru listssýningar, alþjóðlegt málþing
og sérverkefni fyrir ungt fólk og börn með þroskahömlun.
Heilsumiðstöð verður opin alla leikana þar sem læknar,
sjúkraþjálfarar og annað fagfólk býður upp á ókeypis
þjónustu s.s. að skoða sjón, heyrn, stoðkerfi, tennur o.fl.
Keppnisgreinar;
Frjálsar íþróttir, fimleikar, borðtennis, knattspyrna,körfubolti,
hjólreiðar, júdó, hjólreiðar, badminton, boccia, sund. Ísland
tekur þátt í badminton, boccia, borðtennis, frjálsum íþróttum,
knattspyrnu og sundi.
Keppendur koma frá Reykjavík, Garðabæ, Kópavogi,
Hafnarfirði, Sandgerði, Garði, Reykjanesbæ, Selfossi,
Akureyri, Húsavík og Suðureyri. ÍF sendir nú í fyrsta sinn
keppanda í badminton en sá sem ryður brautina þar er
Ómar Karvel Guðmundsson frá Suðureyri sem keppir fyrir
íþróttafélagið Ívar.

MIKILVÆGT að fólk skilji mun á Special Olympics og Paralympics/ólympíumóti fatlaðra
Special Olympics samtökin (SOI) eru stofnuð árið 1968 af Kennedy-fjölskyldunni.
Verkefni á vegum SOI eru fyrir fólk með þroskahömlun / sérþarfir og iðkendur eru um 4 milljónir
Allir keppendur fá verðlaunpening eða borða og allir geta verið með, byrjendur sem lengra komnir.
Allir keppendur eiga að njóta sömu athygli, hvort sem þeir fá gull, silfur, brons eða verðlaunaborða.
Special Olympics er alþjóðaheiti sem er notað um allan heim og ekki á að þýða þetta orð á íslensku.
Paralympics eða Ólympíumót fatlaðra er byggt upp á allt annan hátt.
Paralympics er fyrir alla fötlunarflokka en keppendur eru valdir m.t.t. árangurs á heimslista IPC.
Ísland hefur átt nokkra gullverðlaunahafa á Ólympíumóti fatlaðra s.s. Jón Margeir Sverrisson, Kristínu
Rós Hákonardóttir, Sigrúnu Huld Hrafnsdóttur, Hauk Gunnarsson, Helga Sveinsson o.fl.

f IthrottasambandFatladra · T @Fatladir · 15

Keppendur

Jónas I Björnsson
Knattspyrna

Grímur I Grímsson
Knattspyrna

Guðmundur Þ Hafliðason
Knattspyrna

Halldór Þór Finnson
Knattspyrna

Róbert Ragnarsson
Knattspyrna

Sigurður Guðmundsson
Knattspyrna

Sveinbjörn Guðmundsson
Knattspyrna

Jón Alexander Guðmundsson
Knattspyrna

Thelma R Gunnlaugsd.
Frjálsar íþróttir

Ari Ægisson
Frjálsar íþróttir

Kristófer Sigmarsson
Frjálsar íþróttir

Michael Th Masselter
Frjálsar íþróttir

Ómar K Guðmundsson
Badminton

Inga Hanna Jóhannesd.
Borðtennis

Sigurður A Sigurðsson
Borðtennis

Eðvarð Sigurjónsson
Boccia

Guðný Tómasdóttir
Boccia

Sylgja R Helgadóttir
Boccia

Birgir Ö Viðarsson
Boccia

Benjamín L Snorrason
Sund

Garðar F Írisarson
Sund

Bára Sif Ólafsdóttir
Sund

Inga Vilhjálmsdóttir
Sund
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Jakob Alexander Aðils
Knattspyrna

Ragnar L Ólafsson
Knattspyrna

Stefanía D Guðmundsd.
Frjálsar íþróttir

Valdís H Jónsdóttir
Frjálsar íþróttir

Ingibjörg F Margeirsdóttir
Sund

Axel Birkir Þórðarson
Sund

Fararstjórar og þjálfarar

Egill Þ Valgeirsson
Frjálsar íþróttir

Elísabet Elíasdóttir
Frjálsar íþróttir

Unnar Stefánsson
Knattspyrna

Jónas Sigursteinsson
Badminton

Anna M Þórðardóttir
Boccia

Darri McMahon
Knattspyrna

Dýrleif Skjóldal
Sund

Tómas Hajek
Sund

Elvar Thorarensen
Borðtennis

Anna K Vilhjálmsdóttir
Fararstjóri

Jóhann Arnarson
Fararstjóri

Ólafur Ólafsson
Fjölskyldufulltrúi

Evrópuleikar
Special Olympics
í Antwerpen 2014

Fylgdu okkur á netinu!
Twitter: @Fatladir
Facebook.com/IthrottasambandFatladra
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Guðlaugur Gunnarsson t.v. tekur á móti viðurkenningunni

Viðurkenning SOE til KSÍ fyrir samstarf við
Special Olympics á Íslandi
Knattspyrnusamband Íslands hlaut á dögunum viðurkenningu frá Evrópusamtökum Special Olympics fyrir farsælt samstarf
við Special Olympics á Íslandi. Það var Guðlaugur Gunnarsson, starfsmaður KSÍ, sem veitti viðurkenningunni móttöku á
ráðstefnu Special Olympics í Varsjá í Póllandi. Hann er íþróttagreinastjóri Special Olympics í knattspyrnu og hefur verið
fulltrúi Íslands á fundum og ráðstefnum erlendis um knattspyrnumál Special Olympics.
Fyrstu knattspyrnusambönd til að hljóta viðurkenningu Special Olympics í Evrópu fyrir samstarf við Special Olympics í
heimalandinu voru í Danmörku, Ítalíu og Tyrklandi fyrir árin 2011 – 2012 og nú Ísland, Írland og Hvíta-Rússland fyrir árin
2012 - 2013. Samstarfið á Íslandi hefur tengst Evrópuviku UEFA og Special Olympics, Íslandsleikum Special Olympics,
sparkvallaverkefni og nú síðast samstarfi vegna Unified football / blönduð lið fatlaðra og ófatlaðra.
Formlegur samstarfssamningur á milli KSÍ og Special Olympics á Íslandi var undirritaður 13. janúar 2014 og var Ísland
eitt af fyrstu aðildarlöndum SOI sem staðfesta slíkt samstarf formlega. KSÍ mun hvetja knattspyrnufélög um land allt til
samstarfs á þessu sviði og kynna samstarfið í í tengslum við þjálfaranámskeið barna og unglinga.
Þetta er mikil viðurkenning fyrir margra ára farsælt samstarf KSÍ og Special Olympics á Íslandi.

Við styðjum Íþróttasamband fatlaðra
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Húsnæðislán

Fastir vextir til 5 ára
á óverðtryggðum
húsnæðislánum
Nýtt óverðtryggt húsnæðislán er álitlegur valkostur á lánamarkaði
Íslandsbanki býður nú hagstæð óverðtryggð lán fyrir húsnæðiskaupendur með
föstum vöxtum til 5 ára. Engar verðbætur leggjast við höfuðstól lánsins og fyrir
vikið hefst eignamyndun þín strax.
Kynntu þér húsnæðislán á islandsbanki.is eða hjá húsnæðislánaráðgjafa í næsta
útibúi Íslandsbanka.
Fastir vextir gilda fyrstu 60 mánuðina frá útborgunardegi lánsins. Að þeim tíma liðnum ber að greiða breytilega vexti óverðtryggðra
húsnæðislána (húsnæðislánavexti) eins og þeir eru ákveðnir á hverjum tíma og birtir í vaxtatöﬂu Íslandsbanka hf. Breytilegir vextir
taka á hverjum tíma m.a. mið af stýrivöxtum Seðlabanka Íslands og fjármögnunar- og rekstrarkostnaði bankans, þ.m.t. skattaálögum.
Lántakandi þarf að greiða kostnað við greiðslumat, lántökugjald, skjalagerðargjald, þinglýsingargjald og, ef við á, kostnað við
veðbanda- og lánayﬁrlit. Á www.islandsbanki.is getur þú reiknað árlega hlutfallstölu og heildarkostnað.

islandsbanki.is

Netspjall

Sími 440 4000

Facebook

INCLUSIVE SKATING 2014

H

elgina 23. – 25. maí 2014 var í fyrsta sinn haldið
alþjóðlegt skautamót í Skautahöllinni í Laugardal
undir merkjum Inclusive Skating. Framkvæmdaaðilar
voru Íþróttasamband fatlaðra og skautadeild Aspar í
samvinnu við Inclusive Skating samtökin, Special Olympics
á Íslandi og Skautasamband Ísland.
HVAÐ ER INCLUSIVE SKATING?
Frá árinu 2010 hafa erlendir sérfræðingar í dómgæslu,
læknisfræði og lögfræði þróað flokkunarkerfi og kerfi í
dómgæslu til þess að gera öllum skauturum með fötlun kleift
að taka þátt í sanngjarnri keppni. Inclusive Skating stendur að
mótum þar sem tekið er tillit til mismunandi fötlunar og færni
en til þessa hafa verið haldin skautamót á vegum Special
Olympics þar sem keppendur eru með þroskahömlun. Hér
hafa því opnast ný tækifæri en fyrsta IS mótið var haldið árið
2012 í Dumfries, Skotlandi. Skautagreinar hafa enn ekki verið
innleiddar á vetrarólympíumót fatlaðra (Paralympics) en IS
er nú að þróa flokkunar- og dómarakerfi með stuðningi ISU
(Alþjóða skautasambandsins). Stefnt er að því að greinin
verði í boði á Paralympics í framtíðinni. Þetta þróunarverkefni
er því mjög mikilvægt til framtíðar litið og Ísland verður í hópi
leiðandi þjóða í uppbyggingu á Inclusive Skating kerfinu um
allan heim. Margarita Sweeney-Baird er framkvæmdastjóri
Inclusive Skating. Hún hefur verið í samstarfi við Helgu Olsen
og Guðbjörtu Erlendsdóttur, dómara og þegar sú staða kom
upp að mótið gæti ekki farið fram í Skotlandi í maí sendi
hún fyrirspurn til Íslands; Af hverju komum við ekki bara til
ykkar í ár? Brugðist var vel við og Ísland tók við keflinu og
hélt þetta alþjóðalega skautamót undir merkjum IS.
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FJÓRAR ÞJÓÐIR SAMAN KOMNAR
Keppendur voru tuttugu og tveir talsins og komu frá
Bretlandi, Kanada, Íslandi og Skotlandi. Keppt var fjórum
aldursflokkum og fimm styrkleikaflokkum (level) en í
skautaíþróttinni er keppni tvískipt þar sem annars vegar er
keppt í skylduæfingum og hins vegar í frjálsum æfingum.
Erlent læknateymi kom til landsins og sá um flokkun
keppenda auk þess að upplýsa íslenska lækna um
flokkunarferlið og hugmyndafræðina þar á bak við.
Opnunarhátíð var haldin 23. maí þar sem samhæft skautalið
Skautafélags Reykjavíkur kom fram með glæsilegt atriði,
drengjakór Reykjavíkur söng, fluttur var Special Olympics
eiður dómara, þjálfara og keppenda og fulltrúi lögreglunnar
í Reykjavík tendraði ljós á kerti vináttunnar sem lýsti allt
mótið. Kerti vináttunnar verður fastur liður á öllum mótum
IS og mun því þessi fallega lukt ferðast með íslenskum
keppendum á IS mót erlendis í framtíðinni.

Keppni í skylduæfingum fór fram á
laugardagsmorgun og síðan buðu
aðstandendur íslensku keppendanna
erlendum keppendum og aðstand
endum þeirra í óvissuferð þar sem
farið var Gullna hringinn. Þjálfara fóru
í óvissuferð um Borgarfjörð þar sem
endað var í sumarbústaðnum Graceland
í Skorradal. Erlendu gestirnir voru yfir
sig hrifnir og einstaklega þakklátir fyrir
ógleymanlega ferð með nýjum vinum.
Á sunnudag fór keppni í frjálsum
æfingum fram og voru keppendur hver
öðrum glæsilegri. Hr. Ólafur Ragnar
Grímsson veitti keppendum verðlaun
og vakti það einstaka lukku enda var
gleðin alls ráðandi þegar tekið var
á móti verðlaunum úr hendi forseta
Íslands. Lokaávörp fluttu Margarita
Sweeney-Baird og hr. Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands og að því
loknu var slökkt á kerti vináttunnar.
ÓMETANLEG UPPLIFUN
Framkvæmd mótsins þótti takast með
eindæmum vel enda var mikið lagt í að
umgjörð mótsins væri sem glæsilegust.
Framkvæmdaaðilar nutu aðstoðar
Unnar Maríu Sólmundsdóttur sem á
og rekur viðburðarþjónustuna Flikk
Flakk Events. Án hennar aðkomu
hefði ekki tekist eins vel til og erum
við henni ævinlega þakklát. Mótið
var sannarlega einstök upplifun
allra aðila sem að komu og vilja
skipuleggjendur mótsins koma á
framfæri innilegu þakklæti til allra
þeirra sem á einn eða
annan hátt komu
að undirbúning
iog framkvæmd
mótsins.
Nánari upplýsingar má
finna á vefsíðu mótsins www.
inclusiveskating.is.
Helga Olsen,
skautagreinastjóri
Special Olympics
á Íslandi og þjálfari
hjá skautadeild Aspar
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Fjörður tók þátt í
í sundmóti Charlene prinsessu

S

jö sundmenn frá Íþróttafélaginu Firði lögðu land undir fót í marslok á þessu ári til að taka þátt í sundmót Charlene
prinsessu í Mónakó. Öll náðu þau að bæta sína bestu tíma úti en mótið var haldið af Special Olympics í Mónakó
og var það í fyrsta sinn sem mótið fer fram. Charlene prinsessa í Mónakó er fyrrum afrekssundmaður og kynntist
hún Alberti prins af Mónakó á einu af Mare Nostrum sundmótunum árið 2001. Það er því vel við hæfi að prinsessan af
Mónakó sem viðstödd var opnunarhátíð mótsins standi fyrir sundmótahaldi. Kristjana Jóhannesdóttir setti saman smá
ferðasögu fyrir Hvata.
Lagt var af stað frá Íslandi snemma á fimmtudagsmorgni þann 27. mars síðastliðinn og kom hópurinn til Mónakó seint
um daginn. Þá var farið að hvíla sig fyrir keppnina. Fyrir hádegi á föstudeginum byrjaði riðlakeppnin. Að henni lokinni
var smá pása. Um kvöldið var síðan setningin, rosalega flottur hópur frá Íslandi sem gekk í salinn. Við foreldrarnir vorum
mjög stolt. Það var svo reynsluboltinn, Ásmundur Þór Ásmundsson, sem var fánaberi fyrir Íslands hönd.
Allir mættu eldhressir morguninn eftir til keppni og stóðu þau sig öll frábærlega, bættu öll tímana sína. Um kvöldið var
lokahófið hjá krökkunum og þjálfurum. Þeim var boðið á McDonalds og síðan var dansað fram á kvöld. Á sunnudeginum
fórum við foreldrarnir með krakkana í útsýnisferð um Mónakó og skoðuðum flest það markverðasta, t.d fóru þau á flott
bílasafn og fleira. Um kvöldið hittum við svo þjálfarana og fórum öll út að borða saman. Eftir það var farið heim á hótel
að pakka, strangt ferðalag heim daginn eftir. Allir voru sammála um það að ferðin hefði tekist í alla staði mjög vel og allir
rosalega glaðir og ánægðir.
Kristjana Jóhannesdóttir
foreldri
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Við hlaupum til styrktar
Íþróttasambandi fatlaðra
Starfsmenn Össurar hlaupa ár hvert í
Reykjavíkurmaraþoni til styrktar Íþróttasambandi fatlaðra.
Með hverjum kílómetra sem hlaupinn er
rennur upphæð til styrktar starfsemi ÍF og
öllu því góða fólki sem nýtur stuðnings
þeirra við að láta draumana rætast.
Hlaupahópur Össurar er skráður inn á
hlaupastyrkur.is og þar er hægt að heita á
starfsmenn til að hækka styrkinn enn frekar.

Vertu með – styrktu gott málefni
með því að heita á Össur.

WWW.OSSUR.IS

GRJÓTHÁLS ���
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Íþróttasamband fatlaðra

S. ��� ����

Íslandsleikar Special Olympics
í knattspyrnu
Íslandsleikar Special Olympics í knattspyrnu fóru fram á KR-vellinum 25 maí
2014 í samstarfi Special Olympics á Íslandi, KSÍ og KR. Heimir Hallgrímsson
aðstoðarlandsliðsþjálfari karla í knattspyrnu sá um upphitun og landsliðsþjálfarinn
Lars Lägerback afhenti verðlaun í lok móts. Keppt var í blönduðum liðum þar
sem 4 fatlaðir og 3 ófatlaðir eru saman í liði. Íþróttafélögin Ösp, Nes og Suðri
sendu lið á leikana en í hópi keppenda voru m.a. lögreglumenn sem tóku þátt
í kyndilhlaupinu. Keppnishópum er skipt í tvo flokka eftir getustigi og lið frá
íþróttafélaginu Ösp voru stigahæst í báðum flokkum.

24 · Hvati 1. tbl. 2014 · www.ifsport.is

Samstarf við lögregluna
(Law Enforcement Torch Run)
Um 20 lögreglumenn komu saman við Alþingishúsið áður en leikarnir hófust en þar hófst
kyndilhlaup þar sem hlaupið var með logandi kyndil eftir götum Reykjavíkur og að KR
svæðinu. Það voru lögreglumennirnir Guðmundur Sigurðsson og Gunnar Schram ásamt
landsliðsþjálfara Íslands í knattspyrnu, Lars Lägerback sem kveiktu eld leikanna.
Haustið 2013 hóf Ísland þátttöku í alþjóðaverkefni Special Olympmics en þá hófst
samstarf Special Olympics á Íslandi við lögregluna en lögreglumenn hlaupa kyndilhlaup
fyrir alþjóða- og Evrópuleika Special Olympics. Tveir íslenskir lögreglumenn, Guðmundur
Sigurðsson og Gunnar Schram verða fyrstir íslenskra lögreglumanna til að hlaupa
kyndilhlaup erlendis en þeir taka þátt í kyndilhlaupi lögreglumanna fyrir Evrópuleika
Special Olympics í Antwerpen í haust.

f IthrottasambandFatladra · T @Fatladir · 25

Kolbrún jafnaði Birki
Vann Sjómannabikarinn fjórða árið í röð

S

undkonan Kolbrún Alda Stefánsdóttir jafnaði í ársbyrjun met Birkis Rúnars Gunnarssonar á Nýárssundmóti fatlaðra
barna og unglinga. Kolbrún varð þá önnur í röðinni til þess að vinna Sjómannabikarinn eftirsótta fjögur ár í röð!
Glæsilegt afrek hjá Hafnfirðingnum unga en Kolbrún hefur síðustu ár verið einn fremsti sundmaður landsins í flokki
þroskahamlaðra kvenna.
Birkir Rúnar varð fyrstur til að vinna þetta afrek árin 1991 – 1994 en hann og Kolbrún eiga það sammerkt að vinna bæði
í fjórða sinn á síðasta keppnisári sínu innan mótsins sem er aðeins fyrir sundmenn 17 ára og yngri.
Kolbrún hlaut flest stig fyrir eitt sund er hún setti nýtt Íslandsmet í 50m bringusundi. Fyrir sundið fékk hún 701 stig en
stigin eru reiknuð út frá ríkjandi heimsmeti í flokki Kolbrúnar sem syndir í flokki þroskahamlaðra (S14).
Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, var heiðursgestur mótsins og afhenti hún bæði verðlaun og
Sjómannabikarinn í mótslok.
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Glæsibæ � Dalvegi � N1 Ártúnsbrekku � Bæjarhrauni � Skoðaðu matseðilinn á saffran.is

Aníta fyrst til að
ljúka 1500 metra
skriðsundi

S

undkonan Aníta Ósk Hrafnsdóttir, Firði/
Breiðabliki, varð í maí fyrst þroskahamlaðra
kvenna á Íslandi til að ljúka 1500m skriðsundi.
Fyrir vikið var vitaskuld um nýtt Íslandsmet að
ræða en Aníta synti á 20 mínútum, 16 sekúndum
og 46 sekúndubrotum. Sundið þreytti Aníta á
Landsbankamóti ÍRB í Reykjanesbæ.
Á sama móti voru þau Marinó Ingi Adolfsson, ÍFR,
og Thelma Björg Björnsdóttir, ÍFR, einnig í miklu
stuði og settu bæði Íslandsmet. Marinó í flokki S8 í
200m baksundi á tímanum 3:01.22 mín. og Thelma
gerði nýtt Íslandsmet í 50m bringusundi er hún kom
að bakkanum á 57,28 sek. sem var millitími hennar í
100m bringusundi.
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Hin mesta ævintýraferð

Þ

að ríkti mikil spenna hjá landsliðinu í boccia þegar ferðin til Svíþjóðar
nálgaðist. Framundan var verkfall flugmanna á sjálfan brottfarardaginn, en
hluti hópsins hafði lent í því að þurfa að snúa frá á Keflavíkurflugvelli vegna
gossins í Eyjafjallajökli síðast þegar fara átti á NM í boccia erlendis. Hópnum til
mikils léttis tókst ÍF að koma öllum í flug degi fyrr.
Þetta reyndist verða hin mesta ævintýraferð. Ekki fékkst aðstoð á Kastrup til að
koma hjólastólunum um borð í lestina svo bíða þurfti eftir næstu lest sem kom 1 klst.
síðar. Gekk það allt vel fyrir sig og eftir þriggja klukkustunda lestarferð var yndislegt
að koma á þetta líka fína hótel í Varberg þar sem dvalið var þessa daga.
Aðbúnaðurinn var flottur og maturinn góður. Sumir keppendurnir fengu svítur og
voru ekkert smá lukkulegir með það. Þarna fékkst aukadagur sem notaður var til
að skoða þennan fallega bæ, Varberg, og að Íslendingasið var líka kíkt í búðir og
voru sumir ansi vel klyfjaðir eftir þá heimsókn.
Á laugardeginum fór fram einstaklingskeppni og á sunnudeginum sveitakeppni.
Keppnin fór fram í nýju og mjög góðu íþróttahúsi. Keppendur Íslands voru sjö
talsins; tveir í klassa 1 með rennu, tveir í klassa 3 og þrír í klassa 4, þeim fylgdu sjö
manns og var Guðbjörg Hulda Karlsdóttir fararstjóri hópsins.
Ekki gekk okkar fólki vel og er augljóst að æfa þarf betur og markvissara en mikill
hugur er í keppendum að standa sig betur í Finnlandi eftir tvö ár.
Þegar að heimför kom gleymdist að sækja okkur á hótelið sem varð til þess að
aftur misstum við af lest og ekki var hægt að stoppa á Kastrup, heldur þurfti að
fara lengra og skipta um lest til að komast til baka en allt hófst þetta nú að lokum
og létti okkur stórlega þegar tekið var á móti okkur í Keflavík. Við vorum hólpin og
örugg um að komast heim.
Þegar upp er staðið var þetta hin fínasta ferð og öruggt að við gleymum henni
ekki í bráð.
Valgerður Hróðmarsdóttir
Boccianefndarmaður ÍF

Skútuvogur 8 / 104 R

Skútuvogur 8 / 104 Reykjavík / Iceland / vakahf.is

Skútuvogur 8 104 Reykjavík Sími 567 6700 www.vakahf.is
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Bón og þvotturVarahlutir
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bifreiða

Bifreiðaflutningar

EITT AF 25
UNDRUM VERALDAR

Bikarinn og frjálsar í
júníblíðunni

L

augardaginn 7. júní síðastliðinn fóru fram bikarmót ÍF í sundi sem og
Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum. Bikarmótið fór fram í Kópavogslaug en
Íslandsmótið á Laugardalsvelli.

Íþróttafélagið Fjörður fagnaði sigri á bikarmótinu sjöunda árið í röð en
Fjarðarliðar hlutu 12.922 stig í fyrsta sæti. ÍFR hafnaði í 2. sæti með 7.755 stig og
Ösp var í 3. sæti með 6.054 stig. Heildarstigakeppni mótsins fór svo:
Fjörður

12.922

ÍFR

7.755

Ösp

6.054

Nes

5.696

Fjölnir

3.104

Ívar

2.036

Thelma Björg Björnsdóttir, ÍFR, var í fantaformi á mótinu og setti þrjú ný
Íslandsmet í 25m laug. Thelma var með nýtt met í 100m skriðsundi 1:26,52 mín,
í 200m skriðsundi 2:57,46 mín og í 50m skriðsundi á 39,80 sek.
Fjögur ný Íslandsmet litu svo dagsins ljós á Íslandsmótinu í frjálsum enda vart
annað hægt í þessari rjómablíðu sem keppendur fengu. Hulda Sigurjónsdóttir,
Suðra, setti nýtt Íslandsmet í kringlukasti F20 kvenna er hún kastaði kringlunni
26,86 metra. Eikarkonan Stefanía Daney Guðmundsdóttir setti tvö ný Íslandsmet
í flokki F20 kvenna með 4,27 metra stökki í langstökki og 25,39 metra kasti í
spjótkasti. Fjórða og síðasta metið setti Ingeborg Eide Garðarsdóttir í flokki F37
kvenna er hún varpaði kúlunni 7,33m.
Liðsmenn Eikar á Akureyri fóru mikinn á mótinu og hafa frjálsar verið í stöðugum
vexti fyrir norðan undir styrkri stjórn þjálfara félagsins, Egils Þórs Valgeirssonar.
Þá var sem fyrr þríþraut ungmenna á Íslandsmótinu í frjálsum fyrir iðkendur 13
ára og yngri og sést að stöðugt fjölgar í þessum unga og efnilega hópi sem er
afar jákvætt. Ungmennin keppa í 60m hlaupi, langstökki og boltakasti og fengu
allir þátttökuverðlaun fyrir sitt framlag.

Við styðjum Íþróttasamband fatlaðra
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ALLIR MEÐ

Við erum stolt af því að styðja
við bakið á Íþróttasambandi
fatlaðra og stuðla að jöfnum
tækifærum til þátttöku í íþróttum.
Starfsfólk Arion banka

Mörg afrek á Íslandsmóti ÍF

Í

Keppt í þremur greinum á Akureyri í tilefni af 40 ára afmæli Akurs

slandsmót Íþróttasambands fatlaðra fór þetta árið fram
með breyttu sniði. Í tilefni af 40 ára afmæli Akurs á
Akureyri fóru þrír mótshlutar Íslandsmótsins norður yfir
heiðar og var þar keppt í sveitakeppni í boccia, borðtennis
og lyftingum. Í aprílbyrjun var keppt í frjálsum og sundi í
Reykjavík og nokkrum dögum síðar færðist mótshaldið
til Akureyrar og var það í samfloti með Hængsmótinu
margfræga.

Á Akureyri var æsispennandi sveitakeppni í boccia þar sem
heimamenn í sveit Eik-D höfðu sigur og urðu Íslandsmeistarar
í 1. deild. Sveitina skipuðu Stefanía Daney Guðmundsdóttir,
María Dröfn Einarsdóttir og Magnús Ásmundsson. Gróska-A
varð sigurvegari í 2. deild, Akur-F vann 3. deild og ÍFR-A
hafði sigur í rennuflokki. Sveit Ösp-A hafði svo sigur í flokki
BC 1-4. Íslandsmeistaratitlarnir fimm skiptust því á milli fimm
félaga.

Í frjálsum og sundi féllu alls sex ný Íslandsmet. Kolbrún
Alda Stefánsdóttir, S14 Firði/SH, setti Íslandsmet í 50m
bringusundi þegar hún synti á tímanum 0:39,35. Svo voru
það félagar hennar í Firði sem settu þrjú Íslandsmet í
boðsundi.

Í borðtenniskeppninni sýndu þeir Jón Heiðar Jónsson og
Elvar Thorarensen að lengi lifir í gömlum glæðum. Þessir
reynslumiklu Akursmenn gerðu sér lítið fyrir og unnu flesta
flokka. Jón Heiðar vann tvíliðaleikinn með Hákoni Atla
Bjarkasyni og þá hafði Jón Heiðar einnig sigur í sitjandi flokki
sem hefur nánast verið í einkaeigu Jóhanns R. Kristjánssonar
sem tók ekki þátt á mótinu þetta skiptið. Jón Heiðar landaði
svo silfri í opnum flokki. Elvar Thorarensen hafði sigur í
standandi flokki karla og landaði gulli í opnum flokki. Eins
létu ungir og efnilegir ljós sitt skína því Bjarney Guðrún
Jónsdóttir í Akri landaði bronsverðlaunum í kvennaflokki en
það vill svo skemmtilega til að hún er dóttir Jóns Heiðars.

Kvennasveit Fjarðar í 4x100m fjórsundi, á tímanum
6:05,02 mín en þetta voru þær Kristín Á. Jónsdóttir,
Kolbrún A. Stefánsdóttir, Aníta Ósk Hrafnsdóttir og Þóra
M Fransdóttir.
Karlasveit Fjarðar í 4x100m fjórsundi, á tímanum 6:04,17
mín, en sveitina skipuðu þeir: Ragnar I. Magnússon, Adrian
Erwin, Róbert Í. Jónsson og Ásmundur Þ. Ásmundsson og að
lokum karlasveit Fjarðar í 4x100m frjálsri aðferð á tímanum
5:02,05 mín, og sveitina skipuðu Róbert I. Jónsson, Ásmundur
Þ. Ásmundsson, Adrian Erwin og Ragnar I. Magnússon.
Þá féllu tvö Íslandsmet á Íslandsmóti ÍF í frjálsum íþróttum
sem fram fór í Frjálsíþróttahöllinni í Laugardal. Matthildur
Ylfa Þorsteinsdóttir, ÍFR, bætti Íslandsmetið sitt í langstökki
innanhúss í flokki F37 er hún stökk 4,15m Kristófer Fannar
Sigmarsson, Eik, bætti Íslandsmetið í langstökki í flokki F20
karla er hann stökk 5,74m.
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Suðri lét mikið að sér kveða á Íslandsmótinu í lyftingum þar
sem Hulda Sigurjónsdóttir setti þrjú ný Íslandsmet í lyftingum
þroskahamlaðra kvenna. Hulda varð stigahæst kvenna
á mótinu, Kristján Logi Einarsson, KFA, varð stigahæstur
þroskahamlaðra karla og Alexander Harðarson, ÍFR, varð
stigahæstur hreyfihamlaðra karla í bekkpressu.
Íþróttasamband fatlaðra vill koma á framfæri innilegu
þakklæti til allra þeirra sem lögðu hönd á plóg við framkvæmd
Íslandsmótanna.
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Veitingahúsið Perlan
Sími: 562 0200 · Fax: 562 0207
Netfang: perlan@perlan.is
Vefur: www.perlan.is

Til Haming ju!
Við Við óskum Stefáni
Elí Stefánssyni,
yﬁrmatreiðslumanni
Perlunnar innilega til
hamingju með að hafa
unnið matreiðslukeppnina Bragð
Frakklands, sem haldin var í ma
í 2014.

Taekwondo fyrir fatlaða

T

aekwondo er bardaga- og sjálfsvarnaríþrótt sem á
uppruna sinn í Kóreu.

Taekwondo er ólympísk íþróttagrein og hefur verið
keppt í henni síðan í Sydney 2000. Á Ólympíuleikunum er
keppt í bardaga (Kyorugi), en taekwondo skiptist niður í
bardaga- og hreyfiformahluta.
Enn sem komið er er um að ræða keppendur sem misst
hafa útlimi handa, en unnið er að því að aðlaga íþróttina
að öðrum sviðum fötlunar.
Haldin hafa verið fjögur heimsmeistaramót í taekwondo
fatlaðra í Baku í Aserbaídsjan, St. Pétursborg í Rússlandi,
Santa Cruz í Aruba og Lausanne í Sviss. Fimmta
heimsmeistaramótið verður síðan haldið í Moskvu,
Rússlandi og eru nú þegar 130 keppendur skráðir til leiks
frá 39 löndum.
Mikil gróska er í þessum málum hjá World Taekwondo
Federation (WTF) og er taekwondo orðin mjög nálægt því
að ná inn sem fullgild grein inn á Ólympíuleika fatlaðra 2020
en valið verður á milli taekwondo og badminton.
Ég hef mikinn áhuga á því að kynna íþróttina fyrir fötluðum
einstaklingum og að þjálfa íslenska fatlaða íþróttamenn til
þess að keppa í taekwondo fyrir hönd Íslands. Ef áhugi er
til staðar gæti ég haldið kynningarfund fyrir áhugasama
ásamt sýningu.
Ég er alþjóðlegur dómari í íþróttinni, fyrrverandi
landsliðsmaður, yfirþjálfari tveggja félaga (Breiðablik og
Fram), fyrrverandi og núverandi formaður nokkurra félaga,
með meistaragráðu (4 dan) o.s.frv.
Ég hvet ykkur til að skoða ýmis myndbönd sem eru m.a.
inn á youtube.com undir „para taekwondo“ sem og „para
taekwondo image“ á Google.

JT
TLSÈ§V¢JUUJTMÏO
XXXJTOJDJT

Með von um góð viðbrögð,
Hlynur Örn Gissurarson
Yfirþjálfari Fram og Breiðablik Taekwondo
Alþjóðlegur dómari
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Við erum stolt
af okkar manni!
Til hamingju Sigurður Helgason,
yfirmatreiðslumaður á Grillinu.
Siggi komst í 7. sæti af 20 Evrópuþjóðum
í undankeppni Bocuse d’Or* í
Stokkhólmi í maí. Hann tryggði þar
með Íslandi þátttökurétt í lokakeppni
Bocuse d'Or sem fram fer í Lyon í
janúar.

ANTON & BERGUR

* Bocuse d’Or er allra virtasta
matreiðslukeppni sem haldin er
í heiminum og komast færri þjóðir
að en vilja. Bocuse d’Or er oft kölluð
hin eina sanna heimsmeistarakeppni
í matreiðslu

Alltaf á toppnum
Við höfum það að leiðarljósi að hráefnið
fái að njóta sín og því erum við
eingöngu með það ferskasta á seðli
hverju sinni. Við leikum okkur með
léttar og nútímalegar útfærslur þar sem
bragðsamsetningar, sköpunargleði
og metnaður fá að njóta sín.
Við erum fagfólk fram í fingurgóma
og gerum heimsókn þína að
ógleymanlegri upplifun

Radisson BLU Hótel Saga

8. hæð

sími 525 9960

www.grillid.is

Mynd: vf.is
Stóllinn sem Arnar smíðaði er fisléttur en Arnar keppti m.a. á honum í Sviss svo stóllinn hefur þegar sannað gildi sitt. Í honum hafa
verið sett nokkur Íslandsmet!

A

Arnar smíðar sinn eigin keppnisstól
rnar Helgi Lárusson fer ótroðnar slóðir en megnið af maímánuði dvaldi hann í Sviss við æfingar og keppni í
hjólastólakappakstri (e. Wheelchair Racing). Arnar er eini íslenski hjólastólakappakstursmaðurinn á landinu og sá
fyrsti sem smíðar sinn eigin „racer“ en það eru stólarnir jafnan kallaðir sem notaðir eru í hjólastólakappakstri.

Arnar hefur þegar tekið stefnuna á þátttöku á Ólympíumóti fatlaðra í Ríó De Janeiro í Brasilíu árið 2016 en hann mun
keppa á Evrópumeistaramótinu í Swansea í ágústmánuði á þessu ári. Í Sviss vakti Arnar athygli fyrir smíði sína á nýja
stólnum og Hvata lá forvitni á að vita hvernig menn svona bæru sig við að smíða „racer.“
„Smíðin á stólnum tók um fimm mánuði með öllum umhugsunartíma, stoppum og bið eftir aukahlutum, svo sem felgum
og öðru sem ég flutti inn til þess að klára stólinn. Vinnustundir í sjálfri smíðinni voru u.þ.b. 120 tímar, eða þrjár vinnuvikur.
Stóllinn er smíðaður úr áli og fékk ég allt efni hérlendis en svo var bara að finna þær smiðjur sem gátu valsað og þjappað
efnið fyrir mig í réttar gráður og þykktir og svo komast í góðan rennismið. Til þess að stóllinn rynni beint áfram varð ég að
byrja á því að smíða réttingarbekk fyrir hjólastólinn til þess að kömbrunin yrði alveg rétt. Eftir það var þetta bara föndur
og mikil rannsóknarvinna á netinu að skoða myndir af mismunandi útfærslum og lausnum sem nýtist mér svo aftur mjög
vel í keppninni, að skilja hönnunina til þess að ná sem bestum árangri,“ sagði Arnar um smíðina en hann þegar er kominn
með annan stól á teikniborðið.
„Það er viðbúið að ég þurfi að smíða fleiri stóla en það þarf fyrst að rétta af fjárhaginn eins og staðan er í dag og svo
byrja ég bara aftur.“
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Skíðanámskeið á Akureyri og í Bláfjöllum
Skíðanámskeið fyrir fatlaða voru haldin í Hlíðarfjalli á Akureyri 20. – 22. febrúar og í Bláfjöllum 2 mars 2014
Umsjón hafði Elsa Skúladóttir í samstarfi við fulltrúa vetraríþróttanefndar ÍF en allir leiðbeinendur voru íslenskir. Bæði
námskeiðin voru fullbókuð.
Vonast er til þess að sem flestir geti sótt almenn skíðanámskeið eftir að þeir hafa stigið sín fyrstu skref á þessum
námskeiðum ÍF.
Þetta er í fyrsta skipti í mörg ár sem hægt var að halda námskeið í Bláfjöllum og Einar Bjarnason rekstrarstjóri í Bláfjöllum,
sem hefur verið aðstoðarmaður á námskeiðunum fyrir norðan, tók vel á móti hópnum.

Við styðjum Íþróttasamband fatlaðra
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SÆKTU UM DÆLULYKIL Á WWW.ATLANTSOLIA.IS
Dælulykill gefur afslátt hjá þessum frábæru fyrirtækjum:

AKUREYRI

Atlantsolía | Lónsbraut 2 | 220 Hafnarfjörður | Sími 591-3100

Myndir: Egill Ingi Jónsson

Pálmi ryður brautina í þríþrautinni
Hreyfingin lykillinn að lífinu
„Mig langaði til þess að takast á við þá erfiðustu áskorun
sem ég gat fundið eftir þau veikindi sem ég hafði gengið í
gegnum,“ sagði Pálmi Guðlaugsson sem fyrr í sumar varð
fyrsti fatlaði Íslendingurinn til þess að ljúka hálfri ólympískri
þríþraut. Pálmi sem er fyrrum afreksmaður í sundi hefur
fundið nýjan íþróttaferil á vettvangi þríþrautarinnar og
barið sér leið í gegnum umtalsvert mótlæti á íþróttaferlinum
síðustu ár.
Árið 2010 var Pálmi færður upp um sundflokk eftir alþjóðlega
flokkun sem hafði afdrifaríkar afleiðingar enda flokkurinn
sem Pálmi var færður upp í mun sterkari en hans upprunalegi
flokkur. Pálmi er aðeins einn fjölmargra spastískra sundmanna
sem hafa orðið fyrir barðinu á ófullkomnu flokkunarkerfi
fatlaðra sundmanna en niðurstaðan hefur orðið sú að
spastískum hefur nánast verið útrýmt í alþjóðaumhverfi
sundgreinarinnar. „Þetta var gríðarlegt áfall á sínum tíma
en í stað þess að leggja árar í bát fann ég bara nýjar leiðir,“
sagði Pálmi sem er 26 ára gamall og hefur æft sund frá sjö
ára aldri.
Pálmi er búsettur í Kópavogi en hefur haldið tryggð við
félagið sitt, Fjörð í Hafnarfirði, og t.d. verið í bikarsigurliði
Fjarðar í sundi síðustu sjö ár í röð! Eftir flokkunina örlagaríku
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2010 fór hugur Pálma að leita annað og fór hann að stunda
hlaup og í október 2013 hljóp Pálmi hálft maraþon á
tímanum 2.28:37 klst. Sú íþróttaiðkun gekk vel en í desember
síðastliðnum fékk Pálmi blóðtappa í litla heila.
„Ég fékk alvarlegt svimakast eftir eina hlaupaæfinguna
en náði að koma mér heim, í fyrstu fannst mér þetta vera
eins og blóðsykurfall en ég fór inn á sjúkrahús daginn eftir
og er greindur með blóðtappa í litla heila. Ég var settur á
blóðþynnandi lyf og var bara ekki í góðum málum þó ég hafi
ekki verið í lífshættu,“ sagði Pálmi en hann beið ekki lengi
aðgerðarlaus, var kominn á fullt á nýjan leik í mars 2014 eftir
endurhæfingu á Grensás.
„Ég byrjaði á því að hjóla og synda en skokkaði lítið sem
ekkert til að vera ekki að setja nein óþarfa högg á höfuðið.
Hlaupin komu samt fljótt aftur inn,“ sagði Pálmi og í júní
síðastliðnum varð Pálmi fyrstur Íslendinga með fötlun til
þess að ljúka hálfri ólympískri þríþraut þegar hann synti 750
metra, hjólaði 20 kílómetra og hljóp 5 kílómetra.
„Ég var alveg búinn eftir þetta, ég kúgaðist bara þegar ég
kom í mark en náði svo að jafna mig,“ sagði Pálmi sem kjörinn
var besti nýliði keppninnar. „Ég var þriðji uppúr lauginni af
öllum nýliðunum í sundinu og fyrstur upp úr lauginni af minni

braut, svo hjólaði ég við alíslenskar aðstæður í grenjandi
rigningu og roki, það aftraði manni sko ekki og svo bara tók
skokkið við,“ sagði Pálmi sællar minningar en hann lauk við
Newline keppnina hjá 3SH á tveimur klukkustundum, þremur
mínútum og 15 sekúndum.
„Ég tileinkaði þessa keppni og þetta afrek honum Sigurði
Karli Ágústssyni, frænda mínum, sem lést í júní á síðasta ári
af völdum langvarandi veikinda. Hann leyfði mér aldrei að
gefast upp, veitti mér alltaf mikinn innblástur og leyfði mér
aldrei að láta fötlunina aftra mér í lífinu.“
Sundkafla Pálma á afrekssviði er lokið. Hann var til nokkurra
ára meðal fremstu sundmanna þjóðarinnar í röðum fatlaðra
uns flokkunarkerfið hóf kerfisbundið að útrýma spastískum
sundmönnum. Það hefði verið hægðarleikur fyrir Pálma að
fórna höndum og leggja árar í bát en í dag er hann tvíelfdur
og ætlar sér langt á nýjum vettvangi.
„Ég gaf mig allan í sundið á sínum tíma og ég sé ekki eftir
neinu, nú er bara hafinn nýr kafli og nýir kaflar geta bara
byrjað vel þegar maður hefur enga eftirsjá. Það er erfitt að
segja hvað tekur við en vonandi þokast þetta allt áfram í átt
að góðum hlutum. Ég hætti ekkert að hreyfa mig. Hreyfingin
er mikilvæg og jafnvel mikilvægari fyrir fatlaða en aðra, hún
er lykillinn að lífinu.“

Við styðjum Íþróttasamband fatlaðra
Reykholt Borgarfirði
Garðyrkjustöðin Sólbyrgi
Stykkishólmur
Heimahornið ehf
Málflutningsstofa Snæfellsness
Narfeyri ehf
Sæferðir ehf
Grundarfjörður
RúBen ehf
Ólafsvík
Ingibjörg ehf
Litlalón ehf
Steinunn ehf
Útgerðarfélagið Dvergur hf
Hellissandur
Gamla Rif – Kaffistofa
KG Fiskverkun ehf
Kristinn J. Friðþjófsson ehf
Búðardalur
Dalabyggð
Reykhólahreppur
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan
Ísafjörður
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
GE vinnuvélar ehf
H.V. umboðsverslun ehf – Heklu
söluumboð

Ísblikk ehf
Sólberg ehf
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf
Útgerðarfélagið Kjölur ehf
Bolungarvík
Magnús Már ehf
Málningarlagerinn sf
Ráðhús ehf
Sérleyfisferðir Bolungarvík – Ísafjörður
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Flateyri
Sytra ehf
Suðureyri
Berti G ÍS-161
Klofningur ehf
Patreksfjörður
Albína verslun
Oddi hf, fiskvinnsla – útgerð
Vestmar ehf
Tálknafjörður
T.V. Verk ehf
Bíldudalur
Hvestuveita ehf
Þingeyri
Gistihúsið Við fjörðinn
Skjólskógar á Vestfjörðum
Tengill, rafverktaki

Hólmavík
Strandabyggð
Árneshreppur
Hótel Djúpavík ehf
Blönduós
Húnavatnshreppur
Ljón norðursins veitingahús og
Blönduból gisting
N1 píparinn ehf
SAH Afurðir ehf
Ungmennasamband Austur-Húnvetninga
USAH
Skagaströnd
Kvenfélagið Hekla
Marska ehf
Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf
Sauðárkrókur
Fisk-Seafood hf
Héraðsbókasafn Skagfirðinga
Kaupfélag Skagfirðinga
K-Tak ehf
Sauðárkrókskirkja
Skagafjarðarveitur
Verslunarmannafélag Skagafjarðar
Videosport ehf
Vörumiðlun ehf
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Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði
Hestasport – Ævintýraferðir ehf
Siglufjörður
Fiskbúð Siglufjarðar
Gistihúsið Hvanneyri
Siglfirðingur hf, togaraútgerð
Snerpa, íþróttafélag fatlaðra
Akureyri
Almenna lögþjónustan ehf
Ambassador ehf
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Bautinn og Smiðjan, veitingasala
Berg félag stjórnenda
Blikkrás ehf
Félagsbúið Hallgilsstöðum
Fremri Almannatengsl
Geisli gleraugnaverslun
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf
– rettarholl.is
Grófargil ehf
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Gúmmívinnslan ehf
Hagvís ehf, heildverslun
Höldur ehf, bílaleiga
Index tannsmíðaverkstæði ehf
Ísgát ehf
Íslensk verðbréf hf
Jökla ehf
Keahótel ehf
Knattspyrnufélag Akureyrar
Kælismiðjan Frost ehf
Lögmannsstofa Akureyrar ehf
Medulla ehf
Miðstöð ehf
Orlofsbyggðin Illugastöðum
Pípulagningaþjónusta Bjarna F
Jónassonar ehf
Reynir ráðgjafastofa
Samvirkni ehf
Skjaldarvík ferðaþjónusta
Slippurinn Akureyri ehf
Straumrás hf

Strikið veitingahús á Akureyri
Tannlæknastofa Árna Páls Halldórssonar
Grenivík
Darri ehf
Grímsey
Básavík ehf
Sæbjörg ehf
Dalvík
Gistihúsið Skeið – thule-tours.com
Híbýlamálun, málningarþjónusta ehf
Níels Jónsson ehf
Promens Dalvík ehf
Tréverk ehf, Dalvík
Ólafsfjörður
Brimnes hótel og bústaðir
Múlatindur ehf
Sjómannafélag Ólafsfjarðar
Húsavík
Bókaverslun Þórarins Stefánssonar
Faglausn ehf
Fatahreinsun Húsavíkur sf
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Því hjálpa má
þurri húð

NÝTT
decubal.is

Fituríkt. Milt. Mýkjandi.
Nýja lípíð kremið frá Decubal er nærandi og rakagefandi krem með 70% fituinnihaldi,
sérstaklega þróað fyrir mjög þurra og erfiða húð. Kremið eflir náttúrulegar varnir
húðarinnar og eykur teygjanleika hennar.
Decubal Lipid Cream er prófað af húðsjúkdómalæknum og inniheldur hvorki parabena
né ilm- og litarefni. Kremið hefur fengið vottun norrænna Astma- og ofnæmissamtaka
og hentar einnig á viðkvæma húð.
Aðeins selt í apótekum.

Við styðjum Íþróttasamband fatlaðra
Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf
– fjallasyn.is
Hvalamiðstöðin á Húsavík
Knarrareyri ehf
Skóbúð Húsavíkur ehf
Trésmiðjan Rein ehf
Vermir sf
Víkurraf ehf
Mývatn
Dimmuborgir guesthouse
Fjalladýrð ehf
Kópasker
Silfurstjarnan hf
Þórshöfn
B.J. vinnuvélar ehf
Ferðaþjónusta bænda
Haki ehf
Svalbarðskirkja
Vopnafjörður
Bílar og vélar ehf
Símabær ehf
Vopnafjarðarhreppur
Egilsstaðir
Ágúst Bogason ehf
Bílamálun Egilsstöðum ehf
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Héraðsskjalasafn Austfirðinga
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf
Klausturkaffi ehf
Kúpp ehf
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Miðás ehf
Rafey ehf
Skógar ehf
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf
Tindaberg sf
Ungmenna- og íþróttasamband
Austurlands
Ökuskóli Austurlands sf
Seyðisfjörður
Brimberg ehf
Gullberg hf, útgerð
Seyðisfjarðarkaupstaður
Reyðarfjörður
Heilsuhreysti, sjúkraþjálfun
Tól og Tæki sf
Tærgesen, veitinga- og gistihús
Eskifjörður
Egersund Ísland ehf
Ferðaþjónustan Mjóeyri
Tandraberg ehf
Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf
Fáskrúðsfjörður
Vöggur ehf
Stöðvarfjörður
Ástrós ehf
Breiðdalsvík
Dýralæknirinn á Breiðdalsvík
Djúpivogur
Hótel Framtíð ehf
Við Voginn ehf
Höfn í Hornafirði
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Bókhaldsstofan ehf
Funi ehf, sorphreinsun
Ís og ævintýri ehf
Króm og hvítt ehf
Sigurður Ólafsson ehf
Skinney-Þinganes hf
Sveitafélagið Hornafjörður
Vélsmiðja Hornafjarðar ehf
Þrastarhóll ehf
Selfoss
Baldvin og Þorvaldur ehf
Barnafataverslunin Do Re Mi
Bisk-verk ehf
Bíltak ehf
Bjarnabúð
Bókaútgáfan Björk
Brandugla slf, þýðingar
Búhnykkur sf
Eðalbyggingar ehf
Flóahreppur
Fossvélar ehf
Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi
Garðyrkjustöðin Engi
Gesthús Selfossi, gistihús og tjaldsvæði
Gufuhlíð ehf
Hagbók ehf
Héraðssambandið Skarphéðinn HSK
Jeppasmiðjan ehf
Jötunn vélar ehf
Kvenfélag Gnúpverja
Kvenfélag Grímsneshrepps
Málarinn Selfossi ehf
Rafvélaþjónusta Selfoss ehf
Reykhóll ehf
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga
Set ehf, röraverksmiðja
Sjúkraþjálfun Selfoss ehf
Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Suðri ehf
Súperbygg ehf
Veiðisport ehf
Verkfræðistofa Guðjóns
Vélaþjónusta Ingvars
Hveragerði
Fagvís fasteignamiðlun
Garðplöntusalan Borg
Garðyrkjustöð Ingibjargar
Gistiheimilið Frumskógar
Heilsustofnun – NLFÍ-nlfi.is
Hveragerðiskirkja
Iceland Guided Tours
Kjörís ehf
Litla kaffistofan
Samtals ehf
Þorlákshöfn
Bíliðjan ehf, verkstæði
Fiskmark ehf
Frostfiskur ehf
Meitillinn veitingahús

Ölfus
Básinn, Ingólfsskáli
Eldhestar ehf
Stokkar og steinar sf
Flúðir
Áhaldahúsið Steðji
Íslenskt grænmeti
Hella
Hellir-inn,ferðamannagisting
Hestheimar, ferðaþjónustubýli
Hestvit ehf
Íslenskar hestaferðir ehf
Söluskálinn Landvegamótum ehf
Varahlutaverslun Björns Jóhannssonar
Hvolsvöllur
Búaðföng – bu.is
Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk
Gestastofan Þorvaldseyri
Héraðsbókasafn Rangæinga
Kvenfélagið Freyja
Vík
B.V.T. ehf
Ferðaþjónustan Steig ehf
Hótel Katla
Mýrdalshreppur
RafSuð ehf
Kirkjubæjarklaustur
Ferðaþjónustan Efri-Vík ehf
Geirland ehf, hótel og veitingarekstur
Systrakaffi ehf
Vestmannaeyjar
Áhaldaleigan ehf
Bergur-Huginn ehf
Bessi ehf
Fasteignasalan Heimaey
Frár ehf
Gistiheimilið Hvíld
Guðmunda ehf – Viking Tours ehf
Hárstofa Viktors
Hótel Vestmannaeyjar
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Íþróttabandalag Vestmannaeyja
Karl Kristmanns, umboðs- og
heildverslun
Narfi ehf
Ós ehf
Vélaverkstæðið Þór ehf

Samstarfsaðilar

Íþróttasambands fatlaðra

WWW.IFSPORT.IS

ANCHORAGE

ST. PETERSBURG
HELSINKI
VANCOUVER
SEATTLE

STOCKHOLM
TRONDHEIM

EDMONTON

ICELAND

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

DENVER

BARCELONA

MINNEAPOLIS / ST. PAUL

MADRID

TORONTO

WASHINGTON D.C.

BOSTON
NEW YORK

HALIFAX

JFK & NEWARK

ORLANDO

HVERT LANGAR
ÞIG AÐ FARA?
+ icelandair.is

Vertu með okkur

