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Ungmennafélagið Þróttur fagnar nú 90 ára afmæli sínu og hefur saga 
félagsins verið viðburðarík. Þegar Ungmennafélagið var stofnað árið 
1932 var starfsemi félagsins umfangsmikil og það ríkti samstaða með-
al íbúa um félagið og samfélagsleg ábyrgð félagsins var mikil. Nú horf-
um við til þess að sveitarfélagið muni stækka til muna næstu árin og 
með auknum íbúafjölda má búast við því að starfsemi félagsins verði 
enn umfangsmeiri. Það er okkar hlutverk að bjóða nýju íbúana vel-
komna og kynna þá fyrir því starfi sem hér er í boði fyrir fólk á öllum 
aldri. Með þessu styrkjum við félagsauð okkar samfélags sem ýtir und-
ir það að hér sé gott að búa.
Í haust byrjaði starfið með örlítið öðruvísi sniði en hefur verið sein-
ustu ár. Starfið hefur gengið misvel undanfarin misseri vegna heims-
faraldurs og erfiðleika í kjölfar hans. Von mín er þó að með þessum 
áherslubreytingum getum við haldið vegferð okkar áfram enn sterkari 
en áður.
Ef horft er 10 ár aftur í tímann sjáum við að þá var verið að vígja 
nýjan knattspyrnuvöll en nú í sumar tók meistaraflokkur Þróttar í 
knattspyrnu í fyrsta skipti þátt í Lengjudeildinni. Þetta sýnir okkur 
hversu mikilvægt er að hafa góða aðstöðu til íþróttaiðkunar og tel ég 
þörf á að farið sé í skipulagsvinnu þar sem unnið er að heildstæðri 
stefnu í uppbyggingu á íþróttasvæði hér í Vogum þar sem hægt er að 
stunda íþróttir allan ársins hring við frábærar aðstæður.
Á árinu tók félagið yfir rekstur íþróttamiðstöðvar og hugsunin er 
að með því geti félagið enn frekar unnið að því að bæta líkamlega, 
andlega og félagslega heilsu íbúa sveitarfélagsins, boðið upp á faglega 
þjónustu fyrir fólk á öllum aldri þar sem allir eru velkomnir og haldið 
áfram að leggja sitt af mörkum til samfélagsins.
Þegar félagið var stofnað var megináhersla lögð á félagsstarfsemi líkt 
og leiklist, upplestrarkvöld og spilakvöld. Í gegnum árin hafa áherslur 
breyst og í dag er megináhersla lögð á íþróttastarf. Nú í haust höfum 
við þó ákveðið að líta aðeins aftur til fortíðar og leggja aftur aukna 
áherslu á félagsstarfsemi í bland við íþróttir. Í boði verður til dæmis 
félagskaffi, leiklistarnámskeið, pílukvöld og fleira.
Sjálfboðaliðar spila veigamikinn sess í starfsemi félagsins og að taka 

þátt í sínu samfélagi og leggja sitt af mörkum sem sjálfboðaliði er krefj-
andi og gefandi starf. Við eigum marga góða að og vil ég þakka öllum 
þeim sem hafa komið að starfinu síðustu ár fyrir þeirra framlag.
Í dag horfi ég björtum augum til framtíðar og vonast til þess að starf-
semi félagsins haldi áfram að vaxa. Kæru Þróttarar, til hamingju með 
daginn okkar!

Petra Ruth Rúnarsdóttir
Formaður UMFÞ

ÁVARP 
FORMANNS

STARFSMERKI UMFÍ
Starfsmerki UMFÍ er veitt fyrir frábært 
forystustarf í félagi, deild félags eða á 
vettvangi sambands, fyrir eftirtektarverð 
átaksverkefni eða nýjungar í starfi. Einnig 
fyrir góða virkni eða árangur í skipulags- 
og félagsstörfum s.s. með setu í stjórnum 
eða nefndum og fyrir mikið framlag til 
ungmenna- og íþróttastarfs.
Eftirtaldir aðilar hafa hlotið starfsmerki 
UMFÍ fyrir óeigingjarnt starf í þágu 
félagsins:
Gunnar Helgason 2019
Magnús Hersir Hauksson 2016
Símon Rafnsson 1974

YNGSTU ÞRÓTTARARNIR
Undanfarin  ár hefur UMFÞ boðið tveim-
ur elstu árgöngum í leikskólanum á sund-
námskeið í byrjun sumars. Þar hafa þau 
fengið grunnkennslu í skriðsundi og 
bringusundi, lært að kafa og fljóta. Auk 
þess sem lögð er áhersla á að þeim líði vel í 
vatninu og kynnist því hvernig eigi að bera 
sig í sundi. Okkar frábæra Sólrún Ósk hef-
ur séð um námskeiðin síðastliðin ár.
Á veturna hefur verið í boði fyrir börn á 
leikskólaaldri að taka þátt í íþróttaskóla 
barnanna. Hann féll tímabundið niður 
vegna covid en er farinn af stað aftur með 
nýjum og flottum kennurum þeim Ástrós 
og Natalíu. Markmið íþróttaskólans er að 
kynna börnum fyrir hinum ýmsu íþrótt-
um og leikjum. Börnin læra að leika sér 
saman, leika með foreldrum auk þess sem 
þau læra að fylgja fyrirmælum frá kennara.
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Fjölmargar leiðir

til að fagna

Afmæli eru skemmtileg. Því ekki að fagna 
tímamótum með því að ferðast? Við tökum á loft 
220 sinnum í viku og lendum á 38 á áfangastöðum 
víðsvegar um heiminn í vetur og bjóðum öflugar 
innanlandstengingar líka. 

Höldum upp á tímamótin saman.

Þegar leitað var til mín og mér treyst fyrir svona stóru verkefni 
eins og þessu, að ritstýra afmælisriti Þróttar; fylltist ég stolti.  Ég er 
Vogabúi í húð og hár og mikill Þróttari. Appelsínugula hjartað mitt 
slær taktfast þó brottflutt sé. Áhugi minn á félagsstörfum hefur alls 
ekki leynt sér í gegnum tíðina. Ég var aðeins 16 ára gömul 
þegar þetta allt byrjaði. Þá dró Finnbogi Kristinsson 
sem þá sá um félagsmál í Vogunum, mig inn í félags-
miðstöðvarstarfið. Ég fann það strax hvað þetta 
átti vel við mig og að þarna ætti ég heima. Allar 
götur síðan hef ég alltaf verið með annan fótinn 
tengdan einhvers konar félagsstarfi. Félagsstarf-
ið er skemmtilegt og þroskandi. Það hefur kennt 
mér að vinna í hópi með alls konar fólki. Það 
kenndi mér að axla ábyrgð og átti stóran þátt í að 
koma mér þangað sem ég er stödd í dag. 
Ég hef bæði setið í stjórn Ungmennafélagsins og hef 
sinnt stöðu framkvæmdastjóra. Ég vann með málefni 
sveitarfélagsins á sviði frístunda- og menningarmála um þó 
nokkurt skeið og hef því ágætis reynslu og þekki nokkuð vel til tóm-
stunda- og félagsmála í sveitarfélaginu.
Ýmis menningar- og félagsmál hafa verið á vegum UMFÞ í gegnum 
tíðina. Íþróttastarf er nú fyrirferðarmest innan félagsins og stunda 
börn og unglingar, sem og fullorðnir, ýmsar íþróttir innan félagsins. 
Megináhersla síðastliðin ár hefur þó verið lögð á knattspyrnu, sund 

og júdó. Margir hafa tengst Ungmennafélaginu í gegnum árin, ýmist 
sem iðkendur, foreldrar, starfsmenn eða bara dyggir stuðningsmenn. 
Sömuleiðis eru aðrir sem tengjast á annan hátt eins og til dæmis sjálf-
boðaliðar. Það verður aldrei of oft sagt hversu miklu máli þeir skipta. 

Mörg félög byggjast upp á þeirra framlagi. Þeir vinna óeig-
ingjarnt og ómetanlegt starf í þágu félagsins. Þróttur hefur 

átt marga sjálfboðaliða í sínum verkefnum í gegnum 
árin. Til ykkar segi ég TAKK!

Sögur og myndir þessa afmælisrits spanna að mestu 
leyti sögu félagsins síðastliðin 10 ár, frá árunum 
2012-2022. En á 80 ára afmæli félagsins, árið 2012 
gaf félagið út sitt fyrsta afmælisrit, sem spannar 
sögu félagsins allt frá upphafi. Það rit var unnið 
af Helga Hólm, sem starfaði lengi sem kennari í 

Stóru-Vogaskóla. Slíkar heimildir eru dýrmætar 
fyrir félagið og samfélagið allt og munum við búa að 

því alla tíð. Hægt er að finna afmælisritið frá 2012 á pdf-
formi inni á heimasíðu ungmennafélagsins.

Ég vona að ég hafi komið þessum síðastliðna áratug ágætlega á blað og 
gert þeim 10 árum góð skil. Elsku vinir nær og fjær, til hamingju með 
daginn, við erum Þróttur!

Með Þróttara kveðju
Tinna Sigurbjörg Hallgríms

FRÁ RITSTJÓRA

Tíu ár eru liðin frá því ungmennafélagið 
varð 80 ára. Þá var blásið til hátíðar í íþrótta-
húsinu. Öllum íbúum sveitarfélagsins var 
boðið og fengu gestirnir kaffi, kökur og ýmis 
skemmtiatriði voru sýnd. Vel var mætt á 
hátíðina af bæjarbúum og mættu nokkrir 
brottfluttir Þróttarar líka. Á þessum afmæl-
isdegi fengu sjö einstaklingar heiðursverð-
laun fyrir störf sín í þágu félagsins. Voru það 
þau Guðmundur Brynjólfsson, Guðmundur 
Franz Jónasson, Gunnar Helgason, Helgi 
Hólm, María Jóna Jónsdóttir, Magnús H. 
Hauksson og Marteinn Ægisson. Á þessum 
tímamótum leit fyrsta afmælisblað félagsins 
dagsins ljós. Blað þetta vakti mikla ánægju 
boðsgesta og bæjarbúa og því var ákveðið að 
slíkt blað yrði gefið út á tíu ára fresti, eða á 
hverju stórafmælisári.

SJÖ EINSTAKLINGAR VORU HEIÐRAÐIR

Fyrirtæki
Hársnyrting Hrannar
Bláa Lónið hf
Íslandsbanki hf
Landsbankinn
Hraunhamar ehf fasteignasala
Benni pípari ehf
Undri hreinsiefni
Tækniþjónusta SÁ ehf
Verkalýðs- og sjómannafélag 

Keflavíkur
Kerfi fyrirtækjaþjónusta ehf
Við sjóinn ehf. 
Skólamatur ehf
Vogabær ehf
Benchmark Genetics Iceland hf
Sveitarfélagið Vogar
Linde Gas ehf
KPMG
Bergraf ehf

Sjóvá

Apótekarinn Keflavík
 
Einstaklingar
Jóngeir Hjörvar Hlinason
Svanborg og Beggi
Ægir Axelsson & börn - Til 
minningar um Ástu Björk 
Marteinsdóttur

Sesselja Guðmundsdóttir
Kiddi og Erna
Helgi og Júlía - Vogagerði 17
Tinna Sigurbjörg Hallgríms
Björn Guðmundur Sæbjörnsson
Ivan Kay Frandsen
Kötturinn Nala
Jónas Karl Þórhallsson
Manassa Qarni
Særún Jónsdóttir

EFTIRTALDIR AÐILAR SENDA UMFÞ HAMINGJUÓSKIR OG ÓSKA FÉLAGINU VELFARNAÐAR UM ÓKOMIN ÁR
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Það var á sjálfu stórafmælisári Þróttar; árið 2012 sem ákveðið var 
efla félagsstarfið enn frekar hjá félaginu. Var þá boðið upp á opið 
hús í íþróttamiðstöðinni alla laugardaga á milli klukkan 11:00 og 
13:00. Það var þáverandi formaður knattspyrnudeildar, Marteinn 
Ægisson sem byrjaði með félagskaffið á sínum tíma og fyrstu árin 
var félagið með söluhæstu félögum landsins í áheitum. “Þetta var 
mikið ævintýri og margir skemmtilegir sem hafa sett svip sinn á 
getraunastarfið hjá okkur. Við vorum með „brunch“ og veglegt 
lokahóf á hverju ári þar sem við krýndum rjóma ársins sem voru 
nokkurskonar heiðursverðlaun“ segir Marteinn.
 Félagskaffi Þróttar er ennþá í gangi, rúmum tíu árum seinna. Þang-
að geta allir komið í kaffi, hitt gamla félaga, kynnst félagsmönnum 
og öðrum bæjarbúum. Einnig er tippað samhliða félagskaffinu, 
svokallaðan innanfélagsleik. Það eru þær Anna Hlöðversdóttir og 
Guðrún Ósk Barðadóttir sem halda vel utan um starfið í dag og 
eiga þær mikið hrós skilið fyrir það. Þetta hefur verið og verður 
áfram stór þáttur í samfélaginu okkar.

FÉLAGSKAFFI ÞRÓTTAR Í 10 ÁR

Kristinn Þór Guðbjartsson og Hilmar Egill Sveinbjörnsson.

Ungmennafélagið Þróttur hélt úti Línuhlaupi Þróttar. Oddur Ragnar 
Þórðarson, Vogabúi á þeim tíma fékk þessa frábæru hugmynd og 
útfærði þetta hlaup í samráði við stjórn Þróttar. Var þetta mjög 
skemmtileg viðbót á bæjarhátíð sveitarfélagsins.  Nokkrum árum 
síðar var nafni hlaupsins breytt í Strandarhlaup Þróttar. Þegar mest 
lét tóku 87 hlauparar þátt í hlaupinu. Í boði voru tvær vegalengdir 5 
og 10 kílómetrar.

SKEMMTILEG VIÐBÓT VIÐ 
BÆJARHÁTÍÐ SVEITARFÉLAGINS

LEIKLIST HJÁ ÞRÓTTI
Leiklist var stunduð á fyrstu 
árum UMFÞ og oftar en ekki 
hafa félagsmenn á öllum aldri 
kallað eftir að leiklistin verði 
endurvakin. Af tilefni þess 
að Ungmennafélagið fagnar 
90 árum hefur félagið ráðið 
Inga Hrafn Hilmarsson til að 
kenna á leiklistarnámskeiði. 
Námskeiðið hefur farið vel 
á stað og er fyrir tvo hópa. 
Vonir og væntingar stjórn-
ar eru að áhugasamir stofni 
leiklistardeild innan UMFÞ í 
kjölfarið.
 
Æfingar fara fram á mánu-
dögum í Álfagerði: 
13 – 15 ára kl. 17:00 til 19:00.
16 – 99 ára kl. 19:00 til 21:00.
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Hvernig hafði Covid áhrif á Ungmennafé-
lagið Þrótt?
UMFÍ hélt vel utan um UMFÞ og önnur að-
ildarfélög. KSÍ hélt reglulega fjarfundi með 
sínum aðildarfélögum. Fulltrúar íþróttafélaga 
á Suðurnesjum funduðu og tóku stöðuna, 
miðluðu upplýsingum sín á milli til að að-
stoða hvert annað.
Það ríkti algjört tekjutap og algjört frost varð 
í tekjustreymi frá því í mars 2020 og fram 
til haustsins 2021. Páskabingó, fjáraflanir og 
dósasafnanir fóru ekki fram vegna samkomu-
banns. Einnig þurfti að fella niður fjölskyldu-
hátíð sem hafði gefið félaginu miklar tekjur. 
Þá áttu að berast styrkir til félagsins að upp-
hæð 1,8 milljón samkvæmt samkomulagi en 
þessir fjármunir skiluðu sér ekki vegna tekju-
brests hjá fyrirtækjum í Covid. Aðalstjórn og 
knattspyrnudeild félagsins skiptu á milli sín 
aðgangseyri á heimaleikjum meistaraflokks 
í knattspyrnu. Heimaleikir voru spilaðir án 
áhorfenda og aðeins 10 til 100 áhorfendur er 
félagið var í harðri toppbaráttu.
Æfingagjöld skiluðu sér og foreldrar sýndu 
stöðunni mikinn skilning. Vegna tekjutaps 
var leitað til framkvæmdastjóra, þjálfara og 
annarra sem þiggja laun fyrir sín störf hjá fé-
laginu að taka á sig tímabundnar skerðingar 
þegar allt starf lá niðri.
Það lá því fyrir að allir töpuðu á ástandinu; fé-
lagið, iðkendur, þjálfarar og foreldrar. Því var 
það markmið félagsins að allir tækju skellinn 
á sig með einhverjum hætti og liðsheildin 
myndi koma félaginu í gegnum þessa erfið-
leika í rekstri.
Félagið hafði miklar áhyggjur af brottfalli 
iðkenda. Þróttur framlengdi tímabilið í sundi 
og júdó sem átti að ljúka 30. maí, um tvær 
vikur árið 2020. Einnig hélt Þróttur úti sömu 
námskeiðum og höfðu verið undanfarin ár 
með afsláttarkjörum handa þeim iðkendum 
sem fyrir voru hjá Þrótti. Mikil áhersla var 
lögð á ná krökkunum í virkni yfir sumarið. 
Ævintýra- og sportskóli Þróttar, boltaskóli og 
skipulagðar knattspyrnuæfingar voru í gangi. 
Félagið gaf út heimaæfingar og reyndi eftir 
fremsta megni að halda úti starfsemi í ein-
hverri mynd. 
Það er rúmt ár frá því að við vorum síð-
ast með takmarkanir í gangi og ekki neinar 
takmarkanir hafa verið í gangi frá því að allt 
íþróttastarf hófst að nýju í janúar á þessu ári. 
Vissulega var mikið um smit í Stóru- Voga-
skóla í janúar og febrúar sem hafði mikil 

áhrif á æfingasókn. Það liggur þó fyrir að við 
misstum fjölmarga iðkendur frá okkur á þess-
um tíma bæði í brottfalli og í verri æfinga-
sókn sem er hræðileg niðurstaða fyrir alla. 
Það hafa ekki allir styrktaraðilar skilað sér 
til baka. Sjálfboðaliðum fækkaði og foreldra-
félagið var ekki með neina skipulagða starf-
semi í Covid. Við vorum á betri stað 2019 og 
í febrúar 2020. Við sem störfum fyrir félagið 
trúum að okkur takist að ná fyrri styrk innan 
tveggja ára. Til að það gangi eftir þurfa allir að 
leggjast á eitt, ekki bara stjórnarliðar. Voga-
búar, forráðamenn barna í Vogum og aðrir 
Þróttarar verða standa þétt saman, ganga í öll 
störf, styðja vel við bakið á sínum iðkendum, 
hvetja þjálfara til dáða, einblína á samheldni 

og sýna öllum að það sé hægt að halda uppi 
öflugu íþróttastarfi í Vogum til 14 ára aldurs í 
öllum greinum.
Það verður að segjast að kórónuveiran hafði 
mikil áhrif á daglegt líf barna og ungmenna 
um land allt því eins og áður kom fram lágu 
íþróttaæfingar að mestu leyti niðri, sérstak-
lega á þeim tíma sem samkomubann stóð 
yfir. Þá voru góð ráð dýr og var tekið upp á 
því í einstaka greinum að byrja með heima-
æfingar. Má þar nefna tækniæfingar eða 
þrek- og styrktaræfingar. Allir gátu farið út að 
ganga eða hlaupa og voru allir hvattir til þess. 
Þetta voru virkilega skrýtnir tímar og eflaust 
eitthvað sem börnin muna alla sína ævi.

MIKIL ÁHERSLA VAR LÖGÐ Á AÐ NÁ 
KRÖKKUNUM Í VIRKNI YFIR SUMARIÐ

„Það er ekkert í samfélaginu sem virkar eins og venjulega“ sagði Víðir Reynisson yfirlögregluþjónn hjá almannavarnar-
deild ríkislögreglustjóra, á einum af þeim fjöldamörgu upplýsingafundum sem haldnir voru á þessum tíma.

Sundæfingum seinkaði meðal annars og var unnið hörðum höndum að því að hreinsa 
laugina og gera hana tilbúna fyrir komandi afléttingar samkomubanns.

Kári og Gummi að hreinsa laugina.

Benchmark gaf öllum iðkendum vindstakk 
í jólagjöf árið 2020.  Á myndinni eru full-

trúar Benchmark að afhenta stjórnarliðum 
og ungum iðkendum Þróttar gjöfina.
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Tekjustreymi félagsins er háð ýmsum styrkjum, fjáröflunum, fé-
lagsgjöldum, lottógreiðslum, aðildarstyrk KSÍ og síðast en ekki síst 
stuðningi Sveitarfélagsins Voga. Æfingagjöld félagsins duga að jafnaði 
fyrir 30 til 60% af launum þjálfara. Því þarf félagið að leita leiða til 
að fjármagna að fullu starfsemi UMFÞ. Fjáraflanir eru mikilvægar 
í fjármögnun félagsins. Félagið hefur alltaf getað treyst á stuðning 
bæjarbúa og annara Þróttara sem styðja félagið með þátttöku í hinum 
ýmsu fjáröflunum.
Páskabingó UMFÞ er stór þáttur í páskahátíð Vogabúa og hefur 
farið fram í áratugi. Félagið hefur reynt eftir fremsta megni að leita 
heimilda hvenær fyrsta páskabingó félagsins fór fram. Leitin hefur 
ekki skilað árangri, eldri félagsmaður sem félagið hafði samband við 
man eftir sér í páskabingó í kringum 1970 og meira vitum við ekki. 
Bæjarbúar, brottfluttir Vogabúar hafa gert þetta að árlegum viðburði 
og kringum 150 manns mæta til að spila páskabingó á hverju ári.
Dósagámur UMFÞ var settur upp árið 2015 og spilar stórt hlutverk 
innan félagsins. Á hverjum degi koma einstaklingar eða fyrirtæki og 
styrkja félagið með þessum hætti. Dósagámurinn er fyrir 
barna og unglingastarfið.
Jólahappdrætti meistaraflokks fór fyrst 
fram árið 2007. Haukur Þórisson var 
fyrsti Þróttarinn til að hreppa aðalvinn-
inginn það árið er hann vann tölvu í 
aðalvinning. Happdrættið var eina tekjulind 
meistaraflokks fyrsta árið og í dag er happ-
drættið stærsta fjáröflun Knattspyrnudeildar 
Þróttar sem rekur meistaraflokk Þróttar. 
Það hefur alltaf verið mikil gleði í kringum 
jólahappdrættið þar sem Þróttarar hafa lagt það 
í vana sinn að styrkja félagið á hverju ári með 
kaupum á miða í jólahappdrætti.

FJÁRAFLANIR ERU MIKILVÆGUR 
HLUTI AF STARFSEMI UMFÞ 

- RÓTGRÓNAR FJÁRAFLANIR

HELSINKI
Í júlí 2019 fór 4. flokkur karla til Helsinki, á Helsinki Cup. Þetta var í fyrsta skipti sem hópur ungmenna frá Þrótti fór utan á slíkt stórmót. Liðið 
ásamt foreldrum skemmti sér stórvel saman. Vert er að minnast alræmdu pastahallarinnar, en það nafn komst á eftir að hafa snætt þar pasta af 
öllum gerðum, nema bragðgóðu. Liðið skemmti sér líka vel á milli leikja og fór meðal annars í Linnanmäki Tívolíið og Korkeasaari dýragarðinn.

Vogabúinn Tómas Pétursson fann þennan gamla Happdrættismiða 
í Kolaportinu fyrir fáeinum árum og kom honum í góðar hendur.

Páskabingó UMFÞ 2022. Kristján, Kristinn Jón og nafni hans Kristinn að styrkja gott starf.

Kári Ásgríms-
son búinn að 

tryggja sér miða 
í jólahappdrætti 
meistaraflokks .

Fjórði flokkur Þróttar í Finnlandi ásamt þjálfara og fararstjórum.
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Það var merkur áfangi í sögu félagsins þegar íþróttamiðstöðin var 
tekin í notkun. En vígslan fór fram í október árið 1993 og varð 
þjónusta við bæjarbúa öll önnur. Sem dæmi má nefna að nú þurfti 
ekki lengur að keyra börn úr Stóru-Vogaskóla inn í Njarðvík í leik-
fimi og sund. En ansi margir Vogabúar minnast ferðanna með rútu 
þangað.  Með komu hússins var búið að finna varanlegan stað fyrir 
íþróttaiðkun bæjarbúa. Sundlaug, parketlagður íþróttasalur og að-
staða til lyftinga var meðal þess sem bæjarbúar fengu nú að njóta. 
Fljótt upp úr þessu fjölgaði um íþróttagreinar hjá ungmennafé-
laginu og má þar nefna badminton, sund og júdó. Upphaflega 
átti að byggja félagsheimili þar sem íþróttahús okkar Vogamanna 
reis og er þess að minnast að María Finnsdóttir frá Austurkoti tók 
fyrstu skóflustunguna. 
Þegar starfsemi íþróttamiðstöðvarinnar hófst var Jón Mar Guðmunds-
son (Jenni) ráðinn til starfa sem forstöðumaður. Starfaði hann þar í vel 
yfir 20 ár, allt frá því að vera forstöðumaður í að vera umsjónarmaður 
fasteigna. Jenni var svokallaður “alt mulig mand.” Það var í raun ekkert 
sem hann gat ekki gert. 
Íþróttamiðstöðin er hjarta bæjarins og þar fer nánast öll starfsemi 
ungmennafélagsins fram. Ungmennafélagið Þróttur tók við rekstri 
íþróttamiðstöðvar fyrr á þessu ári í samstarfi við Sveitarfélagið Voga. 
Í dag eru níu starfsmenn sem starfa í íþróttamiðstöðinni. Samhliða 
þeim ákvað stjórn UMFÞ að ráða inn verkefnastjóra til 12 mánaða 

í hlutastarf. Starfsemin gengur vel þökk sé miklum mannauði innan 
UMFÞ og eru nokkrir starfsmenn sem eiga að baki samtals 30 ára 
starfsaldur. Starfsfólk og UMFÞ hefur verið að vinna í eflingu á ýms-
um þjónustuþáttum með það að markmiði að auka þjónustustigið í 
íþróttamiðstöðinni.

MERKUR ÁFANGI 
Í SÖGU SVEITARFÉLAGSINS

Jón Mar Guðmundsson

Jóhanna Reynisdóttir sveitarstjóri með stunguskóflu sem var til sýnis við þetta tækifæri en skófluna hafði María 
Finnsdóttir Austurkoti notað árið 1966 við fyrstu skóflustunguna að félagsheimilinu.

Starfsfólk íþróttahússins á vígsludegi. Frá vinstri: Herdís Herjólfsdóttir, Hildur Runólfsdóttir, 
Jón Mar Guðmundsson, Kolbrún Þórarinsdóttir og Júlía Gunnarsdóttir.
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Árið 2020 vorum við hópur af strákum sem hittumst einu sinni til 
tvisvar í viku í Vogum að spila körfu. Við höfum allir æft körfu-
bolta upp yngri flokka í Njarðvík eða Keflavík og erum góðir félagar, 
nokkrir okkar eru með sterka tengingu við Voga. Það kom fyrir að 
við leigðum salinn í Vogum og áður en við vissum af kom Marteinn 
framkvæmdastjóri félagsins að tali við okkur og spyr hvort við höfum 
áhuga á að stofna lið og spila undir merki Þróttar. Þeir sem þekkja 
Martein rétt, þá var hann ekki lengi að selja okkur þá hugmynd og 
ákváðum við að slá til.
Þetta var auðvitað frekar nýtt fyrir Vogabúa að hér sé körfuboltalið og 
við berum virðingu fyrir því. Við erum einna mest í samskiptum við 
starfsfólk íþróttahússins sem hefur verið alveg fáránlega næs við okkur 
og vilja gera allt til þess að okkur líði sem best.
Við höfum núna verið starfandi í tvö ár og hefur margt gerst á þeim 
tíma. Við fengum hann Guðmund Inga til þess að stýra liðinu ásamt 
því að fá nýja og flotta leikmenn til liðs við okkur. Við héldum barna- 
og unglinganámskeið sem heppnaðist mjög vel. Síðast en ekki síst er 
vert að nefna að við spiluðum til úrslita á móti Ármanni um sæti í 1. 
deild á síðasta tímabili. Þannig að við erum fullir af krafti og orku.
Núna er þriðja árið gengið í garð með þátttöku í 2. deild. Við ákváð-
um einnig að skrá okkur í bikarkeppnina þetta árið. Við hvetjum alla 
Þróttara til þess að mæta á völlinn og styðja okkur Þróttarana í körfu. 
Við ætlum að fylla Vogaídýfuhöllina einn daginn.
 
Að lokum vil ég óska UMFÞ til hamingju með 90 ára afmælið.
Birkir Alfons Rúnarsson
Formaður meistaraflokks Þróttar í körfubolta

VIÐ ÆTLUM AÐ FYLLA 

VOGAÍDÝFUHÖLLINA EINN DAGINN

MINJAFÉLAGIÐ 
EIGNAST KIRKJUHVOL
Minja- og sögufélag Vatnsleysustrandar var stofnað árið 2003. Mark-
mið þess er að viðhalda og varðveita minjar í Vogum og á Vatns-
leysuströnd. Félagið hefur engar fastar tekjur af starfsemi sinni og 
vinna félagsmenn sjálfboðavinnu við ýmsar framkvæmdir.
Árið 2019 fékk félagið nýja viðbót á verkefnalistann sinn, Kirkjuhvol. 
Endurbætur á samkomuhúsinu Kirkjuhvoli ganga á þeim hraða sem 
efni og aðstæður leyfa. Aðeins hægði á framkvæmdum vegna Covid 
en hafa farið vel af stað eftir að faraldrinum lauk.
Undanfarið hefur verið unnið að því að fá rafmagn í húsið. Inntaki 
hefur verið komið fyrir og rafmagnstafla sett upp. Á sama tíma var 
ráðist í að steypa hluta af gólfi hússins, nánar tiltekið það svæði sem 
verður undir sviðinu. Það mun þá nýtast betur sem geymsla þegar 
fram líða stundir.
Ingvi Þór frá Veghús tréverk ehf. vinnur fyrir okkur að gluggaskipt-
um og hefur komið tveimur stærri gluggum í sal, á sinn stað. Salur-
inn er því orðinn bjartur og nánast ballfært – eða þannig. Ingvi Þór 
mun einnig vinna að ísetningu annarra glugga og hurða. Fyrst þarf 
að ráðast í smíðavinnu svo allt sé eins og best verður á kosið.
Arkitekt frá Minjastofnun Íslands kom í heimsókn á dögunum og 
ráðlagði með ýmislegt hvað varðar innviði hússins. Við fengum 
meðal annars ráðleggingar varðandi endurnýtingu á efni, gólfborð-
um og panil. Sumt er nefnilega hægt að nota áfram þó það sé gamalt. 
Minjafélagið er í miklu og góðu sambandi við Minjastofnun Íslands 
þegar kemur að flestum stærri verkefnum félagsins.
Endurbætur munu taka sinn tíma og ekki verður flanað að neinu. 
Farsælast er að vinna verkið hægt og örugglega, ígrunda alla verk-
þætti og vanda til verka. Við munum ekki verða búin á næstu mánuð-
um en sjáum fyrir okkur fallegt hús með ýmsa nýtingarmöguleika, 
þegar fram líða stundir. Allir þeir sem unna sögu hússins, geta styrkt 
Minjafélagið. Margt smátt gerir eitt stórt.
Kt. 480405-1290
Banki: 0157-15-251026

Það var á öðrum degi jóla 
árið 1933 sem hið nýja hús 

Ungmennafélagsins og Kven-
félagsins Fjólu var vígt og 

gefið nafnið Kirkjuhvoll. Með 
tilkomu þessa húss breyttist 

öll aðstaða félaganna til hins 
betra. Fyrir áhugasama er 

hægt að kynna sér frekar 
sögu Kirkjuhvols í síðasta 
afmælisriti Ungmennafé-

lagsins frá árinu 2012 sem 
og í samantekt frá Sesselju 
Guðmundsdóttur um sögu 

hússins.
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Það má með sanni segja að með komu Þor-
steins Gunnarssonar (Steini) til Voga (2013 - 
2014) hafi ævintýrið hafist, trú um að félagið 
gæti farið lengra og unnið sér sæti deild ofar 
var til staðar eftir að hafa farið í úrslitakeppni 
4. deildar í fyrsta sinn undir hans stjórn. Steini 
var hársbreidd frá því að koma liðinu upp um 
deild árið 2013 og 2014. Félagið sló út Víði 
Garði sem voru deild ofar í bikarkeppni KSÍ 
árið 2013. Steini fékk til liðsins öfluga stráka 
líkt og Palla Guðmunds og aðra Grindvík-
inga, tvíburana Hauk og Hinrik ásamt vinum 

þeirra að norðan 
og héldu þess-

ir leikmenn 
áfram hjá fé-

laginu eftir 
hans tíma.  
Ný og glæsi-

leg stúka var 
tekin í notk-

un á þessum árum. Keppnis- og æfingasvæð-
ið var ekki nema nokkurra ára. Það var mikil 
stemning í kringum félagið á þessum árum 
og allir voru að róa í sömu átt enda félagið að 
berjast um að komast upp um deild í fyrsta 
sinn. Andri Steinn Birgisson ungur og efni-
legur þjálfari tók við liðinu af Steina. Svo fór 
að Þróttur Vogum tryggði sér sæti í 
3. deild eftir markaleik á móti 
ÍH á heima-
velli haustið 
2015. Félag-
ið fylgdi eft-
ir góðum úr-
slitum síðustu 
ára fjarri allri 
f a l l b a r á t t u 
árið 2016. 
Það vakti því 
mikla athygli 

er Brynjar Þór Gestsson tók við Þrótti Vogum 
fyrir tímabilið árið 2017. Binni eins og við 
þekkjum hann var þekktur fyrir að að koma 
liðum upp um deildir og gaf þessi ráðning til 
kynna að Þróttarar vildu meira. Þróttur hafn-
aði í 2. sæti eftir spennandi lokaumferð þar 
sem félagið tryggði sér sæti í 2. deild í fyrsta 
sinn í sögu félagsins með öruggum sigri á 
Reyni Sandgerði.

Úlfur Blandon tók við liðinu af 
Binna og náði strax mikl-

um stöðugleika í liðið 
og hafnaði liðið í sjötta 

sæti deildarinnar með 
með 34 stig árið 

2018. Þróttur 

LEIÐIN Í LENGJUDEILD 2013 - 2021 
- ÞRÓTTUR EIGNAST LIÐ Í 1. DEILD

blandaði sér óvænt í toppbaráttu 2. deildar í 
fyrri umferðinni árið eftir en seinni umferðin 
skilaði ekki eins mörgum stigum. Þróttur 
hafnaði í fimmta sæti með 31 stig árið 2019 
og niðurstaðan því, besti árangur í sögu fé-
lagsins á þeim tíma.

HEMMA HREIÐARS ÁHRIFIN...
Binni tók aftur við liðinu að nýju árið 2020 og 
fljótlega eftir ráðninguna skall Covid á. Félag-
ið tók þá ákvörðun að fá enga erlenda leik-
menn til félagsins vegna Covid enda margir 
óvissuþættir í gangi. Íslandsmótið hófst 
seinna en vanalega og eftir aðeins fjóra leiki 
þurfti Binni að taka sér hlé frá þjálfun. Félagið 
setti sig í samband við Hermann Hreiðarsson 
(Hemmi Hreiðars), fyrrum landsliðsmann 
og leikjahæsta Íslending í sögu ensku úr-
valsdeildarinnar. Það vakti mikla athygli er 

Hemmi Hreiðars ákvað að taka við Þrótti sem 
var í áttunda sæti í 2. deild eftir fjórar umferð-
ir. Hemmi hafði síðast verið aðstoðarþjálfari 
Sol Campbell hjá Southend og áður þjálfað 
ÍBV og Fylki á Íslandi. Það kom mikil gleði og 
jákvæð orka innan vallar sem utan með komu 
Hemma. Þróttarar fóru á mikla sigurbraut 
undir stjórn hans og unnu átta leiki í röð. 
Félagið var hársbreidd frá því að tryggja sig 
upp um deild eftir að hafa verið spáð sjöunda 
sæti af fyrirliðum og forráðamönnum fyrir 
mót. Hemmi sá að það var hægt að gera enn 
betur og ákvað að taka annað tímabil með 
Þrótti. Hann fékk Marc Wilson, fyrrverandi 
landsliðsmann Írlands og leikmann í ensku 
úrvalsdeildinni í knattspyrnu um árabil, til að 
spila með Þrótti og vera sér til aðstoðar í þjálf-
arateyminu ásamt Andy Pew. Ævintýrið hélt 
því áfram og öll þessi gleði, orka og stemning 
hélt áfram inn í næsta ár. Þróttarar komust í 

efsta sæti deildarinnar eftir sjö umferðir og 
tryggðu sér 2. deildarbikarinn í næst síðustu 
umferðinni á heimavelli þegar Magni Greni-
vík kom í heimsókn.
Vinnusemi, dugnaður, ástríða og gleði er það 
sem hefur skilað þessum mikla árangri síð-
ustu árin hjá meistaraflokki Þróttar. Alveg frá 
því að félagið endurvakti meistaraflokkinn 
árið 2008 hefur Þróttur haft á að skipa góðum 
þjálfurum við stjórnvölin sem hefur skilað fé-
laginu á þann stað sem það er í dag. Það er því 
ekkert eitt tímabil sem kom félaginu í Lengju-
deildina. Vegferðin hófst 2008 og það er fyrst 
og fremst leikmönnum, þjálfurum, stjórn-
arliðum, sjálfboðaliðum og stuðningsmönn-
um sem hafa komið við sögu í vegferðinni að 
þakka þessum mikla árangri. Vogar með ekki 
nema 1370 íbúa eignaðist lið í næst efstu deild 
í knattspyrnu. Magnaður árangur og erum 
við stolt af þessu afreki.
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Glaðheimar, sem var félagsheimili bæj-
arbúa til fjölda ára hefur verið lengi í 
manna minnum og eru enn. Ég ræddi 
aðeins við Símon Rafnsson og Vigdísi 
Elísabetu Reynisdóttur (Ellý) sem eru 
rótgrónir Vogabúar og eiga margar og 
góðar minningar tengdar Glaðheimum. 
Glaðheimar voru líklegast byggðir um 
1960. Guðlaugur Aðalsteinsson, frá Nýja-
bæ (Laugi) var byrjaður að sýna þrjú-bíó 
um þetta leyti og nánast alla sunnudaga 
sýndi hann Roy Rogers. Ég man þetta 
eins og það hafi verið í gær segir Ellý. 
Símon var formaður ungmennafélagsins 
frá árunum 1970-1976. Símon mitnnir 
að það hafi verið árið 1971 sem sveitar-
félagið, kvenfélagið Fjóla og Ungmenna-
félagið Þróttur hafi keypt Glaðheima. 
Sveitarfélagið átti 70% í húsinu og ung-
mennafélagið og kvenfélagið hvort sín 

15%. Það var stórt og mikið verkefni fyrir höndum þegar farið var í 
það að gera upp Glaðheima. Símon gekk þá á tal við Pétur í klöpp, sem 
var þá oddviti. Hann var á því að þetta verkefni væri of mikið og að 
þeir myndu ekki koma þessu í framkvæmd því húsið var í það slæmu 
ástandi, þegar þetta verkefni fór af stað. Það var meðal annars verið 
að skera undan netum þarna inni og fleira því um líkt á þessum tíma. 
Sem lýsir kannski ástandinu innanhúss. En Pétur oddviti fór í það að 
útvega efni í þetta og þá fóru hjólin að snúast. Það voru svo margir sem 
komu að því að gera Glaðheima upp og samstaðan var ótrúleg. Þegar 
Pétur oddviti sá breytinguna með degi hverjum þegar vinnan hófst 
við viðhaldið, breyttist svipur hans og kom hann vikulega til þess að 
fylgjast með gangi mála.
Skolpið var virkilega lélegu ásigkomulagi. Guðlaugur Rúnar Guð-
mundsson (Gulli) og Jón Mar Guðmundsson (Jenni) komu að þessu 
verkefni. Jenni skreið undir og tók stöðuna. Stuttu síðar þá heyrðust 
alveg svakaleg öskur, þá gerði hans sér grein fyrir því að ástandið á 
skolplögnunum væri alls ekki gott. Gulli og Jenni tóku þetta allt í 
gegn. Í salnum sjálfum var loftið tekið niður, gólfið var slípað og lakk-
að. Gangurinn og klósettin voru tekin í gegn, þetta varð allt eins og 
nýtt. Verkefnið var tekið á einhverjum 7-8 vikum því við byrjuðum í 

HORFT TIL BAKA

LAUGA VAR ALDREI FULL-
ÞAKKAÐ FYRIR SITT FRAMLAG

október og náðum að halda hátíð á fullveldisdaginn sjálfan, 1. desem-
ber sama ár. Þannig að þetta verkefni tók okkur um tvo mánuði og allt 
var þetta gert í sjálfboðavinnu.
 
Var einhver einn frekar en annar sem var mest í þessari sjálfboða-
vinnu? Nei samfélagið allt stóð í þessu saman. En Skúli Magnússon, 
Hörður Rafnsson og Sigurður Egilsson voru hálfgerðir verkstjórar og 
stýrðu þessu vel.

Af hverju fær stjórnin þessa hugmynd, að ráðast í þetta stóra verk-
efni að taka Glaðheima í gegn?
Það var nú bara aðallega út af því að það vantaði alla aðstöðu hér í 
Vogunum. Allir stjórnarfundir voru haldnir í mörg ár í heimahúsi. 
Áður fyrr höfðum við aðstöðu í Keflavík fyrir árshátíðir. Til dæmis 
héldum við árshátíðir í salnum hjá Aðalstöðinni. Þegar Glaðheimarnir 
urðu okkar, þá varð þetta allt annað. Lauga var aldrei fullþakkað fyr-
ir sitt framlag. Hann gjörbylti allri aðstöðu til félagsstarfs í sveitarfé-
laginu. Laugi var framsýnn og hann var vanmetinn maður.
Það var áhugavert að heyra hvaða íþróttagreinar voru aðallega stund-
aðar á þeim árum sem Símon var formaður. Knattspyrnan hefur lengi 
spilað stóra rullu hjá félaginu. Síðan var róðurinn vinsæll, eins og 
komið var inn á í síðasta afmælisriti.
Í síðasta tölublaði var talað um róðrasveit karla og fannst okkur því 
vert að minnast á kvennasveit félagsins. Þetta var árið 1973-1974, 
keppt var við Keflavíkurhöfn og unnu þær einn bikar. Þetta voru þær 
Inga Ósk Jóhannsdóttir, Sigrún Jóhannsdóttir, Mary Kolbeinsdóttir, 
Inga Kolbeinsdóttir, Hrefna Kristjánsdóttir, Hugrún, og Vigdís El-
ísabet Reynisdóttir.  Ásamt kvenna og karlasveitunum, var líka virk 
unglingasveit, sem vann marga bikara.

Þróttur fór í ferðalag á hverju ári; sem dæmi má nefna Kirkjubæjar-
klaustur, Þórsmörk, Galtalæk, Landmannalaugar og nutu þessar ferðir 
mikilla vinsælda og margar skemmtilegar sögur sem gamlir Þróttarar 
geta sagt frá, en þær fá víst ekki að fara á prent.

Annað félagsstarf sem Þróttur bauð upp á, á þessum tíma var meðal 
annars félagsvist, síðan var páskabingóið og það var alltaf vel mætt á 
það. Einnig var borðtennis og blak í boði í Glaðheimum. Síðan hélt 
Kvenfélagið Fjóla mörg ógleymanleg þorrablót í Glaðheimum.
Glaðheimar höfðu sál og það er alveg á kristaltæru að margir eiga góð-
ar minningar frá Glaðheimum. En það er kannski eins með menn og 
menningararf að þeir verða oft ekki merkilegir fyrr en þeir eru dánir, 
þá lítur fólk til baka og metur kosti þeirra fremur en galla.

Símon Rafnsson

Vigdís Elísabet Reynisdóttir 
(Ellý)
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Nafn: Oktavía Jóhanna Ragnarsdóttir

Fjöldi barna:(Frá upphafi og hafa verið hjá félaginu) Fjögur og þrjú þeirra hafa 
æft hjá Þrótti

Hvernig tengist þú inn í starfið hjá Þrótti? Ég tók ekki þátt í starfi Þróttar 
sem barn eða unglingur þar sem ég hafði ekki áhuga á íþróttum eða boltaleikjum. 
Fyrstu tengslin við Þrótt voru skemmtilegu 1.desember samkomurnar í Glaðheim-
um. Einnig fór ég í mjög eftirminnilega ferð í Þórsmörk með Þrótti 1993. Síðan 
tók foreldrastarfið við þegar dæturnar, Magnea og Elsa fóru að æfa sund. Við fór-
um í margar skemmtilegar ferðir og var áberandi samheldnin í hópnum bæði hjá 
iðkendum og foreldrum. Stelpuboltinn tók svo við hjá Elsu og fórum við m.a. á 
Smábæjarleikana á Blönduósi. Síðan byrjaði sá yngsti, Kristján Karl að æfa fótbolta 
7 ára og var að ljúka dvöl sinni hjá Þrótti í 4. flokki. Ýmislegt hefur verið gert á 
þessum árum, fjáraflanir koma fyrst upp í hugann þar sem starfið byggist að nær 
öllu leyti upp á þeim. Einnig hef ég unnið að því ásamt fleirum að koma upp gróð-
urbelti umhverfis íþróttavöllinn. Gengur það nú frekar erfiðlega þar sem aðstæður 
eru mjög erfiðar fyrir gróðurinn. En við gefumst ekki upp þó á móti blási.

Hvað stendur Þróttur fyrir að þínu mati? Að við gefum unga fólkinu okkar 
tækifæri til að stunda íþróttir í sínum heimabæ.

Fyrsta orðið sem þér dettur í hug þegar þú hugsar um Þrótt? Fyrir Voga

Hvað er eftirminnilegast frá þessum tíma? Samstarfið með foreldrum og 
iðkendum þegar við vorum að skipuleggja og safna fyrir Spánarferðinni sem 4. 
flokkur karla og kvenna fóru í, í sumar. Takk Vogabúar, við áttum frábæra ferð með 
krökkunum.

Uppáhalds Þróttarinn þinn eða hvaða karakterar eru eftirminnilegir og 
hvers vegna? Ásta Marteinsdóttir þegar hún stóð við pottana og var að undirbúa 
1.desember skemmtun félagsins.

Afmæliskveðja: Til hamingju allir Þróttarar. Áfram Þróttur.

Eitthvað að lokum? Stöndum vörð um okkar frábæra félag og munum mikilvægi 
forvarnarstarfs. Takk allir sjálfboðaliðar fyrir ykkar störf.

ÞRÓTTARA-
MÖMMUR

Nafn: Áshildur Linnet

Fjöldi barna:(Frá upphafi og hafa verið hjá félaginu) þrjú

Hvernig tengist þú inn í starfið hjá Þrótti? Börnin voru í íþróttum hjá félaginu 
og svo var ég sjálf í Garpasundi fyrir allmörgum árum. Svo er ég auðvitað ársmiða-
hafi hjá appelsínugula stórveldinu.

Hvað stendur Þróttur fyrir að þínu mati? Fyrir sannan ungmennafélagsanda

Fyrsta orðið sem þér dettur í hug þegar þú hugsar um Þrótt? Matti Ægis

Hvað er eftirminnilegast frá þessum tíma? Held að það séu ferðirnar á 
Smábæjarleikana á Blönduósi og þegar miðjan og félagar hans unnu mótið.

Uppáhalds Þróttarinn þinn eða hvaða karakterar eru eftirminnilegir og 
hvers vegna? Held það sé her af börnum í appelsínugulu og svörtu göllunum sí-
num því þau eru framtíðin

Afmæliskveðja: Bestu Þróttarakveðjur í tilefni 90 ára afmælisins. Þróttur lengi 
lifi!

Eitthvað að lokum? Áfram Þróttur!

Nafn: Heiða Hrólfsdóttir

Fjöldi barna:(Frá upphafi og hafa verið hjá félaginu) 3

Hvernig tengist þú inn í starfið hjá Þrótti? Foreldri, fararstjóri, stjórn foreldra-
félags, stuðningsmaður.

Hvað stendur Þróttur fyrir að þínu mati? Samheldni, forvarnir barna, appel-
sínuguli liturinn minnir á gleði, eldmóð og bjartsýni

Fyrsta orðið sem þér dettur í hug þegar þú hugsar um Þrótt? Stolt

Hvað er eftirminnilegast frá þessum tíma? Hvert eitt og einasta sumarfót-
boltamót sem einkenndist af því að hafa gaman og mynda sterkari tengsl við 
iðkendur og foreldra. Mæting og þátttaka foreldra á öll mót eru til fyrirmyndar 
og gefa svo mikið fyrir alla inn í framtíðina. Viku æfingaferð til Spánar sem farin 
var sumarið 2022 var frábær í alla staði. Þó að vikan á Spáni hafi verið góð þá var 
undirbúningurinn fyrir ferðina, allar fjáraflanir, samstaða foreldra, samheldni og 
samvera allra sem stendur upp úr.

Uppáhalds Þróttarinn þinn eða hvaða karakterar eru eftirminnilegir og 
hvers vegna? Dagur Guðjónsson, leikmaður meistaraflokks Þróttar í fótbolta. Frá-
bær og skemmtileg fyrirmynd á mínu heimili. Það mátti ekki missa af æfingu ef 
hann mætti á svæðið. Jákvæður og hefur góð áhrif á krakkana að halda áfram í 
boltanum og gera alltaf sitt besta.

Afmæliskveðja: Hamingjuóskir.  Það er bjart framundan.

Eitthvað að lokum? Ég er þakklát fyrir Þrótt sem hefur styrkt, eflt og mótað 
börnin í þá sterku einstaklinga sem þau eru í dag. Ég er þakklát fyrir Þrótt og að 
öll börnin séu að æfa íþróttir á fullu, komin á unglingsaldurinn. Ég er þakklát fyrir 
Þrótt að börnin minnast upphafs íþróttaiðkunar sinnar með stolti og gleði. Takk 
Þróttur Vogum fyrir mig og mína.

Eignarekstur
Samherji fiskeldi

Tækniþjónusta SÁ
Bláa Lónið

RR Ráðgjöf
Landsbankinn

Nesbúegg
Sparri

Benchmark Genetics Iceland hf.
Granítsteinar

Vogaídýfa 
Dekkjasalan

Íslandsbanki
Benni pípari
Kraftlagnir

Þorbjörn
Ice-Group

NormX 
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

Armar 
HS ORKA 

Toyota Reykjanesbæ
HS VEITUR

BEITIR
Orkusalan 

Byko
Icelandair

Ellert Skúlason 
Ás fasteignasala 

Hraunhamar

Bergraf 
Höldur 
Hertz 

Hérastubbur 
Apótekarinn

Bónus
Mótel Best 

Tótuflatkökur
Hérastubbur 

Bumbuborgarar
Sveitarfélagið Vogar

Brælubakaríið
Jako

STYRKTARAÐILAR ÞRÓTTAR 2022 ERU:

Áshildur ásamt öðrum bæjarfulltrúum, Voga 2021.

Mynd frá Salou í sumar er Día 
og aðrir foreldrar leituðu skjóls í 

skugga vegna hitabylgju.
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BRENNÓ 
-NÚMER EITT, TVÖ OG ÞRJÚ ER AÐ HAFA GAMAN

Það eru um 18 konur sem koma saman tvisvar í viku og spila brennó í íþróttahúsinu. 
En það var hún Elísa Fönn Grétarsdóttir sem kom þessu á laggirnar. Það geta allar 
konur, 18 ára og eldri verið með. Aðalatriðið er að koma saman og hafa gaman. Við 
erum nú þegar búnar að fara í Kópavog og spila með einu brennóliði þar. Þær ætla 
svo að koma til okkar í heimsókn fljótlega. Ef þú vilt vera með, láttu sjá þig. Allir geta 
prófað eina æfingu.
 
Æfingar eru á mánudögum og fimmtudögum frá klukkan 20:30-21:30.

Á 90 ára afmæli Ungmennafélagsins Þróttar er mér bæði ljúft og skylt 
að senda félaginu og félagsmönnum öllum kveðjur og árnaðaróskir. 
Ungmennafélagið er í senn máttarstólpi í samfélaginu, sameiningar-
tákn íbúanna og miðpunktur íþróttaiðkunar í sveitarfélaginu.
Á þeim rétt tæpu ellefu árum sem ég gegndi starfi bæjarstjóra í Sveitar-
félaginu Vogum átti ég ávallt góð og uppbyggileg samskipti við félagið 
og forsvarsmenn þess. Árið 2011 þegar ég hóf störf hjá sveitarfélaginu 
var nýlokið við stórglæsilega framkvæmd þar sem útbúnir voru tve-
ir nýir knattspyrnuvellir í fullri stærð. Vel mátti merkja hversu mikil 
og góð áhrif þessi framkvæmd hafði á starfsemi félagsins. Framsýn-
ir einstaklingar settu markið hátt og höfðu óbilandi trúa á félaginu 
og getu þess til að ná góðum árangri. Þá var einnig aðdáunarvert að 
sjá þegar nokkrir einstaklingar tóku sig til og höfðu forgöngu um að 
byggja nýja áhorfendastúku við knattspyrnuvöllinn – framkvæmd 
sem var til mikillar fyrirmyndar, auk þess sem hún varð félaginu og 
starfseminni allri mikil hvatning.
Árangur félagsins, einkum á vettvangi knattspyrnunnar, er ævintýri 
líkast. Það voru forréttindi að fá að taka þátt í og fylgjast með þegar 
hver áfangasigurinn af öðrum vannst – og liðið fetaði sig smátt og 
smátt upp um deild. Gaman var einnig að fylgjast með leikjum félags-
ins, ekki síst var stemmingin á heimaleikjunum einstök.
Sveitarfélagið Vogar hefur sannarlega notið góðs af starfsemi félagsins. 
Hún er ekki einungis mikilvægur og þýðingarmikill hlekkur í starf-
semi fyrir börn og unglinga í sveitarfélaginu. Uppgangur félagsins og 
gott gengi spurðist vel út langt út fyrir raðir sveitarfélagsins – í raun 

má segja að velgengni félagsins hafi verið á við mjög öfluga markaðs-
setningu fyrir sveitarfélagið og það sem er í boði þar fyrir íbúa.
Á undanförnum árum hefur orðið góð og jákvæð þróun í samskipt-
um sveitarfélagsins og ungmennafélagsins, samskipti sem byggjast á 
gagnkvæmu trausti, virðingu og faglegum vinnubrögðum. UMFÞ hef-
ur sýnt það og sannað að það stendur vel undir þeim kröfum sem til 
félagsins eru gerðar af hálfu sveitarfélagsins – nærtækast er að nefna 
nýgerðan samning milli aðila um rekstrarumsjón félagsins með öllum 
íþróttamannvirkjum sveitarfélagsins.
Margvísleg framfaraskref hafa verið stigin, sem eru til þess fallin að 
bæta skilvirkni starfseminnar og samskiptanna. Þá hefur markið verið 
sett hátt á mörgum sviðum, skemmst er að minnast umsóknar félags-
ins um að halda Landsmót 50+ í Vogum – sú umsókn var vel unnin 
og af metnaði – einungis veirufaraldurinn setti strik í að af því yrði á 
afmælisárinu. Vonandi verður af því sem allra fyrst.
Framtíð UMFÞ er björt – þrátt fyrir háan aldur. Félagið er í senn öflugt 
og síungt – sem gerir það að verkum að mörg jákvæð og skemmtileg 
tækifæri eru framundan. Ég óska UMFÞ, forsvarsmönnum og félags-
mönnum öllum til hamingju með 90 ára afmælið – um leið og ég óska 
félaginu alls hins besta um ókomin ár. UMFÞ er styrkur máttarstólpi 
í góðu samfélagi.
 
Ásgeir Eiríksson
Bæjarstjóri 2011 - 2022

KVEÐJA FRÁ FYRRUM BÆJARSTJÓRA

VÍÐIR GARÐI OG 
ÞRÓTTUR VOGUM 
SENDU KVENNALIÐ 
TIL LEIKS
Árið 2018 sendu Víðir og Þróttur sameig-
inlegt lið í bikarkeppni KSÍ undir merkjum 
Víðir/Þróttur V. Hugmyndin kviknaði fyrst 
þegar KSÍ bætti við einni deild í meistara-
flokk kvenna. Ákveðið var að byrja á þátttöku 
í bikarkeppninni. Ef vel hefði tekist til þá átti 
að taka ákvörðun hvort það væri grunnur til 
að byggja á fyrir næstu árið. Liðið tók þátt í 
bikarkeppni KSÍ 2018 og 2019. Þetta eru einu 
leikir Þróttar í meistaraflokki kvenna.

MINNINGARSJÓÐUR HRÓARS
Árið 2021  stofnuðu Ungmennafélagið 
Þróttur og Nesbúegg, Minningarsjóð 
Hróars í minningu Baldvins Hróars Jóns-
sonar sem varð bráðkvaddur þann 9. júlí 
2020. Baldvin Hróar var virkur félagi í 
starfi Ungmennafélagsins. Baldvin Hróar 
Jónsson sat í stjórn UMFÞ í Vogum árin 
2016 til 2020 og þar af tvö ár sem for-
maður félagsins.
Markmið minningarsjóðsins er að styrkja 
einstök verkefni innan UMFÞ; félaginu 
til heilla, auk þess að styrkja iðkendur til 
þátttöku í starfi barna- og unglingastarfs 
Þróttar. 
Það er öllum velkomið að styrkja minn-
ingarsjóð Hróars með frjálsum framlög-
um. Kennitala 640289-2529 og reikn-
ingsnúmer 0133-15-000775.

MENNINGARVERÐLAUN 
VOGA ÁRIÐ 2019
Gunnar Helgason og UMFÞ fengu menn-
ingarverðlaun Sveitarfélagsins Voga árið 
2019. Menningarverðlaunin eru táknræn 
en með þeim vill Sveitarfélagið Vogar 
sýna þakklæti til þeirra einstaklinga og 
félagasamtaka sem hafa auðgað mannlíf í 
sveitarfélaginu. Sumardaginn fyrsta árið 
2019 hlutu Ungmennafélagið Þróttur og 
Gunnar Júlíus Helgason, félagsmaður og 
fyrrverandi formaður menningarverð-
laun Sveitarfélagsins Voga.  Á myndinni 
eru Petra Ruth Rúnarsdóttir formaður 
Þróttar og Gunnar Helgason.

Ásgeir bæjarstjóri á grillinu ásamt öflugum sjálfboðaliðum á Fánadegi Þróttar 2019.
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Það vantaði ekki kraftinn og orkuna í Þróttarafjölskylduna sem sést 
best á því að fjölmargir foreldrar fóru með hópnum til Salou og miklar 
þakkir til þeirra fyrir að lyfta ferðinni á miklu hærri stall. Minningar-
sjóður Hróars bauð hópnum út að borða eitt kvöldið. Hópurinn æfði 
við toppaðstæður hjá FUTBOL SALOU. Glæsileg aðstaða sem hefur 
fengið viðurkenningu sem eitt besta æfingasvæðið í Evrópu. Með-
al þeirra liða sem hafa verið við æfingar á Futbol Salou eru sænsku 
liðin Malmö FF, Helsingborg og Hammarby og rússneska úrvalds-
deildarliðið FC Krasnodar. Staðsetningin er suður af Barcelona við 
lítinn strandbæ sem nefnist Salou (Tarragona) sem er tæpum 100 
kílómetrum frá Barcelona. Port Aventura, Aquapolis Water Park og 
skoðunarferð á Camp Nou heimavöllur Barcelona er eitthvað sem 
krakkarnir munu aldrei gleyma. Ströndin, góður matur, sólin og 
margt fleira.
Þjálfarar voru Viktor Ingi Sigurjónsson og Marteinn Ægisson. Farar-
stjórar voru Reynir Emilsson og Garðar Geirsson. Kláralega ferð sem 
fer í minningarbanka þessara ungmenna.

4. FLOKKUR ÞRÓTTAR FÓR TIL SALOU

„ÞAÐ ER ENGIN ÁSTÆÐA TIL AÐ HÆTTA AÐ HREYFA SIG EÐA 
TAKA ÞÁTT Í ÍÞRÓTTUM EFTIR AÐ MAÐUR ER KOMINN YFIR 
FIMMTUGT.“
Sumarið 2015 fór fram Landsmót UMFÍ 50+ í fimmta sinn. Mótið 
er opið öllum þeim sem eru 50 ára og eldri. Þetta var í fyrsta skipti 
sem Þróttarar áttu fulltrúa á þessu móti. Voru það þau Birna Jóns-
dóttir, Jórunn G. Stefánsdóttir, Ragnar J. Henriksson og Örn Pálsson. 
Á mótinu er keppt í mörgum greinum t.d. boccia, sundi, hestaíþrótt-
um, frjálsum íþróttum og bridds svo eitthvað sé nefnt. Á mótinu voru 
um 400 keppendur skráðir til leiks og komu keppendur víðs vegar 
af landinu. Þróttararnir tóku þátt í boccia þetta árið og stóðu sig vel. 
Unnu þeir tvo leiki og töpuðu þremur. Mótið er samblanda af íþrótta-
keppni, annarri keppni, hreyfingu og því að fá fólk á besta aldri til 
þess að koma saman og hafa gaman. Þetta var virkilega skemmtileg 
viðbót við það fjölbreytta starf sem ungmennafélagið hefur boðið upp 
á síðastliðin ár.

LANDSMÓT 50+

„MIKILVÆGT AÐ BJÓÐA UPP Á FJÖLBREYTTAR ÍÞRÓTTIR.“
Skipasmiðurinn og íþróttakappinn Gunnar Örn Guðmundsson skráði 
sig fyrir hönd Þróttar á Landsmót UMFÍ 50+ og tók þar þátt í fjölda 
greinum í sumar. Má þar nefna stígvélakast, frjálsum íþróttum og 
skák. Það má reyndar segja að Gunnar sé með áskrift að mótinu því 
hann hefur mætt árlega frá því hann mætti á það fyrsta á Ísafirði árið 
2016. Þá var hann 71 árs.
Íþróttaferill Gunnars er langur og fjölbreyttur. Hann stundaði mikla 
hreyfingu á sínum yngri árum; hóf ferilinn í körfubolta með Njarðvík 
og varð Íslandsmeistari í júdó um þrítugt. Hann varð margfaldur Ís-
landsmeistari í „old boys“ flokki í körfubolta.
Hann var merktur Þrótti Vogum í bak og fyrir. Gunnar, sem er 77 ára, 
segir það með skemmtilegri mótum að mæta á Landsmót UMFÍ 50+ 
því þar hitti hann menn sem hann hafi keppt við í körfubolta áður fyrr 
og hefur ekki séð í 40 ár.
„Ég elska stígvélakastið…. og mótið! Þetta er allt svo ægilega gaman,“

Ungmennafélagið Þróttur hefur lagt inn umsókn til UMFÍ um að 
halda Landsmót 50+ árið 2024.

VOGAÞREK 
- FYRIR ALLA BÆJARBÚA
Vogaþrek Þróttar hófst með látum árið 2017 og hefur það haldið 
sínum sessi síðan þá. Daníel Fjeldsted var ráðinn þjálfari og starf-
aði hann allt þar til ársins 2021. Þrekið fór vel af stað fyrstu árin 
og var í kringum 25 manns á öllum aldri þegar mest var. Enginn 
mátti missa af því að mæta eldsnemma og taka þátt í skemmtilegri 
styrktarþjálfun. Lagt var upp með alhliða líkamsrækt fyrir fólk 
á öllum aldri enda á UMFÞ að höfða til allra. Vogaþrek lifir enn 
góðu lífi í dag og er Petra Ruth Rúnarsdóttir þjálfari Vogaþreks. 
Sama áhersla er lögð á fjölbreytta og skemmtilega hreyfingu en 
auk þess er markvisst unnið með núvitund í þjálfun. Tímarnir fara 
fram í stóra sal í íþróttamiðstöð á þriðjudögum og fimmtudögum 
frá klukkan: 06:15 - 07:00.
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Hvernig kom það til að þið fóruð á stað með 
þetta verkefni?
Við fengum nóg af því að sitja í grasinu. 
Enduðum á að ná okkur í stóla sem við rák-
um niður í grasið. Þar fæddist hugmyndin 
að þarna þyrfti að rísa áhorfendastúka. Við 
tókum svo spjallið áfram yfir kaffibolla heima 
hjá Ingvari. Þegar nálgaðist miðnætti var 
hugmyndin orðin það góð að ákveðið var 
að rúlla í Garðinn vopnaðir vasaljósum. Við 
skoðuðum stúkuna á þeirra heimavelli í bak 
og fyrir. Á þessari stundu var þetta ákveðið, 
við skyldum reisa stúku og fjármagna hana að 
öllu leyti með stuðningi fyrirtækja.

Hvað var stúkan lengi í byggingu?
Þetta tók okkur þrjú sumur í heildina. Fyrsta 
sumarið var stúkan byggð. Annað sumarið 
voru sætin sett niður og stúkan máluð og að 
lokum þriðja sumarið var komið rafmagn í 
stúkuna.

Voru einhver fyrirtæki eða einstaklingar 
sem styrktu verkefnið ?
Já, þau fyrirtæki/einstaklingar sem styrktu 
okkur að öllu leyti voru: Stofnfiskur, VP Véla-
verkstæði, Byko, Deloitte, KSÍ og Jón Sterki

Hvað komu margir sjálfboðaliðar að þessari 
framkvæmd?
Við vorum um og yfir 20 manns

Hvað tekur hún marga í sæti og voru ein-

hverjar hugmyndir um að gera þetta öðru-
vísi?
Stúkan tekur 192 í sæti. Nei í rauninni voru 
ekki neinar aðrar hugmyndir um að gera 
þetta öðruvísi. Hugmyndin var alltaf að hafa 
stúkuna með appelsínugulum sætum, hafa 
gott pláss fyrir hvern og einn áhorfanda og 
útsýni yfir völlinn yrði sem allra best.

Gerðist eitthvað eftirminnilegt sem vert er 
að rifja upp?
Það er tvennt sem kemur upp í hugann. Fyrsta 
er þegar við mættum á “knattspyrnuþing” 
í Borunni haustið 2013 og sögðum frá hug-
myndinni, þá var hlegið að okkur, við sóttum 
teikningarnar út í bíl og þá fórum einhverjir 
að trúa á verkefnið, en ekki nærri því allir.
Svo þegar við byrjuðum að sækja um styrki 
þá fórum við í hin ýmsu fyrirtæki og þar með 
talið Símann. Þar áttum við góða vinkonu 

og hringdum í hana til að fá góða punkta og 
spurðum meðal annars við hvern væri best að 
tala. Hennar svar var: „Talið bara við Orra”. 
Við fórum brattir inni á skrifstofu Símans og 
báðum um að tala við Orra. Þar var einhver 
ritari fyrir svörum og horfði mjög skringi-
lega á okkur en tók upp símann og hringdi 
eitthvert. Stuttu síðar kom kona og kynnti sig 
sem ritara Orra og tjáði okkur að hann sýslaði 
ekki með markaðsmál og benti okkur á rétta 
manneskju. Þegar við vorum komnir út frá 
Símanum hringdum við aftur í þessa góðu 
vinkonu okkar og spurðum hver er Orri? 
Hennar svar var þá: „Hann er forstjóri Sím-
ans.”
 
Eitthvað að lokum?
Ef þú ert með góða hugmynd fyrir félagið, 
láttu vaða, komdu henni í verk og ekki láta 
neitt stoppa þig.

ÞAÐ VAR HLEGIÐ AÐ OKKUR 
- STÚKAN SEM VARÐ AÐ VERULEIKA

Stúkubræður
Davíð Harðarson, 
Ingvar Leifsson 
og Kristinn Sveinsson.

Meistaraflokkur karla hefur verið á mikilli siglingu undanfarin ár. 
Úlfur Blandon þjálfaði meistaraflokk Þróttar í 2. deild 2018 og 2019. 
Félagið fór yfir 30 stig bæði árin. Þá endaði félagið í 6.sæti fyrra árið 
og 5.sætið var niðurstaðan seinna árið. 
Páll Guðmundsson (Palli) byrjaði sinn feril hjá Þrótti árið 2013. 
Hann var fyrirliði þegar Þróttur fór upp um deild 2015 og aftur 
2017. Palli spilaði sinn síðasta leik fyrir Þrótt á móti Reyni Sand-
gerði, þegar Þróttur tryggði sig upp í 2. deild með 5-0 sigri, haustið 
2017. Samtals á Palli fimm tímabil að baki með félaginu og er með 
leikjahæstu mönnum frá upphafi.
Andy Pew hóf sinn feril með Þrótti í 2.deild árið 2019. Andy hef-

ur verið í stóru hlutverki innan félagsins, bæði sem fyrirliði og að-
stoðarþjálfari meistaraflokks.
Þorsteinn Gunnarsson (Steini) var þjálfari meistaraflokks Þróttar 
2013 og 2014. Steini hefur haldið góðu sambandi við félagið frá því 
að hans þjálfaraferli fyrir félagið lauk.
Þórir Rafn Hauksson hefur verið í öllum  störfum innan félagsins allt 
frá árinu 1990 til 2014. Það eru ekki margir sem vita það, en Þórir 
heldur utan um tölfræði meistaraflokks og er alltaf klár í að taka sím-
ann þegar uppeldisklúbbur hans þarf á speglun að halda. 
Þróttur sendi nokkrar skemmtilegar spurningar á þessa félaga okkar 
og var virkilega gaman að heyra hvað þeir höfðu að segja.

#FYRIRVOGA

ÞÓRIR RAFN 
HAUKSSON 
 
Hvers vegna fórstu að æfa hjá Þrótti á þín-
um yngri árum?
Ég byrjaði að æfa fótbolta hjá Þrótti þegar ég 
var 6-7 ára gamall en bekkjarbræður mínir 
tóku mig með á æfingu. Eftir að ég mætti á 
mína fyrstu æfingu þá var ekki aftur snúið og 
verð ég Ungmennafélaginu Þrótti ævinlega 
þakklátur fyrir að hafa kynnt mér fyrir hinni 
fögru íþrótt sem knattspyrna er.
 
Hvað er eftirminnilegast frá þessum tíma 
og hver var þjálfari? 
Eftirminnilegast var í raun hvað manni 
hlakkaði alltaf mikið til að fara á æfingar. 
Mig minnir að Gísli Brynjólfsson hafi verið 
þjálfari þegar ég mætti á mínar fyrstu fót-
boltaæfingar. Síðar þjálfuðu Hjálmar Árna-
son og Birgir Örn Ólafsson mig og man ég að 
mér fannst þeir allir flottir þjálfarar. Ég æfði 
einnig um tíma handbolta hjá Þrótti þar sem 
ég æfði með eldri strákum undir leiðsögn 
Sólveigar Birgisdóttur sem var frábær tími 
og þá æfði maður einnig körfubolta þegar 

það var í boði og voru þjálfararnir okkar fyrst 
Jón Guðmundsson og síðan Grétar Hilmars-
son. Við í árganginum 1984 vorum nokkuð 
sprækir í körfu og efa ég ekki að við hefðum 
getað orðið hörku körfuboltalið ef við hefð-
um haldið áfram að æfa körfubolta næstu 
árin. Það var hægt að æfa allar þessar íþrótta-
greinar vegna tilkomu nýja íþróttahússins og 
getur mín kynslóð talist heppin að hafa fengið 
íþróttahús sem kynslóðirnar á undan höfðu 
ekki.
 
Rifjaðu upp skemmtilega sögu/atvik frá 
tíma þínum hjá Þrótti?
Ég man að þegar ég var um tíu ára gamall 
að þá keppti ég í fótbolta með Þrótti uppi á 
Keflavíkurflugvelli á móti bandarískum leik-
mönnum sem bjuggu uppi á velli með for-
eldrum sínum. Ég fékk að fara með Matta 
Ægis, Þorsteini Ágústssyni, Vigni Má Eiðs-
syni og félögum sem eru fimm árum eldri en 
ég man hvað manni þótti þetta mikil upplifun 
að fá að spila á móti miklu eldri leikmönn-
um og það uppi á Kanavelli. Ég stóð mig vel 
og fékk þó nokkra athygli fyrir að vera lang 
yngstur og minnstur. Manni leið eins og mað-
ur hefði keppt í útlöndum!
 
Hvaða karakterar eru eftirminnilegir og 
hvers vegna?
Ég man mjög vel eftir því þegar stórvinur 
minn Gunnar Jónsson var rekinn heim af 
æfingu eitt sumarið eftir að hafa farið full 
groddaralega í tæklingu á liðsfélaga og þjálf-
arinn okkar bað hann um að vera ekkert að 
koma aftur á æfingar. Þessi saga er reglulega 
rifjuð upp í æskuvinahópnum. Gunni Jóns 
eins þrjóskur og hann er, mætti held ég ör-
ugglega ekki á fleiri æfingar og lagði fótbolta-
skóna á hilluna tólf ára gamall. Maður hefur 
æft með fullt af skemmtilegum karakterum 
og koma nöfn eins og Gunni Helga, Vign-
ir Már Eiðsson, Veigar Örn Guðbjörnsson, 
Stjáni Kristmanns og Mariusz Drzymkowski 
upp í hugann sem uppáhalds samherjarnir 
enda allir toppmenn.
 
Hvaða störfum hefur þú sinnt innan UMFÞ?

Fyrir utan að hafa verið iðkandi í yngri 
flokkum UMFÞ á tíunda áratug síðustu ald-
ar og leikmaður meistaraflokks í fótbolta 
frá 2007-2013 þá var ég knattspyrnuþjálfari 
yngri flokka Þróttar á árunum 2003-2007 
og þjálfari meistaraflokks árin 2010-2011. 
Þá var ég í aðalstjórn félagsins í um tvö ár í 
upphafi aldarinnar. Það sem ég er þó líklegast 
stoltastur af er hins vegar að hafa verið hluti 
af hópi framsækinna manna með Gunna 
Helga og Matta Ægis í fararbroddi þegar við 
ákváðum að endurvekja meistaraflokk félags-
ins og unnum leynt og ljóst að því frá árinu 
2005. Árið 2008 varð draumurinn loksins að 
veruleika og Þróttur Vogum skráði lið aftur 
til leiks á Íslandsmótinu í knattspyrnu. Vann 
maður mikið í sjálfboðavinnu í kringum 
meistaraflokksráðið frá árunum 2005-2013 
sem var ótrúlega gefandi og jafnframt krefj-
andi en fólk gerir sér yfirleitt ekki grein fyrir 
hvaða sjálfboðaliðar í félögum landsins eru að 
vinna magnað starf. 
 
Hverjar voru helstu áskoranir í starfi UMFÞ 
að þínu mati?
Þegar ég var í aðalstjórn og eins sem yngri 
flokka þjálfari þá fannst mér stundum vanta 
upp á að foreldrar bæru meiri virðingu fyrir 
Ungmennafélaginu og starfinu sem var verið 
að bjóða upp á. Ég er þeirrar skoðunar að til 
þess að lítið félag eins og Þróttur geti blómstr-
að þá þurfa bæjarbúar að standa saman og ef 
allir hjálpast að þá geta góðir hlutir gerst. Ekki 
spyrja hvað Þróttur getur gert fyrir þig heldur 
hvað þú getur gert fyrir Þrótt er eitthvað sem 
bæjarbúar Voga og Þróttarar nær og fjær ættu 
ávallt að spyrja sig að.
 
Hver var hápunkturinn á þínum ferli ?
Hápunkturinn var klárlega að taka þátt í því 
að endurvekja meistaraflokk félagsins í fót-
bolta og fá þann mikla heiður að bera fyrir-
liðabandið hjá uppeldisfélaginu mínu sem 
hefur gefið manni svo mikið.
 
Hvað þarf Þróttur að bæta í umgjörð sinni 
til að vera í fremstu röð ?
Það var mikið framfaraskref þegar íþrótta
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PÁLL GUÐMUNDSSON
Hvers vegna fórstu að spila í Vogum?
Ég hélt að skórnir væru bara farnir á hilluna 
góðu en vorið 2013 hafði Steini Gunn sam-
band við mig og vildi fá mig í Vogana.
Það sem átti líklega stærstan þátt í að ég sló til 
var tækifæri til að æfa og spila aftur með góð-
um félögum mínum úr Grindavík sem léku 
þá með Þrótti. Það kitlaði líka að halda áfram 
að spila fótbolta og metnaðurinn í Vogunum 
um að ná árangri var fljótur að drífa mann 
með. 
 
Hvað er eftirminnilegast frá þessum tíma?
Tíminn í Vogunum var frábær og í raun for-
réttindi að fá að spila fyrir félagið þessi ár. Að 
taka skrefið upp úr fjórðu deild og síðan aftur 
upp úr þriðju deild var virkilega skemmtilegt. 
Það var sérstaklega gaman að ná þessum ár-
angri fyrir allt það topp fólk sem stóð að baki 
liðinu og lagði mikið á sig til að sjá félagið sitt 
ná árangri. Annað sem stendur upp úr voru 
fjölmargir frábærir félagar sem maður kynnt-
ist á þessum tíma.
 
Rifjaðu upp skemmtilega sögu frá tíma þín-
um í Vogum?
Ég held að ég hafi aldrei fyrr né síðar séð geit 
í búningsklefa fótboltaliðs, en þannig getur 
gerst þegar maður spilar í Vogunum. 
Það var líka oftast stuð í óteljandi ferðalög-

um í útileikjum hingað og þangað um landið. 
Matti sá síðan alltaf til þess að stillt væri upp 
í góða liðsmynd við helstu kennileiti eins og 
við Jökulsárlón, Mývatn eða bara upp á heiði 
á leið um Vestfirði. 
 
Hvaða karakterar eru eftirminnilegir og 
hvers vegna?
Stór hluti af árangri liðsins var ekki endilega 
fótboltagæði leikmanna, sem voru vissulega 
til staðar, heldur ekki síður sú gæfa að hafa 
stóra og skemmtilega persónuleika innan 
hópsins. Ég held að enginn sem komið hafi 
í Vogana gleymi nokkurn tímann Matta eða 
Gunna. En af leikmönnum þá gæti ég nefnt 
fjölmarga en ég held að enginn hafi verið jafn 
einstakur og Kiddi Hjartar og fyrir þá sem 
þekkja er alveg óþarfi að útskýra nánar hvers 
vegna. 
 
Hverjar voru helstu áskoranirnar?
Þegar maður hugsar svona til baka þá virðist 
oft allt í blóma, fjarlægðin gerir fjöllin blá og 
allt það. En leiðin að árangri er sjaldan auð-
farin og það reyndi á að ná ekki markmið-
um liðsins í lok sumars fyrstu árin og þurfa 
að byrja aftur á grunni. Sérstaklega þar sem 
oft voru ansi miklar breytingar á leikmanna-
hópnum. Fyrsta sumarið, 2013, misstum við 
af úrslitakeppninni með tapi á heimavelli í 
síðasta leik. Árið eftir töpuðum við úrslitaleik 
um að komast upp í 3. deild - bæði skiptin á 

ÞORSTEINN 
GUNNARSSON
Hvers vegna fórstu að þjálfa í Vogum?
Ég þjálfaði talsvert áður fyrr heima í Eyjum. 
Hafði svo verið aðstoðar- og markmanns-
þjálfari hjá HK 2012 og ætlaði að segja þetta 
gott. En fékk óvænt símtal um haustið frá ein-
hverjum Matta í Vogum og sagði honum að ég 
ætlaði að taka mér þjálfarapásu. En Matti var 
svo sannfærandi að hann mætti til Grinda-
víkur með Gunna fóstbróður sínum og ekki 
löngu síðar hafði ég skrifað undir samning og 
var orðinn þjálfari 4. deildarliðs Þróttar sem 
hafði nú ekki gert miklar rósir fram að þessu. 
En mér fannst þetta spennandi verkefni, ekki 
síst að fá að taka þátt í að ráðleggja þeim fé-
lögum að byggja upp knattspyrnudeildina og 
þá fyrst og fremst að beina óþrjótandi orku og 
krafti þeirra fóstbræðra í réttar áttir. Ég þjálf-
aði Þrótt í tvö ár, 2013 og 2014 og það var tími 
uppbyggingar.
 
Hvað er eftirminnilegast frá þessum tíma?
Fyrst og fremst að kynnast hugsjóna mönn-
um á borð við Matta og Gunna og öllu því 
frábæra fólki sem var í kringum þá. Einnig 
settum við okkur skýr markmið fyrir félagið 
til næstu 5 ára og ef ég man rétt gekk það eftir 
upp á punkt og prik þökk sé Matta og Gunna 
og öflugum þjálfararáðningum og skynsemi í 
leikmannamálum.

 
Rifjaðu upp skemmtilega sögu/atvik frá 
tíma þínum í Vogum?
Fyrsti opinberi leikur Þróttar undir minni 
stjórn var í bikarnum gegn nágrönnum okkar 
í Víði Garði þann 3. maí 2013. Víðir var deild 
ofar, í 3. deild, og því mun sigurstranglegra 
lið. Þróttur hafði aldrei unnið nágranna sína 
í alvöru leik og því á brattann að sækja enda 
vorum við að púsla saman nýju liði. Ég valdi 
16 manna leikmannahóp í bikarnum eins og 
ég hafði gert hjá HK árið áður. En korteri fyrir 
leik fæ ég að vita að búið sé að breyta reglun-
um og leyfilegt sé að vera með 18 leikmenn á 
skýrslu í bikarnum líkt og í deildinni. Í sömu 
mund kemur inn í Reykjaneshöllina banda-
rískur leikmaður okkar að nafni Colin Eng-
lish Thompson, tengdasonur Grindavíkur, en 
hann var utan hóps og var nýfarinn að æfa 
með okkur. Ég skipaði honum að fara heim til 
sín og ná í takkaskóna og vera á skýrslu. Þegar 
10 mínútur voru eftir af leiknum vorum við 
að tapa 2-1 og þurftum meiri ferskleika í 
sóknarleikinn. Ég tók sénsinn og setti Colin 
inn á þrátt fyrir að hafa bara séð hann á einni 
æfingu en hann var sóknarsinnaður. Tveimur 
mínútum eftir að hann kom inn jafnaði hann 
leikinn með stórkostlegu marki og tryggði 
okkur framlengingu. Sigurmark okkar kom í 
upphafi framlengingarinnar og þar var Colin 
allt í öllu og lagði upp dauðafæri fyrir marka-
kónginn okkar Reyni Þór Valsson sem skor-
aði flott skallamark. Þetta var sögulegur sigur 
fyrir Þrótt, að leggja granna sína að velli með 

móti Álftanesi. En það var alltaf metnaður til 
staðar og ekki síður gleði í kringum félagið 
sem dreif okkur áfram. 
 
Hver var hápunkturinn?
Að komast upp úr 4.deild var sérstakt og 
nauðsynlegt fyrsta skref. Eftir baráttuna árin 
áður var það einstaklega ljúft. Ég er samt enn-
þá pirraður að hafa ekki unnið úrslitaleikinn 
um sigur í deildinni, en það er önnur saga. 
Síðan var frábært að komast upp í 2.deild 
og taka þetta næsta skref. Annars voru það 
margir frábærir leikir og sigrar og kannski 
fyrir mig persónulega var skemmtilegt að 
leiða liðið út á völl í bikarleik á móti Grinda-
vík, mínu gamla liði. 
 
Hvað þarf Þróttur að bæta í umgjörð sinni 
til að vera í fremstu röð?
Þróttur má vera stoltur af þeim árangri sem 
það hefur náð og þeirri umgjörð sem búið er 
að byggja upp. Það þarf margt að ganga upp 
til að ná enn lengra. Réttu leikmennirnir, æf-
ingaaðstaða, þjálfun og þessi grunnatriði sem 
einkenna góð lið. En þessi umgjörð kemur 
ekki að sjálfu sér, heldur er sköpuð af því fólki 
sem flykkir sér að baki liðinu og styður við 
þessa vegferð. Hvort sem það er í stjórn, sjálf-
boðavinnu, fjárframlögum eða með stuðningi 
úr stúkunni. Það er fólkið sem skiptir máli því 
það er fólkið sem skapar og nær árangri.

ANDY PEW
Hvers vegna fórstu að spila í Vogum?
I started playing with Þróttur by chance, I was 
under contract with Vestri, but it was difficult 
being so far away from my son, so I spoke 
to Raggi by chance about moving closer to 
Reykjavík, the rest is history :)

Hvað er eftirminnilegast frá þessum tíma?
My most memorable memory is for sure the 
promotion season, from start to finish it was 
just so enjoyable to be around the club, not 
just with the team but board members and 
everyone involved with the club.

Rifjaðu upp skemmtilega sögu frá tíma þín-
um í Vogum?
There are a few I should probably not 
mention, but the day Marteinn called me up 
to tell me Hemmi was gonna be manager, I 
didn’t believe him at first, but then I heard in 
his voice it was like a child at Christmas, it 
also made me happy.
 
Hvaða karakterar eru eftirminnilegir og 
hvers vegna?
So many characters in the team, past and 
present. Hemmi and Marc two crazy bastards 
but also good humble men, people

miðstöðin var tekin í notkun  árið 1992 og 
aðstaða félagsins yfir vetrarmánuðina batn-
aði gríðarlega. Þá var mjög stórt skref stigið 
þegar nýi æfinga- og keppnisgrasvöllurinn 
var tekinn í notkun árið 2012 og leikmenn 
Þróttar þurftu ekki lengur að skammast sín 
fyrir heimavöllinn sinn. Nú eru næstum 30 
ár liðin síðan íþróttamiðstöðin var byggð og 
er ég á því að nú sé kominn tími á að taka 
næsta skref og að iðkendur Þróttar fái gervi-
grasvöll til að æfa á yfir veturinn en það er 
nokkuð ljóst að það er orðið barn síns tíma að 
fótboltakrakkar æfi allan veturinn á parketi.

þessum hætti og stimpla sig inn fyrir alvöru í 
knattspyrnusögu Suðurnesja og kannski upp-
hafið að velgengni félagsins næstu árin þar á 
eftir.
 
Hvaða karakterar eru eftirminnilegir og 
hvers vegna?
Ég veit varla hvar ég á að byrja hér því í Þrótti 
á þessum tíma voru miklir karakterar. Fyrsta 
verð ég að nefna Matta og Gunna, með sín-
um eldmóði hafa þeir að öðrum ólöstuðum 
lagt grunninn að uppgangi félagsins síðasta 
áratug með fórnfúsu starfi. Þeir eru ein-
faldlega þannig gerðir að þeir laða fólk að 
sér sem hefur óbilandi trú á þeim. Þá voru 
margir skemmtilegir leikmenn eins og Reyn-
ir, gengið sem ég fékk að norðan með tví-
burana Hauk og Hinrik í broddi fylkingar, 
Frikki markmaður, Jói markvörður, Grind-
víkingarnir með Palla Guðmunds í broddi 
fylkingar, Garðar Geirs og fleiri góðir sem of 
langt mál yrði að telja upp hér.
 
Hverjar voru helstu áskorarnirnar?
Að byggja upp nýtt lið, að sannfæra leikmenn 
um að koma í þessa vegferð með okkur í Vog-
um, að fá alla þessa stráka úr Grindavík og að 
norðan með okkur sem mynduðu ákveðinn 
kjarna, að halda Magga Óla góðum því hann 
sætti sig aldrei við að vera á bekknum, að 
halda Matta og Gunna niðri á jörðinni svo 
eitthvað sé nefnt.
 
Hver var hápunkturinn?
Hér er af ýmsu að taka. Ég virkilega naut 
þessa ferðalags og þarna eignaðist ég marga 
kæra vini sem ég er enn í góðu sambandi 
við. En út frá árangri þá má segja að þessu 
tvö ár sem ég þjálfaði liðið og aðstoðaði 
Matta og Gunna við uppbygginguna að þá 
tók Þróttur tvö risastór skref í rétta átt. Fyrra 
árið vorum við hársbreidd frá því að komast 
í úrslitakeppnina sem var langbesti árangur 
félagsins frá upphafi. Seinna árið komumst 
við í úrslitakeppnina með glæsibrag, lögðum 
KFG í 8 liða úrslitum en töpuðum naumlega 
fyrir Álftanesi í undanúrslitum í hörkuleikj-
um. Þar með var teningunum kastað og við 
tók mikill uppgangstími þar sem félagið fór 
upp um tvær deildir á nokkrum árum. En 
einhvers staðar verður svona vegferð að byrja 
og lykilatriði að það sé á góðum grunni sem 
Matti og Gunni bjuggu til.
 
Hvað þarf Þróttur að bæta í umgjörð sinni 
til að vera í fremstu röð?
Hér er mikilvægt að bæta æfingaaðstöðuna 
yfir vetrartímann sem nýtist barna- og ung-
lingastarfinu og svo afreksstarfinu. Einnig 
eru mikil tækifæri í kvennaboltanum. Það 
þarf að setja gervigrasvöll með lýsingu svo 
Þróttur verði samkeppnisfær í framtíðinni. 
Þá þarf að styðja vel við bakið á fótboltanum 
og allri íþróttastarfsemi í samfélaginu, t.d. af 
sveitarfélaginu, sem er grunnurinn að fram-
tíð félagsins.
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Knattspyrna hefur verið fyrirferðarmikil síð-
ustu áratugi hjá UMFÞ. Það er stefna félagsins 
að halda úti starfsemi í 7 manna flokkum og 
senda lið til leiks á öll stærri mót sumarsins 
ásamt því að taka þátt í Íslandsmóti. Það þótti 
merkilegt árin 1990 - 1991 er UMFÞ sendi 
tvö lið til leiks í fimmta flokki karla og eitt 
lið í kvennaflokki. Æfingar fóru þá fram á 
malarvellinum þar sem tjaldsvæðið er nú og 
í gömlu Glaðheimum yfir vetrarmánuðina. 
Auk þess hafði félagið einn tíma á viku til 
afnota í íþróttahúsum í nágrannasveitarfélög-
um. Það varð mikil lyftistöng fyrir íþróttastarf 
í Vogum er íþróttahúsið var tekið í notkun 
árið 1992. Sömuleiðis kom mikill meðbyr í 
barna- og unglingastarfið er nýtt og glæsi-
legt knattspyrnusvæði var tekið í notkun 
árið 2012. Í kjölfarið fjölgaði iðkendum hratt 
og þá sérstaklega stelpum en á tímabili voru 
fleiri stelpur en strákar að æfa knattspyrnu. 
Þróttur átti lið á öllum stærri sumarmótunum 
í karla- og kvennaflokki árin 2015 til 2018.
Sjö manna flokkarnir í knattspyrnu eru undir-
staðan í barna- og unglingastarfi UMFÞ. Í 
gegnum árin hefur skapast hefð fyrir því að 
krakkarnir fari annað er komið er í 11 manna 
bolta í fjórða og þriðja flokki. Forsenda allrar 
velgengni í knattspyrnu er samblanda af sam-

heldni bæjarbúa, faglegum þjálfurum, stjórn, 
virku foreldrafélagi og öflugum foreldrum 
sem halda utan um flokka sinna barna. 
Félagið hefur náð undraverðum árangri 
á köflum og ber helst að nefna sigur á N1 
mótinu árið 2015 í keppni D-liða. Þróttur 
endaði í 2. sæti á Shellmótinu árið 2000 í 
keppni A-liða sem kallast nú Orkumótið. 
Einnig tókst félaginu að sigra nokkrum sinn-
um Suðurnesjamót í bæði A-liða og B-liða 
áður en mótið lagðist af fyrir um tíu árum. 
Félagið hefur notið góðs af uppgangi meist-
araflokks seinustu ár og fengið hærri að-
ildarstyrki sem er mikilvæg innspýting í laun 
þjálfara hjá félaginu í öllu barnastarfi félags-
ins. Á næstu árum er mikilvægt að hlúa vel 
að krökkunum í 8., 7., 6., og 5. flokki. Með 
samstilltu átaki félagsmanna, forráðamanna 
og félagsins í heild þá getum við blómstrað á 
öllum vígstöðvum. Markmið félagsins er og 
verður að senda lið til leiks í öllum þessum 
flokkum á næstu árum. Það munar um hvern 
iðkanda í fámennu bæjarfélagi eins og okk-
ar. Hafa skal í huga að minni bæjarfélög með 
færri börn eru með fleiri lið í barnastarfinu 
en Þróttur Vogum. Við þurfum að finna réttu 
formúluna. Það verður eitt af stærri verkefn-
um félagsins að setjast niður og kortleggja 

starfið og móta það til framtíðar.
Aðstaða til knattspyrnuiðkunar í Sveitar-
félaginu Vogum er orðin þannig að við hjá 
UMFÞ erum farin að hafa áhyggjur af þróun 
mála og er nauðsynlegt að farið verði í úrbæt-
ur eða stefnumótandi aðgerðir þar sem allir 
róa í sömu átt. Þetta er samfélagslegt vanda-
mál. Tveir grasvellir nýtast félaginu fyrir 
knattspyrnu yfir sumartímann og geta tveir til 
sex flokkar æft á sama tíma. Þetta eru frábær-
ar aðstæður sem eru félaginu og Sveitarfé-
laginu Vogum til mikils sóma. Aðstæður yfir 
vetrarmánuði eru hins vegar íþróttahúsið og 
sparkvöllurinn. Þetta er farið að valda brott-
falli iðkenda og foreldrar leita annað með 
börnin sín þar sem aðstæður til knattspyrnu-
iðkunar eru betri. Knattspyrnan er í dag skil-
greind sem heilsársíþrótt og því mikilvægt að 
aðstaða sé góð bæði að vetri til og á sumrin. 
Auk þess mun bætt aðstaða fjölga iðkendum á 
öllum aldri sem vilja stunda knattspyrnu. Við 
þurfum að fara horfa til framtíðar þegar kem-
ur að íþróttamálum í Sveitarfélaginu Vogum. 
Það liggur fyrir að íbúum muni fjölga hratt 
næstu árin. Góð aðstaða laðar að og heldur í 
fagfólk; góð aðstaða elur upp fagfólk.

KNATTSPYRNA - YNGRI FLOKKAR

ÚLFUR BLANDON
Hvers vegna fórstu að þjálfa í Vogum?
Það sem heillaði var áhuginn og metnaður-
inn í félaginu og hjá þeim sem stóðu næst 
liðinu. Ég vissi að eftir ótalmörg samtöl við 
stjórn Þróttar að ég væri að fara inn í gott 
starfsumhverfi, með góða umgjörð og síðast 
en ekki síst fólk sem var tilbúið að ganga alla 
leið til að láta hlutina ganga upp og í takti við 
mínar væntingar. 
 
Hvað er eftirminnilegast frá þessum tíma?
Samskipti við stjórn á öllum tímum dags. Það 
er að segja, öll símtölin og bollaleggingarnar á 
bak við tjöldin sem gerði starfið svo skemmti-
legt og lifandi. 
 
Rifjaðu upp skemmtilega sögu frá tíma þín-
um í Vogum?
Það er auðvitað fullt til að skemmtilegum 
sögum en það atvik sem situr einna mest í 
mér er þegar við vorum að spila á móti Sel-
fossi á þeirra gervigrasvelli sem á þeim tíma 
var með handónýtt gervigras. Það sem gerist 
er að Jordan Tyler slítur hnésinina beint fyrir 

framan bekkinn, smellurinn ómaði um allt og 
það sló þögn á bekkinn í fáeinar sekúndur, en 
við tók svo umhyggja og eining um að taka 
utan um leikmanninn sem lá sárþjáður á vell-
inum. Fótbolti er ekki alltaf dans á rósum.
 
Hvaða karakterar eru eftirminnilegir og 
hvers vegna?
Ég myndi segja Gilles Ondo og Andy Pew. 
Ondo var ótrúlega jákvæður, brosmildur og 
skemmtilegur karakter og Andy Pew mikill 
leiðtogi, metnaðarfullur og leikmaður sem 
gjörbreytti hugarfari leikmanna og dró þá 
með sér.
 
Hverjar voru helstu áskoranirnar?
Ég vil helst nefna tvo atriði, annars vegar 
að búa til lið með leikmönnum sem koma 
úr mörgum áttum og hafa það eina mark-
mið að spila fótbolta en eru ekki endilega í 
tengingu við klúbbinn fyrr en þeir mæta og 
upplifa metnaðinn og hins vegar það að halda 
sætinu sem búið að var að sækja í 2.deild. 
Miklar breytingar voru á hópnum á milli ára 
eins og hjá liðum með þennan strúktúr. Fyrra 
árið voru margir eldri leikmenn sem sáu sér 
ekki fært að taka slaginn og því þurfti að ein-
beita sér að því að sækja rétta leikmenn sem 
myndu hjálpa okkur innan sem utan vallar.

Hver var hápunkturinn?
Hápunkturinn var sennilega að vera í topp-
baráttunni alla fyrri umferðina árin 2018-
2019 og finna kraftinn og trúna hjá leik-
mönnum á mínu fyrsta tímabili í Vogunum. 
Við vorum í 2.sæti eftir níu umferðir sem var 
ótrúlegt verandi nýliðar og með svo til nýtt lið 
í höndunum. Þetta var mögnuð tilfinning og 
skemmtilegt að sjá að það er ýmislegt hægt að 
gera með gott fólk í félaginu, metnaðarfulla 
leikmenn og rétta stemningu.

Hvað þarf Þróttur að bæta í umgjörð sinni 
til að vera í fremstu röð?
Fyrst og fremst að fá gervigras á aðalvöllinn 
svo hægt sé að æfa allt árið um kring í Vogun-
um sem myndi gefa öllum þáttum sem snúa 
að liðinu meira vægi, og eins yngri flokka 
starfinu sem auðvitað er grunnurinn fyrir 
verðandi leikmenn félagsins.

you wanna work for, also good to have the 
likes of Bond and Unnar not the sharpest 
people but always bringing the dressing room 
together.
 
Hverjar voru helstu áskoranirnar?
The challenges will always be the amount of 
changes that go on, new players every season, 
but that will always be a challenge from a 
small town club.
 
Hver var hápunkturinn?
Highlight was lifting the trophy and being 
champions for promotion.
 
Hvað þarf Þróttur að bæta í umgjörð sinni 
til að vera í fremstu röð?
The club definitely needs to find stability in 
players and management around the club, 
try and build a bigger plan, and execute it. 
It’s capable for sure for bigger things and it’s 
proved it in the best when this happens anyt-
hing is possible. I believe Þróttur Vogum has 
a bright future for sure.
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Nafn: Karítas Talía Lindudóttir

Aldur: 12 að vera 13 ára

Áhugamál: Syngja, fimleikar og fótbolti

Uppáhalds íþrótt? Fimleikar og fótbolti

Hvað finnst þér skemmtilegast við að æfa íþróttir? 
Að eignast nýja vini og keppa

Fyrsta orðið sem þér dettur í hug þegar þú hugsar um Þrótt? Matti

Skemmtileg minning með Þrótti? TM mótið og Salou

Uppáhalds Þróttarinn þinn? Dagur

Afmæliskveðja: Innilega til hamingju með afmælið Þróttur og takk fyrir allt.

Nafn: Sylvía Sigurbjörg Gunnarsdóttir

Aldur: 13 ára

Áhugamál: Fótbolti og söngur

Uppáhalds íþrótt? Fótbolti

Hvað finnst þér skemmtilegast við að æfa íþróttir? Félagsskapurinn

Fyrsta orðið sem þér dettur í hug þegar þú hugsar um Þrótt? Fjör

Skemmtileg minning með Þrótti? Fótboltaferð til Salou og gistipartý uppi í 
íþróttahúsi

Uppáhalds Þróttarinn þinn? Dagur

Afmæliskveðja: Til hamingju með stórafmælið.

Nafn: Alex Örn Skúlason

Aldur: 14

Áhugamál: fótbolti, körfubolti og ræktin

Uppáhalds íþrótt? Fótbolti

Hvað finnst þér skemmtilegast við að æfa íþróttir? Félagsskapurinn

Fyrsta orðið sem þér dettur í hug þegar þú hugsar um Þrótt? Félagsska-
purinn

Skemmtileg minning með Þrótti? Spánarferðin og N1 mótið

Uppáhalds Þróttarinn þinn ? Dagur

Nafn: Kristján Karl Kay Frandsen

Aldur: 14 ára

Áhugamál: Íþróttir og tölvur

Uppáhalds íþrótt? Fótbolti og karfa

Hvað finnst þér skemmtilegast við að æfa íþróttir? Að verða betri

Fyrsta orðið sem þér dettur í hug þegar þú hugsar um Þrótt? Fótbolti

Skemmtileg minning með Þrótti? Að spila með meistaraflokki og 
Spánarferðin í sumar

Uppáhalds Þróttarinn þinn? Matti

Afmæliskveðja:  Til hamingju með afmælið Þróttur

UNGIR 
ÞRÓTTARAR

Karítas Talía og Sylvía Sigurbjörg.

Frá hægri: 
Kristján Karl er 

yngsti leik-
maður í sögu 

Lengjudeildar 
frá upphafi. 

Með honum á 
myndinni er 

Filip Örn. Leik-
maður Þróttar.

SJÁLFBOÐALIÐADAGURINN
Alþjóðlegi sjálfboðaliðadagurinn er 5. desember ár hvert og hefur 
Þróttur haldið upp á hann síðan árið 2018.  Sjálfboðaliðum er boðið 
og þá eiga allir saman góða kvöldstund þar sem boðið er upp á lamba-
kjöt og bernaise. Fjöldi fólks kemur að starfi Þróttar á hverju ári og án 
þeirra væri ekki hægt að sinna öllum þeim verkefnum sem Þróttur 
sinnir. Mikilvægt er að halda vel utan um sjálfboðaliðana okkar og 
þakka þeim fyrir þeirra óeigingjarna starf í þágu félagsins. Því miður 
hefur sjálfboðaliðadagurinn fallið niður seinustu ár vegna heimsfar-
aldurs og því mikil tilhlökkun að geta haldið hann hátíðlegan á þessu 
ári! Allir bæjarbúar geta lagt sitt af mörkum við að gera gott íþrótta-
starf betra. Ungmennafélagið hvetur alla bæjarbúa til að koma á ein-
hvern hátt að starfi félagsins. Hægt er að taka þátt í starfinu með ýmsu 
móti.



34 35
ÞRÓTTUR 90 ÁRA ÞRÓTTUR 90 ÁRA

Aðalstjórn UMFÞ og stjórn knattspyrnudeildar Þróttar fagna glæsilegum sigri félagsins haustið 2021.

“ÁRANGRI 
HEFUR 

ALDREI VER-
IÐ NÁÐ ÁN 

ÞESS AÐ 
AÐHAFAST 
EKKI NEITT”

HAMINGJUÓSKIR Í
TILEFNI DAGSINS

UMFÞ
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Ungmennafélagið hefur þurft að sætta sig við fækkun iðkenda í flest-
um greinum hjá félaginu. Það koma hæðir og það koma lægðir í öllu 
íþrótta- og félagsstarfi. Hvort brottfallið tengist heimsfaraldri sem 
gekk yfir er erfitt að segja. En stjórn félagsins hefur unnið að því að 
leita leiða til þess að takast á við þetta erfiða verkefni. Varð þá til hug-
myndin um Fjölsport.
Fjölsportið er fyrir börn og unglinga sem hafa stundað júdó eða sund 
og falla þá þessar tvær greinar undir fjölsportið. Markmið félagsins 

með þessum breytingum er að stuðla að fjölbreyttari hreyfingu barna 
og annarra ungmenna sem ýtir undir meiri hreyfigetu. Fjölsportið 
mun höfða til fleiri iðkenda sem fá frekari tækifæri til íþróttaiðkunar. 
Boðið verður meðal annars upp á fótbolta, handbolta, körfubolta, blak, 
skotbolta, fimleika, dans, frjálsar íþróttir, glímu, júdó, taekwondo, 
karate, borðtennis, badminton, frisbígolf, sund, crossfit, klifur, hesta-
mennsku, hlaup og svo framvegis. Þess vegna ættu allir að hafa gaman 
af þessu fjölbreytta fyrirkomulagi. Jana Lind er þjálfari fjölsports.

FJÖLSPORT

HEILLAÐI MIG UPP ÚR SKÓNUM
Her mann Hreiðars son tók við 2. deild arliði Þrótt ar úr Vog um á 
dög un um. Her mann, sem lék tæp lega 500 leiki á Englandi á sín um 
tíma, tek ur við af Brynj ari Gests syni sem glím ir við veik indi. 

Í spjalli við Valtý Björn Val týs son í þætt in um Mín skoðun á Sport 
FM seg ir Her mann að Marteinn Ægis son, fram kvæmda stjóri fé-
lags ins, hafi verið snögg ur að sann færa sig. 

„Staðan hjá þeim var sú að Brynj ar Gests son, sem er bú inn að 
vinna frá bært starf þarna, á víst í veik ind um, þannig hann sagði 
starfi sínu lausu. Ég fór á fund með Marteini fram kvæmda stjóra og 
hann heillaði mig upp úr skón um. Hann er með ástríðu fyr ir sín um 
klúbb, sín um fót bolta og sam fé lag inu í Vog um,“ sagði Her mann. 

Her mann hef ur stýrt sinni fyrstu æfi ngu í Vog un um, en liðið leik ur 
við Völsung á Húsa vík á morg un. „Maður er að skoða þetta núna, 
ég er bú inn að fara á eina æfi ngu og ég er að afla mér upp lýs inga 
um önn ur lið. Það er fínt að fá skemmti leg an úti leik strax í fyrsta 
leik,“ sagði Her mann.

ÞRÓTTARAR Í SAMSTARF VIÐ KYN LÍF-
STÆKJA VERSLUN OG VILJA FJÖLGUN
Í þrótta fé lagið Þróttur Vogum reynir að gera sitt til þess að stuðla 
að fjölgun iðk enda í fé laginu og nú hefur fé lagið tekið höndum 
saman með kyn líf stækja versluninni Blush til þess að ýta undir 
fjölgun í bæjar fé laginu. Fé lagið boðar nú til Ástar mánaðar Þróttar.
Í til kynningu frá fé laginu á samfélagsmiðlum segir að í búar Vog-
anna séu hvattir til þess að fagna ástinni í ástar mánuði Þróttar og 
vonast fé lagið til þess að sá fögnuður beri af sér á vöxt. Nem endum 
hefur fækkað í grunn skóla sveitar felagsins og þá hefur iðk endum 
sömu leiðis fækkað í barna og ung linga starfi Ung menna fé lagi 
Þróttar Vogum.
„Allir í búar í Vogum fá 10% af slátt af unaðs vörum BLUSH í 
septem ber með kóðanum Vogar10 - Gildir af slátturinn ekki af 
getnaðar vörnum,” segir í til kynningu frá fé laginu.
Ekki nóg með það heldur öll börn sem fæðast í maí og júní á 
næsta ári fá svo frítt í í þrótta skóla barna 2025 til 2027.
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 „HEY, ekki spyrja hvað Þróttur getur gert fyrir ykkur, hvað getið þið 
gert fyrir Þrótt?“ sagði Gummi Franz ákveðinn við okkur þegar við 
vorum í 5. flokki í fótbolta. Það þurfti að raka malarvöllinn fyrir æf-
ingu eða fara með búningasettið heim eftir leiki þar sem foreldrar okk-
ar sáu um að þvo búningana eða sortera dósir í kjallaranum hjá Helga 
og Júlíu. Þróttur var með tvö lið í Íslandsmótinu á þessum tíma og ef 
þú mættir ekki á æfingu þá varstu settur í B liðið. Gummi gaf enga af-
slætti hvað varðar mætingasókn en Gummi hafði samt tíma fyrir okk-
ur öll utan vallar enda alltaf 20 hjól í innkeyrslunni heima hjá honum 
á sumrin. Þetta gat ekki verið betra, hann og Ingileif kona hans áttu 
heima á Hafnargötunni beint á móti fótboltavellinum. Við töpuðum 
ekki mörgum leikjum á mölinni enda með gargandi mæður okkar á 
hliðarlínunni sem létu vel í sér heyra á öllum leikjum. Dómgæslan var 
okkur hliðholl í flestum heimaleikjum. Gísli Brynjólfsson dæmdi alla 
leiki og hann var með reglurnar á hreinu. Auk þess, átti hann stundum 
til að láta okkur heyra það í miðjum leik ef honum fannst við ekki 
spila nógu vel. Við fórum í alla útileiki keyrandi á Mitsubishi L300 í 
eigu Valdimar ehf. Ef það var ekki pláss fyrir alla í vinnubílnum, fór 
restin af hópnum með Hrönn mömmu hans Vignis á Saab-inum eða 
pabbi skutlaði okkur á Lödunni. Það hjálpuðust allir að og ekki til nein 
vandamál.
Gummi Brynjólfs þjálfaði svo okkur í 6. flokki og stimplaði í okkur 
að „berjast eins og fimmtíu ljón“ í öllum leikjum og hann alltaf með 
þessa blessuðu möppu í fanginu. Öllu gamni slepptu þá er þetta ennþá 
stimplað í okkur strákana að berjast eins og fimmtíu ljón. Okkur þótti 
nú ekkert leiðinlegt að fá að berjast eins og ljón í öllum leikjum. Við 
vorum komnir með það orð á okkur að vera tuddar frá Vogum. Bár-

um það nafn stoltir og sérstaklega Jón Grétar frændi sem gat stund-
um verið algjör fantur á vellinum. Atli fyrirliði var með hæðina frá 
Halakotsættinni, yfirleitt stærri en báðir þjálfararnir til samans. Ég tók 
skriðtæklingu og þurfti ekki að hafa neinar áhyggjur af afleiðingunum. 
Atli og Jón Grétar voru mættir tilbúnir til að verja mig ef einhver ætl-
aði að gefa mér á lúðurinn. Vignir með vinstri fótinn sem gaf okkur 
eitt mark í forgjöf. Það var ekki að ástæðulausu að árgangar ´78 til 
’81 spiluðu reglulega til verðlauna og voru eftirsóttir þegar komið var 
á stærri völl. Ég ásamt liðsfélögum mínum tókum þátt í öllum þeim 
íþróttagreinum sem í boði voru á þessum tíma. Borðtennis í Glað-
heimum, skák, íþróttanámskeið á sumrin, handbolti, körfubolti og allt 
hitt líka. Á þessum árum eignaðist ég mína bestu vini sem ég held 
ennþá góðu sambandi við í dag. Við notum viðburði tengda Þrótti til 
að hittast á hverju ári og því má með sanni segja að uppeldisstarf for-
ystufólks í UMFÞ á þessum árum hafi verið algjörlega til fyrirmyndar 
þó ég segi sjálfur frá.
Og hvers vegna er ég að rifja þetta allt upp hér og nú? Jú vegna þess 
að þrátt fyrir að Þróttur hafi vaxið mikið, bæði hvað umsvif varðar og 
árangur, þá erum við enn lítið félag á landsmælikvarða. Við þurfum 
því ennþá að nota gamla góða hugarfarið, ekki bara stundum, heldur 
alltaf. Við þurfum að hugsa um hvað við getum gert fyrir Þrótt og 
berjast fyrir því eins og fimmtíu ljón!
Til hamingju með daginn allir Þróttarar nær og fjær.

Með Þróttarakveðju, Marteinn Ægisson
Framkvæmdastjóri Þróttar

BERJUMST SEM FIMMTÍU LJÓN!

GULLKISTAN 

ÞÁTTTAKENDUR Í FRJÁLSÍÞRÓTTAMÓTI 
ÁSAMT ÞJÁLFARA ÁRIÐ 1992

VERIÐ AÐ TYRFA GAMLA 
FÓTBOLTAVÖLLINN Í KRINGUM 1993

HÓPUR UNGRA KNATTSPYRNUMANNA, 
VIÐ GAMLA VALLARHÚSIÐ 

LEIKIR Í ARAGERÐI Á SUMARDAGINN FYRSTA 
(ÁR EKKI VITAÐ)

LANDSMÓT UNGLINGA Á DALVÍK 1992

VIGNIR MÁR EIÐSSON, 
ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS 1993



… nýtt bragð

Dýfið og þér
munuð finna


