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Farin að venjast

hasarnum
Una Sighvatsdóttir,
upplýsingafulltrúi Atlantshafsbandalagsins
í Kabúl, lýsir ævintýralegri dvöl sinni í
herstöð í höfuðborg
hins stríðshrjáða
Afganistans.

➛16

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Heiðrar
kerlingabækur
Guðrúnar
frá Lundi
➛24

PLÚS 3 SÉRBLÖÐ ● FÓLK ● ÁFRAM ÍSLAND ● ATVINNA

Fjársjóður í
Minden gæti verið
milljarða virði ➛2

Stríðshelgi
fram undan
hjá MMA
stjörnunum
okkar ➛22

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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LAUGARDAGUR

Eftirvænting hjá leikmönnum og aðdáendum

Veður

Suðvestan 3-10 m/s og víða skúrir á
morgun, laugardag. Heldur hvassara
við suðausturströndina síðdegis.
Hiti 10 til 17 stig, hlýjast á Norðaustur- og Austurlandi. SJÁ SÍÐU 36

Við Jökulsárlón. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ríkið vill tekjur
af Jökulsárlóni

Heiðar Orri
fannst látinn

Í viðræðum
um kaup á
Frjálsri verslun
VIÐSKIPTI Útgáfufélagið Myllusetur,
sem á og rekur Viðskiptablaðið, hefur
rætt við forsvarsmenn útgáfufélagsins
Heims um kaup á viðskiptatímaritinu
Frjálsri verslun, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. Viðræðurnar eru
langt á veg komnar og má reikna með
niðurstöðu úr þeim innan tíðar.
Forsvarsmenn Heims hafa um
nokkurt skeið leitað nýrra eigenda
að Frjálsri verslun. Þau systkini
Jóhannes, Jón og Steinunn tóku
við rekstri félagsins af föður sínum,
Benedikt Jóhannessyni fjármálaráðherra, í lok síðasta árs. Samtals eiga
þau um 75 prósenta hlut í félaginu. Í
kjölfarið hefur félagið dregið saman
seglin og selt meðal annars tímaritin
Vísbendingu, Iceland Review og Ský.
Öllu starfsfólki Heims var sagt upp
fyrr í sumar. – kij

Frá kr.

6. ágúst í 7 nætur

60.920

21
FYRIR

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

LÖGREGLUMÁL Heiðar Orri Þorleifsson, sem Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsti eftir fyrr í vikunni,
fannst látinn um hádegisbil í gær. Í
tilkynningu frá lögreglunni segir að
ekki sé talið að andlátið hafi borið
að með saknæmum hætti. Fjölskylda
Heiðars Orra vill koma á framfæri
þökkum til þeirra sem aðstoðuðu
við leitina. Heiðar Orri var fæddur
14. júlí 1986 og hefði því orðið 31 árs
gamall í gær. – jhh

Leikmenn kvennalandsliðsins í knattspyrnu héldu til Hollands í gær þar sem liðið spilar á EM. Kveðjuathöfn var haldin fyrir stelpurnar í Flugstöð
Leifs Eiríkssonar og var sýnt frá henni beint á fréttavefnum Vísi. Fyrsti leikur Íslands er gegn Frökkum í Tilburg á þriðjudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

á flugsæti
m/gistingu

Fjöldi
gistivalkosta
í boði

FLUGSÆTI

STJÓRNSÝSLA Fjármálaráðuneytið
segir mikilvægt að ríkið fái tekjur
af Felli í „eðlilegu hlutfalli við þann
mikla kostnað sem lagt hefur verið í
vegna kaupa á jörðinni“. Þetta segir í
umsögn ráðuneytisins til umhverfisráðuneytisins sem vill friðlýsa Fell og
innlima í Vatnajökulsþjóðgarð.
Mikill rekstur er í landi Fells vegna
útsýnisferða og annars við Jökulsárlón. Fjármálaráðuneytið segir að
verið sé að setja saman starfshóp
sem móta eigi almennan ramma utan
um sérleyfissamninga vegna nýtingar
lands í eigu ríkisins. „Gert er ráð fyrir
að þær tillögur liggi fyrir síðar á þessu
ári og að þær muni væntanlega gilda
um allt land í eigu ríkisins.“
Ríkið neytti forkaupsréttar þegar
fyrri eigendur höfðu samið um sölu
á Felli til einkaaðila og greiðir 1.520
milljónir króna fyrir. – gar

ÁÐUR KR.

79.900
NÚ KR.

39.950

Allt að

39.950 kr.

Bókaðu sól á

afsl. á mann

COSTA DEL SOL
Ms Aguamarina
Suites

Netverð á mann frá kr. 60.920 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í stúdíó. Netverð á mann frá kr. 80.645
m.v. 2 fullorðna í stúdíó.

Fjársjóðskista í Minden
gæti geymt 12 milljarða
Ef gull er í kistu sem fjársjóðsleitarmenn vilja ná úr flaki þýska skipsins Minden
gæti það verið tólf milljarða króna virði. Ekki eru til heimildir um verðmætan
farm. Þýskur bankastarfsmaður í Suður-Ameríku kom um borð á elleftu stundu.
FJÁRSJÓÐSLEIT Kassi sem breska
fyrirtækið Advanced Marine Services vill koma höndum yfir og liggur
í flaki þýska flutningaskipsins Minden gæti rúmað gull fyrir meira en tólf
milljarða króna.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í
gær hefur AMS í starfsleyfisumsókn
til Umhverfisstofnunar sagst hafa
fundið áhugaverðan kassa í póstherbergi undir efsta þilfari Minden.
Segist fyrirtækið telja að í kassanum
séu verðmætir málmar.
Samkvæmt mati AMS á stærð
kassans gæti hann verið um það
bil 0,2 rúmmetrar. Slíkur kassi gæti
rúmað hátt í fjögur tonn af gulli.
Sé verðmætur málmur í kassanum
og sé sá málmur gull gæti því verið
um gríðarleg auðævi að tefla. Ef þar
væru til dæmis þrjú tonn af gulli
væri markaðsverðmæti þess liðlega
12 milljarðar króna.
Ekki er gefið upp af hálfu AMS
nákvæmlega hvaða verðmætu
málma fyrirtækið telur vera í kassanum. Aðspurður útilokar Agnar
Bragi Bragason, lögfræðingur hjá
Umhverfisstofnun, ekki að það gætu
verið málmar á borð við gull eða
silfur. „Það gæti bara vel verið en ég
veit það ekki,“ svarar hann.
AMS telur Minden og allt sem
er í flakinu ekki tilheyra neinum.
Skipið hafi legið óhreyft á hafsbotni
frá því áhöfnin sökkti því fyrir nærri
78 árum og enginn gert tilraun til
að endurheimta það. Ætlunin sé
að skera gat á skrokk skipsins til að
ná kassanum út, lyfta honum upp á
yfirborðið og flytja til Bretlands.
Ítarlega var fjallað um Mindenmálið í Fréttablaðinu 29. apríl síð-

Um borð í Minden 13. apríl síðastlðinn
Áhugaverður
kassi, vilja
fjarlægja
kassann.

Stærð u.þ.b.
100x45x45
cm

Sérstyrkt
rými í
póstherbergi.

Kassi sem AMS vill skyggnast í er í sérstyrktu rými undir efsta þilfari Minden
sem liggur á 2.242 metra dýpi um 120 mílur undan Íslandi. MYND/AMS

Ekki er útilokað að
málmar á borð við gull eða
silfur séu í kassanum um
borð í Minden.
astliðinn. Sagt var frá því að engar
heimildir bentu til þess að verðmætur farmur hefði verið um borð
er Minden sigldi frá Ríó í Brasilíu
áleiðis til Þýskalands þegar heimsstyrjöldin síðari var að brjótast út.
Hins vegar kom fram að stuttu
fyrir brottför 6. september 1939
hefðu komið tveir menn frá fyrirtækinu Stolze og Co. og einn starfsmaður

Banco Germanico og viljað sigla með
skipinu sem farþegar. Banco Germanico hafi verið dótturfyrirtæki
þýsku bankanna Dresdner Bank og
Darmstädter und Nationalbank og
starfað í Suður-Ameríku.
Í gær rann út frestur ýmissa stofnana auk utanríkisráðuneytisins til að
senda Umhverfisstofnun umsagnir
vegna beiðni AMS um starfsleyfi til
að skera gat á Minden. Ekki fengust upplýsingar í gær um hvaða
umsagnir hefðu borist en þess er
vænst að utanríkisráðuneytið geri í
umsögn sinni grein fyrir lagalegum
álitamálum varðandi eignarhald og
umráðarétt yfir Minden.
gar@frettabladid.is

Sigraðu sumarið
á hraðasta farsímanetinu

Hraðasta farsímanetið í bústaðinn
Bættu Gagnakorti fyrir 4G búnaðinn og snjalltækin við farsímaáskriftina þína og samnýttu gagnamagnið fyrir alla fjölskylduna.

4G beinir

4G MiFi

TILBOÐSVERÐ

TILBOÐSVERÐ

Fullt verð: 25.990 kr.

Fullt verð: 15.990 kr.

9.990 kr.*

4.990 kr.*

Hækkar þú partýið
upp í ellefu?
SOUNDBOKS krafthátalarinn þolir
nánast hvað sem er. Hljómgæði,
rafhlaða sem endist og endist og
bassi sem fær jörðina til að skjálfa.

*Verð miðast við sex mánaða samning í farsímaáskrift eða netpakka með 10 GB gagnamagni eða meira.

SOUNDBOKS

119.990 kr.

B
30 G

öllum
með mar**
a
j
g
l
f y um í su
sím

TVIST 10614

Fáðu Samsung úr á
fantagóðu verði þegar
þú kaupir Galaxy S8
Gear Fit 2

4.990 kr.
Fullt verð: 29.990 kr.

Samsung Galaxy S8 64 GB

Samsung Galaxy S8+ 64 GB

109.990 kr.

119.990 kr.

**Gildir fyrir Endalausar áskriftarleiðir til 1. september. 10 GB bætast við áskriftina mánaðarlega í þrjá mánuði.

Gear S3

19.990 kr.
Fullt verð: 59.990 kr.

Þeir sem kaupa Gear S3 með
Galaxy S8 fá Samsung Level Active
heyrnatól í kaupbæti.

Kíktu í verslanir Símans í Kringlunni, Smáralind, Ármúla 25 eða Glerártorgi.

siminn.is/sumarvorur
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135

milljónir króna

fram úr áætlun fara framkvæmdir við
endurbætur á Sundlaug Akureyrar.
Áttu þær að kosta 270 milljónir en
munu kosta 405 milljónir hið minnsta.

9,1

milljarð króna
rukkaði Bláa lónið viðskiptavini um
á síðasta ári. Þá námu tekjur Jarðbaðanna við Mývatn 725 milljónum króna
og Fontana 372 milljónum.

Þrjú í fréttum
Réttlæti,
þrautseigja og
starf hjá ÖSE
Ragnheiður Stefánsdóttir

fyrrverandi starfsmaður Hríms
sagði málið ekki
snúast um peninga heldur að
það hefði verið
brotið á sér eftir
að kærunefnd
jafnréttismála
úrskurðaði að
Hrím hönnunarhús
hefði brotið gegn ákvæðum
jafnréttislaga með því að borga
henni lægri laun en starfsbróður
hennar.

Hörður Ragnarsson

hjólreiðakappi
sagðist strax farinn
að huga að næsta
móti þrátt fyrir
alvarlegt slys um
síðustu helgi í
Kia Gullhringnum á Laugarvatni.
Hörður var útskrifaður af sjúkrahúsi á þriðjudag og er
alveg skýr í þeirri skoðun sinni að
engum sé um að kenna.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

fyrrverandi utanríkisráðherra
verður skipuð forstjóri Lýðræðis- og
mannréttindaskrifstofu
Öryggis- og
samvinnustofnunar Evrópu
(ODIHR) í næstu
viku. Skipun hennar
er liður í sáttatillögu sem binda á
enda á mánaðalangar deilur innan
Öryggis- og samvinnustofnunar
Evrópu (ÖSE) um hvaða ríki skuli
hljóta fjórar háar stöður innan
stofnunarinnar.
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hlut hefur Aron Einar
Gunnarsson, fyrirliði
karlalandsliðsins í
knattspyrnu, eignast í
Bjórböðunum. Eru
þau rekin við hlið
Bruggsmiðjunnar Kalda
á Árskógssandi.

LAUGARDAGUR

58

manna

2.242 metrar
eru frá yfirborði sjávar og niður að
þýska flutningaskipinu Minden.
Félagið Advanced Marine Services vill
starfsleyfi til að ná í kassa með góðmálmum sem það kveðst hafa fundið í
póstherbergi skipsins.

hópur eldri borgara og annarra safnaðarmeðlima Áskirkju þurfti að horfa
á eftir Herjólfi í gegnum móðugler eftir
að rútufyrirtæki týndi bókun þeirra.

13 milljónir
króna kostaði ný auglýsingaherferð
ÁTVR er nefnist Röðin. Er Vínbúðin
sökuð um að bruðla með almannafé.

Viðbrögðin hafa rétt við bakið
á þolendum Róberts Downey

Vinna er hafin við frumvarp sem dómsmálaráðherra ætlar að leggja fram í haust, um breytingar á uppreist
æru. Faðir stelpu sem hefur orðið fyrir ofbeldi fagnar frumvarpinu og vill halda áfram að ræða þessi mál.
Enn fást engin svör frá ráðuneyti um hver það var sem veitti umsögn vegna óskar Róberts um uppreist æru,
SAMFÉLAG „Ég er mjög ánægður með
að hún sé að skoða þetta ferli. Það er
byrjunin. Við höfum sagt að þetta sé
undarlegt ferli. Þegar tilfelli Róberts
Árna kemur upp, þar sem maður sem
hefur aldrei játað en er dæmdur fær
uppreist æru í gegnum ráðuneytið,
þá finnst mér frábært að hún ætli
að endurskoða þetta,“ segir Bergur
Þór Ingólfsson, leikari og leikstjóri,
um þá ákvörðum Sigríðar Andersen
dómsmálaráðherra að leggja fram
frumvarp í haust um fyrirhugaðar
breytingar sem varða uppreist æru.
Vinna við gerð frumvarpsins er þegar
hafin.
Bergur Þór er faðir stúlku sem
Robert Downey, áður Róbert Árni
Hreiðarsson, braut á. Róbert fékk
uppreist æru sem hefur vakið gremju
margra og enn hafa engar upplýsingar fengist um hver það var sem mælti
með að hann fengi óflekkað mannorð. Morgunblaðið greindi frá því
í gær að til greina kæmi að afnema
heimild stjórnvalda í hegningarlögum til að veita einstaklingum
uppreist æru.
Bergur og Þröstur Leó Gunnarsson
skrifuðu pistil í Fréttablaðið sem fór
víða. Bergur segir að viðbrögðin
hafi verið mjög jákvæð og fjölmörg
á ýmsum miðlum og virkað sem
hvatning á þá félaga. „Þetta hefur rétt
aðeins við bakið á þolendum Róberts
Árna. Það er vakning um þessi málefni því þetta er ekki rétt. Við þurfum
að leiðrétta menningu okkar,“ segir
Bergur.
Hann segir að það eigi ekki að
vera nauðganir um hverja verslunar-

Almenningur hefur haft mikinn áhuga á breytingum á kynferðisbrotum undanfarin ár. Hér frá mótmælum við lögreglustöðina á Hverfisgötu þar sem mönnum hafði verið sleppt eftir rannsókn lögreglu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

mannahelgi. „Þessi mál eiga ekki að
fara í gegnum dómskerfið eins og þau
gera og ég finn fyrir mikilli þörf fólks
fyrir að leiðrétta og ræða þessi mál.
Þetta gerist orðið svo oft, er svo mikið
og almennt og næstum því viðtekin
venja. Ég skil þetta ekki.“
Bergur segir þörf á að ræða þessi
mál áfram og komast að niðurstöðu.

Þetta hefur rétt aðeins við bakið á þolendum
Róberts Árna. Það er vakning um þessi málefni því
þetta er ekki rétt. Við þurfum að leiðrétta
menningu okkar.
Bergur Þór Ingólfsson

benediktboas@365.is
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ÍSLENSKA/SIA.IS/LEX 85248 07/17

LIFÐU ÞIG
INN Í RX

Fáguð hönnun Lexus RX 450h tvinnar saman
formfegurð og háþróaða tækni í sportjeppa sem
grípur augað. Lifðu þig inn í akstur sem umbreytir
hugmyndum þínum um lúxus og gæði.
Verð frá 9.760.000 kr.
lexus.is

Lexus-Ísland | Kauptúni 6 | Garðabæ | Sími: 570 5400

RX

Frá kr.

159.995

28. ágúst í 10 nætur

m/dagsferð og
kveðjuhófi

JÓGA
H

á Krít

Jógakennari: Auður Bjarnadóttur

eimsferðir bjóða upp á jógaferð til hinnar grísku eyju
Krítar með Auði Bjarnadóttur jógakennara. Í þessari
ferð gefst tækifæri á að rækta líkama og sál við góðar
aðstæður í sólinni á þessari dásamlegu eyju. Krít lætur
engan ósnortinn með fegurð sinni, menningu, góðum mat
og yndislegum eyjaskeggjum!
Iðkun á hinni ævafornu hefð jóga nýtur sífellt aukinna
vinsælda. Við munum njóta lífsins við ástundun jóga og
slökunar á milli þess sem við leyfum sólargeislunum að
leika við líkamann eða skoðum okkur um á þessari fallegu
eyju; hvort sem er til að upplifa náttúruna eða fræðast um
sögu og menningu.

HELGISTAÐIR & ELAFONISI

SANTORINI

ENNEMM / SIA • NM83046

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

Í ferðinni verður boðið uppá morgunjóga, síðdegisjóga/
hugleiðslu ásamt kvöldhugleiðslu á fullu tungli. Þá verður
boðið upp á fyrirlestur um jógafræðin og vinnustofu
um leiðir til að finna vellíðan og jafnvægi í daglegu lífi.
Jafnframt verður farið í dagsferðina Helgistaðir & Elafonisi
sem er innifalin í ferðinni en unnt er að bóka á Krít
almennu kynnisferðirnar Hjarta Chania, Samariaglúfrið
og Santorini.
Auður Bjarnadóttir, sem rekur Jógasetrið, mun bjóða
upp á fjölbreytt jóga, hugleiðslu og slökun undir berum
himni. Auður hefur kennt jóga síðan árið 2000 og státar
af mörgum kennaraprófum í jóga, þ.á.m. Hatha/Ashtangajóga, Kundalini-jóga ásamt Yoga Nidra og Yoga Therapíu.
Auður elskar að kenna en líka að læra og lítur á sig sem
eilífan nemanda í jóga, og að lifa lífinu lifandi.
Krít er afar sjarmerandi staður fyrir ferð sem þessa, enda
er eyjan þekkt fyrir náttúrfegurð og kyrrð. Eyjan státar af
fjölbreyttum og fallegum strandlengjum, kristaltærum sjó
og stórkostlegu fjalllendi. Dvalið verður á íbúðahótelunum
Omega Apartments 3* og Toxo Apartments 3* sem bæði
eru staðsett á/við Platanias svæðið.

Frá kr. 159.995 m/dagsferð og kveðjuhófi

Netverð á mann frá kr. 159.995 m.v. 2 í íbúð.
Innifalið: Flug, skattar, innrituð taska, gisting, akstur til og frá flugvelli,
jóga, hugleiðsla og vinnustofa, dagsferðin Helgistaðir & Elafonisi,
kvöldverður án drykkja á kveðjuhófi.

595 1000
heimsferdir.is

– fáðu meira út úr fríinu
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Ofurjeppar og rútur
útlæg úr miðborginni
Í dag tekur gildi bann
við akstri hópbifreiða
og fjallajeppa um miðborgina. Íbúar fagna og
kallað er eftir harðari
aðgerðum víðar í borginni. En þeir sem aka
bílunum hafa gagnrýnt
ákvörðun borgarráðs.
SAMGÖNGUR Akstursbann hópbifreiða og breyttra fjallabíla tók gildi
í dag. Um 90 athugasemdir bárust
þegar tillagan var lögð fram í byrjun
árs og voru langflestir á því að ekki
væri nógu langt gengið.
Hverfisráð Hlíða hefur þannig
óskað eftir að þegar ákvörðunin um
akstursbannið kemur til endurskoðunar í haust verði skoðað að fara í
sams konar fyrirkomulag um rútubann inn í hverfi í Hlíðum, Holtum
og Norðurmýri og að skoðað verði
að koma upp sleppistæðum á völdum stöðum.
Margrét M. Norðdahl, formaður
hverfisráðsins, segir að ferðamönnum hafi fylgt margt jákvætt
en hún hefur áhyggjur af vaxandi
umferð. „Ferðamannastraumurinn er byrjaður að teygja sig inn í
hverfið okkar og honum hefur fylgt
margt jákvætt eins og uppbygging
á verslun og þjónustu en um leið er
mikil aukning á umferð. Við í hverfisráðinu viljum að það verði kannað
að koma upp fleiri sleppistæðum en
í þeim radíus sem er búið að leggja
upp með.“
Þverpólitísk samstaða var um
ákvörðunina og var unnið með
samtökum ferðaþjónustunnar að
henni. Alls eru þrettán sleppistæði
í miðborginni og mega rútur vera

Stjórnarmaður í FETAR, Félagi eigenda torfæruökutækja í atvinnurekstri, hefur
gagnrýnt ákvörðunina. Út sumarið munu svona bílar ekki sjást í miðborginni.
Íbúar fagna og telja jafnvel ekki nógu langt gengið. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Aksturinn veldur óþægindum
Guðbrandur Sigurðsson, aðalvarðstjóri hjá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir
í skriflegu svari við fyrirspurn Vísis
um bannið að akstur hópbifreiða
á ákveðnum svæðum hafi valdið
miklum óþægindum en bílarnir
hafi átt það til að festast í þröngum
götum og af þeim hafi stafað mikill
hávaði, oft um miðjar nætur. Hann
segir viðurlög við brotum á bann-

Hverfisráð Hlíða hefur
óskað eftir að þegar ákvörðunin um akstursbannið
kemur til endurskoðunar
verði rútur einnig bannaðar
á fleiri stöðum.

inu verða í samræmi við umferðarlög. Ökumönnum beri að virða
viðeigandi merkingar en umferðarmerki ættu að greina skilmerkilega
frá banninu á viðeigandi stöðum.
„Samkvæmt reglugerð um sektir
og önnur viðurlög vegna umferðarlagabrota er 5.000 króna sekt við
því að virða ekki þessi merki sem
um er rætt,“ skrifar Guðbrandur.

að hámarki fimm mínútur á þeim.
Er markmiðið með stæðunum
að vernda íbúabyggð fyrir óþarfa
umferð en um leið auka þjónustu
við rútufyrirtækin og gististaði
innan þeirra svæða þar sem takmarkanir eru á akstri stórra bíla.
benediktboas@365.is

Kallað eftir
breyttri
reiknireglu
SJÁVARÚTVEGUR Þörf er á að endurskoða reiknireglu um útreikning
veiðigjalda sem hefur verið í gildi
síðustu þrjú ár, að mati Heiðrúnar Lindar Marteinsdóttur, framkvæmdastjóra Samtaka fyrirtækja í
sjávarútvegi.
Ný reglugerð um veiðigjald fyrir
komandi fiskiveiðiár var birt í fyrradag. Samkvæmt henni eiga veiðigjöld
að skila allt að ellefu milljörðum í
ríkiskassann. Það er sex milljarða
hækkun milli ára. Við útreikning
veiðigjalda 2017/2018 er miðað við
afkomu greinarinnar árið 2015 sem
var mjög góð.
„Við höfum talað fyrir því að það
sé miðað við ár sem er þá nær í tíma.
Það eykur auðvitað bara óvissu
þegar þú ert að gera áætlanir að það
sé verið að reikna veiðigjöld tvö ár
aftur í tímann,“ segir Heiðrún. Þetta
var síðasta árið sem reiknireglan var
í gildi.
Undir þetta tekur Ægir Páll Friðbertsson, framkvæmdastjóri Brims.
„Þetta byggist á gömlum tölum og
kemur sér þess vegna mjög illa þegar
sveiflur eru miklar í greininni.“
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
sjávarútvegsráðherra segir að á
meðan sáttanefnd skoði veiðigjöld
sjái hún ekki fram á miklar breytingar. En hugsanlega megi flýta skilum
til skattsins svo Hagstofan geti útbúið
gögnin fyrr. „Þannig væri hægt að
flýta uppgjörinu um eitt ár.“ – sg

Þessir harðduglegu hestar og knappar tóku þátt í sýningunni. NORDICPHOTOS/AFP

Trump heimsótti Macron
FRAKKLAND „Ekkert mun nokkurn
tímann aðskilja okkur,“ sagði Emmanuel Macron, forseti Frakklands,
við blaðamenn í gær eftir að hafa sótt
hátíðahöld á Bastilludeginum með
Donald Trump, forseta Bandaríkjanna. Macron var þó ekki að vísa til
vinasambands síns við Trump heldur
sambands ríkja þeirra.
Forsetarnir sátu saman og klöppuðu ákaft þegar 63 flugvélar, 29
þyrlur, 241 hestur og 3.720 hermenn
fóru fram hjá þeim á hersýningu á
Champs-Elysées í París.
Þakkaði Macron Bandaríkjunum
sérstaklega fyrir þátttöku þeirra í
fyrri heimsstyrjöldinni en í gær voru
hundrað ár liðin frá því að Bandaríkjamenn hófu þátttöku í stríðinu. Af því
tilefni gengu bandarískir hermenn
fremstir í flokki, sumir hverjir klæddir
í búninga frá því í fyrri heimsstyrjöld.

Ljóst er að forsetana tvo greinir
á um margt. Til að mynda studdi
Trump mótframbjóðanda Macrons,
Marine Le Pen, dyggilega í frönsku
forsetakosningunum. Þá hefur
Macron hæðst að slagorði forsetaframboðs Trumps, „Gerum Bandaríkin glæst á ný“ og notað slagorðið
„Gerum hnöttinn glæstan á ný“ í
kjölfar þess að Trump tilkynnti um
úrsögn Bandaríkjanna úr Parísarsamkomulaginu.
Hins vegar virtist samband þeirra
hafa batnað í gær. Sáust þeir spjalla
saman nær linnulaust öll hátíðarhöldin og tísti Trump því að það
hefði verið mikill heiður að hafa
fengið að vera fulltrúi Bandaríkjanna
á hátíðarhöldunum. Óskaði hann
Macron jafnframt til hamingju og
sagði samband ríkjanna aldrei hafa
verið betra. – þea

BBQ SÓSUR
EINFALDLEGA MEIRA ÚRVAL

8

SKOÐUN
S KO Ð U N ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Betri tímar

15. JÚLÍ 2017

LAUGARDAGUR

Gunnar

P

hillipu York þekkja fáir. York hét áður
Robert Millar og var heimsfrægur hjólreiðamaður. Hann vann þrjár dagleiðir í
Tour de France keppni, sem er stórkostlegt
T
íþróttaafrek.
Meðan hún gekk enn undir nafninu
Robert Millar var hún gríðarlega öflugur klifrari á hjólinu. Árið 1984 var hún besti klifrarinn á Tour de France,
og fékk að launum hina frægu rauðdoppóttu treyju.
Fjallaleiðir í Tour de France eru með því erfiðasta sem
íþróttafólk leggur á sig. Stundum er farin 200 kílómetra
Kristín
dagleið með um eða yfir fjögur þúsund metra hækkun.
Þorsteinsdóttir
Keppnin varir heilar þrjár vikur. Erfitt er að átta sig á
kristin@frettabladid.is
slíku þrekvirki.
Einmitt við þær aðstæður var Phillipa York í essinu
sínu. Hún allt að því flaug upp fjallvegina með takt
taktföstum hreyfingum og skildi keppinauta sína eftir í reyk.
Þegar stigið var af hjólinu var hún fáskiptin og hæglát
og keppinautum sínum og liðsfélögum mikil ráðgáta.
Þrátt fyrir að Robert Millar væri á þeim tíma besti
hjólreiðamaður Breta frá upphafi og nyti gífurlegrar
virðingar sem slíkur, sótti hann ekki í sviðsljósið, gaf
örsjaldan færi á viðtölum og átti það til að vera stuttaralegur við aðdáendur sína.
Þegar ferlinum lauk h
hvarf Robert Millar nánast af
sjónarsviðinu. Hann skrifaði reglulega greinar í hjólreiðatímarit, en allar myndir voru frá frægðardögunum.
Annars kom hann aldrei fram opinberlega þrátt fyrir
mikla eftirspurn. Millar sneri baki við þeim fáu vinum
sem hann eignaðist á hjólreiðaferlinum. Enginn vissi
hvar hann var og allar ályktanir, sem dregnar voru,
byggðust á sögusögnum.
Orðrómur var um að hann hefði farið í kynleiðrétt
kynleiðréttingu. Blaðamenn sem töldu sig hafa heimildir fyrir því
tjölduðu við heimili hans og freistuðu þess að fá söguna
staðfesta, en varð ekki kápan úr því klæðinu.
Því var við hæfi að ævisaga Millars, sem kom út fyrir
tíu árum og hann tók engan þátt í, héti: „Leitin að Robert
Millar“.
Hin raunverulega saga er hins vegar sú í stuttu máli,
að Robert Millar er kona sem heitir Phillipa York. Orðrómurinn var réttur.
Sagan af
York tilkynnti á dögunum að hún hefði undanfarin
Y
Phillipu York fimmtán ár lifað sem kona. Hún sagði að fyrst nú væri
umheimurinn reiðubúinn til að taka á móti henni, og
er til marks
hennar fólk búið undir þá athygli sem óhjákvæmilega
um miklar
fylgir breytingunni. Viðbrögðin hafa verið jákvæð.
framfarir í
Gamlir félagar hafa tekið York opnum örmum og hún
var í snarhasti ráðin sem sérfræðingur hjá bresku ITV
málefnum
sjónvarpsstöðinni. Hún hefur gegnt því hlutverki nú
minnihlutameðan Tour de France stendur yfir og staðið sig vel.
hópa. Engu
Sagan af Phillipu York er til marks um miklar framað síður þarf farir í málefnum minnihlutahópa. Engu að síður þarf
hugrekki til og það hefur York, rétt eins og í fjöllunum
hu
hugrekki til
forðum daga.
og það hefur
Þrátt fyrir þetta er enn furðulega lítil umræða um
York, rétt eins stöðu
minnihlutahópa í afreksíþróttum. Vonandi
og í fjöllunum stendur það til bóta. Fyrirmynd Phillipu York auðveldar
forðum daga. fólki í slíkum sporum eftirleikinn.

Hönnun&Merkingar

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir
Martröð í morgunsárið

É

g hef lesið eina sjálfshjálparbók um ævina. Það reyndist ein hættulegasta lesning lífs míns.
Hver er lykillinn að velgengni? Fjölmargir telja
sig hafa svarið. Joanna Coles, fyrrverandi ritstjóri Marie
Claire og Cosmopolitan sem nú er deildarstjóri hjá Hearst
fjölmiðlasamsteypunni, tjáði sig um það á dögunum að
hún sparaði tíma með því að klæðast hælaskónum sínum
á hlaupabrettinu og horfa á sjónvarpsþætti á tvöföldum
hraða. Harriet Green, stjórnandi hjá IBM og fyrrverandi
framkvæmdastjóri ferðaskrifstofunnar Thomas Cook,
sefur aðeins þrjár til fjórar klukkustundir á nóttu. Þrisvar
í viku vaknar hún klukkan fimm á morgnana til að æfa
með einkaþjálfara. „Fólk borðar of mikið og sefur of
mikið,“ sagði hún í viðtali við The Times. Elon Musk,
stofnandi rafbílaframleiðandans Tesla, er meistari í að
gera margt í einu. Hann sinnir viðskiptum í símanum
sínum á meðan hann situr fundi og svarar tölvupóstum á
sama tíma og hann fer yfir reikninga. Svo þétt er dagskráin hjá honum að hann skiptir deginum niður í fimm
mínútna einingar. Mark Zuckerberg, stofnandi Facebook,
klæðist sömu fötunum á hverjum degi svo hann þurfi ekki
að eyða of löngum tíma við fataskápinn.

Fástíska smáa letrið
Kraftaverk í morgunsárið, eða The Miracle Morning, hét
bókin sem breytti lífi mínu. Loforðin voru stór, leikreglurnar einfaldar: Til að verða hamingjusamari, njóta meiri
velgengni í starfi, verða heilbrigðari, klárari, ríkari og
orkumeiri – til að verða betri útgáfa af sjálfri mér – þurfti
ég aðeins að sofa skemur. Bókin boðaði að lesendur
vöknuðu klukkutíma fyrr á hverjum morgni til að skipuleggja daginn og framtíð sína, hugleiða, hreyfa sig og loks
lesa bók.
Mér láðist hins vegar að lesa Fástíska smáa letrið.
Undirstaðan að öllu
„Svefn er ein af undirstöðum hamingju okkar, velferðar og
langlífis,“ fullyrðir Matthew Walker, prófessor við Berke-

ley háskóla sem rannsakað hefur áhrif svefns í tuttugu ár
en bók með niðurstöðum hans kemur út í haust. „Allir
helstu sjúkdómar sem hrjá manninn tengjast að hluta
svefnvenjum: Alzheimer, offita, sykursýki og geðsjúk
geðsjúkdómar.“ Matthew segir svefn mikilvægari en mataræði og
hreyfingu. „Ef einstaklingi er bannað í einn sólarhring að
stunda líkamsrækt, borða og sofa, hvað veldur mestum
skaða? Skortur á svefni.“

Leikur að eldi
Kraftaverkið í morgunsárið breyttist fljótt í martröð
í morgunsárið. Sjálfshjálparbókin boðaði töfralausn
sem – eins og svo margar slíkar bækur – virti að vettugi
raunverulegar rannsóknir á því hvað stuðlar að hamingju,
vellíðan, orku og hæfni til að einbeita sér að verkefnum
dagsins.
Þeir sem telja sig ekki hafa tíma til að skipta um skó
áður en þeir stíga á hlaupabretti ættu að eiga samtal við
hnén á sér; þeir sem horfa á sjónvarpið á tvöföldum hraða
ættu að íhuga að sleppa því einfaldlega að horfa á sjónvarpið; þeir sem eru stöðugt í símanum er þeir sitja fundi
með öðru fólki eru klárlega fá
fávitar; þeir sem sofa aðeins
þrjá tíma á nóttu til að afkasta meiru leika sér að eldi.
Talið er að meðalmaðurinn þurfi að sofa tæpa átta tíma
á nóttu. Eftir viku af skertum svefni í boði sjálfshjálparbókarinnar var ég orðin önug, komin með krónískan
hausverk, var sljó og sinnulaus.
haus
Æ fleiri rannsóknir sýna að skortur á svefni er stórhættulegur. Svefnleysi getur skert hæfni okkar til að aka
bíl jafn mikið og áfengi. Svefnleysi veldur því að greindarvísitala einstaklinga lækkar. Tilraunir á rottum leiddu í
ljós að þær drápust eftir tíu til þrjátíu daga af svefnleysi.
Þeir sem selja uppskriftir að velgengni fylla heilu
bækurnar af ráðum um hvernig við eigum að gera meira
og hvílast minna. Rannsóknir sýna hins vegar svart á hvítu
hvernig má auka afköst, hamingju og vellíðan. Ráðið er
einfalt – og ókeypis: Gera minna, hvílast meira.
Njótið sumarsins!
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Atvinnutækjasýning Kraftvéla
laugardaginn 15. júlí frá kl. 12-16

Laugardaginn 15. júlí ætlum við í Kraftvélum að hafa opið hús og
bjóða gestum og gangandi í heimsókn til okkar.

Afhending nýrra tækja

Dagurinn verður tileinkaður tilboðsverðum og verða sölumenn
okkar í samningsstuði allan daginn, við verðum með frábær tilboð
af nýjum tækjum og aukahlutum en sérstaklega góð verð af öllum
notuðum tækjum!
Grillið okkar verður í gangi allan daginn og bjóðum við upp á
pylsur og meðlæti ásamt hoppukastala fyrir yngri kynslóðina.

Dæmi um verðlækkun á notuðum tækjum:
Mercedes Benz 2660 Actros 6x4

Verð áður 5.400.000 kr (án vsk)
Verð núna 3.990.000 kr (án vsk)

Gerðu okkur tilboð í notuðu tækin!

Junkkari sturtuvagnar
Finnsk gæðavara á góðu verði.
Eigum til tvær stæðir á lager,
bæði 10t og 13t sturtuvagna.

Iveco Stralis 4x2

Árgerð 2005
Listaverð kr. 5.900.000 kr (án vsk)

Mercedes Benz Atego 1023

Árgerð 2001
Listaverð kr. 1.690.000 kr (án vsk)

Miller skóflur, vökvafleygar og hraðtengi
Komatsu PW130

New Holland D-180

Toyota dísellyftari 2.5 tonn

Landini Powerfarm 95 2x4

Árgerð 2006
Listaverð kr. 5.590.000 kr (án vsk)

Árgerð 2014
Listaverð kr. 3.490.000 kr (án vsk)

Árgerð 2007
Listaverð kr. 11.490.000 kr (án vsk)

Árgerð 2006
Listaverð kr. 2.390.000 kr (án vsk)

Eigum til fjölbreyttan lager af Miller aukahlutum fyrir vinnuvélar,
hvort sem það eru skóflurWw eða hraðtengi.

Atlas Copco / Dynapac
Eigum til fjölbreytt úrval af Dynapac þjöppum, völturum,
ljósaturnum og rafstöðvum.

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526
www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is
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Nýjast
TVEIR LANDSLIÐSMENN
HÖFÐU VISTASKIPTI Í GÆR
Tveir landsliðsmenn í fótbolta, Jón
T
Daði Böðvarsson og Kári Árnason,
skiptu um lið í gær. Jón Daði gekk
til liðs við Reading frá Wolves. Selfyssingurinn skrifaði undir þriggja
ára samning við Reading sem var
hársbreidd frá því að komast upp
í ensku úrvalsdeildina á síðasta
tímabili. Kári gerði hins vegar eins
árs samning við Aberdeen. Hann
þekkir vel til hjá skoska liðinu en
hann lék með því tímabilið 201112 og var í miklum metum hjá
stuðningsmönnum þess.
GETA MÆTT FREIBURG
Dregið var í næstu umferðir í
Meistaradeild Evrópu og Evrópudeildinni í gær. Ef FH slær Víking
frá Götu út í forkeppni Meistaradeildarinnar mætir liðið Zrinjski
Mostar frá Bosníu eða Maribor
frá Slóveníu í næstu umferð. Slái
Valsmenn Domzale út í forkeppni
Evrópudeildarinnar mæta þeir
þýska úrvalsdeildarliðinu Freiburg
í næstu umferð. KR-ingar
R-ingar fá svo
R
annaðhvort Panionios frá Grikk
Grikklandi eða Gorica frá Slóveníu takist
þeim að slá ísraelska liðið Maccabi
Tel Aviv úr leik.

Gunnar Nelson er hér í miðjunni ásamt þjálfurum sínum, John Kavanagh og Jóni Viðari Arnþórssyni, úti í Glasgow. MYND/MJOLNIR.IS/SÓLLILJA BALTASARSDÓTTIR

Gunnar er í geggjuðu formi
Hinn írski þjálfari Gunnars Nelson, John Kavanagh, er sem fyrr á því að Gunnar muni berjast um heimsmeistarabeltið í veltivigt UFC. Hann segir að Santiago Ponzinibbio sé mjög verðugur andstæðingur en að
Gunnar muni klára hann í þriðju lotu. „Gunni er sjóðheitur þessa dagana,“ segir John Kavanagh.

Henry B. Gunnarsson
henry@frettabladid.is

MMA Nú er aðeins einn dagur þar til
Gunnar Nelson stígur inn í búrið í
Glasgow þar sem hann mun mæta
Argentínumanninum Santiago
Ponzinibbio í aðalbardaga kvöldsins. Mikið undir hjá okkar manni
sem hefur lagt mikið á sig í aðdraganda bardagans.
Undirbúningurinn hefur þó
verið óhefðbundinn að því leyti að
hinn írski þjálfari Gunnars, John

Kavanagh, hefur ekkert verið með
Gunnari og var að sjá hann í fyrsta
sinn í langan tíma er hann kom til
Glasgow. Gunnar er vanur að klára
sínar æfingabúðir hjá Kavanagh
í Dublin en að þessu sinni æfði
Gunnar allan tímann á Íslandi enda
aðstæður hjá Mjölni í heimsklassa.

Vildi ekki fara frá syninum
„Gunnar vildi líklega ekki fara frá
syni sínum en Gunnar veit alveg
hvað hann er að gera. Við sendum
honum góða æfingafélaga frá Írlandi
og ég fékk að sjá mikið af myndböndum frá æfingunum þannig að
þetta var allt í góðu,“ segir hinn geð-

ÞÚ ERT Í ÖRUGGUM HÖNDUM
hjá volvo penta á íslandi
Öflug Volvo Penta þjónusta

Hjá Volvo Penta á Íslandi | Brimborg starfar framúrskarandi
teymi sem samanstendur af öflugum fagmönnum
Brimborgar og samstarfsaðilum um land allt.
Komdu í dag og ræddu við ráðgjafa.

Kauptu bestu varahlutina

Volvo Penta á Íslandi | Brimborg er með gott úrval varahluta
á lager og á mjög hagstæðu verði. Varahlutasérfræðingar
okkar veita þér fyrirtaksþjónustu og ráðgjöf við kaup.
HAFÐU SAMBAND Í DAG
• Sími: 515 7067 | 869 7537 Guðmundur Gísli
• Netfang: volvopenta@brimborg.is
• Heimasíða: volvopenta.is

Volvo Penta á Íslandi | Brimborg

•

Bíldshöfða 6

•

Sími 515 7070

•

volvopenta.is

þekki Kavanagh en honum líst afar
vel á lærisvein sinn frá Íslandi.
„Gunni er sjóðheitur þessa dagana.
Hann er búinn að klára tvo stráka
sem eru líkir Ponzinibbio. Jouban
og Tumenov voru boxarar eins og
þessi er að stóru leyti. Duglegir og
erfitt að ná þeim niður. Gunnar lítur
svakalega vel út og ég veit að hann
er í geggjuðu formi. Þetta gæti farið í
fimm lotur enda er þessi gaur enginn
aumingi. Það verður ekki auðvelt að
taka hann niður. Ég sé ekki fyrir mér
að þessi bardagi klárist í fyrstu lotu
og því þarf formið að vera geðbilað
gott, eins og við köllum það, fyrir
svona bardaga. Ég veit að Gunni er í
slíku formi.“

Þjálfar einnig Conor
Þessi skemmtilegi írski strákur, sem
einnig þjálfar Conor McGregor, er
alltaf óhræddur að spá í hvernig bardagar Gunnars verða og ég sleppti
honum ekki með það nú frekar en
áður.
„Ég held að þessi bardagi klárist í
annarri eða þriðju lotu. Ég hef skoðað Ponzinibbio og hann er í mjög
góður formi sem og hraður. Hann
hefur lent á móti stórum strákum
sem hafa verið í vandræðum með
að ná honum í gólfið. Ef menn ná
honum niður þá er mjög erfitt að
halda honum þar. Á móti kemur að
það væri heimskulegt hjá honum
að gera sömu mistök og Brandon
Thatch gerði meðal annars og það er
að vanmeta hversu góður Gunni er
standandi. Fyrir mér er Gunni sterk
sterkari bæði standandi sem og í gólfinu
þannig að ég hallast að því að Gunni
klári þetta í þriðju lotu,“ segir Írinn
og meinar það sem hann segir.
Fer í taugarnar á Íranum
Þetta verður þriðji bardaginn í röð
þar sem Gunnar berst við menn sem

Það fer aðeins í
taugarnar á mér því
mér finnst Gunni eiga það
skilið að vera í umræðunni
um þá gaura sem eru að fara
að gera atlögu að beltinu.
John Kavanagh, þjálfari Gunnars

eru fyrir neðan hann á styrkleikalista UFC og það fer aðeins í taugarnar á Íranum.
„Það fer aðeins í taugarnar á mér
því mér finnst Gunni eiga skilið að
vera í umræðunni um þá gaura sem
eru að fara að gera atlögu að beltinu.
Samt flott hjá Gunna að vera fagmannlegur. Taka þá bardaga sem
hann fær og gera það vel,“ segir
Kavanagh.
„Þessi strákur er samt verulega
krefjandi og ég held að það kveiki
í Gunna. Ef hann klárar þennan
bardaga þá fær hann vonandi að
berjast við mann á topp tíu nema
þeir séu að þvo á sér hárið eða hvað
þeir voru að gera er þeir vildu ekki
fara í hann síðast,“ sagði Kavanagh
sposkur en venju samkvæmt sér
hann stóra hluti í framtíðinni.

Er með Evrópu við bakið á sér
„Ég verð mjög svekktur ef við verðum ekki að tala um beltið þegar við
spjöllum næst eða þarnæst. Hann er
að fara að gera tilkall til þess og er
með Evrópu við bakið á sér. Ég vona
að næsta sumar verðum við á leið í
titilbardaga eða að minnsta kosti
einum bardaga frá titilbardaga.“
Bardagakvöldið með Gunnari
hefst klukkan sjö annað kvöld og er
í beinni á Stöð 2 Sport.
henry@frettabladid.is

VALDÍS ÞÓRA ÚR LEIK
V
Valdís
Þóra Jónsdóttir komst ekki
í gegnum niðurskurðinn á Opna
bandaríska meistaramótinu í golfi
sem fer fram á Trump National
Golf Club í Bedminster í New Jersey. Þetta var
fyrsta risamót
Valdísar Þóru
á ferlinum.
Skagakonan var
á sex höggum yfir
pari eftir fyrsta
hringinn og
þrátt fyrir
betri spilamennsku í gær
dugði það ekki
til að komast í
gegnum niðurskurðinn.
Valdís Þóra
lék á þremur
höggum yfir
pari í gær og var
því samtals á
níu höggum
yfir pari og var
talsvert langt frá
því að komast í
gegnum niðurskurðinn.

Í dag

Sportrásir Stöðvar 2
L08.55 F1: Æfing
Sport
L11.50 F1: Tímataka
Sport
L14.00 AAM Scottish Open Golfst.
L14.50 Grótta - Leiknir F.
Sport
L18.00 US Open
Sport 4
L19.00 John Deere Classic Golfst.
L19.30 Formúla E: New Yo
Y rk Sport
L00.00 Sunna - D’Angelo
Sport
L02.00 LA Gal. - Man. Utd Sport 2
S11.30 F1: Bretland
Sport
S14.00 AAM Scottish Open Golfst.
S16.30 Formúla E: New Yo
Y rk Sport
S18.00 US Open
Sport 4
S19.00 John Deere Classic Golfst.
S19.00 Gunnar - Ponzinibbo Sport
S19.45 Víkingur R. - Valur Sport 2
Pepsi-deild karla
S16.00 KA - ÍBV
S20.00 Víkingur R. - Valur
Inkasso-deildin
L14.00 ÍR - Selfoss
L14.00 Keflavík - Leiknir R.
L14.00 Fram - HK
L14.00 Þór - Fylkir
L14.00 Haukar - Þróttur
L14.00 Grótta - Leiknir F.

SMÁTÓMATAR
Þræðið upp á spjót.
Penslið með mangó
chutney og grillið
þar til brúnast.

Grillaðu grænmeti eins og meistari
með hjálp myndbandanna okkar á
islenskt.is

TWIST

KAMMA

2,5 sæta sófi.
Orange, ljósblar
og grár. Viðarfætur.
Stærð: 157 x 92 x 95 cm

Þriggja sæta sófi með
viðarfótum. Ljósgrátt
slitsterkt áklæði.
Stærð: 201 x 84 x :105 cm

40%

30%

53.994 kr.
89.990 kr.

97.993 kr.
139.990 kr.

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

CLEVELAND

Þriggja sæta sófi, ljós- eða dökkgrátt slitsterkt áklæði.
3ja sæta: 208 x 86 x 81 cm

25%
AFSLÁTTUR

2ja sæta: 180 x 86 x 81 cm

67.493 kr. 89.990 kr.

59.993 kr. 79.990 kr.

25%
IBIZA

76.993 kr. 109.990 kr.

AFSLÁTTUR

ALISON

Borðstofustóll.
Svart PU-leður og krómfætur.

4.794 kr. 7.990 kr.

Borðstofustóll. Ljós- eða dökkgrátt
slitsterkt áklæði og krómgrind.

7.695 kr. 13.990 kr.

8.993 kr. 11.990 kr.

ÖLL MATARSTELL FRÁ BROSTE

30%

ALLAR GÆRUR – MIKIÐ ÚRVAL

50%

AFSLÁTTUR

AIDA ATELIER MATARSTELL

ALLIR PÚÐAR – MKIÐ ÚRVAL

50%

50%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

10 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

AFSLÁTTUR

Verðdæmi:
Matardiskar
4 stk.
tilboðsverð
1.995 kr.

Tilboðsverð
frá 2.995 kr.

Reykjavík
Bíldshöfði 20

69.993 kr. 99.990 kr.

25%

JOLENE

MARCUS

Borðstofustóll.
Hvítur eða svartur.

29.993 kr. 39.990 kr.

2ja sæta: 165 x 88 x 84 cm

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Eldhúsborð, hvítt.
Stærð: Þ: 110 cm H: 74 cm hvítt

3ja sæta: 195 x 88 x 84 cm

45%

40%

AFSLÁTTUR

MINEOLA

Tveggja og þriggja sæta sófar. Grár, gráblár eða ljós.

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is
558 1100

Verðdæmi:
Lambagæra
frá Natures
Collection
tilboðsverð
14.495 kr.
Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.

Sumar

ÚTSALAN
Allt að

60%

afsláttur

25%
AFSLÁTTUR

CLEVELAND

Hornsófi með tungu. Hægri eða vinstri tunga. Dökkeða ljósgrátt áklæði. Stærð: 308 x 140/203 × 81 cm

STANLEY

La-Z-Boy hægindastóll úr
svörtu, hvítu, brúnu eða vínrauðu leðri.
Stærð: 81 × 94 × 103 cm

30%
AFSLÁTTUR

50%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

CAZAR

NORA

13.993 kr. 19.990 kr.

19.995 kr. 39.980 kr.

Skemmitlegur hægindastóll.
Koníaksbrúnt eða svart PU-leður.

30%

Svart PU leður.

111.993 kr. 159.990 kr.

142.493 kr. 189.990 kr.

HELGIN
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Akureyri er frábær
staður fyrir gullgrafara

M

29. ágúst í 7 nætur
Fararstjóri: Þuríður Jónsdóttir

LAUGARDAGUR

Um helgina,
af hverju ekki að …
SKOÐA

úrvalið í nýju hönnunarversluninni
Ypsilon sem var opnuð í vikunni á
annarri hæð í Aðalstræti 2. „Við erum
fimm hönnuðir og einn mynd- og
hljóðlistarmaður sem komum að
versluninni og við erum að selja
okkar eigin hönnun ásamt því að
kaupa inn vörur frá spennandi fólki
um allan heim,“ segir fatahönnuðurinn Þórey Björk Halldórsdóttir.

LESA

Auður Ómarsdóttir opnar sína sjöttu einkasýningu um helgina.

Shaniu Twain hafa veitt henni innblástur. „Ég gleymi stundum að ég sé
kona og finnst ég mikið í stíl við karla
og ýmsa karlaheima. Þessi texti vekur
hrifningu mína því ég tengi við hann
en skil hann samt ekki alveg. Texti

bókina Pínulítil kenopsía. Varúð,
hér leynast krókódílar sem er fyrsta
bók rithöfundarins Jóhönnu Maríu
Einarsdóttur. „Ég held að Pínulítil
kenopsía sé fyrir langflesta sem
hafa gaman af því að lesa og/eða
hlæja,“ segir Jóhanna spurð út í
fyrir hvern bókin sé. „Textarnir
eru mjög ólíkir og ætti því hver
og einn að geta fundið sinn
uppáhaldstexta. Mér hefur líka
verið greint frá því að bókin sé
svolítið eins og ég sjálf; svolítið
skrítin, dálítið spes en mjög
skemmtileg.“

Shaniu er frábær og minnir mann á
að hafa gaman,“ segir Auður.
Sýningin Man! I Feel Like a
Woman, sem er sjötta einkasýning
Auðar, stendur yfir til 15. ágúst í Gallerýi Hvítspóa. – gha

Frá kr.

215.500

m/morgunmverði
& 3 kvöldverðum

Vinsæl gönguferð

CINQUE TERRE
Gönguferðir um ströndina og þorpin í Cinque Terre á
Ítalíu, á svæði sem býr yfir óviðjafnanlegri náttúrufegurð, menningu og sögu.
Cinque Terre heitir eftir fimm þorpum sem virðast hanga utan
í bröttum hlíðunum en svæðið er í raun einn þjóðgarður og er
í heild sinni á heimsminjaskrá UNESCO. Þarna mynda fallegar
hafnir, fullar af litskrúðugum fiskibátum og þröngum strætum
mjög sérstaka stemmningu.
Göngurnar er í um 4–6 klst. á dag og flokkast ferðirnar sem léttar til
miðlungserfiðar og henta því flestum sem eru í nokkuð góðu formi.

Taktu þátt á
frettabladid.is/sumarleikur

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

yndlistarkonan
Auður Ómarsdóttir opnar
e i n k a sý n i n g u
sína á laugardaginn í Gallerý
Hvítspóa, Óseyri 2, Akureyri. Auður
er fyrst til að sýna í nýja sýningarrýminu sem er rekið af Önnu Gunnarsdóttur.
Sýningin ber heitið Man! I Feel
Like a Woman en verkin á sýningunni eru unnin út frá innblæstri frá
samnefndu lagi eftir tónlistarkonuna
Shaniu Twain. Á sýningunni eru bæði
teikningar og skúlptúrar.
„Verkin eru að miklu leyti unnin í
samtali við umhverfið, en Hvítspói
stendur í iðnaðarhverfi á Akureyri
sem er uppeldisbær minn. Ég vinn
með fundna hluti sem ég umbreyti
og færi í nýjan búning. Akureyri er
frábær staður fyrir gullgrafara eins og
mig, tala nú ekki um hvað fólkið er
næs. Á sýningunni eru einnig teikningar sem virka eins og birtingarmynd innra lífs skúlptúranna.“
Spurð út í pælinguna á bak við
titil sýningarinnar segir Auður texta
lagsins Man I Feel Like a Woman eftir

15. JÚLÍ 2017

NJÓTA

Feðginin Gunnar Ingólfur Arnarson
og Rebekka Bettý eru fyrstu vinningshafar Sumarleiks Fréttablaðsins.
MYND/VILHELM

Fyrstu
vinningshafar
Sumarleiks
Fréttablaðsins

ljúfra tóna á sunnudaginn á
stofutónleikum Gljúfrasteins þar sem Dúó Atlantica spilar. Dúó Atlantica
er skipað mezzósópransöngkonunni Guðrúnu
Jóhönnu Ólafsdóttur
og spænska gítarleikaranum Francisco Javier
Jáuregui. Á tónleikunum
Hvert örstutt spor munu
þau flytja íslensk þjóðlög og
sönglög eftir Jón Ásgeirsson,
Jón Nordal, Sigvalda Kaldalóns,
Hauk Tómasson og þau sjálf. Þess má
geta að stofutónleikar Gljúfrasteins eru
haldnir hvern sunnudag frá 4. júní til 27. ágúst og hefjast þeir kl.
16.00. Miðaverð er 2.000 krónur.

G

unnar Ingólfur Arnarson og
dóttir hans Rebekka Bettý
eru fyrstu vinningshafar í
Sumarleik Fréttablaðsins. Þau fengu
afhentan glæsilegan Author Racer,
árgerð 2017 að verðmæti 105 þúsund krónur.
Feðginin sendu inn skemmtilega mynd af Gunnari þar sem
hann hefur komið sér vel fyrir með
Fréttablaðið.
„Þetta er minn fasti staður. Þarna
sit ég alltaf og les blaðið á hverjum
degi, oftast með kaffibolla. Ég rak
augun í auglýsinguna í blaðinu og
bað Rebekku í gamni að smella
mynd,“ segir Gunnar.
„Við vorum svo heppin að hann
var uppáklæddur þennan dag og
með bindi,“ bætir Rebekka við.
„Hundurinn kom svo og stillti sér
líka upp.“
Þau voru að vonum ánægð með
hjólið. „Þetta er glæsilegt hjól og
kemur sér afskaplega vel þar sem ég
hef fram að þessu þurft að fá lánað
hjól sonar míns,“ segir Gunnar.

DANSA

trylltan dans. Svanhildur Valsdóttir verður plötusnúður kvöldsins á Hressó á
sunnudaginn og spilar dúndrandi gullaldartangótónlist. Hún mun einnig sjá um
leiðsögn í argentínskum tangó fyrir dansþyrsta. Aðgangseyrir er 700 krónur. Danskvöldið hefst klukkan 17.30. Er ekki tilvalið að enda helgina á trylltum dansi?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SUMARLEGIR KAUPAUKAR
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OG FERÐAVINNinGAR

Tivoli
Verð frá: 3.290.000

fjórhjóladrifiÐ FERÐALAG allan hringinn
Sumarævintýri SsangYong bíður þín – SsangYong útvegar ferðaglöðum Íslendingum réttu græjurnar til að upplifa spennandi ævintýri allan hringinn. Kaupum
á fjórhjóladrifnum Rexton, Korando og Tivoli jeppum fylgja nú sumarlegir kaupaukar og í sumarlok drögum við út glæsilega ferðavinninga; tvær helgarferðir fyrir tvo
til Kaupmannahafnar með aðgangi að Tivolí. Taktu þátt í Sumarævintýri SsangYong.

KAUPAUKAR

dráttarkrókur

ferðagrill

kælibox

ÚTILEGUTASKA

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Verið velkomin í reynsluakstur!
Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

benni.is.
Bílaríki, Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Opið:
Virka daga frá 9:00 til 18:00
Laugardaga frá 12:00 til 16:00

FERÐAVINNINGUR
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Eins og í

15. JÚLÍ 2017

LAUGARDAGUR

„Ég vissi það um leið að þetta væri lífsreynsla sem ég gæti ekki sagt nei við,“ segir Una Sighvatsdóttir um starf sitt sem upplýsingafulltrúi NATO í Afganistan. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

völundarhúsi

í Kabúl

Una Sighvatsdóttir er upplýsingafulltrúi Atlantshafsbandalagsins
í Afganistan. Hún upplifir sig örugga þrátt fyrir að starfa á stríðshrjáðu svæði. Vinnustaðurinn er suðupottur þar sem fólk frá 39
ríkjum starfar saman og er öryggisgæsla þar afar ströng. Hún efast
um að fullnaðarsigur vinnist með hernaði gegn talíbönum.
Þórgnýr Einar
Albertsson

O

thorgnyr@frettabladid.is

ft fer ég til baka í
huganum til fyrstu
augnablikanna
þegar ég kom til
Kabúl rétt fyrir jól.
Það var svo ofboðslega súrrealísk upplifun að koma
inn í þessar aðstæður í fyrsta skipti.
Ég held ég muni aldrei gleyma því,“
segir Una Sighvatsdóttir, upplýsingafulltrúi Atlantshafsbandalagsins í Afganistan.
„Ég lenti á flugvellinum og var
sótt af Black Hawk-þyrlu. Það var
myrkur yfir Kabúl þannig að ég sá
ekki neitt. Svo lentum við á stórum
fótboltavelli sem er líka þyrlulendingarpallur við höfuðstöðvar NATO
í Kabúl. Ég lenti þar í þyrlu í kolniðamyrkri og gerði mér enga grein
fyrir umhverfi mínu. Þar var einhver
hermaður í fullum herklæðum sem
stóð með blys til að sýna mér hvert
ég átti að hlaupa. Ég þurfti að grípa

„Ég ákvað að klæða mig í sparifötin á aðfangadagskvöld þótt norrænu hermennirnir sem ég hélt jólin með væru allir í herklæðum. Þarna er ég að deila
út möndlugraut í eftirrétt ásamt danska hershöfðingjanum Torben Möller,“
segir Una um þessa sjálfsmynd. MYND/UNA

töskuna mína, þyrlan enn í gangi, og
fara í átt að blysinu. Þetta var bara
svo ógleymanleg sena,“ heldur Una
áfram.
Hún segir atburðarásina hafa
verið magnaða en síðan þá kveðst
hún orðin vön hasarnum. Una hafði
oft áður verið í framandi aðstæðum
en hún segir að þetta hafi slegið öllu
við. „Ég var fegin að það var myrkur
því ég var hlæjandi, ekki af því mér
fannst þetta fyndið heldur voru
það mín viðbrögð við hvað þetta
stuðaði mig. Mér fannst þetta svo
súrrealískt.“

Þurfti manneskju með
sjónvarpsreynslu
„Ég var búin að vera að óska eftir því
við utanríkisráðuneytið að komast
að hjá friðargæslunni. Ekki endilega með Afganistan eða þannig
aðstæður í huga en ég var samt til í
framandi aðstæður,“ segir Una.
Svo kom að því að ráðuneytið
spurði hana hvort hún vildi fara til
Afganistans. Þörf væri á manneskju
með sjónvarpsreynslu og reynslu
af framandi aðstæðum og hentaði
Una því vel, hefur enda ferðast um
heiminn og gegnt starfi fréttamanns
á Stöð 2. „Ég vissi það um leið að
þetta væri lífsreynsla sem ég gæti
ekki sagt nei við.“
Daglegt starf Unu felst að miklu
leyti í því að framleiða myndefni
fyrir NATO. „Ég er að filma fyrst
og fremst. Það er svolítið nýtt fyrir
mér. Þótt ég hafi verið að vinna með
sjónvarpsefni þá þurfti ég svolítið að
tileinka mér að vera sjálf á bak við
myndavélina og að klippa og gera
allt sem eins manns teymi.“
Herstöðin suðupottur
Höfuðstöðvar Atlantshafsbandalagsins í Kabúl eru afar fjölmennar
þótt svæðið sé ekki stórt. Þar starfar
fólk frá 39 ríkjum og eru höfuðstöðvarnar einnig bandarísk herstöð. Því getur stemningin á vinnustaðnum orðið skrautleg.
„Þetta er bókstaflega tvíklofið því
Bandaríkjamenn eru fjölmennastir
þarna. Þeir eru þarna bæði sem hluti
af NATO og líka sem hluti af Bandaríkjaher og eru því með tvö aðskilin

verkefni í gangi. Maður sér mikinn
mun á milli Evrópuþjóðanna og
Bandaríkjamanna í nálgun og sýn
á verkefnið. Það verða stundum
árekstrar sem eru aðallega á milli
Bandaríkjanna og Evrópulandanna
sem heildar. Þar er bara ákveðinn
áherslumunur,“ segir Una.
Una segir að aðrir fulltrúar
Norðurlandaþjóðanna hafi boðið
hana hjartanlega velkomna og tekið
vel á móti henni. Norðurlandaþjóðirnar reki félagsmiðstöð sem er
meðal annars nýtt í að baka vöfflur
alla föstudaga og bjóða öðrum
þjóðum í veislu.
„Það er skemmtilegt svona á
alþjóðavettvangi hvernig þetta
gerist sjálfkrafa. Ég var nýkomin út
og þekkti engan og Norðurlandabúarnir koma að mér með opinn
faðminn og segja: „Auðvitað ert
þú með okkur um jólin. Þú ert ein
af okkur.“ Það er voða notalegt að
finna það,“ segir Una.
Hún umgengst þó ekki einungis
aðra Norðurlandabúa. „Ég fer alltaf
reglulega á kaffifundi með nokkrum
hermönnum þarna sem eru frá Albaníu, Tyrklandi, Rúmeníu og Spáni.
Það er nokkuð tilviljanakennt
hvernig þetta velst saman. Það er
þannig að það eru helst Bandaríkjamennirnir sem halda sig dálítið út
af fyrir sig og svo eru Evrópubúarnir
allir í einum hrærigraut.“

Hvekktari eftir árás
Afganistan er stríðshrjáð svæði og
kljást þar hermenn ríkisstjórnarinnar og Bandaríkjamenn við hryðjuverkasamtök, einkum talíbana. Í
maí síðastliðnum var gerð sprengjuárás nærri vinnustað Unu þar sem
rúmlega 150 fórust.
Að sögn Unu voru almennir borgarar líklega ekki skotmarkið. „Við,
alþjóðaliðið, vorum skotmarkið.
Tilhugsunin um að svona geti gerst,
að þau gætu náð markmiði sínu, er
mjög slæm en það er mjög ólíklegt
að þetta gerist aftur. Þessi tilraun
misheppnaðist. Hún var náttúrulega hörmuleg, það var rosalegt
mannfall þarna, en það var líklega
ekki markmiðið hjá þeim að drepa
almenna borgara og vegna þess ↣

Viltu vinna fallega Kubus
skál undir þínar rúsínur?

Þú kaupir tvo poka af Síríus
súkkulaðirúsínum, sendir mynd af
kvittuninni á leikur@noi.is og þú
gætir unnið sígilda Kubus skál frá
Epal.

Kubus skálin er 14 cm og klassísk dönsk
hönnun eftir arkitektinn Mogens Lassen
frá árinu 1962.
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↣ að það gerðist er enginn sem lýsir

ábyrgð á árásinni.“
Una segir andrúmsloftið í höfuðstöðvunum hafa orðið þrúgandi
eftir árásina. „Það verður það.
Maður er hvekktari.“ Þá segir hún að
í kjölfar árásarinnar hafi öll umferð
flutningabíla, en einn slíkur var
sprengdur í árásinni, verið bönnuð
tímabundið. „Við fundum fyrir því,
það var ekki hægt að flytja út rusl
eða flytja inn vatn og mat.“
Hins vegar er Una sjaldan í
nágrenni slíkra árása. „Ég hef ekki
verið í hættulegum aðstæðum þarna
í sjálfu sér. Og það á ekki að gerast.
Það á ekki að vera hluti af mínu
starfi en það getur auðvitað alltaf
eitthvað gerst.“
Einu sinni hafi hún hins vegar
verið á sjúkrahúsi að taka viðtal,
nánar tiltekið í marsmánuði. „Það
sprakk sprengja í nágrenninu. Þá
vorum við úti á opnu svæði og
maður heyrði að hún var nálægt
okkur en samt ekki það nálægt
að okkur stafaði hætta af henni.
Maður veit aldrei hvað kemur í kjölfarið þannig að við drifum okkur að
pakka saman og fara burt.“ Viku
síðar var ráðist á sjúkrahúsið.

Upplifir sig örugga
Þrátt fyrir árásina í maí og þrátt
fyrir að starfa á stríðshrjáðu svæði
upplifir Una sig örugga. „Ég veit að
það er allt gert til að tryggja öryggi,
í svo miklum mæli að stundum
finnst manni það fara yfir strikið.
Það heftir starf okkar allra. Maður
er endalaust að lenda í því að maður
er að reyna að koma á verkefnum og
viðtölum og það er alltaf verið að
aflýsa þeim,“ segir hún.
Þegar Una fer í slík verkefni þarf
hún alltaf að hafa með sér hóp lífvarða og það er ekki sjálfgefið að
hægt sé að veita slíkan stuðning.
Stundum sé jafnvel öllum þyrluferðum aflýst.
Una segir afar erfitt, raunar
ómögulegt, að lýsa tilfinningunni og
aðstæðunum fyrir fólki sem hefur
ekki upplifað þær. „Ég bjóst við því
að þetta væri erfitt áður en ég fór
en þetta er svo rosalega hamlandi.
Það eru múrar alls staðar. Þetta er
eins og völundarhús. Maður verður
áttavilltur um leið og maður fer út
fyrir beisið því þetta eru bara sandpokaveggir, gaddavír og vegatálmar
alls staðar. Þetta er eins langt frá
íslenskri upplifun og ég gæti mögulega ímyndað mér. Það er engin leið
að koma upplifuninni almennilega
til skila, hvernig það er að fara þarna
um. Mér líður stundum stanslaust
eins og ég sé í bíómynd.“
Þá stendur Unu ekki til boða að
fara út fyrir veggi borgarinnar til
þess að upplifa mannlífið í Kabúl.
„Það er eiginleg alveg búið að taka
fyrir það, nánast að öllu leyti,“ segir
hún og bætir við:
„Þeir sem eru þarna fyrir alþjóðastofnanir eða fyrir herlið, þeir mega
eiginlega ekki fara inn í borgina til
að versla eða fara á veitingastaði.

„Helmand er eitt af erfiðustu héröðum Afganistans þar sem bardagar eru harðastir milli talíbana og afganska hersins. Góð þjálfun hermanna þar þykir því mjög
mikilvæg. Ég fór þangað í vikulanga vinnuferð þar sem ég fylgdist með margs konar þjálfun afganskra hermanna og er þarna á skotvellinum þar sem var verið
að þjálfa leyniskyttur. Sjaldnast þarf ég að vera með slæðu við mín störf en geri það samt stundum í aðstæðum eins og þessum,“ segir Una. MYND/KAY NISSEN

„Yfir hátíðarnar
fór ég með
John Nicholson
hershöfðingja,
æðsta manni
herafla NATO
í Afganistan,
í ferðir milli
herstöðva um
landið allt.
Þennan daginn
fórum við í
Chinook-þyrlunni sem sést
þarna fyrir aftan
mig,“ segir Una
um þessa mynd.
MYND/ROBERT
TRUJILLO

Það tíðkast ekki lengur út af öryggisástæðum. Bæði út af okkar öryggi en
líka af því að við erum þá að stofna
öryggi þeirra sem eru í kringum
okkur í hættu. Því miður.“
Þar af leiðandi hefur hún ekki
kynnst almennum borgurum í
Kabúl mikið. Hún hefur þó kynnst

Íslensk paprika, gúrkur, tómatar
og jarðarber í miklu úrvali.

-30%

afgönskum blaðamönnum og
segir hún þróun blaðamennsku
ljósan punkt í stöðu mála í Afganistan. „Það er mjög blómleg afgönsk
pressa, sem var ekki til undir talíbönum. Það er fullt af sjálfstæðum
fjölmiðlum þarna og mikill metnaður í því. Það er mjög jákvæð og góð
þróun í lýðræðisátt enda fjölmiðlar
ein af grunnstoðunum.“

Ástandið að versna
Þótt fjölmiðlar séu að styrkjast í
Afganistan telur Una að ástand mála
í landinu sé að versna. „Allavega að
því leyti að óvissan er orðin meiri
og það hefur færst aukinn þungi
í árásir sem eru gerðar. Það hefur
ekki batnað nóg í of langan tíma
núna þannig að fólk er að verða
svartsýnna og það missir vonina
svolítið,“ segir Una.
„Á þessum tímapunkti hefði
fólk viljað sjá fyrir endann á þessu
og vegna þess að það sér ekki fyrir
endann á þessu er það svolítið erfitt.
Það er svolítið áfall,“ bætir hún við.
Átökin eru fyrst og fremst við
talíbana. „Al-Kaída er þarna ennþá
en það fer ekki mikið fyrir þeim. Það
eru aðallega talíbanar og svo eru
ISIS-liðar að færa sig upp á skaftið.
Þeir komu ekki þarna inn fyrr en
seint árið 2015 og hafa ekki mjög
mikil ítök þarna. Þeir eru ekki fjölmennir og eru á jaðrinum. En þeir
eru að reyna og það er ekki góð
þróun,“ segir Una.
„Það vill enginn hafa þá, ekki

ÉG BJÓST VIÐ ÞVÍ AÐ
ÞETTA VÆRI ERFITT ÁÐUR
EN ÉG FÓR EN ÞETTA ER
SVO ROSALEGA HAMLANDI.
ÞAÐ ERU MÚRAR ALLS
STAÐAR. ÞETTA ER EINS OG
VÖLUNDARHÚS.

talíbanar heldur. Það eru líka að
brjótast út átök milli ISIS og talíbana. ISIS er alger hryllingur.“
Í apríl varpaði Bandaríkjaher svokallaðri MOAB-sprengju á neðanjarðargangakerfi ISIS í Nangarhar
í austurhluta Afganistans. Að sögn
Unu höfðu liðsmenn ISIS þar meðal
annars afhöfðað lögreglumenn,
þvingað þorpshöfðingja til að setjast
á sprengjur, skyldað konur í búrkur
og karla til að vera með alskegg.
„Fyrir vikið virðast almennir borgarar þarna hafi verið sáttir við
aðgerðir Bandaríkjamanna, þótt

þessi sprengja hafi verið drastísk,“
segir Una.
Allir þeir sem vinna á sömu
skrifstofu og Una eru bandarískir
hermenn og var stemningin á
skrifstofunni skrítin í aðdraganda
árásarinnar. „Þeir vissu af henni
áður en sprengjunni var varpað og
funduðu um það. Þá þurfti að gæta
þess mjög vel að ég stæði algjörlega
utan við slíka fundi því ég mátti ekki
vita af þessu,“ segir Una og bætir því
við að ekki sé um einsdæmi að ræða.
Að sögn Unu virðist ætla að takast
að koma í veg fyrir að ISIS nái fótfestu í Afganistan. Hins vegar sé
óljóst hvernig átökin við talíbana
fari.
„Það er samhljómur um að það
muni ekki vinnast fullnaðarsigur
með hernaði í Afganistan. Ef það
ætti að vera lokamarkmiðið þá
myndi þetta stríð halda endalaust
áfram. Það sem þarf að nást þarna
er friðarsamkomulag og pólitískur
stöðugleiki sem hugsanlega næst
með samningum við talíbana.
Bandaríkjamenn telja að til þess að
ná því fram þurfi að draga vígtennurnar úr talíbönum. Þeim má ekki
finnast þeir vera að sigra.“

Mikilvægt að fá innsýn
„Eins og flestir Íslendingar er ég
mjög mikill friðarsinni og allur
hernaður stendur manni dálítið
fjarri,“ segir Una.
Að hennar mati er hægt að vera
tvenns konar friðarsinni. Annars
vegar er hægt að loka augunum
algjörlega fyrir stríði. „Eða þú getur
nálgast þetta á raunsærri hátt og
gert þér grein fyrir að stríð séu í
gangi í heiminum og að afleiðingarnar snerti okkur. Við eigum líka
aðild að þeim menningarheimi og
þeirri pólitík sem liggur að baki.
Mér finnst mikilvægt fyrir Ísland að
eiga fulltrúa sem fá innsýn í hvernig
stríðsmaskínan virkar og hvernig
stórveldin vinna,“ segir Una.
„Við getum kosið að vera ekki
virkur þátttakandi í því, sem er
jákvætt, en við ættum samt að hafa
stofnanaþekkinguna á því hvað
er að gerast þarna. Ég tel að það
sé gagnlegt fyrir Ísland að gæta að
því að vera meðvitað um ástandið
og hafa þekkingu í kerfinu hjá sér
um hvað sé að gerast á alþjóðavettvangi. Þannig getum víð líka tekið
upplýstar ákvarðanir um okkar
friðarafstöðu,“ segir Una Sighvatsdóttir, upplýsingafulltrúi Atlantshafsbandalagsins í Afganistan.
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Gunnar og Sunna
á leið í stríð
Það er risastór helgi
hjá Mjölnisfólkinu
Gunnari Nelson og
Sunnu „Tsunami“
Davíðsdóttur. Þau
berjast sitt í hvorri
heimsálfunni í afar
mikilvægum bardögum. Sigur gæti
opnað stórar dyr
fyrir þau bæði.

Henry Birgir
Gunnarsson
henry@frettabladid.is

M

jölnisfólk á
eftir að naga
neglurnar
alla helgina
því þeirra
atvinnumenn á stóra sviðinu, Gunnar Nelson og Sunna Rannveig
Davíðsdóttir, verða í eldlínunni. Á laugardagskvöld berst
Sunna, sem kallar sig Tsunami, við hina bandarísku
Kelly D’Angelo í Kansas
og á sunnudeginum er
komið að Gunnari er
hann mætir Argentínumanninum Santiago
Ponzinibbio í Glasgow.
Andstæðingur
Sunnu er þrítug
og rétt eins og
Sunna þá þekkir
hún það ekki að
tapa. Hún á fimm
boxbardaga að baki
sem hún vann alla og
hefur einnig unnið alla
MMA-bardagana sína sem
eru orðnir fimm. Síðustu tveir eru
atvinnumannabardagar.
Sunna hefur unnið báða sína
bardaga hjá Invicta-bardagasambandinu en þetta verður frumraun
D’Angelo hjá því sambandi en ferill

hennar gefur til kynna að hún sé
grjóthörð og kunni ýmislegt fyrir
sér. Sérstaklega í hnefaleikum. Þetta
er áhugaverð kona sem starfar sem
sjúkraliði og slökkviliðskona og þar
kynntist hún boxinu og síðar MMA.
Hún kemur frá Missouri og ætti því
að vera með fjölda fólks á bak við
sig á bardagakvöldinu.
Sjálf sagði hún reyndar í viðtali
við MMAfréttir.is að hún ætti von
á vinum og ættingjum á kvöldið
stóra en væri ekki að búast við
neinum heimavelli þó að hún sé frá
þessum slóðum. Sunna væri orðin
vel þekkt í Invicta, sem og vinsæl, og
því myndi Sunna klárlega fá góðan
stuðning líka úr stúkunni.
Sunna okkar hefur vakið mikla
athygli fyrir frammistöðu sína
hjá Invicta hingað til og bardagar
hennar verið rosalegir. Hún vann
fyrst sannfærandi sigur á stigum
gegn Ashley Greenway í september
í fyrra og fylgdi því eftir með sigri á
Mallory Martin í maí. Það var jafn
bardagi sem valinn var bardagi
kvöldsins. Okkar kona sýndi þá
ótrúlegt ljónshjarta sem hefur fleytt
henni langt.
Það er ekkert launungarmál að
Sunna stefnir á að komast inn um
dyrnar hjá UFC sem er stærsta bardagasamband heims. Leiðin þangað
úr Invicta þarf ekkert að vera rosalega löng ef fólk stendur sig vel.
Haraldur Dean Nelson hjá Mjölni
er með sterk tengsl innan UFC og
hefur þegar verið í sambandi við
fólk þar vegna Sunnu.
Fari svo að hún sýni allar sínar
bestu hliðar á nýjan leik og klári
D’Angelo með stæl gæti vel farið
svo að UFC opni dyrnar og hleypi
henni inn. Það er því til mikils að
vinna fyrir Sunnu í Kansas City á
laugardagskvöld.
Gunnar Nelson er löngu kominn
inn fyrir dyrnar hjá UFC og er í áttunda sæti á styrkleikalista veltivigtarinnar. Hann fær þann heiður að
vera aðalnúmerið á bardagakvöldinu í Glasgow á sunnudag. Það segir
ýmislegt um sterka stöðu Gunnars
innan UFC. Þetta er í annað sinn
sem Gunnar er í aðalbardaga kvölds
hjá UFC en hann var það einnig er
hann barðist við Rick Story í Stokkhólmi í október árið 2014.
Að hann sé í aðalbardaga kvölds
þýðir að bardagi hans sé fimm lotur
en ekki þrjár eins og allir hinir bardagarnir. Gunnar fór í fimm lotur
gegn Story á sínum tíma og varð
þá að sætta sig við sitt fyrsta tap í
búrinu. Hann hefur lært mikið á
þeim bardaga og sneri tvíefldur til
baka. Ef hann lendir aftur í því að
þurfa að fara í fimm lotur mun hann
ráða mun betur við það en hann
gerði gegn Story. Hann er þess utan
í betra formi í dag.
Andstæðingur Gunnars að þessu
sinni er grjótharður Argentínumaður. Hann hefur unnið 24 bardaga
en aðeins tapað þremur. Þrettán af sigrum Ponzinibbio
hafa komið með rothöggi.
Hann er mikill stríðsmaður
sem þarf að hafa mikið fyrir
að vinna. Hann virðist eflast
við hverja raun en hefur aldrei lent í eins hæfileikaríkum
bardagamanni og Gunnari.
Þetta verður níundi
bardagi Ponzinibbio í UFC en
hann hefur tapað
tveimur af átta
bardögunum þar
hingað til. Hann
er aftur á móti á
mikilli siglingu
og hefur unnið
fjóra bardaga í
röð. Argentínumaðurinn mun
því mæta með
sjálfstraustið í
botni og kass-

Á LAUGARDAGSKVÖLD
BERST SUNNA, SEM
KALLAR SIG TSUNAMI,
VIÐ HINA BANDARÍSKU
KELLY D‘ANGELO OG Á
SUNNUDAGINN MÆTIR
GUNNAR ARGENTÍNUMANNINUM SANTIAGO
PONZINIBBIO.
ann úti gegn Gunnari. Þessi bardagi er nefnilega risatækifæri fyrir
hann að blanda sér í umræðuna
um þá bestu í vigtinni. Hann er sem
stendur í fjórtánda sæti á styrkleikalistanum eftir að hafa tapað síðast
fyrir rúmum tveimur árum.
Þó að Gunnar hafi mátt sætta sig
við tvö töp hjá UFC til þessa þá hafa
markmið hans alls ekkert breyst.
Hann ætlar sér að verða heimsmeistari hjá UFC og hefur tekið
neikvæðu reynsluna af töpunum og
snúið þeim upp í jákvæða reynslu
sem hjálpar honum að komast
þangað sem hann ætlar sér. Leiðin
á toppinn hefur verið örlítið grýttari en hann ætlaði sér en stígurinn
þangað er í sjónmáli.
Gunnar barðist aðeins þrisvar á
árunum 2015 og 2016. Hann veit að
hann þarf að berjast oftar og er að
vinna í því í ár. Að öllum líkindum
mun hann ná þremur bardögum á
þessu ári. Því miður hafa hlutirnir
ekki spilast eins vel fyrir hann og
hann ætlaði sér.
Í nóvember á síðasta ári varð
hann að draga sig út úr bardaga
gegn Kóreubúanum Dong HyunKim en sigur þar hefði gefið honum
enn stærri bardaga í kjölfarið. Flestir af þeim sem eru fyrir ofan hann
hafa annaðhvort verið meiddir eða
bókaðir í aðra bardaga á þessu ári.
Gunnar þarf því að slökkva á sprækum strákum sem eru á uppleið á
meðan hann bíður eftir að mæta
hákörlunum. Hann afgreiddi Alan
Jouban smekklega í mars og ætlar
sér að senda enn sterkari skilaboð
með því að klára Ponzinibbio.
Auðvitað er miklu meira undir
hjá Gunnari sem er eðlilega að taka
talsverða áhættu með því að berjast
við gaura sem eru fyrir neðan hann
á styrkleikalistanum. Hann er aftur
á móti að sýna að hann óttast ekki
áskoranir og ef allt fer að óskum á
morgun þá geta forráðamenn UFC
ekki annað en gefið honum
næst bardaga gegn einhverjum af þeim bestu.
Þá er leiðin í heimsmeistaratitilinn sem
Gunnar horfir á ekkert svo löng þó að
steinarnir sem þarf
að henda af stígnum séu ívið stærri
en þeir sem hann
hefur verið að
velta við
á síðustu
árum.
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Heimferð ekki á dagskránni

Guðrún Inga Sívertsen er fararstjóri íslenska liðsins á EM í Hollandi. Hún
segir ótal hluti þurfa að ganga upp en finnur ekki fyrir stressi. Mikill hugur
er í íslenska hópnum og á liðið ekki bókaða heimferð eftir riðilinn.

U

ndirbúningur hefur staðið
yfir frá því í haust þegar
liðið tryggði sig í keppnina.
Þá fór allt á fullt. En við höfðum
auðvitað haft þetta bak við eyrað
lengur, stefnan var alltaf að fara
til Hollands,“ segir Guðrún Inga
Sívertsen, varaformaður KSÍ og
formaður landsliðsnefndar, en hún
er fararstjóri íslenska landsliðshópsins á EM í Hollandi.
Þetta er í þriðja sinn sem Guðrún Inga heldur utan um íslenska
hópinn í lokakeppni EM og segist
hún reynslunni ríkari. Handtökin
séu mörg og margt þurfi að ganga
upp. Hún finni þó ekki fyrir stressi.
„Ég vil frekar kalla þetta tilhlökkun. Loksins er komið að þessu og
við erum öll með fiðring í maganum,“ segir Guðrún Inga. „Markmið
okkar er að hafa aðbúnaðinn eins
góðan og mögulegt er fyrir stelpurnar. Þær eiga ekki að þurfa að
bíða eftir neinu neins staðar. Við
viljum hafa umgjörðina eins flotta
og hægt er og þetta er heilmikið
umstang. Liðsstjórar fóru út á

undan liðinu með allan búnaðinn,
meira en hundrað kassa af ýmiss
konar dóti. Það fer einnig stór
hópur af starfsfólki með liðinu út
eða hátt í tuttugu manns. Það eru
þjálfarar, sjúkraþjálfarar, læknir,
fjölmiðlafulltrúi, liðsstjórar og
„scouterar“ sem hafa það hlutverk
að fara á milli og skoða hin liðin.
Öryggisstjóri er einnig í hópnum
og þá verður kokkur með okkur í
nokkra daga til að brjóta upp matseðilinn og elda íslenskan fisk ofan
í hópinn,“ segir Guðrún Inga.
Starfsliðið kalli sig „Dökkbláa
liðið“ þar sem það klæðist
dökkbláum fötum en leikmennirnir ljósbláum. Það sé ekki síðri
liðsandi hjá starfsliðinu og allir
leggist á eitt.
„Það er valinn maður í hverri
stöðu og hrein unun að vinna með
þessu fólki. Það hjálpast allir að og
allir eru með sama markmið, að
gera allt fyrir stelpurnar. Þær gefa
svo mikið af sér og þá vilja allir
gera enn meira. Það er mikil og
jákvæð stemming í kringum liðið

Guðrún Inga Sívertsen, varaformaður KSÍ og formaður landsliðsnefndar, er fararstjóri íslenska landsliðshópsins á EM í
Hollandi. Hún segir einvalalið standa að öllum undirbúningi. MYND/VILHELM
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og mikill stuðningur frá þjóðinni
við stelpurnar. Þær finna það vel
og eru þakklátar fyrir það,“ segir
Guðrún Inga.
Hvað má alls ekki klikka?
„Æfingavöllurinn þarf að vera í lagi
og hótelin, maturinn verður einnig
að vera í lagi og allar ferðir milli
staða. Við erum með hollenskan
aðstoðarmann sem UEFA útvegar
okkur og höfum verið í samskiptum við hann síðustu vikur. Allir
þurfa að vera á sömu blaðsíðunni
og vita hvað hver er að gera og
hvernig við viljum hafa hlutina. Í
síðustu viku fór ég til Hollands og
kíkti á öll hótelin sem við verðum
á. Við verðum með „base camp“
eða heimastöð á hóteli í bænum
Ermelo en degi fyrir leik förum við
á hótel í þeim bæ þar sem leikirnir
fara fram hverju sinni, það er í
Tilburg, Doetinchem og Rotterdam. Eftir leiki fer hópurinn aftur
á heimastöðina. Ástæðan er sú að
í reglum UEFA segir að það megi
ekki vera meira en 60 kílómetrar
frá dvalarstað á leikvöllinn,“ segir
Guðrún Inga.
Á hótelinu er gert ráð fyrir
afþreyingu fyrir liðið, hægt verður
að grípa í spil og bækur, spila
billjard og pílu. Þá getur hópurinn
farið út að hjóla um nágrennið
sem er mjög fallegt. Dagskráin sé
reyndar stíf, æfingar á hverjum
degi, fundir og meðferðir hjá
sjúkraþjálfara.

Það hjálpast allir að
og allir eru með
sama markmið, að gera
allt fyrir stelpurnar. Þær
gefa svo mikið af sér og
þá vilja allir gera enn
meira.

„Það verður þó einhver frítími.
Fjölskyldur leikmanna verða
margar hverjar úti að styðja liðið
og hægt að verja smá tíma með
þeim. Það verður enginn lokaður
inni á hóteli. Við spiluðum æfingaleik við Holland í apríl og þá gisti
allt liðið á hótelinu sem verður
heimastöðin okkar. Við erum því
aðeins búin að máta okkur við það
og undirbúa okkur eins vel og við
getum,“ segir Guðrún Inga og bætir
við að liðið stefni á að komast
áfram í keppni.
„Auðvitað ætlum við áfram. Það
er ekki gert ráð fyrir heimferð eftir
riðilinn í dagskránni. Ef við dettum
út þá verður það leyst þá og þegar.“

heida@365.is

Veffang: Visir.is

www.n1.is

facebook.com/enneinn

Hæfileikamótun
KSÍ og N1
– þar sem metnaðurinn
og tækifærin mætast

Á hverju ári fá hundruð krakka hvaðanæva af landinu tækifæri
til að æfa betur, læra meira og ná lengra í boltanum.
Þess vegna erum við stolt af því að styðja Hæfileikamótun KSÍ.

Alltaf til staðar
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Öll liðin eiga sinn ás í ermi
Ísland er í mjög
erfiðum riðli á EM
2017 í Hollandi
ásamt stórliði
Frakklands, Sviss
og Austurríki.
Franska liðið er
fullt af frábærum
leikmönnum en
í liðum Sviss og
Austurríkis leynast líka stjörnur
sem verða stelpunum okkar erf
erfiðar. Ásinn í ermi
Sviss hefur áður
reynst Íslandi
erfiður.

Austurríki

Manuela Zinsberger
Aldur: 21 árs
Staða: Markvörður
Félagslið: Bayern München
Leggið nafnið á minnið er það eina
sem hægt er að segja. Þó hún eigi
aðeins ellefu landsleiki að baki og
sé í raun rétt að hefja sinn feril er
Zinsberger einn af betri markvörðum mótsins og þessi hæfileikaríka
stúlka getur hæglega orðið sú besta
í heimi á komandi árum. Þetta er
alveg ótrúlega góður alhliða mark
markvörður sem er magnaður á milli
stanganna og er af nýja skólanum
þannig að Zinsberger er einnig
mjög góð að spila boltanum. Hún
var fyrst kölluð inn í austurríska
landsliðshópinn 17 ára gömul og
spilaði þá sinn fyrsta leik. Fjórfaldur meistari í Austurríki sem
verður erfitt að skora hjá.

Betri árangur
með snerpu og krafti

Ísland

Sara Björk Gunnarsdóttir
Aldur: 26 ára
Staða: Miðjumaður
Félagslið: WfL Wolfsburg
Besti leikmaður íslenska liðsins
er einnig einn af betri miðjumönnum mótsins. Sara var á
meðal bestu miðjumanna Evrópu
í stórri kosningu á meðal 3.000
atvinnumanna um alla álfuna
sem segir okkur hve mikils hún er
metin. Hafnfirðingurinn er annar
af tveimur leikmönnum í íslenska
hópnum með yfir 100 leiki að baki
en hún er að mæta á sitt þriðja
stórmót. Sara Björk er langbesti
leikmaður Íslands og algjör mótor
á miðjunni sem þarf að vera á fullu
allan tímann ætli stelpurnar okkar
að ná markmiðum sínum. Það er
gaman að mæta á stórmót með
einn af bestu leikmönnunum á því
í sínum röðum.

Sviss

Ramona Bachmann
Aldur: 26 ára
Staða: Framherji
Félagslið: Chelsea
Stelpurnar okkar fá kuldahroll frá
hvirfli til ilja þegar þær heyra þetta
nafn. Fyrsti leikur Freys Alexanderssonar sem landsliðsþjálfari var
á móti Sviss í september 2013 og
þá tók þessi magnaði framherji
íslenska liðið í nefið. Bachmann
er ótrúlega fljót og einn besti leik
leikmaður Evrópu í stöðunni maður á
mann. Hún skorar eins og enginn
sé morgundagurinn og hefur á
skömmum tíma farið frá Rosengård í Svíþjóð, þar sem hún spilaði
með Söru Björk Gunnarsdóttur, til
Wolfsburg í Þýskalandi og svo til
Chelsea á Englandi. Bachmann er
aðeins 162 cm á hæð en hún spilar
eins og risi.

Frakkland

Camille Abily
Aldur: 32 ára
Staða: Miðjumaður
Félagslið: Lyon
Þegar kemur að því að velja ás í
ermi franska liðsins má nánast
loka augunum og benda á eitthvert
nafn í 23 manna hópnum. Þvílík
og önnur eins gæði sjást kannski
í tveimur til þremur liðum á mót
mótinu. Fréttablaðið tekur út heilann
í liðinu sem er miðjumaðurinn
Camille Abily. Þessi þrautreyndi
leikmaður sem spilar með stórliði
Lyon í Frakklandi hefur ævintýralega yfirsýn, er algjör leikstjórnandi inni á miðjunni auk þess
sem hún skorar og leggur upp
mörk. Abily er næstelst í franska
liðinu, 32 ára gömul, og á að baki
174 landsleiki og 33 mörk. Til að
stöðva spil Frakka þarf að stöðva
hana.

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

„Það er sama hvaðan
þú ert, ef þú vilt hlutina
nógu mikið geturðu látið
drauma rætast.“

Árangur íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu síðustu ár er
aðdáunarverður. Við erum stolt af stuðningi okkar við íslensku landsliðin og KSÍ.
Styðjum öll stelpurnar okkar til dáða í Hollandi í sumar. Áfram Ísland!
landsbankinn.is/em2017

Dagný Brynjarsdóttir
landsliðskona

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4040
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Litríka og fagra Amsterdam

Holland er lítið
land. Frá Amsterdam er stutt til
allra átta. Landið
hefur upp á
margt skemmtilegt og spennandi að bjóða.
Hollendingar eru
gestgjafar EMkvenna 2017.

A

msterdam er heillandi borg
sem Íslendingar þekkja að
góðu einu. Trúlega verða þeir
margir í borginni þegar leikir íslensku
stúlknanna fara fram í Hollandi.
Fyrsti leikur íslenska liðsins er í Tilburg en með lest frá Amsterdam tekur
klukkutíma og fimmtán mínútur að
komast þangað. Annar leikur fer fram
í Doetinchem en þangað er 1 tími og
40 mínútur með lest frá Amsterdam.
Þriðji leikurinn fer fram í Rotterdam
en þangað er 1 klukkustund og 15
mínútur í lest frá Amsterdam. Vel
er því hægt að fylgjast með öllum
leikjum þótt búið sé í stórborginni.
Amsterdam er afar litrík borg.
Síkin setja svip á hana og bryggjur eru
fjölmargar. Áhugaverðir staðir sem
flestir ferðamenn heimsækja eru safn
Önnu Frank, Van Gogh safnið og eini
fljótandi blómamarkaðurinn í heimi.
Takið hjól á leigu og njótið þess að
hjóla um hverfin meðfram síkjunum.
Hjólastígar eru alls staðar. Þá gæti
verið óvenjulegt að búa í húsbát í stað
gistihúss. Hótel ætti að bóka með
góðum fyrirvara því ferðamannastraumur er mikill til borgarinnar.
Menningarflóran er afar fjölbreytt í borginni að ekki sé talað
um fjölbreytileika mannlífsins. Að
setjast niður á einu af þúsundum
útikaffihúsa og virða fyrir sér fólkið á
götunum er mikil upplifun.
Miðbæinn í Amsterdam er best að
skoða fótgangandi en samgöngur eru
auðveldar og þægilegar. Má þar nefna
jarðlestir, sporvagna, lestir og strætó.
Að kvöldi er skemmtilegt að fara í bátsferð um síkin, jafnvel með kvöldverði
og upplifa borgina í myrkrinu. Bókið
slíka ferð á netinu með góðum fyrirvara, það er ódýrara. Mörg frábær veitingahús eru í Amsterdam, til dæmis í
kringum Westerstraat. Vinsælir barir
eru í kringum Noordermarkt.

Síkin setja mikinn svip á Amsterdam.

Margar verslunargötur eru í
borginni og má nefna Kalverstraat
og Leisestraat sem eru aðalverslunargöturnar. Rétt við Damtorgið
í miðbænum er ein stærsta verslunarmiðstöðin. Rétt við miðbæinn
er De Negen Straatjes en gengið er
fram hjá konungshöllinni meðfram síkinu og þá má finna vinsælar
verslanir, litlar hönnunarbúðir
og fallegar tískubúðir. Í götunni
eru sömuleiðis mörg veitinga- og
kaffihús.
Flestir vilja skoða Rauða hverfið
þegar þeir koma í fyrsta skipti til
Amsterdam. Athuga skal að það er
stranglega bannað að mynda konur
sem sitja í gluggum vændishúsanna.
Ekki ætti að fara með börn inn í
þetta hverfi.
Nauðsynlegt er að kíkja á Leidseplein (torg) en þar er iðandi mannlíf
og alls kyns listamenn að sýna listir
sínar. Á kvöldin breytist torgið því
þá streymir að fólk í leit að næturfjöri. Diskótek og barir eru þarna allt
í kring.
Fyrir þá ævintýragjörnu er upplagt

NORDICPHOTOS/GETTY

að borða á Ctaste en þar er borðað
í myrkri. Ekki er ætlast til að fólk
komi spariklætt en matseðillinn á að
koma á óvart. Prófið samt súkkulaðifondú í myrkrinu. Það mun vera
virkilega skemmtileg og rómantísk
upplifun.
Einn frægasti markaðurinn í Amsterdam heitir Albert Cuyp Market.
Hann er opinn sex daga vikunnar.
Þarna er hægt að fá allt frá ávöxtum
og grænmeti upp í rafmagnstæki,
fatnað eða minjagripi. Flottur staður
til að kaupa sér ekta hollenska matvöru, til dæmis osta eða smakka hina
frægu stroopwafel sem er heimsfræg
hollensk vaffla með karamellusírópi.
Fyrir bjórþyrsta má geta þess að
heimsókn í Heineken bjórverksmiðjuna er vinsæl. Best er að kaupa
miða á netinu áður en haldið er til
Hollands því oft er mikil traffík í
verksmiðjuna.
TripAdvisor vefurinn getur verið
hjálplegur þegar leita þarf að veitingahúsi á ókunnugum slóðum þar
sem maturinn er á góðu verði.
elin@365.is

Mjög skemmtilegt er að fara í bátsferð um síkin í Amsterdam.

Ekki missa
af marki!
Dragðu úr tíðni klósettferða
meðan á leik stendur
Minna mál með SagaPro

www.kia.com

Leikum okkur á útivelli

Við stöndum með stelpunum okkar
ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland
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Háværi jeppinn úr Breiðholtinu
Freyr Alexandersson gat ekki látið sig
dreyma um að spila á stórmóti þegar
hann var að spila með Leikni Reykjavík í neðri deildum Íslandsmótsins.
Sem þjálfari hefur hann náð langt og
vakið mikla athygli á skömmum tíma
og munu honum standa spennandi
kostir til boða að Evrópumóti loknu.

H

ann er hávær,“ sagði Glódís
Perla Viggósdóttir, miðvörður íslenska kvennalandsliðsins, eitt sinn aðspurð um
hvernig þjálfari Freyr Alexandersson væri. Freyr getur heldur betur
látið í sér heyra, jafnt á æfingum
sem og í leikjum, og er því við hæfi
að hann var kallaður „jeppinn“ sem
leikmaður hjá uppeldisfélagi sínu
Leikni Reykjavík.
Nafnið tengdist því ekkert hversu
hávær hann var í þá daga en líkt
og jeppar fer Freyr ótroðnar slóðir
í þjálfun sinni, sérstaklega með
kvennalandsliðið. Hann ætlar
sér yfir stórar hæðir og kemst yfir
þær og lætur vel í sér heyra. Frá
aðstoðarþjálfun í kvennaboltanum,
aftur heim í ævintýraferð í Breiðholtið og svo á EM með stelpunum
okkar.
Þetta er saga Freys Alexanders-

sonar, landsliðsþjálfara Íslands.

Byrjaði hjá Betu

Freyr átti ekki glæstan leikmannsferil. Hann spilaði 83 leiki fyrir
Leikni í neðri deildunum á átta ára
ferli í meistaraflokki og lét sig þá
varla dreyma um að fara nokkurn tíma á stórmót. Hann lagði
skóna á hilluna 2007 og lagði fyrir
sig þjálfun en hann byrjaði sem
aðstoðarþjálfari Elísabetar Gunnarsdóttur hjá kvennaliði Vals sem
varð fimm sinnum Íslandsmeistari í
röð frá 2006-2010.
Freyr var aðalþjálfari liðsins frá
2009-2010 þegar Elísabet fór út en
Freyr tók liðið upp á næsta þrep
með því að vinna deild og bikar
tvö ár í röð. Eftir þetta gerðist hann
aðstoðarþjálfari karlaliðs Vals áður
en hann hélt heim í Breiðholtið og
tók við Leiknismönnum ásamt góð-

Gríptu lyfin á leiðinni heim
Apótek Garðarbæjar í alfaraleið

Litlatún 3, Garðarbæ | Sími 577 5010

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI
- fyrir 25-30 manns

Freyr er að fara á sitt fyrsta stórmót eftir að hann tók við kvennalandsliðinu fyrir fjórum árum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

vini sínum Davíð Snorra Jónassyni.
Þarna voru mættir saman tveir af
efnilegustu þjálfurum landsins.
Saman unnu þeir 1. deildina á
öðru ári tímabilið 2014 og komu
Leikni upp í Pepsi-deildina í fyrsta
sinn í sögu félagsins. Þrátt fyrir
heiðarlega tilraun náði liðið ekki
að halda sér uppi og sagði Freyr
starfi sínu lausu hjá Leikni. Fyrr
um sumarið hafði hann tekið við
starfi kvennalandsliðsins af Sigurði
Ragnari Eyjólfssyni og þá hófst nýr
kafli hjá Frey.

Slæm byrjun

Íslenska liðið var tvívegis búið að
fara á stórmót en eftir stormasaman
viðskilnað var liðið þjálfaralaust
þegar Sigurður Ragnar lét af
störfum eftir EM 2013 þar sem liðið
komst í átta liða úrslitin. Verkefni
Freys var að taka liðið upp á næsta
þrep. Liðið var þó lítið breytt þegar
kom að undankeppni HM 2015.
Liðið fékk 2-0 skell í fyrsta leik
á móti Sviss og átti ekkert skilið.
Freyr áttaði sig strax á því að mikið
verk væri óunnið en smám saman
batnaði leikur liðsins og sást framför á spilamennsku og skilningi
á taktík Freys hjá leikmönnum.
Sjaldan höfðu sést svona miklar
framfarir á skömmum tíma og var
ljóst að Freyr var að gera vel í að
byggja á frábærum grunni Sigurðar
Ragnars.
Liðið komst ekki á HM 2015 en
náði góðum úrslitum á Algarvemótinu og rúllaði svo upp sínum
riðli í undankeppni EM 2017.
Áföllin hafa verið mörg síðastliðið
ár og hefur Freyr þurft að velja
inn nýja leikmenn í liðið á þessu
ári og þurft að breyta um leikkerfi
nánast á síðustu stundu. Útlitið
var ekki gott fyrir nokkrum vikum
en frammistaða liðsins í síðustu
leikjum fyrir mót gaf ástæðu til
bjartsýni.

Óhefðbundnar leiðir

PRENTUN.IS

mánudaga-föstudaga
laugardaga
sunnudaga

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

7.30 -17.30
8.00 - 16.00
9.00 - 16.00

....................................................
Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18

Freyr er óhræddur við að fara
óhefðbundnar leiðir í þjálfun
kvennaliða. Reyndar leiðir sem eiga
ekkert að vera óhefðbundnar en oft
hefur fólk viljað tala í kringum hlutina þegar kemur að konum í fótbolta. Freyr segir alltaf að þetta séu
tveir ólíkir heimar og er óhræddur
við að þylja upp gallana við það að
þjálfa konur og reyndar líka karla
ef hann er spurður. Hvorugt er fullkomið starf.
Hann hefur náð að virkja fjöl-

Freyr tolleraður af Valsstelpunum eftir bikarúrslitaleikinn 2010 þar sem Valur
vann 1-0 sigur á Stjörnunni á Laugardalsvelli. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Freyr þjálfaði Leikni ásamt Davíð Snorra Jónassyni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Lið í Pepsi-deildinni
líta hýru auga til
Breiðhyltingsins og bíða
spennt eftir ákvörðun
hans eftir mót.

miðla mikið í kringum íslenska
liðið og veitt gríðarlega mikinn
aðgang að leikmönnum. Þetta
hefur skilað sér í því að margir
leikmenn eru orðnir miklu meiri og
betri fjölmiðlamatur sem um leið
eykur áhugann á liðinu. Þá fá leikmennirnir líka frekar auglýsinga-

samninga og þúsundir Íslendinga
ætla sér á EM. Stelpurnar eiga
heldur ekkert minna skilið. Þetta
er að sjálfsögðu ekki Frey einum að
þakka, stelpurnar spila leikina, en
hann er að spila leikinn.
Freyr hefur vakið mikla athygli
með íslenska liðið og náð langt
á skömmum tíma. Þrátt fyrir
að stundum vilji það því miður
vera þannig að karlaboltinn líti
hornauga þjálfara sem hafa skipt
yfir í kvennaboltann er Freyr ekki
staddur þar. Lið í Pepsi-deildinni
líta hýru auga til Breiðhyltingsins
og bíða spennt eftir ákvörðun hans
eftir mót. Sjálfur er hann spenntur
fyrir því að reyna að koma liðinu á
HM en Pepsi-deildin heillar eflaust
líka.

viðstöðulaust!

Góður veggur er oft byrjunin á farsælum ferli.
Við óskum kvennalandsliðinu velgengni á EM og vonum að veggirnir frá okkur
muni áfram stuðla að framúrskarandi árangri íslenskra knattspyrnuliða.
Áfram, viðstöðulaust.
Malarhöfða 10 • 110 Reykjavík • s:4 400 400 • steypustodin@steypustodin.is • www.steypustodin.is

Sterkari lausnir
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Upplifun að fara á landsleik

Gaman Ferðir kynna: Rúmlega 80 stúlkur verða á fótboltanámskeiðum í Hollandi á vegum
Gaman Ferða meðan á EM stendur. Allar fá að upplifa að sjá íslenska landsliðið keppa á stórmóti.

O

kkur langaði að gera eitthvað skemmtilegt í Hollandi á sama tíma og EM
kvenna væri í gangi. Þá datt okkur
í hug að bjóða upp á fótboltaskóla
fyrir stelpur á aldrinum 13 til 16
ára,“ segir Þór Bæring Ólafsson hjá
Gaman Ferðum. „Við fengum til
liðs við okkur Daða Rafnsson sem
skipulagði námskeiðin sem eru
tvö, hvort um sig vikulangt.“
Áhuginn var mun meiri en
Gaman Ferðir höfðu gert ráð fyrir.
„Í upphafi átti þetta aðeins að
vera eitt námskeið með fjörutíu stelpum að hámarki. En við
þurftum að bæta við námskeiði og
stelpurnar eru í heild um áttatíu
eða níutíu,“ segir Þór og lýsir fyrirkomulaginu nánar:
„Þær æfa tvisvar á dag og fá einnig fyrirlestra. Við fáum þjálfara frá
þýsku kvennaliði í Frankfurt til
að sýna hvernig æfingar fara fram
þar og erum einnig í samstarfi við
hollenska knattspyrnusambandið
sem sendir þjálfara. Auk þess erum
við með mjög færa íslenska þjálfara
á staðnum.“ Námskeiðið byggist
þó ekki aðeins á þjálfun og vinnu
heldur einnig skemmtun. „Við
förum með þær í verslunarferð og
í skemmtigarð en hápunkturinn
er án efa ferð á landsleik Íslands á
EM,“ segir Þór en í fyrri vikunni fara
stelpurnar á einn landsleik en tvo í
þeirri seinni.

Íslendingar á EM

Gaman Ferðir verða því með stóran
hóp fótboltastelpna á hverjum
landsleik en auk þess hefur ferðaskrifstofan skipulagt hópferð
Íslendinga á leikina. „Í heildina

Þór Bæring á
góðri stund með
fjölskyldunni á
EM í Frakklandi
í fyrra.

eru það fjörutíu manns og flestir
fara á alla þrjá leikina,“ segir Þór
en mikill viðsnúningur er á áhuga
fólks á slíkri ferð. „Við reyndum að
setja saman slíkan hóp fyrir EM
kvenna í Svíþjóð fyrir fjórum árum
og náðum ekki lágmarksþátttöku.
Þetta er því allt annað í ár og meiri
spenningur fyrir viðburðinum,“
segir Þór og bendir á að fjölmargir
Íslendingar fari út á eigin vegum
en gert er ráð fyrir um tvö þúsund
Íslendingum á hvern leik Íslands.

Fótboltaferðir allt árið

Í september eru Gaman Ferðir
búnar að skipuleggja skemmtilega
ferð fyrir boltaáhugafólk. „Þá verðum við með ferð til Finnlands þar
sem verður farið á tvo landsleiki.
Annars vegar á landsleik íslenska
karlalandsliðsins í fótbolta sem
keppir við Finna og á leik íslenska
körfuboltaliðsins okkar sem keppir
við Pólverja í EM í körfubolta. Leikirnir eru sama daginn en skipulagðir þannig að Íslendingarnir komast
á þá báða,“ lýsir Þór en til viðbótar
leikur körfuboltalandsliðið gegn
Frökkum á sunnudeginum.
Hann segir annars fótboltaferðir
verða æ vinsælli og bendir á að á vef
Gaman Ferða sé hægt að velja um
150 fótboltaferðir. Í boði eru leikir í
enska, spænska og þýska boltanum.
„Fólki þykir þetta ótrúleg upplifun
og sumir fara reglulega. Þá er einnig
skemmtileg þróun að slíkar ferðir
eru að verða vinsælli meðal fjölskyldna.“

Við reyndum að
setja saman slíkan
hóp fyrir EM kvenna í
Svíþjóð fyrir fjórum
árum og náðum ekki
lágmarksþátttöku. Þetta
er því allt annað í ár og
meiri spenningur fyrir
viðburðinum.
Þór Bæring Ólafsson

Þessar tvær fótboltastúlkur, Lára Karen Arnardóttir og Tinna Sól Þórsdóttir,
munu taka þátt í fótboltaskóla Gaman Ferða í Hollandi.

Nánari upplýsingar á vefsíðunni
www.gaman.is

Íslenskar hljómsveitir hita upp
Amabadama, Glowie og Emmsjé Gauti munu stíga á svið á sérstöku stuðningsmannasvæði í
borginni Tilburg fyrir fyrsta leik Íslands á EM í knattspyrnu en þar mæta stelpurnar Frökkum.

M

ennta- og menningarmálaráðuneytið stendur
fyrir viðburðinum sem
skipulagður er með viðburðadeild
Tilburgar í Hollandi. „Menntaog menningarmálaráðuneyti í
samstarfi við utanríkisráðuneyti,
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, sendiráð Íslands í Frakklandi
og Íslandsstofu stóð fyrir menningarviðburðum í kringum EM
í Frakklandi í fyrra sem mæltust
mjög vel fyrir og ráðherra þótti
mikilvægt að jafnræði ríkti milli
karla- og kvennaliðsins. Því var
ákveðið að blása til tónleika með
íslenskum sveitum til að hita upp
fyrir fyrsta leikinn,“ segir Arnfríður
Sólrún Valdimarsdóttir, sérfræðingur hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu.
Haft var samband við viðburðadeild Tilburgar þar sem
fyrsti leikur Íslands á EM fer fram
þriðjudaginn 18. júlí. Búist er við
hörkuslag enda mæta stelpurnar
heimsmeisturum Frakka.
„Í miðborg Tilburg verður
útbúið sérstakt stuðningsmannasvæði eða svokallað Fanzone, í
aðeins tveggja og hálfs km fjarlægð
frá vellinum. Þar verður skipulögð dagskrá frá klukkan 13 til 19.
Svæðið er á lokuðu torgi, Pieter
Vreedeplein, þar sem öryggisgæsla er mjög góð en aðgangur

Amabadama,
Glowie og
Emmsjé Gauti
peppa upp
stemninguna
fyrir fyrsta leik
Íslands á EM.

Þríeykið í Amabadama peppar upp stemninguna fyrir fyrsta landsleik Íslands.
MYND/ERNIR

að svæðinu er ókeypis og öllum
opinn,“ lýsir Arnfríður en meðal
þess sem boðið er upp á eru litlir
fótboltavellir, fótboltaborð, plötusnúðar og fleiri fótboltatengd og
fjölskylduvæn skemmtiatriði.
„Við vorum svo heppin að fá
úthlutaðan tímann frá 17.30 til
19 og því verður hægt að peppa
vel upp stemninguna fyrir leikinn
með íslenskri tónlist,“ segir Arn-

fríður en þeir íslensku tónlistarmenn sem koma fram eru hljómsveitin Ambadama, söngkonan
Glowie og rapparinn Emmsjé
Gauti. „Flytjendur voru valdir í
samvinnu við skipuleggjendur
á staðnum. Þeir fengu lista yfir
íslenskar hljómsveitir og völdu úr
það sem þeim líkaði.“
Arnfríður telur að góð stemning
geti myndast á stuðningsmanna-

svæðinu enda vitað af fjölda
Íslendinga sem ætla á leikinn.
Leikurinn byrjar klukkan 20.45
að staðartíma. Stuðningsmannaganga, eða fanwalk, fer af stað frá
stuðningsmannatorginu klukkan
19 og að vellinum Koning Willem
II Stadium. Hollenskt brassband fer fyrir göngunni.
Eftir leikinn flytja rútur
fólkið aftur inn í bæinn.
Nánari upplýsingar
um dagskrána á stuðningsmannasvæðinu er
að finna á weuro2017.nl/
tilburg.

FANNDÍS NOTAR AMINO PRE WORKOUT FRÁ NOW

AMINO POWER PRE WORKOUT
MEÐ KOFFÍNI OG AMÍNÓSÝRUM

FÆST Í NETTÓ, H VERSLUN OG CROSSFIT GRANDA
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Pabbahjartað slær hraðar
Glódís Perla fékk
fyrstu fótboltaskóna beint upp
úr ruslinu en er nú
ómissandi leik
leikmaður landsliðsins. Pabbi hennar,
Viggó Magnússon, hlakkar til EM
en segist oft vera
stressaður fyrir
stóra leiki

F

ótboltinn kom inn í lífið þegar
fjölskyldan flutti til Horsens í Danmörku en þá var
miðbarnið, Glódís, átta ára. „Við
settum þær systurnar á námskeið
í júdó en krakkarnir í skólanum
voru mikið í boltanum, handbolta
á veturna og fótbolta á sumrin, og
hún prófaði að fara á æfingu með
vinkonum sínum,“ segir Viggó
og rifjar upp hvernig Glódís fékk
fyrstu skóna sína. „Þetta bar allt
frekar brátt að og það vildi svo
vel til að nágrannar okkar voru
mikið fótboltafólk og áttu stelpu
sem var aðeins eldri en Glódís. Svo
þegar hún var að byrja þá labbaði
ég yfir í næsta hús og spurði hvort
þau ættu nokkuð skó sem þau
gætu lánað okkur, svona á meðan
hún væri að prófa því við vildum
ekki fara út í stórar fjárfestingar
ef henni myndi svo ekki líka við
þetta. Það hittist svo á að þau voru
nýbúin að henda mjög fínum
Adidas Predator-skóm sem voru
orðnir of litlir á dóttur þeirra svo
þeir voru veiddir upp úr ruslinu og
það voru fyrstu skórnir sem Glódís
spilaði í.“ Glódís var svo næstu tvö
árin á fullu í bæði handbolta og
fótbolta og þegar fjölskyldan flutti
aftur til Íslands var farið beint út á
völl. „Um leið og við komum heim
aftur þegar hún var tíu ára röltum
við saman út í Fagralund, íþróttahús HK, þar sem var mjög vel tekið
á móti þeim systrum og Glódís
spilaði með HK þangað til hún var
sextán ára.“

Ósvikin gleði á Pæjumóti 2008.

Hér hampar Glódís, fyrirliði fjórða
flokks HK, bikar fyrir sigur á Íslandsmóti kvenna innanhúss árið 2006.

Hálfgerð stökkbreyting

Lífið snerist um HK á þessum árum
„Þær vinkonurnar gengu um í
HK-búningum og það var meira að
segja erfitt að fá hana til að fermast
í einhverju öðru en HK-búningi. Frá
því við flytjum heim og til dagsins
í dag er boltinn hennar aðalmál.“
Á sama tíma hóf Viggó þátttöku í

Glódís Perla Viggósdóttir knattspyrnukona sýnir tilþrif á Símamótinu 2008.

foreldrastarfi HK, varð formaður í
barna- og unglingaráði og seinna
virkur í samstarf HK og Víkings og
hefur verið síðan. Hann var ekkert
í íþróttum sem barn og heldur ekki
móðir Glódísar. „Þetta er hálfgerð
stökkbreyting,“ segir hann og hlær
við. Systur Glódísar æfðu báðar um
tíma. „Elsta dóttir okkar fór upp
í annan flokk hjá Víkingi en hún
varð fyrir meiðslum og hætti þess
vegna og sú yngri hætti líka frekar
snemma.“ Glódís þurfti að lokum
að velja milli handboltans og fót
fótboltans. „Þegar var búið að velja
hana í bæði U16 og U19 landsliðin í báðum íþróttum þurfti hún
að fara að velja því þetta var
farið að rekast á. Og hún valdi
fótboltann. Ég veit ekki hvað réð
þeirri ákvörðun en það spilaði
inn í að U17 liðið fór mjög langt
í Evrópukeppninni 2011, komst
í úrslitakeppni á Evrópumótinu
og hún var í þeim hópi sem fór út
þá. Svo skemmdi ekki fyrir að KSÍ
sá mjög vel um sín landslið og
við fjölskyldan þurftum ekki
að fara í fjáröflun eða leggja
út stórar fjárhæðir.“

Ánægð atvinnukona

2011 flutti fjölskyldan
aftur til Danmerkur og
Glódís hóf þá æfingar
með Horsens SIK. „Hún
var ekki ánægð með að
flytja aftur út enda voru
allir vinirnir hérna heima
og það var ákveðið bráðlega að þær mæðgur færu

heim aftur,“ segir Viggó. Um svipað
leyti bauðst Glódísi að leika með
Stjörnunni. „Og eftir tveggja ára farsælan feril þar hafði umboðsmaður
samband sem spurði hvort Glódís
hefði ekki áhuga á verða atvinnukona í fótbolta og okkur leist ágæt
ágætlega á það.“ Skömmu síðar fékk
Glódís tilboð sem hún þurfti því
miður að hafna enda var hún samningsbundin Stjörnunni en þegar
sá samningur var útrunninn var

Viggó Magnússon er stoltur
pabbi leikmanns númer
fjögur, Glódísar
Perlu Viggósdóttur.

umboðsmaðurinn búinn að tengja
hana við Eskilstuna og úr varð að
hún réð sig þangað. „Það var ekkert
auðvelt að sleppa henni út,“ viðurkennir pabbinn. „Hún hefur alltaf
verið sterk og sjálfstæð en hún
verður nú samt alltaf litla stelpan
manns. Þetta var 2014 og þegar hún
fór var búið að græja íbúð sem hún
átti að leigja með liðsfélaga sínum
frá Svíþjóð. Svo þegar hún kom var
íbúðin langt frá æfingasvæðinu og
afskekkt og hún var ekkert sérstak
sérstaklega kát. Sem gerði það að verkum
að það var erfitt að skilja hana eftir.
En það rættist úr og hún er mjög
ánægð núna,“ segir Viggó og bætir
við: „Það hefur alltaf gengið vel hjá
henni að falla inn í hóp og dvölin í
Eskilstuna hefur verið mikið ævintýri og þótt þær hafi aldrei unnið
titil þá hefur munað litlu.“

Pabbar verða mjög stressaðir

En hvernig skyldi pöbbum líða
þegar EM nálgast? „Pabbar verða
mjög stressaðir,“ segir Viggó
brosandi, „en mjög spenntir líka.
Ég gerði þau mistök að fara ekki á
EM þegar U17 liðið fór til Frakk
Frakklands, það var aðeins of stór biti
fyrir okk
okkur þá en ég sé alltaf eftir
því. Og ég sór þá að ég myndi
aldrei láta þetta gerast aftur. Svo ég
fór með henni á fyrsta stórmótið
hennar í Svíþjóð og það var æðislegt. En hjartað barðist ansi hratt í
brjóstinu á manni þegar hún kom
inn á í fyrsta leiknum á móti Noregi
og síðan var hún í byrjunarliði á
móti Þýskalandi og þá var hún bara
17 ára. Hún svo sem stóð það af sér
og gekk vel. Í Svíþjóð vorum við
30-50 manna hópur sem ætlaði á
alla leikina og svo slæddist fólk inn
svo þetta voru kannski 100 manns í
allt. En núna er búið að selja 10.000
miða og það er allt öðruvísi tilfinning. Meiri meðbyr en líka meiri
væntingar og pressan meiri.“ Fjölskyldan fer út 16. júlí og ætlar að
sjálfsögðu á alla leikina. „Sem pabbi
er ég náttúrlega stoltur af stelpunni
en ég er líka ofsalega stoltur af
liðinu og mér finnst æðislegt
hvað kvennaknattspyrnan er a
mikilli siglingu núna. Stelpurnar
hafa líka sýnt að þær eru virkilega þess virði að fylgjast með
þeim. Ég held að það fari ekkert
minni hrollur um mig núna en
þegar hún kom inn á í fyrsta
mótinu sínu.“
brynhildur@365.is
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Stelpurnar okkar klæðast
fötum frá Polo Ralph Lauren
Stelpurnar okkar munu klæðast Polo Ralph Lauren fötum til og frá leikvangi og á sérstökum viðburðum á EM.

Mathilda kynnir Það styttist í að stelpurnar okkar haldi á EM í Hollandi
en liðið fer út þann 14. júlí. Eitt af stóru atriðunum fyrir mótið er að hafa
samræmi þegar kemur að fötum og útbúnaði og munu stelpurnar okkar
klæðast glæsilegum fötum frá Polo Ralph Lauren á ferðalögum sínum.

U

m er að ræða klassíska
hönnun sem þægilegt og
gott er að ferðast í.
Stelpurnar munu klæðast Polo
Ralph Lauren fötum til og frá
leikvangi og á sérstökum viðburðum á mótinu. Þetta eru léttir
bómullarjakkar, bómullarbuxur
og hvítir bolir frá Ralph Lauren
og sportlegir leðurstrigaskór frá
A-pair.
Sara Björk Gunnarsdóttir, fyrirliði íslenska landsliðsins, er afar
ánægð með fatnaðinn sem liðið
ferðast í. „Við erum ánægðar með
að fá einkennisfatnað okkar sem
notaður verður á mótinu. Það
er mikilvægt að leikmönnum og
starfsliði líði vel og er samræmt
útlit og þægilegur fatnaður því
mikilvægur. Fötin frá Polo Ralph
Lauren eru klassísk og tímalaus
en fyrst og fremst þægileg. Við
erum því mjög ánægðar með
samstarfið við Mathilda og Polo
Ralph Lauren.“

Fötin fást í Mathildu

Fötin frá Polo Ralph Lauren fást
í versluninni Mathildu í Kringlunni. Ingibjörg Kristófersdóttir,
einn eigandi Mathildu, er stolt af
því að stelpurnar okkar klæðist
fötum frá versluninni. „Þær eru
glæsilegar og flottar fyrirmyndir
allra kvenna,“ segir hún.

Fötin frá Polo Ralph Lauren fást í versluninni Mathildu í Kringlunni. Stelpurnar okkar voru að
vonum ánægðar með að fá þægileg föt fyrir ferðina.

Herragarðurinn er í sömu eigu
og sá um að klæða strákana í
fyrra með miklum myndarbrag.
„Okkur finnst því alveg frábært
að geta haldið áfram samstarfi

við KSÍ, sem hefur verið til fyrirmyndar í alla staði,“ segir Ingibjörg.
Mathilda í Kringlunni sérhæfir sig í vönduðum og flottum

Fötin frá Polo Ralph Lauren eru klassísk og tímalaus en
fyrst og fremst þægileg.

fatnaði fyrir konur á öllum aldri.
„Okkar merki eru bæði frá heimþekktum framleiðendum á borð
við Ralph Lauren og Sand, í bland
við vönduð skandinavísk merki

eins og Hunky Dory, Rabens
Salooner, Comfy Copenhagen og
A-pair. Þetta eru allt flott merki
sem konur geta klæðst við öll
tækifæri,“ segir Ingibjörg.

klæðir stelpurnar okkar!
S A L O N E R
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Leikmenn íslenska

landsliðsins
1 Guðbjörg Gunnarsdóttir

2 Sif Atladóttir

3 Ingibjörg Sigurðardóttir

4 Glódís Perla Viggósdóttir

5 Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir

6 Hólmfríður Magnúsdóttir

7 Sara Björk Gunnarsdóttir

8 Sigríður Lára Garðarsdóttir

9 Katrín Ásbjörnsdóttir

10 Dagný Brynjarsdóttir

11 Hallbera G. Gísladóttir

12 Sandra Sigurðardóttir

13 Sonný Lára Þráinsdóttir

14 Málfríður Erna Sigurðardóttir

15 Elín Metta Jensen

16 Harpa Þorsteinsdóttir

17 Agla María Albertsdóttir

18 Sandra María Jessen

19 Anna Björk Kristjánsdóttir

20 Berglind Björg Þorvaldsdóttir

Ásmundur Guðni Haraldsson

21 Arna Sif Ásgrímsdóttir

22 Rakel Hönnudóttir

23 Fanndís Friðriksdóttir

Freyr Alexandersson

31 árs
51 landsleikur
Djurgården

32 ára
110 landsleikir / 37 mörk
KR

30 ára
84 landsleikir / 3 mörk
Djurgården

31 árs
61 landsleikur / 18 mörk
Stjörnunni

42 ára
Aðstoðarþjálfari frá október 2013

32 ára
63 landsleikir
Kristianstad

26 ára
106 landsleikir / 18 mörk
Woflsburg

30 ára
16 landsleikir
Val

17 ára
4 landsleikir
Stjörnunni

24 ára
12 landsleikir / 1 mark
Valur

19 ára
2 landsleikir
Breiðabliki

23 ára
1 landsleikur
ÍBV

30 ára
3 landsleikir
Breiðabliki

22 ára
18 landsleikir / 6 mörk
Þór/KA

28 ára
83 landsleikir / 5 mörk
Breiðabliki

22 ára
54 landsleikir / 2 mörk
Eskilstuna

24 ára
13 landsleikir / 1 mark
Stjörnunni

33 ára
33 landsleikir / 2 mörk
Val

27 ára
31 landsleikur
LB07

26 ára
84 landsleikir / 10 mörk
Breiðabliki

28 ára
42 landsleikir / 5 mörk
Vålerenga

25 ára
70 landsleikir / 19 mörk
Portland Thorns

22 ára
28 landsleikir / 5 mörk
Val

25 ára
27 landsleikir / 1 mark
Breiðabliki

34 ára
Þjálfari frá september 2013
44 leikir með liðinu

Hjá okkur færðu
allt sem þú þarft í
framkvæmdirnar
- Byrjaðu verkið á
réttum stað!

Áfram Ísland
Meira en bara byggingavöruverslun
...mikið úrval, gæði og gott verð - alltaf!

A4 IMAGE annonce EM kvinder - IS.indd 1

23-06-2017 13:19:45

18 ÁFRAM ÍSLAND

1 5 . J Ú L Í 2 0 1 7 L AU G A R DAG U R

Riðlakeppni á EM 2017 í Hollandi
A-riðill

16. júlí

16:00

B-riðill
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DAN

-
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-
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-
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-
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-

DAN

Stadion Galgenwaard, Utrecht
16. júlí

18:45

De Vijverberg, Doetinchem
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20. júlí

16:00

Rat Verlegh Stadion, Breda
20. júlí

18:45

17. júlí

16:00

18:45

Koning Willem II Stadion, Tilburg
24. júlí

18:45

De Adelaarshorst, Deventer

ÍTA

-

RÚS

ÞÝS

-

SVÍ

SVÍ

-

RÚS

ÞÝS

-

ÍTA

RÚS

-

ÞÝS

SVÍ

-

ÍTA

Sparta Stadion Het Kasteel, Rotterdam
17. júlí

18:45

Rat Verlegh Stadion, Breda
21. júlí

16:00

De Adelaarshorst, Deventer
21. júlí

18:45

Sparta Stadion Het Kasteel, Rotterdam
24. júlí

C-riðill

Koning Willem II Stadion, Tilburg
25. júlí

18:45

Stadion Galgenwaard, Utrecht
25. júlí

18:45

De Vijverberg, Doetinchem

18. júlí

16:00
18. júlí

18:45
22. júlí

16:00
22. júlí

18:45

B1

–

C1

–

D1

–

29. júlí

#26

26. júlí

18:45

#27

26. júlí

18:45

#28

B2
A2
D2
De Adelaarshorst, Deventer

C2

Undanúrslit
3. ágúst

#49

Rat Verlegh Stadion, Breda

#29 #26

–

#30 #25

–

3. ágúst

#50

#28

#27
De Grolsch Veste, Enschede

#28

Úrslitaleikur
6. ágúst

#51

De Grolsch Veste, Enschede

#31 #30

–

#29

#26

#27

Austurstræti 12 | 101 Reykjavík | Iceland | tel: +345 578 0400 | enskibarinn.is

ÍSL

-

SVI

FRA

-

AUS

ÍSL

-

AUS

SVI

-

FRA

Rat Verlegh Stadion, Breda

Koning Willem II Stadion, Tilburg

30. júlí

ÍSL

Sparta Stadion Het Kasteel, Rotterdam

Sparta Stadion Het Kasteel, Rotterdam

30. júlí

-

Stadion Galgenwaard, Utrecht

De Vijverberg, Doetinchem

–

FRA

De Vijverberg, Doetinchem

#25

A1

SVI

8-LIÐA ÚRSLIT

8-liða úrslit
#25

-

Koning Willem II Stadion, Tilburg

✿ Útsláttarkeppnin
29. júlí

AUS

De Adelaarshorst, Deventer
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KYNNINGARBLAÐ

Helgin

Salsakommúnan heldur
tónleika með suðrænum
blæ í Hörpu á sunnudag.
helgin ➛4

Melissa Dream

Náttúrulega leið
til að sofa betur
Fæst í næsta apóteki

www.icecare.is

Margir eru forvitnir um RIE eða Respectful Parenting sem Kristín Maríella hefur tileinkað sér í uppeldinu. MYND/ANTON BRINK

Áhuginn kemur á óvart
Kristín Maríella Friðjónsdóttir kynntist uppeldisstefnunni RIE
eða Respectful Parenting fyrir þremur árum og miðlar henni
nú til annarra foreldra. Áhuginn er mikill og hefur hún varla
undan við að bæta við námskeiðum. Hún stendur fyrir popup ævintýraleikvelli í Hafnarborg á sunnudag. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
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Vera
Einarsdóttir
vera@365.is

Framhald af forsíðu ➛

Á

svæðinu, sem Kristín hyggst
setja upp í samstarfi við aðra
RIE-foreldra, verður alls
konar spennandi efniviður sem
börnin fá að leika með og rannsaka
á eigin forsendum. Má þar nefna
pappakassa, efnisbúta, vatnsker,
potta, pönnur, reipi og teip, en allt
er þetta opinn efniviður sem hefur
engan fyrirfram ákveðinn tilgang.
Það er því undir börnunum komið
að nota ímyndunaraflið,“ útskýrir
Kristín.
Í RIE, sem á íslensku kallast
virðingarríkt tengslauppeldi eða
einfaldlega „ræ“, er meðal annars
borin mikil virðing fyrir leik
barna. „Við reynum virkilega að
setja okkur í þær stellingar að vera
ekki að stýra eða stjórna leiknum
heldur að leyfa börnunum að
kanna hlutina sjálf,“ útskýrir
Kristín. Hún segir foreldrum oft
finnast óþægilegt ef börn leika
sér ekki rétt að leikföngum eins
og t.d. ef barn skoðar bók á hvolfi
eða kubbar ekki turn heldur raðar
kubbum í röð á gólfið, en með því
að leiðbeina sé verið að klippa
á sjálfsprottinn áhuga og stöðva
flæði leiks. „Við hvetjum því þá
foreldra sem mæta á leikvöllinn
til að taka skref til baka og fylgjast
með börnum sínum finna út úr
hlutunum sjálf.“
Með því að bjóða aðeins upp á
opin leikföng segir Kristín börnin
fá að vera í aðalhlutverki ólíkt
því þegar þau eru með boltann
sem talar, blikkar og syngur fyrir
framan sig. „Það er líkara því að
horfa á sjónvarp. Þá er verið að
skemmta þeim en þau þurfa enga
skemmtun. Þau eru snillingar í að
skemmta sér sjálf ef þau fá einfaldlega tækifæri til þess.“

Víðtæk nálgun

En út á hvað gengur þessi uppeldisnálgun? „Hún er mjög víðtæk
en byggist aðallega á þremur
grunnhugtökum; virðingu, trausti
og tengingu. Fyrir utan opinn leik
er meðal annars lögð áhersla á að
vera ekki alltaf að stressa sig á því
að kenna börnum allt strax. Börn
læra að rúlla sér, sitja og labba
þegar þau eru tilbúin svo dæmi
séu nefnd. Þá er lögð áhersla á að
viðurkenna tilfinningar barna.
Að leyfa þeim að gráta og fara í
gegnum erfiðar tilfinningar þegar
þau þurfa þess. Þau fá að tjá sig og
vera ósátt í öruggu umhverfi sem

Kristín er með opinn Snapchat-reikning þar sem hún deilir uppeldisráðum og fróðleik í anda RIE. MYND/ANTON BRINK

Við reynum virkilega að setja okkur í
þær stellingar að vera
ekki að stýra eða stjórna
leiknum heldur að leyfa
börnunum að kanna
hlutina sjálf.
Kristín Maríella Friðjónsdóttir

foreldrar styðja við en sýnt hefur
verið fram á að þannig þróa þau
með sér góða tilfinningagreind.
Öll viðbrögð eru leyfð en börnum
eru engu að síður sett skýr mörk,“
segir Kristín og tekur dæmi: „Ef
barnið er ósátt við að fá ekki ís
má til að mynda segja: Ég sé að þú
ert ósátt. Þig langaði í ís og finnst
hann góður en ég ætla ekki að
leyfa þér að fá ís í dag.“
Samkvæmt stefnunni er heldur
ekki lagt upp með að hrósa börnum í tíma og ótíma, enda segir

Kristín að sýnt hafi verið fram á
að það dragi úr áhugahvöt barna.
„Með því færum við líka fókusinn
frá þeim yfir á okkar viðbrögð í
stað þess að þau njóti þess sem
þau eru að gera fyrir sig sjálf. Eins
getur það orðið eins og innantómt
hjal ef þau fá sífellt að heyra hvað
þau séu frábær og allt sé flott sem
þau gera. Í staðinn reynum við
að veita því fulla athygli sem þau
gera og tala frekar um vinnuna
sem liggur að baki verkefninu
sem um ræðir,“ segir Kristín og
tekur annað dæmi. „Dóttir mín
heldur til dæmis regluleg danspartí í stofunni og biður mig oft
að sjá. Ég reyni þá að mæta augum
hennar og segja brosandi: Ég sé
að þú snýrð þér hring eftir hring,
hoppar og lyftir öðrum fætinum
hátt upp í loft.“

Breytti lífinu

Kristín kynntist aðferðinni þegar
dóttir hennar, sem nú er þriggja
og hálfs árs, var sex mánaða.
„Þá rambaði ég inn á heimasíðu
Janet Landsbury, janetlansbury.

com, sem er ein helsta talskona
stefnunnar í dag og tengdi strax.
Aðferðafræðin höfðaði sterkt til
mín og breytti í raun lífi mínu og
fjölskyldunnar. Þetta er heildræn
nálgun sem tekur tíma að tileinka
sér en breytti sýn minni á samskipti yfirhöfuð.“
Kristín er búsett í Singapor og
hefur setið fjögur RIE-námskeið
þar í landi. Í lok árs mun hún
svo öðlast formleg RIE-réttindi.
Hún segir íslenska foreldra sýna
aðferðinni mikinn áhuga. „Ég er
stofnandi hópsins Mæðra tips á
Facebook sem er með um fjórtán
þúsund fylgjendur og var farin að
viðra þessar hugmyndir þar. Áhuginn var það mikill að ég ákvað
að stofna sértakan RIE / Mindful
Parenting á Íslandi hóp. Hann var
opnaður í febrúar og nú þegar eru
fylgjendur orðnir 6.000 talsins.
Á sama tíma opnaði ég snappið
mitt „kmariella“ þar sem ég deili
uppeldisráðum og fróðleik og því
hefur verið svakalega vel tekið.“
Kristín hélt nokkur RIE-námskeið hér á landi um síðustu jól.

Hún er hér í stuttri sumardvöl
og hefur ekki undan að bæta við
námskeiðum. „Ég er alveg hissa.
Mér datt ekki í hug að uppeldisnámskeið gætu orðið svona
vinsæl. Þau seljast upp á sólarhring og augljóst að margir vilja
leiðsögn.“ Kristín heldur líka úti
vefsíðunni respectfulmom.com
þar sem hún er með bloggfærslur
tengdar aðferðinni og myndbönd
en þar er að finna allar upplýsingar um námskeiðin.
Pop-up ævintýraleikvöllurinn
á sunnudag verður opinn milli
kl. 14 og 17. Aðalleiksvæði leikvallarins er á planinu við Hafnarborg, menningar- og listamiðstöð
Hafnarfjarðar, og er það hugsað
fyrir börn eldri en tveggja ára.
Innandyra verður svo sérstakt
innisvæði fyrir yngstu börnin. „Þar
verðum við með típísk RIE-leikföng eins og mæliskeiðar, plastsigti og efnisbúta svo dæmi séu
nefnd.“ Aðspurð segir Kristín von
á öðrum pop-up velli í lok sumars
og hvetur áhugasama til að fylgjast
með.

Föstudaginn 28. júlí gefur Fréttablaðið út aukablaðið

MARAÞON

Í þessu blaði verður bæði hægt að kaupa kynningar og auglýsingarpláss.

Áhugasamir auglýsendur hafið samband við:
Jón Ívar Vilhelmsson
jonivar@365.is
Sími 512 5429

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
365 miðlar
Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is,
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351 Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.is,
s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage,
johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is,
s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433
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Svefntruflanir
eru úr sögunni

FÓLK KYNNINGARBLAÐ 3

Svefntruflanir geta stuðlað að vanlíðan. Melissa Dream
eru vísindalega samsettar vörur sem geta bætt svefn.

V

ið búum í hröðu og erilsömu samfélagi sem veldur
því að svefntruflanir eru
gríðarlega algengar. Sigríður
Geirsdóttir er fimmtug kona í
krefjandi stjórnunarstarfi og
hefur átt við svefnvandamál að
stríða af og til undanfarin tíu ár.
„Svefnvandamálið lýsir sér þannig
að ég næ ekki að „slökkva á mér“
á kvöldin, heilinn fer á fullt að
hugsa um næstu vinnudaga og ég
næ ekki að slaka nægilega á til að
sofna. Fyrir nokkrum árum fékk
ég vægt svefnlyf hjá lækni sem
hjálpaði mér en
ég var aldrei
hrifin af því að
taka svefnlyf
að staðaldri.
Lyfin fóru einnig illa í mig, til
dæmis vaknaði
ég á morgnana
með hálfgerða
timburmenn,
en þá líðan
tengdi ég beint
við notkun
svefnlyfja. Fyrir
nokkru var mér

ráðlagt að prófa Melissa Dream
og hentar það mér mun betur en
svefnlyfin,“ segir Sigríður. „Eftir
að ég fór að nota Melissa Dream
þá næ ég að slaka á og festa svefn.
Ég sef eins og ungbarn og er hress
morguninn eftir. Einnig hefur
Melissa Dream hjálpað mér
mikið vegna pirrings í fótum sem
angraði mig oft á kvöldin. Það
er líka góð tilfinning að notast
við náttúruleg lyf ef þess gerist
kostur.“
Sigríður Helgadóttir fór
að nota Melissa Dream
þegar hún var búin að
eiga nokkrar andvökunætur vegna fótaóeirðar
sem truflaði svefn hennar.
„Fótaóeirðin var mjög
óþægileg og hélt fyrir mér
vöku en ég er ekki vön
að vera andvaka. Þá sá ég
reynslusögur í blöðunum
um Melissa Dream og
ákvað að prófa.“ Sigríður
tekur tvær töflur klukkutíma fyrir svefn þegar
henni finnst hún þurfa á

Ekkert hefur reynst eins vel

Elsa hefur prófað margt til að ná að
hvílast og sofna en Melissa Dreamtöflurnar eru það eina sem hefur
virkað hingað til. MYND/GVA

„Ég hafði verið í vandræðum
með svefn og slökun í töluverðan
tíma,“ segir Elsa Ásgeirsdóttir,
klæðskeri og hönnuður. „Ég náði
alltaf að sofna en náði ekki að
sofa alla nóttina.“ Elsa las sér til
um Melissa Dream-töflurnar eftir
að hún sá þær auglýstar og ákvað
að prófa. „Mér leist vel á þær þar
sem þetta er náttúruleg lausn,
mér líkar það vel. Það sem er líka

Sölustaðir og upplýsingar

Vörurnar eru fáanlegar í öllum
apótekum,
heilsuverslunum og heilsuhillum
stórmarkaðanna. Hægt er að
nálgast frekari upplýsingar á
heimasíðu IceCare, www.icecare.is
gott við Melissu er að nú heyrir
fótapirringur sögunni til en ég átti
það til að vera slæm af fótapirringi
þegar ég var komin í háttinn. Ég
hef prófað mjög margt til að ná að
hvílast og sofna en ekkert annað
hefur reynst mér svona vel. Þetta
er það eina sem hefur hjálpað mér
hingað til!“

Ráðlagt að prófa Femarelle

V

Sleipiefni fyrir
elskendur .

O

að
halda.
„Þá
næ ég að
sofna fljótlega
og finn ekki fyrir
þessum fótapirringi. Það
sem mér finnst líka æðislegt við
töflurnar er að þær eru náttúrulegar og hafa engin eftirköst þegar
maður vaknar. Ég er mjög ánægð
með Melissa Dream og mæli með
því fyrir alla sem eiga erfitt með
svefn.“

Finnur ekki fyrir fótaóeirð

Yes-sleipiefnin
eru unnin úr
lífrænum
efnum
og hafa

ft eiga konur sem eru
komnar á breytingaskeiðið,
hafa nýlega eignast barn,
verið í meðferð við krabbameini
eða glímt við langtíma veikindi
við þurrk í leggöngum og slímhúð
að stríða. Yes-línan er sérstaklega
hönnuð fyrir þær konur. Margrét
Mjöll Sverrisdóttir, sölustjóri hjá
Icecare, segir að Yes-sleipiefnin
séu hönnuð af tveimur konum og
seld í Bretlandi og víðar um heim.
„Ummæli neytenda um vöruna
hafa verið mjög jákvæð og hafa
læknar í Bretlandi einnig mælt með
því að konur sem eiga við þurrk að
stríða í leggöngum noti vöruna,“
segir hún. Yes-sleipiefnin eru unnin
úr lífrænum innihaldsefnum,
meðal annars Aloe vera, flax extract
og guar gum og hafa hlotið lífræna
vottun frá The Soil Association í
Bretlandi. Sleipiefnin innihalda
engin aukaefni eða skaðleg efni sem
geta verið ertandi fyrir slímhúðina.
Þau klístrast ekki, eru rakagefandi
fyrir slímhúðina og þau má bæði
nota innvortis og útvortis fyrir
samfarir. „Yes-sleipiefnin innihalda
bæði olíubasa (oil-based) og vatns-

því

Yes sleipiefnin
eru laus við:
● Glycerin
● Hormóna
● Glycols l Parabena
● Rotvarnarefni
● Ilmefni
● Silíkon
● Jarðolíuefni
● Arginín
● Önnur ertandi efni fyrir
húð svo sem grapefruit
seed extract

basa (water-based) sem er hægt að
nota með gúmmíverjum,“ útskýrir
Margrét og bætir við að einnig sé
fáanlegt Yes Baby fyrir fólk í barneignahugleiðingum. Pakkningin
inniheldur bæði sleipiefni sem eru
sæðisvæn og egglosunarpróf ásamt
sleipiefnum sem er gott að nota
eftir egglos.

irkni Femarelle hefur verið
staðfest með fjölda rannsókna á undanförnum þret
þrettán árum. Dalla Gunnlaugsdóttir
kynntist Femarelle árið 2014 eftir
að hafa gengið í gegnum óþægindi
af völdum breytingaskeiðs. „Óþægindin voru hitakóf, þreyta, miklar
skapsveiflur og svefntruflanir. Ég
talaði um þessa vanlíðan mína við
heimilislækni og hann benti mér
á Femarelle þar sem ég vildi ekki
hormóna. Eftir tvær vikur leið mér
miklu betur, hitakófin hurfu, ég
svaf betur og skapið varð jafnara. Í
dag get ég ekki án Femarelle verið.
Fólki í kringum mig finnst ég allt
önnur og finnur mikinn mun á
skapinu hjá mér. Í dag er ég í meira
en fullri vinnu ásamt því að stunda
nám. Sem sagt, Femarelle færði
mér aukna orku,“ segir Dalla og
brosir.

Betra skap og líðan

Guðrún Ragna Ólafsdóttir prófaði
Femarelle fljótlega
eftir að það kom
á markað
fyrir þremur
árum. „Þegar
ég komst á
breytingaskeiðið fékk
ég hormóna
hjá lækninum sem
fóru ekki vel
í mig þannig
að ég ákvað
að prófa Femarelle. Ég get
ekki líkt líðan
minni eftir
að ég ákvað
að prófa
Femarelle við
líðanina áður.
Ég er með gigt
og hef verið á

Dalla segist ekki geta verið án Femarelle.

lyfjum við gigtinni og mörg lyfin
fara ekki of vel með mig. Núna er
ég betri í skapinu og líður miklu
betur við að nota Femarelle,
miðað við það hvernig
mér leið á hormónunum. Ég er ekki
sama manneskja
eftir að ég kynntist
Femarelle,“ segir
Guðrún Ragna.

Femarelle er
öruggur kostur

Rannsóknir hafa
sýnt að Femarelle
örvar estrógennema í staðbundnum vef, slær á einkenni tíðahvarfa
og styrkir bein,
án þess að hafa
nokkur neikvæð
áhrif á vef í móðurlífi eða brjóstum.
Femarelle eykur
beinþéttni og

Femarelle.
● Femarelle er öruggur kostur
● Femarelle er öruggt fyrir konur
● Slær á óþægindi eins og höfuðverk, svefntruflanir, nætursvita,
skapsveiflur, óþægindi í liðum
og vöðvum
● Þéttir beinin
● Hefur ekki áhrif á móðurlíf eða
brjóstavef
Vörurnar eru fáanlegar í öllum
apótekum, heilsuverslunum og
heilsuhillum stórmarkaðanna.
viðheldur heilbrigði beina en
hefur ekki áhrif á blóðstorknun.
Til viðbótar við sannaða virkni
hafa rannsóknir einnig sýnt fram
á öryggi.
Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu IceCare,
www.icecare.is
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Suðrænir tónar í kuldanum
Hljómsveitin
Salsakommúnan
stígur á svið í
Hörpu annað
kvöld og mun
leika tónlist með
suðrænum blæ
sem fær fólk til
að dansa.

Salsakommúnan ætlar að
hleypa hita í íslenska sumarið.
MYND/ANTON
BRINK

Þ

ar sem íslenska sumarið er
fremur kalt og blautt þessa
dagana er tilvalið að njóta
heitra, suðrænna tóna í Björtuloftum í Hörpu annað kvöld
klukkan átta. Salsakommúnan
mun skemmta gestum með því að
leika kröftuga, dansvæna tónlist
undir áhrifum frá tónlistarhefðum
Suður-Ameríku og má búast við
miklu fjöri.
Símon Karl Sigurðarson, söngvari
Salsakommúnunnar, segir að
sveitin muni leika lög af sinni fyrstu
breiðskífu í bland við valinkunna
salsaslagara. „Við erum að leggja
lokahönd á plötuna en fyrirhugað
er að hún komi út síðla sumars.
Á henni verður eingöngu frumsamið efni og allir textarnir eru
á íslensku en við viljum meina
að þannig færist tónlist af þessu

og flytur hana. Við höfðum því lengi
haft í bígerð að stofna hljómsveit
sem einbeitti sér að suður-amerískri
tónlist og gerðum loks alvöru úr því
síðasta haust.“
Í bandinu eru alls ellefu tónlistarmenn á ýmsum aldri. „Sá yngsti er
nítján ára og sá elsti er 46 ára. Það er
hinn danski conga-meistari Helge
Haahr, sem er jafnframt húsvörður
í FÍH. Okkur bráðvantaði slagverksleikara og datt því í hug að fá
hann til liðs við okkur og hann tók
því strax vel,“ segir Símon. Hljómsveitarmeðlimir eru allir tónlistarmenntaðir og hafa margir þeirra
lokið prófi frá FÍH. „Sjálfur lauk ég
burtfararprófi í klassískum klarínettuleik frá Tónlistarskólanum í
Reykjavík í vor,“ segir Símon.

Spenntir fyrir Hörpu

Sveitin mun leika
lög af sinni fyrstu
breiðskífu í bland við
valinkunna salsaslagara.
Símon Karl Sigurðarson

tagi nær íslenskum áheyrendum.
Textasmíðarnar eru undir áhrifum
töfraraunsæis, sem einkennir bókmenntir Suður-Ameríku, í bland við
íslenskan raunveruleika. Með þessu
leitumst við í bandinu við að etja
saman þessum ólíku menningarheimum á nýstárlegan hátt,“ segir
hann.

Rætur í Menntaskólanum
við Hamrahlíð

Salsakommúnan á rætur sínar að
rekja til Hamrahlíðarkórsins og

Húsbandsins í Menntaskólanum
við Hamrahlíð. „Við Sölvi Rögnvaldsson slagverksleikari vorum
saman í Húsbandinu en eitt helsta
hlutverk þess er að leika á böllum í
MH. Þegar við Sölvi vorum að stíga
okkar fyrstu skref í MH fórum við
saman á salsadansnámskeið og það
náði greinilega að sá einhverjum
fræjum því við fengum mikinn
áhuga á suðrænni tónlist. Hún snýst
mikið til um dans og rytma og því er
ekki verra að hafa lært einhver salsaspor þegar maður semur tónlistina

Salsakommúnan hefur gefið út
nokkrar smáskífur og leikið á
fáeinum tónleikum í sumar og
vonast Símon til að bandið muni
leika á Menningarnótt í ágúst. „Við
höfum einnig spilað fyrir Salsa
Iceland danshópinn og það var stórskemmtilegt, enda gaman að spila
fyrir fólk sem elskar að dansa,“ segir
Símon sem hlakkar mikið til að
spila í Hörpu. „Við í bandinu erum
ótrúlega spenntir. Okkur finnst
svo gaman að spila á tónleikum og
vonum að sem flestir mæti og gleðjist með okkur í tónlist og dansi.”
Þess má geta að Ýlir tónlistarsjóður styrkir viðburðinn en hlutverk
hans er að styrkja ung fólk í tónlist í
formi tónleikahalds í Hörpu.

ENN MEIRI VERÐLÆKKUN !! 50-70%

Pantaðu á www.curvy.is eða
kíktu við í verslun okkar að Fákafeni 9
Opið Alla virka daga frá kl. 11-18
og Laugardaga frá kl. 11-16
SKOÐAÐU ÚRVALIÐ EÐA PANTAÐU Á WWW.CURVY.IS
Afgreiðslutímar í verslun okkar að Fákafeni 9
Alla virka daga frá kl.11-18
Laugardaga frá kl. 11-16

Fákafeni 9, 108 RVK
Sími 581-1552 | www.curvy.is

Atvinnuauglýsingar

job.visir.is
Sölufulltrúar
Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441
Viðar Ingi Pétursson, vip@365.is 512 5426

Framkvæmdastjóri
Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa.
Leitað er að öflugum leiðtoga með þekkingu á stjórnun og starfi félagasamtaka.

Landssamband slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna (LSS) eru
heildarsamtök framangreindra starfsstétta.
Neyðarverðir hjá Neyðarlínunni 112 eru
einnig félagsmenn LSS.
Félagið er fagstéttarfélag og er mikilvægur
málsvari félagsmanna sinna. Starfssvæði
þess er allt landið. Samtökin hafa rekið
öflugt forvarnastarf á undangengnum
árum.

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Daglegur rekstur og umsjón með starfi félagsins

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Náið samstarf við stjórn

• Þekking á kjaramálum og kjarasamningagerð

• Þjónusta og samskipti við félagsmenn og deildir
félagsins

• Þekking á starfsemi félagasamtaka

• Samskipti við atvinnurekendur (opinberir aðilar
sem og einkaaðilar)

• Leiðtogahæfni

• Gerð kjarasamninga
• Samskipti við fjölmiðla og stjórnvöld
• Undirbúningur og skipulagning aðalþings og
annarra funda og viðburða á vegum félagsins

Nánari upplýsingar um félagið má finna á
www.lsos.is

• Stjórnunarreynsla
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Sjálfstæði, frumkvæði og drifkraftur
• Gott vald á íslensku og ensku
• Traust framkoma og trúverðugleiki
• Hreint sakavottorð er skilyrði

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

HVÍTA HÚSIÐ —— SIA 2017

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af
góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.
Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.

U P P LÝ S I N G A F U L LT R Ú I
Isavia leitar að kraftmikilli manneskju með fjölbreytta reynslu í starf upplýsingafulltrúa.
Upplýsingafulltrúi starfar náið með öðrum stjórnendum og starfssviðum félagsins að
upplýsingagjöf til ytri aðila. Hann annast öll samskipti við fjölmiðla og kemur að mótun
samskiptaáætlunar félagsins, annast gerð fréttatilkynninga, greinaskrif á innri og ytri
vefi félagsins og kemur að skipulagningu funda, ráðstefna o.fl.
Menntun og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi, t.d. á sviði fjölmiðla og/eða almannatengsla
• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
• Hæfni til þess að koma fram fyrir hönd félagsins
• Reynsla af textaskrifum og góð ritfærni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð íslensku- og enskukunnátta nauðsynleg
Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórir Þorvarðsson, thorir@hagvangur.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.

Sif er flugumferðarstjóri í flugturninum á
Keflavíkurflugvelli.
Hún er hluti af góðu ferðalagi.

S TA R F S S T Ö Ð :
R E Y K J AV Í K

UMSÓKNARFRESTUR:
31. JÚLÍ 2017

UMSÓKNIR:
W W W . H AG VA N G U R . I S

Kornið bakarí óskar eftir að ráða
starfsfólk frá byrjun ágúst.
Kornið er með ellefu verslanir á höfuðborgarsvæðinu og eina á Fitjum í Reykjanesbæ.
Vinnutíminn er frá 06:50 - 12:30 eða 12:30 - 18:30
alla virka daga.
Starfið felur í sér afgreiðslu við viðskiptavini,
útstillingu á vörum og almenn þrif í verslun.
Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum
einstaklingum með ríka þjónustulund.

Tekið er við umsóknum á umsokn@kornid.is

IGS ATVINNA

Skaftárhreppur

FORSTÖÐUMAÐUR FLUGAFGREIÐSLUSVIÐS Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI

IGS ehf. leitar að öflugum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf forstöðumanns flugafgreiðslusviðs.
Viðskiptavinir IGS ehf. eru íslensk og erlend flugfélög. Staðan heyrir beint undir framkvæmdastjóra.

Helstu verkefni:

•
•
•
•
•
•
•

Ábyrgur fyrir daglegum rekstri flugafgreiðslusviðs
Áætlunargerð
Stefnumótun
Samningagerð
Samskipti við erlenda viðskiptavini
Þátttaka í alþjóðlegum kaupstefnum og sýningum
Sölu- og markaðsmál

•

Háskólamenntun í viðskipta- og/eða rekstrarfræði
eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Góð íslensku- og enskukunnátta
Mikið frumkvæði og frjó hugsun
Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum
Útsjónarsemi og heiðarleiki

•
•
•
•
•

Laus störf í Skaftárhreppi
Skipulags- og byggingarfulltrúi í Skaftárhreppi
Laust er starf skipulags- og byggingarfulltrúa í Skaftárhreppi
sem er annað landstærsta sveitarfélag á Íslandi. Leitað er
eftir öflugum og hæfum einstaklingi sem hefur metnað og
áhuga á að byggja upp og þróa starfið.
Skipulags- og byggingarfulltrúi fer með framkvæmd skipulagsog byggingarmála samkvæmt lögum og sinnir verkefnum í
samstarfi við sveitarstjórn og skipulagsnefnd sveitarfélagsins
ásamt því að vinna náið með sveitarstjóra.

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni:

Umsóknir skal fylla út á heimasíðu IGS ehf (www.igs.is) fyrir 25. júlí

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nánari upplýsingar gefur Gunnar Olsen, golsen@igs.is og/eða Svala Guðjónsdóttir, svala@igs.is

Móttaka skipulags- og byggingarerinda
Undirbúningur og eftirfylgni funda skipulagsnefndar
Úttektir, mælingar og vettvangsathuganir
Útgáfa byggingarleyfa, framkvæmdaleyfa og stöðuleyfa.
Umsagnir vegna útgáfu rekstrar og/eða starfsleyfa
Yfirferð uppdrátta
Skráning fasteigna og stofnun lóða.
Áætlanagerð vegna verklegra framkvæmda á vegum sveitarfélagsins.
Umsjón með skjalavistun er varðar skipulags og byggingarmál
og tryggja virkni gæðakerfis stjórnkerfis byggingarfulltrúa.

Umsækjendur skulu fullnægja menntunar- og hæfniskröfum
7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 25. gr. mannvirkjalaga nr.
160/2010.
Þekking og reynsla af skipulags- og byggingarmálum og
opinberri stjórnsýslu er mikilvæg, einnig að viðkomandi hafi
iðnmenntun sem bakgrunn.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.
Umsóknir ásamt fylgigögnum skal senda á netfangið sveitarstjori@klaustur.is. Umsóknarfrestur er til 1. ágúst nk.

SPORTS DIRECT LEITAR AÐ
STARFSFÓLKI Í FRAMTÍÐARSTÖRF.
Kröftugum einstaklingum sem vilja vinna sig upp í starfi sem og ábyrgð.
Sanngjörn laun og veglegir sölubónusar í boði fyrir öflugt fólk.
Vinnutími er eftir samkomulagi en er í samræmi
við opnunartíma verslunarinnar.
Hæfniskröfur:
Þjónustulund
stundvísi
skipulagni
samskiptahæfni
Reynsla í þjónustustörfum mikill kostur
Æskilegt að einstaklingur hafi náð 17 ára aldri

SÆKIÐ UM Á SPORTSDIRECT.RADA.IS
Sæktu um á sportsdirect.rada.is eða í versluninni.
Frekari upplýsingar veitir Ásta Sigrún Friðriksdóttir, verslunarstjóri
(asta.fridriksdottir@sportsdirect.com) í síma 571-3010

Við leitum að starfskrafti
með áhuga á heilsusamlegri
matargerð á Sogssvæði
Landsvirkjun óskar eftir kraftmiklum og hugmyndaríkum starfskrafti til
að elda bragðgóðan og heilsusamlegan mat. Í starfinu felst umsjón með
matargerð, framreiðslu og frágangi í eldhúsi. Að auki annast viðkomandi
innkaup fyrir mötuneyti og þrif í matsal, búri og eldhúsi og ber ábyrgð á að
heilbrigðis- og öryggiskröfum opinberra aðila sé framfylgt í mötuneytinu.
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og áhugi á hollri matargerð og nýjungum í matreiðslu
• Þekking á rekstri mötuneyta og haldgóð tölvukunnátta
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Sveigjanleiki, jákvæðni og vinnugleði
• Stundvísi og reglusemi

Sótt er um starfið heimasíðu Landsvirkjunar, landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar um
starfið veitir Hildur Jóna Bergþórsdóttir (hildur.jona.bergthorsdottir@landsvirkjun.is)
hjá Landsvirkjun. Umsóknarfrestur er til og með 28. júlí 2017.

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlaunaúttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir
sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur
jafnt sem karla til að sækja
um starfið.

www.landsvirkjun.is

Vanur lagerstarfsmaður

Experienced
warehouse worker

Við leitum að vönum lagerstarfsmanni í 100%
starf í dreifingarmiðstöð ÁTVR.

We seek an experienced warehouse worker for a
full-time job at the ÁTVR distribution center.

Helstu verkefni og ábyrgð

Main tasks and responsibilities

Hæfniskröfur

•

Móttaka og tiltekt vöru

•

Lyftarapróf mikill kostur

•

Almenn lagerstörf og tilfallandi
verkefni

•

Reynsla af sambærilegu starfi

•

Vandvirkni og samviskusemi

•

Stundvísi og dugnaður

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

Skills and attributes

•

Receiving and processing
incoming stock

•

A forklift certification is an
advantage

•

General warehouse duties
as needed

•

Prior experience

•

Precision and conscientiousness

•

Punctuality and efficiency

The core values of ÁTVR are FLEXIBILITY – KNOWLEDGE – RESPONSIBILITY.
Recruitment decisions are made with these values in mind.

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 24. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is.

Applicants must be at least 20 years old and have a clean criminal record.
Application deadline is July 24, 2017.
Applications are to be filled out online at vinbudin.is.

Nánari upplýsingar veita: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791
og Emma Á. Árnadóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700.

For further information: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791
and Emma Á. Árnadóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700.

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land og
er með skrifstofur og dreifingarmiðstöð á
Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera eitt
af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins
og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar.
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé
öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur
þar sem samskipti einkennast af lipurð,
þekkingu og ábyrgð.

ÁTVR operates 50 stores throughout
the country with offices and a Center of
distribution at Stuðlaháls 2. The company
strives to be one of the leading service
providers in the country and a role model
in social responsibility. ÁTVR wants to
provide a safe, dynamic and fun workplace
where communication is conducted with
flexibility, knowledge and responsibility.
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Kraftvélar

1 5 . J Ú L Í 2 0 1 7 L AU G A R DAG U R

óska eftir að ráða öfluga starfsmenn

Kraftvélar er eitt stærsta innflutningsfyrirtæki á sínu sviði sem sérhæfir sig í innflutningi
atvinnutækja og þjónustu í kringum þau.
Fyrirtækið er með höfuðstöðvar í Kópavogi en rekur einnig útibú á Akureyri.
Hjá Kraftvélum starfa 47 manns og öll leggjum við mikla áherslu á góða þjónustu og
góð samskipti, innanhúss sem utan.

Innkaupastjóri í
varahlutaverslun

Þjónustufulltrúi í varahlutaverslun
Kópavogi og Akureyri

Óskum eftir innkaupastjóra í varahlutaverslun.
Umsækjandi þarf að hafa ríka þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum, vera jákvæður, áhugasamur
og hafa metnað fyrir starfinu. Æskilegt er að
umsækjandi hafi starfsreynslu af sambærilegu starfi og
sé einnig með gott vald á íslensku og ensku í rituðu og
töluðu máli.

Óskum eftir þjónustufulltrúa í varahlutaverslun
í Kópavogi annars vega og Akureyri hins vegar.
Umsækjandi þarf að hafa ríka þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum, vera jákvæður, áhugasamur
og hafa metnað fyrir starfinu. Æskilegt er að umsækjandi
hafi starfsreynslu af sambærilegu starfi og sé einnig með
gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli

Loftorka Reykjavík
Óskum eftir meiraprófsbílstjórum
á trailer og vörubíl
Upplýsingar veitir Sigurjón í
síma 892-4207 eða 565-0875
Loftorka Reykjavík ehf.
Miðhrauni 10
210 Garðabæ.

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Ört vaxandi fyrirtæki með utanhússklæðningar og
gólfefni leitar að sölumanni í fullt starf. Þarf að geta
unnið sjálfstætt og byggt upp öflugt viðskiptanet.
Reynsla af sölumennsku í byggingarvörum er
æskileg.
Umsóknir skilist inn á alda@murefni.is fyrir 27/07/17

Áhugasamir sendi umsókn fyrir 31. júlí á netfangið starf@kraftvelar.is, merkt
því starfi sem sótt er um.
Öllum umsóknum verður svarað.
Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526
www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is
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Eigna- og
framkvæmdafulltrúi
Laust er til umsóknar starf eigna- og
framkvæmdafulltrúa Fjarðabyggðar.

SPENNANDI STARF
TREX er eitt stærsta rútufyrirtæki landsins, með áratuga reynslu í þjónustu við hópa, jafnt innlenda
sem erlenda. TREX varð til við samruna Hópferðamiðstöðvarinnar og Vestfjarðarleiðar. Nafnið er
stytting á „travel experiences“ og þykir gefa góða mynd af starfsemi fyrirtækisins.

TREX ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA FJÁRMÁLASTJÓRA
Starfssvið
• Umsjón með fjármálum, reikningshaldi,
uppgjörum og fjárreiðum.
• Gerð fjárhagsáætlana.
• Uppsetning og skjölun á fjárhagsferlum.
• Gerð mánaðaruppgjöra, uppgjöra verkefna.
• Umsjón með innheimtumálum.
• Ábyrgð og umsjón með launaútreikningi
og launagreiðslum.
• Undirbúningur bókhalds til endurskoðanda.
• Aðstoð við samningagerð og önnur
fjármálatengd verkefni.

Vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá
og kynningarbréfi í tölvupósti fyrir 25. júlí 2017
á Björgu Dan: bjorg@trex.is.
Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu
lokinni.

Hesthálsi 10 - 110 Reykjavík
TEL: +354 587 6000 info@trex.is
www.trex.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Framhaldsmenntun kostur.
• Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun.
• Reynsla af fjármálastjórn í ferðamannaiðnaði
mikill kostur.
• Mjög góð þekking og reynsla af
Tok bókhaldskerfi.
• Reynsla af bókhaldi og uppgjörum.
• Góð greiningarhæfni og færni til að halda
utan um töluleg gögn og miðlun upplýsinga.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Eigna- og framkvæmdafulltrúi hefur umsjón og eftirlit með
öllum fasteignum Fjarðabyggðar og heldur utanum
viðhalds- og nýframkvæmdir sveitarfélagsins í samvinnu
við sviðsstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs.
Helstu verkefni eru:
· Yfirumsjón og eftirlit með verklegum framkvæmdum fyrir
eignasjóð Fjarðabyggðar.
· Yfirumsjón og eftirlit með viðhalds- og rekstrarverkefnum
fyrir eignasjóð Fjarðabyggðar.
· Yfirumsjón og eftirlit með viðhaldi leiguhúsnæðis
Fjarðabyggðar.
Leitað er að aðila með iðnmenntun og/eða
tæknimenntun. Framhaldsmenntun er kostur.
Frekari upplýsingar um starfið er á heimasíðu
Fjarðabyggðar, fjardabyggd.is, undir „Laus störf“. Launakjör
eru samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga við
hlutaðeigandi stéttarfélag. Konur jafnt sem karlar eru
hvattar til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veitir Marinó Stefánsson, sviðsstjóri
framkvæmda- og umhverfissviðs, í síma 470 9000 eða
á marino.stefansson@fjardabyggd.is.
Sótt er um starfið í Íbúagátt Fjarðabyggðar.
Umsóknarfrestur er til og með 23. júlí nk.
Fjarðabyggð er stærsta sveitarfélagið á Austurlandi og 10. stærsta sveitarfélag landsins. Veruleg uppbygging hefur átt sér stað í Fjarðabyggð á liðnum
árum, bæði í þjónustu og atvinnulífi. Í sveitarfélaginu er hátt þjónustustig,
framúrskarandi skólar ásamt öflugu menningar-, afþreyingar-, og íþróttastarfi. Náttúran er stórbrotin bæði til að njóta og til útivista. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4700 talsins í sex byggðarkjörnum. Þú ert á góðum stað í
Fjarðabyggð.

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is

Skóla- og frístundasvið

Auglýsum eftir kennara í hönnun
og smíði fyrir næsta skólaár
Grunnskóli Snæfellsbæjar er þriggja starfstöðva grunnskóli
með 250 nemendur. Starfstöðvar hans eru í Ólafsvík,
á Hellissandi og á Lýsu. Nánari upplýsingar um skólann eru
á heimasíðu hans, á slóðinni http://www.gsnb.is/
Vegna forfalla vantar okkur kennara í hönnun og smíði fyrir
næsta skólaár, á starfstöðina á Hellissandi. Kennsla nemenda
í 1. – 10. bekk.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf grunnskólakennara.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og góðir skipulagshæfileikar.
• Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi.
• Góð íslenskukunnátta skilyrði.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar
sveitarfélaga.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Snæfellsbæjar eru karlar jafnt
sem konur hvött til að sækja um.
Umsóknir sendist fyrir 26. júlí 2017 til skólastjóra Grunnskóla
Snæfellsbæjar, Ennisbraut 11, 355 Snæfellsbæ eða á netfangið
hilmara@gsnb.is. Í þeim skulu koma fram upplýsingar um
menntun, réttindi og starfsreynslu.
Frekari upplýsingar veitir Hilmar Már Arason í síma 894 9903
eða hilmara@gsnb.is.
Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda státar
sveitarfélagið af svo til allri flóru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralífi.
Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna. Útivist
og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, gönguferðir, golf,
hestamennsku, sund og margt fleira. Nýtt, glæsilegt íþróttahús er í Ólafsvík. Öflugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

Staða leikskólastjóra við leikskólann Bakkaborg
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Bakkaborg.
Bakkaborg er fimm deilda leikskóli í Bakkahverfi í Breiðholti. Húsnæði leikskólans er rúmgott og verið er að ljúka við endurbætur
á leikskólalóðinni. Leiðarljós í starfi leikskólans eru gleði, vinátta og virðing og unnið er eftir hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar.
Leikskólinn fékk tvenn hvatningarverðlaun skóla- og frístundaráðs árið 2016, fyrir samstarfsverkefnið Sumarskóli elstu barna í
Bakkahverfi og sameiginlegt menningarmót í Bakkahverfi, Fjölmenningarhátíð – Multicultural Festival. Bakkaborg tekur þátt í
verkefninu Heilsueflandi Breiðholt og í Læsi allra mál
mál, sem er samstarfverkefni leik- og grunnskóla í Breiðholti.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að byggja upp öflugt og metnaðarfullt leikskólastarf í
Bakkaborg.
Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár
og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og
starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn
umsækjanda á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. október 2017. Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst 2017.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála, sími 411 1111.
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Við leitum að stöðvarvörðum
á Mývatnssvæði
Landsvirkjun óskar eftir stöðvarvörðum til að vinna markvisst að auknu
rekstraröryggi, hagkvæmni í rekstri og eftirliti með því að öryggiskröfum
Landsvirkjunar og annarra opinberra aðila sé framfylgt. Í starfinu felst
rekstur, eftirlit og viðhald aflstöðva og veitumannvirkja við Kröflu,
Bjarnarflag og Þeistareyki ásamt framþróun og viðhaldi vottana í gæða-,
öryggis- og umhverfismálum.
• Rafmagns-, vélfræði- eða iðnfræðimenntun
• Þekking á rekstri og viðhaldi búnaðar á borð við gufu-, loft-, kæli-,
vökva- og rafkerfi
• Þekking á teikniforritum, iðntölvum og stjórnkerfum er kostur
• Þekking á öryggis-, gæða- og umhverfismálum
• Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða iðnaði er æskileg
• Frumkvæði, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að tileinka
sér nýjungar
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
• Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang fyrir hópum
og einstaklingum
• Góð tölvukunnátta
Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar, landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar veitir
Hildur Jóna Bergþórsdóttir (hildur.jona.bergthorsdottir@landsvirkjun.is).
Umsóknarfrestur er til og með 28. júlí 2017.

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlaunaúttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir
sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur
jafnt sem karla til að sækja
um starfið.

www.landsvirkjun.is
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Móttökuritari á augnlæknastofu
Jákvæður, samviskusamur og drífandi einstaklingur
óskast í 50% starf móttökuritara á augnlæknastofu. Í
starfinu felst móttaka sjúklinga, ritarastarf, símavarsla
og aðstoð við rannsóknir.

Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Í boði eru vaktir bæði fyrir og eftir hádegi,
einnig eitthvað um helgar. Framtíðarstarf.
Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA

Umsóknir, ásamt upplýsingum um fyrri störf og menntun,
berist fyrir 19. júlí n.k. á augnlaeknarrvk@simnet.is

Sími: 561 1433

Fasteignamiðlun

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
ÓSKAST
Vegna aukinna verkefna óskum við hjá Atvinnueign
eftir löggiltum fasteignasala til að annast skjalagerð
og sölu fasteigna. Í boði er mjög góð vinnuaðstaða
og jákvætt starfsumhverfi.
Upplýsingar veitir:

NÚ VANTAR OKKUR FLEIRA FÓLK

Farið verður með
allar umsóknir
sem trúnaðarmál

Halldór Már Sverrisson
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari
Viðskiptafræðingur
898 5599
halldor@atvinnueign.is

Atvinnueign ehf - Síðumúla 13 - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is

Offsetprentara á Heidelbergvélar.
Starfsmann í skurð, brot og frágang prentgripa.
Prentsmið í útskot og prentplötugerð.
Upplýsingar gefur Konráð í síma 893 1195 eða á konni@litrof.is.
Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja

Sunnulækjarskóli
Kennara vantar til að kenna hönnun- og smíði við
Sunnulækjarskóla á Selfoss.
Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð
nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfinu koma.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
Sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Starfið hentar jafnt
konum sem körlum.

S4S LEITAR AÐ

SKEMMTILEGU OG METNAÐARFULLU FÓLKI
VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Á ÖLLUM ALDRI TIL AÐ VERA PARTUR AF
FJÖRUGRI OG ÖFLUGRI LIÐSHEILD HJÁ FLOTTU FYRIRTÆKI.
ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480-5400 og á
vefsíðu skólans: http://www.sunnulaekjarskoli.is
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1,
800 Selfoss.
Umsóknarfrestur er til 25. júlí 2017.
Skólastjóri

VIÐ ÓSKUM EFTIR VERSLUNARSTJÓRUM Í
KOX KRINGLUNNI OG Í KAUPFÉLAGIÐ KRINGLUNNI.
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Daglegur rekstur

• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi

• Innkaup

• Góð almenn tölvukunnátta

• Sala

• Framúrskarandi þjónustulund

• Starfsmannahald

• Færni í mannlegum samskiptum

• Þjónusta við viðskiptavini

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

VIÐ ÓSKUM EFTIR STARFSFÓLKI Í FULLT STARF Í ECCO KRINGLUNNI,
STEINAR WAAGE KRINGLUNNI OG KAUPFÉLAGIÐ SMÁRALIND. ÓSKUM
EINNIG EFTIR STARFSFÓLKI Í 70-100% STARFSHLUTFALL Í AIR.
Helstu verkefni
Sala og þjónusta við viðskiptavini
Hæfniskröfur

Handverks- og hússtjórnarskólinn á Hallormsstað auglýsir
eftir kennurum, annars vegar á sviði matreiðslu og hreinlætisfræði og hins vegar á sviði hannyrða; textíl, útsaumi,
vefnaði, prjóni og hekli.
Ráðið er tímabundið til eins árs. Umsækjendur þurfa að búa
yfir frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, búa yfir góðri
samskiptahæfni og hafa áhuga að vinna með ungu fólki.

• Framúrskarandi þjónustulund

Helstu verkefni:
•
Kennsla og kennslutengd störf
•
Þróun náms í skólanum
•
Ýmis umsýsla og verkefni

• Færni í mannlegum samskiptum

Hæfni og menntun:

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsækjendur skulu hafa fullgild kennsluréttindi á
framhaldsskólastigi sbr. lög nr. 87/2008.
Laun eru greidd samkvæmt gildandi kjarasamningi KÍ og
stofnanasamningi Handverks- og hússtjórnarskólans á
Hallormsstað.

• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi er æskileg en ekki nauðsynleg
• Góð almenn tölvukunnátta

UMSÓKNIR BERIST FYRIR 26. JÚLÍ Á ATVINNA@S4S.IS

S4S hefur verið ì topp 5 yfir
fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR
sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

Umsóknarfrestur er til 31. júlí 2017. Umsækjendur sendi inn
ferilskrá og afrit prófskírteina og leyfisbréf.
Öllum umsóknum verður svarað. Ráðið er í störfin frá og
með 8. ágúst n.k. Nánari upplýsingar veitir Bryndís Fiona
Ford, skólameistari, í síma 471 1761.
Umsóknir skal senda á netfangið bryndis@hushall.is eða
heimilisfang skólans: Handverks- og hússtjórnarskólinn á
Hallormsstað, 701 Hallormsstaður

365 óskar eftir góðu fólki

FRÉTTAMAÐUR Á STÖÐ 2

VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU FRÉTTAMANNA LANDSINS?
Umsækjandi þarf:

Okkur vantar sjónvarpsfréttamann,
í boði er áhugaverð vinna á skemmtilegum
vinnustað í stöðugri sókn.

• að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi
og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
• að hafa gott vald á íslenskri tungu
• að vera fær í mannlegum samskiptum
• að geta unnið undir álagi

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun,
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
www.365.is undir „laus störf“.
Nánari upplýsingar gefur Kristín Þorsteinsdóttir,
aðalritstjóri 365 frétta, kristinth@365.is
Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí.
Reynsla af fréttamennsku er skilyrði.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði,
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira.
Hjá 365 starfa um 394 manns.

ÞJÓNUSTUSTJÓRI PRENTÞJÓNUSTA

Aðstoðarframkvæmdarstjóri
Fyrirtæki sem rekur veitingastaði - matarkarkað
og þrif fyrirtæki Óskar að ráða aðstoðarframkvæmdarstjóra. Kostur ef viðkomandi þekkir DK
bókhaldskerfi.

VIÐ ERUM Á

BÍLDSHÖFÐA

14

Umsóknir sendist til :
einareg@gmail.com fyrir 19. júlí.
ÞJÓNUSTUSTJÓRI - PRENTÞJÓNUSTA
Leitum að fjölhæfum einstaklingi til að gegna starfi
þjónustustjóra ARTPRO. Fjölbreytt og spennandi starf
hjá ört vaxandi prentþjónustufyrirtæki með öflugum
tækjabúnaði á góðum stað að Bíldshöfða 14.

LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA

Umsóknir sendist með tölvupósti á gudni@artpro.is
Farið er með allar umsóknir sem 100% trúnaðarmál.

STARFSLÝSING
• Þjónusta og samskipti við viðskiptavini fyrirtækisins.
• Dagleg verkstjórn og verkskipulag.
• Tilboðsgerð og sala.
• Móttaka og vinnsla verkefna.
• Hönnun, umbrot og forvinnsla prentskjala.
• Stafræn prentun, frágangur og eftirvinnsla,
sem og önnur störf tengd okkar framleiðslu.

Bíldshöfða 14 I 110 Reykjavík I www.artpro.is

HÆFNISKRÖFUR
• Metnaðarfullur fjölhæfur einstaklingur með verkvit.
• Lipur þjónustulund og góð mannleg samskipti.
• Starfsreynsla úr prentiðnaði er skilyrði.
• Reynsla af vinnslu prentskjala í Adobe forritum.
• Góð tölvukunnátta er algjört skilyrði.

Bókasafn Hafnarfjarðar
» Bókavörður
» Deildarstjóri barnastarfs
Grunnskólar
» Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hraunvallaskóli
» Kennsla í náttúrufr. á unglingastigi - Hraunvalaskóli
» Kennsla í stærðfræði á unglingastigi - Hraunvallaskóli
» Sérkennsla í námsver unglinga - Hraunvallaskóli
» Umsjónarkennari á miðstigi - Hraunvallaskóli
» Skólaliði og frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
» Deildastjóri tómstundamiðstöðvar - Setbergsskóli
» Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
» Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
» Skólaliði - Setbergsskóli
» Stuðnungsfulltrúi í Berg - Setbergsskóli
Leikskólar
» Leikskólakennari - Hvammur
» Deildarstjóri - Álfaberg
» Matráður - Arnarberg
» Deildarstjóri - Stekkjarás
» Aðstoð í eldhús - Hvammur
» Deildarstjóri - Hlíðarberg
» Leikskólakennari - Smáralundur
» Aðstoðarleikskólastjóri - Víðivellir
» Leikskólakennari - Víðivellir
» Afleysing - Víðivellir
» Leikskólakennari - Tjarnarás
» Þroskaþjálfi - Tjarnarás

Taktu frá tíma til að hugsa
um heilsu okkar hinna
Apótekarinn leitar að starfsmanni til þjónustu í apótekum félagsins
á höfuðborgarsvæðinu.

Málefni fatlaðs fólks
» Forstöðumaður á heimilið fatlaðs fólks - Erluás
» Framtíðarstarf - Smárahvammur
» Framtíðarstarf - Steinahlíð
» Þroskaþjálfi - Smárahvammur
» Þroskaþjálfi - Steinahlíð
Sundlaugarverðir
» Sundlaugarverðir
» Tækjavörður
Umhverfis- og skipulagsþjónusta
» Umhverfis- og veitustjóri

Starfssvið
• Ráðgjöf til viðskiptavina
• Almenn þjónusta og sala

Um framtíðarstörf er að ræða með vinnutíma
annars vegar frá kl.10–18 og hins vegar
frá kl.12–18 eða 13–18 virka daga.

Hæfniskröfur
• Reynsla af starﬁ í apóteki er kostur
• Söluhæﬁleikar
• Mikil þjónustulund og jákvæðni
• Lágmarksaldur er 20 ára

Umsóknir merktar "þjónusta" ásamt
ferilskrá sendist á starf@apotekarinn.is
fyrir 23. júlí nk.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

- lægra verð

Nánar á hafnarfjordur.is

585 5500
hafnarfjordur.is

PIPAR\TBWA - SÍA

HAFNARFJARÐARBÆR

apotekarinn.is

Apótekarinn er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar um landið.
Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi
þjónustu á sviði heilsu, heilbrigðis og lífsgæða.

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig
Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öflum umsagna.

Markviss leit

Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð

Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald

Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi hæfra umsækjenda

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn
fyrir starfið.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking

Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð

Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Forstöðumaður á heimili fatlaðs fólks –
Selvogsbraut Þorlákshöfn

SÖLUMAÐUR Í VERSLUN
Óskum eftir að ráða kraftmikinn sölumann í verslun okkar
að Stórhöfða 21, 110 Reykjavík.
Vinnutími er frá kl. 9-18 alla virka daga og á laugardögum frá
10-14. Frá 01.06 - 01.09 er lokað á laugardögum. Viðkomandi
þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.
Helstu verkefni sölumanns eru:
•
Sala og framúrskarandi þjónusta við viðskiptavini
verslunarinnar.
•
Áfyllingar, framstillingar, móttaka á vörum, afgreiðsla af
lager og á kassa.
•
Önnur almenn verslunarstörf.
Kröfur um hæfni og reynslu:
•
Reynsla af sölu- og verslunarstörfum.
•
Framúrskarandi þjónustulund og áhugi á sölustörfum.
•
Sjálfstæði, dugnaður og frumkvæði í starfi.
•
Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi.
•
Góð samskiptahæfni, kurteisi og jákvæðni.
•
Lyftarapróf æskilegt
Nánari upplýsingar um starfið veitir. Þórður Magnússon
flis@flis.is

Sveitarfélagið Ölfus leitar eftir metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í starf forstöðumanns á
heimili fatlaðs fólks. Á heimilinu er veitt einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á valdeflingu og sjálfstætt líf. Um er að ræða 100% starf.

Ábyrgðarsvið:
•
•
•
•
•
•
•
•

Faglegt starf og þjónusta við íbúa
Daglegur rekstur heimilisins, stjórnun og starfsmannamál
Innkaup fyrir heimilið
Einkafjármunir íbúa og heimilissjóður samkvæmt umboði
Gerð áætlana fyrir heimilið s.s. launa- og fjárhagsáætlanir
Fjármál og eftirlit með þeim
Meðferð gagna og upplýsinga
Að þjónusta og starfsemi sé í samræmi við lög, reglugerðir og samning sameinuðu þjóðanna.

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•
•

Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða önnur sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af starfi með fötluðu fólki.
Reynsla af stjórnun og starfsmannamálum æskileg.
Reynsla af skipulagi starfs á sviði þroskaþjálfunar æskileg
Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfileikar
Góð samskipta- og samstarfshæfni
Þjónustulund, góð framkoma og snyrtimennska
Þekking á lögum sem snúa að málaflokknum.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar af Maríu Kristjánsdóttur, forstöðumanni Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings, sími: 483-4000, netfang
maria@hveragerði.is Umsóknum skal skilað til Sveitarfélagsins Ölfus, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn eða á netfangið maria@hveragerði.is.
Með umsókn skal skila upplýsingum um nám og starfsferil.
Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknarfrestur er til 24. júlí 2017.

Starfatorg.is

Yfirmaður eldhúss HSN á Sauðárkróki
Yfirmaður eldhúss HSN á Sauðárkróki
HSN á Sauðárkróki leitar að matreiðslumanni, matreiðslumeistara eða starfsmann með mikla reynslu
úr mötuneytum til starfa frá 1. júní eða eftir nánara
samkomulagi.
Starfið er opið, skemmtilegt og býður upp á að
innleiða nýjungar. Nánari upplýsingar um starfið er
að finna inn á www.starfatorg.is eða á www.hsn.is
undir laus störf.
Starfshlutfall er 100% - Umsóknarfrestur er til og
með 18.04.2017

Nánari upplýsingar veitir:
Herdís Klausen - herdis.klausen@hsn.is - 455 4011
Guðbjörg Árnadóttir - gudbjorg.arnadottir@hsn.is - 455 4095

Ertu að leita
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig
Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is
Sími: 552-1600

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Hreyfistjóri
Ræsting
Geislafræðingur
Verkefnastjóri, mönnunarteymi
Arkitekt
Afgreiðslumaður
Hjúkrunarfræðingar
Skrifstofumaður
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Hjúkrunarfræðingur
Verkefnastjóri
Geislafræðingur
Deildarstjóri
Yfirlæknir
Aðstoðardeildarstjórar
Matráður
Sérfræðingur, lífeindafræði
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi
Hjúkrunarfræðingar
Aðstoðarmaður
Félagsráðgjafi
Sjúkraliði
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarnemi
Aðstoðardeildarstjóri
Skjalastjóri

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Landspítali, skrifstofa mannauðssv.
Minjastofnun Íslands
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
Landspítali, taugalækningadeild
Landspítali, erfða- og sameindalækn.
Landspítali, móttökudeild kvenlækn.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Biskupsstofa
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Landspítali, erfða- og sameindalækn.
Landspítali, erfða- og sameindalækn.
Landspítali, sýklafræðideild
Biskupsstofa
Landspítali, rannsóknakjarni
Landspítali, móttökugeðdeild
Landspítali, bráðadeild
Landspítali, bráðadeild
Landspítali, sérh.endurhæfingargeðd.
Landspítali, sérh.endurhæfingargeðd.
Landspítali, sérh. endurhæfingargeðd.
Landspítali, sérh. endurhæfingargeðd.
Landspítali, sérh.endurhæfingargeðd.
Landspítali, Miðst. um sjúkraskrárár.
Rannís

Reykjavík
Neskaupstaður
Egilsstaðir
Reykjavík
Reykjavík
Þingvellir
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Sauðárkrókur
Reykjavík
Neskaupstaður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Kópavogur
Reykjavík

201707/1195
201707/1194
201707/1193
201707/1192
201707/1191
201707/1190
201707/1189
201707/1188
201707/1187
201707/1186
201707/1185
201707/1184
201707/1183
201707/1182
201707/1181
201707/1180
201707/1179
201707/1178
201707/1177
201707/1176
201707/1175
201707/1174
201707/1173
201707/1172
201707/1171
201707/1170
201707/1169

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
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Embassy of India, Reykjavik (Iceland)

ÚTBOÐ

TIL SÖLU:

Disposal of Embassy’s Official FlagCar

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

The Embassy of India in Reykjavik invites quotations for disposing its
official Flag Car - Mercedes Benz E280; Black color, Bensin, model
-Feb. 2009, approx. 200.000 Kms driven, Automatic, etc. with 4 winter
tyres extra. Interested buyers can view the car at the Embassy’s
premises during office hours.
The price quote should be in hard currency (US Dollar) or Icelandic local currency. The quotations may kindly be sent, in sealed
envelopes, by hard copies only at the given address : Ms. Alka Sarkar,
Embassy of India, Tungata-7, 101Reykjavik.

•
Glæsileg sérsmíðuð (hérlendis) Van De Stadt stálskúta, fæst
afhent strax! Virkilega eigulegur gripur. Hafið samband!

•

Kirkjusandur – Hallgerðargata. Gatnagerð
og lagnir, útboð nr. 14018.
Vogabyggð 2. Fyrsti áfangi. Gatnagerð og
stofnlagnir, , útboð nr. 14038.

Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

The last date of receipt of quotations is Saturday, the 29th July 2017.
For any further information, please call - 5349955 or email hoc.reykjavik@mea.gov.in

Innkaupadeild

Guðjón Guðmundsson, lögg.skipasali, s: 562 2551.

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.
Kársnes. Kársneshöfn – Bakkabraut 1 til 23, Nesvör 1 og Vesturvör 29, 31 og 33. Breytt deiliskipulag.
Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa tillögu
skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs að breyttu deiliskipulagi við Bakkabraut 1 til 23, Nesvör 1 og Vesturvör
29, 31 og 33. Skipulagssvæðið sem er um 5 ha að stærð afmarkast af lóðarmörkum Vesturvarar 30 og 32 til norðurs,
lóðarmörkum Bakkabrautar 6-16 til austurs, smábátahafnarinnar til suðurs og opnu bæjarlandi til vesturs. Núverandi
húsgötur; Bakkabraut og Vesturvör liggja innan afmörkunar skipulagssvæðisins og koma til með að breytast. Svæðið
er hluti þróunarsvæðis Kárness. Í tillögunni er gert ráð fyrir að byggt verði nýtt athafnahúsnæði við Bakkabraut 1,
nýtt verslunar / þjónustu,- og íbúðarhúsnæði að Bakkabraut 9 til 23 og gefin heimild til að vera með atvinnurekstur
í færanlegum smáhýsum við Bakkabraut 3, Nesvör 1 og Vesturvör 31 auk þess sem að gert verið ráð fyrir að byggt
verði við núverandi atvinnuhúsnæði að Vesturvör 29. Auk þess er gert ráð fyrir að heimilt verði að koma fyrir íbúðum
á annarri hæð húsanna Bakkabraut 5 og 7. Í allt er gert ráð fyrir 129 nýjum íbúðum á deiliskipulagssvæðinu (svæði
8) sem er um 5 ha að stærð, þar af 120 íbúðum að Bakkabraut 9-23, 5 íbúðum að Bakkabraut 5a-e og 4 íbúðum að
Bakkabraut 7a-d. Núverandi meðaltals reitanýtingarhlutfall á deiliskipulagssvæðinu er um 0.2. Áætlað er að
reitanýting breytist og hækki í um 0.8. Svæðið er í gildandi skipulagslýsingu skráð sem svæði 8 en þar er gert ráð fyrir
að breytingu lokinni um 30.000 m2 í atvinnu- og íbúðarhúsnæði með niðurgrafinni bílageymslu, þar af um 20.000 nýir
fermetrar í athafna- og íbúðarhúsnæði.
Með deiliskipulagsbreytingunni fylgir minnisblað frá verkfræðistofunni Mannvitidags. 12. maí 2017 sem fjallar um
umhverfismál og möguleg áhrif uppbyggingar á svæðinu á nærliggjandi byggð og greinargerðin Kársnes –
Þróunarsvæði, umhverfisskýrsla. Mannvit 12. maí 2017. Uppdrættir í mkv. 1:2000 ásamt greindargerð, skýringarmyndum, skipulagsskilmálum og skýringarhefti B dags. 15. maí 2017. Almennt er vísað í gildandi deiliskipulag,
Kársneshöfn Kópavogi samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs 23. janúar 1990 og staðfest af skipulagsstjóra ríkisins 19.
mars 1990. dags. Nánar vísast til kynningargagna.
Tillagan verður til sýnis á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til
fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 17. júlí 2017. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins,
www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild
Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eigi síðar en kl. 15:00 miðvikudaginn 30. ágúst 2017. Þeir sem ekki gera
athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.

ÚTBOÐ

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í
framkvæmdir við endurnýjun á um 200m kafla
Lækjargötu, frá Fjarðargötu að Austurgötu.
Verkið felur í sér upprif á malbiki, uppúrtekt,
burðarlög og malbik, kantsteina, fráveitulagnir,
vatnsveitulagnir ásamt lögnum veitna. Einnig
yfirborðsfrágang, hellulögn, gróður, endurnýjun
steyptra stoðveggja og fleira. Verklok 29. nóv 2017.
Helstu magntölur:
• Uppúrtekt úr götum og stéttum
• Upprif á malbiki og hellum
• Holræsalagnir 150-500 mm
• Holræsabrunnar
• Niðurföll
• Lagnaskurðir fyrir veitur
• Neðra burðarlag
• Efri burðarlög
• Malbikun
• Hellulögn
• Steyptur veggur

600m3
1.800m2
450m
14stk.
10stk.
200m
500m3
1.500m2
2.800m2
600m2
35m3

Útboðsgögn eru seld hjá þjónustumiðstöð
Hafnarfjarðarbæjar, Norðurhellu 2. Verð kr. 5.000.Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 25. júlí
2017 kl. 11.
Nánar á hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Skipulagsstjóri Kópavogs

365 óskar eftir góðu fólki

VERKEFNASTJÓRI
365 óskar eftir að ráða
metnaðarfullan og skipulagðan
einstakling í starf verkefnastjóra
fyrir sportstöðvar 365.

Meðal helstu verkefna eru
dagskrársetning sportstöðva,
samskipti við erlenda birgja og vinnsla
útsendingarplana.

Um er að ræða tímabundið starf
til 1. september 2018.

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun,
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Menntunar- og hæfniskröfur.
•
•
•
•
•

Stúdentspróf skilyrði.
Góð tölvukunnátta skilyrði.
Frumkvæði og metnaður í starfi
Hæfni til að vinna sjálfstætt.
Góð enskukunnátta.
Áhugi á íþróttum kostur.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar
á: www.365.is undir „laus störf“.
Umsóknarfrestur er til og með 19. júlí.
Umsækjandi verður að geta hafið
störf sem fyrst.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði,
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira.
Hjá 365 starfa um 410 manns.

Sigurður
Samúelsson

Landmark leiðir þig heim!

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen
Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert
Maríuson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir
skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Nadia Katrín

löggiltur fasteignasali.
Sími 692 5002

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Ásdís Rósa
Ásgeirsdóttir
Lögfræðingur /
löggiltur
fasteignasali
Sími 895 7784

Ingibjörg Agnes
Jónsdóttir

Jóhanna
Gustavsdóttir

löggiltur fasteignasali. Löggiltur fasteignasali.
Sími 698 9470
Sími 897 6717

S

HÚ

PIÐ

O

ÁSBÚÐ – 210 GBÆ
BÓKIÐ SKOÐUN

- Fjölskylduvænt 307 fm einbýli á grónum stað
- 1124 fm mjög snyrtileg lóð kringum húseign
- Miklar verandir og hleðslugrjót í suður-garði
- Eign sem býður uppá mikla möguleika
- Hús teiknað af Kjartani Sveinssyni
- ÚTLEIGUÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ
V. 110 millj.

SKÓGARVEGUR 12.A – 108 RVK

Opið hús mánud. 17. júl frá kl.16.30 – 17.00

- Ný 112 fm 3ja herb. Íbúð á jarðhæð
- Sérafnotareitur, stæði í bílgeymslu
- Vandaðar innréttingar
- Lyfta er í húsinu
- Hús klætt að utan og því viðhaldfrítt
- LAUS TIL AFHENDINGAR

VINDAKÓR 2 – 203 KÓP

- Rúmgóð og vel skipulögð 5.herb íbúð.
- Þrjú svefnherb., tvær stofur
- Íbúð er 150 fm, auðvelt að bæta við herb.
- Vandaðar innréttingar og gólfefni
- Lyfta og stæði í bílgeymslu, viðhaldslítið hús
V. 57.2 millj.

V. 62.8 millj.

Hafðu samband
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband

ÞÓRARINN THORARENSEN

sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

ÞÓRÐARSVEIGUR – 113 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN

- Mjög björt 101.8.fm endaíbúð
- Þrjú svefnherbergi
- Stæði í bílageymslu
- Lyftuhús – Mikið útsýni
- LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 44.9 millj.
Hafðu samband

INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR

Sölufulltrúi. Sími 897 6717

S
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STRANDVEGUR – 210 GBÆ

RÉTTARHOLTSVEGUR 75 – 108 RVK

ÆGISGATA – 101 RVK

MIÐLEITI – 103 RVK

V. 64.5 millj.

- Fallegt 109.3 fm raðhús miðsvæðis
- Eignin er á 3.hæðum mikið endurnýjuð
- Vandaðar innréttingar
- Suður-garður með verönd
- Geymsluskúr í garðinum

- Mjög björt 2ja herb. 65 fm íbúð
- Rúmgóð og vel skipulögð.
- Frábær staðsetning
- Fallegt útsýni
- GÓÐAR LEIGUTEKJUR

- Rúmgóð 2ja-3ja herb. í GIMLI
- Rúmgóð rými eru í íbúðinni
- Yfirbyggðar svalir
- Íbúð er ca. 100 fm í heildina
- Stæði í bílgeymslu
- LAUS TIL AFHENDINGAR

- Glæsileg 118.7 fm íbúð í Sjálandinu
- Rúmgóð og með miklu útsýni út á Snæfellsnes
- Tvö svefnherb.,, nýlegt baðherb.
- Stór pallur og sér stæði í bílakjallara
- FRÁBÆR STAÐSETNING

Hafðu samband

NADÍA KATRÍN BANINE
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

ÁSVALLAGATA 40 – 107 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN

- Falleg 50,8 fm 2ja herbergja íbúð
- Sérinngangur af svölum
- Sérbílastæði fylgir á lóð
- Hentug fyrir háskólafólk
- Hús verður málað í sumar og er til fyrir því í sjóði
V. 31.5 millj.

Opið hús mánud. 17.júlí KL.17:30 – 18:00

V. 56 millj.

Hafðu samband

ÞÓRARINN THORARENSEN

sölustjóri. Sími 770 0309

RÁNARGATA 2 – 101 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN

- Mjög falleg og opin 94,1 fm 3ja herb íbúð.
- Mikið endurnýjuð
- Hægt að útbúa 3ja herb.
- Nýlegt eldhús og bað
- Fataherbergi innaf hjónaherbergi
- LAUS FLJÓTLEGA
V. 49.9 millj.

Hafðu samband

Hafðu samband

ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR

ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR

Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 39.9 millj.

Hafðu samband

NADÍA KATRÍN BANINE
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

AUSTURSTRÖND 8 – 170 SELTJ.
BÓKIÐ SKOÐUN

- Björt 67 fm. 2ja herb. endabúð í lyftuhúsi
- Stæði í bílageymslu.
- Stórkostlegu sjávar-og fjallaútsýni
- Þvottahús í sameign á hæðinni.
- Verslanir, sundlaug og skólar í göngufæri.
- LAUS TIL AFHENDINGAR

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 47.9 millj.

Hafðu samband
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BORGARTÚN 28 – TIL LEIGU
BÓKIÐ SKOÐUN

- Skrifstofuhæð á 2.hæð 212 fm
- Hægt er að breyta skipulagi hæðarinnar.
- Auðvelt að útbúa mjög skemmtilega hæð
- Frábær staðsettning í viðskiptaumhverfi
- LAUS TIL AFH. 1.ÁGÚST 2017
Grunnleiga: 477.000.

V. 37,9 millj.

Hafðu samband

JÓHANNNA GUSTAVSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali. Sími 698 9470

Hafðu samband
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

S

PIÐ

HÚ
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REYKJAVEGUR 55A – 270 MOS

ÁSAKÓR 3 – 203 KÓP

KLAPPAKÓR 1B – 203 KÓP

STRAUMSALIR 6 – 201 KÓP

- Afar fallegt 161 fm parhús á einni hæð með bílsk.
- 3 svefnherb. og stofurými með aukinni lofthæð.
- Heitur pottur og verönd í suður og vestur.
- Glæsileg lóð.

- Virkilega falleg 5 herbergja íbúð
- Alls 166,6 fm í lyftuhúsi.
- 4 rúmgóð svefnherb., stór stofa auk sjónvarpshols.
- Fallegt útsýni til vesturs. Frábært fjölskylduhverfi.

- 5 herb. útsýnish. auk stæðis í bílag., alls 155 fm.
- 3 svefnherb. en gert ráð fyrir því fjórða.
Gestasalerni.
- Stórar svalir í suður með útsýni.
- Fataherbergi inn af hjónaherbergi.

- Falleg 5 herb. íbúð auk bílsk. í Salahverfi, alls 164,3 fm.
- 4 svefnherb. og björt stofa og borðstofa.
- Glæsilegt útsýni til vesturs.
- Göngufæri í skóla og leikskóla.
Íbúð á efstu hæð í litlu fjölb.

Opið hús mánud. 17. Júlí kl. 17:30 – 18:00

V. 69.9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 59.9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 64.9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 63.9 millj.

Hafðu samband

Hafðu samband

Hafðu samband

Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
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Ásdís Ósk

863-0402/519-2600
asdis@husaskjol.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími 519 2600

OP

IÐ

HÚ

S

Löggiltur fasteignasali

Selhóll 6b, 801 Selfoss
Tegund:

Sumarhús

Stærð:
Herbergi:

85,5 fm
1

Verð:
Ásdís Ósk

Opið hús laugardag
og sunnudag
kl. 14:00-16:00

21.000.000
gsm: 863-0402

85,5 fm heilsárshús sem stendur á 5.625 m2 eignarlóð í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Mjög gott útsýni, m.a. yfir Ingólfsfjall. Bústaðurinn er á einni hæð ásamt svefnlofti.
Komið inn í forstofu með flísum og fatahengi, gengið inn í stofu og þaðan er opið annars
vegar inn í eldhús og hinsvegar inn í sólskála. Svefnherbergi með fataskáp og innangengt í
baðherbergi og þaðan er útgengt á pall.
15 mínútna akstur á Selfoss með alla sína þjónustu. Næsta sundlaug er á Borg, tveir
golfvellir eru stutt frá, t.d Kiðjaberg og Öndverðarnes. Bauluvatn er stutt frá, þeir sem eiga
bústað mega veiða. Tvær sorpstöðvar í nágrenni, á Klausturhólalandi og Ásgarði. Góðar
gönguleiðir eru í nágrenninu, t.d upp á Selhól sem er fyrir aftan bústaðinn og Búrfell.
Eigendur taka á móti áhugasömum, Eygló í síma: 895-6389 og Hermann 865-8924
WWW.HUSASKJOL.IS

Ef þú ert með
rétta starfið
— erum við með
réttu manneskjuna

HUSASKJOL@HUSASKJOL.IS

WWW.FACEBOOK.COM/HUSASKJOL

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

Jón Bergsson
hdl. og
lögg. fasteignasali

Hæðargarður 35, íbúð fyrir 63 ára og eldri
ÚS

H
PIÐ

O

www.capacent.is

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Opið hús á morgun sunnudaginn 16. júlí
frá kl. 15:00 - 15:30.

Björt og góð 65fm tveggja herbergja endaíbúð á fjórðu hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu með
fataskáp, rúmgott svefnherbergi með góðu skápaplássi, baðherbergi með sturtu og innréttingu með tengi fyrir þottavél. Björt
samliggjandi stofa og eldhús með góðri innréttingu, úr rýminu
er útgengt á góðar suðursvalir með svalalokun og frábæru
útsýni. Rúmgóð geymsla innan íbúðar og önnur minni í sameign.
Bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Sameiginlegt þvottahús er á jarðhæð. Félagsmiðstöð eldri borgara er rekin í næsta
húsi þar sem hægt er að fá hádegismat á virkum dögum og aðra
þjónustu sem er í boði. Verð 43,9 M.
Nànari uppl. veitir Jón M. Bergsson hdl. / lögg. fast. s: 777-1215

Grensáveg 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is
Save the Children á Íslandi

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

17. júlí 17:30 – 18:00

17. júlí 18:30 – 19:00

Glaðheimar 26

Lokastígur 20a

104 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 48,9 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

2

Góð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér
inngangi. Rúmgott herbergi með góðum skáp,
björt stofa, endurnýjað baðherbergi, vel skipulagt eldhús. Frábær staðsetning í grónu hverfi.
Heyrumst

Ólafur 822 8283

29.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 61,3 fm

Skúlagata 10/Sælukot
340 STYKKISHÓLMUR

FJÖLBÝLI

HERB:

3

STÆRÐ: 37 fm

Virkilega góð 3ja herbergja íbúð á eftirsóttum
stað í hjarta borgarinnar. Rúmgott hjónaherbergi, stór stofa, barnaherbergi og eldhúskrókur.
Mjög snyrtileg og falleg íbúð. Laus við kaups.
Heyrumst

Heyrumst

38.900.000

Ólafur 822 8283

Stefán 892 9966

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

39.900.000

Hallakur 2c

107 REYKJAVÍK

210 GARÐABÆR
FJÖLBÝLI

HERB: 3-4

STÆRÐ: 115,8 fm

Mjög falleg og björt íbúð. Fallegar innréttingar,
hluti innbús fylgir með. Íbúðin var endurnýjuð
að mestu árið 2012 og voru breytingarnar
hannaðar af Steinþóri Kára arkitekt
Heyrumst

Gunnar 699 3702

FJÖLBÝLI

HERB:

3

Rúmgóð og falleg þriggja herbergja íbúð á
annarri hæð í viðhaldslitlu fjölbýli við Hallakur
2C. Afgirt sameiginleg lóð og fallegt útsýni frá
íbúð. Laus til afhend.1.9.2017
Heyrumst

56.900.000

Stefán 892 9922

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasali

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Kópavogsbraut 74

Vogatunga 68

51.900.000

17. júlí 18:30 – 19:00

200 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 166,8 fm

270 MOSFELLSBÆR

SÉRHÆÐ

HERB:

5

STÆRÐ: 129,7 fm

Mjög falleg og vel skipulögð 5 herbergja neðri
sérhæð ásamt bílskúrs í vesturbæ Kópavogs.
Skjólsæll sólpallur til suðvesturs.
Heyrumst

Gunnar 699 3702

Heyrumst

62.700.000

HERB:

4

Stefán 892 9966

62.00.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS

17. júlí 17:30 – 18:00

Reyniberg 9

17. júlí 17:30 – 18:00

Hvannhólmi 28

220 HAFNARFJÖRÐUR
STÆRÐ: 215,2 fm

RAÐHÚS

Glæsilegt endaraðhús að Vogatungu 68. Eignin
afhendist fullbúin með gólfefnum en grófjafnaðri lóð. Afhending í ágúst 2017. Gólfhiti í öllu
húsinu og Epoxy á bílskúrsgólfi.

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS

2

17. júlí 17:30 – 18:00

Grenimelur 29

OPIÐ HÚS

HERB:

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

18. júlí 17:30 – 18:00

STÆRÐ: 99,4 fm

EINBÝLI

www.airbnb.com, slærð inn Stykkishólmur undir
Sælukot. Uppgert hús, allt innbú fylgir. Hiti í
gólfi. Gistileyfi fylgir eigninni.

EINBÝLI

200 KÓPAVOGUR
HERB:

6

Mjög fallegt og vel skipulagt 6 herbergja einbýlishús með tvöföldum bílskúr í litlum
botnlanga við Reyniberg 9 í Hafnarfirði.
Heyrumst

Gunnar 699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

85.900.000

STÆRÐ: 304,8 fm

EINBÝLI

HERB:

8

Virkilega vandað og gott einbýlishús á tveimur
hæðum teiknað af Kjartani Sveinssyni með
stórglæsilegum skjólgóðum suður garði og
tvöföldum bílskúr. Möguleiki á aukaíbúð.
Heyrumst

Helga 822 2123
Löggiltur fasteignasali

89.900.000

Ef þú ert með rétta
starfið — erum við með
réttu manneskjuna

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

www.capacent.is

RÁÐNINGAR

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.
Hafðu samband við okkur og sjáðu
hvað við getum gert fyrir þig.

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Kristján Baldursson

hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

VIÐ ERUM
TRAUSTI

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 779-1929

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

Sölustjóri. Viðskiptafr.,
lögg. fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala.
S: 861-9240

Lyngás 1A - 210 Garðabær
PIÐ

O

Einar P. Pálsson

Sólveig Regína Biard

Aðstoðarmaður
hdl. Sölufulltrúi.
fasteignasala
Er í námi til löggildingar S: 869-4879
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasölu.
S: 899-3984

Bryndís Bára
Eyjólfsdóttir

Bára Daníelsdóttir

Gylfi Jens Gylfason

Skrifstofustjóri
S: 693-1837
Sölufulltrúi.
Er í námi til löggildingar
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasölu.
S: 616-8985

Garðar Kjartansson

hdl., löggiltur fasteigna-, Aðstoðarmaður
fyrirtækja- og skipasali. fasteignasala
S: 822-5124
S: 853-9779

Hverfisgata 49 - 101 Reykjavík

Opið hús í dag kl. 13:00 – 13:30

S

HÚ

Guðbjörg
Matthíasdóttir.

löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Glæsileg 170 fm. 4 herb. penthouse
íbúð á efstu hæð með ótrúlegu útsýni í
allar áttir af tveimur svölum. Íbúðin er
tilbúin til afhendingar án gólfefna við
kaupsamning.

PIÐ

O

Opið hús mánudaginn 17. júlí
kl. 17:00 - 17:30

S

HÚ

Um er að ræða 3ja herb. íbúð á 3. hæð.
Eignin er 85,1 fm. þar af er 4,1 fm.
sérgeymsla í snyrtilegri sameign.
Gengið inn frá Vatnsstíg.
Mjög góð staðsetning í miðbæ Reykjavíkur. Eignin er laus við kaupsamning.

Verð: 75,2 millj.

Verð: 38,5 millj.

Sogavegur 172 - 108 Reykjavík
O

PIÐ

Kleppsvegur 120 - 104 Reykjavík

Opið hús miðvikudaginn 19. júlí
kl. 17:30 - 18:00

S

HÚ

Vel staðsett 3-4 herb. 87,6 fm. íbúð á
4. hæð í fjölbýli með mikla möguleika.
Íbúðin er upprunalega skipulögð sem
4ra herb.
Áhugaverð eign fyrir laghenta.

Vel staðsett 5 herb. 93 fm. íbúð með
sérinngangi í fallegu húsi við Sogaveg
í Reykjavík. Skólp hefur verið endurnýjað ásamt dreni og þak yfirfarið.
Húsið hefur verið sprunguviðgert og
málað nýlega. Stutt er í alla þjónustu,
skóla og leikskóla

Verð: 35,9 millj.

Verð: 37,9 millj.

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Grandavegur 42 A,B og C
Perla í vesturbænum

Stórglæsilegar útsýnisíbúðir
Lokaáfangi Grandavegs 42 sem samanstendur af þremur
stigagöngum frá 6 upp í 9 hæða byggingar meðfram Eiðsgranda
þar sem flestar íbúðir njóta sjávarútsýnis.
Í boði eru studioíbúðir ásamt 2ja og 3ja herb. íbúðum. Íbúðirnar
afhendast fullbúnar utan gólfefna í stofu og herbergjum.
Vandaðar innréttingar frá HTH í eldhúsi og baðherbergjum
ásamt því sem eldhús skilast með gæðatækjum frá AEG
m.a. ísskáp, uppþvottavél, tveir ofnar, span helluborð og háf.
Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir hverri íbúð
Yfirbyggðar svalir
Allar þriggja herbergja íbúðir með tveimur baðherbergjum
Kvarts steinn í borðplötum eldhúss og baðherbergja
Baðherbergi og forstofa flísalögð
Þvottaaðstaða innan íbúða
Fataskápar í herbergjum og forstofu
Þakíbúðir með um 150 fm þakrými
2ja til 3ja herbergja íbúðir
Stærð íbúða frá 59 fm til 155 fm

ingaríbúð

ýn
Fullbúin s

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir
Studioíbúðir frá 35,7 millj

OPIÐ HÚS

2ja herb íbúðir frá 44,5 millj

sunnudaginn 16.júlí kl.16:00-18:00

3ja herb íbúðir frá 63,6 millj

SÖLUMENN Á STAÐNUM - ÁHUGASAMIR VELKOMNIR
- með þér alla leið -

Smáauglýsingar
Bílar óskast

Bílar
Farartæki
ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Varahlutir

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Málarar

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Fellihýsi
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð
og góð umgengni. Tilboð eða
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður
896-5758.

Bílar til sölu

GOLFBÍLL

Yamaha YDRE 48 volt Golfbíll
(rafmagn) ver leikandi 36 holur á
hleðslu, árg 2013 með húsi, verð
aðeins 990 þús !!! Uppl veittar í síma
8972908

Shadow Cruiser 2006. 8feta=2,4m
gólfpláss. 530kg. Verð 550þ. S.
8924969

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Bókhald

Bátar

Þjónusta

Pípulagnir

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Búslóðaflutningar

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Tímavinna eða tilboð.

Húsaviðhald

Topp bíll. Kia Sorento, dísill 198 hs,
með dráttarbeisli. Ek. aðeins 48.500
km. Nýskráður 04.07 2014 Bíll á
góðu verði. kr.4.650.000 þús. Uppl. í
s. 868 3539

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Hreinsa þakrennur, ryðbletta þök
og tek að mér ýmis verkefni. Uppl. í
s.8478704 eða manninn@hotmail.
com

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994
Húsasmíðameistari getur bætt við
sig verkefnum, utan sem innanhúss,
uppslátt og fl. Áratuga reynsla. S.
867 7753

PÍPULAGNIR

Bátur til sölu ásamt kerru sem er í
smíðum. verð 1200 þús eða tilboð.
Nánari upplýsingar í síma 8948062
Evrópu rafbílar Nissan Leaf 2016 3
og 12 þús km Eins og nýir. V 2.690
þús. S 8204113, 6992400

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069

Hjólbarðar

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir
og áreiðanlegir. Eigum flestar
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is
Renault Trafic. Ek. 165þ. Árg ‘07.
Mikið endurnýjaður. Verð 1390þ. S.
8924969
Toyota Yaris ‘07, 4 dyra 5 manna,
sjálfskiptur, ekinn 97 Þús. S:
7724956

Garðyrkja
NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Tek að mér slátt fyrir húsfélög
og einstaklinga og klippingar og
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616
1569.

Nýr 2017 Ford Transit
Kombi 310L2H2 Trend

Nýr 2017 Ford Transit
Bus 460L4H3 Trend

Diesel, 2.0l TDCI Ford Eco Blue,
96kW/130hö.
9 Manna, 6 Gira Beinskipting, Framhjóladrif, Vökvastýri, ABS hemlar, Spólvörn,
Stöðugleikakerfi, Aksturstölva, Bluetooth
símatenging, "Hill start assist", Aksturstölva, Hraðastillir, Leðurstýri , Loftkæling
fram og aftan, Loftpúði frammí, Rafdrifnar
rúður í framhurðum, Upphituð framrúða,
Regnskynjari, Þokuljós, Þurkur á afturhurð,
Rafdrifnir upphitaðir útispeglar, 2x
afturhurð að aftan.

Diesel, 2.2l TDCI Ford Eco Blue,
114kW/155hö.
18 Manna, 6 Gira Beinskipting, Afturhjóladrif, Vökvastýri, ABS hemlar, Spólvörn,
Stöðugleikakerfi, Aksturstölva, Bluetooth
símatenging, "Hill start assist", Aksturstölva, Hraðastillir, Leðurstýri , Loftkæling
fram og aftan, Loftpúði frammí, Rafdrifnar
rúður í framhurðum, Upphituð framrúða,
Regnskynjari, Þokuljós, Þurkur á afturhurð,
Rafdrifnir upphitaðir útispeglar, 2 x 270°
Afturhurðir að aftan, Dráttarkrók,
Fjarlægðarskynjurum, Bakkmyndarvél.

Verð frá 4.990.000 kr.

Verð frá 5.990.000 kr.
með hópferðarleyf i

Frekari uppl. í síma 551 6161 eða nortak@nortak.is

TIL SÖLU:
2017 VOLVO XC90 T8 PLUG IN HYBRID
INSCRIPTION, sjálfskiptur, 407 hestöfl.

Nýtt 2017 Hobby 720 UKFE
PRESTIGE M. ALDE

Nýskráður 1/2017, ekinn aðeins 2 þ. km, innfluttur af Brimborg. Bílinn er hlaðinn aukabúnaði,
m.a. loftpúðafjöðrun, dráttarkrókur, 360 myndavél, onyx black metallic, sjö sæta Nappa leður,
20” Inscription felgum, LED aðalljós með beygjustýringu, BLIS mydavél, hiti í sætum og stýri, 3
ára ábyrgð ofl. Til sýnis um helgina.

Stórglæsilegt nýtt tveggja hásinga hjólhýsi tilbúið til skráningar. Húsið er með öllum þeim
aukahlutum sem í boði eru frá Hobby, m.a. Alde hitakerfi, 5m Markísa, Gólfhiti, Bakarofn, Ör bylgjuofn, ísskápur í fullri stærð, 7 Svæða lúxus dýna í hjónarúmi, Rúmteppi, Gólfmottur, Sturta og
blöndunartæki, 12 Volta kerfi með TFT skjá, Beintengi f. vatn, Gas tengi, Hobby connect bluetooth
stýring f. húsið, USB tengi, Blaupunkt útvarp og hátalarar (Bluetooth og DVD) Sjónvarpsfesting,
Loftnetsstöng, Álfelgur, Þjófavörn á beisli, Aukin burðageta 2.500kg, Hjólagrind fyrir tvö hjól, Hiti í
gólfi, vatn hitað bæði með rafmagni og gasi. Tveir borðkrókar og svefnpláss fyrir allt að 7 manns.
Þetta hús er flaggskipið frá Hobby og það stærsta sem framleiðandinn býður upp á. Hentar
frábærlega fyrir stórar fjölskyldur eða og þá sem vilja hafa rúmt um sig. Til sýnis um helgina.

Allar upplýsingar veittar í síma 892 1931 eða á Toppbílum í síma 587-2000

Allar upplýsingar veittar í síma 892 1931 eða á Toppbílum í síma 587-2000

Verð kr. 11.990.000.

Verð kr. 5.990.000.

6 SMÁAUGLÝSINGAR
Spádómar

1 5 . J Ú L Í 2 0 1 7 L AU G A R DAG U R

Óskast keypt

SPÁSÍMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.
Stjörnuljós- Heilun og Spá. Símaspá
og tímapantanir í s. 844 1596

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

jonogoskar.is s.552-4910

Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við
endurtökupróf og akstursmat.
S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

Tómstundir
Ferðir
Parketslípun/sólpallaslípun/
parketvélaleiga um allt land. www.
parketslipunmeistarans.is -7817200
í Reykjavík og Akureyri.

Húsnæði í boði

Fyrir veiðimenn

Keypt
Selt
Til sölu

TIL LEIGU NÝLEGT 285 1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Í REYKJAVÍK
285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir
í s. 661 7000

3-4ja herbergja Íbúð við Sogaveg
(ofan við Skeifu), alls 100m2
ásamt sólpalli og garði, strætó fyrir
utan. Laust frá 1.09.2017. Uppl. í s.
8601404

Húsnæði óskast

545 & 560

Brjálað tilboð af flugulínum 2 fyrir
einn af Vision, scientific Anglers
og aqua flugulínum. Síðasta
helgin með þetta geggjaða tilboð
!!Veiðiportið Grandagarði 3, s.5529940

FLUTNINGAÞJÓNUSTAN

leitar að hressum og
skemmtilegum sendibílstjórum
með ríka þjónustulund. Góð
íslenskukunnátta nauðsynleg auk
hreins sakavottorðs.
Uppl. gefur Valur í s. 760 1717
einnig er hægt að senda póst á
valur@flutningathjonustan.is

MÓTTAKA / HOTEL
RECEPTIONIST

ÓSKA EFTIR 3-4 HERB. ÍBÚÐ/
HÆÐ

Uppl. í síma 863 4291

41 - A Townhouse Hotel is looking
for a receptionist/ greeter to join
our team. It must be confident
and professional, have strong
customer service skills and be
able to work as a team player.
Fluent english required. It this
sounds interesting to you please
send your cv to jobs@41hotel.is

Óska eftir 3ja-4ja herbergja íbúð/
hæð, helst í Kóp, Garðab eða
Hafnaf., allt kemur til greina.
Aðeins langtímaleiga. Reglusemi,
skilvísar greiðslur og meðmæli ef
óskað er.

Geymsluhúsnæði

HOBBY
HJÓLHÝSI

Atvinna í boði

41 - A Townhouse Hotel leitar af
starfsmanni í móttökustarf með
frábæra þjónustulund í krefjandi
og skemmtilegt starf. Ensku
kunnátta skilyrði. Ef þú heldur að
þetta sé eitthvað fyrir þig sendu
okkur þá ferilskrá á jobs@41hotel.
is

Óska eftir stúdíoíbúð fyrir 1. sept.
Skilvísar greiðslur. Uppl. í s. 694
7249

Til sölu 20 feta gámur. Verð 125þ. S.
8931475 Hannes

Atvinna

Alla virka daga í verslun okkar
Laugavegi 61 Jón & Óskar

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Önnur þjónusta

Húsnæði

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Tilkynningar

Tapað - Fundið
Blá kventaska með hliðaról með
upphleyptum MD stöfum tapaðist
s.l. föstudag 7. júlí á leiðinni úr
Þingeyjarsveit til Reykjavíkur,
sennilega í Skagafirði. Finnandi
vinsamlegast hringi í síma 8920074.
Góð fundarlaun.

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

Óskum eftir smiðum til vinnu.
Fjölbreytt störf í boði. Uppl. í s. 661
9083

9O7 2OO3

Hress amma óskast til aðstoðar
með ung börn og heimili eftir
hádegi 105 rvk. S. 698 0001

Tilboð 4.190.000
VEL ÚTBÚIN HÚS MEÐ ÖLLUM NÝJUSTU UPPFÆRSLUM FRÁ HOBBY Á STAÐNUM

Meðal aukahluta:
Gólfhiti
Kojur bæði tveggja
og þriggja hæða
Bakaraofn
USB Tengi
Hjólagrind
Sjónvarpsstandur
Aukin burðageta

90%

fjármögnun

KOMDU OG
SKOÐAÐU!

Opið 10-16 laugardag
Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is
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Smiðjuvegur 12, rauð gata - S. 566 6630 - gluggagerdin@gluggagerdin.is

HÚSBÍLAR
Erum með nokkra
húsbíla á staðnum
á góðu verði

Tilboð 6.490.000
DETHLEFFS HÚSBÍLL Á GLÆSILEGU VERÐI Á STAÐNUM

FIAT JOINT Z 550
LÁGÞEKJA
2007 árgerð
3.990.000
Fiat DETHLEFFS A
5881
2012 árgerð
5.990.000

90%

fjármögnun

KOMDU OG
SKOÐAÐU!

Opið 10-16 laugardag
Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is
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RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Plettac vinnupallar til sölu.
Láttu öryggi og lausnir ráða ferðinni.

s. 618 8418 • vinnupallarehf@gmail.com

Ertu að leita
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig
Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is
Sími: 552-1600

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407
Sími 550 9800

www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri.

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið
húsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Snyrti & nuddstofan Smart

Parketslípun

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

sólpallaslípun | parketlagnir
551 1309 / 690 5115

golflist@golflist.is | www.golflist.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

%
99
KFRÍTT
RY

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar:
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Leikstaðir EM
kvenna 2017

D-riðill

19. júlí

16:00

SPÁ

-

POR

ENG

-

SKO

SKO

-

POR

De Vijverberg, Doetinchem
19. júlí

18:45

Stadion Galgenwaard, Utrecht
23. júlí

16:00

Evrópumót kvenna í
knattspyrnu verður stærra
en nokkru sinni fyrr með
fleiri þátttökuþjóðum en
áður. 16 lið keppa á EM í
samtals 31 leik sem fara
fram í sjö borgum.
Holland verður gestgjafi
mótsins í fyrsta sinn.

Rotterdam
Sparta Stadion
Áhorfendafjöldi:
11.000

18:45

ENG

Rat Verlegh Stadion, Breda
27. júlí

18:45

POR

-

-

Koning Willem II Stadion, Tilburg
27. júlí

18:45

SKO

-

De Adelaarshorst, Deventer

Enschede
FC Twente
Stadion 30.000
Deventer
Stadion de
Adelaarshorst
10.000
Utrecht
Stadion
Galgenwaard
23.750

Sparta Stadion Het Kasteel, Rotterdam
23. júlí

HOLLAND

SPÁ

Doetinchem
Stadion de
Vijverberg
12.500
ÞÝSKALAND

Lykildagsetningar

ENG

Breda
Rat
Verlegh
Stadion
19.000

SPÁ
Heimild: UEFA

16. júlí

Tilburg
Willem II
Stadion
14.500

BELGÍA

Opnunarleikur EM
Holland - Noregur

3. ágúst Fyrri undanúrslitaleikur, Breda
3. ágúst Síðari undanúrslitaleikur, Enschede
6. ágúst Úrslitaleikur, Enschede
© GRAPHIC NEWS

Hvaða
lið fara áfram?
Efstu tvö lið hvers riðils fara áfram ásamt fjórum bestu liðunum af þeim
UNDANÚRSLIT
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sex sem lenda í þriðja sæti sinna riðla.

ÚRSLITALEIKUR

EVRÓPUMEISTARI

Austurstræti 12 | 101 Reykjavík | Iceland | tel: +345 578 0400 | enskibarinn.is
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Fjölskyldan saman á EM
Ásdís Gísladóttir ætlar ásamt dóttur sinni, syni og fleiri fjölskyldumeðlimum á EM í knattspyrnu
kvenna í Hollandi. Þau ætla að fara á alla leiki íslenska landsliðsins í riðlakeppninni.

Á

Ég tel að árangur
strákanna í fyrra
hafi lyft þessu upp á
annað plan.

sdís er mikil áhugakona um
kvennaknattspyrnu og hefur
fylgst með henni frá árinu
1986. „Ég hef reyndar aldrei spilað
fótbolta sjálf en á fjögur börn sem
öll hafa æft og spilað fótbolta, þar af
þrjár dætur,“ segir Ásdís sem hefur
fylgt börnum sínum eftir í boltanum og gerir enn í dag.
Hún heldur utan til Hollands
með dóttur sinni, Rögnu Björgu
Einarsdóttur, og tveggja ára syni
hennar. Einnig mun sonur hennar,
Gísli Þór Einarsson, markvarðaþjálfari U19 landsliðs kvenna,
vera með í för ásamt konu sinni og
þremur börnum.

Ásdís Gísladóttir

landsliðinu enda spilaði hún með
þeim í mörg ár. Svo hefur Gísli verið
að þjálfa landslið kvenna 19 ára og
yngri.“

Ýmis afþreying í boði

Mikill munur frá því fyrir átta
árum

Þetta er ekki fyrsta sinn sem Ásdís
fer á EM kvenna, en hún fór fyrir
átta árum til Finnlands að fylgjast
með keppninni. „Ég fór með tipphópnum mínum en við erum
nokkrar vinkonur sem tippum á
leiki. Í hópnum eru til dæmis tvær
gamlar landsliðskonur, þær Ásta
B. Gunnlaugsdóttir og Sigfríður
Sophusdóttir,“ segir Ásdís glaðlega.
Vinkonuhópurinn sem í voru um
átta eða tíu konur var hluti af afar
litlum hópi Íslendinga sem fór utan
að fylgjast með mótinu. „Ég held að
í heildina hafi þrjátíu eða fjörutíu

Ásdís með dóttur sinni Rögnu Björgu og syninum Gísla Þór. MYND/ANTON BRINK

manns farið út, það er dálítið annað
en núna,“ segir Ásdís en búist er
við um tvö þúsund Íslendingum á
hvern leik í riðlakeppninni í ár.
„Viðhorfið til kvennaknattspyrnunnar hefur breyst mikið á

þessum átta árum. Ég tel að árangur
strákanna í fyrra hafi lyft þessu upp
á annað plan enda er miklu meiri
áhugi á kvennaboltanum núna en
undanfarin ár,“ segir Ásdís.
Almennur áhugi á kvennabolta

var ein höfuðástæðan fyrir því að
Ásdís ákvað að fara á EM en einnig spiluðu inn í tengsl fjölskyldu
hennar við landsliðið. „Dóttir mín
spilaði lengi með Breiðabliki og
er góð vinkona nokkurra stelpna í

Þið „tæklið“ þetta stelpur

Hópurinn mun dvelja tíu daga í
Hollandi. „Við ætlum að sjá leikina
þrjá í riðlinum við Frakkland, Sviss
og Austurríki,“ segir Ásdís sem telur
liðið vel eiga séns á að komast upp
úr riðlinum. „Frakklandsleikurinn
verður þó örugglega erfiður.“
Fjölskyldan gistir í sumarbústaðahverfinu Kempervennen og
keyrir á milli mótsstaða. „Það er vel
gerlegt enda vegalengdirnar ekki
miklar hér í Hollandi,“ segir Ásdís
en hópurinn hefur ýmislegt annað
á prjónunum meðan á dvölinni
stendur. „Á þessu svæði er mikil
afþreying, sundlaugar, hjól og klifur
sem gaman verður fyrir börnin að
upplifa.“ solveig@365.is

Ísboltar med súkkuladi-, vanillu- eda jardarberjabragdi.
Ekki hika. Láttu vada á Ann sem ér ykir bestur!
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Saga EM er saga Þýskalands
EM kvenna í
knattspyrnu fer
nú fram í níunda
sinn. Byrjað var
með EM kvenna
árið 1991 en tilraunir voru gerðar
með álíka mót
áður. Þýskaland
hefur haft mikla
yfirburði.

Þ

að eru margir sem spá því að
Þýskaland vinni Evrópumótið
í Hollandi. Ekki að ástæðulausu því Þýskaland hefur hampað
bikarnum í sjö af þeim átta skiptum
sem mótið hefur farið fram.
Það var aðeins árið 1993 sem
önnur þjóð vann en það var Noregur
með 1-0 sigri í úrslitaleik gegn Ítalíu.
Það ár varð Þýskaland að sætta sig
við fjórða sætið á mótinu. Noregi
hefur iðulega gengið vel á EM og farið
fjórum sinnum í úrslit.
Norska liðið hefur aftur á móti lent
á þýska stálveggnum eins og allar
hinar þjóðirnar. Þýskaland er búið

Sex í röð. Þýskaland hefur unnið EM sex sinnum í röð. Þýska liðið fagnar hér titlinum á síðasta EM. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Áfram Ísland
Styðjum stelpurnar til sigurs

að vinna EM núna sex sinnum í röð
og þýsku stelpurnar hafa ekki fengið
nóg. Þær elska að vinna og sigurhefðin er rík í þýska boltanum.
Saga EM kvenna er ekki löng en svo
sannarlega á réttri leið. Fyrsta óopinbera EM fór fram árið 1969 en þá tóku
fjórar þjóðir þátt. Ítalía vann þá Danmörku, 3-1, í úrslitaleiknum á meðan
England vann 2-0 sigur á Frakklandi í
bronsleiknum.
Það liðu tíu ár þar til annað óopinbert EM fór fram. Þá snerist dæmið
við og Danmörk vann sigur á Ítalíu í
úrslitaleiknum, 2-0. Tólf þjóðir tóku
þátt að þessu sinni og Svíþjóð fékk
brons eftir sigur á Englandi í vítaspyrnukeppni.
Á þessum tíma var áhuginn að
aukast á kvennaknattspyrnu og
Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA,
fór þá loksins að setja á mót fyrir
kvennalið.
UEFA fór þó varlega af stað og árin
1984, 1987 og 1989 fengu aðeins
fjögur lið að taka þátt í mótinu. Svíþjóð, Noregur og Vestur-Þýskaland
unnu þessi þrjú mót.
Árið 1991 var loksins byrjað að
kalla mótið EM eins og hjá strákunum. Mótið fór þá fram í Danmörku en
þó aðeins með fjórum liðum líkt og
áður. Þýskaland vann úrslitaleikinn
gegn Noregi, 3-1, eftir framlengingu.
Noregur vann árið 1993 og Þýskaland
tveimur árum síðar. Í öll skiptin voru
aðeins fjögur lið á mótinu.
Það er ekki fyrr en árið 1997 sem
mótið er loksins stækkað og átta
þjóðir unnu sér inn farseðil á lokamótið. Það breytti engu um niðurstöðuna. Þýskaland varð Evrópumeistari.
Eftir mótið árið 2001, sem Þýskaland vann auðvitað, var ákveðið að
láta fjögur ár líða á milli móta líkt og
þekkist í stórmótum hjá körlunum.
Það er samt ekki fyrr en 2009 sem
þjóðum á lokamótinu er fjölgað í tólf.
Árin 2009 og 2013 voru tólf þjóðir
á EM en núna verða í fyrsta skipti
sextán þjóðir á lokamóti EM. EM
kvenna heldur áfram að stækka og
verður veglegra í hvert einasta skipti.
Áhorfendum fjölgar líka og áhugi fjölmiðla á mótinu hefur aukist í takt við
fjölgun þjóða á lokakeppninni.
Eins og áður segir verða augu
margra á þýska liðinu sem er alltaf

Bianca Schmidt
og Birgit Prinz
eru goðsagnir
hjá þýska
liðinu. Prinz, til
hægri, var þrívegis valin besta
knattspyrnukona heims á
mögnuðum
ferli.

sigurstranglegt. Það má
að mörgu leyti þakka
fyrrverandi þjálfara
liðsins sem er
hin goðsagnakennda Silvia
Neid.
Þessi 53 ára
gamli þjálfari
þýska liðsins var
einn farsælasti
knattspyrnumaður Þýskalands
en hún vann sjö
meistaratitla sem leikmaður og sex bikartitla.
Hún spilaði þess utan 111 landsleiki
og skoraði í þeim leikjum 48 mörk.
Um leið og Neid lagði skóna á
hilluna var hún komin í vinnu hjá
þýska knattspyrnusambandinu. Hún
byrjaði á að þjálfa U-19 ára lið Þjóðverja og gerði það að heimsmeisturum árið 2004.
Hún varð svo aðstoðarþjálfari

Drottningin. Hin magnaða
Silvia Neid gerði þýska
landsliðið að stórveldi.

A-landsliðsins en
tók við stjórnartaumunum þar í
lok júní árið 2005.
Hún stýrði liðinu
í ellefu ár en hætti
á síðasta ári en þá
var hún löngu búin að
gera þýska landsliðið að
stórveldi. Þýska liðið lék 169
leiki undir stjórn Neid. Liðið vann
125 þeirra, gerði 22 jafntefli og tapaði
22 leikjum. Hún er því með vinningshlutfall upp á tæp 74 prósent. Ekki
amalegt.
Það er því pressa á Steffi Jones í
Hollandi að halda áfram því starfi
sem Neid hafði unnið árin á undan
henni.

ÁFRAM ÍSLAND!
HÖRKUTÓL MYNDA FRÁBÆRT LIÐ!
VIÐ ÞEKKJUM ÞAÐ.

byko.is

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND
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Þriðja mótið í röð
EM í Hollandi er
þriðja Evrópumótið sem íslenska kvennalandsliðið kemst
á. Ísland var
fyrst með í Finnlandi 2009 þar
sem það tapaði
öllum þremur
leikjum sínum.
Fjórum árum
síðar í Svíþjóð
komst íslenska
liðið í 8 liða
úrslit þar sem
það tapaði fyrir
heimaliðinu.

Sara Björk Gunnarsdóttir og Ólína G. Viðarsdóttir fagna sigrinum á Hollandi og sæti í 8 liða úrslitum á EM 2013 í Svíþjóð. MYNDIR/NNORDICPHOTOS/GETTY

Áfram Ísland
Styðjum stelpurnar til sigurs

Fótbolti Ísland fékk sannkallaða
draumabyrjun í fyrsta leiknum á
fyrsta Evrópumótinu. Mótherjarnir
voru Frakkar, sem Íslendingar mæta
einmitt í fyrsta leiknum í Hollandi
18. júlí, og eftir aðeins sex mínútna
leik var staðan orðin 1-0, Íslandi í vil.
Hólmfríður Magnúsdóttir skoraði
fyrsta mark Íslands á stórmóti með
skalla eftir fyrirgjöf Margrétar Láru
Viðarsdóttur. Því miður reyndist það
eina íslenska markið á EM 2009.
Frakkar unnu leikinn gegn Íslendingum á endanum með þremur
mörkum gegn einu. Tvö af mörkum
mörk
Frakklands komu úr umdeildum
vítaspyrnum. Ísland fékk einnig
vítaspyrnu á 76. mínútu en Sarah
Bouhaddi varði frá Margréti Láru.
Hólmfríður var hársbreidd frá
því að koma Íslandi yfir eftir aðeins
nokkrar sekúndur í öðrum leiknum
gegn Noregi en skot smaug framhjá
stönginni. Á 12. mínútu setti Dóra
María Lárusdóttir, sem var að leika
sinn 50. landsleik, svo boltann í
stöngina á norska markinu.
Íslandi hefndist fyrir að nýta þessi
færi ekki þegar Cecilie Pedersen
skoraði eina mark leiksins á lokamínútu fyrri hálfleiks.
Eftir tvö töp í fyrstu tveimur
leikjunum var ljóst að Ísland átti ekki
lengur möguleika á að komast í 8-liða
úrslit. Í síðasta leik riðilsins tapaði
íslenska liðið fyrir því þýska með
einu marki gegn engu. Þjóðverjar
fóru svo alla leið og urðu Evrópumeistarar.

Guðbjörg Gunnarsdóttir var
besti leikmaður
Íslands á EM
2013.

Marki Margrétar Láru Viðarsdóttur gegn Noregi fagnað.

Dagný skallaði Ísland í 8 liða
úrslitin

Fjórum árum síðar í Svíþjóð lenti
Ísland aftur í riðli með Noregi og
Þýskalandi. Holland var svo fjórða
liðið í riðlinum.
Íslensku stelpurnar mættu þeim
norsku í fyrsta leik. Fimm úr byrjunarliði Íslands byrjuðu einnig fyrsta
leikinn á EM 2009.
Kristine Hegland kom Noregi yfir
á 26. mínútu. Ada Hegerberg fékk svo
dauðafæri til að koma norska liðinu í
2-0 eftir rúman klukkutíma en Guðbjörg Gunnarsdóttir varði vel. Guðbjörg stóð vaktina í íslenska markinu
á EM í stað Þóru B. Helgadóttur sem
var meidd og Hafnfirðingurinn var
besti leikmaður Íslands á mótinu.
Þremur mínútum fyrir leikslok

Sara Björk Gunnarsdóttir á ferðinni á
EM 2009.

fiskaði Sara Björk Gunnarsdóttir vítaspyrnu sem Margrét Lára skoraði úr.
Lokatölur 1-1.
Íslenska liðið átti litla möguleika
gegn því þýska í næsta leik sínum.
Þjóðverjar unnu öruggan 3-0 sigur.

Í lokaumferð riðlakeppninnar
mætti Ísland Hollandi en ljóst var
að sigurvegarinn úr þeim leik myndi
tryggja sér sæti í 8 liða úrslitum,
burtséð frá úrslitunum í leik Þýskalands og Noregs.
Ísland var sterkari aðilinn í fyrri
hálfleik og Hólmfríður var hársbreidd frá því að skora þegar hún
átti skot í stöngina. En það var yngsti
leikmaðurinn í byrjunarliði Íslands,
Dagný Brynjarsdóttir, sem skoraði
eina mark leiksins. Á 30. mínútu
skallaði hún fyrirgjöf Hallberu Gísladóttur í netið.
Þrátt fyrir hollenska pressu í seinni
hálfleik hélt íslenska liðið út og
fagnaði sigri og sæti í 8 liða úrslitum.
Þar mætti Ísland heimakonum
í Svíþjóð í Halmstad. Sænska liðið
byrjaði leikinn af gríðarlegum
krafti og eftir 19 mínútur var staðan
orðin 3-0, Svíum í vil. Íslenska liðið
lágmarkaði skaðann en sigur þess
sænska var aldrei í hættu. Lokatölur
4-0, Svíþjóð í vil og þátttöku Íslands á
EM 2013 var þar með lokið.

FRÁBÆR
MORGUNMATUR
EÐA MILLIMÁL

. TILVALIÐ Í NESTIÐ . FYRIR OG EFTIR ÆFINGU . HENTAR ÖLLUM
INNIHELDUR CHIA FRÆ, ÁVEXTI OG GRÆNMETI. 1200 MG AF OMEGA 3. TREFJAOG PRÓTEINRÍKT. GLÚTEINLAUST OG VEGAN. LÍFRÆNT VOTTAÐ OG ÓERFÐABREYTT.
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Einum þýðingarlitlum
lokaleik frá fullkomnun
Íslensku stelpurnar komust í fyrsta
sinn inn á EM án
þess að þurfa að
fara í gegnum
umspilsleiki. Íslenska liðið vann
riðil sinn í fyrsta
sinn og var meira
að segja komið
inn á EM fyrir tvo
síðustu leiki sína.
Ísland átti líka
markahæsta leikmann riðilsins og
undankeppninnar.
Þetta var söguleg undankeppni fyrir
íslenska kvennalandsliðið í fótbolta.
Stelpunum okkar tókst nú í fyrsta
sinn að tryggja sig inn á EM án þess
að fara í gegnum umspil. Íslenska
liðið vann sinn riðil og var búið að
tryggja sér sæti á Evrópumótinu fyrir
tvo síðustu leiki sína.
Íslensku stelpurnar fögnuðu
EM-sætinu með því að vinna sinn
sjöunda sigur í röð sem kom á móti
Slóveníu 17. september en lokaleikurinn var við Skota aðeins þremur
dögum síðar. Þegar lagt var í hann í
upphafi undankeppninnar stefndi
alltaf í hreinan úrslitaleik við Skota
í lokaleiknum en þegar 20. september 2016 rann upp þá skipti sá leikur
litlu máli.
Íslenska liðið hafði þó bæði þá
gulrót að landa fullkomni undankeppni og vinna riðilinn. Annað
markmiðið náðist en 2-1 tap þýddi
að liðið tapaði sínum fyrstu stigum
og fékk á sig fyrstu mörkin.
Markatala íslenska liðsins fyrir
lokaleikinn var 33-0 og liðið var búið
að halda hreinu í 655 mínútur þegar
Skotar komust í 1-0 í Laugardalnum.

Það var mjög gaman á Laugardalsvellinum í september síðastliðnum þegar stelpurnar okkar voru
búnar að tryggja sér sæti á EM. Hér fagna þær sigri á Slóveníu sem tryggði þeim endanlega EMsætið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Árangur íslensku stelpnanna á
útivelli var afar athyglisverður en
íslenska liðið vann alla fjóra útileikina og það með markatölunni
19-0. Meðal þeirra var 4-0 sigur á
Skotum í júní 2016 en með þeim sigri
lagði íslenska liðið grunninn að sigri
í riðlinum. 6-0 sigurinn úti í Slóveníu
í síðasta leiknum haustið 2015 kom
íslenska liðinu líka í mjög góða stöðu
og gaf um leið skýr skilaboð um
að íslensku stelpurnar væru til alls
líklegar. Þessir tveir útileikir voru
líklega bestu leikir íslenska liðsins í
undankeppninni, tveir sannfærandi
útisigrar á liðunum sem enduðu í 2.
og 3. sæti riðilsins.
Harpa Þorsteinsdóttir var ekki
aðeins markahæsti leikmaður
íslenska riðilsins með tíu mörk
heldur var hún markahæst í allri
undankeppninni. Norska stelpan
Ada Hegerberg og Skotinn Jane Ross
skoruðu 10 mörk eins og Stjörnukonan. Dagný Brynjarsdóttir skoraði
sjö mörk í riðlinum og varð þar
þriðja markahæst á eftir þeim Hörpu
og Ross. Alls skoruðu sex leikmenn
íslenska liðsins tvö mörk eða fleiri í
undankeppninni.
Íslensku stelpurnar voru meðal
efstu liða bæði hvað varðar sóknarleik og varnarleik. Aðeins tvö lið
skoruðu fleiri mörk en íslenska liðið
í undankeppninni, Spánn (39) og
Þýskaland (35), og bara Frakkland (0
mörk á sig), Þýskaland (0), Danmörk
(1) og England (1) fengu á sig færri
mörk

Harpa Þorsteinsdóttir skoraði 10
mörk í aðeins 6
leikjum í undankeppninni. Hér
fagnar hún einu
af mörkum
sínum. MYND/KSÍ/
HILMAR ÞÓR GUÐMUNDSSON

MOLTA
21.3244/7.17

er kraftmikill jarðvegsbætir

Molta er náttúrleg afurð mynduð við jarðgerð.
Jarðgerð er niðurbrot á lífrænum úrgangi við stýrðar aðstæður.
Ýmsir efnaferlar og örverur umbreyta efninu í moldarkenndan
jarðvegsbætandi massa með töluvert áburðargildi.
Moltu er gott að blanda annarri mold eða dreifa moltunni yfir beð
og grasflatir í þunnu lagi.

Sendum moltuna heim í stórsekkjum gegn vægu gjaldi.
Þá er öllum velkomið að koma til okkar á Gámavelli í Berghellu 1
í Hafnarfirði og moka moltu í eigin fólksbílakerru án endurgjalds.
Berghellu 1 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2500 • soludeild@gamar.is • www.gamar.is

Setjum markið há
Það er einstök tilfinning að sjá fulltrúa Íslands skara fram úr
á alþjóðlegum vevangi og keppa á meðal þeirra bestu.
Við erum stolt af stelpunum okkar, þessum mögnuðu
fyrirmyndum sem eru á leiðinni á EM og eru dæmi um þann
árangur sem hægt er að ná þegar markið er se há.

Áfram Ísland!

440 9000

advania.is | advania@advania.is
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Landsliðið frábær fyrirmynd
Að vera með gott kvennalandslið í knattspyrnu ýtir undir áhuga stúlkna
á að æfa íþróttina og leggja meira á sig til að ná langt að sögn Margrétar
Maríu Hólmarsdóttur, þjálfara yngri flokka hjá Breiðabliki.

G

ott kvennalandslið hefur ansi
mikla þýðingu fyrir okkur
þjálfara yngri flokka. Þessar
landsliðskonur voru allar einu sinni
stelpur og iðkendur okkar sjá að
með góðu hugarfari og dugnaði geti
þeir komist jafn langt einn daginn.
Stelpurnar í landsliðinu eru þannig
frábærar fyrirmyndir og ýta undir
áhuga yngri iðkenda,“ segir Margrét
María sem þjálfar 4., 5. og 6. flokk
kvenna hjá Breiðabliki auk þess
sem hún spilar sjálf með KR í Pepsideildinni.
Hún segist dugleg að nýta sér velgengni landsliðsins í þjálfun sinni.
„Við tölum reglulega um hversu langt
er hægt að ná ef maður ætlar sér
það og hversu mikilvægt það sé fyrir
okkur að eiga sér draum og stefna að
honum,“ segir Margrét María en hún
telur að stelpurnar sem hún þjálfar
eigi sér allar uppáhaldsleikmann
í landsliðinu. „Stelpurnar eru ansi
duglegar að mæta á völlinn og þekkja
því vel til í landsliðinu. Þá þekkja
þær suma leikmennina betur en aðra
enda margar landsliðskonur sem
spila með Breiðabliki og eru duglegar
að gefa af sér til yngri iðkenda.“

Margrét María
(lengst til hægri)
á góðri stundu
á Pæjumótinu
í Vestmannaeyjum, með
einu af liðunum
sem hún þjálfar.
MYND/GUÐMUNDUR KR. GÍSLASON

Björt framtíð

Í sinni þjálfun segist Margrét
María leggja áherslu á að kenna
stelpunum leikinn og að spila
skemmtilegan fótbolta. „Ég vil
sýna þeim að fótbolti er ekki bara
einhver ein ákveðin leið heldur svo
miklu meira. Mér finnst mikilvægt
að stelpurnar öðlist sjálfstraust og
séu óhræddar við að gera mistök.
Ég hvet þær til að leggja sig alltaf
allar fram við æfingar og leiki, æfa
aukalega og njóta þess að vera í
fótbolta,“ lýsir hún og er bjartsýn
á framtíð íslenskrar kvennaknattspyrnu.
„Þessar stelpur eru alltaf að
verða betri og betri og það eru
klárlega ansi margar sem munu
gera tilkall til sætis í kvennalandsliðinu okkar eftir nokkur ár.“

Taktu þátt á
frettabladid.is/sumarleikur

Þessar stelpur eru alltaf að verða
betri og betri og það eru klárlega
ansi margar sem munu gera tilkall til
sætis í kvennalandsliðinu okkar eftir
nokkur ár.

Eitt stærsta mótið

Breiðablik stendur fyrir hinu
vinsæla Símamóti um helgina.
Er ekki mikil spenna fyrir því hjá
stelpunum? „Jú, mjög mikil spenna.
Þetta er eitt af stærri mótunum sem
stelpurnar bíða eftir allt sumarið.
Margar hverjar eru farnar að telja
niður nokkrum vikum á undan,“

svarar Margrét María og telur að
mót á borð við þetta hafi mikið að
segja til að viðhalda áhuga stelpnanna. „Þetta er það sem stelpurnar
stefna að og hlakka mest til allt
árið. Þær æfa vel allt árið til að geta
tekið þátt í þessum mótum. Mótin
búa líka til svo margar skemmtilegar minningar.“ solveig@365.is

Staðreyndir um Símamótið

● Símamótið verður haldið í 18.
sinn nú um helgina en þetta er
í 32. skiptið sem stúlknamót er
haldið hjá Breiðabliki.
● Mótið varð til fyrir tilstilli
nokkurra feðra ungra knattspyrnukvenna í Breiðabliki.
Þeim fannst ekki næg verkefni
fyrir stelpurnar sínar og vildu
að Breiðablik gengi á undan
með góðu fordæmi til eflingar
kvennaknattspyrnu á Íslandi.
Fyrstu mótin voru smá í sniðum,
nokkrum liðum var boðin þátttaka og mótið stóð aðeins í einn
laugardag. En eftirspurn eftir því
að komast á mótið jókst jafnt og
þétt og fyrr en varði var farið að
spila mótið á föstudegi, laugardegi og sunnudegi auk þess sem
setningarathöfnin fór fram á
fimmtudagskvöldi.
● Keppendur á Símamótinu í ár
eru um tvö þúsund.
● Keppendur eru stelpur á aldrinum fimm til tólf ára.
● Keppendur koma frá 38 félögum
víða af landinu.
● Um 500 manns, starfsmenn
Breiðabliks, foreldrar og iðkendur, starfa á mótinu.

Einbeitingin
leynir sér ekki
hjá þessari ungu
knattspyrnukonu sem tók
þátt í Símamótinu í fyrra.

Hreinar og lífrænar vörur
á mitt viðkvæmasta svæði
Fanndís Friðriksdóttir
landsliðskona í knattspyrnu

100% lífræn bómull

.

Án klórs og ilmefna

30 ÁFRAM ÍSLAND

1 5 . J Ú L Í 2 0 1 7 L AU G A R DAG U R

Góðar ídýfur með EM-naslinu
Alls kyns ídýfur
og smáréttir geta
orðið að meiriháttar veisluborði. Slíkir
réttir henta vel á
meðan horft er á
boltann. Þeir eru
einfaldir og góðir.

H

vort sem fólk ætlar að
fylgjast með EM-kvenna í
sjónvarpinu eða bara útbúa
eitthvað gott til að narta í á góðum
sumardögum þá eru ídýfur alltaf
frábærar. Það er hægt að gera þær
fyrirfram og hafa allt tilbúið þegar
leikurinn hefst.

Æðislegt ofan á brauð

Þessi blanda af fetaosti, sólþurrk
sólþurrkuðum tómötum og svörtum ólífum
er afar ljúffeng. Hægt er að borða
hana ofan á snittubrauð eða ristað
pítubrauð. Best er að kljúfa pítubrauð í tvennt, skera það í minni
bita, leggja á ofnplötu og baka smástund. Borða síðan með fetaostablöndunni.

2 bollar rifinn ostur, til dæmis
Mexíkó-ostur
250 g mjúkur rjómaostur
1 bolli heit mjólk
1 krukka svartar ólífur, smátt
skornar
1 msk. rauðvínsedik
Salt og pipar
Hitið ofninn í 200°C. Hrærið allt
létt saman sem á að fara í réttinn
og smyrjið blöndunni í eldfast
mót. Bakið í 15 mínútur eða þar til
blandan fer að krauma. Berið fram
með tortilla-nasli.

Sjö laga köld ídýfa

Sjö laga Mexíkó-ídýfan er vinsæl um
allan heim. Hún er ekki bökuð.

170 g fetaostur
2 msk. ólífuolía
1 msk. sítrónusafi
½ tsk. marið hvítlauksrif
1 krukka sólþurrkaðir tómatar,
takið olíuna frá
½ tsk. þurrkað óreganó
Um það bil 1 msk. smátt skornar
svartar ólífur
Setjið allt í matvinnsluvél fyrir utan
ólífurnar og blandið saman eins og
pestó. Látið vélina ganga á „pulse“.

Ef tortilla-nasl er á borðum er gott
að hafa heimagerðar ídýfur. Einnig
er gott að skera niður grænmeti með
ídýfunum.

Þegar blandan er orðin þétt og fín er
ólífunum blandað saman við. Setjið í
fallega skál og kælið þar til rétturinn
er borinn fram.

Heit ídýfa
Þetta er bragðmikil Mexíkó-ídýfa
sem passar sérstaklega vel með með
tortilla-nasli.
1 krukka salsa-sósa
1 poki spínat

Þessi öfluga Mexíkó-ídýfa er ótrúlega
góð og vinsæl í partíum. Hún passar
einstaklega vel með tortilla-nasli.
2 lárperur vel þroskaðar
1 ½ msk. límónusafi
¼ bolli ferskt kóríander
¼ bolli salsa
Smávegis hvítlaukssalt
Nýmalaður pipar, eftir smekk
1 dós sýrður rjómi
1 poki taco-krydd
4 tómatar, smátt skornir
1 búnt vorlaukar, smátt skornir
1 dós Mexíkó-baunamauk (Refried
beans)
2 bollar rifinn Mexíkó-ostur
1 krukka svartar ólífur, smátt
skornar

Nýr Golf. Með magnaða
tilfinningu sem staðalbúnað.
Sara Björk Gunnarsdóttir
Fyrirliði kvennalandsliðsins og Þýskalandsmeistari í knattspyrnu

Við kynnum nýjan Volkswagen Golf. Hann kemur í ótal útfærslum
og með eiginleika sem breyta akstrinum í hreint magnaða tilfinningu.
Komdu og prófaðu nýjan Golf.

Verð frá aðeins 3.150.000 kr.

Við látum framtíðina rætast.
www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Byrjið á að merja lárperur með
límónusafa. Síðan er kóríander,
salsa, hvítlauk, salti og pipar bætt við
blönduna.
Í annarri skál er sýrðum rjóma og
taco-kryddi blandað saman.
Baunamauki er smurt yfir botn á
góðum glerdiski. Sýrði rjóminn fer
yfir baunirnar. Því næst fer lárperublandan. Loks er tómötum, vorlauk
og rifnum Mexíkó-ostinum blandað
vel yfir ásamt svörtum ólífum.
Þessi réttur er ekki hitaður heldur
borinn fram kaldur og borinn fram
með tortilla-nasli.

Ídýfa með grillaðri
papriku
Hér kemur mjög góð ídýfa, til dæmis
með saltkexi eða tortilla-nasli. Bæði
börn og fullorðnir eru hrifin af þessari uppskrift.
1 krukka grillaðar paprikur, þerraðar
og skornar smátt
340 g rifinn bragðmikill ostur
230 g mjúkur rjómaostur
1 bolli majónes
1 msk. mjög smátt skorinn laukur
1 hvítlauksrif, pressað
2 msk. Dijon-sinnep
Hitið ofninn í 175°C. Blandið öllu
saman og setjið í eldfastan disk.
Bakið í 20 mínútur og berið fram
strax.

Skiptu stærsta 4G kerfi
landsins inn á!*
Með 4G háhraðaneti Vodafone getur
þú fylgst grannt með boltanum á fleiri
stöðum á ferðalagi innanlands.
Þú ert í góðu sambandi með Vodafone
til sjávar og sveita, borga og bæja.
Kynntu þér málið á vodafone.is.

Vodafone
Við tengjum þig

*4G kerfi Vodafone nær yfir 157 þúsund ferkílómetra á landi og sjó. Vodafone er eina fjarskiptafyrirtækið á Íslandi sem hefur byggt upp 4G 800 MHz
senda til að ná yfirburðum í landfræðilegri dreifingu en 800 MHz sendar Vodafone draga mun lengra og víðar en sambærilegir 1800 MHz sendar
annarra íslenskra fjarskiptafélaga. Útbreiðsla miðast að öðru leyti við upplýsingar á vefjum fjarskiptafyrirtækja 29. júní 2017.
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Stærstu stjörnurnar á EM

Wendie Renard
● Varnarmaður
● Frakklandi

Dzsenifer Marozan

● 26 ára

● Þýskalandi

● Lyon

86 landsleikir
19 mörk
Valin í úrvalslið FIFA
2015 og 2016. Var í
úrvalsliði EM 2013
og HM 2015.

Lucy Bronze

Ada Hegerberg

● Englandi

● Noregi

● Varnarmaður

● Manchester City
● 25 ára

43 landsleikir
5 mörk
Leikmaður
ársins á Englandi
á síðasta tímabili,
tilnefnd í úrvalslið
FIFA. Einn af lykilmönnum enska
liðsins sem fékk
bronsverðlaun á
HM 2015.

● Miðjumaður
● Lyon

● 26 ára
74 landsleikir
30 mörk
Fyrirliði þýska landsliðsins. Var valin í úrvalslið
FIFA árið 2016. Leiddi
liðið til Ólympíumeistaratitils 2016. Fæddist í
Ungverjalandi en flutti
til Þýskalands þegar hún
var fjögurra ára.

● Sóknarmaður
● Lyon

● 21 árs
57 landsleikir
36 mörk
Leikmaður ársins
2017 hjá BBC. Leikmaður ársins hjá
UEFA árið 2016.
Skoraði fleiri mörk í
keppnum á vegum
UEFA árið 2016 en
Cristiano Ronaldo.
Valin í úrvalslið FIFA
2016 og var íþróttamaður ársins í Noregi
2016.

Nadine Angerer,
markvörður
Evrópumeistara Þýskalands, var valin besti
leikmaðurinn á EM í
Svíþjóð fyrir fjórum
árum.

Steph Houghton
● Varnarmaður
● Englandi

● Manchester City

Nilla Fischer
● Varnarmaður
● Svíþjóð

● Wolfsburg

● 32 ára
153 landsleikir
21 mark
Næst markahæst á
EM 2013 og valin í
lið þeirrar keppni.
Var valin í úrvalslið FIFA 2016. Þriðja
sæti í kjöri UEFA um
leikmann ársins
2014. Byrjaði sem
miðjumaður og er
oft nefnd sem ein af
betri miðjumönnum
heims, óháð kyni.

Lotta Schelin
● Sóknarmaður
● Svíþjóð

● Rosengård
● 33 ára

174 landsleikir,
86 mörk
Markahæsti leikmaður Svía frá
upphafi og markahæsti leikmaður
Lyon frá upphafi.
Knattspyrnumaður
ársins í Svíþjóð fimm
sinnum, þar af samfleytt frá 2011-2014.

Tessa Wullaert
● Sóknarmaður
● Belgíu

● Wolfsburg

● 24 ára
55 landsleikir
31 mark
Markahæsti leikmaður
belgísku deildarinnar
2015. Knattspyrnumaður Belgíu árið 2016. Átti
flestar stoðsendingar í
undankeppni EM.

● 29 ára
86 landsleikir
9 mörk
Fyrirliði enska landsliðsins og Manchester
City. Fékk orðu breska
konungdæmisins
fyrir frammistöðu
sína með landsliðinu
á HM 2015.

TRI VERSLUN er umboðsaðili CUBE á Íslandi

*Vegna hagstæðari samninga og styrkingar krónunnar
höfum við lækkað verðin á CUBE reiðhjólunum!

CUBE 200

CUBE 240

CUBE 240

WWW.TRI.IS
#cube_your_life!
Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík
Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00
Laugardaga kl. 11:00 til 16:00
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Eyjameyjan
Margrét Lára
fæddist 25. júlí
1986. „Mamma
fór með mig
vikugamla í
Dalinn og ég hef
varla misst úr
Þjóðhátíð síðan.
Ég reikna með
að fara heim til
Eyja, til mömmu
og pabba með
fjölskylduna,
þegar heim
kemur af EM,
enda hvergi
betra að vera
um verslunarmannahelgina.“
MYND/EYÞÓR

Ísland vinnur EM í Hollandi

Það stingur djúpt í hjartað að vera ekki með á EM, segir Margrét Lára Viðarsdóttir, skærasta stjarna
íslenska kvennalandsliðsins, sem varð frá að hverfa vegna meiðsla á síðustu stundu.

É

g held að fyrsti leikurinn gegn
Frökkum fari 0-0, sem eru
stórkostleg úrslit á móti Frakklandi, og ef Ísland vinnur ekki EM,
þá vinnur Frakkland,“ segir Margrét
Lára Viðarsdóttir, full bjartsýni og
trúar á gott gengi íslenska landsliðsins.
„Frakkar eru líklega með sterkasta
liðið og því er kostur fyrir okkur að
keppa á móti þeim í fyrsta leiknum;
þegar okkar lið er í toppformi. Það er
nefnilega útilokað að skora hjá okkur
þegar við vinnum varnarvinnuna og
færslurnar upp á tíu og það verður
skellur fyrir Frakkana sem ég hlakka
til að sjá skjálfa á beinunum.“
Margrét Lára var fyrirliði íslenska
kvennalandsliðsins þar til liðbönd
slitnuðu í hné hennar í maí. Fram
að því hafði hún tekið fullan þátt í
undirbúningnum fyrir EM.
„Ég neita því ekki að vonbrigðin
eru mikil og þau mestu á mínum
ferli. Ég hef gengið í gegnum ýmislegt, farið í aðgerðir aftan á lærum,
lenti í ofþjálfun á yngri árum og
krónískum meiðslum. Í haust fór ég í
síðustu aðgerðina til að ljúka því ferli
og gekk vel. Því er gríðarlegt áfall að
lenda í þessu nokkrum mánuðum
síðar og gæti ekki verið verra fyrir
mig sem íþróttamann, þótt ég geri
mér grein fyrir að verri hlutir henda
fólk í lífinu.“
Þrátt fyrir mótlætið er Margrét
Lára hin brattasta og tekst á við langt
og strangt endurhæfingarferli eins og
sannur íþróttamaður.
„Ég er vön að leggja mig fram meira
en hundrað prósent og þegar hnéð
verður tilbúið, eftir níu mánuði til
ár, mun ég gera það sem mig langar
að gera. Ég er þegar byrjuð að byggja
mig upp, ætla mér að klára þetta
verkefni með stæl og reikna með að
ná fullum styrk. Þá verður ekkert til
fyrirstöðu að spila fótbolta á ný.“
Fóturinn er tregur í taumi og segir

orkuboltinn Margrét Lára lífsgæðaskerðinguna mikla.
„Það er ekki bara tekinn af manni
fótboltinn heldur get ég hvorki
hjólað, farið í golf né fjallgöngur eins
og er mitt líf og yndi. Þessu þarf ég
að aðlagast en þegar einar dyr lokast
opnast aðrar og það hugarfar mun
koma mér í gegnum þetta ferli.“
Uppgjöf er ekki til í orðabók Margrétar Láru sem horfir bjartsýn fram
á veginn.
„Þetta er auðvitað áfall á jafn stóru
ári fyrir íslenskar knattspyrnukonur,
en nú er að koma hnénu í stand
og hafa val um hvað gerist í framhaldinu. Hingað til hafa stórmót
verið haldin á fjögurra ára fresti en
nú ætlar landsliðið sér á HM 2019 og
lít ég hýru auga til þess.“

Gleðistundir og tregatár

Elísa Viðarsdóttir, landsliðskona í
knattspyrnu og systir Margrétar Láru,
gengur nú í gegn um sama ferli með
slitin krossbönd og var aðeins vika á
milli skurðaðgerða hjá systrunum.
„Við Elísa ætlum okkur að fara
í gegn um þetta saman og erum
duglegar að berja hvora aðra áfram.
Það verða gleðistundir á leiðinni en
örugglega falla líka tregatár og þá er
gott að hafa hjá sér þann sem er á
sama stað og maður treystir. Samband okkar systra hefur alltaf verið
gott en aldrei betra en nú. Mér hefur
lærst að þegar eitthvað er frá manni
tekið fær maður annað í staðinn.“
Systurnar ætla að sjálfsögðu til
Hollands til að hvetja íslenska landsliðið til dáða.
„Í Hollandi verð ég stuðningsmaður númer eitt og við systurnar
bláklæddar í stúkunni. Því hlutskipti
munum við sinna vel og verðum
til halds og trausts ef óskað er. Að
mörgu leyti lít ég enn á mig sem
leiðtoga liðsins og er að sjálfsögðu tilbúin til að gera hvað sem ég get til að

hjálpa liðinu. Ferlið hefur verið langt
og strangt og ég finn að ég er ekki tilbúin að klippa á strenginn.“
Á ferli sínum með landsliðinu
hefur Margrét Lára skorað fleiri mörk
en brasilíska goðsögnin Pelé. Hún er
í 7. sæti yfir markahæstu leikmenn
Evrópumóta Evrópska knattspyrnusambandsins (UEFA) en á þeim
lista er hún markahærri en Zlatan
Ibrahimovic sem hefur skorað 82
mörk en Margrét Lára hefur skorað
84 mörk. Í sætinu ofan við Margréti
Láru er Lionel Messi.
„Það eru laun erfiðisins að vera
á slíkum listum og ég er vitaskuld í
skýjunum með það. Svona árangur
kemur ekki af sjálfu sér heldur er
afrakstur margra ára þrotlausrar
vinnu og ástríðu fyrir fótbolta. Ég hef
alltaf sett mér háleit markmið, bæði
með liðum en líka sem einstaklingur.
Það er uppörvandi og hjálpar á
tímum mótlætis að sækja í þessar
tilfinningar; að vera á toppnum,
skora mörk, leiða landsliðið inn á
völlinn og vera leiðtogi Vals; og finna
löngunina til að ná árangri og vera
best. Þegar það gerist gleymir maður
öllu því erfiða.“

Vill hjálpa öðrum

Margrét Lára er menntuð í sálfræði
og íþróttafræði og stefnir á útskrift
sem íþróttasálfræðingur að ári.
„Draumur minn er að hjálpa
öðrum íþróttamönnum, því ég hef
óneitanlega mikla reynslu af mótlæti, meiðslum og neikvæðum pakka
íþróttanna. Áhugi minn liggur á
andlega sviðinu og það hefur hjálpað
mér að hafa menntun á þessu sviði.
Það er ekki í boði að leggjast í volæði
og gera alla vitlausa í kringum sig.
Fyrir mér er bara ein leið og hún er
áfram. Vissulega er stutt í reiðina,
gremjuna og vonleysið og því er
þetta andlega erfiðara en ætla mætti.
Líkaminn jafnar sig frá náttúrunnar

Ólíkt strákunum
verðum við ekki
ríkar af því að spila
fótbolta og því snýst
starfsaldurinn ekki um
að fylla á bankabókina.
Hjá konum snýst fótbolti
um leikgleði.
hendi en það er meiri áskorun að
koma hausnum í lag.“
Móðirin Margrét Lára á þriggja ára
gamlan son sem hún hefur tekið með
sér í æfinga- og landsliðsferðir.
„Syni mínum þykir gaman að
sparka fótbolta með mömmu sinni
og það væri gaman ef hann fengi
áhuga á fótbolta í framtíðinni. Börn
verða þó að fá að vera börn og feta
sinn veg sjálf, en ég mun styðja
hann alla leið, hvað sem verður fyrir
valinu.“
Hún segir vel hugsað um mæður
í landsliðinu þótt eflaust mætti gera
betur.
„Það er nýtt hjá þjálfurum félagsog landsliða að hafa margra barna
mæður í liðunum, en það á ekki að
vera endastöð á fótboltaferlinum
fyrir konu að eignast barn. Slíkt væri
bæði fásinna og gamaldags. Þvert
á móti þarf að vera hvetjandi fyrir
konur að koma til baka og finna
stuðninginn því það skiptir sköpum
fyrir mæðurnar þegar börnin eru lítil
og háð okkur, og við háðari þeim.
Sé einhver á móti því eða lítur á það
sem vandamál getur það orðið erfitt.
Sjálf hef ég upplifað mikinn stuðning
og veit að Harpa Þorsteinsdóttir,
sem nú fer út með hvítvoðung, fær
hann líka, sem er mikilvægt því hún
er fyrirmynd í þessu og sýnir öðrum
stelpum að það er allt hægt og að það
standi allir saman í þessu.“

Aðbúnaður og umgjörð kvennalandsliðsins fer líka batnandi í
samanburði við karlalandsliðið, að
sögn Margrétar Láru.
„KSÍ gerir sitt besta en við viljum
auðvitað að skrefin upp á við séu
stærri. Við kvörtum þó ekki og ég
finn mikinn mun á því að fara núna á
EM og fyrir fjórum árum. Ekki síst frá
þjóðinni sem hefur tekið heljarstökk
upp á við í stuðningi við liðið. Sjálf fer
ég varla út í búð án þess að einhver
óski mér gæfu og velgengni. Það er
yndisleg upplifun og oft er ég svo
snortin að ég næ ekki að þakka fyrir
mig. Því þegar hjarta manns er sært
hlýjar það ótrúlega að finna stuðning
fólks sem ég þekki ekki neitt. Þjóðin
stendur þétt við bakið á okkur og við
spilum stoltar fyrir Íslands hönd.“
Á meðan á EM stendur verður
Margrét Lára 31 árs, þann 25. júlí.
„Okkar fyrrverandi fyrirliði, Katrín
Jónsdóttir læknir, spilaði landsleiki
þar til hún var orðin 37 ára og braut
blað í þeirri sögu. Það er ekkert því
til fyrirstöðu að vera knattspyrnukona svo lengi sem líkaminn leyfir og
gleðin er til staðar. Ólíkt strákunum
verðum við ekki ríkar af því að spila
fótbolta og því snýst starfsaldurinn
ekki um að fylla á bankabókina. Hjá
konum snýst fótbolti um leikgleði
en það fer mikill tími og fjarvera frá
fjölskyldu í að vera í landsliðinu og
alltaf spurning hversu miklu þær vilja
fórna fyrir boltann.“
Liðsandi meðal íslensku landsliðskvennanna er einstakur. „Við
erum nánar og hlæjum og grátum
saman. Eðlilega er innbyrðis samkeppni, en hún á að vera til staðar og
við látum hana aldrei brjóta niður
liðsandann. Það er óskrifuð regla
innan hópsins að láta eiginhagsmuni
eða samkeppni aldrei vinna á móti
liðsheildinni. Það er hún sem fleytir
íslenskum liðum langt og um það
erum við meðvitaðar.“ thordisg@365.is
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Fyrirmyndir skipta miklu máli.
Styðjum stelpurnar okkar! EM 2017
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Rotterdam kemur á óvart

EM gerð ítarleg
skil hjá 365
Það verður mikil umfjöllun um
Evrópumótið í Hollandi í miðlum
365 og íslenska liðinu fylgt hvert
fótmál á meðan á dvöl þess í
Hollandi stendur. Fjallað verður
um mótið á Vísi, í kvöldfréttum
Stöðvar 2, á Bylgjunni, í Akraborginni á X-inu og vitanlega Fréttablaðinu.
Tómas Þór Þórðarson, Kolbeinn
Tumi Daðason, Björn G. Sigurðsson og Vilhelm Gunnarsson verða
fulltrúar 365 miðla í Frakklandi
en allir hafa reynslu af því að fjalla
um stórmót í knattspyrnu eftir
EM-ævintýri karlalandsliðsins í
Frakklandi í fyrra.
Þess ber að geta að EM í dag,
þáttur sem naut mikilla vinsælda
á Vísi í fyrra, snýr nú aftur en þar
munu fréttamenn okkar gera
mótinu skil á sinn hátt og segja frá
öllu því helsta sem snertir mótið í
Hollandi.
Hæst mun þó vitanlega bera
umfjöllun um leiki íslenska liðsins.
Leikjunum verður öllum lýst í
Boltavakt Vísis og fréttamenn
okkar verða í beinni útsendingu
frá leikstað fyrir og eftir leik, bæði
á Vísi og í kvöldfréttum Stöðvar
2. Viðtöl við þjálfara og leikmenn
verða áberandi, en einnig stuðningsfólk íslenska liðsins sem mun
fjölmenna til Hollands og styðja
stelpurnar okkar.
Áfram, Ísland!

Íslenska landsliðið leikur á móti
Austurríki á Sparta Stadion í Rotterdam miðvikudaginn 26. júlí. Margir
hafa þegar keypt sér miða á leikinn
og ætla til Rotterdam. Þar í borg er
margt að sjá og um að gera að nota
tækifærið og njóta þess sem borgin
hefur upp á að bjóða. Á meðal þess
sem vert er að skoða er Euromast
sem 185 metra hár turn og sá hæsti í
Hollandi sem er opinn almenningi.
Þaðan er fagurt útsýni yfir borgina,
auk þess sem hægt er að snæða
kvöldverð á veitingastað í turninum

sem er í 92 m hæð. Diergaarde
Blijdorp er einn elsti dýragarður
landsins og þar er m.a. stórt fiskabúr fyrir þá sem hafa gaman af alls
konar fiskum. Erasmusbrúin er
mikið meistaraverk en hún tengir
norður- og suðurhluta Rotterdam.
Hún er hönnuð af Ben van Berkel
og smíði hennar lauk árið 1996.
Brúin er kölluð svanurinn af heimafólki, enda há og tignarleg. Þá ætti
enginn að láta svokölluð Cube-hús
í borginni fram hjá sér fara en þau
eru mikil listasmíði.

Erasmusbrúin er
kölluð svanurinn af heimafólki, enda há
og reisuleg brú.
Þar eru reglulega haldnar
flugeldasýningar
og kvikmyndasýningar.

Jafnlaunavottun hjá PwC

Sanngjörn laun
fyrir sömu vinnu
Brot úr sögu
landsliðsins
Íslenska kvennalandsliðið var
stofnað árið 1981 og lék sinn fyrsta
leik, gegn skotum, sama ár. Skotar
unnu 3-2. Ári síðar tók íslenska
liðið þátt í Evrópukeppni. Árið
1984 dró KSÍ íslenska kvennaliðið
úr Evrópukeppninni og söfnuðu
landsliðskonur 2.129 undirskriftum
gegn ákvörðuninni. Sú ákvörðun
að draga liðið úr keppninni þýddi
að það gæti ekki keppt í evrópsku
keppninni fyrr en 1987. Árið 1987
var kvennalandsliðið lagt niður.
Liðið var endurvakið árið 1993.
Árið 1995 komst það í átta liða
úrslit Evrópukeppninnar og litlu
munaði að liðið fengi að leika í
úrslitakeppni Heimsmeistarakeppninnar.
Árið 2001 urðu Rakel Ögmundsdóttir og Margrét Ólafsdóttir
atvinnumenn í Bandaríkjunum.
Sama ár komst kvennalandsliðið
í undankeppni heimsmeistarakeppninnar.
Árið 2008 urðu 10 landsliðskonur atvinnumenn. Kvennalandsliðið keppti í EM, 2009.
Heimild. Wikipedia.org

Margvíslegur ávinningur hlýst af því að jafna stöðu og kjör kynja fyrir vinnustaði og vinnumarkaðinn í heild.
PwC býður upp á heildstæða þjónustu í launamálum og jafnlaunavottun. Við búum yfir áralangri reynslu
og lausnum sem virka.
Jafnlaunavottun

Launastefna og
starfaflokkun

Aðstoð og ráðgjöf vegna
umsókna fyrirtækja og
stofnana um Jafnlaunavottun skv. ÍST 85.

Ráðgjöf um launafyrirkomulag og uppbyggingu kaupaukakerfis.
Útfærsla á launastefnu
og starfaflokkun eftir
inntaki starfa.

Jafnlaunaúttekt
og Réttlaunalíkan
Mæling á launamuni
karla og kvenna. Frávikagreining á launum
innan starfaflokka.
Ráðgjöf um launabreytingar.

Markaðslaunavöktun
Árlegt launaviðmið fyrir
markaðslaun á Íslandi.
Gögn um 150 tegundir
starfa hjá 20.000 launþegum.
Launaviðmið eftir atvinnugreinum og sérsniðnum
forsendum.

PwC | Skógarhlíð 12 | 105 Reykjavík | Sími 550 5300 | www.pwc.is
PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja- skatta- og lögfræðiráðgjafar,
endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstæðra fyrirtækja sem skilgreinir
sig sem þekkingarfyrirtæki sem aðstoðar viðskiptavini sína við að auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur sinn.

Er allt tilbúið
fyrir ferðalagið?
ÁLBOX

Fáanleg í mörgum
stærðum.
Frábær á pallinn
eða í skottið.

PALLDÚKAR

FESTINGAR Í SKOTT

Koma i veg fyrir að farangur í
farangursrými hreyfist til á akstri.

TRAPPA

Fest á prófíl-dráttarbeisli.
Virkar sem árekstrarvörn.

Gluggavindhlífar | Húddhlífar | Ljósahlífar.
Hlífar sem verja bílinn gegn grjótkasti.

LOFTDÆLUR

HÁGÆÐA VASKASKINN

GÓLFMOTTUR

Skilur ekki eftir strik.
Frábær rakadrægni.

DRÁTTARTÓG

Fyrir fólksbíla og jeppa.

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

Margar stærðir.
Gott úrval aukahluta fyrir spil.

PLASTHLÍFAR Á FLESTAR GERÐIR BÍLA

DÝNUR Á PALLA OG Í AFTURSÆTI
Uppblásnar dýnur sem búa til
svefnaðstöðu í bílnum.

SPIL

Margar stærðir.

DEKKJAVIÐGERÐASETT
Vertu við öllu búinn!

Vandaðar gólfmottur sem passa í
allar gerðir bíla.
Sérstaklega hannaðar til að taka
við bleytu og óhreinindum.
Tveir mismunandi grófleikar í boði.

Arctic Trucks
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

sími 540 4900
info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is
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Langamma var elskuð og hötuð

„Kerlingabókaumræðan festist dálítið við Guðrúnu því vinsældir hennar fóru fyrir brjóstið á þeim sem vildu að þjóðin læsi eitthvað innihaldsríkara og uppbyggilegra,“ segir Marín. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Sögur Guðrúnar frá Lundi voru á toppi vinsældalista þjóðarinnar í tvo áratugi en sköpuðu líka átök í bókmenntaheiminum. Á Sauðárkróki er sýning um ævi Guðrúnar og höfundarverk sem Marín Guðrún Hrafnsdóttir stendur að.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir

H

gun@frettabladid.is

jartað í sýningunni
eru tvö myndbrot af
Guðrúnu. Annað frá
því hún tók við styrk
úr Rithöfundasjóði
og hitt er sjö mínútna viðtal við hana í sjónvarpinu
1972. Það er gaman að heyra hana
tala,“ segir Marín Guðrún Hrafnsdóttir um sýninguna Kona á skjön,
sem fjallar um ævi og störf Guðrúnar

Árnadóttur frá Lundi. Sýningin er í
gamla barnaskólanum á Aðalgötu 2
á Sauðárkróki en Marín segir stefnt
á að hún komi næst til Reykjavíkur.
„Það verður viðburður þegar Nautaflatafólkið fer til Reykjavíkur, gengur
þar um göturnar en þráir örugglega
ekkert heitara en að komast aftur í
Hrútadalinn,“ segir hún hlæjandi
og á þar við persónurnar úr Dalalífi,
þekktustu sögu Guðrúnar frá Lundi.
Alls liggja eftir hana 27 bækur.
Marín er langömmubarn Guðrúnar og sýningin er hluti af meistaraverkefni hennar úr hagnýtri
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– dásamleg deild samfélagsins
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OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17

menningarmiðlun í Háskóla Íslands.
Samstarfskona hennar er Kristín
Sigurrós Einarsdóttir sem er búsett á
Sauðárkróki og hefur meðal annars
boðið upp á ferðir um slóðir skáldkonunnar í Skagafirði. „Við fengum
muni, handrit og bréf hjá byggðasafni og héraðsskjalasafni Skagfirðinga til að búa til sviðsmyndir og
stemningu frá tímum langömmu, til
dæmis lítinn eldhúskrók og stofuhorn. Svo vinnum við með bókakápurnar og bókastaflana, meðal annars
eintök sem hafa verið lesin í tætlur.
Við vorum svo heppnar að fá gamla
barnaskólann, sem var vígður 1908,
undir sýninguna og getum ímyndað
okkur að Guðrún hafi gengið um þá
byggingu. Hún flutti reyndar ekki
á Sauðárkrók fyrr en 1939 en bjó á
Mallandi á Skaga og víðar í Skagafirði og Húnavatnssýslu fyrir þann
tíma. Þar var nú ekki mikið útstáelsi
á henni því þau 17 ár sem hún var
á Mallandi fór hún aðeins tvisvar á
Krókinn, það var ekki verið að rjúka
neitt í kaupstað.
Mér fannst mikilvægt að finna
myndir sem ekki var endalaust búið
að nota, við erum með sauðskinnsskóna sem langamma notaði sem
inniskó síðustu árin, heklað sjal
og upphlutssettið hennar. Peysufötin eru því miður ekki til. Þau voru
hennar vörumerki út á við og það
hefði verið gaman ef þau hefðu varðveist.“

Aðdáendur höfðu enga rödd
Val sýningarmuna var ekki einfalt því
nafn Guðrúnar frá Lundi tengist ekki
bara íslenskri kvennasögu, heldur
líka rithöfundasögu, menningarpólitík og auðvitað samtíðarsögu
hennar. „Við þurftum að ákveða

Bækur Guðrúnar frá Lundi voru sannarlega lesnar ofan í kjölinn.

Í GANG FÓR HÁÐSÁDEILA
Á VERK HENNAR MEÐ ÞAÐ
FYRIR AUGUM HREINLEGA
AÐ KENNA ÞJÓÐINNI AÐ
SKAMMAST SÍN FYRIR AÐ
LESA HANA.
hvaða sögu átti að segja,“ lýsir Marín.
„Út frá bókum Guðrúnar er hægt að
skoða sagnfræðilegar heimildir um
matargerð, vinnubrögð og þjóðhætti.
En við vildum segja sögu hennar og
bóka hennar og birta báðar hliðar,
hina neikvæðu umræðu í fjölmiðlum
sem af vinsældum bókanna spannst
og líka fjalla um fólkið sem elskaði
bækurnar hennar og hafði þær í

stásshillum á heimilinu. Á 7. áratugnum, þegar bækur Guðrúnar
höfðu verið efstar á vinsældalistum
Íslendinga í tæp 20 ár, kemur upp sú
umræða að þær séu kerlingabækur
og ekki par fínar, það sé bara einhver
lýður sem liggi í þeim. Menningarpólitíkin er alltaf þannig að línur eru
lagðar um hvað er gott og hvað vont
í bókmenntum og þar var allt mjög
klippt og skorið. Ljóðaformið var enn
öllu ofar og Íslendingar báru gríðarlega virðingu fyrir þjóðskáldunum.
En það var Sigurður A. Magnússon
sem kom með heitið kerlingabækur,
ekki um bækur Guðrúnar heldur sem
yfirheiti yfir þann fjölda skáldsagna
sem konur skrifuðu á sjöunda áratugnum og nutu mikilla vinsælda.“
Marín hefur haldið fyrirlestra á
elliheimilum og hjá félagasamtökum
um Guðrúnu frá Lundi og haldið
endurmenntunarnámskeið í Háskóla
Íslands. Þar keðst hún hitta fólk sem
segir henni frá því hvernig hlaupið
var með bækurnar hennar milli ↣

VIÐ
ERUM

ÁRA

AFMÆLISTILBOÐ

%
50

BAR
I
M
NAMÍ
Á
R
TTU LAN JÚL
Á
L
S
AF
AL

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ICELAND ENGIHJALLA, VESTURBERGI,
ARNARBAKKA OG GLÆSIBÆ.

*Tilboð gilda í öllum Iceland verslunum í júlí

26
↣ bæja og húsa, þar sem þær voru
lesnar af konum og körlum og voru
víða til upplestrar á heimilum áður
en sjónvarpið kom. „Á tímum Guðrúnar var ekkert kommentakerfi og
aðdáendur höfðu enga rödd. Ekkert
nema sölutölur og útlán úr bókasöfnum og lestrarfélögum er til vitnis um
þær en að vera þar á toppnum í tvo
áratugi er ótrúlegt afrek. Á þessum
tíma skrifa þeir mikið Guðmundur
Hagalín, Guðmundur Kamban, Halldór Laxness og Gunnar Gunnarsson.
Þetta eru nöfnin sem maður lærði
um í bókmenntasögunni í menntaskóla en Guðrún sem var langtum
meira lesin fór aldrei á blað af því að
þeir sem skrifuðu bókmenntasöguna
alveg til 2006 flokkuðu hennar sögur
ekki sem bókmenntir, heldur afþreyingu. Það voru skýr skil þar á milli.
Þegar Guðrún er hvað vinsælust
eru margar konur að skrifa, Snjólaug Bragadóttir, Elínborg Lárusdóttir, Þórunn Elfa Magnúsdóttir og
Ragnheiður Jónsdóttir til dæmis, en
kerlingabókaumræðan festist dálítið
við Guðrúnu því vinsældir hennar
fóru fyrir brjóstið á þeim sem vildu
að þjóðin læsi eitthvað innihaldsríkara og uppbyggilegra. Í gang fór
háðsádeila á verk hennar með það
fyrir augum hreinlega að kenna þjóðinni að skammast sín fyrir að lesa
hana og það má segja að heilli kynslóð hafi verið kennt að líta niður á
verk hennar jafnvel án þess að hafa
lesið þau. Höfundarnafn hennar er
svo sterkt vörumerki að þótt fólk á
miðjum aldri og upp úr hafi engan
áhuga á bókmenntum þá hefur það
skoðun á Guðrúnu frá Lundi. Það
man eftir umræðunni og skopmyndunum af henni.“
Hvernig leið henni svo og fólkinu
hennar meðan á þessu gekk? „Pabbi
var í miklu uppáhaldi hjá ömmu
sinni og hefur alltaf talað vel um
verk hennar. Ég ólst ekki upp við
neikvætt umtal um hana en ég held
að börnin hennar og barnabörnin
hafi tekið orðræðuna nær sér en hún
sjálf. Þó langamma Guðrún hafi verið
æðrulaus með eindæmum og alltaf
viljað sjá það góða í fari allra þá hefur
umræðan án efa haft áhrif á hana. En
allra síðustu árin var talað um hana
sem mikilsvirta skáldkonu. Þá var
farið að bera virðingu fyrir þessari
miklu elju og því að hún skyldi enn
vera lesin og njóta vinsælda. Það
breyttist tónninn þegar hún var
orðin háöldruð.“
Man eftir langömmu
Ein síða á fésbók heitir Guðrún frá
Lundi. Marín heldur utan um hana,
hún er sérfræðingur í langömmu
sinni og man hana. „Ég var sjö ára
þegar langamma dó og síðustu árin
var hún á veturna í Reykjavík hjá
Marín ömmu minni sem var dóttir
hennar, fór svo norður á sumrin, „á
kontórinn“! Ég man eftir henni sem
gamalli, lasinni konu sem var hlý og
góð við okkur krakkana. Hún vildi
ekki að það væri sussað á okkur þó
að við létum í okkur heyra. Vildi hafa
líf. Hún leitaðist alltaf við að sjá það
jákvæða í fari fólks. Pabbi man eftir
að þegar foreldrar hans voru eitthvað
að skammast í honum, eins og gengur á uppvaxtarárunum, þá sagði hún:
„Látið þið ekki svona við drenginn.
Maður verður að fá að vera ungur.“
Það var ekki eins og hún væri gamla
konan á heimilinu.“
Margir ímynda sér Guðrúnu frá
Lundi stórgerða konu en Marín segir
að því hafi farið fjarri. „Langamma
var lágvaxin kona, líklega 155-6 sentimetrar og beinasmá. En hún var bústin og myndin sem þjóðin þekkir er af
barmmikilli konu með stórt peysufataslifsi og mikla undirhöku. Það
eru þó til myndir af henni ungri því
mágur hennar, Daníel Davíðsson, var
með fyrstu ljósmyndurum á Íslandi.
Hún og maður hennar, Jón Þorfinnsson, eignuðust þrjú börn, það þótti
lítill systkinahópur á þeim tíma.
Angantýr er elstur, svo Freysteinn
og Marín amma yngst, fædd 1920. Ég
held að hún hafi verið hamingjusöm í
einkalífinu því hún leitaðist við að sjá
það góða út úr aðstæðum, en fyrstu
búskaparárin voru erfið enda bjuggu
þau á erfiðum jörðum og Jón vann að
heiman við smíðar.“
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Sem heimasæta í foreldrahúsum
fékk Guðrún svolítið næði til að
skrifa, að sögn Marínar. „Pabbi
hennar, Árni, hvatti hana til lesturs
og skrifta. Í skagfirskum æviskrám
er honum lýst sem bókhneigðum
manni, eins og það sé lyndiseinkunn,
og sagt að hann hafi unnað bókum
sínum eigi minna en búsmala. En um
Baldvinu konu hans er sagt að hún
hafi verið frábitin öllu lestrarstússi.
Því hlýtur að hafa verið núningur á
þessu heimili milli þess hvort börnin
mættu eyða tímanum í lestur eða
ekki og hvað þá skriftir, sem var enn
sérstakara. Langamma virðist hafa
fengið að æfa sig sem unglingur,
þau ár hljóta að hafa verið henni
gefandi og dýrmæt fyrir það sem á
eftir kom.“
Marín heldur áfram að rifja upp
ævi langömmu sinnar. „Tvítug gerist hún vinnukona, kynnist Jóni,
eignast börn og fer að búa. Þau hjón
eru fyrst í vinnumennsku og fara
svo að búa sjálfstætt en á örreytiskotum. Þegar hún síðar rifjar upp
búskapinn á Valabjörgum, skammt
frá Vatnsskarði, þar sem þau voru
í sjö ár, segir hún að þau hafi rétt
haft til hnífs og skeiðar og ekkert
fram yfir það. Þar fæðist amma
Marín 1920. Þegar langamma var
kasólétt að henni var fengin stúlka
til að vera hjá henni, og eftir henni
er haft að hvert bréfsnifsi í húsinu
hafi verið þéttskrifað á allar hliðar.
Öllum þessum sneplum var ábyggilega hent en þetta eru samt klárlega
æfingar í skrifum og nú þegar ritlist
er kennd er lögð gríðarleg áhersla á
að æfingin skapi meistarann. Þótt
fyrsta bókin hafi ekki komið út fyrr
en langamma var 59 ára byrjaði hún
að skrifa miklu fyrr og æfði sig lengi.
Hvort það var draumur hjá henni
að gefa út, skal ég ekki segja en vel
má ímynda sér það. Hún dáðist það
mikið að konum eins og Torfhildi
Hólm og öðrum kvenrithöfundum.
En hún sagði í einhverju viðtali að
systkinum hennar hefði þótt mjög
skrítið að hún væri að skrifa, þannig
að hindranir komu úr öllum áttum.“

Kennarinn hvetjandi
Guðrún frá Lundi naut hefðbundinnar barnaskólagöngu Íslendinga
þesss tíma. „Alls
staðar þar sem
fjallað er um langömmu stendur
að hún hafi verið
ómenntuð enda
var hún bara
níu vikur í skóla
þegar fenginn
var kennari á
heimilið, þrjár
vikur í senn
í þrjá vetur.
Kennarinn hét
Ástvaldur og
hafði gríðarleg

Ein myndanna á sýningunni. Guðrún frá Lundi ung að árum.

áhrif á ævistarf hennar því hann
hvatti hana til að skrifa. Hún var
mjög feimin og vildi ekki að hann
flíkaði hæfileikum hennar. En sonur
hennar númer tvö heitir Freysteinn
Ástvaldur, þannig heiðrar hún
kennarann sem hvatti hana áfram.
Svo þegar talað er um menntun langömmu er vert að geta þess að hún var
gríðarlega vel lesin. Árni sá til þess
að börnin læsu allt sem hann náði

Marín Guðrún
klæddist upphlut við opnun
sýningarinnar
um langömmu.
Nöfnurnar
Guðrún
frá Lundi
og Marín
Guðrún.

í og hún las
alla tíð mjög
mikið þar
til slæm sjón
var farin að
hamla því.“
Guðrún var
fædd 1887 og
Marín vekur
athygli á að þó
að hún gefi ekki
út bækur fyrr en
á fimmta áratugnum þá mótast hún
sjálf sem persónuleiki og býr til sína
heimsmynd upp úr aldamótunum
1900. „Þá voru það menntaðir karl
karlmenn sem skrifuðu bókmenntir en
mjög fáar konur. Hún tekur dálítið
mið af 19. öldinni þótt hún sé að
skrifa á þeirri 20. og margt í hennar
sögum finnst mér einkennast af því,“
segir Marín.
„Hún skrifar mikið um vinnukonur og þeirra drauma, hvað það
skipti þær miklu máli að giftast
vel, það er gegnumgangandi þema.
Auðvitað hafði það mest að segja
fyrir almúgastúlkur á þessum tíma.
Stundum er spurt hvort Guðrún
hafi verið femínisti. Ég held hún hafi
verið það miðað við sinn tíma. Hún
dregur fram að kjör kvenna séu verri
en karla en sögur hennar eru þó svo
rótfastar í stöðnuðu bændasamfélagi
að það er ekki oft sem verkaskipting
og kjör kynja eru vefengd. Kannski
er réttara að segja að hún hafi verið

mannvinur, hún bendir á óréttlætið
í því að vinnutími kvenna var lengri
en karlanna og líka illa meðferð
smælingja.“
Spurð hvort bókum langömmu
hafi verið haldið að Marín svarar
hún: „Ég fór að lesa þær svona upp úr
fermingu. Dalalíf fyrst og mér finnst
það besta sagan. En það leið langur
tími þar til ég kláraði allt höfundarverkið, enda er það ekkert áhlaupaverk, þetta eru 27 bækur í nokkrum
skáldsögum. Tengdadóttirin er líka í
uppáhaldi hjá mér og Þar sem brimaldan brotnar og Römm er sú taug.
Þar eru mjög skemmtilegar lýsingar.
Svo er alltaf spennandi að velta
fyrir sér hvað sé byggt á ævi langömmu. Var hún sjálf Þóra í Hvammi
í Dalalífi? Margir vildu meina það.
Ég held það passi ekki nema að því
leyti að báðar þurftu að vinna mikið
því Þóra elskaði alltaf annan mann
en sinn en langamma var held ég
alltaf hrifin af honum Jóni sínum þó
að þau væru ólík. Hann var frekar ör
og vinnusamur og hún alla tíð hæg
og feimin.“
Marín telur langömmu sína þó
lítið hafa getað stýrt því á hvaða
hraða hún vann að ritstörfunum.
Krafan hafi verið um bók á hverju ári
þótt hún væri farin að reskjast. Það
hafi verið pressa. „Hún handskrifaði allt, gekkst inn á að svara kalli
markaðarins og fannst það allt í lagi.
Var svo þakklát fyrir að hann Gunnar Einarsson, blessaður drengurinn,
í Ísafoldarprentsmiðju skyldi hafa
veðjað á hana og gefið hana út. Ég
held hún hafi ekkert borið skarðan
hlut frá borði enda taldi hún skriftirnar alltaf vera aukavinnu því þær
voru hennar áhugamál. En hún fékk
þó úthlutað úr rithöfundasjóði tvisvar. Hún seldi handritin og auðvitað
skiptu þær tekjur hana máli. Hún
sagði það oft. En hún varð langt í frá

rík á skrifunum og fékk ekki greitt í
neinu samræmi við sölutölur.
Amma Marín sagði stundum,
löngu eftir að langamma dó: „Jæja,
nú kemur jólagjöfin frá mömmu.“
Það var þegar verið var að borga fyrir
útlánin úr bókasöfnunum. Börn höfunda fá að halda greiðslunum en þær
fara ekki lengra. Amma dó árið 2000
og í aldarfjórðung fékk hún smágreiðslu í kringum jólin. “

Lesefni í skóla
Lærdómsgildi bóka Guðrúnar frá
Lundi er Marín hugleikið. „Það er búið
að tala um að bækur hennar ættu að
vera lesefni í efri bekkjum grunnskóla
og í menntaskóla. Afdalabarn er þægilega stutt. Mér finnst það ætti nánast
að taka það inn í sagnfræðikennslu,
það lýsir svo vel daglegu lífi fólks um
næstsíðustu aldamót. Ekkert mátti
bregðast. Ef önnur kýrin var geld
var allt í uppnámi. Þessi sífellda ógn
um afkomu er hrópandi í bókunum
hennar Guðrúnar. Hún birtir okkur
þetta íslenska samfélag sem var svo
lengi við lýði. Leiktjöldin eru önnur
en við þekkjum í dag en tilfinningarnar og ástríðurnar eru þær sömu. Hún
skrifar það vel að okkur langar að
vita hvernig fer fyrir fólkinu. Ég held
að það sé galdurinn. Hún er meistari
í að segja sögur og persónusköpunin
er sterk en hún hefði víða mátt stytta
mál sitt. Hún handskrifar allt í stílabækur og verður að halda utan um
söguþráðinn, kannski búin að senda
helminginn til útgefanda og svo þarf
hún að halda utan um hinn. Í dag
skrifar maður ekki bréf nema leiðrétta það fimm sinnum í tölvunni.“
Sýningin Kona á skjön stendur út
júlí í Skagafirði og er opin alla daga
frá 13-17 en síðan er vonast til að hún
komi til Reykjavíkur og eru sýningarhöfundar að leita að hentugu húsnæði.

TILBOÐ Á VÖLDUM HÚSGÖGNUM
JERSEY HORNTUNGUSÓFI
Stærð: 381X210/165cm
Verð: 322.000,TILBOÐSVERÐ: 289.800,Stærð: 316X210/165cm
Verð: 277.000,TILBOÐSVERÐ: 249.300,HÖFUÐPÚÐI
Verð: 12.900,TILBOÐSVERÐ: 11.610,-

JERSEY HORNSÓFI
Stærð: 288X190cm
Verð: 245.000,TILBOÐSVERÐ: 220.500,HÖFUÐPÚÐI
TILBOÐSVERÐ: 11.610,-

SEAL TUNGUSÓFI
Stærð: 276X175cm
Verð: 229.000,TILBOÐSVERÐ. 206.100,-

HÆGINDASTÓLL í leðri
Stillanlegur
Stil
St
il
m/rafmagni
Verð:
V
er 148.000,TILBOÐSVERÐ: 118.400,-

stillanlegur
LEÐURSÓFI – stil
st
illanlegur
lanlegur m/rafmagni
Breidd:
Br
eidd: 207cm
Verð: 285.000,TILBOÐSVERÐ: 228.000,-

CATO ARMSTÓLL
Verð: 35.000,TILBOÐSVERÐ: 29.750,-

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 - 16.00 Sun: Lokað

DEVON STÓLL
Verð: 19.800,TILBOÐSVERÐ: 14.850,-

CALE STÓLL
Verð: 15.900,TILBOÐSVERÐ: 10.335,-

Ego Dekor - Bæjarlind 12

www.egodekor.is

ÞAÐ ER BEST AÐ LESA Í RIGN

Allt í himnalagi hjá
Eleanor Oliphant
VILDARVERÐ: 2.999.Verð: 3.999.-

Drekkingarhylur
VILDARVERÐ: 3.299.Verð: 3.899.-

Litla bakaríið við
Strandgötu
VILDARVERÐ: 2.999.Verð: 3.999.-

Morðið í Gróttu
VILDARVERÐ: 2.999.Verð: 3.999.-

Eftirlýstur
VILDARVERÐ: 3.299.Verð: 3.899.-

Brestir
VILDARVERÐ: 2.999.Verð: 3.999.-

Ítalskir skór
VILDARVERÐ: 3.299.Verð: 3.899.-

Sóley sólufegri
VILDARVERÐ: 3.199.Verð: 3.999.-

Forystufé
VILDARVERÐ: 4.499.Verð: 4.999.-

Talin af
VILDARVERÐ: 2.999.Verð: 3.999.-

Lífið á ísskápshurðinni
VILDARVERÐ: 2.399.Verð: 2.999.-

NINGUNNI!
1.

JÚL.

Metsölulisti
Eymundsson

Níunda gröfin
VILDARVERÐ: 2.999.Verð: 3.999.-

Hús tveggja fjölskyldna
VILDARVERÐ: 3.199.Verð: 3.999.-

Nornin
VILDARVERÐ: 3.399.Verð: 3.999.-

Gestir utan úr geimnum
VILDARVERÐ: 3.299.Verð: 3.899.-

Neon biblían
VILDARVERÐ: 2.699.Verð: 3.499.-

Ég er drusla
VILDARVERÐ: 2.699.Verð: 3.499.-

Býr Íslendingur hér?
VILDARVERÐ: 2.199.Verð: 2.599.-

9 daga lifrarhreinsun
VILDARVERÐ: 2.699.Verð: 3.499.-

Mig hungrar, mig þyrstir
VILDARVERÐ: 2.399.Verð: 2.999.-

Stúlkan á undan
VILDARVERÐ: 2.999.Verð: 3.999.-

Hvít fiðrildi
VILDARVERÐ: 3.299.Verð: 3.899.-

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 18. júlí, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts ástkærrar eiginkonu og móður,

Mary Esther Simundson
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Guðjón Ingi Hauksson
Daníel Jón Guðjónsson
Jóhann Ingi Guðjónsson

Okkar ástkæra móðir,
tengdamóðir og amma,

Anna Þorleifsdóttir
Dúfnahólum 4,

andaðist þann 8. júlí á Landspítalanum.
Útförin fer fram miðvikudaginn 19. júlí
frá Hafnarfjarðarkirkju kl. 15.00.
Gunnar Jón Alfonsson
Guðmundur Rúnar Alfonsson
Þorleifur Kristinn Alfonsson
Lovísa Agnes Jónsdóttir
Hrafnhildur Anna, Agnes Lára og Atli

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Jóhanna Sólmundsdóttir
áður til heimilis að Logalandi,
Stöðvarfirði,

andaðist á dvalar- og
hjúkrunarheimilinu Uppsölum
Fáskrúðsfirði mánudaginn 10. júlí. Útför hennar fer fram
frá Stöðvarfjarðarkirkju fimmtudaginn 3. ágúst kl. 14.00.
Ómar Ármannsson
Óttar Ármannsson
Júlía Siglaugsdóttir
Ævar Ármannsson
Helena B. Hannesdóttir
Örvar Ármannsson
Helga Þorleifsdóttir
Guðrún Ármannsdóttir
Jónas E. Ólafsson
Ásdís Ármannsdóttir
Oddbjörn Magnússon
Hlynur Ármannsson
Berglind Andrésdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Í haust hófst vinna að því að bjóða vefnámskeiðið Icelandic Online fyrir snjallsíma. Nú
þegar eru tvö námskeið komin í loftið. Ellefu þúsund manns hafa skráð sig á snjalltækjanámskeiðið og 50 þúsund virkir notendur eru á vefnámskeiðinu í öllum tækjum.

Þ

ann 23. júní var markaðssett nýtt námskeið í íslensku
sem öðru máli, Icelandic
Online, fyrir snjalltæki.
Icelandic Online eru vefnámskeið í íslensku, en þau
eru gjaldfrjáls og öllum opin á netinu.
Námskeiðið er Icelandic Online 1:
Menning og er annað námskeiðið sem
sett er á markað fyrir snjalltæki.
Icelandic Online vefnámskeiðið hefur
hlotið góðar viðtökur síðastliðinn áratug. Í dag eru 50 þúsund virkir notendur
að námskeiðunum, sem eru að læra
íslensku á mismunandi stigum um allan
heim. Um 170 þúsund manns hafa skráð
sig á námskeið í heildina frá því að það
varð fyrst aðgengilegt árið 2004.
„Í september var sett upp nýtt kerfi
sem virkar í snjallsímum og snjallkerfum af því að það er svo mikið af innflytjendum og ferðamönnum sem eru ekki
með tölvur en vilja læra íslensku,“ segir
Úlfur Alexander Einarsson, einn af
aðstandendum verkefnisins. „Síðan í
haust hafa 11 þúsund manns skráð sig
á nýju síðuna þannig að það er mikil
virkni í þessu. Það eru fimm námskeið
í boði og við erum að vinna í því að yfirfæra öll námskeiðin yfir í nýja kerfið.
Námskeið númer þrjú kemur núna í
byrjun hausts.“
Icelandic Online er samstarfsverkefni Hugvísindasviðs Háskóla Íslands,

Í september var sett upp
nýtt kerfi sem virkar í
snjallsímum og snjallkerfum af
því að það er svo mikið af
innflytjendum og ferðamönnum
sem eru ekki með tölvur en vilja
læra íslensku.

Úlfur Alexander Einarsson, einn af aðstandendum verkefnisins.
MYND/MATTHEW EISMAN

Ástkær móðir okkar,

Halla Kjartansdóttir
fyrrum bóndi og
veðurathugunarkona,

Þóris Þórðarsonar

Ingibjörg Einarsdóttir
Þórður Þórisson
Unnur Jónsdóttir
Einar Þórisson
Ólafía Sigurjónsdóttir
og barnabörn.

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ þann
12. júlí. Útförin fer fram laugardaginn
22. júlí kl. 13.00 í Valþjófsstaðarkirkju. Blóm og
kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á minningarsjóð Skógarbæjar:
kt. 530596-2739, reikn. 537-04-1220.
Þórhalla Guðmundsdóttir Beck
Sólveig Guðmundsdóttir Beck
Hallfríður Guðmundsdóttir Beck
Inga Mekkin Guðmundsdóttir Beck
tengdabörn og barnabörn.

Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda

Vesturhlíð 2 Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

saeunn@frettabladid.is

Bróðir okkar,

Sigurður Kristinn
Vilhjálmsson
(Siggi)

kvaddi 3. júlí 2017 að Sólvangi
í Hafnarfirði. Jarðsunginn frá
Kapellunni í Hafnarfirði. Starfsfólk
Sólvangs og aðrir, kærar þakkir.
Gunnar Vilhjálmsson
Ásta Vilhjálmsdóttir

Ástkær móðir okkar,
amma og langamma,

Grensásvegi 58, Reykjavík,

Okkar ástkæra

Ásta Hermannsdóttir
Norðurbrún 1,

lést mánudaginn 10. júlí á Vífilsstöðum.
Útför hennar fer fram frá Fríkirkjunni í
Hafnarfirði þriðjudaginn 18. júlí kl. 13.

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Útfararstofa kirkjugarðanna

Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í
erlendum tungumálum og Stofnunar
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
Nýja námskeiðið var opnað af Jóni Atla
Benediktssyni háskólarektor við hátíðlega athöfn í Veröld – húsi Vigdísar.
„Við fáum rosa góðar viðtökur. Það
er greinilega mikill áhugi fyrir að læra
íslensku. Þetta er úti um allan heim. Ég
myndi segja að slatti af fólki á Íslandi eða
sem er að hugsa um að flytja til Íslands
sé samt sem áður að nota þetta,“ segir
Úlfur Alexander.
Icelandic Online hefur einnig unnið
með Fróðskaparsetrinu í Færeyjum við
að gera námskeið á færeysku, og fyrsta
slíka námskeiðið var opnað í september
í fyrra. Nú er unnið að því að gera námskeið í Finnlandssænsku og það verður
opnað innan skamms.

Guðlaug Haraldsdóttir

Snævar Jón Andrésson,
umsjón útfara

Við önnumst alla þætti undirbúnings og framkvæmd útfarar
ásamt vinnu við dánarbússkiptin.
Við þjónum með virðingu og
umhyggju að leiðarljósi
og af faglegum metnaði.

LAUGARDAGUR

50 þúsund manns læra
íslensku á netinu

Þökkum auðsýnda samúð við fráfall
elskulegs eiginmanns míns, föður,
tengdaföður og afa,
leigubílstjóra, Kópavogstúni 5,
áður til heimilis að Safamýri 83.

15. JÚLÍ 2017

Fyrir hönd aðstandenda,
Ástþór Harðarson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og
ræðum skipulag útfarar ef óskað er
Sverrir Einarsson

www.utforin.is

Kristín Ingólfsdóttir

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

lést á líknardeild LSH í Kópavogi
fimmtudaginn 22. júní. Útförin hefur
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Sérstakar þakkir til starfsfólks heimahlynningar RVK svo
og Karítas heimahjúkrunar og líknardeildar LSH í Kópavogi
fyrir hlýhug og góða umönnun.
Nína Margrét Perry
Barbara Ann Howard
ömmubörn og langömmubörn.

MARGFALT SKEMMTILEGRI

1817

365.IS

32

H E LG I N ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

KROSSGÁTA

LÁRÉTT
1 Nótera flöggin og óleikina (13)
10 Á nokkra tilbúna með náttúrulega

ÞRAUTIR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(11)
3 Orsaka iðulega árekstra við ráðríka
(11)
4 Versla veski fyrir það sem ég versla
(13)
5 Fóru án útkalls og kveðju (14)
6 Mælum með að við fellum þessa
stjórn (10)
7 Horn Brands brann vegna tívolíbombu (8)
8 Eyðilögðum fyrir óheiðarlegum (8)
9 Ætli sá upphafni trekki til sín fólk? (6)
12 Völur vondar og íslenskt grjót (10)
16 Umbyltir möðkum við upptök urtar
(10)
19 Vel fyrsta bor fyrir einstakt barn (6)
22 Ráku reku í Pál? (11)
23 Reyta múkka og upp gýs fnykur (6)
25 Upprisuhátíð heimila og líka orlof
(10)
26 Smurði fótskjól femínista? (10)
28 Forðist óráðvendnina og frelsið hin
óðu (9)
30 Nafnháttarmerki hefur þekkingu á
heimæðum (8)
31 Binda loft án grisja (8)
32 Kanna riðstraumsdrifna frú í uppnámi (8)
34 Óð gefur óbeygða á (2)
35 Feimin hafði ást á þessari tilteknu
druslu (7)
37 Saurga segl fyrir úrelt klink (6)
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LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum
er raðað rétt saman birtist iðja sem margir eru á kafi
í þessa dagana (14) Sendið lausnarorðið í síðasta lagi
21. júlí næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt
„15. júlí“.
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LÓÐRÉTT
1 Þaka hærings er vænleg til veiða (11)
2 Reif óréttláta ranglega til landnorðurs

eiginleika (8)
11 Skap mitt er sem skógarræma/skekið
fær það ekki neitt (13)
13 Sé hér slæmar hliðar smáþjóðar (8)
14 Vil að strákar fari á sinn hverfispöbb
og ekkert rugl! (9)
15 Straumskákir ástríðu leynast oft í
hálsakoti (10)
17 Níðsterkt gerviefni úr meltingarhvetjandi jurtaþráðum? (11)
18 Frillu líkast en röskast þó (10)
20 Hreyfir brodda og vill að ég skeri þá
frá rótum (11)
21 Klár að læra (10)
24 Prímatar Ernu og Örnu leita þjóa
sinna (11)
27 Mælandi er jólasveinn og tala hans því
stutt (10)
29 Hrúgur af fullum duftkerjum sem
enginn vill (10)
33 Félagsheimili er mál Landnámuhöfundar (8)
34 Notuðum dælu á þau sem köstuðu
öfugt upp (4)
36 Kurla klár í stórhópum (8)
37 Lærð en lin á sér framtíðarsýn (5)
38 Leita verks á síðum brenglaðs bókarkorns (5)
39 Dauður eftir að takstykkið beit hann
(10)
40 Herjum lán út úr þernum (5)
41 Hin hrollkalda klukka framskota (7)
42 Enn er ég framar þeim sem á eftir
koma (10)
43 Tel þá föla vegna innkomu (5)
44 Sakna gróða hins gefandi miska (7)

15. JÚLÍ 2017
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Lausnarorð síðustu viku var
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Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábendingar,
tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.
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VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr innsendum lausnarorðum og fær vinningshafinn í þetta
skipti eintak af bókinni Ævinlega fyrirgefið eftir Anne B. Ragde frá Forlaginu.
Vinningshafi síðustu viku var Svanhildur
Hermannsdóttir, Reykjavík.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Skák

Gunnar Björnsson

Asjihin átti leik gegn Ugolcev
í Sovétríkjunum sálugu árið
1976.
Hvítur á leik
1. Bd4! (1. Kh1 Bxf8).
1. … Bxd4+ 2. Kh1 dxc2
3. Hh8+! Kxh8 4. Dc8+ 1-0.
Friðrik hóf í gær þátttöku í
alþjóðlegu móti í Dundee í
Skotlandi.
www.skak.is: Alltaf nýjar
skákfréttir.

Bridge Ísak Örn Sigurðsson
Reynsluleysi

Í dag er að ljúka Evrópumóti yngri spilara sem fram fer í Slóvakíu. Keppt er í fjórum flokkum. Opnum flokki yngri
en 26 ára, einnig yngri en 21 ára, kvennaflokki yngri en 26 ára og opnum flokki 16 ára og yngri. Yfirleitt vantar
ekki hugrekkið í yngri spilarana en, eðli málsins samkvæmt, er spilareynslan ekki mikil. Í kvennaflokki kom fyrir
athyglisvert spil í leik Hollands og Frakklands. Holland var leiðandi í keppninni, þegar þessar línur voru skrifaðar, en
Frakkar í fjórða sæti. Frönsku stelpurnar létu 5 lauf duga á hendur NS (og stóðu þann samning slétt) en hollensku
stelpurnar voru metnaðarfyllri og sögðu sig alla leið upp í 6 lauf. Vestur var gjafari og AV á hættu:
Vestur spilaði út hjartakóng og sagnhafi fór vel af
stað. Hann drap á hjartaás,
spilaði spaða á kóng og
tíguldrottningu. Vestur lagði
kónginn á sem var trompaður
með laufatvisti. Næst var
hjarta trompað, tígulás og
gosi teknir og tígull trompaður í blindum með laufáttu.
Spaðaás var tekinn næst, laufatíu svínað og vestur fylgdi
með laufaníu. Svo var spaðasexa trompuð með laufagosa
og þá var lokahnykkurinn
bara eftir að spila tígli og eiga
laufasvíninguna eftir. En sagnhafi spilaði spilinu niður því
hann spilaði laufásnum næst.
Frakkar græddu því 10 impa
á spilinu.

Norður
Á8653
Á10754
1082

Austur
104
G83
7653
K763

Vestur
DG97
KD86
K1094
9

Suður
K2
2
ÁDG82
ÁDG54

KRAKKAR
Konráð
og

félagar

á ferð og flugi

Það var löng ganga niður
fjallshlíðina og þegar þau
voru loksins komin niður var
skollið á svartamyrkur svo
þau sáu varla handa sinna
skil. Þau liðu því áfram síðasta spölinn eins og skuggar.

?
Sé
hvaða rðu

?

Elísa Hilda og Hanna Marín njóta sumarsins í botn á Akureyri, hoppa á trampólínum og fara í nýju rennibrautina í lauginni. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Skemmtilegast
í Trektinni

þessumskuggi af
þ
er sá rértemur
ti ?

?

Systurnar Hanna Marín Hauksdóttir
og Elísa Hilda Hauksdóttir eiga
heima á Akureyri. Hanna er tíu ára
en alveg að verða ellefu og Elísa er
nýorðin níu ára. Þeim semur oftast
vel.

Aðeins einn er réttur en
eitthvað vantar á hina
tvo.

Leikurinn

Eruð þið búnar að fara í stóru, nýju
rennibrautina í sundlauginni?
Hanna: Ég fór í dag. Það var voða
gaman, samt var skemmtilegast í
Trektinni.
Elísa: Ég ætla að fara á morgun.
En hvernig leikið þið ykkur helst
saman?
Hanna: Við teiknum myndir.
Elísa: Og hoppum saman á trampólíni.

Lestrarhestur vikunnar

Víkingur Atli
Kristinsson

Hvað gerið þið helst á sumrin?
Förum á trampólín, í útilegur og í
sumarbústaðinn til ömmu og afa.

Hvað er skemmtilegast við
bækur? Þær eru skemmtilegar,
fyndnar, krúttlegar.

Boltakast og
boðhlaup
Þátttakendur skipta sér í tvær
sveitir sem stilla sér upp aftan við
rásmark, hver stendur fyrir aftan
annan. Foringi hvorrar sveitar er
10 til 15 metrum fyrir framan þær
og heldur á bolta. Samtaka kasta
þeir boltunum til þeirra sem eru
fremstir. Þeir hlaupa með boltana
kringum foringjana, rétta þeim
þá og fara svo aftast í sína röð.
Foringjarnir kasta til þeirra sem nú
standa fremstir og svo koll af kolli.
Það lið sem fyrr nær upphafsstöðu
vinnur.

Hvaða bók lastu síðast og um
hvað var hún? Tommi Teits, undraheimurinn minn og er um Tomma
Teits. Hann er í skólanum og fær
alltaf 10 í einkunn. Hann er með
strangan kennara. Tommi er rokkari og er með hljómsveit sem heitir
Draugahundar. Hann á fúla systur
sem heitir Dalla og hann felur oft
sólgleraugun hennar. Hann á líka
góðan vin sem heitir Daði (samt
ekki Daði úr Eurovision).
Manstu eftir fyrstu bókinni sem
var í uppáhaldi hjá þér? Kiddi
klaufi var fyrsta bókin.
Hvernig bækur þykir þér
skemmtilegastar? Fyndnar

Hafið þið farið nýlega í útilegu?
Við fórum til Siglufjarðar um daginn
og það var mjög gaman.
Hvað finnst ykkur langskemmtilegast að gera?
Elísa: Fara í sund, leika við vini og
vera á trampólíni.
Hanna: Leika við vinkonur, fara í
sund og vera á trampólíni.
Eruð þið í íþróttum?
Elísa: Ekki núna en ég var í fótbolta
í fyrrasumar.
Hanna: Ég er í dansi á veturna.
Hvað langar ykkur að verða þegar
þið verðið stórar.
Elísa: Mig langar að verða leikari,
bakari eða læknir.
Hanna: Ég er ekki alveg viss um
hvað ég vil verða þegar ég er orðin
stór.

HÁRÆÐASLIT Í ANDLITINU ?
ÞAÐ ER TIL LAUSN - VIÐ FJARLÆGJUM
HÁRÆÐASLIT ENDANLEGA Í ANDLITI

Víkingur fékk bókina Doktor
Proktor og gullránið mikla eftir Jo
Nesbö í verðlaun.

bækur.
Í hvaða skóla gengur þú? Háaleitisskóla-Hvassaleiti.
Ferðu oft á bókasafnið? Já,
nokkuð oft. Ég var líka í ritsmiðju
hér í sumar sem Kött Grá Pjé sá
um.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Tölva, PlayStation, YouTube og
bækur.

Að venju efna Borgarbókasafnið, Bókmenntaborgin og Forlagið til
sumarlesturs meðal barna. Á bókasafninu skrifa þau nafn á áhugaverðri bók sem þau hafa lesið á bókarkjöl ásamt nafni, aldri og símanúmeri. Í hverri viku fær einn heppinn þátttakandi bók að gjöf og í lok
sumarsins er veittur einn veglegur vinningur.

Fyrir

Eftir

PANTAÐU FRÍAN TÍMA
Í SKOÐUN STRAX Í SÍMA
893-0098
Snyrtistofan Hafblik
Hraunbæ 102 • Reykjavík • S. 893 0098 • snyrtistofanhafblik@gmail.com

SLÁTTUVÉLAR · GARÐVERKFÆRI · HEKKKLIPPUR · KEÐJUSAGIR · PANILL

ÁLTRÖPPUR · STIGAR · RAFMAGNSVERKFÆRI B&D · HJÓL OG FYLGIHLUTI

Okkar stærsta

FATNAÐUR · JOTUN PALLAOLÍA JOTUN VIÐARVÖRN · ELECTROLUX RYKS

GRILL · GRILL FYLGIHLUTIR, BROIL KING, GRILLPRO · HARÐPARKET OG U

SLÁTTUVÉLAR · GARÐVERKFÆRI · HEKKKLIPPUR · KEÐJUSAGIR · PANILL

ÁLTRÖPPUR · STIGAR · RAFMAGNSVERKFÆRI B&D · HJÓL OG FYLGIHLUTI

FATNAÐUR · JOTUN PALLAOLÍA JOTUN VIÐARVÖRN · ELECTROLUX RYKS

GRILL · GRILL FYLGIHLUTIR, BROIL KING, GRILLPRO · HARÐPARKET OG U
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

SLÁTTUVÉLAR · GARÐVERKFÆRI · HEKKKLIPPUR · KEÐJUSAGIR · PANILL

ÁLTRÖPPUR · STIGAR · RAFMAGNSVERKFÆRI B&D · HJÓL OG FYLGIHLUTI

FATNAÐUR · JOTUN PALLAOLÍA JOTUN VIÐARVÖRN · ELECTROLUX RYKS

GRILL · GRILL FYLGIHLUTIR, BROIL KING, GRILLPRO · HARÐPARKET OG U

SLÁTTUVÉLAR · GARÐVERKFÆRI · HEKKKLIPPUR · KEÐJUSAGIR · PANILL

ÁLTRÖPPUR · STIGAR · RAFMAGNSVERKFÆRI B&D · HJÓL OG FYLGIHLUTI

FATNAÐUR · JOTUN PALLAOLÍA JOTUN VIÐARVÖRN · ELECTROLUX RYKS

GRILL · GRILL FYLGIHLUTIR, BROIL KING, GRILLPRO · HARÐPARKET OG U

SLÁTTUVÉLAR · GARÐVERKFÆRI · HEKKKLIPPUR · KEÐJUSAGIR · PANILL

ÁLTRÖPPUR · STIGAR · RAFMAGNSVERKFÆRI B&D · HJÓL OG FYLGIHLUTI

FATNAÐUR · JOTUN PALLAOLÍA JOTUN VIÐARVÖRN · ELECTROLUX RYKS

GRILL · GRILL FYLGIHLUTIR, BROIL KING, GRILLPRO · HARÐPARKET OG U

SLÁTTUVÉLAR · GARÐVERKFÆRI · HEKKKLIPPUR · KEÐJUSAGIR · PANILL

AFSLÁTTUR

ÁLTRÖPPUR · STIGAR · RAFMAGNSVERKFÆRI B&D · HJÓL OG FYLGIHLUTI

FATNAÐUR · JOTUN PALLAOLÍA JOTUN VIÐARVÖRN · ELECTROLUX RYKS

GRILL · GRILL FYLGIHLUTIR, BROIL KING, GRILLPRO · HARÐPARKET OG U

· SLÁTTUVÉLAR · GARÐVERKFÆRI · HEKKKLIPPUR · KEÐJUSAGIR · PANIL

· ÁLTRÖPPUR
· STIGAR · RAFMAGNSVERKFÆRI B&D · HJÓL OG FYLGIHLU
Sumarblóm 30-50% · Tré og runnar 50% · Fjölærar plöntur 50% · Matjurtir 50% · Garðarósir 50% · Útipottar 30% ·

Garðstyttur 30% · Fræ og·sáðbakkar
30%
· Silkisumarblóm 30%
· Vökvunarkönnur
30% · Úðabrúsar
30% · Sláttuvélar 20% R
ISTAFATNAÐUR
JOTUN
PALLAOLÍA
JOTUN
VIÐARVÖRN
· ELECTROLUX
· Garðverkfæri 25% · Hekkklippur 30% · Keðjusagir 30% · Vermireitir og blómakassar 20% · Háþrýstidælur 20% · Áltröppur

FYLGIHLUTIR,
BROIL KING,
GRILLPRO
HARÐPARKET
OG
UNDIRLAG
· EL
og stigar 30% · Rafmagnsverkfæri
Black&Decker
30% Reiðjól og· fylgihlutir
30% · Garðhúsgögn
30%
· Úðarar, slönguhjól
og tengi 30% · True North Útivistafatnaður 50% · Pallaolía 25% · Viðarvörn 25% · Innimálning 25% · Útimálning 25% ·

LARVegg· GARÐVERKFÆRI
· HEKKKLIPPUR · KEÐJUSAGIR · PANILL · VATNSKL
og loftaþiljur 25% · Leikföng 30% · Búsáhöld 25% · BroilKing grill 20% · Grill fylgihlutir, Broil King, GrillPro 30% ·

Harðparket
og undirlag 25% · Electrolux smáraftæki
20% · Verkfæratöskur
· Ferðavörur 25% og margt
fleira
· STIGAR
· RAFMAGNSVERKFÆRI
B&D
· HJÓL OG35%
FYLGIHLUTIR
· GARÐHÚS

Byggjum á betra· verði
JOTUN PALLAOLÍA JOTUN VIÐARVÖRN
ELECTROLUX RYKSUGUR · VEGG

FYLGIHLUTIR, BROIL KING, GRILLPRO · HARÐPARKET OG UNDIRLAG · EL

L · VATNSKLÆÐNING · VERMIREITIR · BLÓMAKASSAR · HÁÞRÝSIDÆLUR ·

i
g
n
a
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m
u
ll
u
f
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r
e
fi
a
h
arútsala frá upp
m
u
s
SUGUR · VEGGÞILJUR · LOFTAÞILJUR · LEIKFÖNG · BÚSÁHÖLD · BROILKING

UNDIRLAG · ELECTROLUX SMÁRAFTÆKI · VERKFÆRATÖSKUR OG FLEIRA ·

L · VATNSKLÆÐNING · VERMIREITIR · BLÓMAKASSAR · HÁÞRÝSIDÆLUR ·

IR · GARÐHÚSGÖGN · ÚÐARAR · SLÖNGUHJÓL · TENGI · CLABER · ÚTIVISTA

SUGUR · VEGGÞILJUR · LOFTAÞILJUR · LEIKFÖNG · BÚSÁHÖLD · BROILKING

UNDIRLAG · ELECTROLUX SMÁRAFTÆKI · VERKFÆRATÖSKUR OG FLEIRA ·
Sumarblóm

L · VATNSKLÆÐNING
· VERMIREITIR · BLÓMAKASSAR · HÁÞRÝSIDÆLUR ·
og trjáplöntur

30-50%

30%
afsláttur

IR · GARÐHÚSGÖGN · ÚÐARAR · SLÖNGUHJÓL · TENGI · CLABER · ÚTIVISTA

afsláttur
SUGUR
· VEGGÞILJUR · LOFTAÞILJUR
· LEIKFÖNG · BÚSÁHÖLD · BROILKING
af ÖLLUM rafmagnsverkfærum
frá Black&Decker

UNDIRLAG · ELECTROLUX SMÁRAFTÆKI · VERKFÆRATÖSKUR OG FLEIRA ·

Garðhúsgögn
L · VATNSKLÆÐNING · VERMIREITIR · BLÓMAKASSAR
· HÁÞRÝSIDÆLUR ·

30%

IR · GARÐHÚSGÖGN · ÚÐARAR · SLÖNGUHJÓL · TENGI
· CLABER · ÚTIVISTA
afsláttur

Harðparket
SUGUR · VEGGÞILJUR · LOFTAÞILJUR · LEIKFÖNG · BÚSÁHÖLDog
· BROILKING
undirlag

25%

UNDIRLAG · Electrolux
ELECTROLUX SMÁRAFTÆKI · VERKFÆRATÖSKUR OG FLEIRA ·
smáraftæki

afsláttur
L · VATNSKLÆÐNING
·
20% · VERMIREITIR · BLÓMAKASSAR · HÁÞRÝSIDÆLUR
afsláttur

IR · GARÐHÚSGÖGN · ÚÐARAR · SLÖNGUHJÓL · TENGI · CLABER · ÚTIVISTA

SUGUR · VEGGÞILJUR · LOFTAÞILJUR · LEIKFÖNG · BÚSÁHÖLD · BROILKING
Búsáhöld

25%

UNDIRLAG · ELECTROLUX SMÁRAFTÆKI · VERKFÆRATÖSKUR OG
FLEIRA ·
afsláttur

L · VATNSKLÆÐNING · VERMIREITIR · BLÓMAKASSAR · HÁÞRÝSIDÆLUR ·

Öll JOTUN málning
alla liti· TENGI · CLABER · ÚTIVISTA
IR · GARÐHÚSGÖGN · ÚÐARAR · blöndum
SLÖNGUHJÓL

30%

SUGUR · VEGGÞILJUR · LOFTAÞILJUR · LEIKFÖNG · BÚSÁHÖLD · BROILKING
afsláttur
True North
UNDIRLAG · ELECTROLUX
SMÁRAFTÆKI
· VERKFÆRATÖSKUR OG FLEIRA
útivistarfatnaður

Aðeins þessa helgi

50% · VERMIREITIR · BLÓMAKASSAR · HÁÞRÝSIDÆLUR
LL · VATNSKLÆÐNING
afsláttur

UTIR · GARÐHÚSGÖGN · ÚÐARAR · SLÖNGUHJÓL · TENGI · CLABER · ÚTIV

RYKSUGUR · VEGGÞILJUR · LOFTAÞILJUR · LEIKFÖNG · BÚSÁHÖLD · GRILL
Reiðhjól og fylgihlutir

LECTROLUX SMÁRAFTÆKI · VERKFÆRATÖSKUR OG FLEIRA · SLÁTTUVÉ

30%

LÆÐNING · VERMIREITIR · BLÓMAKASSAR
· HÁÞRÝSIDÆLUR · ÁLTRÖPPUR
afsláttur

SGÖGN · ÚÐARAR · SLÖNGUHJÓL · TENGI · CLABER · ÚTIVISTAFATNAÐUR
·
g
Frí heimsendinhusa.is

w w w. h u s a . i s
í vefverLAÐslERun
FYRIR 5.990 KR. EÐA MEIRA
EF VERS
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MYNDASÖGUR

LAUGARDAGUR

Reykjavík

Ísafjörður

Suðvestan 3-10 m/s og víða skúrir í dag, laugardag. Heldur hvassara við
suðausturströndina síðdegis. Hiti 10 til 17 stig, hlýjast á Norðaustur- og
Austurlandi.

Akureyri

Heimurinn
Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Pondus

Eftir Frode Øverli

Guð minn
góður!

Flopp

Vinsælasta
útvarpsappið

Gelgjan
Hæ,
mamma.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hæ, hvað segir þú?

Ekkert.

Ertu einn.

Eða, pabbi er
hérna.

Takk fyrir
að taka eftir því.

Já.

9 útvarpsstöðvar • fréttir • hljóðbrot •
upplýsingar um flytjendur og margt fleira

Barnalán
Ég get
ekki sofið.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ekki ég
heldur.

Við erum örugglega að hugsa um
það sama.

Mögulega.

Krakkana.

Nei,
bláberjaböku.

Ég þarf á smá
fjölbreytni að halda.
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5%

LAUGARDAGUR

KAU
P
Í SA TU BÍÓ
M
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Miðasala og nánari upplýsingar


CHICAGO SUN TIMES

93%

Sýnd með íslensku tali í 2D og 3D
SÝND KL. 6, 9

ÍSL. 2D KL. 2, 4, 6
ENSK. 2D KL. 2, 4

SÝND KL. 10.40

ÁLFABAKKA

AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 2D
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 3D
ALL EYEZ ON ME
ALL EYEZ ON ME VIP
THE HOUSE
TRANSFORMERS 2D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
WONDER WOMAN 2D
BAYWATCH
SPARK ÍSL TAL

KL. 12 - 2 - 4 - 6 - 8
KL. 1 - 3 - 5 - 7
KL. 9 - 10
KL. 2 - 5 - 8 - 10:50
KL. 8 - 10
KL. 5 - 8 - 11
KL. 1 - 2 - 2:50 - 3:20 - 5:40
KL. 8 - 10:50
KL. 5:30
KL. 12:50

SPARBÍÓ
SÝND KL. 2, 8, 10.20

SÝND KL. 5, 8

MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU
KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

93%

THE UNTOLD STORY OF
TUPAC SHAKUR
KRINGLUNNI

EGILSHÖLL

PLANET OF THE APES 2D
SPIDER-MAN 2D
THE HOUSE
TRANSFORMERS 2D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
BAYWATCH

KL. 2 - 5 - 7:45 - 10:35
KL. 2 - 5 - 7:45 - 10:30
KL. 8 - 10:35
KL. 2 - 5 - 7:45
KL. 2 - 5
KL. 10:20

AKUREYRI

ALL EYEZ ON ME
THE HOUSE
TRANSFORMERS 3D
TRANSFORMERS 2D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 3D
BAYWATCH

KL. 8 - 10:50
KL. 8
KL. 5
KL. 10
KL. 3:20
KL. 2:40
KL. 5:30

ALL EYEZ ON ME
TRANSFORMERS 2D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 3D
WONDER WOMAN 2D
BAYWATCH
PIRATES 2D

NÚMERUÐ SÆTI

KL. 5:10 - 8 - 10:50
KL. 10:30

KL. 1 - 2 - 3:20 - 5:40

92%

KL. 12:50 - 3
KL. 10:10
KL. 8

Mark Wahlberg

Anthony Hopkins

KL. 4:50 - 7:30

KEFLAVÍK

PLANET OF THE APES 3D
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 2D
SPIDER-MAN 2D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D

KL. 7:30 - 10:20
KL. 3 - 5 - 5:40
KL. 7:40 - 10:20
KL. 3

KAUPTU BÍÓMIÐANN
Í SAMBÍÓ APPINU


THE PLAYLIST

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

15. JÚLÍ 2017
Tónlist
Hvað? Útgáfupartí Bíbí & Blakkát
Hvenær? 21.30
Hvar? Gaukurinn
Hljómsveitin Blakkát gaf út sína
fyrstu plötu þann 31. mars 2017
á vegum Starmýri Records. Frumburðurinn ber nafnið „Bíbí &
Blakkát“. Að því tilefni verða
haldnir útgáfutónleikar. Platan
verður til sölu á svokölluðum
„míní-vínyl“ eða „mínyl“.

Yogashala heldur námskeið um notkun ilmkjarnaolía á laugardaginn.

Uppákomur
Hvað? Pop-up ævintýraleikvöllur
Hvenær? 14.00
Hvar? Hafnarborg
Verið velkomin á fyrsta pop-up
ævintýraleikvöll sumarsins sem
haldin er af RIE-foreldrum í samstarfi við Hafnarborg, menningarog listamiðstöð Hafnarfjarðar og
Kristínu Maríellu. Pop-up ævintýraleikvöllurinn er innblásinn af

Hvað? Skúli & Ólöf
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi
Hásumartónleikar með Ólöfu Arnalds og Skúla Sverrissyni í Mengi.
Á efnisskrá er þeirra eigin tónlist,
glæný og eldri. Tónleikarnir hefjast
klukkan 21.00 en húsið verður
opnað klukkan 20.30. Miðaverð
er 2.500 krónur (seldir við innganginn eða í gegnum booking@
mengi.net).

Uppákomur
Hvað? Sumar samflot í Salalaug
Hvenær? 20.15
Hvar? Salalaug
Vilt vera með á mögnuðum jógaviðburði í Salalaug? Taktu þá
kvöldið frá. Flot, friður, teygjur,
styrkur, öndun, hugleiðsla, djúpslökun við tóna Þóreyjar Viðars er
hún spilar á skálarnar sínar. Boðið
verður upp á veitingar í lokin gegn
vægu gjaldi, eitthvað hollt og gott
fyrir kroppinn.
Hvað? Aroma Yoga Workshop með
Sylwiu
Hvenær? 13.00
Hvar? Yogashala, Skeifunni 7
Yogashala heldur námskeið um
notkun ilmkjarnaolía samhliða
jógaiðkun. Námskeiðið fer fram á
ensku. Kennari er Sylwia Nowakowska en hún starfar sem yin- og
hathajógakennari í Lyon, Frakklandi, þar sem hún er þekkt fyrir
ástríðu sína fyrir ilmkjarnaolíum
sem hún deilir með ört vaxandi
Aroma Yoga námskeiðum sínum.
Skráning á yoga@yogashala.is,
verð er 3.900 krónur.
Hvað? Vitamarkaður

uppeldisstefnunni RIE (Respectful
Parenting / Virðingarríkt tengslauppeldi) í tengslum við leik barna.
Á svæðinu verður alls konar spennandi efniviður sem börnin fá að
leika með og rannsaka á eigin forsendum; pappakassar, efnisbútar,
vatnsker, pottar, pönnur, reipi, teip
og svona mætti lengi telja! Leiksvæðið verður opið á milli 14.00 og
17.00 í Hafnarborg, Strandgötu 34.
Frítt er inn á svæðið!

Ódýrt í bíó
Miðasala og nánari upplýsingar

SÝND KL. 2
Snorri Helgason verður í Mengi á sunnudaginn ásamt Mr. Sillu.

SÝND Í 2D
ÍSL OG ENS TAL

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hvenær? 13.00
Hvar? Vitatorg
Á boðstólum verður fatnaður,
bækur, heimilisgripir, grænmeti,
kaffi og ótal margt girnilegt dót.
Markaður og tónlist í fullu fjöri frá
eitt til fimm.

Sunnudagur
16. JÚLÍ 2017
Tónlist
Hvað? Salsakommúnan – Sumartónleikar
Hvenær? 20.00
Hvar? Harpa
Salsakommúnan blæs til sumartónleika í Björtuloftum í Hörpu. Á
tónleikunum mun sveitin leika lög
af sinni fyrstu breiðskífu, sem verið
er að leggja lokahönd á, í bland við
aðra valinkunna salsaslagara. Miða-

verð er 2.000 kr. en 1.000 kr. fyrir
námsmenn og eldri borgara. Hægt
er að kaupa miða á heimasíðu
Hörpu eða á tix.is.
Hvað? Mr. Silla & Snorri Helgason
Hvenær? 21.00
Hvar? Loft
Tónlistarfólkið Sigurlaug Gísladóttir
(Mr. Silla) og Snorri Helgason hafa
starfað saman að tónlist í mörg
ár. Þau munu flytja bland í poka
af sínum uppáhaldslögum. Rætur
þeirra beggja liggja í sálar-, kántríog þjóðlagatónlist og verður tónleikadagskráin eftir því. Frítt inn.
Hvað? Concept Insomnia og While
My City Burns
Hvenær? 22.00
Hvar? Gaukurinn
Þýska metalsveitin Concept
Insomnia kemur til landsins í dag
og heldur heljarinnar tónleika á
Gauknum. Concept Insomnia hefur
hitað upp fyrir stórsveitir eins og
Gojira ofl. Þeim til trausts og halds
verða metalcore-meistararnir
While My City Burns. Frítt inn.

SÝND KL. 2

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA
KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT
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LAUGARDAGUR

Laugardagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

BÍÓSTÖÐIN

07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Mæja býfluga
08.00 Stóri og litli
08.15 Með afa
08.25 Nilli Hólmgeirsson
08.40 K3
08.50 Tindur
09.00 Víkingurinn Viggó
09.15 Pingu
09.20 Tommi og Jenni
09.40 Loonatics Unleashed
10.05 Ævintýri Tinna
10.30 Ninja-skjaldbökurnar
10.55 Beware the Batman
11.20 Ellen
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Friends
14.05 Friends
14.30 Grand Designs
15.20 Brother vs. Brother
16.05 Britain's Got Talent
17.10 Britain's Got Talent
17.35 Blokk 925 Nýir og skemmtilegir þættir í umsjón Sindra
Sindrasonar. Í þáttunum er sýnt
fram á hvaða leiðir ungt fólk
getur farið til að eignast eigin
heimili án þess að þurfa að borga
fimm eða sex hundruð þúsund
krónur á fermetrann. Um leið
munu tvö teymi taka hvort sína
íbúðina í gegn frá A til Ö á ódýran,
spennandi og fallegan hátt.
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Lottó
19.10 Top 20 Funniest 2
19.55 Me and Earl and the Dying
Girl
21.40 Pharmacy Road
22.20 The Boy
00.00 The Man from U.N.C.L.E.
01.55 The Huntsman. Winter's
War Frábær ævintýramynd með
Chris Hemsworth og Charlize
Theron. Myndin segir frá hinni illu
Ravennu en hún á í stríði við systur sína sem heitir Freyja en Eric
og Sara eru hermenn í her sem
var komið var á fót til að vernda
Freyju. Þau reyna að vernda hana
fyrir Ravennu sem hefur ekkert
gott í huga en í leiðinni þurfa þau
að kljást við ástina sem þau bera
hvort til annars.
03.45 99 Homes Dramatísk
mynd frá 2014 um Dennis Nash
sem kreppan 2008 lék grátt.
Fyrir utan fjármálavandann sem
hann er í stendur hann allt í einu
uppi heimilislaus og í vinnu fyrir
manninn sem olli því að hann
missti heimili sitt.
05.35 Getting On Skemmtilegir
gamanþættir með kaldhæðnislegu ívafi sem gerast á sjúkrahúsi
sem má muna sinn fífil fegurri
með starfsfólki sem mætti leggja
aðeins meiri metnað í vinnu sína.

16.30 One Born Every Minute
17.20 Baby Daddy
17.40 Raising Hope
18.05 The New Girl
18.30 Modern Family
18.55 Curb Your Enthusiasm
19.25 Community
19.50 The Amazing Race. All Stars
20.35 Baby Daddy
21.00 Fresh Off The Boat
21.25 NCIS Los Angeles
22.10 Mildred Pierce
23.20 The Mentalist
00.05 Bob's Burgers
00.25 American Dad
00.50 Modern Family
01.10 Curb Your Enthusiasm
01.40 Community
02.05 The Amazing Race. All Stars
02.50 Baby Daddy
03.10 Fresh Off The Boat
03.35 NCIS Los Angeles
04.15 Tónlist

07.20 Pride and Prejudice
09.25 Mona Lisa Smile
11.20 Dolphin Tale
13.05 Big Daddy
14.40 Pride and Prejudice
16.45 Mona Lisa Smile
18.40 Dolphin Tale
20.25 Big Daddy
22.00 London Road Bresk sakamálamynd í söngleikjastíl. Rétt
fyrir jólin 2006 fundust lík fimm
ungra kvenna í og við borgina Ipswich á Englandi og olli málið að
vonum miklu umróti og skelfingu
á meðal íbúanna. Gríðarlega umfangsmikil rannsókn fór af stað
og þegar sökudólgurinn fannst
í friðsamri íbúagötu kom þetta
nágrönnum hans í götunni algerlega í opna skjöldu. Næstu daga
breyttist hin friðsama gata þeirra
í vettvang umfangsmikillar lögreglurannsóknar.
23.35 James White
01.00 Don't Breathe
02.30 London Road

STÖÐ 2 SPORT
07.20 Teigurinn
08.15 1 á 1
10.00 Wigan Athletic - Liverpool
11.50 Formúla 1 - Tímataka
13.45 Teigurinn
14.50 Inkasso deildin-Grótta Leiknir F.
17.05 Pepsí deild kk-ÍA - Víkingur R.
18.50 Búrið
19.30 Formúla E
22.20 Inkasso deildin-Grótta Leiknir F.
00.00 Invicta FC 24

KRAKKASTÖÐIN
07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur
08.00 Lína langsokkur
08.25 Hvellur keppnisbíll
08.37 Ævintýraferðin
08.49 Gulla og grænjaxlarnir
09.00 Víkingurinn Viggó
09.11 Zigby
09.25 Stóri og Litli
09.38 Ljóti andarunginn og ég
10.00 Dóra könnuður
10.24 Mörgæsirnar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Lalli
11.55 Rasmus Klumpur
12.00 Lína langsokkur
12.25 Hvellur keppnisbíll
12.37 Ævintýraferðin
12.49 Gulla og grænjaxlarnir
13.00 Víkingurinn Viggó
13.11 Zigby
13.25 Stóri og Litli
13.38 Ljóti andarunginn og ég
14.00 Dóra könnuður
14.24 Mörgæsirnar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur
16.00 Lína langsokkur
16.25 Hvellur keppnisbíll
16.37 Ævintýraferðin
16.49 Gulla og grænjaxlarnir
17.00 Víkingurinn Viggó
17.11 Zigby
17.25 Stóri og Litli
17.39 Latibær
18.00 Könnuðurinn Dóra
18.24 Mörgæsirnar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Töfralandið OZ

Mörgæsirnar
kl. 10.24,
14.24 og
18.24

GOLFSTÖÐIN
09.00 US Women's Open
14.00 Scottish Open
19.00 John Deere Classic
22.00 Golfing World
22.50 PGA Special. Gary Player.
Picture This
23.45 US Women's Open
06.00 Scottish Open

RÚV
07.00 KrakkaRÚV
07.01 Kioka
07.08 Ofurgroddi
07.15 Lundaklettur
07.22 Símon
07.27 Ólivía
07.38 Hvolpasveit
08.02 Molang
08.06 Kúlugúbbarnir
08.29 Morgunland
08.52 Friðþjófur Forvitni
09.15 Hrói Höttur
09.27 Skógargengið
09.38 Zip Zip
09.49 Lóa
10.02 Alvinn og íkornarnir
10.15 Best í flestu
11.00 Sjöundi áratugurinn – 1968
11.40 David Attenborough.
Haldið í háloftin
12.35 Vinur í raun
13.00 Landakort
13.05 Plastbarkamálið
14.05 Okkar maður - Ómar
Ragnarsson
15.05 Popp- og rokksaga Íslands
16.05 Akstur í óbyggðum
16.50 Veröld Ginu
17.20 Mótorsport
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Róbert bangsi
18.11 Undraveröld Gúnda
18.23 Kóðinn - Saga tölvunnar
18.25 Ljósan
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Disney's Descendants
21.35 Cotton Mary
23.35 Kill Me Three Times

SJÓNVARP SÍMANS
07.52 Everybody Loves Raymond
08.16 Odd Mom Out
08.38 Black-ish
09.00 Símamótið 2017
16.00 Rules of Engagement
16.25 The Odd Couple
16.50 King of Queens
17.15 Younger
17.40 How I Met Your Mother
18.05 The Voice Ísland
19.05 Friends With Better Lives
19.30 Glee
20.15 P.S. I Love You
22.25 The Young Victoria
00.15 Scandal
01.00 Scandal
01.45 Scandal
02.30 Scandal
03.15 Scandal
04.00 Precious

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin
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Sunnudagur
STÖÐ 2
07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Ævintýraferðin
07.55 Mæja býfluga
08.10 Kormákur
08.20 Gulla og grænjaxlarnir
08.30 Skoppa og Skrítla enn út um
hvippinn og hvappinn
08.40 Grettir
08.55 Blíða og Blær
09.20 Pingu
09.25 Lína langsokkur
09.50 Tommi og Jenni
10.10 Kalli kanína og félagar
10.35 Lukku láki
10.55 Ninja-skjaldbökurnar
11.20 Ellen
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Friends
14.10 Masterchef The Professionals Australia
15.40 The Secret Life of a 4 Year
Olds
16.30 Svörum saman
17.10 Feðgar á ferð
17.35 60 Minutes Vandaður
þáttur úr virtustu og vinsælustu
fréttaskýringaþáttaröð í heimi
þar sem reyndustu fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla um
mikilvægustu málefni líðandi
stundar og taka einstök viðtöl við
heimsþekkt fólk.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Britain's Got Talent
21.05 Blokk 925
21.35 Grantchester
22.25 Gasmamman
23.15 60 Minutes
00.05 The Sandhamn Murders
00.55 Fire and Ice GOT. Behind
the Scenes Rætt er við leikara og
framleiðendur þáttanna Game of
Thrones um upplifun þeirra við
tökur á Íslandi og Spáni og sýnt
er frá þeim einstöku tökustöðum
sem urðu fyrir valinu við gerð
þessara vinsælustu þátta í sjónvarpi í dag.
01.00 Game of Thrones Sjöunda
þáttaröðin um hið magnaða
valdatafl og blóðugu valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna
í Westeros en allar vilja þær ná
yfirráðum yfir hinu eina sanna
konungssæti, The Iron Throne.
01.55 Rizzoli & Isles
02.40 Pawn Sacrifice
04.40 Person of Interest Fimmta
þáttaröðin um fyrrverandi leigumorðingja hjá CIA og dularfullan
vísindamann sem leiða saman
hesta sína með það að markmiði
að koma í veg fyrir glæpi í New
York-fylki.
05.25 Blokk 925
05.55 Friends

STÖÐ 3

BÍÓSTÖÐIN

16.10 Mayday
16.55 Last Man Standing
17.15 Two and a Half Men
17.40 The Goldbergs
18.05 Raising Hope
18.30 The New Girl
18.55 Curb Your Enthusiasm
19.25 Modern Family
lenda í hverju sinni.
19.50 Community
20.15 Bob's Burgers
20.40 American Dad
21.05 South Park
21.30 The Mentalist
22.15 The Newsroom
23.25 Pretty Little Liars
00.10 Modern Family
00.30 Curb Your Enthusiasm
01.00 Community
01.25 The New Girl
01.45 Bob's Burgers
02.10 American Dad
02.30 South Park
02.50 The Mentalist
03.35 Tónlist

09.30 Beethoven's 2nd
11.00 So I Married an Axe
Murderer
12.35 Grandma
13.55 Mamma Mia!
15.45 Beethoven's 2nd
17.15 So I Married an Axe
Murderer
18.50 Grandma
20.10 Mamma Mia!
22.00 The Maze Runner
23.50 Arthur Newman
01.30 Lone Survivor
03.30 The Maze Runner

KRAKKASTÖÐIN
07.00 Víkingurinn Viggó
07.11 Zigby
07.25 Stóri og Litli
07.38 Ljóti andarunginn og ég
08.00 Dóra könnuður
08.24 Mörgæsirnar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Lalli
09.55 Rasmus Klumpur
10.00 Lína langsokkur
10.25 Hvellur keppnisbíll
10.37 Ævintýraferðin
10.49 Gulla og grænjaxlarnir
11.00 Víkingurinn Viggó
11.11 Zigby
11.25 Stóri og Litli
11.38 Ljóti andarunginn og ég
12.00 Dóra könnuður
12.24 Mörgæsirnar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Lalli
13.55 Rasmus Klumpur
14.00 Lína langsokkur
14.25 Hvellur keppnisbíll
14.37 Ævintýraferðin
14.49 Gulla og grænjaxlarnir
15.00 Víkingurinn Viggó
15.11 Zigby
15.25 Stóri og Litli
15.38 Ljóti andarunginn og ég
16.00 Dóra könnuður
16.24 Mörgæsirnar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur
18.00 Strumparnir
18.25 Hvellur keppnisbíll
18.37 Ævintýraferðin
18.49 Gulla og grænjaxlarnir
19.00 Maddit

STÖÐ 2 SPORT
07.00 Formúla E
08.20 Inkasso deildin-Grótta Leiknir F.
10.00 Formúla 1 - Tímataka
11.30 Formúla 1 - Keppni
14.35 Kvennalandsliðið í Kína
15.50 1 á 1
16.30 Formúla E
18.25 Búrið
19.00 UFC Live Events
23.00 Formúla 1 - Keppni
01.20 Wigan Athletic - Liverpool
03.00 UFC Live Events

Svampur
Sveinsson
kl. 09.24,
13.24 og
17.24

GOLFSTÖÐIN
11.00 John Deere Classic
14.00 Scottish Open
19.00 John Deere Classic
22.00 The Greenbrier Classic
00.00 US Women's Open

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

Heimsfrumsýning
Klukkan 01:00 eftir miðnætti

Ný

þáttaröð

RÚV
07.00 KrakkaRÚV
07.01 Kioka
07.08 Klingjur
07.19 Nellý og Nóra
07.27 Sara og önd
07.34 Hæ Sámur
07.41 Begga og Fress
07.53 Póló
07.59 Mói
08.10 Kúlugúbbarnir
08.33 Úmísúmí
08.56 Söguhúsið
09.03 Babar
09.26 Millý spyr
09.33 Letibjörn og læmingjarnir
09.40 Drekar
10.03 Undraveröld Gúnda
10.20 Sterkasti maður á Íslandi
10.45 Sterkasti fatlaði maður
heims
11.15 Peggy Guggenheim. Ástríða
fyrir myndlist
12.50 Sannleikurinn um heilsufæði
13.45 Vísindahorn Ævars
13.55 Íþróttaafrek
14.10 EM kvenna. Upphitunarþáttur
15.05 Leiðin á EM
15.30 Holland - Noregur
18.10 Táknmálsfréttir
18.20 Stundin okkar
18.45 Vísindahorn Ævars
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.40 Íslendingar
20.30 Fólkið mitt og fleiri dýr
21.20 Íslenskt bíósumar - Á annan
veg
22.45 EM kvenna. Samantekt
23.05 Kynlífsfræðingarnir
00.00 Vammlaus
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
06.00 Síminn + Spotify
07.50 Everybody Loves Raymond
08.15 Speechless
08.35 The Office
09.00 Símamótið 2017 - BEINT
15.30 Það er kominn matur!
16.00 Rules of Engagement
16.20 The Odd Couple
16.45 King of Queens
17.10 Younger
17.35 How I Met Your Mother
18.00 The Biggest Loser - Ísland
19.05 Friends with Benefits
19.30 This is Us
20.15 Psych
21.00 Twin Peaks
21.45 Mr. Robot
22.30 House of Lies
23.00 Damien
23.45 Queen of the South
00.30 The Walking Dead
01.15 APB
02.00 Shades of Blue
02.45 Nurse Jackie
03.15 Twin Peaks
04.00 Mr. Robot
04.45 House of Lies
05.15 Síminn + Spotify
FM 102,9 Lindin

GAME OF THRONES

Sjöunda serían um magnað valdatafl og blóðuga valdabaráttu sjö
konungsfjölskyldna í Westeros en allar vilja þær ná yfirráðum yfir
hinu eina sanna konungssæti, The Iron Throne.

SPENNANDI

SUNNUDAGUR
Fáðu þér áskrift á 365.is

BRITAIN´S
GOT TALENT

aLok r
tu
t
þá

Lokaþáttur af einum vinsælasta skemmtiþætti heims í
dag. Eins og fyrri daginn er
Simon Cowell fremstur í flokki
ásamt úrvals dómurum og
kynnum sem fara algerlega á
kostum.

BLOKK 925

Nýstárlegir og stórskemmtilegir þættir í umsjón Sindra
Sindrasonar þar sem tvö teymi
taka hvort sína íbúðina í gegn
frá A til Ö á ódýran, spennandi
og fallegan hátt.

GRANTCHESTER
Þriðja sería þessara stórgóðu
bresku spennuþátta sem fjalla
um þá séra Sidney Chambers
og lögreglumanninn Geordie
Keating sem rannsaka flókin
sakamál í bænum þeirra
Grantchester á sjötta áratug
síðustu aldar.

GÅSMAMMAN
Önnur sería þessara hörkuspennandi sænsku þátta um
Sonju sem lifði afar góðu og
áhyggjulausu lífi með
eiginmanni sínum og þremur
börnum í úthverfi Stokkhólms.
En þegar líf hennar tók
skyndilega stakkaskiptum og
öryggi hennar og barnanna var
ógnað voru góð ráð dýr.

MAMMA MIA!
Ein vinsælasta dans- og
söngvamynd síðari ára með
Amöndu Seyfried, Meryl
Streep, Colin Firth og Pierce
Brosnan í aðalhlutverkum.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 333 kr. á dag.

365.is

-38%

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Tilboð gilda til 31. júlí eða á meðan birgðir endast.

-25%

30%

HANDLAUGATÆKI

CONCETTO

11.996kr.

STURTUHORN

Gler, 80x80x190 cm

25.995kr.

AFSLÁTTUR
AF GJØCO
MÁLNINGU

FRAMKVÆMDA
DAGAR
15332204
Almennt verð: 15.995 kr.

SJÁÐU ÖLL
TILBOÐIN
Á BYKO.IS

10705000
Almennt verð: 41.995 kr.

15.- 31. JÚLÍ

-29%
SALERNI

Vegghengt salerni, 53 cm.

31.995 kr.

HANDLAUG

-50% 9.995

SEVILLA 560x450x160 mm.

kr.

-46%

10708505
Almennt verð: 19.795 kr.

13002380
Almennt verð: 44.995 kr.

BAÐKER

Akrýl 170x70 cm.

27.995kr.
10702130
Almennt verð: 47.425 kr.

-41%

HARÐPARKET

ELEGANT OAK 192x1285x8 mm

1.195 kr./m

2

0113448
Almennt verð: 2.195 kr./m2

20-50%

AFSLÁTTUR

NÚ ER TÍMINN!
ÞÚ FÆRÐ ALLT EFNIÐ Í PALLINN
OG SKJÓLVEGGINN HJÁ OKKUR

BÚTSÖG

BOSCH PCM 8 1200W

19.595kr.

GAGNVARIN FURA

74862008
Almennt verð: 27.995 kr.

PALLURINN

Fáðu verð
í pallinn !
hjá okkur
timbur@byko.is

0058324

27x95 mm.

0058325

27x120 mm.

0058326

27x145 mm.

2.040
1.864
2.070

kr./m2

kr./m2
kr./m2

-30%

204 kr./lm*
233 kr./lm*
309 kr./lm*

SKJÓLVEGGURINN
0058252

22x45 mm.

0059253

22x70 mm.

0058254

22x95 mm.

0058255

22x120 mm.

89
148
176
235

kr./lm
kr./lm

kr./lm*
kr./lm

RAFHLÖÐUVÉL

19.595kr.

-30%

KERRA

-20%

BOSCH PSR14, 4LI

74864116
Almennt verð: 27.995 kr.

GRIND OG UNDIRSTAÐA
0058502

45x45 mm.

0058504

45x95 mm.

0058506

45x145 mm.

0059954

95x95 mm.

173
280
461
679

kr./lm*
kr./lm*

kr./lm*
kr./lm*

*4,5 m og styttra.

REIKNAÐU ÚT
EFNISKOSTNAÐ
Á BYKO.IS

PALLALEIKUR
BYKO
Vinningshafar eru kynntir
á Facebooksíðu BYKO
á hverjum föstudegi til 18. ágúst.

Vertu með!

GIRÐINGAREINING

VERBENA FACADE
800x1800 mm.

3.847kr.

-30%

2400x1470 mm (750 kg)

191.996kr.
79290205
Almennt verð: 239.995 kr.

PALLAOLÍA

Glær eða gyllt, 3 l.

1.747kr.

80602501-2
Almennt verð: 2.495 kr.

0291440
Almennt verð: 5.495 kr.

-30%

1. ÞÚ KAUPIR GAGNVARIÐ PALLAEFNI FYRIR
50.000 KR. EÐA MEIRA Á TÍMABILINU 1. MAÍ 17. ÁGÚST 2017.
2. ÞÚ SKRÁIR NÓTUNÚMER OG AÐRAR
NAUÐSYNLEGAR UPPLÝSINGAR Á

www.byko.is/pallaleikur

3. ÞÚ ERT KOMINN Í POTTINN OG GÆTIR
UNNIÐ VEGLEGA VINNINGA!

FJÖLDI FRÁBÆRRA VINNINGA

GARÐBORÐ

26 mm L=1800 mm

9.796 kr.

0291451
Almennt verð: 13.995 kr.

-30%

55 ára
1962-2017

42

L Í F I Ð ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Lífið í
vikunni
09.07.1715.07.17

TÓK LÍFSSTÍLINN Í GEGN

ÁTTU SKILIÐ BJÓR?

Bloggarinn Inga Kristjánsdóttir sagði í vikunni frá
lífsstílsáskorun sem
hún tekst á við þessa
dagana. Hún setti sér
markmið um að taka
lífsstílinn í gegn þegar
hún var komin langt
niður eftir áföll og erfiðleika. „Árið 2015 var alveg
gríðarlega erfitt ár fyrir mig. Ég
missti pabba minn úr krabbameini
og tókst á við alls konar þrekraunir
sem ég kunni ekki á. Ég þyngdist
um 15 kíló og hugurinn var í algerum hrærigraut,“ sagði Inga.

Bjórinn er betri ef maður á skilið
að drekka hann að sögn Jóns Páls
Leifssonar, hugmyndasmiðs smáforritsins Beer Converter. Smáforritið reiknar út hversu mikinn bjór
þú vinnur þér inn með réttu mataræði, hreyfingu og góðverkum. „Ef
þú ert búinn að vinna almennilega
fyrir honum [bjórnum] þá verður
hann miklu betri.“

15. JÚLÍ 2017

LAUGARDAGUR

MY BUBBA Í STÚDÍÓ
JACKS WHITE

FENGU HJÁLP FRÁ
STAÐGÖNGUMÓÐUR

Sænsk-íslenski dúettinn My Bubba
var að senda frá
sér smáskífuna
Gone í samstarfi við
bandaríska tónlistarmanninn Jack
White sem margir kannast við úr
hljómsveitinni The White Stripes.
„Við My mættum í Stúdíóið til
Jacks í Nashville með hljóðfæri og
perubrauð, sem naut mikilla vinsælda, og við byrjuðum að ræða
lögin og hvað við vildum gera
saman,“ sagði Guðbjörg Tómasdóttir, annar meðlimur My Bubba.

Nýverið var greint frá því að raunveruleikastjarnan Kim Kardashian
og tónlistarmaðurinn Kanye West
ætluðu að eignast sitt þriðja barn
með hjálp staðgöngumóður. Af því
tilefni gerði Lífið í Fréttablaðinu
samantekt yfir nokkrar stjörnur
sem hafa eignast
börn með hjálp
staðgöngumóður.
Lucy Liu, Elton John
og hjónin Nicole
Kidman og Keith
Urban eru meðal
þeirra.

Sumar
útsalan

ALLT AÐ

60%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

Aukahlutur á mynd: Hnakkapúði

25%
AFSLÁTTUR

TAMPA
2ja & 3ja sæta

2ja sæta: 172 x 89 x 85 cm

3ja sæta: 242 x 89 x 85 cm.

Ljós- eða dökkgrátt áklæði.

Fullt verð: 89.900 kr.

Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins 67.425 kr. 74.925 kr.
NORDIC FORM

sængurföt

ÚTSALA

30%
AFSLÁTTUR

Margar gerðir.
Fullt verð 140x200 cm
frá: 6.900 kr.

Frá aðeins 4.893 kr.
Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Anna Lísa og Hólmar Freyr ásamt þríburunum Aroni Erni, Helgu Jóneyju og Markúsi Mána sem eru þríeggja þríburar.

Fengu sjokk við
þríburafréttirnar
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Fyrir átta mánuðum urðu þau Anna Lísa og Hólmar Freyr foreldrar
í fyrsta sinn þegar þríburar þeirra fæddust. Anna Lísa segir það hafa
verið sjokk að komast að því að þau ættu von á þremur börnum.

Þ

að var mjög mikið sjokk,“
segir þríburamamman
Anna Lísa Rikharðsdóttir spurð út í hvernig var
að komast að því að hún
ætti von á þríburum.
Anna Lísa er í sambúð með kærasta
sínum til fimm ára, Hólmari Frey Sigfússyni, og búa þau í Hafnarfirði. Hún
segir þau Hólmar hafa hlegið þegar
þau fengu staðfest að Anna Lísa væri
ólétt og að fleira en eitt barn væri á
leiðinni.
„Við fórum í snemmsónar þegar
ég var komin sjö vikur á leið. Kvensjúkdómalæknirinn sem skoðaði mig
varð svolítið skrítin á svipinn þegar
hún var að skoða mig. Hún sagði
svo: „Búið ykkur undir smá sjokk.“
Svo segir hún okkur að hún sjái tvo
fóstursekki og heyri tvo hjartslætti.
Og við fórum bara að hlæja.
Svo sneri hún skjánum að okkur
og leyfði okkur að sjá. Það er þá sem
við Hólmar Freyr sjáum einhverja
skuggamynd aðeins ofar. Þá spyr
Hólmar hvort þetta sé nokkuð þriðja
barnið. Læknirinn skoðar þetta betur
og verður hálforðlaus. Svo staðfestir
hún við okkur að þau séu jú, þrjú.
Það var smá sjokk að heyra að
þetta væru tvíburar, og svo þríburar.
Þá var eiginlega bara skellihlegið.“
Anna Lísa segir það hafa tekið

LÆKNIRINN SKOÐAR
ÞETTA BETUR OG
VERÐUR HÁLFORÐLAUS. SVO
STAÐFESTIR HÚN VIÐ OKKUR
AÐ ÞAU SÉU JÚ, ÞRJÚ.
nokkra daga að átta sig á fréttunum.
„Það var eiginlega bara nokkrum
dögum seinna sem maður áttaði sig
á þessu, þeir dagar eru hálfpartinn í
móðu.“
Anna Lísa segir fréttirnar um þríburana hafa verið sjokk en að þau
Hólmar hafi verið nokkuð fljót að
setja sig í stellingar. „Við vorum
strax frá upphafi tilbúin til að takast
á við þetta, eftir þessa daga sem við
vorum að melta fréttirnar. Svo fórum
við bara í undirbúningsgír og fórum
að lesa okkur til,“ útskýrir Anna Lísa.

Auðveldara en þau þorðu að vona
Anna Lísa segir meðgönguna hafa
gengið vel og að börnin braggist vel.
„Við erum búin að vera mjög heppin.
Fyrir það fyrsta þá gekk meðgangan
alveg rosalega vel en þríburameðganga flokkast sem hááhættumeðganga. Ég gat ekki kvartað. Ég ældi
aldrei á meðgöngunni og mér leið
vel. Svo komu börnin í heiminn og
við vorum í átta daga inni á vöku-

deild, því þau fæddust snemma, eða
eftir 34 vikna meðgöngu. Inni á vökudeild komumst við strax inn í rútínu
með börnin og við höfum náð að
halda henni alveg síðan.“
Anna Lísa segir þessa átta mánuði
hafa verið auðveldari en hún þorði
að vona áður en börnin komu í heiminn. „Já, algjörlega. En ég finn það
samt núna, eftir því sem þau eldast,
þá er þetta að verða aðeins þyngra.
Þetta er að breytast en samt bara á
skemmtilegan hátt.“

Heppin með sína nánustu
Anna Lísa og Hólmar hafa fengið
mikla aðstoð frá sínum nánustu. „Við
erum alveg gríðarlega heppin með
okkar nánustu. Við höfum fengið
mikla hjálp frá foreldrum okkar,
fjölskyldu og vinum. Það hafa allir
reynst okkur vel og við höfum líka
fengið gjafir úr ótrúlegustu áttum.
Margt fólk hefur sett sig í samband
við okkur og vill aðstoða. Það hafa
allir stutt vel við bakið á okkur.“
Aðspurð hvort hún sé byrjuð að
hugsa mikið um framtíðina segir
hún: „Alveg smá. Það er aðallega leikskólinn og skólinn sem maður er að
hugsa um. Okkur líður vel í hverfinu
sem við búum í og við sjáum fyrir
okkur að vera hérna áfram.“
gudnyhronn@365.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is,
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Ú T
S A
L A N
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ER Í FULLUM GANGI

20 - 50

AFSLÁTTUR AF
ÖLLUM VÖRUM

%

3
3

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200 Fax: 512 5301 ritstjorn@frettabladid.is
BAKÞANKAR

Sirrýjar
Hallgrímsdóttur

Ríkissprúttsalan

S

umum finnst eitthvað notalegt við það að ríkisvaldið
afgreiði áfengið ofan í okkur.
Við erum svo mikil börn, að það
þarf ríkisvaldið sjálft til þess
að skammta dropann. Það er
ekki hægt að treysta okkur. Við
sleppum öðru hverju til útlanda
og komumst í vín í alls konar
búðum, en það er bara í fríinu. Ef
ÁTVR væri ekki til að passa okkur
hérna heima, þá lægjum við öll í
því, rall hálf í vinnunni og full á
kvöldin.
Þetta voru reyndar rökin fyrir
því að banna bjór eins og þið
munið og ótrúlegt nokk hrundi
veröldin ekki þegar okkur var
hleypt í það bráðdrepandi eitur.
En ÁTVR lifir og reyndar er þetta
býsna spræk ríkisstofnun ef
marka má fréttir, mikið líf þar
á bæ. Útibú opnuð, opnunartíminn lengdur, starfsmennirnir
á smökkunarnámskeiðum út um
allan heim og nú síðast míníbíómynd fyrir starfsfólkið til að
kenna því að þekkja unglinga.
Allt í nafni þess að við förum
okkur ekki að voða, ríkið verður
að passa okkur. Óskiljanlegt en
stórmerkilegt.
Að meðaltali eru 14 starfsmenn
um hverja búð. Það er allnokkuð.
En þessi öfluga ríkisstofnun er
ekki bara með forstjóra, hún er
líka með aðstoðarforstjóra. Forstjórinn og aðstoðarforstjórinn
eru hið mætasta fólk, vakin og
sofin yfir því að við drekkum ekki
of mikið. Ég á eftir að stúdera
skipuritið betur til að skilja hvað
aðstoðarforstjórinn gerir og hvað
forstjórinn gerir, en ég þori varla
að hugsa þá hugsun til enda ef
hvorugt þeirra mun koma að því
verkefni að stýra áfengiskaupum
mínum í framtíðinni.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ICELAND ENGIHJALLA,
VESTURBERGI,
ARNARBAKKA
OG GLÆSIBÆ

.is

Allt það
helsta úr heimi
TÍSKUNNAR
á einum stað
GLAMOUR.IS

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

