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Sá hlær best...
Enda þótt að KR sé sigursælasta knattspyrnufélag landsins í meira en hundrað ára sögu 
íþróttarinnar hefur það ekki alltaf verið dans á rósum eða stanslaus velgengni.
Ef ég man rétt þá var fyrsti stóri leikurinn sem ég sá meistaraflokk KR leika, snemma vors gegn 
Akranesi árið 1951. KR hafði unnið Íslandsmeistaratitilinn þrjú ár í röð þegar hér var komið sögu. 
Ég mætti tíu ára gamall snáði til að fylgjast með mínum mönnum halda áfram sigurgöngunni. 
Skemmst er frá því að segja að í hálfleik höfðu Akurnesingar skorað fimm mörk gegn engu. Ég fór 
heim með skottið á milli lappanna.
Svo var það sex árum síðar að ég var valinn í KR liðið þegar það var að berjast gegn falli í aukaleik 
um sæti í deildinni gegn Akureyri. Það var ekki hátt risið á okkur í þeim kappleik enda þótt við 
mörðum sigur. Þannig hafa erfiðleikar og mótlæti verið hlutskipti KR-inga inn á milli
og lengsta og versta tímabilið var auðvitað frá 1968 til 1999, í þrjátíu og eitt ár án 
Íslandsmeistaratitils. Það var löng og sársaukafull bið. 
Þegar þetta er skrifað situr KR eitt á botni deildarinnar og gengið hefur verið arfaslakt í upphafi 
Íslandsmótsins. Maður man varla eftir öðru eins. Það liggur við að maður hætti að fara á völlinn til 
að sjá þá spila, strákana okkar. Ekki bæta heldur úr háðsyrði keppinautanna. Það liggur við að það 
sé hlegið að okkur.
En svo segir maður við sjálfan sig: bíddu við, heldur maður bara með KR ef þeir sigra leiki og eru 
bestir? Hvenær þarf liðið á fylgismönnum og stuðningi að halda nema einmitt þegar á móti blæs?
Og í þeim efnum er ástæða til að rifja upp að þrátt fyrir lánleysi og töp í rúm þrjátíu ár gáfumst við 
aldrei upp. Mótlætið herti KR-inga, hvatti þá til dáða og metnaðurinn og reisnin yfir félaginu hvarf 
aldrei. Ég held að styrkur félagsins og félagsmanna hafi aldrei risið eins hátt og á þessari löngu 
eyðimerkurgöngu. Sá hló best sem síðast hló. 
Það sama á við hér og nú. Mótlætið herðir okkur. Við erum með gott lið, flotta fótboltamenn, 
hæfan og reyndan þjálfara og það er eins víst og svart hvítu búningarnir okkar, að við sigrum leik. 
Og leiki. Leikmennirnir verða að finna að við stöndum með þeim. Í blíðu sem stríðu.
Við gefumst ekki upp frekar en þeir. Ef við finnum réttu fjölina með ofurlítilli meiri heppni og 
baráttu, vinnum við okkur upp stigatöfluna. Þá kemur sjálfstraustið. Þá kemur leikgleðin.
En sigrar koma ekki af sjálfu sér. Hver einstakur leikmaður verður 
að leggja sig fram, berjast, einbeita sér, skila sínu hlutverki. 
Ellefu góðir einstaklingar ná engum árangri ef þeir 
standa ekki saman sem einn maður. Það þýðir ekki að 
treysta á næsta mann. Hver og einn verður að hugsa: 
það er undir mér komið hvernig þessi leikur fer.
Það er ég sem ræð úrslitum. Og við sem stöndum 
á pöllunum verðum að veita þeim stuðning. 
Þegar við sjáum að hver og einn leggur sig fram, 
gerir sitt besta, þá er ekki við neinn að sakast, 
hver sem úrslitin verða. Þetta er kjarni málsins. 
Þetta er svarið við mótlætinu. Takast á við það í 
huganum, einbeitingunni, í baráttunni um hvern 
bolta. Meistaraflokkur KR er stór og breiður hópur. 
Leikmennirnir eiga að vera stoltir að vera liðsmenn KR. 
Þeir eiga að sýna og sanna að þeir eiga erindi í þetta 
lið.
Og þeir hafa skyldum að gegna gagnvart félagi sínu og 
stuðningsmönnum.
Þeir hafa getuna og hæfileikana og já þeir hljóta að hafa 
skap til að finna til þegar fólk er farið að hlæja að 
okkur. Hvorki þeir né við sem stöndum 
með þeim, hafa áhuga á að láta gera gys 
að gamla góða KR.

Stöndum saman. Berjumst. Þá hlær sá 
best sem síðast hlær.

Ellert B. Schram
þingmaður og KR-ingur

Aðalstyrktaraðilar KR eru:



TVÖ LIÐ, EINN MAGNAÐUR LEIKUR: ÓMETANLEGT



5

Innan raða KR er langmarkahæsta 
knattspyrnukona Íslandssögunnar, 
Olga Færseth. Markamet hennar 
verður sennilega seint slegið en fyrsta 
mark hennar í sumar sem hún kom 
gegn Breiðablik var jafnframt hennar 
250. á ferlinum. KR-blaðið gaf sig á 
tal við hana og ræddi við hana um 
tímabilið framundan hjá KR.

Olga er að vonum ánægð með byrjunina á 
tímabilinu en KR trónir nú á toppi deildarinnar 
með fullt hús stiga eftir þrjá leiki. „Við lögðum 
upp með það að vinna fyrstu þrjá leikina, 
það var algjört lykilatriði fyrir framhaldið. 
Núna þegar það er í höfn er allavega fyrsta 
markmiðinu náð,“ segir hún. Undanfarin ár 
hefur það loðað við íslensku kvennadeildina 
að baráttan um efsta sætið hefur verið á milli 
þriggja liða sem skipt hafa með sér titlinum 
undanfarna áratugi og deildin verið mjög 
kaflaskipt. Olga telur það vera á undanhaldi 
þó það gerist kannski ekki mjög hratt. „Það 
sem ég hef séð núna í fyrstu þremur leikjunum 
er að við unnum góðan sigur gegn Breiðablik, 

lendum í ströggli gegn Fjölni en náðum að 
skora eitt mark og á móti Fylki fengum við 
góða mótspyrnu þannig að það sem af er af 
þessu móti finnst mér bilið vera að minnka. 
Það eru alltaf fleiri og fleiri stelpur að koma 
upp sem eiga erindi í þessi sterkari lið.“

Lið KR er mjög vel skipað í ár og telur Olga 
liðið vera mun betra en í fyrra. „Ég tel okkur 
langtum sterkari en í fyrra, bæði það að ungu 
stelpurnar eru orðnar árinu eldri og reynslunni 
ríkari og við við fengum Eddu og Ólínu úr 
Breiðablik sem hefur styrkt okkur mikið. Við 
erum svo að fá Fríðu aftur inn í liðið en hún 
er búin að vera meidd í allan vetur. Í rauninni 
höfum við ekki náð að stilla upp okkar 
sterkasta liði í síðustu 6-7 leikjum þannig að 
ég hlakka til næstu leikja.“

Erlendu leikmennirnir styrkja 
deildina
Olga hefur komið leikið með þremur liðum 
hér á landi, þar á meðal með ÍBV þar sem hún 
lék með nokkrum erlendum leikmönnum en 
það hefur einmitt færst í vöxt síðustu árin að 
kvennaliðin fái til sín erlenda leikmenn og það 
nokkuð sterka. Það kemur kvennadeildinni 
auðvitað til góða að fá eins sterka leikmenn 
og raun ber vitni, líkt og Julia Fleeting sem 
lék með Val í skamman tíma í fyrra en hún 

varð fjórfaldur meistari með Arsenal nú í vor. 
„Það styrkir auðvitað boltann að hafa svona 
leikmenn í deildinni.
Við erum með stelpu núna sem heitir Alexia 
sem er hörkuspilari og ein sú besta sem hefur 
spilað hér á landi að mínu mati.“

Olga lék að sjálfsögðu fjölmarga leiki með 
íslenska landsliðinu og skoraði í þeim fjölmörg 
mörk en telur sinn tíma með liðinu vera 
liðinn og ætlar að einbeita sér að KR það sem 
eftir er af ferlinum. KR-blaðið spurði hana 
að því hvaða möguleika landsliðið ætti á því 
að ná loks að komast í úrslitakeppni. „Það 
er engin spurning, möguleikarnir núna eru 
allir fyrir hendi. Eins og riðillinn er núna er 
það raunhæft markmið að stefna á annað 
sætið sem gefur núna þátttökurétt í næstu 
úrslitakeppni. Miðað við styrkleikann í 
riðlinum er ekki ólíklegt að Ísland lendi í öðru 
sæti.“

Baráttan mun standa milli 
Vals og KR
Þó örskammt sé liðið á tímabilið hafa liðin 
skilist að í deildinni og munar það mörgum 
stigum á efstu liðunum og þeim sem koma 
næst þeim að erfitt verður fyrir neðri liðin að 
setja einhverja pressu á toppinn. „Deildin er 
og hefur alltaf verið getuskipt, ef þú slysast til 

að tapa stigum sem í 
rauninni áttu að vera 
örugg stig þarftu að 
súpa seyðið af því allt 
sumarið,“ sagði Olga 
og bætti við: „Eins 
og staðan er orðin 
núna eru Breiðablik 
og Stjarnan komin 
fjórum stigum á eftir 
okkur, þegar þú ert 
komin það langt á 
eftir þarf mikið útaf 
að bregða til þess að 
stríða hinum liðunum, 
þetta er svo stutt mót 
og fáir erfiðir leikir. 
Það er bara eins og 
við lentum í í fyrra, 
þá vorum við lentar 
fjórum stigum á eftir 
toppliðunum eftir 
þrjár umferðir og það 
var bara of mikið. Ég 
held að baráttan um 
titilinn muni standa á 
milli Vals og KR eins og 
staðan er núna.“

Olga Færseth

Verðum í toppbaráttunni
TVÖ LIÐ, EINN MAGNAÐUR LEIKUR: ÓMETANLEGT
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Pétur Marteinsson ákvað að snúa 
heim eftir 11 ára dvöl erlendis og voru 
KR-ingar heppnir að krækja í þennan 
magnaða leikmann. Pétur hefur átt 
farsælan feril sem atvinnumaður og 
hefur leikið tæplega 50 landsleiki fyrir 
hönd Íslands. KR-blaðið settist niður 
með Pétri yfir kaffibolla og spurði hann 
um allt milli himins og jarðar á meðan 
Boxherhundur heimilisins lét fara vel 
um sig og hraut hressilega í rúminu 
sínu.

Fyrir það fyrsta þá var Pétur spurður að því hvers vegna 
hann ákvað að koma heim.
„Við vorum búin að vera úti í 11 ár og við 
vorum farin að tala um það ef við færum 
ekki að koma okkur heim þá yrðum við bara 
Svíar. Við söknuðum alltaf fjölskyldunnar 
og vinanna en við kunnu alltaf mjög vel við 
okkur í Svíþjóð. Okkur stóð báðum til boða 
betri framtíðarplön í Stokkhólmi, það var 
búið að bjóða okkur báðum mjög spennandi 
hluti. Svo þegar við eignuðumst dótturina, 
við fórum til Kína og ættleiddum litla stelpu, 
þá vildum við að hún myndi læra íslensku 
og kynnast ömmu og afa og frænkum og 
frændum og svona. Og við sáum bara að það 
væri best að koma heim sem fyrst.

Voru ekki mörg lið á símalínunni þegar það fréttist að þú 
værir á heimleið?
„Það hringdu mörg lið og spurðu hvað ég 
ætlaði að gera en þegar Teitur hringir í mig 
og fer yfir það sem hann er að gera, hvað er 
að gerast hjá KR, hvernig hann lítur á málin 
og segist vilja fá mig sem leikmann og að 
ég myndi vera hluti af akademíunni varð ég 
strax mjög spenntur. Í kjölfarið kemur Baldur 
Stefánsson út og hittir mig löngu áður en ég 
er búin að ákveða hvað ég ætlaði að gera. 
Hann býður mér þarna ákveðinn pakka, 
sem sagt að ég yrði leikmaður hjá KR og 
starfsmaður Akademíunnar og þá fengi að 
vera með pínu frjálsar hendur með það. Síðan 
er ég í öðrum verkefnum, það eru svona KR 
verkefni sem lúta að uppbyggingu svæðisins. 
Þetta fannst mér bara svo spennandi á sínum 
tíma að ég sagði við Baldur, án þess að hafa 
farið út í nokkrar samningaviðræður, að það 
væru mjög góðar líkur að ef við kæmum heim 
að ég myndi koma í KR.“

Þér  líður sem sagt vel í Vesturbænum?
„Það er engin spurning.Við eigum heima 
hérna á Grenimelnum og það var líka hluti 
af þessu, mig langaði að tilheyra einhverju 
hverfisliði. Þar sem maður fer í Melabúðina 

og í Vesturbæjarlaugina, labbar Ægissíðuna 
og hittir fólk í KR hugleiðingum og svo finnst 
mér meiriháttar að horfa á krakkana úti að 
spila fótbolta í KR búningum. Ég myndi segja 
að Fylkir væri með svona hverfalið, það er 
ákveðin hverfastemning þar og svo í minni 
sveitafélögin eins og uppá Skaga en ég held 
að þetta náist ekki einu sinni í Hafnarfirði. 
Þetta finnst mér mjög sjarmerandi, maður 
tilheyrir einhverju meira en bara að mæta 
á æfingar, fara í leiki og svo heim, maður 
tilheyrir einhverju aðeins stærra.“

Var ekkert erfitt að ganga til liðs við KR?
„Það var alls ekkert auðvelt að ganga til 
liðs við KR. KR var auðvitað erkióvinurinn í 
gamla daga, ég spilaði síðast á Íslandi ‘95 og 
féll þá með Frömurunum og það urðu smá 
leiðindi. Pabbi var rekinn eftir tvo leiki sem 
var hundleiðinlegt og síðan heyrði ég aldrei 
í Frömurunum í allan þennan tíma meðan 
ég var úti. Mér finnst það mjög einkennilegt 
þar sem ég ólst upp hjá Fram. En ég á alveg 
frábærar minningar frá Safamýrinni og við 
félagarnir vorum þarna öllum stundum sem 
var frábært. Þegar ég tek ákvörðun um að 
koma heim þá skoðaði ég hvað var að gerast 
í Safamýrinni en þetta var bara ekki það sama 
lengur. Þetta var ekki sama fólkið og ég þekkti 
engan í liðinu. Ég þekkti miklu fleiri í KR-liðinu 
og mér fannst það miklu meira spennandi 
dæmi.“

Undirbúningstímabil KR hafa verið í umræðunni, hvernig 
var undirbúningnum háttað fyrir þetta tímabil?
„Þegar það spurðist út að ég væri farinn í 
KR þá fékk ég símtöl þar sem ég var spurður 
hvort ég ætlaði að fara að vakna kl. 6 á 
morgnanna til að fara út að hlaupa. Mér 
skyldist að það hefði verið mikið álag á 
strákunum fyrir jól, útihlaup á morgnanna 
og svona leiðindi. Ég upplifði þetta 
undirbúningstímabil sem mjög faglegt, 
það var æft mikið og við búum við þær 
aðstæður í Vesturbænum að þurfa að keyra 
upp í Egilshöll og ef við áttum ekki tíma í 
Egilshöll þá var reynt að vera á gervigrasinu 
í KR í mínusgráðum. Það eina sem var í 
myndinni var að hlaupa eða eitthvað, þannig 
að mér fannst Teitur leggja þetta tiltölulega 
fagmannlega upp. Mín persónulega skoðun 
er sú að undirbúningstímabilið er of langt. Ég 
talaði um þetta við Teit og hann sagði að ef 
liðið ætlaði sér að ná þeim árangri sem hann 
langaði að ná í KR, það er að gera vel hérna 
heima á Íslandi og jafnvel ná betri árangri á 
erlendum mótum þá þarf að bæta líkamlegt 
ástand á mönnum. En svo er þetta alltaf 
samspil á milli líkamlegs forms og að vera 
andlega ferskur og við náttúrulega byrjum 
tímabilið illa en ég skrifa það engan veginn á 
það að við séum ekki ferskir.“
Mikill snillingur segir í þessu KR blaði að 
maður haldi ekki með KR heldur trúir maður á 

KR. Hvað finnst þér gera KR öðruvísi?
„Þetta er alltaf spurning um „idenity“. 
Maður segist vera KR-ingur og maður veit 
nákvæmlega hvað fylgir því. KR er gamalt 
stórveldi og þetta er eitthvað sem heldur KR 
uppi og gerir það að verkum að það verða 
alltaf fleiri og fleiri KR-ingar og menn eru 
stoltir af því að vera KR-ingar. Ég held að þetta 
haldi að vissu leyti klúbbnum aðeins niðri líka. 
Menn eru of mikið að kíkja í baksýnisspegilinn 
og hugsa að við vorum einu sinni stórveldi. 
Stórveldi í mínum huga er þegar þessir 
hlutir fara saman: að vera stórveldi út af 
sögunni en jafnframt að vera stórveldi 
því framtíðin er svo ljós og maður ætlar 
sér alltaf lengra og er með stærri og meiri 
markmið heldur en hin liðin. Þetta er vonandi 
það sem er að gerast hjá KR með þessum 
uppbyggingarplönum og Akademíunni. Svo 
eru miklir snillingar sem eru KR ingar, formenn 
beggja Ríkisstjórnarflokkanna, Geir Haarde 
og Ingibjörg Sólrún eru KR ingar, Bubbi 
Morthens, Björn Jörundur, Gísli Marteinn og 
Mörður Árna. Það er fullt af þjóðþekktum 
einstaklingum sem allir vita að eru KR-ingar. 
Þú getur tekið einhvern annan sem er Framari 
og það myndi enginn vita að hann væri 
Framari. Egill Ólafs er mikill Framari en það 
veit það enginn. Fólk er svo stolt af því að vera 
KR ingar.“

Margir góðir leikmenn hafa verið fengnir til KR sem 
standa svo ekki undir væntingum eins og dæmin hafa 
sýnt. Orðið pressa er límt við KR þegar gengur ekki sem 
skyldi, finnur þú fyrir pressu?
„Já, já, ég finn þetta og ég er 
búinn að leggja höfuðið í bleyti 
undanfarið og ræða við marga 
góða menn um hvað þetta gæti 
verið. Þetta er víst ekkert alveg 
nýtt að við byrjum svona illa og 
það er almennt „andleysi“ sem er 
í raun ekki andleysi, menn vilja 
en bara geta ekki. Þetta hefur 
oft verið reyndin með leikmenn, 
t.d Gunni Odds var alltaf frábær í 
Keflavík en svo ekki í KR. Arnar og 
Bjarki voru ágætir í KR en fara svo 
á kostum nokkrum árum seinna í 
FH. Þetta er alltaf sama sagan en 
það er kannski engin ein skýring. 
Sumir þessara leikmanna fá ekki 
að vera þeir kóngar sem þeir hafa 
fengið að vera í öðrum liðum. 
KR hefur oft fengið menn sem 
hafa verið að standa sig rosalega 
vel í öðrum liðum, oftast minni 
liðum, liðum sem þeir hafa jafnvel 
þurft að halda uppi einir og 
nánast óstuddir. Svo koma þeir í 
KR og eru bara einn af mörgum 
góðum leikmönnum og geta ekki 
„egótrippað“ eins og þeir hafa 
gert annars staðar. Svipað með 

Pétur Marteinsson



7

Real Madrid, án þess að vera gera of miklar 
samlíkingar með KR og Real Madrid, að þá 
hafa þeir verið að fá stjörnur úr öðrum liðum 
og hafa verið aðalstjörnurnar þar, svo koma 
þeir í Real Madrid og eru þá einn af kannski 
5, 6 eða 7 stjörnunum þar og ná ekki að skína 
eins skært.“

En hvaðan kemur þessi margumtalaða pressa?
„Hún kemur frá mörgum stöðum. Hún kemur 
í fyrsta lagi frá vörumerkinu, KR er stórveldi 
og ætlar sér alltaf stóra hluti. Það var alveg 
ljóst að stefnan var sett á að vinna allt sem við 
tökum þátt í og við leikmenn tölum innbyrðis 
svoleiðis að við ætlum að vinna allt. Ég held 
að þessa pressa sé þannig að mönnum 
finnst eðlilegt að setja það markmið að vinna 
deildina, vegna þess að við vorum í 2. sæti 
í fyrra að þá er eðlilegt að stefna að því að 
gera betur. Pressan er líka þannig að það er 
ekki hægt að gera þetta hvernig sem er, KR 
verður að spila flottan fótbolta og gera þetta 
sannfærandi.
Það eru alltaf einhver vonbrigði. Maður heyrir 
þetta líka í æfingaleikjunum, við unnum 
flesta æfingaleikina og þegar við unnum þá 
var svona pínu “give me five” inni í klefa en 
þegar við töpuðum þessum 1-2 leikjum á 
undirbúningstímabilinu þá var allt vitlaust í 
hinum klefanum, það var eins og þeir væru að 
vinna dolluna. Þessi gleði fyrir hvern einasta 
leik, að vinna hvern einasta leik, er ekki til 
staðar. Það verður að breytast. Sjáðu bara 
Man.Utd sem eru búnir að vera á toppnum 

hrikalega lengi og eru algjörar stórstjörnur, 
þeir vinna Fullham úti og þeir fagna eins og 
þeir séu að vinna titil. Þetta þurfum við að fá 
inn hjá KR. Það skiptir öllu að hvert einasta 
stig, hvert einasta mark og hver einasti leikur 
sé skemmtilegur bara út af fyrir sig. Það er svo 
mikilvægt að menn berjist eins og ljón, og 
mæti í alla leiki eins og þeir séu úrslitaleikir.“

Pétur lék síðast á Íslandi árið 1995 og því var hann beðin 
um að meta boltann í dag og árið 1995. 
„Ég upplifði tíman í Fram þar sem Fram hafði 
verið reglulega á toppnum og verið sigursælir. 
Þarna voru menn eins og Pétur Ormslev 
og Gummi Steins og fleiri stórstjörnur. Ég 
geri mér ekki alveg grein fyrir því hvort 
fótboltinn á Íslandi hafi breyst svo mikið. Ég 
held jafnvel liðin vera hræddari í dag. Það er 
mikill varnarleikur spilaður alls staðar, nema 
hjá okkur. Við höfum gert tilraunir til að spila 
sóknarbolta og verjast hátt uppi en það hefur 
bara ekki heppnast sem skyldi. Ég hugsa að 
það séu fleiri góðir leikmenn í hverju liði, það 
eru stærri hópar, meiri breidd, en ekki eins 
góður fótbolti spilaður og var spilaður þá. 
Þá var Fram á toppnum iðulega, með Ásgeir 
Elíasson sem þjálfara og það var spilað út frá 
markmanni. Þá var spilaður fótbolti. Skaginn 
kemur svo inn og spilar mikinn fótbolta en 
þrátt fyrir að FH sé að vinna ár eftir ár þá finnst 
mér þeir ekki spila neitt skemmtilegan eða 
sannfærandi fótbolta.

Þegar þetta er skrifað eru fjórir leikir búnir og staða liðsins 
ekki í samræmi við væntingar allra sem koma að félaginu. 
En hvað er að angra ykkur?
„Við höfum farið út í smá aðgerðir til að reyna 
að létta aðeins stemninguna. Reyna að fá 
okkur til að einbeita okkur að hverjum leik 
fyrir sig. Simmi (Sigmundur Kristjáns) kom 
með hugmynd um að vera með viðbjóð 
vikunnar en það er sá sem er lélegastur í að 
hitta slánna. Þetta eru allskonar svona leikir 
til að reyna aðeins að dreifa huganum og fá 
okkur til að njóta okkar meira og fá þannig 
meira út úr leikmönnum. Þannig að þetta er 
allt skref í rétta átt og við erum allir samstíga í 
að vilja gera þetta. Það er búið að ræða þetta, 
það er búið að kryfja ástandið og vonandi er 
allt á uppleið hjá okkur.“

Að lokum Pétur, hvað viltu segja við stuðningsmenn KR?
„Ég vil segja það að ég var svo hughrifinn 
þegar ég fór á körfuna í vetur að ég hugsaði 
bara hvaða bull er þetta? Ég kem frá klúbbi 
með „supportive kultúr“, ég hlakkaði alltaf 
að fara inn á völlinn í Hammarby því ég vissi 
að ef það gengi illa og maður spilaði á móti 
leiðinlegum/erfiðum andstæðingi þá gat 
maður alltaf látið stuðningsmennina peppa 
sig upp. Ég segi bara „keep on going“, ég veit 
hvað þeir geta og ég yrði verulega ósáttur 
ef þeir halda ekki áfram að styðja við bakið á 
okkur þó að það gangi illa.“

Of spennandi dæmi
Pétur Marteinsson
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Mætum alltaf 
tvíefldir til leiks

Það er heilmikið verk sem þarf að 
vinna í kringum knattspyrnulið eins 
og KR.  Svo mikið að ákveðið var að 
stofna hlutafélag í kringum 2.- og 
meistaraflokk karla árið 1998 til þess 
að stýra fjármálahliðinni.  Fyrirtækið 
hlaut nafnið KR-Sport og er nú 
stjórnað af Jónasi Kristinssyni, KR-ingi 
í húð og hár.

„KR er auðvitað mitt stóra áhugamál.  Ég 
er búinn að vera óslitið í stjórninni í um 20 
ár, ætlaði að hætta 2000-2001 en staldraði 
stutt við og var beðinn um að koma og taka 
við formennsku í KR-sport,“ sagði Jónas 
þegar KR-blaðið innti hann eftir því af hverju 
hann hefði tekið við formannshlutverkinu.  
Hlutverk KR-Sport er auðvitað það að sem 
mest sé til af fjármagni í félaginu en það 
helst í hendur við árangur á vellinum.  „Það 
er fylgni á milli árangurs og aðsóknar og 
því kemur aðeins minna í kassann.  Núna 
þurfum við bara að ná góðri sveiflu í næstu 
umferðum til þess að koma KR-ingum uppúr 
þessari lægð sem allir KR-ingar eru í.  Það er 
auðvitað sjokk ef KR er ekki að standa sig, 
það eru gerðar aðrar kröfur í samfélaginu til 
okkar KR-inga en nokkurra annarra liða, það 
er bara þannig.  Sumum líður ekkert vel með 
þetta en öðrum líður vel með það, það er 
sem sagt sums staðar að menn elski það að 
hata KR og hlakki í sumum mönnum þegar 
illa gengur.  Við það verðum við að lifa og við 
þolum það alveg.  Það má ekki gleyma því að 
KR er sigursælasta knattspyrnulið Íslands og 
þó svo að það taki stundum aðeins dýfu þá 
kemur það alltaf aftur,“ sagði Jónas og bætti 
því við að síðan KR-Sport var stofnað hafa 
Íslandsmeistaratitlarnir orðið fjórir og einn 
bikarmeistaratitill bæst í sarpinn að auki.

Eins og frímerki miðað við Noreg
Rekstur knattspyrnufélags er ekki auðveldur 
á jafn litlu landi og Ísland er en tvennt 
getur orðið til þess að meiri peningur komi 
í kassann.  „Það má eiginlega segja að við 
séum góðir ef við náum að halda rekstrinum 
hér heima í kringum núllið og bónusinn 
er í rauninni að vera í Evrópukeppninni, 

þá fáum við hærri tekjur.  Best er auðvitað 
að verða meistarar, því að þar eru hærri 
greiðslur. Þessar greiðslur eiga að standa 
undir ferðakostnaði og öðrum snúningi í 
kringum svona leiki en Evrópukeppnin er 
það sem vegur þyngst í þessum rekstri hér, 
það leyfir okkur aðeins meira og við getum 
lifað lengur á þeim fjármunum sem við fáum 
þar.“  Þó svo peningar séu farnir að ráða miklu 
hér á landi líkt og alls staðar annars staðar í 
knattspyrnuheiminum segir Jónas muninn 
vera gríðarlega 
mikinn á Íslandi 
og í Evrópu.  
„Ef við berum 
okkur saman 
við Evrópu, 
England og 
meginlandið, 
þá erum við 
náttúrulega 
víðs fjarri, meira 
að segja ef við 
berum okkur 
bara saman 
við Noreg 
erum við eins 
og frímerki,“ 
sagði hann 
en bætti því 
þó við að nú 
á seinni árum 
séu nokkrir 
sem hafi nánast 
atvinnu af 
knattspyrnunni 
einni saman.
Eins og áður 
segir hefur 
Jónas verið 
með KR-ingum 
um langt skeið 
og vill hann sjá 
að menn leggi 
sig alla fram 
í leikina, geri 
menn það er 
ekkert hægt að 
kvarta undan 
þeim.  „Það er 
ekkert öllum 
gefið að fara í 
KR-búninginn, 
það eru 

sérvaldir menn og það er aðallega fyrir þá að 
standa sig.  Ef menn leggja sig fram og reyna 
að gera sitt besta þá er ekki hægt að gera 
meiri kröfur, svo eru það bara úrslitin sem 
koma í ljós.  Hvort KR mun vinna eitthvað á 
þessu ári verður auðvitað að koma í ljós en 
við mætum alltaf aftur tvíefldir til leiks.“
  

Jónas Kristinsson
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Teitur Þórðarson er á öðru ári sínu 
sem þjálfari KR eftir 29 ár erlendis 
sem atvinnumaður og þjálfari. 
Áhrifa Teits á íslenska knattspyrnu 
leyna sér ekki þó hann hafi aðeins 
stjórnað liðinu í eitt tímabil.

Íslandsmótið hefur ekki farið vel af stað fyrir 
KR en Teitur er engu að síður bjartsýnn og 
telur allt tal um fallbaráttu ótímabært.
 „Við erum með mjög gott lið. Ég er 
gríðarlega ánægður með leikmannahópinn 
en þetta hefur ekki dottið okkar megin í 
upphafi móts,“ sagði Teitur og bætir við, 
„það má vera að sjálfstraustið yfirgefi menn 
þegar þeir nýta ekki færin í upphafi leikja 
eins og við höfum gert en við komum okkur 
út úr slæmri stöðu í fyrra þegar lengra var 
liðið á mótið en nú. Við ætlum að snúa 
þessu það er engin spurning.“

Bjóst við meiri sóknarbolta
Líkt og í fyrra er byrjun Landsbanka-
deildarinnar ekki á þeim nótum sem KR-

ingar höfðu vænst. „Líkt og í fyrra reynum 
við að spila sóknarbolta í byrjun mótsins. 
Við höfum byrjað leikina vel en samt hefur 
þetta ekki fallið með okkur. Það þýðir að 
við getum ekki haldið áfram að gera það 
sem við höfum gert. Þegar við snérum 
þessu við í fyrra þá var það á kostnað 
sóknarfótboltans. Nú erum við komnir í þá 
stöðu að við verðum að sækja stig og ef það 
kemur niður á fegurð fótboltans þá verður 
að hafa það, stigin skipta öllu máli.“

Mega stuðningsmenn KR vænta mikilla 
breytinga í næstu leikjum?
„Það geta orðið einhverjar breytingar, bæði 
á spilamennsku og uppstillingu. Mér finnst 
spilamennskan ekki vera hrikalega léleg og 
það sem ég hef séð af öðrum liðum þá eru 
lélegu kaflarnir okkar betri en margt sem 
önnur lið hafa sýnt. Við erum gagnrýndir 
fyrir að spila ekki vel þar sem við tökum ekki 
stig. Ég hef ekki miklar áhyggjur og mun 
ekki gera byltingu á leikskipulaginu, það 
þarf ekki. Við verðum þó að gera hlutina 
aðeins öðruvísi til að sækja þessi stig.“

Teitur talaði um það á síðustu leiktíð að það 

þyrfti að fjölga í deildinni til að menn þyrðu 
að taka meiri áhættur og spila sóknadjarfari 
fótbolta. Nú fellur aðeins eitt lið sem ætti 
að skapa meira frelsi en þrátt fyrir það spila 
flest lið enn varfærnislegan fótbolta. „Ég 
vonaði að það yrði breyting á en svo virðist 
ekki vera miðað við fyrstu leiki mótsins. 
Liðin hafa ekki spilað betri sóknarfótbolta. 
Þetta er eflaust eitthvað sem tekur tíma að 
þróa. Það er enginn slökkvari eða kveikjari 
sem stjórnar því hvernig fótbolta liðin spila. 
Lið sem eru vön að spila varnarbolta breyta 
þessu ekki í einni svipan.“

Teitur sér þrátt fyrir þetta ákveðna 
breytingu á íslenskri knattspyrnu, breytingu 
sem Teitur á mikinn heiður að. „Mér finnst 
liðin mæta betur undirbúin í ár en í fyrra og 
eru þau í betra formi nú. Undirbúningurinn 
hefur verið aðeins öðruvísi og æfa flest 
liðin meira. Mér finnst líka meira lagt upp 
úr undirbúningsmótunum og ef þessi 
þróun heldur áfram verður það lyftistöng 
fyrir fótboltann. Það er ekki ólíklegt að 
við höfum haft einhver áhrif á þetta. Ég 
sé í raun sömu þróun hér núna og ég 
sá í Noregi upp úr 1993 og næstu ár á 

Meiri kröfur 
gerðar til KR

„Það er enginn spurning að 
gerðar eru meiri kröfur til 
leikmanna KR en leikmanna 
í nokkru öðru félagi. “

Teitur Þórðarson
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eftir. Þá voru liðin ekki atvinnumannalið 
heldur hálfatvinnumannalið og það 
er eitthvað sem ég sé að er að gerast 
hér. Það er stutt í að einhver lið hér 
verði hálfatvinnumannalið og jafnvel 
heilatvinnumannalið. Það er þó langt í að 
við getum státað af atvinnumannadeild eins 
og er í Skandínavíu.“

Akademían fer vel af stað
KR fór af stað með Akademíu fyrir 15 til 19 
ára knattspyrnumenn í ágúst síðastliðnum 
og er Teitur ánægður með hvernig hún 
hefur farið af stað. „Það er ekki komin mikil 
reynsla á þetta starf en þetta hefur farið vel 
af stað og gengið mjög vel. Veturinn var 
miserfiður fyrir leikmenn eins og gengur og 
gerist. Sumir áttu erfitt með að samræma 
það mikla álag sem þessu fylgir og náminu 
og þurftu að hætta en fyrir aðra leikmenn 
gekk þetta mjög vel.“

Leikmenn Akademíunnar æfa tvisvar á dag 
þrjá daga vikunnar auk æfinga og leikja 
aðra daga. „Það er auðvitað gríðarlegt álag 
sem fylgir þessu en þetta kemur til með að 
gefa þessum strákum frábæran grunn sem 

knattspyrnumenn. Við eigum svo eftir að 
fara fyrir yfir stöðuna þegar árinu lýkur og 
sjá hvað við viljum gera öðruvísi bæði með 
æfingar og annað.“ 

„Aðalþjálfari Akademíunnar Úlfar Hinriksson 
er ekki bara frábær þjálfari með unga 
leikmenn heldur er hann líka kennari 
að mennt og hefur því mikla getu til að 
stýra drengjunum á réttar brautir bæði í 
fótboltanum og náminu,“ sagði Teitur sem 
segir framtíð KR bjarta sé Akademían langlíf.

KR tekur þátt í Evrópukeppni félagsliða í júlí 
og vonandi fram eftir hausti. Teitur vonast til 
að KR nái viðunandi árangri þar. „Ég vona að 
við komum okkur í gegnum tvær umferðir 
hið minnsta. Við vitum að það er erfitt og fer 
það mikið eftir úrdrættinum. Það eru mörg 
af bestu liðum Skandínavíu og Austur-
Evrópu í pottinum sem eru erfið viðureignar. 
Eins og fyrirkomulagið er núna þurfum við 
að komast í gegnum tvær umferðir til að 
eiga möguleika á að mæta öflugum liðum 
úr stærstu deildum Evrópu og því ólíklegt 
að fá slík lið. Draumurinn er að komast í 
gegnum tvær umferðir og mæta þar stóru 

liði sem laðar marga áhorfendur á völlinn.“

Mikið hefur verið rætt um það í þjóðfélaginu 
að leikmenn KR þurfi að hafa sterkari 
taugar en leikmenn annarra liða vegna 
þeirrar pressu sem fylgir því að klæðast 
röndóttu treyjunni. „Það er engin spurning 
að gerðar eru meiri kröfur til leikmanna 
KR en leikmanna í nokkru öðru félagi. Ef 
menn ætla að spila fyrir KR verða þeir að 
tækla það. Við erum svo heppnir að að allir 
hafa áhuga á KR og það á að vera jákvætt 
fyrir okkur og nýtast til góðra hluta en 
ekki að skapa einhverja hræðslu hér. Fyrir 
stráka sem hafa aldrei kynnst slíku eru 
þetta viðbrigði og verða þeir að vinna sig 
í gegnum það. Þá verður allt í fína lagi,“ 
sagði Teitur sem vildi að lokum segja 
stuðningsmönnum hve leiður hann er yfir 
því að liðið hafi ekki náð í fleiri stig í upphafi 
móts. „Ég vil líka ýta því að fólki að ef það er 
einhvern tíman sem liðið þarf á stuðningi að 
halda þá er það núna.“

Meiri kröfur 
gerðar til KR

Teitur Þórðarson
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Helena Ólafsdóttir

Helena Ólafsdóttir hefur þjálfað 
meistaraflokk kvenna hjá KR síðan 
í júlí 2005 þegar hún tók við af Írisi 
Eysteinsdóttur. Helena er KR-ingur 
í húð og hár en hún lék 275 leiki 
með KR á árunum 1986-1991 og 
1993-2001 og skoraði í þeim 222 
mörk. Helena er bjartsýn á tímabilið 
enda kvennalið KR sterkt og með 
góða blöndu af reynslumiklum 
leikmönnum og ungum og 
efnilegum stelpum.

KR hefur farið vel af stað í sumar og er með 
fullt hús stiga eftir þrjá erfiða leiki. „Mótið 
fer mjög vel af stað. Við erum með stóran 
og góðan hóp og er full ástæða til bjartsýni 
í Vesturbænum. Það búast allir við því að 
Valur vinni mótið en ég held að það sé  
hægt að sigra Val. Við ætlum okkur í það 
minnsta að vera í toppbaráttu en það er 
kominn tími á titla hjá KR,“ sagði Helena um 
væntingar sumarsins en hún vill ekki spá of 
mikið í Val fyrr en liðin mætast í júlí.

Spennandi sumar framundan
Landsbankadeild kvenna hefur orð á sér 
fyrir að vera óspennandi en getumunur á 
bestu og slökustu liðunum hefur verið mikill 
í gegnum tíðina. Helena er ekki sátt við 
þennan stimpil og segir kvennafótboltann 
vera á réttri leið á Íslandi. „Ég held að mótið 
verði spennandi í ár og meira af óvæntum 

úrslitum en oft áður. Þau lið sem 
talin eru veikari hafa bætt sig og 
farið þá leið að sækja útlendinga 
sem styrkja liðin mikið. Það hefur 
sýnt sig í fyrstu leikjum sumarsins 
að maður þarf að vera á tánum í 
öllum leikjum sínum eigi ekki illa 
að fara.“

Hinn mikli getumunur á liðum 
Landsbankadeildar kvenna 
hefur staðið íslenskri kvenna 
knattspyrnu fyrir þrifum undanfarin 
ár og það er nauðsynlegt fyrir 
framþróun deildarinnar og ekki síst 
landsliðsins að nú verði breyting 
á. „Við þurfum jafnari leiki fyrir 
landsliðsstelpurnar. Við finnum það 
þegar við leikum erlendis að þar 
eru leikmenn sterkari og meiri hraði 
í leikjunum. Við þurfum að koma 
deildinni upp á hærra plan og það hefst 
með því að gera meiri kröfur til stelpnanna 
hér heima, félögin þurfa að vinna í því.“

Þessa vinnu segir Helena flest félög vera 
komin í á fullum krafti. „Liðin vilja leggja 
vel uppúr kvennaliðunum í dag. Liðin vilja 
flagga kvennaliði í fremstu röð og eru farin 
að leggja meiri pening í þetta með því að 
kaupa erlenda leikmenn og annað. Mér 
finnst viljinn til að gera vel vera meiri en 
áður var. Mér finnst þessi umfjöllun um að 
kvennadeildin sé óspennandi ósanngjörn 
á köflum því ekki hefur karladeildin verið 
meira spennandi síðustu ár.“

Það þarf áhorfendur á kvennaleikina líka
Helena segir kvennaliðið fá góðan stuðning 
frá KR en aftur á móti mættu áhorfendur 

fjölmenna meira á leiki 
liðsins. „Það er mjög gott 
fólk sem vinnur í kringum 
okkur hér hjá KR en það 
verður að hafa í huga 
að það er rík hefð fyrir 
karlaliðinu í Vesturbænum 
og kvennaliðið fær ekki 
mjög mikla athygli. Þar 
getum við alltaf bætt okkur. 
Fólk mætti sýna stelpunum 
meiri áhuga en það gerist 
alltaf með góðu gengi. 
Það er líka okkar að standa 
okkur á vellinum og vera 
duglegar að smala vinum og 
ættingjum á völlinn.“

Umfjöllun um íslenska kvennaknattspyrnu 
í fjölmiðlum er til skammar og það er 
þrátt fyrir að helsti styrktaraðili íslenskrar 
knattspyrnu, Landsbankinn, hafi 
staðið sig mjög vel í sínu kynninga- og 
auglýsingastarfi. „Ég er mjög sátt við 
Landsbankann sem gerir báðum deildum 
hátt undir höfði. Ég myndi aftur á móti vilja 
sjá umfjöllunina í blöðunum meiri. Þar hefur 
orðið mikil afturför. Blöðin sína okkur mjög 
lítinn áhuga sem er miður.“

KR hefur löngum lagt metnað sinn í 
að gefa ungum og efnilegum stelpum 
tækifæri enda ótrúlegur fjöldi af öflugum 
fótboltakonum komið frá KR. „Í okkar 22 
manna leikmannahópi eru 9 stelpur úr 
öðrum flokki. Við erum núna með fína 
blöndu af efnilegum stelpum og reyndari 
því við fengum Eddu Garðarsdóttur og 
Ólínu Viðarsdóttur til liðsins auk þess að 
Hrefna Jóhannesdóttir er komin aftur. Þær 
auka reynsluna í hópnum en hana vantaði 
í fyrra. Við höfum reyndar verið óheppnar 
með meiðsli í upphafi móts og lent í 
erfiðum meiðslum og því höfum við ekki 
náð að stilla upp öllum okkar leikmönnum 
þannig að við erum aðeins að fikra okkur 
áfram með réttu blönduna. Við erum með 
stóran hóp og maður þarf að vera með 
meira en 11 leikmenn til að vinna svona 
mót. Ég er bjartsýn þrátt fyrir þetta, við 
erum með mikla samkeppni sem á að gera 
leikmennina betri,“ sagði Helena sem vildi 
að lokum hvetja KR-inga til að vera duglega 
að mæta á völlinn hjá stelpunum líka. „Það 
þarf að gera heimavöllinn sterkari með fleiri 
áhorfendum í stúkunni.“

Kominn tími á titla
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Rúnar Kristinsson er loksins kominn 
heim aftur í KR eftir tólf ára farsælan 
feril sem atvinnumaður í Svíþjóð, 
Noregi og nú síðast Belgíu. KR-blaðið 
tók tal af Rúnari þar sem hann var í 
Belgíu að ganga frá flutningi sínum 
heim til Íslands.

Rúnar hóf atvinnumannaferil sinn hjá Örgryte 
í Svíþjóð seint á árinu 1994. Þaðan lá leiðin til 
Lilleström í Noregi sumarið 1997 en síðustu sjö 
árin hefur hann leikið með Lokeren í Belgíu. 
Það voru því tæp 13 ár frá því að Rúnar lék 
síðast með KR þegar hann kom inná í leik KR 
og Vals 24. maí.

Er ekki erfitt að yfirgefa Belgíu eftir öll þessi ár?
„Því er ekki að neita. Ég hef verið hér lengi og 
þekki mikið af fólki hérna. Maður hefur kynnst 
lífinu hér vel og líkað mjög vel. Hér er margt 
öðruvísi en heima sem er erfitt að kveðja en 
það eru plúsar og mínusar hér eins og annars 
staðar sem maður verður að vega og meta.

Var búinn að gleyma 
vallaraðstæðum Íslandi
Þó Rúnar eigi eflaust eftir að sakna margra 
hluta í Belgíu þá hlakkaði hann mikið til að 
koma heim. „Það er mjög gott að vera loksins 
kominn heim aftur og það heim í KR. Það er 
margt sem hefur breyst sem er gaman að sjá 
en það skemmtilegasta er að koma í KR og 
hitta strákana og ekki síst að tala íslensku í 
búningsklefanum. Öll umgjörðin hjá félaginu 
hefur einnig breyst til hins betra. Það er vel 
hugsað um alla leikmenn og ekkert hægt að 
kvarta yfir aðstæðum leikmanna.“

Þegar þetta er skrifað voru fjórar umferðir 
búnar í Landsbankadeildinni og hafði 
Rúnar komið við sögu í tveimur leikjum 
Íslandsmótsins. „Það er mjög erfitt fyrir mig 
að meta íslenska boltann eftir bara tvo leiki. 
Það sem sló mig mest er að vellirnir hafa 
ekkert batnað frá því ég var heima síðast. 
Það eru gerðar einhverjar væntingar til mín 
en ég á jafn erfitt með að hemja boltann við 
þessar vallaraðstæður eins og aðrir leikmenn. 
Þetta batnar vonandi þegar líður á sumarið. 
Maður hefur ekki vanist þessu erlendis síðustu 
12 árin. Þar eru vellirnir allir mikið betri og 
myndi ég segja að aðstæðurnar væri helstu 
munurinn á íslensku deildinni og þeim sem 
ég lék í. Það var smá áfall að upplifa þetta 
aftur en þetta venst vonandi fljótlega,“ sagði 
Rúnar og ekki laust við að honum hlýni um 
hjartaræturnar að upplifa aðstæður á Íslandi 
á ný.

Þó það sé of snemmt fyrir Rúnar að meta 
íslenska boltann er hann viss um að íslenskum 
fótbolta hefur fleygt fram frá því hann lék hér 
síðast sumarið 1994. „Öll þessi fótboltahús 
stuðla að framförum, það er öruggt. Ég tók 
eftir mörgum góðum og efnilegum strákum 
í þessum tveimur leikjum sem ég hef spilað. 
Ég sé einnig að allir leikmennirnir eru í góðu 
formi og úthaldi. Þeir æfa meira en áður og 
á gervigrasinu eru þeir að æfa við góðar 
aðstæður allt árið þannig að það er eiginlega 
synd að þegar mótið byrjar fara strákarnir út 
af sléttu gervigrasinu á ósléttan grasvöll og í 
raun mun verri aðstæður. Gervigrasið er aldrei 
óslétt.“

Mestar kröfur gerðar til KR
Gengi KR í upphafi móts hefur ekki verið 
eins og best verður á kosið. Eins og öllum 
KR-ingum þá kemur þessi staða Rúnari mjög 
á óvart. „Það væri eitthvað að ef maður 
hefði búist við þessu. Við verðum þó að taka 
þessu, vinna úr, bæta spilamennskuna og 
hefja stigasöfnun. Ég vil ekki vera of harður á 
spilamennskuna þó maður sjái sagnir í ýmsum 
blöðum. Við erum með marga leikmenn sem 
hafa staðið sig vel hjá öðrum liðum en það er 
ekki sjálfgefið að spila góðan fótbolta, sama 
hvaða leikmenn eru í liðinu. Þetta er heldur 
ekki auðvelt fyrir KR þar sem þau lið sem koma 
á KR-völlinn reyna ekki að sækja mikið. Þau 
verjast og sparka boltanum fram og fá svo 
hrós fyrir að berjast vel því liðið sigraði. KR 
fær skammir fyrir að spila ekki nógu góðan 
fótbolta þó við séum með boltann megnið af 
leiknum. Þetta er svona á Íslandi. Það hlakkar í 
mörgum þegar illa gengur hjá KR og svoleiðis 
hefur það alltaf verið. Mér þykir þetta frekar 
fyndið.“

“Miðað við umfjöllun fjölmiðla er ætlast til að 
KR spili góðan fótbolta og vinni flesta leiki. Það 
eru gerðar mikla kröfur til KR og meiri kröfur til 
KR en annarra liða,“ sagði Rúnar enda hefur KR 
löngum verið flaggskip íslenskrar knattspyrnu.

Eitt tímabil eða fleiri?
Rúnar hefur nýlokið við að leika langt og 
strembið tímabil í Belgíu en hann segist ekki 
finna fyrir þreytu þrátt fyrir erfitt tímabil hjá 
Lokeren. “Ég er í ágætis formi. Það hefur þó 
verið betra þar sem ég meiddist þegar tvær 
vikur voru eftir af mótinu í Belgíu og gat því 
ekki æft sem skyldi þó ég hafi spilað síðasta 
leikinn í mótinu. Ég hef unnið í því að koma 
mér í það form sem ég á að mér að vera í en 
það eru einhverjir dagar í það. Líkaminn er líka 
farinn að segja til sín. Maður er lengur að jafna 
sig eftir hvern leik og þarf ég að hugsa betur 
um líkamann en á mínum yngri árum.“

„Það er þó engin þreyta eftir tímabilið í Belgíu. 
Tímabilið var fyrst og fremst andlega erfitt,“ 
sagði Rúnar en Lokeren bjargaði sér frá því 

að leika umspilsleik um fall í síðasta leik 
tímabilsins. „Tilhlökkunin um að koma aftur í 
KR var líka mjög mikil og yfirvinnur alla þreytu. 
Löngunin í að spila með KR hefur veitt mér 
aukakraft. Ég hlakkaði til að spila með nýjum 
mönnum við aðrar aðstæður en ég hef átt að 
venjast. Mér hefur alltaf þótt gott að breyta 
um umhverfi og hef ég bætt mig í hvert skipti 
sem ég gerði það. Mig langaði að taka eitt 
tímabil með KR en allt frá því ég fór út frá KR 
hafa menn beðið mig á hverju ári um að enda 
ferilinn með KR og leika eitt tímabil. Ég hef 
ekki tekið ákvörðun um það hvort ég standi 
við það og leiki bara eitt tímabil með KR og 
hætti svo, maður á aldrei að segja aldrei þó ég 
lofi engu.“

Eins og áður segir lék Rúnar í rúm 12 ár 
erlendis við góðan orðstír. Hvað stendur 
uppúr á ferlinum?
„Það er erfitt að segja. Ég hef alltaf tekið 
ágætis skref í hvert skipti sem ég breytti um 
umhverfi sem var ekki oft. Ég lærði mjög 
mikið fyrsta árið í Svíþjóð þar sem ég náði 
upp líkamlegum styrk og úthaldi. Ég bætti 
mig að sama skapi mikið þegar ég fór yfir til 
Noregs og taldi mig í stakk búinn við að takast 
á við meginlandsboltann í Belgíu þegar ég fór 
þangað eftir dvölina í Skandínavíu, sem ég 
held að hafi komið á daginn. Þetta voru allt 
góð stökk. Það er í raun ekkert sem ég sé eftir 
á ferlinum þó það hefði verið gaman að spila 
í stærri deildum og með stærri liðum. Maður 
þarf að vera á réttum stað á réttum tíma og 
með rétta menn í stúkunni þegar maður sér 
sig vel komast enn lengra. Ég hef átt eitt eða 
tvö mjög góð tímabil með öllum liðunum 
sem ég spilaði með þar sem liðið stendur sig 
mjög vel. Gott gengi liðsins hefur alltaf skipt 
mig meira máli en eigin leikur. Það kemur líka 
alltaf saman að ef liðinu gengur vel þá eru 
einstaklingarnir að blómstra líka. Það eru allir 
11 leikmenn liðsins sem ráða úrslitum.“

Rúnar vildi að lokum hvetja alla KR-inga til að 
fjölmenna á völlinn þó illa gangi. „Ef einhvern 
tíman er þörf á stuðningsmönnum KR, sem 
eru mjög margir, er það nú. Ef hjartað slær 
hratt með KR er núna tíminn til að mæta á 
völlinn. Leikmenn þurfa frekar á stuðningi 
að halda þegar illa gengur en þegar allt er í 
blóma. Þetta vita KR-ingar sem hafa iðulega 
stutt liðið vel. Við höfum allt til alls til að 
snúa genginu við, leikmennina, þjálfarann 
og aðstæðurnar. Við þurfum bara einn sigur 
til að snúa þessu. Við megum að sama skapi 
ekki horfa of langt fram á veginn. Núna 
er ekki tíminn til að horfa á efstu liðin, við 
þurfum að vinna nokkra leiki og sjá hvert 
það fleytir okkur. Svo má alls ekki gleyma 
Evrópukeppninni og bikarkeppninni. Það má 
ekkert afskrifa.“

Rúnar Kristinsson
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Fyrirliðinn

Eftir að hafa keyrt á milli Reykjavíkur 
og Akraness á æfingar og leiki í sex 
ár ákvað varnarjaxlinn Gunnlaugur 
Jónsson að nú væri nóg komið 
og kominn tími til þess að breyta 
aðeins til, velja sér nýtt lið á 
höfuðborgarsvæðinu.  Að sjálfsögðu 
varð KR fyrir valinu.  

„Ég sé ekki eftir þeirri ákvörðun,“ segir 
Gunnlaugur þegar KR-blaðið spyr hann að 
ástæðunni fyrir því að hann söðlaði um og 
ákvað að ganga til liðs við KR.  Hann var 
þó ekki á því að það hafi verið lykilatriði 
að þjálfarinn væri ofan af Skaga eins og 
hann sjálfur.  „Ég leit á allan pakkann hjá 
félögunum sem mér stóð til boða að fara í og 
að sjálfsögðu kitlaði það mig að Teitur væri að 
þjálfa hér, hann var búinn að vera erlendis það 
lengi að það hafði mikið að segja að koma til 
hans.  Hann er reynslumesti íslenski þjálfarinn, 
búinn að þjálfa erlendis í rúmlega 20 ár, það 
hvort hann væri Skagamaður eða annað skipti 
ekki máli en þessi reynsla og að hann hafði 
ekki séð mig áður skipti mig meira máli.“

Tökum einn leik fyrir í einu
Gunnlaugur er að sjálfsögðu vonsvikinn með 
upphaf tímabilsins hjá KR enda uppskeran 
verið verulega rýr.  Hann telur liðið vera mun 
betra en það hefur sýnt.  „Liðið er mjög vel 
skipað, það er samkeppni um allar stöður og 
eðlilega ættum við að vera með alveg frábært 
lið.  Einhverra hluta vegna höfum við ekki 
náð að finna taktinn í þessum fyrstu leikjum 
og höfum verið ansi sveiflukenndir, höfum 
átt fína kafla en höfum dottið niður á milli 
og misst niður forystu.“  Hann telur engan 
sérstakan þátt eiga orsökina að slöku gengi 
liðsins hingað til heldur þurfi allir að líta í eigin 
barm og taka sig á.  „Við erum bæði að gefa 
aulamörk á okkur og höfum glutrað fullt af 
tækifærum.  Heilt yfir hefur kannski örlítið 
stemningsleysi og skortur á sjálfstrausti hrjáð 
okkur.  Við ákváðum það eftir síðasta leik að 
nota þessa rúmu viku fyrir Skagaleikinn til 
þess að rífa upp stemninguna, ég vona að 
það takist og við komumst á það flot sem við 
viljum.
Það er oft gott að hafa stutt á milli leikja til 

þess að rífa sig upp á milli þeirra en eftir slakt 
gengi í svona fjögurra leikja törn er auðvitað 
gott að fá tæpar tvær vikur til að undirbúa 
liðið af því að það er andlegi hlutinn sem 
þarf að vinna við.  Við eru allir mjög góðir 
knattspyrnumenn en þurfum aðeins að vinna 
í andlegu hlutunum og sjálfstraustinu og þess 
vegna er svolítið gott að fá að vera aðeins í 
friði og vinna í okkar málum.“

Markmið liðsins fyrir þetta tímabil var að 
sjálfsögðu að gera atlögu að titlinum en nú 
þurfa menn að endurskoða það markmið.  
„Við enduðum í 2. sæti í fyrra og það er 
auðvitað sjálfgefið að við ætluðum að gera 
betur en það.  Í ljósi stöðunnar eftir þessa 
fjóra leiki þá held ég að við þurfum að leggja 
allt titlatal til hliðar og hreinlega fara í gamla 
frasann að taka bara einn leik fyrir í einu og 
reyna að hífa liðið upp,“ sagði Gunnlaugur og 
mátti greina töluverð vonbrigði í róm hans 
enda alltaf pirrandi þegar settum markmiðum 
er ekki náð.

Rúnar á eftir að láta meira að sér kveða
Ekki var hægt að ræða við fyrirliðann án 
þess að spyrja hann út í þjálfara liðsins, Teit 
Þórðarson.  Teitur hefur mikla reynslu af 
þjálfun í Skandínavíu og víðar og er líklega 
reynslumesti þjálfari okkar Íslendinga og því 
mikill hvalreki á fjörur íslenskrar knattspyrnu.  
Það sem hefur líklega reynst erfiðast fyrir Teit, 
að Gunnlaugs mati, var að átta sig á muninum 
á atvinnu- og áhugamennsku.  „Hann kemur 
með ákveðnar áherslur inn í íslenska boltann 
sem hann þarf að fóta sig með.  Hann byrjaði 
að æfa miklu meira en hafði gengið og gerst 
áður og það fór auðvitað misjafnlega í menn.  
Hann hefur kannski lært það á sínu fyrsta 
tímabili að það er ekki hægt að gera alveg 
sömu kröfur hér og í atvinnumannadeildum 
í Skandínavíu en hann er að taka skrefið fram 
á við og það er engin spurning að hann hefur 
sett mark sitt á deildina.  Hin liðin eru farin að 
æfa meira en áður sem svar við honum,“ sagði 
Gunnlaugur sem hefur unnið með mörgum 
þjálfurum, bæði hér heima og erlendis. 
Gunnlaugi líst mjög vel á það sem Teitur hefur 
gert fyrir félagið og minntist sérstaklega á 
knattspyrnuakademíuna sem hann hefur sett 
á fót hjá félaginu.  „Hugsunin á bakvið hana er 
alveg meiriháttar og ef KR-ingar halda sér við 
þau markmið sem sett eru upp þar á hún eftir 
að skila upp strákum sem eiga eftir að setja 

mark sitt á íslenska fótboltann á næstu árum.“

KR-blaðið vék sér þá að spurningum um 
annan mann sem snúinn er aftur eftir fjölda 
ára ytra, leikmann að þessu sinni.  Rúnar 
Kristinsson sneri aftur til KR eftir 12 ára dvöl 
í atvinnumennsku en hefur ekki enn komist 
almennilega inn í liðið enda kannski lítið að 
marka allra fyrstu leikina og hefur Gunnlaugur 
ekki miklar áhyggjur af honum.  „Rúnar er 
auðvitað frábær fótboltamaður og hefur 
sýnt fína takta í síðustu leikjum.  En hann 
var að klára tímabilið í Belgíu og kemur svo 
beint inn í íslenska boltann.  Það hefur alveg 
sýnt sig að atvinnumenn hafa ekkert komið 
beint úr atvinnumennskunni og verið bestu 
mennirnir á vellinum.  Hann verður bara betri 
þegar líður á. Hann á eftir að þekkja inn á aðra 
leikmenn og ég held að hann hafi ekki einu 
sinni þekkt öll nöfnin þegar hann kom inná 
í fyrsta leiknum.  Hann á eftir að láta meira 
að sér kveða þegar líður á tímabilið,“ sagði 
Gunnlaugur en miklar væntingar hafa verið 
gerðar til Rúnars og Péturs Marteinssonar 
sem einnig sneri til landsins eftir mörg ár í 
atvinnumennsku.

  „Þetta er sambland margra þátta,“ segir 
Gunnlaugur þegar blaðamaður innti hann 
eftir því hvað hann héldi að ylli góðu gengi 
Fimleikafélagsins úr Hafnarfirði.  „Það er 
auðvitað svakalegt sjálfstraust búið að 
byggjast upp hjá þeim eftir þriggja ára 
samfellda sigurgöngu nánast og láta engan 
bilbug á sér finna.  Það fylgir þessum liðum 
líka að þau ná að kaupa í þær stöður sem 
detta út og þetta er nákvæmlega það sem 
gerðist á Akranesi fimm ár í röð.  Menn fá 
það á tilfinninguna að þeir geti ekki tapað og 
knattspyrnuliðið er mjög gott líka, þeir eru 
bæði mjög góðir sóknarlega og varnarlega.“

Gunnlaugur telur KR þó vera með meira en 
nógu gott lið til þess að vinna FH og það sé 
löngu kominn tími til þess að FH tapi fyrir 
Vesturbæjarstórveldinu.  Það munaði litlu 
í fyrra en nú er komið að því.  „Við getum 
gert hvaða liði sem er skráveifu, við erum 
hvergi bangnir og hlökkum auðvitað til að 
taka á móti FH-ingum.  Þeir eru eins og ég 
sagði með besta lið á landinu og hafa verið 
Íslandsmeistara þrjú ár í röð og það er kominn 
tími til þess að vinna þá, við hefðum átt að 
gera það á útivelli í fyrra en tókst að klúðra því 
á ótrúlegan hátt.“

Þurfum að hífa 
okkur upp
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Allt um Simma

Fullt nafn: 
Sigmundur Kristjánsson.

Aldur: 
23. ára.

Maki?
 Nei.

Uppáhalds matur?
 Lambalundir.

Besti skyndibitinn? 
Nonnabiti.

Uppáhalds sjónvarpsefni? 
Friends.

Besta bíómyndin?
Angels in the Yellow City.

Lélegasta bíómyndin?
It’s Pat.

Uppáhalds hljómsveit/tónlistarmaður?
Hljómsveitin Edrú.

Besta útvarpsstöðin?
KR útvarpið.

Uppáhalds drykkur? 
Kók.

Með hvaða liði myndir þú aldrei spila?
Leikni.

Besti samherjinn?
Hideaki Takefusa.

Verst klæddi 
samherjinn? 
Óskar Hauksson, 
skoppari úr 
Njarðvík.

Erfiðasti 
andstæðingur? 
Steinþór Gíslason, 
Val.

Auðveldasti 
andstæðingur? 
Davíð Þór, FH.

Uppáhalds lið á 
Englandi?
 Man.Utd.

Uppáhalds 
knattspyrnumaður? 
Ryan Giggs.

Besti leikmaður KR fyrr og síðar? 
Einsi Dan.

Besti leikmaður Íslands fyrr og síðar? 
Eiður og Ásgeir Sigurvinsson.

Efnilegasti leikmaður landsins?
 Ágúst Gylfason.

Grófasti leikmaður deildarinnar? 
Davíð Þór Viðarsson var alltaf grófur í 
húðinni en hefur skánað mikið.

Besti íslenski íþróttamaðurinn? 
Guðjón Valur var síðast valinn.

Besti íþróttafréttamaðurinn? 
Gaupi.

Hvaða íþrótt myndir þú æfa ef þú værir ekki 
í fótbolta?
 Handbolta.

Besti þjálfari sem þú hefur haft? 
Hans Sævar Sævarsson.

Simmi
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Allt um Emblu
Fullt nafn:
Embla Sigríður Grétarsdóttir.

Aldur:
25.

Maki? 
Á kærasta sem heitir Jón.

Uppáhalds matur? 
Humarsalatið hans pabba og vel blóðug 
nautasteik.

Besti skyndibitinn? 
Pylsa á Select með kartöflusallati.

Uppáhalds sjónvarpsefni? 
Rome, Heroes, Nip Tuck og Fóstbræður.

Besta bíómyndin? 
Kill Bill, Sin City og nýja skautamyndin með 
Will Farrell og „Napoleon dynamite“ gaurnum! 

Lélegasta bíómyndin? 
Það eru svo margar en það sem poppar upp 
núna er t.d Snakes on a plane. 

Uppáhalds hljómsveit/
tónlistarmaður?
Ég hlusta á allt.

Besta útvarpsstöðin? 
Fm 957 og Útvarp Latibær fær 
mann stundum til að brosa.

Uppáhalds drykkur? 
Ískalt kók og rauður kristall.

Með hvaða liði myndir þú aldrei 
spila? 
Medila frá Noregi.

Besti samherjinn? 
Hrefna Hó er best annars eru allar 
KR stelpurnar yndi.

Verst klæddi samherjinn? 
Klárlega Agnes Árnadóttir, 
klæðist alltaf sömu vel skítugu 
strákabuxunum .

Erfiðasti andstæðingur? 
Svetlana sem var í ÍBV.

Auðveldasti andstæðingur? 
Sara Fönn 

Jóhannesdóttir, var á 
skotskónum í Þór/KA/KS á 
sínum tíma.

Uppáhalds lið á Englandi? 
Man Utd.

Uppáhalds 
knattspyrnumaður? 
Ronaldo í Man U og svo 
finnst mér Steven Gerrard 
helvíti góður þó hann sé í 
röngu liði!!  

Besti leikmaður KR fyrr og 
síðar? 
Bjarni Fel.

Besti leikmaður Íslands 
fyrr og síðar? Andrea 
nokkur Færseth.

Efnilegasti leikmaður 
landsins? 
Klárlega Katrín Ómars svo 

fylgir Margrét Lára fast á hæla hennar, já og 
auðvitað Agnes litla hún fer brátt að ryðja öllu 
um koll.

Grófasti leikmaður deildarinnar?
Hugsanlega Jóna í Stjörnunni.

Besti íslenski íþróttamaðurinn? 
Eiður Smári og Ragna Ingólfs badminton gella.

Besti íþróttafréttamaðurinn? 
Það veit ég ekki, bara Gummi Ben.

Hvaða íþrótt myndir þú æfa ef þú værir ekki í 
fótbolta?
 Fimleika.

Besti þjálfari sem þú hefur haft? 
Hef haft nokkra góða: Ejup Puriservich (ekki 
alveg klár á stafsetningunni) Mark McKever, 
Vanda Sigurgeirs og ekki má gleyma Helenu 
fögru Ólafsdóttur.

Embla
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KR Akademían vinnur hörðum 
höndum að því að framleiða 
stjörnur framtíðarinnar. Ein 
þeirra er varnarmaðurinn Eggert 
Rafn Einarsson sem þrátt fyrir að 
vera aðeins 17 ára gamall hefur 
þegar setið á varamannabekk KR í 
Landsbankadeildinni.

Eggert segist mjög ánægður með að hafa 
fengið tækifæri hjá KR svona ungur enda erfitt 
að komast að hjá stórliði eins og KR. Teitur 
Þórðarson þjálfari KR segir hann hafa tekið 
miklum framförum í Akademíunni og spilar 
Akademían stórt hlutverk í því að stutt sé í að 
Eggert leiki sinn fyrsta leik með félaginu. „Það 
er mjög gott að æfa með Akademíunni. Við 
æfum vel og það er fínt starf í kringum þetta. 
Fáum góðar aukaæfingar. Það tekur á að æfa 

svona oft en þetta skilar sér,“ sagði Eggert 
en Akademían æfir tvisvar á dag þrjá daga 
vikunnar auk þess að æfa eða keppa aðra daga 
vikunnar.

Eggert getur ekki neitað því að hann hafi 
tekið framförum í vetur. „Maður lærir mikið í 
Akademíunni en ég held ég hafi lært mest á 
að æfa með aðalliðinu. Maður lærir til dæmis 
skipulagningu þar sem maður upp lærir ekki 
annars staðar.“

Eggert var fyrirliði U-17 ára landsliðs Íslands 
sem lék í úrslitakeppni EM í vor sem segir mikið 
um hversu mikið efni er á ferðinni. Hann er á 
yngsta ári í öðrum flokki og spila að sjálfsögðu 
með flokknum. „Ég myndi segja að annar 
flokkurinn væri mjög góður. Við erum nokkrir 
sem æfum líka með aðalliðinu þannig að þetta 
er sterkur hópur. Andinn í hópnum er líka mjög 
góður og eru þetta allt félagar í flokknum. 
Akademían eru með stemningskvöld til að efla 

andann og það 
hefur virkað mjög 
vel.“

Eggert stundar 
nám í Kvennaskóla 
Reykjavíkur en 
hefur lítinn tíma 
fyrir mörg önnur 
áhugamál en 
fótboltann og vera 
með félögunum. 
Eins og margir 
ungir leikmenn í 
dag þá stefnir Eggert hátt. „Fyrst stefnir maður 
á að komast í aðallið KR og svo vonast maður 
eftir einhverju stærra og þar sem það er ekkert 
stærra en KR á íslandi þá er það auðvitað bara 
atvinnumennska. Maður leitar alltaf að stærra 
og stærra viðfangsefni og vonast til að ná 
langt,“ sagði hinn metnaðargjarni Eggert Rafn.

Varnarmaður 
framtíðarinnar

Skrúður / Radisson SAS Hótel Saga / Sími: 525 9900 / www.skrudur.is 

Fjölbreyttur og girnilegur Skrúður
              Nýr matseðill
   Fjölbreyttir og spennandi réttir. Komdu og njóttu góðrar stundar yfir góðum mat. 

        Brunch í hádeginu á sunnudögum
   Frábært fyrir alla fjölskylduna. Frítt fyrir börn yngri en 6 ára, 50 % afsláttur fyrir börn 6 -12 ára.
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Arnaldur hlaut nýlega verðlaunin 
Grand Prix des Lectrice de Elle í 
Frakklandi sem veitt eru fremstu 
glæpasagnahöfundum heims. Við 
óskum Arnaldi innilega til 
hamingju með þessa merku 
viðbót við þann fjölda verðlauna 
og tilnefninga sem bækur hans 
hafa hlotið.

 Metsölubók ársins 2006
„Konungsbók er viðburðarík og spennandi saga, 
en Arnaldur er ekki bara að skrifa spennusögu - 
hann er líka að glotta út í annað að 
spennusagnahefðinni.“
Silja Aðalsteinsdóttir, tmm.is
 
„Arnaldur hefur góð tök á frásagnartækninni ... 
Góð skemmtun ...“
Katrín Jakobsdóttir, Mbl.
 
„Arnaldur notar hugmyndirnar og 
tilfinningarnar sem aflgjafa fyrir magnaða og 
trúverðuga spennusögu í samtíma okkar.“
Gísli Sigurðsson, Mbl.
 

Konungur glæpasagnanna!

edda.is

Arnaldur Indriðason

KOMIN
Í KILJU
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Sýndu rendurnar og
komdu á völlinn
Edda Garðarsdóttir er öllum KR-
ingum kunn. Hún er ein besta 
knattspyrnukona landsins og mikill 
KR-ingur. Kvennalið KR ætlar sér 
stóra hluti í sumar og það er svo 
sannarlega raunhæft því liðið er 
þrælskemmtilegt og gott um þessar 
mundir. 

Hvernig líst þér á hópinn ykkar fyrir átökin í sumar?
„Mér líst mjög vel á sumarmannskapinn 
okkar, breiður og skemmtilegur hópur. Mér 
líst sérstaklega vel á hana Katrínu Ómars, 
hún er mesta tæknitröll Íslands, það vantar 
örlítið upp á brúnkuna og tanngarðinn þá 
myndi hún líkjast Ronaldihno skuggalega 
mikið á vellinum. Einnig líst mér mjög vel 
á framtíðina hjá kvennaboltanum í KR ef 
sömu stelpur sem eru hvað öflugastar í 3. 
og 2. flokki halda áfram með sama dampi, 
þjálfunin í 3. flokki kvenna er til dæmis til 
eftirbreytni í félaginu.“

En eru miklar breytingar á liðinu miðað við árið í fyrra?
„Það komu þrjár ferskar inn í maí; Þórunn 
kom frá USA þar sem hún er í námi og 
verður með okkur meiripart sumars, Embla 
Grétars kom frá Ítalíu og svo er Alicia komin 
til okkar aftur. Hólmfríður er búin að vera 
meidd lengi en er loksins komin á ról og 
Guðný Guðleif er enn meidd, vonandi er 
stutt í hana.

Edda er KR-ingur inn að beini en ákvað að breyta til ekki 
fyrir svo löngu síðan og ganga til liðs við Breiðablik. 
Hvers vegna fórstu þangað?
„Ég fór frá KR vegna þess að ég vildi vaxa 
og þroskast frekar sem leikmaður, leiðtogi 
og manneskja. En einnig vegna þess að 
ég var mjög óánægð með umgjörðina og 
virðingarleysið við kvennaboltann hjá KR.“

En Edda sneri aftur heim sem betur fer fyrir KR og verður 
í lykilhlutverki með liðinu í sumar. En á hinn bóginn, 
hvers vegna komstu aftur?
„Ég kom aftur vegna þess að ég vil hjálpa 
til við að snúa blaðinu við í Vesturbænum, 
styrkja kvennaboltann í mínu uppeldisfélagi 
og reyna að taka einhverja titla á næstu 
tveimur árum. KR hjartað slær á ný, heima 
er best!

Svo er KR einfaldlega besta félagið.“

Hvert er markmið liðsins í sumar?
„Markmiðið er að vera meðal þriggja 
efstu liða í deildinni og að blanda okkur í 
baráttuna um titlana sem eru í boði, reyna 
að spila okkar besta bolta sem er mjög 
skemmtilegur á að horfa. Það vantar alltaf 
fleiri áhorfendur á leikina okkar, alvöru KR 
inga og góða stemmingu.  Ef þá vantar, þá 
er KR völlurinn einsog hver annar völlur...“

Kvennaknattspyrnan hefur verið á stöðugri uppleið 
undanfarin ár og liðin leika virkilega góða knattspyrnu 
sem fær alltof litla athygli og umfjöllun. En finnst þér 
boltinn vera á uppleið?
„Já, þetta er enginn túttubolti 
lengur! Kvennaboltinn er 
búinn að vera á mikilli uppleið 
síðustu fimm árin og vex 
með hverju árinu sem líður. 
Kvennalandsliðið er nú á 21. 
sæti á heimslistanum og á 
stóran séns á því að komast 
í úrslitakeppni EM 2009, á 
meðan strákarnir hanga í 96. 
sæti. Við konur erum alvöru 
íþróttamenn en þurfum alltaf 
að berjast fyrir okkar hlut. 
Leikmenn í efstu deild kvenna 
æfa ekkert minna heldur en 
leikmenn í efstu deild karla 
sem er algengur misskilningur 
hjá fótboltabullum.  Það 
eru margar stelpur sem æfa 
aukalega og leggja rosalega á 
sig til að bæta sig enn frekar, 
fótboltaæfingar með lyftingum 
og aukaæfingum. Við æfum allt 
að 10 til 15 sinnum í viku.“

Hvað þurfa leikmenn að gera til þess að 
verða betri og helst skara framúr?
„Aukaæfingar, aukaæfingar, 
aukaæfingar, íþróttamennska, 
stórir draumar, reglusemi, vilji, 
leikskilningur og reglulega góð 
samhæfing.“

Nú sigraði landsliðið Grikkland ytra 
á dögunum sannfærandi 3-0. Á liðið 
raunhæfa möguleika á að komast í 
lokakeppni EM árið 2009?

„Já mikla möguleika. Landsliðið vantar meiri 
stuðning frá þjóðinni. Ísland – Frakkland 16. 
júní kl. 14:00 og svo Ísland – Serbía 21. júní 
kl. 21:00.  ÁFRAM ÍSLAND!“

Að lokum var Edda beðin um að segja nokkur orð sem 
beinast að stuðningsmönnum liðsins.
„Ef þú lesandi góður ert alvöru KR-ingur 
komdu þá á leiki með meistaraflokki kvenna 
og láttu heyra í þér. Við erum leiknar með 
knöttinn, sterkar, fljótar og sætar og eigum 
skilið að fá ykkar stuðning . Við mætum á 
alla leiki hjá strákunum og stöndum saman í 
gegnum súrt og sætt!

KOMDU Á OKKAR LEIKI OG SÝNDU 
RENDURNAR !!! ÁFRAM KR !!!“

Edda Garðarsdóttir
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Ólafur Ingi Pálsson eða Súli eins og 
flestir KR-ingar þekkja hann er einn 
harðasti stuðningsmaður KR sem 
fyrir finnst. Hann mætir nánast á 
alla leiki liðsins og er miðdepillinn í 
stuðningsmannahópi KR sem kallar 
sig Miðjan. Þá hefur honum verið líkt 
við Drummerinn hjá Keflavík en það 
er önnur saga. KR blaðið setti sig í 
samband við Óla og spurði hann út í 
KR, Miðjuna og eftirlætis leikmann KR.

Svona í upphafi var Óli spurður að því hve lengi hann 
hefur stutt KR?
„Ég var skráður í KR sama dag og ég fæddist. 
Öll fjölskyldan styður KR og frændur mínir 
voru bæði í handbolta og fótbolta í KR. Ég 
byrjaði almennilega að mæta á völlinn þegar 
ég var 13 ára og vorum við fjórir vinirnir sem 
mættum á alla leiki. Út frá því byrjaði Miðjan 
og höfum við mætt nánast á alla leiki síðan.“

En hvað er það sem gerir KR svona sérstakt?
„Þú annaðhvort hatar KR eða elskar KR. Það 
hafa allir skoðun á STÓRVELDINU. Mönnum 
finnst ekkert skemmtilegra en að hrauna yfir 
KR þegar illa gengur og eru flestir uppteknari 
af því heldur en að styðja sitt eigið félag. KR 
er miklu meira heldur en íþróttafélag. Þú 
heldur ekki með KR, þú trúir á KR!“

Þegar þetta er ritað eru fjórar umferðir búnar og gengið 
ekkert spes það sem af er. Hvað þarf að laga að þínu 
mati?
„Mín skoðun er sú að eina liðið sem getur 
stoppað okkur erum við sjálfir. Það þarf 
engan sérfræðing til að sjá hvað við erum 
með í höndunum leikmannalega séð. 
Leikmenn þurfa að fara hafa gaman af þessu 
og átta sig á því fyrir hverja þeir eru að spila!!! 
Svo verða stuðningsmenn líka að hjálpa 
liðinu, ekki má gefast upp heldur syngja 
meira.“

Nú hefur Miðjan heldur betur verið í 
sviðsljósinu að undanförnu fyrir vasklega 
framgöngu og ekki síst þegar KR tyggði sér 
Íslandsmeistaratitilinn í körfuknattleik. Hvað 
eruð þið margir í harðasta kjarnanum?

„Við byrjuðum fjórir til fimm 
árið 1994. Við stóðum akkúrat 
í línu við miðjuna og svo þegar 
sætaruglið á Championsfield 
byrjaði og rækjurnar tóku 
staðinn okkar þá byrjuðum 
við herferð á spjallinu að fá 
Miðjuna heim, upp frá þessu 
kemur nafnið að mig minnir. 
Við byrjuðum svo að syngja og 
tralla tímabilið ´97-´98 og svo 
urðu bræður okkar nógu gamlir 
til að það heyrðist í þeim svo 
hefur þetta bara undið uppá 
sig. Það var tekið stórt skref 
árið 2005 því þá sameinuðust 
nokkrir vinahópar ásamt 
Kristjánsson bræðralaginu. Við 
fórum uppá Skaga með fána, 
blys og sungum allan leikinn og 
eftir það hefur þetta bara orðið 
mun betra. Í dag erum við u.þ.b. 
25 sem erum alltaf að og er 
hópurinn alltaf að stækka. Þetta 
er alls ekkert lokaður klúbbur, 
það er bara um að gera að 
mæta og syngja úr sér lungun í 
hverjum leik.“

En hvaða leikur ætli sitji efst í 
minningunni?
„Öll meistaratímabilin og 
árið 1999 var bara rugl því 
stemningin var ólýsanleg. Liðið var að leika 
alveg fantagóðan bolta og báðar dollurnar 
í húsi í lok sumars. Það er fátt sem toppar 
það. Árið 2000 var einnig eftirminnilegt, 
síðasti leikur tímabilsins var í gangi og Einar 
Kóngur kom inná og lokaði Íslandsmótinu. 
Árið 2002 var einnig ljúft, þá kom þyrlan 
með bikarinn frá Akranesi og var það ekkert 
svakalega leiðinlegt. Svipurinn á Veigari 
þegar stúkan missti sig eftir að hafa heyrt 
að ÍA hafi komist yfir var priceless. Árið 2003 
var spes. Þá fórum við félagarnir í Kaplakrika 
í síðasta leiknum, dollan fyrir löngu komin í 
hús og við töpuðum 7-0 en áttum stúkuna 
samt sem áður. Það heyrðist sjö sinnum í FH-
ingum allan leikinn. Þetta gerðist auðvitað 
áður en annar hver maður fór að halda með 
FH og áður en þessi tímamóta „Mafía“ byrjaði 
að henda tómum dósum og vera með KKK 
brandara í stúkunni. Og svo auðvitað þegar 
Einar Kóngur hélt okkur í úrvalsdeildinni einn 
og óstuddur.“

Uppáhaldsleikmaður fyrr og síðar?
„Einar Þór “Kóngur” Daníelsson. Ég hef bara 
einu sinni farið af KR leik. Það gerðist þegar 
Einari var skipt af velli 2001, óskiljanleg 
ákvörðun. Ég hef aldrei farið af KR leik síðan, 
hann er bara of góður knattspyrnumaður.“

Hvernig finnst þér boltinn hafa rúllað í sumar?
„Ekki nógu vel fyrir okkur. Við erum ekki að 
nýta færin okkar nógu vel og þegar litlu 
atriðin fara að detta með okkur þá geta hin 
liðin gleymt þessu móti. Annars hef ég ekki 
séð nein lið nema þau sem hafa mætt KR og 
gæti eiginlega ekki verið meira sama um hin 
liðin.“

Og hvernig fer svo leikurinn gegn FH og hvar endar KR í 
töflunni?
„Þetta verður án efa hörkuleikur og mikil 
barátta. FH-ingar auðvitað með sjálfstraustið 
í botni eftir góða byrjun en ég reikna með að 
við vinnum leikinn 6-1 og verðum Íslands- og 
bikarmeistarar.“

Þú heldur ekki með KR, 
þú trúir á KR!

Miðjan
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Agnes Þóra Árnadóttir er ein af 
fjölmörgum uppöldum stelpum í 
meistaraflokki KR en hún lék fyrst 
með meistaraflokknum 16 ára gömul.  

Agnes hefur leikið með yngri landsliðum 
Íslands en ávallt eru margir leikmenn úr KR í 
kvennalandsliðum Íslands. „Það er mjög gott 
að alast upp hjá KR. Það hefur alltaf verið vel 
hugsað um okkur og við höfum fengið góða 
þjálfun. Núna æfa nánast allar stelpurnar úr 
öðrum flokki með meistaraflokknum þannig 
að við fáum okkar tækifæri. KR hikar ekki við 

að gefa okkur séns. Það kemur kannski niður 
á öðrum flokknum hvað við erum margar í 
meistaraflokki.“

Það að æfa íþróttir snýst ekki bara um að 
skara fram úr í yngri flokkunum þó Agnes hafi 
vissulega gert það. „Það er mjög góður andi hjá 
KR. Við stelpurnar hittumst alltaf annað slagið 
og höldum góðu sambandi við þær sem eru 
hættar. Við reynum að halda hópinn eins vel og 
við getum.“

Agnes æfir einnig handbolta auk þess að 
stunda snjóbretti í þau fáu skipti sem snjó festir 
í fjöllin. Agnes á eitt ár eftir af stúdentsprófi 

við Verslunarskóla 
Íslands en að námi 
loknu hyggst hún skoða 
möguleika á háskólavist 
vestan hafs. „Mig langar 
í skóla í Bandaríkjunum 
og er byrjuð að skoða 
möguleika á því. Það 
eru góðar líkur á því að 
bæta sig sem leikmaður 
þar auk þess sem 
fótboltinn hjálpar manni 
í gegnum námið með að fá skólastyrk. Einn 
besti kvennafótbolti heims er í Bandaríkjunum 
þannig að þetta er mjög spennandi möguleiki.“

Tækifærin eru hjá KR

Pípumeistarinn ehf
Ægisíða 66

107 Reykjavík
Sími: 8928720

NIKE-búðin
KR-ingar gerðu stóran samning við 
íþróttavörufyrirtækið NIKE í ár og leika karla 
og kvennalið KR í búningum Nike næstu 
misserin. Búningarnir eru hinir glæsilegustu 
og hefur merkingin á baki búningana vakið 
verðskuldaða athygli. Nú geta allir keypt sér 
KR-búninginn því NIKE hefur í samstarfi við 
KR opnað búð á KR-vellinum sem selur allt 
það helsta sem tengist liðinu. 

Vertu 12 maðurinn í liðinu og fáu þér alvöru 
KR-búning.



26

Arnar Björnsson er öllum 
íþróttaáhugamönnum að góðu 
kunnur. Hann fer á kostum í lýsingum 
sínum á bestu íþróttastöð í heimi, 
Sýn. Arnar er mikill Leedsari og hefur 
gengið í gegnum súrt og sætt með 
liðinu. Sýn hefur vakið mikla athygli 
fyrir magnaða umfjöllun um íþróttir 
á undanförnum árum og ekki hvað 
síst um íslensku knattspyrnuna. 

Nú hefur Sýn fjallar gríðarlega vel um íslenska boltann á 
undanförnum árum. Finnið þið ekki meðbyr vegna þessa?
„Já því er ekki að neita. Þessi leiktíð verður sú 
flottasta hingað til. Sýn hefur sýnt 8 leiki beint 
í fyrstu fjórum umferðunum og það meira 
en við höfum gert hingað til. Átta leikir af 20 
í beinni útsendingu frá Landsbankadeildinni 
sýnir kannski best metnað okkar. Með betri 
þjónustu aukast kröfurnar og það heldur 
okkur á tánum.“

Þegar þetta er skrifað þá eru fjórar umferðir búnar af 
Íslandsmótinu og mikið fjör verið í leikjunum til þessa. En 
hvernig finnst þér boltinn hafa farið af stað?
„Bara ljómandi vel. Auðvitað er 
samanburðurinn við erlendan fótbolta 
töluvert mikill. Fyrstu leikirnir voru spilaðir við 
ansi slæm skilyrði en ég held samt að þetta 
fari vel af stað. Það eina vonda við þetta er að 
FH-ingar eru þegar komnir með fjögurra stiga 
forystu. Það er allt of mikið og Óli Jóh má ekki 
fagna eftir hverja umferð. Önnur lið verða að 
fara að lumbra á FH-ingum til þess að einhver 
spenna verði í mótinu.“

Byrjunin hjá KR hefur ekki verið samkvæmt væntingum. 
Hvað finnst þér hafa angrað liðið?
„Ég er aðeins búinn að sjá einn leik með KR í 
sumar (í 1. umferð á móti Keflavík). KR-ingar 
voru miklu betri fyrsta hálftímann og í raun 
ótrúlegt að Keflavík skyldi vinna miðað 
við fyrri hálfleikinn. Mér fannst í þeim leik 
vanta meiri ró í leik liðsins, meiri yfirvegun. 
Það er náttúrulega glórulaust að KR-ingar 
skuli aðeins hafa fengið eitt stig í þremur 
heimaleikjum. KR-völlurinn er ekki lengur 
þessi grýla fyrir mótherjana eins og hann var 
og það hlýtur að vera áhyggjuefni.“

Að vera KR-ingur hefur verið líkt við trúarbrögð. 
Annaðhvort ertu KR-ingur eða ert á móti KR, þannig hefur 

það alltaf verið og mun eflaust verða í framtíðinni. Hvað 
finnst þér einkenna KR?
„Það er vont fyrir íslenskan fótbolta ef KR 
vegnar illa. KR-ingar eiga mjög gott bakland 
og þegar vel gengur er góð mæting á 
leiki liðsins. Gjaldkerar annarra félaga í 
Landsbankadeildinni eiga að hafa áhyggjur 
ef KR-ingum gengur illa. Ég á marga góða 
félaga sem eru KR-ingar og auðvitað er 
gaman að stríða þeim vegna þess hvað þeir 
hafa sterka réttlætistilfinningu fyrir félaginu. 
Það sést kannski best í kringum KR-útvarpið 
að margir fjölmiðlamenn eru KR-ingar. 
Höskuldur Höskuldsson og félagar hans eru 
búnir að gera frábæra hluti. Leikmenn KR 
skulda því þessum snillingum nokkra sigra í 
sumar.“

Það hefur auðvitað alltaf verið markmið góðra 
knattspyrnufélaga að vegna vel á alþjóðlegum vettvangi. 
Hvað finnst þér um möguleika KR erlendis?
„Því miður hafa stuðningsmenn íslenskra 
fótboltaliða ekki átt margar gleðistundir í 
útlöndum á undanförnum árum. Þetta hafa 
verið óttalegar dánarfréttir. Eins og staðan 
er í dag bendir nú ekki margt til þess að 
KR sé á leiðinni í Evrópukeppni á næstu 
leiktíð. KR-ingar þurfa að passa betur upp 
á ungu og efnilegu leikmennina sína. Það 
gengur auðvitað ekki að ala þá upp fyrir 
önnur félög. Með góðri blöndu af ungum 
og reyndum leikmönnum ættu KR-ingar að 
ná fyrri hæðum í boltanum. Þá fyrst er hægt 
að fara að spá í árangur í Evrópukeppni en 
lið sem vinnur ekki heimaleikina þarf ekki 
að leggjast í miklar pælingar um vasklega 
framgöngu í útlöndum.“

Hvernig heldur þú að leikurinn gegn FH fari?
„Ég vona að KR-ingar vinni leikinn. FH-ingar 
geta bara móðgast ef þeir vilja. Deildin þarf 
að jafnast og til þess að það gerist þurfa liðin 
í efstu sætunum að fara að tapa leikjum. Ég 
spái 2-0 sigri KR. Björgólfur Takefusa skorar 
fyrra markið á 38. mínútu og Guðmundur 
Reynir Gunnarsson seinna markið 8 mínútum 
fyrir leikslok. Óli Jóh. fær gult spjald fyrir að 
lemja í varamannaskýlið.“

Og hvaða lið sérðu fyrir þér hampa 
Íslandsmeistaratitlinum í mótslok?
„FH. Þeir bera einfaldlega höfuð og herðar 
yfir önnur lið á þessu Íslandsmóti.“

Í lokin var Arnar spurður út í íslenska landsliðið í 
knattspyrnu.
„Við eigum að hætta þessu tuði um að við 

komust einhvern tíma í úrslit á EM eða 
á HM. Við eigum raunhæfa möguleika á 
Smáþjóðaleikum og í keppni við smærri 
þjóðir Evrópu. Ef allt er eðlilegt eru alltaf 2-3 
þjóðir í hverjum riðli sem eru betri en við. 
En það er alltaf hægt að láta sig dreyma og 
auðvitað vinnum við stærri þjóðir við og við.“

Gengi KR hefur áhrif á alla

Arnar Björnsson
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Landsbankinn hefur staðið sig sérstaklega vel sem aðalstyrktaraðili Landsbankadeildar 
karla og kvenna. Aldrei hefur íslenskur fótbolti verið eins rækilega auglýstur og síðan 
Landsbankinn hóf að styðja við íslenska fótboltann af þeim krafti sem raun ber vitni.

Ein af þeim leiðum sem Landsbankinn fer til að kynna fótboltann og um leið styrkja 
góð málefni er átakið „Skorað fyrir gott málefni“.

Í fjórðu umferð Landsbankadeildar kvenna og fimmtu umferð Landsbankadeildar karla 
söfnuðust alls 960.000 krónur fyrir 16 málefni. Kvennalið KR lék ekki í fjórðu umferð 
þar sem níu lið eru í Landsbankadeild kvenna og því munu mörkin sem liðið mun 
skora í fimmtu umferð bætast við þessa veglegu upphæð. Aftur verður skorað fyrir 
gott málefni síðar á tímabilinu.

Markið sem Björgólfur Takefusa skoraði á Akranesi skilar 30.000 krónum til 
Styrktarsjóðs Sólheima.

Skorað fyrir 
gott málefni




