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Inngangur

Inngangur

Þetta er fimmta árið sem Júdódeild
Tindastóls er starfrækt eftir að starfsemi
hennar var endurvakin haustið 2014, en
fram að því hafði ekki verið boðið upp á
júdó á Sauðárkróki í yfir áratug. En Júdó-
deildin var formlega samþykkt á ný sem
deild innan Ungmennafélags Tindastóls á
aðalfundi þann 2. mars 2016.

Fyrstu tvö árin fóru æfingar fram í
íþróttasal gamla barnaskólans milli Freyju-
götu og Sæmundargötu en eftir að sveitar-
félagið seldi það húsnæði árið 2016 flutt-
ist æfingaaðstaðan í íþróttahúsið á Sauðár-
króki.

Síðustu fjögur ár hefur Júdódeildin
einnig verið með vikulegar æfingar á Hofsósi
í samstarfi við Ungmennafélagið Neista.
Í fyrrahaust hófst starfsemi með svipuðu
fyrirkomulagi í Varmahlíð í samstarfi við
Ungmenna- og íþróttafélagið Smára en því
samstarfi var ekki fram haldið nú í haust.

Síðustu tvö ár hefur Júdódeildin stað-
ið fyrir námskeiði í blönduðum bardagalist-
um þar sem hefur verið boðið upp á æfing-
ar í boxi, kickboxi, jujitsu, íslenskri glímu,
júdó og karate. Þessar greinar réðust mest
af framboði þeirra þjálfara á svæðinu sem
höfðu áhuga og tíma til þess að taka þetta
verkefni að sér, en samtals komu níu þjálf-
arar að þessu námskeiði. Ekki verður boðið
upp á þetta námskeið á nýju ári en í stað-
inn verða opnir tímar fyrir áhugasama sem
geta þá æft saman á eigin vegum.

Vorönn hófst 8. janúar og lauk með Vor-
móti Tindastóls 26. maí. Eftir viðburðar-
ríkt sumar hófst haustönn þann 17. sept-
ember og lauk með Jólamóti Tindastóls
19. desember.

Hér fyrir neðan verður nú betur gert
grein fyrir starfsemi Júdódeildarinnar á ný-
liðnu ári.

Þátttakendur á Jólamóti Tindastóls. Mynd: Katharina Sommermeier.
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Mót

Mót

Júdósamband Íslands (jsí) stendur fyr-
ir fjórum mótum ár hvert þar sem keppt er
í yngri og eldri flokkum. Júdódeildin hef-
ur átt keppendur í yngri flokkum á þessum
mótum og má sjá fjölda og árangur kepp-
enda Júdódeildarinnar í töflunni hér fyrir
neðan.

Utan jsí mótanna er haldið Norður-
landsmót ár hvert fyrir júdófélög á Norður-
landi ásamt því sem Júdódeildin stendur ár-
lega fyrir Jólamóti og Vormóti.

Norðurlandsmótið hefur verið haldið á
Blönduósi á haustin og ber Júdófélagið Par-

dus hitann og þungann af skipulagningu
þess þó að um samvinnuverkefni allra júdó-
félaganna á Norðurlandi sé að ræða. Jóla-
mót Tindastóls markar lok haustannar og
er innanfélagsmót, eingöngu ætlað iðkend-
um Júdódeildar Tindastóls. Vormót Tinda-
stóls markar aftur á móti lok vorannar og
er það mót opið öllum.

Taflan hér fyrir neðan sýnir einnig upp-
lýsingar um fjölda og árangur keppenda
Júdódeildarinnar á þessum þremur mótum.

Fjöldi og árangur keppenda Júdódeildarinnar á mótum.

Mót Dagsetning
Fjöldi Fjöldi verðlauna

keppenda 1. sæti 2. sæti 3. sæti

Afmælismót jsí 17. febrúar 2 0 1 1

Vormót jsí 17. mars 3 0 0 3

Íslandsmót jsí 14. apríl 3 0 1 1

Haustmót jsí 6. október 0 0 0 0

Vormót Tindastóls 26. maí 25 3 10 9

Norðurlandsmót 2. desember 10 5 2 2

Jólamót Tindastóls 19. desember 26 9 9 5

Keppendur á Vormóti Tindastóls. Mynd: Einar Örn Hreinsson.
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Æfingabúðir

Æfingabúðir

Júdófélagið Pardus á Blönduósi stóð
fyrir æfingabúðum helgina 21. og 22. apríl
þar sem um fimmtíu iðkendur og þjálfarar
frá Tindastóli, Pardusi og Júdódeild umf
Selfoss tóku þátt. Æfingabúðirnar saman-

stóðu af tveimur æfingum og samveru utan
æfingatíma þar sem hægt var að fara í sund
eða stytta sér stundir úti við og í félagsmið-
stöðinni.

Frá æfingabúðum í júdó á Blönduósi. Mynd: Garðar Hrafn Skaptason.

Alls 16 iðkendur Júdódeildar Tindastóls
ásamt foreldrum og þjálfara brugðu sér í
æfingaferð til Stokkhólms 9. til 12. ágúst.
Þar tóku þeir þátt í æfingabúðum hjá júdó-
félaginu IK Södra Judo og með í hóp-
num voru einnig iðkendur frá Pardusi á
Blönduósi og Ármanni í Reykjavík. Alls

taldi íslenski hópurinn 21 júdóiðkendur, 4
þjálfara og 9 foreldra. Iðkendur sömu júdó-
félaga komu saman í Varmahlíð síðastliðið
sumar en nú var æft í Stokkhólmi og borgin
skoðuð milli æfinga. Þetta var skemmtileg
ferð og mikil upplifun fyrir nokkra sem voru
að fara í sína fyrstu utanlandsferð.

Frá æfingabúðum IK Södra Judo í Stokkhólmi í Svíþjóð. Mynd: Ragnheiður
Blöndal Benediktsdóttir.
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Aðrir viðburðir

Karatefélagið Fram á Skagaströnd bauð
júdóiðkendum Tindastóls á æfingabúðir
helgina 21. til 23. september. Þjálfari var
Karin Hägglund frá Svíþjóð sem hefur átt
glæstan keppnisferil í íþróttinni en hefur nú
snúið sér að þjálfun sem íslenska katalands-
liðið hefur meðal annars notið góðs af.

Þess má geta að Bryndís Valbjarnar-
dóttir, þjálfari hjá Karatefélaginu, hefur
verið einn af þjálfurum Júdódeildar Tinda-
stóls í blönduðum bardagalistum.

Nokkrir júdóiðkendur Tindastóls nýttu
sér þetta einstaka tækifæri til að prófa kara-
te sem er, líkt og júdó, japönsk bardaga-
íþrótt.

Frá æfinabúðum í karate á
Skagaströnd. Mynd: Bryndís

Valbjarnardóttir.

Aðrir viðburðir

Sameiginleg æfing allra iðkenda Júdó-
deildar Tindastóls ásamt iðkendum frá
Júdófélaginu Pardusi á Blönduósi var hald-
in í íþróttahúsinu á Sauðárkróki 21. febrú-
ar. Yfir fimmtíu iðkendur mættu á æfing-

una sem er orðinn árviss viðburður og endar
á bíóferð í Bifröst. Að þessu sinni var horft
á íslensku teiknimyndina um Lóa, sem vakti
mikla lukku.

Frá sameiginlegri æfingu með Pardusi. Mynd: Katharina Sommermeier.

Aðalfundur Júdódeildar Tindastóls var
haldinn 28. febrúar og var þáverandi
stjórn endurkjörin, sem reyndar hefur starf-
að óbreytt frá endurstofnun deildarinnar.
En stjórnina skipa Einar Örn Hreinsson

formaður, Helena Magnúsdóttir gjaldkeri,
Ingibjörg Ásta Sigurðardóttir ritari og með-
stjórnendurnir Magnús Hafsteinn Hinriks-
son og Jakob Smári Pálmason.
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Aðrir viðburðir

Júdódeild Tindastóls var boðið að
kynna júdó fyrir nemendum Grunnskólans
austan Vatna á íþróttadögum skólans sem
haldinn var á Sólgörðum í Fljótum 24. apríl.
Þar fengu allir nemendur skólans að prófa
júdó, ásamt fleiri greinum sem í boði voru.

Þó margir hafi verið að prófa júdó
í fyrsta sinn voru þó nokkrir nemendur
sem ekki eru ókunnugir íþróttinni, sem er
stunduð á Hofsósi undir handleiðslu Jakobs
Smára bónda Pálmasonar í Garðakoti. En
á Hofsósi hafa á milli tíu og tuttugu iðkend-
ur æft reglulega þetta árið.

Frá júdókynningu á Sólgörðum á
íþróttadegi Grunnskólans austan

Vatna. Mynd: Einar Örn Hreinsson.

Lokahóf Júdódeildar Tindastóls var
haldið 23. maí og þá komu iðkendur, þjálf-
arar og foreldrar saman og gerðu sér glaðan
dag. Við tækifærið voru veittir eignabik-
arar fyrir efnilegustu júdókonuna og júdó-
manninn sem að þessu sinni féllu í skaut
Ásu Maríu Sigurðardóttur og Arnórs Freys
Fjólmundssonar. Eignabikar fyrir besta
júdómann Júdódeildarinnar starfsveturinn
2017/2018 fékk svo Þorgrímur Svavar Run-
ólfsson.

Júdódeildin bauð upp á júdónámskeið í
sumarTÍM frá 25. til 28. júní. Það eru alltaf
mjög fjörugir og skemmtilegir krakkar sem
prófa júdó í sumarTÍM og það var engin

undantekning þetta árið, þar sem tæplega
tíu krakkar nýttu sér tækifærið.

Júdódeildin bauð upp á júdó á Lands-
móti sem fram fór á Sauðárkróki 12. til
15. júlí. Þar höfðu landsmótsgestir tæki-
færi til að prófa júdó á æfingu sem haldin
var í íþróttahúsinu.

Júdódeildin stóð fyrir æfingum í boxi
28. og 29. júlí þegar Daði Ástþórsson kom
til Sauðárkróks og hélt tvær æfingar fyr-
ir áhugasama. Daði hefur áratuga reynslu
sem boxþjálfari og býr nú á Akureyri þar
sem hann þjálfar box hjá Hnefaleikafélagi
Akureyrar. Fyrri æfingin var haldin í
íþróttahúsinu og sú seinni í Crossfit550.

Æfingahelgi kvennalandsliðsins í júdó
var haldin á Sauðárkróki 24. til 26. ágúst.
Þar komu helstu júdókonur landsins sam-
an og æfðu undir stjórn landsliðsþjálfara
kvenna í júdó, Önnu Soffíu Víkingsdóttur.
Einnig voru yngri júdókonur velkomnar að
taka þátt í æfingunum og nýttu sér það
nokkrar hjá Júdódeild Tindastóls.

Þátttakendur á opinni æfingu
kvennalandsliðsins í júdó á

Sauðárkróki. Mynd: Einar Örn
Hreinsson.
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Aðrir viðburðir

Frá opinni æfingu kvennalandsliðsins í júdó á Sauðárkróki. Mynd: Einar Örn
Hreinsson.

Foreldraæfingar voru haldnar á hvorri
önn en þá gefst iðkendum tækifæri á að
bjóða foreldrum, systkinum, ömmum, öf-
um og vinum á æfingu með sér. Alltaf koma

einhverjir á þessar æfingar sem eru að prófa
júdó í fyrsta sinn og einnig eru þó nokkrir
foreldrar sem aldrei láta sig vanta á þessar
æfingar.

Frá foreldraæfingu í haust. Mynd: Einar Örn Hreinsson.

Í lok hvers árs er venja að heiðra ið-
kendur sem hafa staðið sig vel á æfing-
um og á mótum og eru góðar fyrirmynd-
ir. Það er gert með tilnefningu deildarinnar
til íþróttamanns Tindastóls og með tilnefn-
ingum til hvatningaverðlauna ungs íþrótta-
fólks sem hlýtur viðurkenningar á hátíðar-
samkomu umss.

Þorgrímur Svavar Runólfsson var til-
nefndur af Júdódeildinni til íþróttamanns

Tindastóls, en hann er búinn að æfa júdó í
á fimmta ár eða frá því að Júdódeild Tinda-
stóls var endurvakin haustið 2014. Hann
hefur ávallt verið til fyrirmyndar utan sem
innan vallar og sýnt stöðugar framfarir sem
júdóiðkandi og tileinkað sér gildi íþróttar-
innar. Helsti árangur Þorgríms Svavars á
árinu er annað sæti á Íslandsmóti yngri
flokka og fyrsta sæti á Norðurlandsmóti í
sínum flokki.
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Aðrir viðburðir

Keppendur Tindastóls á Íslandsmóti
yngri flokka. Þóranna Ásdís
Fjólmundsdóttir, Arnór Freyr

Fjólmundsson og Þorgrímur Svavar
Runólfsson. Mynd: Einar Örn

Hreinsson.

Frá hátíðarsamkomu UMSS. Haukur
Rafn Sigurðsson. Mynd: Ingibjörg

Ásta Sigurðardóttir.

Haukur Rafn Sigurðsson var að þessu
sinni tilnefndur til hvatningarverðlauna
umss fyrir ungt íþróttafólk. Haukur Rafn
hefur, líkt og Þorgrímur, æft júdó frá haust-
inu 2014 og er vel að þessari viðurkenningu
kominn. Hann er hæfileikaríkur, metnaðar-
fullur og góður æfingafélagi sem gefur ávalt
af sér til annarra iðkenda.

Einar Örn Hreinsson, þjálfari og
formaður Júdódeildar Tindastóls, hlaut svo
hvatningarverðlaun frá umss fyrir þjálf-

un og uppbyggingarstarf fyrir Júdódeild
Tindastóls.

Að lokum vill Júdódeildin koma þakk-
læti á framfæri til allra þeirra sem hafa
starfað fyrir deildina á nýliðnu jafnt sem
fyrri árum. Bestu þakkir til allra þjálfar-
anna sem vinna gott og mikilvægt starf í
sjálfboðavinnu og iðkenda, foreldra og vel-
unnara deildarinnar sem eru boðnir og bún-
ir að aðstoða þegar á reynir. Það væri ein-
faldlega ekki hægt að starfrækja þessa deild
án allra þessara fúsu handa.

7



Viðauki

Viðauki
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