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Kæru stuðningsmenn

Við erum að fara
í Höllina 
Loksins tókst það. Það að komast í undanúrslit VÍS 
bikarkeppni KKÍ er stórt afrek fyrir lítið félag austur á 
landi. Þetta er í fyrsta skipti og vonandi ekki það síðasta 
sem Höttur á líð í bikarviku (undanúrslitum) KKÍ. Það 
að vera í salnum þegar Höttur vann KR í 8 liða úrslitum 
og komst áfram í keppninni var ólýsanlegt. Fallegt 
augnablik sem markaði stór spor í sögu deildarinnar og 
Íþróttafélagsins Hattar. Strákarnir allir sem einn eru búnir 
að leggja mikið á sig til að ná þessum árangri. Gæsahúð 
fyrir allan peninginn.

Árangur meistaraflokks hefur hvetjandi áhrif á iðkendur 
sem hefur fjölgað undanfarin ár og í dag eru rúmlega 
160 iðkendur í yngri flokkum. Körfuknattleiksdeild Hattar 
hefur aldrei verið með eins marga yngri flokka í mótum 
á vegum KKÍ. 

Tölum ekki um stuðningsmennina okkar, þeir eru 
nauðsynlegur hluti af liðinu og skipta miklu máli. Þeir 
geta verið sjötti maðurinn á vellinum og eru nauðsynlegir 
á leikjum. Nú er komið að okkur. Samfélagið hér fyrir 
austan hefur sýnt árangrinum mikinn áhuga. Við erum 
stolt af liðinu okkar og öllum iðkendum. Við eigum öll 

hluta af velgengni liðsins því okkur er alls ekki sama 
hvernig gengur.

Í þessu riti munum við stikla á stóru um liðið okkar. 
Við munum kynna leikmenn okkar ásamt ýmsum öðrum 
fróðleik. Er það okkar sterku styrktaraðilum að þakka að 
við höldum úti þessu frábæra liði og einnig að við getum 
gefið út þetta bikarblað og þökkum við þeim kærlega 
fyrir stuðninginn nú sem fyrr. Án þeirra gætum við slökkt 
ljósin og haldið okkur heima.

Við væntum þess að sjá sem flesta stuðningsmenn í 
Laugardalshöllinni þann 11. janúar þegar leikið verður 
við Val um að komast í úrslitaleikinn þann 14. janúar nk. 
Nælið ykkur í Hattarmiða inn á Stubb.

Látum hendur standa fram úr ermum, klæðum 
okkur upp á og mætum með læti. Við ætlum að 
sýna öllum að Höttur á fullt erindi í Höllina í ár.

Mætir þú?
Ásthildur Jónasdóttir

Formaður körfuknattleiksdeildar Hattar

ÁFRAM
HÖTTUR
ÁFRAM
HÖTTUR Styðjum Hö�

til sigurs
Styðjum Hö�

til sigurs
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Tökum bikarinn 
austur,

áfram Höttur!

Tökum bikarinn 
austur,

áfram Höttur!
Áfram Höttur!

Bikarinn austur

Styðjum 

strákana 

í höllinni

ÁFRAM HÖTTUR

ÁFRAM HÖTTUR
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Ég var beðinn um að leggja til í 
þetta rit nokkur orð um sögu Hattar 
í bikarkeppni KKÍ í körfuknattleik. 
Það er mér bæði ljúft og skylt, en þarf 
þó að byrja á örstuttum (hehemm…) 
sögulegum inngangi.

Það vakti nokkra athygli þegar 
Viðar Örn Hafsteinsson, þjálfari 
Hattarmanna í körfuknattleik, lét hafa 
eftir sér að hans lið hefði það forskot á 
Valsmenn að hafa fleiri Jökuldælinga 
innan sinna raða en þeir. Til að gæta 
allrar sanngirni verður þó að geta þess 
að aðgengi Hattar að Jökuldælingum 
er af landfræðilegum ástæðum 
allmikið betra en fasteignafélagsins 
í Vatnsmýrinni, og sannast þar hið 
fornkveðna að það sem dýrmætast er 
í þessum heimi verður ekki endilega 
keypt fyrir peninga!

Þegar ummæli Viðars fóru á flug 
um samfélagsmiðla tjáði Sigurjón 
Bjarnason á Egilsstöðum sig um 
þau og tók þar fram að þetta með 
Jökuldælinganna væri engin nýlunda 
í sjálfu sér.

Gott að vita að Jökuldælingarnir 
hafa haldið körfuboltaíþróttinni við. 
Ein meginástæðan fyrir stofnun 
Íþróttafélagsins Hattar voru 
körfuboltamennirnir, (aðallega 
Jökuldælingar) sem þá gátu ekki 
lengur spilað fyrir Ungmennafélag 
Eiðaskóla, útskrifaðir þaðan. Þá 
vantaði vettvang. Knattspyrnufélagið 
Spyrnir hafði aðeins fótbolta á sinni 
stefnuskrá, svo að eitthvað varð að 
gera.

Sigurjón ætti að vita þetta, enda var 
hann fyrsti formaður Íþróttafélagsins 
Hattar sem varð til árið 1974. Þarna 
reyndist sem sagt söguvitund Viðars 
merkilega góð. Jafnvel þó hann hafi 
sennilega ekki haft hugmynd um það 
sjálfur!

Körfubolti skaut fyrst rótum hér á 
Austurlandi gegnum Alþýðuskólann 
á Eiðum. Þaðan breiddist iðkun hans 
út, eins og með Jökuldælingunum 
hans Sigurjóns sem koma við sögu 
hér að framan, en þó hefur hann 
einkum átt lögheimili og varnarþing 

sitt á Héraði. Ýmis lið annarsstaðar 
að úr fjórðungnum hafa samt tekið 
þátt í Austurlandsmótum sem UÍA 
stóð fyrir lengi vel, og stundum 
höfðu þau sigur, en oftar var það þó 
svo að sigurvegararnir, og stundum 
jafnvel meirihluti keppnisliða, komu 
af Héraði. Þetta voru til dæmis 
Höttur, Samvirkjafélag Eiðaþinghár, 
Ungmennafélag Eiðaskóla og 
Íþróttafélag Menntaskólans á 
Egilsstöðum, sem hafði um skeið í 
upphafi níunda áratugarinss á að 
skipa besta liði Austurlands og léku 
til að mynda í úrslitakeppni 3. deildar 
árið 1983, en máttu lúta í lægra haldi 
fyrir Ísfirðingum, Laugdælum og liði 
Breiðabliks.

Þetta fyrsta skeið í sögu 
körfuboltans á Austurlandi, sem 
hófst á áttunda áratugnum og stóð 
fram yfir miðjan níunda áratuginn, 
markast af innanhéraðsmótum og 
þáttöku í neðstu deild Íslandsmótsins, 
2. eða 3. deild, sem leikin var í 
mislandshlutabundnum riðlum. 
Dæmi eru um hreina Austurlandsriðla, 
Austurlandsriðil með einu liði vestan 
af fjörðum (!) og svo riðlum þar sem 
lið að austan og norðan komu saman.

Austfirðingar virðast á þessu 
skeiði sjaldan hafa haft árangur 
sem erfiði í keppni við lið úr öðrum 
landshlutum á þessu skeiði og 
litlar heimildir að finna um árangur 
Austfirðinga í úrslitakeppni þessara 
deilda, þó eflaust mætti finna það 
ef betur væri leitað. En fréttaþurrð í 
landshlutamiðlum þess tíma bendir 
ekki til þess að árangurinn hafi þótt 
frásagnarverður, hvort sem einstök lið 
héldu til keppni, eða þá sameiginlegt 
lið. Þetta átti þó eftir að breytast og 
það var einmitt lið undir merkjum 
UÍA sem rauf þann múr að komast 
upp um deild árið 1987 og lék í fyrsta 
sinn í næstefstu deild Íslandsmótsins 
veturinn eftir.

Með komu liðs UÍA í fyrstu deildina 
árið 1987 má segja að annað skeið 
í sögu körfuboltans hér eystra hafi 
hafist. Síðan þá hafa lið að austan, fyrst 
UÍA en frá árinu 1992 Höttur, leikið í 
næstefstu deild Íslandsmótsins, þó 
með viðkomu í deildinni fyrir neðan 
2001-2002 og í efstu deild 2015-
2016, 2017-2018, 2020-2021 og nú í 
vetur. Það verður þó að viðurkenna að 
vera Hattar í næstuefstu deild hefur 

Stefán Bogi Sveinsson

Sagan í bikarnum

Liðið sem markaði upphaf annars skeiðs körfuboltans á Austurlandi. UÍA lék í fyrsta 
skipti í næstefstu deild veturinn ´87-́ 88.
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stundum byggst á vilja liðsins til að 
mæta til leiks í þeirri deild, fremur 
en því að leikur liðsins leiktíðina 
á undan hafi tryggt þann rétt. Það 
er bara eins og það er. En heilt yfir 
má segja að þetta annað skeið hafi 
varað í 25-35 ár eða svo. Áður nefndur 
Viðar Örn hefur sagt frá því, meðal 
annars í viðtali við vefmiðilinn Vísi á 
dögunum, að fyrir rúmum áratug eða 
svo hafi félagið sett sér það markmið 
að búa til „stabílt úrvalsdeildarlið“ 
á þremur árum. Þetta hefur reynst 
eilítið langvinnara verkefni en til stóð 
en það má vel spyrja sig, nú þegar 
liðinu hefur vegnað betur en nokkru 
sinni fyrr í sögunni, hvort við erum 
loksins að ná markinu. Er þriðja skeið 
í sögu körfuboltans á Austurlandi, 
úrvalsdeildarskeiðið, loksins hafið?

En hvað um bikarkeppnina? Átti þessi 
grein ekki að snúast um bikarkeppnina? 
Jú, sjáið þið til þetta hér að framan var 
aðeins bráðnauðsynlegur aðdragandi 
að þeirri grein sem ég var í raun 
beðinn um að skrifa. Nú er sem sagt 
komið að henni.

Ég komst til vits og ára og fór að 
hafa áhuga á körfubolta snemma á 

öðru söguskeiðinu sem er lýst hér að 
framan. Lið Hattar var stöðugt í 1. deild 
og oftast nær vel samkeppnishæft. 
Það lék oftar í úrslitakeppni en það 
barðist við falldrauginn og ég á 
minningar um marga skemmtilega 
leikmenn í liðinu. En það var eftir sem 
áður ljóst að það var himinn og haf á 
milli þess körfubolta sem maður sá 
hér á Egilsstöðum og körfuboltans 
sem leikinn var í úrvalsdeild.

Suðurnesin voru hið andlega 
heimili körfuboltans á Íslandi, en eina 
Suðurnesjaliðið sem ég man eftir að 
hafa séð spila hér að staðaldri var 
Reynir Sandgerði. Með allri og fullri 
virðingu þá er ekki sami ljómi yfir 
Reyni Sandgerði og Keflavík eða 
Njarðvík! Maður sá lítið til KR eða 
Vals, en Reykjavíkurfélögin Leiknir 
og Léttir voru hér tíðir gestir. Og þó 
Ármann státi af nokkuð glæstri sögu, 
þá var heldur farið að falla á ljómann 
af bikarasafni þeirra þegar þeir fóru 
að venja komur sínar hingað austur.

En bikarkeppnin gat verið glugginn 
inn í úrvalsdeildarheiminn. Það gerðist 
stundum, ekki oft en stundum, að 
Höttur komst áleiðis í þeirri keppni 
og þá gat okkur hér á svæðinu gefist 

kostur á að sjá ýmsar stjörnur sem 
annars voru okkur lítt aðgengilegar 
nema gegnum sjónvarpsskjá í besta 
falli, annars síður dagblaðanna. Þess 
vegna er bikarkeppnin í mínum huga 
alltaf umlukin spenningi. Kæmist 
Höttur áfram í keppninni var alltaf 
von um að fá spennandi heimaleik.

Svo virðist sem lið að austan hafi 
fyrst spreytt sig í bikarkeppninni árið 
1989 þegar lið UÍA mátti þola nokkuð 
slæmt tap gegn B-liði Njarðvíkur. Árið 
eftir lá liðið gegn Víkverja í tveimur 
leikjum, en þetta ár voru leiknir tveir 
leikir í viðureign allt þar til komið var 
í úrslitaleikinn. Árið 1991 vannst síðan 
fyrsti bikarleikurinn, raunar tveir, og 
UÍA komst í 16 liða úrslit, þar sem 
liðið steinlá gegn miðlungsgóðu 
úrvalsdeildarliði Þórs á Akureyri. Árið 
eftir hafði lið Hattar sigur á liði Reynis, 
aftur, og lék svo við Þór, aftur, en í 
þetta sinn á Egilsstöðum. Var þetta í 
fyrsta sinn sem úrvalsdeildarlið þurfti 
að leggja leið sína hingað austur. 
Úrslitin urðu reyndar þau sömu og 
árið áður, en skaplegri í stigum talið. 
Ekki tókst mér að finna út hver árangur 
Hattar varð í bikarkeppninni 1993, en 
árið 1994 fór fram leikur sem er mér 

Þarna má vel sjá hversu vel var hægt að reyna að trufla vítaskyttur andstæðinganna ef mikið lá við, þar sem karfan var á 
svölunum. Birgir Vilhjálmsson og Birgir Bragason glíma þarna við ÍR-inga.
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persónulega einn sá eftirminnilegasti 
frá þessum árum.

Það gæti komið einhverjum á óvart, 
en ég er alls ekki minnugur á viðburði 
fortíðarinnar. Ég man frekar tilfinningar 
en atburði og oftast bara brot og brot. 
Þannig er það líka með körfubolta 
leikina á þessum árum. Raunar held ég 
að það séu bara tveir sem ég man eftir. 
Annan ætla ég ekki að fjalla um hér. 
Hinn er bikarleikurinn gegn Njarðvík.

Til að setja sig inn í minningar 
mínar þarf að minnka íþróttasalinn í 
huganum um 2/3 hluta. Síðan þarf að 
snúa leikvellinum um 90 gráður þannig 
að áhorfendur sitja aftan við aðra 
körfuna. Þannig var þetta og þannig 
man ég það. Auðvitað gera það margir 
aðrir, það er ekki svo langt síðan þessu 
var breytt. En þetta er mikilvægt 
atriði. Ég hef núna farið yfir tölfræði 
leiksins á vef KKÍ og það verður að 
viðurkennast að ýmislegt kemur á 
óvart. Í minningunni var þetta ekki 
alveg svona mikið burst! Njarðvíkingar 
skoruðu 132 stig gegnt 75 stigum 
heimamann. En ég man ekkert eftir því 
sérstaklega. Njarðvíkurliðið skipuðu 
hver goðsögnin af annarri. Teitur 
Örlygsson var þarna og líka Friðrik 
Ragnarsson, að ekki sé minnst á 
Rondey Robinson eða Ísak Tómasson. 
En í minningunni er samt bara einn 
leikmaður sem stendur upp úr, og það 
er Jóhannes Kristbjörnsson.

Jóhannes lék eins og margir vita 
árum saman með liði Njarðvíkur, 
og raunar fleiri liðum. Mikilvægur 
leikmaður en kannski aldrei stærsta 
stjarnan. En hann er aðalmaðurinn í 
þessu minningabroti. Ég man að það 
var frábært að sjá Njarðvíkinga spila 
á Egilsstöðum. Ég man að við vorum 
mörg á pöllunum og ég man að við 
vorum, strákarnir sérstaklega, nokkuð 
duglegir við að reyna að trufla gestina 
við að taka vítaskotin. Það lá nefnilega 
býsna vel við þegar við sátum beint 
fyrir aftan körfuna. Við öskruðum, 
veifuðum og hoppuðum, reyndum 
jafnvel að hrista körfuna (með engum 
árangri þó enda hefði það verið 
stoppað af). Jóhannes stendur upp 
úr fyrir það að hann reyndi ekki að 
leiða okkur hjá sér eins og flestir 
aðrir. Hann blikkaði okkur, svaraði 
jafnvel og það eftirminnilegasta af 
öllu, skaut vítaskoti með lokuð augun. 
Hann hafði greinilega gaman af þessu 
og leiddist ekkert að sýna þessum 

strákpjökkum að Narðvíkingar væru 
skör ofar en Héraðsbúar þegar kæmi 
að körfuknattleiknum. Það er kannski 
þess vegna sem ég man ekkert 
hvernig leikurinn fór. Það skipti ekki 
máli að Höttur var 40 eða 50 stigum 
undir því að hvert einasta vítaskot 
hjá Jóhannesi var persónulegt einvígi 
við hann. Ef hann klikkaði var fagnað 
ógurlega, hverri körfu var mætt með 
þrúgandi þögn.

Þetta er minningin, en hvernig 
stemmir tölfræði leiksins svo við þessa 
upplifun. Í fyrsta lagi var Jóhannes 
stigahæsti leikmaður vallarins með 
28 stig, sem var langt fyrir ofan hans 
meðaltal á þessum tíma. Í öðru lagi 
þá fór hann 17 sinnum á vítalínuna. 
Í þriðja lagi þá setti hann ekki niður 
nema tíu af þessum 17 skotum! Raunar 
var vítanýting Njarðvíkinga fyrir neðan 
allar hellur í þessum leik heilt yfir, 
aðeins 56,8% sem hlýtur að hafa verið 
okkur drengjunum bak við körfuna 
að þakka!

Bikarkeppnin hefur sem sagt 
oftast nær þjónað sem gluggi yfir 
í fyrirheitna landið. Höttur hefur 
verið í hlutverki litlu stúlkunnar með 
eldspýturnar, fengið að orna sér 
í augnablik og gægjast á glæstar 
myndir. En við vitum öll hvernig Litla 
stúlkan með eldspýturnar endar og 
þannig hefur sagan oftast nær verið 

hjá Hetti í bikarkeppninni. Reyndar 
var liðið grátlega nærri undanúrslitum 
keppninnar árið 2005 þegar liðið 
tapaði á heimavelli með sex stiga 
mun gegn Kanalausu 1. deildar liði 
Breiðaliks. Þá velgdi Höttur stjörnum 
prýddu liði KR, með hetjuna Jón 
Arnór Stefánsson nýkominn heim úr 
atvinnumennsku erlendis, verulega 
undir uggum 2017. Höttur leiddi í 
hálfleik hér á Egilsstöðum en slæmur 
þriðji leikhluti kostaði liðið það sem 
hefði orðið glæstur og sögulegur 
sigur.

Sögulegu sigrarnir komu hins vegar 
í röðum 2022, bæði í deild og bikar. 
Eins og allar virkilega góðar sögur 
er saga körfuboltans á Austurlandi 
skrifuð í mörgum köflum og mörgum 
bindum. Þegar Höttur skrifar næsta 
kafla, í Laugardalshöllinni nú í janúar, 
er það framhald af hálfrar aldar sögu 
sem heldur áfram og áfram. Það eru 
ekki allir kaflarnir glæsilegir, en hver 
nennir líka að lesa þannig sögu?! 
Hetjur verða ekki til án andstreymis. 
Í bikarkeppnum getur allt gerst og 
næsti kafli í sögunni gæti fært titil 
austur land. Hvers vegna ekki? Þetta 
er bikarinn! Þetta er ævintýri! Og 
það vita allir að í ævintýrum getur 
allt gerst.

Kempurnar sem glímdu við Njarðvík í eftirminnilegasta bikarleiknum að mati 
höfundar. Fremstur gríski þjálfarinn Nicholas Paschalis.
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Baráttukveðjur!

#bikarinnheimiherad

www.arionbanki.is
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Einar Árni

Höllin heillar
Kæru Héraðsbúar & Austfirðingar 
nær og fjær. Það er stór stund fyrir 
íþróttalífið á Austurlandi þegar Höttur 
leikur gegn Val í undanúrslitum VÍS 
bikarsins miðvikudaginn 11. janúar.

Höttur hefur aldrei átt lið í 
undanúrslitum í meistaraflokki í 
Bikarkeppni KKÍ og síðustu ár hafa 
undanúrslit og úrslit farið fram á 
svokallaðri Final 4 viku.

Mig langar að deila með ykkur innsýn 
í mína upplifun af ferðum í Höllina í 
gegnum tíðina, en þangað hef ég lagt 
leið mína sem stuðningsmaður og svo 
seinna meir sem bæði aðstoðarþjálfari 
og svo aðalþjálfari‚ hjá tveimur 
félögum.

Ég fór fyrst í Höllina 10 ára gamall 
að styðja uppeldisfélagið mitt 
Njarðvík í bikarúrslitum einmitt gegn 
Valsmönnum. Þar vannst góður 
sigur og ég var svo lukkulegur að 
fara sem stuðningsmaður aftur 
næstu þrjú tímabil á eftir (88-89-
90) sem og árið 1992 og þarna fór 
Bikarmeistaratitillinn á loft fimm 
sinnum fyrir mitt uppeldisfélag og þó 
ungur væri að árum þá man ég vel 
eftir þessum leikjum sem voru gegn 
Val, KR, ÍR og Keflavík og svo Haukum 
´92. Í þá daga voru rútur að sunnan í 
Höllina og margir þessara leikja ansi 
eftirminnilegir þó liðin séu mörg ár.  

Við töpuðum reyndar 1994 gegn 
Keflavík og ég man eitthvað minna eftir 
þeim leik. En spennan í aðdraganda 
þessara leikja og að mæta á völlinn 
á þjóðarleikvanginn með vinum og 
vandamönnum og styðja liðið sitt var 
stórkostleg skemmtun.

Sem þjálfari fór ég fyrst í bikarúrslit 
árið 1999 en þá var ég aðstoðarþjálfari 
Friðriks Inga Rúnarssonar og það er 

einn eftirminnilegasti leikur sem hefur 
farið fram í Höllinni. Keflavík einhverjum 
8 stigum yfir þegar 45 sekúndur lifðu 
leiks og hér hef ég heilræði handa þér 
Hattarmaður góður. Það skal aldrei 
gefast upp, og þá meina ég aldrei.  
Það eru frægar sögur af einhverjum 
Njarðvíkingum sem fóru að týnast 
út þegar staðan var ansi dökk og 
lítið eftir en viti menn. Leikurinn fór 
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í framlengingu eftir ævintýralegan 
endasprett og þennan dag gat ég 
fagnað Bikarmeistaratitli með mínum 
mönnum, sælla minnninga.

Ég fór aftur sem aðstoðarþjálfari 
árið 2004, og þá aftur gegn Keflavík. 
Merkilegt nokk man ég lítið eftir þeim 
leik, sem tapaðist. 

Ári síðar, 2005 var ég orðinn 
aðalþjálfari uppeldisfélagsins og við 
fórum í úrslitaleik gegn Fjölni. Njarðvík 
hafði þá ekki unnið titil í heil tvö tímabil 
sem þótti náttúrulega agalegt á þeim 
bænum í þá daga og sælla minninga 
vannst sá leikur mjög örugglega. Ég 
man vel undanfara leiksins þar sem að 
við vorum með marga unga leikmenn 
sem höfðu ekki farið í Höllina áður 
(nema þá í úrslitum yngri flokka) og 
þetta var mikil upplifun fyrir allan 
hópinn á þeim tíma.  Við urðum svo 
Íslandsmeistarar ári síðar og engin 
spurning að sjálfstraustið sem bikarinn 
gaf árinu áður var lykill inn í framhaldið.

Á árunum 2015-2018 þjálfaði ég Þór 
í Þorlákshöfn.  Þórsliðið var í senn 
ungt og óreynt þegar kom að stóru 

leikjunum en fyrri tvö árin tókst okkur 
að fara í bikarúrslitin. Fyrst með því að 
vinna Keflavík í undanúrslitum 2016 og 
lékum svo við KR í úrslitum. 2017 unnum 
við svo Grindavík í undanúrslitum 
og mættum aftur KR. Báðir þessir 
úrslitaleikir töpuðust gegn mjög sterku 
og sigursælu KR liði en hvílík reynsla 
fyrir unga menn Þórsliðsins, og ekki 
síður fyrir félagið allt. Það var magnað 
að leiða Þórsliðið fyrir framan ekki 
bara meginþorra íbúa Ölfuss heldur 
mjög marga Sunnlendinga og aðra 
ef út í það er farið því fjölmargir 
„hlutlausir“ stóðu með okkur gegn 
stórveldinu KR. Til að loka þessum 
kafla yfir ferðir mínar í Höllina með Þór 
þá þykist ég vita að kjarni Þórsliðsins 
á þessum tíma hafi notið góðs af því 
í framhaldi og þeir stóðu jú uppi með 
Íslandsmeistaratitilinn þar síðasta vor.

Síðasta ferð mín í Final 4 í Höllina 
var svo 2019 en þá mætti ég aftur 
með uppeldisfélagið Njarðvík í 
undanúrslitum gegn KR og við unnum 
þar góðan sigur. Úrslitaleikurinn var 
gegn Stjörnunni og tapaðist hann 

gegn góðu Stjörnuliði sem eru 
reyndar það félag sem hefur unnið 
Bikarmeistaratitilinn í Höllinni síðustu 
þrjú skipti (2019, 2020 og 2022).

Þó leikurinn hafi tapast og vonbrigðin 
sem því fylgja voru þessir leikir 
risa stórir fyrir félagið og mætingin 
stórkostleg.

Við strákarnir eigum okkur draum!  
Við værum til í að fá þig með okkur 
í lið í þeim efnum. Förum saman í 
Höllina, eigum saman stórkostlega 
stund og leggjum fullan þunga í að láta 
drauma okkar rætast! Við höfum verið 
ofboðslega ánægðir með stuðninginn 
á heimavelli í vetur, og ekki síður á 
útivöllum þó okkar fólk hafi eðlilega 
oftast nær verið í minnihluta þá hefur 
stuðningurinn hjálpað okkur helling, 
enda hafa fimm dýrmætir útisigrar 
(Þór Þ, KR, ÍR í deild og Selfoss og 
KR í bikar) komið í hús þar sem okkar 
öfluga fólk hefur hjálpað okkur að 
standa uppi sem sigurvegarar.

Sjáumst í Höllinni!

Styðjum
Hött

til sigurs
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Frásögn af karfan.is – Höttur bikarmeistari í 10. fl.

Þegar ‘95 árgangurinn varð 
bikarmeistari í 10. flokk
Höttur frá Egilsstöðum er bikarmeistari í 10. flokki karla 
en liðið vann spennusigur á Stjörnunni úr Garðabæ í 
bikarúrslitaviðureign liðanna að Ásvöllum. Þetta er fyrsti 
bikaritill Hattar í sögu félagsins en lokatölur í leiknum voru 
64-61 Hetti í vil. Þá var Eysteinn Bjarni Ævarsson valinn besti 
maður leiksins með 22 stig, 19 fráköst og 4 stoðsendingar.

Bæði Stjarnan og Höttur voru að leika sinn fyrsta 
bikarúrslitaleik í dag, Stjarnan mætti með svæðisvörn en 
lentu strax í vandræðum með Eystein Bjarna Ævarsson í 
liði Hattar sem fiskaði fljótt þrjár villur á Garðbæinga.

Höttur náði snemma undirtökunum og komust í 14-8 og 
á sama tíma fengu Garðbæingar dæmt á sig tæknivíti fyrir 
mótmæli við dómara, helst til of snemma í leiknum enda 
liðin rétt byrjuð að þreifa hvort á öðru. Austanmenn leystu 
svæðisvörn Stjörnunnar vel en Daði Lár Jónsson hleypti 
smá lífi í leik Stjörnunnar sem minnkaði muninn í 17-14 og 
þannig stóðu leikar eftir fyrstu tíu mínúturnar.

Dagur Kár Jónsson jafnaði metin fyrir Stjörnuna í 19-19 
snemma í upphafi annars leikhluta en hann og Christopher 
Cannon létu vel að sér kveða í liði Stjörnunnar í öðrum 
leikhluta. Cannon kom Stjörnunni í 29-32 með þriggja stiga 
körfu en það var hans fjórði þristur í tíu tilraunum, Höttur 
átti þó lokaorðið og minnkaði muninn í 31-32 og þannig 
stóðu leikar í hálfleik.

Eysteinn Bjarni Ævarsson var með 14 stig og 12 fráköst 
í liði Hattar í leikhléi en hjá Stjörnunni var Christopher 
Cannon með 12 stig og 4 fráköst.

Garðbæingar voru við völdin í upphafi þriðja leikhluta og 
komust í 36-40 en þá tóku Hattarmenn við sér, Bjarni Þór 
Harðarson og Steinar Aron Magnússon komu með stóra 
þrista og komu Hetti yfir 46-43 á 10-3 áhlaupi Hattar. Allt 
gekk upp á lokaspretti leikhlutans hjá Hetti sem leiddu 
51-45 fyrir fjórða og síðasta leikhluta.

Bjarni Þór Harðarson var mættur alla leiðin frá Egilsstöðum 
til þess að verða bikarmeistari, í hvert sinn sem Garðbæingar 
færðust nærri í fjórða leikhluta setti Bjarni niður dýra þrista 
fyrir Hött. Reyndar voru þeir þrír talsins þristarnir hjá Bjarna í 
fjórða leikhluta og sá þriðji breytti stöðunni í 63-55. Stjarnan 
klóraði í bakkann og áttu þriggja stiga skot sem hefðu getað 
jafnað metin í 64-64 en það geigaði og Höttur fagnaði 
sínum fyrsta bikartitli í sögu félagsins í körfuknattleik.

Eysteinn Bjarni Ævarsson gerði 22 stig, tók 19 fráköst og 
gaf 4 stoðsendingar í liði Hattar. Steinar Aron Magnússon 
barðist einnig hetjulega með 16 stig, 4 stoðsendingar og 
3 fráköst og Bjarni Þór Harðarson bætti við 12 stigum, 3 
fráköstum og 3 stoðsendingum. Hjá Stjörnunni var Dagur 
Kár Jónsson með 24 stig og 5 fráköst og Christopher 
Cannon gerði 15 stig, tók 6 fráköst og gaf 4 stoðsendingar.

Umfjöllunina ritaði Jón Björn Ólafsson, stofnandi og 
þáverandi ritstjóri karfan.is

Maður leiksins var 

Eysteinn Bjarni Ævarsson

Bjarni raðaði 
þristum
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Styðjum
Hött

til sigurs

Styðjum
Hött

til sigurs
BRÚNÁS

innré t t ingar

FYLLUM HÖLLINA!

ÁFRAM 
HÖTTUR

Við
styðjum

Hött

Við
styðjum

Hött

bilamalun700@simnet.is •   

Áfram Höttur
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Viðtal 

Íris Sverrisdóttir fyrrum 
landsliðskona
1. Hvaða reynslu hefur þú af bikarleikjum í Höllinni?
Ég hef fjórum sinnum komist í úrstlitaleik í höllinni og 
hef tvisvar sinnum orðið bikarmeistari. Einu sinni með 
uppeldisfélaginu mínu Grindavík og einu sinni með Haukum.
2. Lýstu fyrir okkur upplifuninni í aðdraganda leiks og 
í Höllinni?
Það er fiðringur og spenna alla vikuna fyrir leik. Það eru 
einhverjir töfrar við þessa viku og kemst ekkert annað 
að í huga manns. Þegar maður stígur svo inn í Höllina á 
leikdegi líður manni eins og atvinnumanni. Í klefanum er 
mikil stemming og að klæðast búningnum þennan dag er 
extra fallegt. Þegar stigið er á gólfið eru stuðningsmennirnir 
komnir í stúkuna og mikil læti. Þá peppast maður upp og 
er klár að gera allt til að sigra fyrir mann sjálfan, liðið og 
bæjarfélagið. 
3. Hvaða ráð hefur þú fyrir leikmenn í aðdraganda 
leikjanna og í Höllinni?
Haltu þig við þína rútínu. Þjappið ykkur vel saman, myndið 
stemmningu i hópnum. Hafið spilað við þessi lið áður og 
það er ekkert nýtt þar. Eina sem skiptir máli er að hafa 
góða stemmingu í hópnum og spennustigið rétt. Þið eruð 
komnir þetta langt og það er ástæða fyrir því. Eruð gott 
og þétt lið sem spilar extra vel saman þegar það er góð 
stemming í hópnum. Fagnið öllu, þá meina ég öllu! Fagnið 
liðsfélaganum, sendingunum, körfunum, sóknarvillunum, 
vörninni og dragið stuðningsmennina með í þetta. Einbeitið 
ykkur að ykkur og engu öðru og kannski síðast en ekki síst, 
njótið og hafið gaman. 
 Í þau skipti sem við sigruðum var hópurinn vel þéttur. 
Man þegar ég var bikarmeistari með Haukum þá fengum 
við sálfræðing til að koma og spjalla við okkur til að halda 
spennustiginu réttu. Hann var með allskonar leiki og 
keppnir sem þjappaði okkur saman og reyndi á samskipti 
og samvinnu. Morguninn sem ég vaknaði á bikardegi fer 
ég út til að skjótast og sá þá að búið var að plasta bílinn 
minn. Þá höfðu tveir liðsfélagar mínir rúntað um og plastað 
bíla hjá leikmönnum. Ég man ég hugsaði þá „Við erum 
klárar í þetta!“

4. Hvaða ráð hefur þú fyrir stuðningsmenn í aðdraganda 
leikjanna og í Höllinni?
Mæta snemma! Helst þegar leikmennirnir koma að hita 
upp. Vera jákvæður stuðningur í stúkunni og ekki detta í 
neikvæðnisgryfjuna þar sem það smitar til leikmannana. 
Fagna öllu sem vel er gert og hvetja áfram þegar það 
kemur lægð. Einbeitum okkur að okkur en ekki hinu liðinu, 
dómurum eða þeirra stuðningsmönnum. Verum merkt 
liðinu og höfum læti!
5. Hvernig fer Höttur – Valur í undanúrslitum?
Ég hef fulla trú á mínum mönnum í Hetti. Við getum verið 
„litla“ liðið út á landi sem er með stórt hjarta og berst í 
úrslitaleikinn. Öll pressan er á Val þar sem það er stórt félag 
með hefðir en Höttur er kominn til að hrista upp í þessu og 
gengur af velli með sigur og kemst í úrslitaleikinn. 
6. Hvaða lið munu mætast í úrslitum?
Höttur - Keflavík

Master logo file formats

19th August 2003

FYLLUM HÖLLINA - ÁFRAM HÖTTUR
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Viðtal 

Frosti Sigurðarson fyrrum 
leikmaður Hattar
1. Hvaða reynslu hefur þú af bikarleikjum í Höllinni?
Fór í úrslit með Hamar/Selfoss sirka 2007 þar sem við 
töpuðum fyrir ÍR.
2. Lýstu fyrir okkur upplifuninni í aðdraganda leiks og 
í Höllinni.
Man nú lítið eftir því. Var örugglega að skíta á mig úr stressi 
þegar í höllina var komið. En í minningunni var þetta bara 
gaman.
3. Hvaða ráð hefur þú fyrir leikmenn í aðdraganda 
leikjanna og í Höllinni?
Bara einhverjar gamlar klisjur. Njóta augnabliksins, skilja 
allt eftir á gólfinu þannig menn  geti verið stoltir af 
frammistöðunni óháð úrslitum.
4. Hvaða ráð hefur þú fyrir stuðningsmenn í aðdraganda 
leikjanna og í Höllinni?
Alltaf það sama, styðja liðið í gegnum súrt og sætt, sýna 
háttvísi og hafa hátt.
5. Hvernig fer Höttur - Valur í undanúrslitum? Hvaða lið 
munu mætast í úrslitum? 
Það er enn jökuldælskt blóð í liðinu þó það sé kannski 
þynnra en oft áður en það og grjótharður varnarleikur mun 
verða lykill að þriggja stiga sigri Hattar.

Stjarnan hefur verið frábært bikarlið síðustu ár en ég held 
að ég verði að spá Keflavík í úrslit.

Það er frábært þegar íþróttafólk 
frá Austfjörðum nær eftirtekta-
verðum árangri. Körfuknattleikslið 
Hattar hefur tryggt sér sæti í 
undanúrslitum VÍS bikarsins þar 
sem mótherjarnir eru núverandi 
Íslandsmeistarar Vals. 
Er það einlæg von okkar að Höttur 
nái alla leið í úrslit þann 14. janúar 
2023. UÍA hvetur alla Austfirðinga 
nær og fjær til þess að fjölmenna í 
Laugardalshöllina og hvetja Hött. 

ÁFRAM Höttur 
og Austurland

kveðja, UÍA

Bikarinn
austur!
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Áfram Höttur

Við
styðjum

Hött

BYGGINGAVERKTAKAR

BYGGINGAVERKTAKAR
mva@mva.is

Við
styðjum

Hött

Áfram 

Höttur! 
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Örvar Þór Kristjánsson – Bikarmeistari 1999 sem 
leikmaður Njarðvíkur og 2005 sem aðstoðarþjálfari 
Njarðvíkur

Höttur-Valur 75-73. Já, djörf spá en ef tekið er mið 
af deildarleik liðanna fyrr í vetur þá voru Hattarmenn 
klaufar að sigra ekki. Valsmenn eru besta lið landsins 
í dag en í Höllinni gerast oft óvæntir hlutir og ég ætla 
að spá Hetti í úrslitaleikinn. Æsispennandi leikur sem 
ræðst á síðustu sekúndum. 
Stjarnan-Keflavík fer 80-96. Verður ekki spennandi. 
Stjarnan hafa ekki heillað mig og eru að fara í 
talsverðar breytingar. Verða ekki búnir að stilla strengi 
fyrir sterka Keflvíkinga. Hörður Axel leiðir sína menn, 
ferskur eftir sólina á Tene. Stjarnan er bikarlið en að 
þessu sinni endar draumurinn í undanúrslitum.

Bryndís Guðmundsdóttir – Þrefaldur Bikarmeistari 
með Keflavík og Bikarmeistari með Snæfell

Stjarnan – Keflavík Stjarnan er ákveðið bikarlið og 
það er eins og það verði einhver allt önnur stemning 
hjá liðinu þegar það fer í bikarleiki. Keflavík þarf að 
eiga mjög góðan leik og allir leikmenn klárir ef þeir 
ætla að vinna Stjörnuna sem og ég held að þeir 
geri. Það er orðið allt of langt síðan að Keflavík varð 
bikarmeistari svo ég held þeir munu leggja allt í það að 
vinna þennan leik og komast í úrslitin. Leikurinn endar 
70-85 fyrir Keflavík. 
Höttur – Valur Hér mætast tvö ólík lið. Annað 
liðið komst upp úr 1. deildinni á meðan hitt varð 
Íslandsmeistari á síðasta tímabili. Þessi leikur verður þó 
mjög skemmtilegur þar sem Hattarmenn hafa komið 

skemmtilega á óvart í deildinni og ég held að þeir taki 
það með sér í þennan leik. Höttur verður allan tímann 
inn í leiknum en Valur endar þó með því að vinna 
leikinn í lokin, lokatölur 85-95. Þetta verða því Keflavík 
og Valur sem leika til úrslita og Keflavík endar sem 
Bikarmeistari 2023.

Hermann Hauksson – Bikarmeistari með KR 1991 
og Bikarmeistari með Njarðvík 1999

Höttur – Valur.  Spái 81-93. Valur er besta liðið 
í deildinni í dag og með mikið af reynslumiklum 
leikmönnum sem þekkja svona leiki.  Höttur mun 
berjast eins og alltaf en verkefnið er of stórt fyrir þá í 
þetta sinn. 
Keflavík – Stjarnan. Spái 96-79. Held að Keflavík 
taki þennan leik frekar auðveldlega. Stjarnan er að fá 
lánaðan erlendan leikmann fyrir leikinn og erfitt að 
byggja eitthvað upp á svona stuttum tíma.

Elvar Már Friðriksson – leikmaður Vilnius Rytas 
í Litháen

Höttur – Valur.  Ég spái því að þetta verði jafn leikur, 
eins og leikurinn í deildinni milli þessara liða. Liðið sem 
vinnur frákasta baráttuna tel ég að vinni þennan leik. 
Hattarmenn verða hungraðari og vinna 83-81. Adam 
Ásgeirsson verður X factorinn og skorar sigurkörfuna 
í lokin. 
Stjarnan – Valur. Ég spái hærra tempó í þessum leik. 
Stjarnan með nokkra nýja leikmenn og Keflavík hafa 
spilað eins og smurð vél undanfarið svo ég spái því að 
Keflavík vinni nokkuð þægilegan sigur 90-98.

Nostradamus 
körfuboltafólk spáir fyrir um úrslit

vélaverktakar & efnisvinnsla

FYLLUM HÖLLINA - ÁFRAM HÖTTUR
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Fljúgðu innanlands í vetur

icelandair.is

Bókaðu næstu ferð  
tímanlega

Ætlarðu að ferðast innanlands í vetur? Fara á skíði, 
heimsækja fjölskylduna eða einfaldlega hressa 
aðeins upp á hversdaginn? Við fljúgum til Akureyrar, 
Egilsstaða, Ísafjarðar og Reykjavíkur allan ársins hring. 
Það borgar sig að bóka flug með góðum fyrirvara.

Tryggðu þér þitt sæti í dag.
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Fullt nafn: Matej Karlovic
Gælunafn: Karlos, Karlito
Aldur: 33
Hjúskaparstaða? Giftur Maja Karlovic og 
eigum saman tvö börn
Hvað eldaðir þú síðast? Nautalund
Uppáhalds sjónvarpsefni? Peaky blinders 
Besta bíómyndin? Lord of the rings (Return 
of the King)
Uppáhaldstónlistarmaður: Edo Majka
Uppáhaldsdrykkur? Rakija 
Frægasti vinur þinn á Facebook? Ég er 
ekki með Facebook 
Ertu hjátrúarfullur fyrir leiki ( ef já, hvernig 
þá)? Nei, ég er ekki hjátrúafullur 
Hvernig er best að pirra andstæðinginn? 
Trashtalk, rífa kjaft (nota ljót orð)
Hvaða liði myndir þú aldrei spila með? KR
Hver var átrúnaðargoðið þitt á yngri árum?       
Drazen Petkovic and Toni Kukoc
Erfiðasti andstæðingur? Ég sjálfur
Ekki erfiðasti andstæðingur? Allir aðrir 
Besti samherjinn? Allir í liðinu hjá okkur
Sætasti sigurinn? Á móti Breiðablik á þessu tímabili
Mestu vonbrigði? Tapa gegn Val í Reykjavík
Ef þú fengir að velja einn leikmann í heiminum í þitt lið. Hver yrði það? Lebron James 
Hvern í liðinu þínu myndir þú kjósa á þing? David Guardia Ramos
Besti körfuboltamaður Íslands í dag? Martin Hermannsson
Efnilegasti körfuboltamaður landsins? Gísli Þórarinn Hallsson
Hvað er það fyrsta sem þú gerir þegar þú vaknar: 50 armbeygjur 
Hefur þú verið rekinn út úr húsi og fengið leikbann? Þó engin trúi því þá hefur það  

  aldrei gerst
Segðu okkur frá skemmtilegu atviki sem gerst hefur í leik: Þegar ég var ungur ca. 17  

  ára þá tróð ég á mína körfu
Ef þú mættir breyta einni reglu í körfubolta, hverju myndir þú breyta? Í stað þess að  

  hafa 5 villur þá hafa 7 villur, þá er hægt að spila miklu harðar
Hvað finnst þér leiðinlegast að gera á æfingu? Hlaupaæfingar án bolta
Hver er uppáhaldsstaðurinn þinn í öllum heiminum? Þar sem ég er með fjölskyldunni 
minni, hvar sem er 
Hversu lengi ert þú að koma þér í gang á morgnanna? Um leið og ég fer úr rúminu 
þá er ég klár í daginn
Hver er uppáhalds íþróttamaðurinn þinn? Lebron James and Novak Dokovic
Fyrir utan körfubolta, fylgist þú með öðrum íþróttum? Fótbolta, handbolta og boxi
Í hvernig körfuboltaskóm spilar þú? Síðustu ár hef ég verið í Harden skóm (Adidas)
Í hverju varst þú lélegastur í skóla? Efnafræði  
Vandræðalegasta augnablik? Ég hef aldrei verið vandræðalegur
Komdu með eina staðreynd um þig sem flestir vita ekki um: Að ég hef lesið meira en 
þúsund bækur

Fljúgðu innanlands í vetur

icelandair.is

Bókaðu næstu ferð  
tímanlega

Ætlarðu að ferðast innanlands í vetur? Fara á skíði, 
heimsækja fjölskylduna eða einfaldlega hressa 
aðeins upp á hversdaginn? Við fljúgum til Akureyrar, 
Egilsstaða, Ísafjarðar og Reykjavíkur allan ársins hring. 
Það borgar sig að bóka flug með góðum fyrirvara.

Tryggðu þér þitt sæti í dag.
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ÁFRAM 
HÖTTUR!

www.betrabak.is
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Fullt nafn: Sigmar Hákonarson
Gælunafn: Simmi
Aldur: 30 ára ungur
Hjúskaparstaða? Trúlofaður
Hvað eldaðir þú síðast? Kjúkling í tikka 
masala sósu og hrísgrjón
Uppáhalds sjónvarpsefni? Einhver erfiðasta 
spurning samtímans en akkurat núna verð 
ég að segja Andor eða Band of Brothers
Besta bíómyndin? Önnur svipað erfið 
spurning og verð því að svindla aðeins og 
segja sem stök bíómynd þá er það líklega 
the Shawshank Redemption en Lord of the 
Rings þríleikurinn skákar öllu við að mínu mati
Uppáhaldstónlistarmaður: Forfallinn Metallica 
maður frá blautu barnsbeini
Uppáhaldsdrykkur? Fátt betra en Fun Light 
mandarínuþykkni með kolsýrðu vatni
Frægasti vinur þinn á Facebook? Benedikt 
Þorvaldur Guðgeirsson Hjarðar kenndur 
við Bókakaffi
Ertu hjátrúarfullur fyrir leiki ( ef já, hvernig þá)? Ég reyni að borða það sama á sama 
tíma fyrir hvern leik en það er ekkert rosalega heilagt
Hvernig er best að pirra andstæðinginn? Með því að spila og sýna lítil sem engin 
svipbrigði þegar maður er að rústa þeim
Hvaða liði myndir þú aldrei spila með? Rosalega mörg sem mig langar ekki að spila 
með en Hamar og Valur eru líklega efst á listanum fyrir utan Þrótt Nes í fótbolta í yngri 
flokkum
Hver var átrúnaðargoðið þitt á yngri árum? Jón Arnór Stefánsson og Michael Jordan
Erfiðasti andstæðingur? Fékk þann heiður að spila á móti einmitt Jóni Arnóri og það 
var bæði mikill heiður sem og rosalega erfitt
Ekki erfiðasti andstæðingur? Vilhjálmur Pálmi Snædal í 1 á 1
Besti samherjinn? Hreinn Gunnar Birgisson
Sætasti sigurinn? Sigurinn á móti FSU eins og það hét þá árið 2015 sem tryggði okkur   
sigur 1. sætið og þátttöku í úrvalsdeild.
Mestu vonbrigði? Fallið úr úrvalsdeildinni 2020-2021 tímabilið voru afskaplega mikil 
vonbrigði en mikil meiðsli undanfarin ár hafa líka verið mikil vonbrigði
Ef þú fengir að velja einn leikmann í heiminum í þitt lið. Hver yrði það? Held að það 
sé afspyrnu gaman að spila með Nikola Jokic
Hvern í liðinu þínu myndir þú kjósa á þing? Geitin Gísli Þórarinn Hallsson væri flottur 
á þingi
Besti körfuboltamaður Íslands í dag? Martin Hermanns er aðeins betri en Benedikt 
Þorvaldur Guðgeirsson Hjarðar svo ég verð að segja hann
Efnilegasti körfuboltamaður landsins? Þekki þetta voðalega lítið en er ekki Róbert 
Sean Birmingham mikið efni? Annars Sigurjón Trausti Guðgeirsson Hjarðar
Hvað er það fyrsta sem þú gerir þegar þú vaknar: Pissa, bursta tennurnar og hendi 
mér í vinnuna
Hefur þú verið rekinn út úr húsi og fengið leikbann? Nei ég er alltof vel upp alinn
Segðu okkur frá skemmtilegu atviki sem gerst hefur í leik: Held að eitt það svona 
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skemmtilegasta eftir á sem ég man eftir var þegar Hreinn Gunnar fékk óíþróttamannslega 
villu fyrir að verja skot of fast
Ef þú mættir breyta einni reglu í körfubolta, hverju myndir þú breyta? Ég vill fá hand 
check aftur
Hvað finnst þér leiðinlegast að gera á æfingu? Held að mér finnist fátt leiðinlegra 
en áttan
Hver er uppáhaldsstaðurinn þinn í öllum heiminum? Heima hjá mér með unnustunni
Hversu lengi ert þú að koma þér í gang á morgnanna? Tekur enga stund, bara rétt 
um 5 mínútur
Hver er uppáhalds íþróttamaðurinn þinn? 
Michael Jordan
Fyrir utan körfubolta, fylgist þú með öðrum íþróttum? Mín fyrsta ást mun alltaf 
vera fótbolti og fylgist vel með þar
Í hvernig körfuboltaskóm spilar þú? 
Akkúrat núna er ég að spila í Jordan skóm
Í hverju varst þú lélegastur í skóla? Helvítis danskan fór illa með mig
Vandræðalegasta augnablik? Fyrsta sem mér dettur í hug var þegar ég ætlaði að 
kasta skólatöskunni minni í félagann minn í menntaskóla en misreiknaði aðeins og kastaði 
henni óvart í fartölvu hjá stelpu í bekknum og hún laskaðist við það. Var og er með 
samviskubit yfir því
Komdu með eina staðreynd um þig sem flestir vita ekki um: Dettur voðalega lítið í 
hug en það eina sem mér dettur í hug er að ég verð alveg voðalega bílveikur og hika 
ekki við að kasta upp ef nauðsyn krefur

Lyf tum bikarnum
Áfram Höttur

Á�am
Hö�ur
Á�am
Hö�ur
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Spurningar á leikmenn
1. Nafn/Name
2. Fæðingadagur/Date of birth
3. Hæð/Height
4. Þyngd/Weight
5. Maki/Relationship status
6. Hvaðan ert þú/Where are you from
7. Við hvað vinnur þú/Where do you work
8. Hvernig lýsir þú Hetti með einni setningu/How do you describe 
 Hottur in one sentance
9. Mottó/Motto

#0 Obie Trotter

2. 2. febrúar 1984
3. 188 cm
4. 83 kg
5. Married 
6. Silverhill, Alabama 
7. Hottur basketball 
8. A team full of positive vibes
9. With God all things are possible 

#1 Tim Guers

2. 7. júlí 1996
3. 190 cm 
4. 87 kg
5. Girlfriend 
6. Philadelphia 
7. Unemployed 
8. Höttur basketball is determined and tough 
9. Shoot until you are hot, shoot until you are cold
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#5 Juan Luis Navarro

2. 12. febrúar 1991
3. 198 cm
4. 100 kg
5. Girlfriend 
6. Spain, Valencia
7. Grunnskóli, kennari
8. Family
9. Dictate, Composure, Sharing, Trust, Intensity

#3 Andri Hrannar Magnússon  

2. 14. apríl 2003
3. 186 cm
4. 85 kg
5. Í sambandi
6. Egilsstöðum
7. Stuðningsfulltrúi í Grunnskólanum á Egilsstöðum
8. Ein stór fjölskylda 
9. Það gerist ekki neitt ef þú gerir ekki neitt

#4 Andri Björn Svansson

2. 20. júní 2003
3. 190 cm
4. 83 kg
5. Single pabbi
6. Egilsstöðum
7. Ný útskrifaður og atvinnulaus
8. Fjölskylda númer 2
9. Get - Ætla – Skal

Spurningar á leikmenn
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#11 Jóhann Gunnar Einarsson 

2. 5. ágúst 2000 
3. 186 cm
4. 95 kg 
5. Einhleypur 
6. Njarðvík 
7. Nettó starfsmaður 
8. Fjölskylda 
9. Gefa allt sem maður á!!!

#9 Sigmar Hákonarson

2. 15. júní 1992
3. 180 cm
4. 88 kg
5. Trúlofaður
6. Egilsstaðir/Jökuldalur/Aðaldalur
7. Kóngurinn á leikskólanum Tjarnarskógi
8. Frábært félag fyrir frábært fólk 
9. Þetta reddast

#10 Gísli Þórarinn Hallsson

2. 15. ágúst 1999
3. 190 cm
4. 97 kg
5. Í sambandi
6. Frá Höfn
7. Vinn í Avis bílaleigu/Neyðarþjónusta Austurlands
8. Liðsheild
9. Áfram Höttur, upp með dampinn..                                                                                

 úr besta stuðningsmannalagi á Íslandi 

Spurningar á leikmenn
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#13 David Guardia Ramos

2. 14. mars 1990
3. 200 cm
4. 100 kg
5. Spouse status/relationship with girlfriend
6. Valencia Spain
7. Bakery
8. Second home
9. Never give up

#22 Adam Eiður Ásgeirsson

2. 27. júlí 1998
3. 192 cm
4. 92 kg
5. Einstæður
6. 260 Njarðvík
7. Sé um Ölgerðina í Nettó, þjálfun
8. Fjölskylda
9. Mjólkurkex, mjólkurkex sem segir sex. 

#15 Nemanja Knezevic

2. 20. október 1987
3. 205 cm
4. 103 kg
5. Married 
6. Montenegro
7. Brúnás 
8. Big family 
9. Never give up

Spurningar á leikmenn
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#23 Óliver Árni Ólafsson  

2. 23. júlí 2006 
3. 181 cm
4. 68 kg 
5. Í sambandi 
6. Egilsstaðir 
7. Er í skóla 
8. The show must go on 
9. Einn kleinuhringur á dag kemur skapinu í lag 

#25 Sigurjón Trausti Guðgeirsson Hjarðar

2. 14. desember 2000
3. 202 cm
4. 110 kg
5. Á föstu 
6. Egilsstaðir/Jökuldalnum/Jökulsárhlíð
7. Rekstaraðili í Bókakaffi Hlöðum
8. Stór fjölskylda með mikinn metnað í öllu
9. Það gerist ekki neitt ef þú gerir ekki neitt

#77 Matej Karlovic

2. 1. nóvember 1989
3. 199 cm
4. 98 kg
5. Married
6. Croatia (Slavonski Brod)
7. Netto, Bonus (Coca - Cola guy)
8. Great club with people who do their best to make 

everything work well
9. If you believe, you can achieve

Spurningar á leikmenn
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Þjálfari: Einar Árni Jóhannsson Þjálfari: Viðar Örn Hafsteinsson

Sjúkraþjálfari: Ólafur Sigfús Björnsson

#92 Benedikt Þorvaldur G. Hjarðar

2. 20. febrúar 1992
3. 196 cm
4. 112 alíslensk kíló
5. Guðrún Hlíðkvist G. Kröyer, unnusta
6. Nærsveitum Egilsstaða, Jökuldal og Jökulsárhlíð
7. Kjötiðnaðarmaður sem vinnur í Bókakaffi Hlöðum
8. Dugnaður, fórnfýsi og skemmtilegt fólk !
9. Stundum þarf bara að moka þennan skurð!

Spurningar á leikmenn

Kírópraktor: Steinar Aron Magnússon
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STEINLAUSNIR.IS

GRANÍT ▪ QUARTZ ▪ MARMARI ▪ QUARTZITE
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MATSEÐLAR
NAFNSPJÖLD
KLIPPIKORT
PLAKÖT
LJÓSMYNDIR

BÆKLINGAR
SKÝRSLUR
TEIKNINGAR
DREIFIBRÉF
GÖTUKORT

ÁFRAM
HÖTTUR

PRENTUN Í HEIMABYGGÐ
OPNUNARTÍMI! 

8:00-16:00 MÁN - FIM
OG 8:00-15:30 FÖS

VERIÐ VELKOMIN

Miðvangi 1 · 700 Egilsstaðir · ✆ 471 1449 · print@heradsprent.is · www.heradsprent.is
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Sími 4712555 • Netfang river@simnet.is • www.riv.is 
sendum frítt um land allt

FYLLUM HÖLLINA
OG STYÐJUM HÖTT TIL SIGURS

VIÐ STYÐJUM HÖTT

VIÐ STYÐJUM H ÖTT

VIÐ STYÐJUM H ÖTT

VIÐ STYÐJUM H ÖTT

VIÐ STYÐJU M H ÖTT

VIÐ STYÐJU M HÖTT

VIÐ STYÐJU M HÖTT

VIÐ STYÐJUM H ÖTT

VIÐ STYÐJU M HÖTT

VIÐ STYÐJU M HÖTT

VIÐ STYÐJU M H ÖTT

VIÐ STYÐJUM H ÖTT

VIÐ STYÐJUM H ÖTT
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Til hamingju, Höttur!

vis.is

Við óskum leikmönnum og stuðningsfólki 
Hattar innilega til hamingju með þann sögulega 
árangur að komast í undanúrslit VÍS bikarsins. 

Gangi ykkur sem allra best!


