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Ávarp formanns
Ágætu félagar Badmintonfélags Hafnarfjarðar
Í haust eru liðin 60 ár frá því að nokkrir badmintoniðkendur komu saman og stofnuðu
badmintonfélag í Hafnarfirði og var stofnfundur félagsins 7. október 1959 og var ákveðið að
gefa félaginu einfaldlega nafnið Badmintonfélag Hafnarfjarðar. Aðstaða félagsins var svo sem
ekki burðug fyrstu árin en félagsmenn fengu þó aðeins að spila í íþróttasal St. Jósefsspítala
þó svo sá salur væri of lítil til að hægt yrði að merkja löglegan badmintonvöll. Á þeim tíma
var hugsað í lausnum og endalínan einfaldlega máluð á vegginn. Starf Badmintonfélags
Hafnarfjarðar fór þó ekki af stað af neinu marki fyrr en Íþróttahúsið við Strandgötu var tekið
í notkun 1972 og hófust þá reglulegar æfingar félagsins. Íþróttastarf í Hafnarfirði tók vel við
sér á þessum tíma og æfðu báðar handknattleiksdeildir FH og Hauka í húsinu og fljótlega var
stofnuð körfuknattleiksdeild hjá Haukum, þannig að slegist var um hvern tíma.
Í dag er staðan önnur, glæsileg íþróttamannvirki hafa verið reist í Hafnarfirði og stóru félögin
komin með eigin aðstöðu í Kaplakrika og á Ásvöllum. Fimleikafélagið Björk hefur fengið sitt
fimleikahús og knattspyrnuiðkendur geta nú í haust æft við bestu aðstæður þegar Skessan,
knatthús FH verður tekið í notkun.
Á síðustu aðalfundum hef ég gert grein fyrir þeirri afstöðu félagsins að sækjast eftir að fá til
reksturs Íþróttahúsið við Strandgötu og hefur erindi vegna þess verið sent bæjaryfirvöldum
með reglulegum hætti á liðnum árum. Í haust var staðan þannig að Badmintonfélag
Hafnarfjarðar fékk úthlutaða alla tíma í húsinu sem voru ætlaðir íþróttahreyfingunni og því
var einungis æft badminton í húsinu, þ.e. aðalsalnum því borðtennisdeildin æfir að sjálfsögðu
í Álfafellinu. Því voru það ánægjuleg tíðindi þegar bæjarstjóri tók erindi félagsins með mjög
jákvæðum hætti og fól íþróttafulltrúa að semja við félagið um rekstur á Íþróttahúsinu við
Strandgötu. Þeir samningar eru nú á lokastigi og reiknum við með að skrifa undir samning
við Hafnarfjarðarbæ á sextíuára afmæli félagsins þann 9. október í haust og taka við rekstri
hússins í ársbyrjun 2020.
Það er ánægjulegt að samhliða frábærum árangri félagsins afrekslega þar sem margir titlar
unnust í öllum deildum, skuli loksins hylla undir að félagið fái varanlega aðstöðu þannig að
við getum aukið enn á þjónustu félagsins við börn og unglinga í Hafnarfirði og við félagsmenn
Badmintonfélags Hafnarfjarðar.
Við tókum stollt við viðurkenningu Alcan fyrir góða stöðu í jafnréttismálum, en félagið fékk
500 þúsund krónur frá Alcan af því tilefni. Þá er hafin vinna við að endurnýja handbók
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félagsins og koma félaginu í hóp fyrirmyndarfélaga Íþrótta og Ólympíusambands Íslands og
verður hún vonandi tilbúin í haust þegar við blásum til afmælisfagnaðar.
Til þess að rekstur íþróttafélags gangi upp þarf mikla skipulagningu og fjölda hæfra þjálfara
og erum við einstaklega lánsöm hjá BH með okkar mannauð, ungir þjálfarar í bland við
reynslumeiri þjálfara og erum við gríðarlega stollt af þessum hópi okkar. Þá hefur stjórn
félagsins unnið óeigingjarnt starf við fjáröflun, mótahald og önnur þau störf sem til falla. Það
er ljóst að íþróttahreyfingin horfir til reksturs Badmintonfélags Hafnarfjarðar og líklega er
það ekki nein tilviljun að formenn Badmintonsambands Íslands, Borðtennissambands
Íslands og Tennissambands Íslands koma allir frá Badmintonfélagi Hafnarfjarðar.
Þrátt fyrir að afmælisbarnið, Badmintonfélag Hafnarfjarðar sé nú komið á virðulegan aldur,
eru engin ellimerki að sjá á félaginu. Framundan eru spennandi tímar og vona ég að félagið
nái að dafna á næstu árum sem aldrei fyrr.
Ítarleg grein er gerð fyrir starfsemi deilda hér í ársskýrslunni og vil ég þakka öllum sem koma
að starfi félagsins fyrir stuðninginn. Stjórn félagsins og stjórnarmönnum deilda þakka ég
samstarfið og óska félagsmönnum og bæjarbúum öllum til hamingju með afmælið.
Með kveðju,
Hörður Þorsteinsson
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Skipulag
Badmintonfélag Hafnarfjarðar var stofnað árið 1959 og verður því 60 ára þann 7.október 2019.
Í stjórnum Badmintonfélags Hafnarfjarðar 2018-2019 sátu eftirtaldir einstaklingar

Aðalstjórn
Formaður
Varaformaður
Gjaldkeri
Ritari, fulltrúi badmintond.
Fulltrúi tennisdeildar
Fulltrúi borðtennisdeildar

Hörður Þorsteinsson
Kristján Kristjánsson
Irena Ásdís Óskarsdóttir
Anna Lilja Sigurðardóttir
Hjörtur Grjetarsson
Jóhannes Bjarki Urbancic Tómasson

Badmintondeild
Formaður
Varaformaður
Gjaldkeri
Ritari
Meðstjórnandi
Meðstjórnandi
Fulltrúi ungra

Hörður Þorsteinsson
Kristján Kristjánsson
Irena Ásdís Óskarsdóttir
Anna Lilja Sigurðardóttir
Frímann Ari Ferdinandsson
Erla Björg Hafsteinsdóttir
Sebastian Vignisson

Borðtennisdeild
Formaður
Ritari
Gjaldkeri
Meðstjórnandi
Meðstjórnandi
Varamaður

Jóhannes B. Urbancic Tómasson
Ingimar Ingimarsson
Haukur Hauksson
Tómas Ingi Shelton
Dagur Snær Steingrímsson
Gunnar Ómar Lillie

Tennisdeild
Formaður
Meðstjórnandi
Meðstjórnandi

6

Andri Jónsson
Hjörtur Þór Grjetarsson
Steingrímur Eyjólfsson

Viðburðir badmintonársins 2018-2019
Keppnistímabilið 2018-2019 hjá iðkendum í Badmintonfélag Hafnarfjarðar hefur verið viðburðaríkt
að venju. Hér verður stiklað á stóru í starfsemi félagsins á tímabilinu.

Sumarið 2018
Sumaræfingar keppnishópa félagsins hófust í byrjun júní og voru að þessu sinni í samstarfi við TBR.
Félögin æfðu tvisvar í viku saman, til skiptis í TBR og Strandgötu, og svo var ein æfing til viðbótar
sem var ekki blönduð, samtals 3 æfingar í viku. Kjartan Ágúst Valsson og Kristinn Ingi Guðjónsson
sáu um æfingarnar fyrir hönd BH og Einar Óskarsson fyrir TBR. Samstarfið gekk mjög vel og var
gott fyrir alla að fá fjölbreyttari æfingafélaga, sérstaklega yfir sumartímann þegar ekki eins margir
eru að æfa á sama tíma vegna sumarleyfa.
Sjötta árið í röð var boðið uppá sumarnámskeið í badminton í Strandgötunni. Um var að ræða fjögur
viku námskeið 3 klst á dag fyrir hádegi. Skipt var í hópa eftir getu en allir mættu á sama tíma.
Yfirþjálfari á námskeiðunum var Pontus Rydström, þjálfari á Akranesi, en honum til aðstoðar voru
þau Hákon Daði, Karen, Karítas Perla, Lilja Berglind, Natalía Ósk og Steinþór Emil. Kjartan Ágúst
hélt utan um skráningar og annað utanumhald.
Tíu leikmenn BH voru valdir í landsliðsverkefni vorið og sumarið 2018 og hafa aldrei í sögu
félagsins eins margir fengið landsliðssæti. Gabríel Ingi, Kristian Óskar, Rakel Rut, og Steinþór Emil
fóru á Nordic Camp í Færeyjum í ágúst. Halla María, Katrín Vala, Sólrún Anna og Steinþór Emil fóru
með U17-U19 liðinu til Danmerkur í maí. Karolina og Katrín Vala fóru í Evrópuskólann í Slóveníu í
júlí. Róbert Ingi fór með A landsliðinu til Lettlands og Litháen í maí. Halla María og Una Hrund fóru á
EM U19 í Eistlandi í september.

Æfingahópar
Skipulag æfinga gekk mjög vel í vetur. Iðkendum var skipt upp í 3 hópa barna- og unglinga, 3
keppnishópa og 2 hópa fullorðinna. Tveir eða fleiri þjálfarar voru á öllum æfingum barna- og
unglinga. Yfirumsjón með keppnishópum hafði Kjartan Ágúst en Anna Ósk, Kristinn Ingi og Kjartan
hjálpuðust að með trimmhópana og Anna Lilja hafði umsjón með öðrum hópum.
Í vetur fóru allar æfingar fram í Íþróttahúsinu við Strandgötu eins og undanfarin ár en í fyrsta skipti
var BH með alla æfingatíma í húsinu. Það var því hægt að bjóða uppá fleiri æfingar en áður fyrir
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marga hópa og mikið auðveldara að púsla saman dagskrá. Þá var mikill léttir að vera laus við allt
klístur úr húsinu.

Þjálfarar
Hjá félaginu störfuðu tólf þjálfarar á tímabilinu en þau voru Anna Lilja Sigurðardóttir, Einar
Óskarsson, Elín Ósk Traustadóttir, Frímann Ari Ferdinandsson, Garðar Hrafn Benediktsson, Irena
Ásdís Óskarsdóttir, Kjartan Ágúst Valsson, Kristinn Ingi Guðjónsson, Sebastian Vignisson, Sigurður
Eðvarð Ólafsson, Sólrún Anna Ingvarsdóttir og Una Hrund Örvar. Anna Margrét Guðmundsdóttir
var í fæðingarorlofi en mætir vonandi aftur á haustmánuðum.
Badmintonfélag Hafnarfjarðar leggur mikla áherslu á að hjá félaginu starfi menntaðir
badmintonþjálfarar. Allir þjálfarar hafa lokið fyrsta stigi þjálfaramenntunar BSÍ og/eða ÍSÍ eða
alþjóðlegum þjálfaranámskeiðum og margir eru auk þess með frekari badmintonmenntun og
jafnvel víðtæka íþróttafræðimenntun. Við erum mjög stolt af þjálfurunum okkar og þakklát fyrir að
hafa svona öflugan hóp innan félagsins.

Mótahald
Á þessu tímabili voru fjögur badmintonmót á dagskránni í Strandgötunni; Meistaramót BH,
Meistaramót Íslands, Bikarmót BH og Snillingamót BH.
Tæplega 100 manns frá 5 félögum tóku þátt í Meistaramóti BH í nóvember. Keppt var á nýjum
keppnismottum félagsins sem komu í hús rétt fyrir mótið og var mikil ánægja með þær. Nýju
motturnar eru frá Yonex og leysa af hólmi gamlar handboltamottur sem breytt var í badmintonvelli
árið 2009 þegar BH átti 50 ára afmæli. Eins og hefð er fyrir á Meistaramóti BH voru mjög glæsileg
verðlaun í boði fyrir sigurvegara í hverjum flokki og hafa þau líklega aldrei verið eins glæsileg og
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þetta árið. Sigursælastir á mótinu voru þeir Kristófer Darri Finnsson úr TBR sem vann þrefallt í
meistaraflokki og Brynjar Már Ellertsson sem sigraði þrefallt í A flokki. 17 BH-ingar unnu til
verðlauna.
Fjölmargir komu að framkvæmd mótsins. Her manna þarf til að setja keppnismotturnar á gólfið en
það voru um 20 manns sem tóku þátt í uppsetningunni og enn fleiri í frágangi, þá voru 2 dómarar á
vaktinni alla helgina og um 15 börn og unglingar sáu um að telja. 4 einstaklingar skiptu með sér
mótsstjórn og keppnishópur unglinga sá um að vera með veitingasölu í húsinu alla helgina. 40 BHingar kepptu í mótinu og Kjartan þjálfari ásamt fleirum studdi þá með ráðum og dáð. Öflugt lið á
öllum vígstöðvum sem skilaði góðu móti.

Meistaramót Íslands fór fram í Íþróttahúsinu við Strandgötu 5.-7.apríl og sáu BSÍ og BH í
sameiningu um framkvæmd mótsins.
Mikið kapp var lagt í að gera umgjörðina eins glæsilega og hægt var fyrir besta badmintonfólk
landsins. Spilað var á nýjum keppnismottum sem Hafnarfjarðarbær gaf félaginu og frumsýndar
voru á Meistaramóti BH í nóvember. Nýir dómarastólar voru teknir í notkun á mótinu sem
félagsmenn í BH og velunnararar söfnuðu fyrir og þeir Sebastían og Ingvar smíðuðu fyrir félagið. Þá
hannaði Róbert Ingi sem spilar fyrir hönd BH í meistaraflokki hugbúnað til að sýna nöfn leikmanna
og stöðu í leikjum á skjá á öllum völlum sem kom sérstaklega vel út. Tugir félagsmanna í BH komu
að því að setja upp keppnismottur, aðstoða við tæknimál, dæma og telja leiki, undirbúa, þjálfa,
ganga frá að móti loknu og aðstoða á ýmsan annan hátt. Frábær liðsheild sem skilaði af sér vel
framkvæmdu móti. Í tilefni af 60 ára afmæli BH síðar á árinu var boðið uppá kökur og kaffi á meðan
úrslitaleikir í meistaraflokki fóru fram og var mjög góð mæting í stúkuna.
BH-ingar stóðu sig ekki bara vel utan vallar því átta Íslandsmeistaratitlar unnust á mótinu og sjö
silfurverðlaun. Erla Björg Hafsteinsdóttir sigraði í tvíliðaleik kvenna í meistaraflokki ásamt Drífu
Harðardóttir frá ÍA en þetta er fjórði Íslandsmeistartitill Erlu fyrir BH. Þá sigraði Gabríel Ingi
Helgason þrefalt í B-flokki þ.e. einliða-, tvíliða- og tvenndarleik.
Bikarmót BH fór fram í Íþróttahúsinu við Strandgötu í lok apríl. Til keppni voru skráðir 114
leikmenn frá sex félögum. Keppt var í einliðaleik í U11-U19 og skipt í riðla eftir getu. Sigurvegari
hvers riðils fékk bikar og titilinn bikarmeistari síns flokks en allir keppendur fengu glaðning sem
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var lítil RSL badmintonkúla til að festa á spegil eða glugga. Þetta var annað árið í röð sem BH hélt
mót með þessu keppnisfyrirkomulagi og er það sannarlega komið til að vera. Spilaðir voru margir
jafnir og skemmtilegir leikir og í sumum flokkum þurfti að telja lotur og stig til að finna út hver fengi
bikarinn. 25 bikarmeistarar voru krýndir á mótinu, 14 BH-ingar, 4 TBR-ingar, 3 Skagamenn og 2 úr
Aftureldingu.
Snillingamót BH fór fram í áttunda sinn í Strandgötunni í byrjun maí. Keppt var í U9 og U11
flokkunum á minni velli og með lækkuðu neti til að ýta undir útsjónarsemi. Allir fengu amk 4 leiki
og voru svo verðlaunaðir í mótslok með litríkum bolta til að leika með úti í sumar. Lögð var áhersla
á að geturaða þannig að sem flestir fengju jafna og skemmtilega leiki og tókst það vel eins og
undanfarin ár. Keppendur voru 63 talsins frá fimm félögum.

Fjölskyldutímar
Öll föstudagskvöld klukkan 19-21 og sunnudaga kl.13-15 stóð BH-ingum og fjölskyldum þeirra til
boða að mæta í opna fjölskyldutíma í Strandgötunni. Þjálfari sá um að skipta inn á velli ef mæting
var meiri en pláss leyfði og hægt var að fá kúlur og spaða lánaða á staðnum. Þetta eru skemmtilegir
tímar sem okkur finnst gefa fólkinu okkar mikið og stefnum við á að halda þeim áfram.
Á sunnudögum æfir líka U9 hópurinn okkar með foreldrum í einskonar miniton fyrirkomulagi. Það
hjálpar mikið að hafa foreldra með hjá yngstu krökkunum því þau ná að slá oftar í kúluna ef
fullorðinn kastar henni vel til þeirra og þá ná þau fljótar tökum á íþróttinni. Svo er líka mjög
mikilvægt að foreldrar þekki íþrótt barna sinna.
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Stjórnir og nefndir
BH-ingar hafa verið sérstaklega virkir í starfi Badmintonsambandsins undanfarin ár. Kristján
Daníelsson, sem sat í stjórn BH um árabil, er formaður Badmintonsambandsins en Irena Ásdís
Óskarsdóttir, gjaldkeri BH, tók einnig sæti í stjórninni síðasta vor og er auk þess í Fræðslunefnd BSÍ.
Anna Lilja Sigurðardóttir, ritara BH, og Frímann Ari Ferdinandsson, úr stjórn BH, eru einnig í
Fræðslunefnd BSÍ og Frímann er auk þess í afreks- og landsliðsnefnd BSÍ. Þá eru endurskoðendur
BSÍ einnig BH-ingar en það eru þau Hörður Þorsteinsson og Helena Guðrún Óskarsdóttir. Þá er
yfirþjálfari keppnishópa BH, Kjartan Ágúst Valsson, framkvæmdastjóri BSÍ.
Hörður Þorsteinsson situr í stjórn Íþróttabandalags Hafnarfjarðar og var í vor kjörinn varaformaður
bandalagsins.
Í stjórn badmintondeildar BH eru þau Hörður Þorsteinsson, Irena Ásdís Óskarsdóttir, Anna Lilja
Sigurðardóttir, Kristján Kristjánsson, Frímann Ari Ferdinandsson, Erla Björg Hafsteinsdóttir og
Sebastian Vignisson.

Landsliðsfólk og Íslandsmeistarar
Margir BH-ingar voru boðaðir á æfingar landsliðs- og úrvalshópa í vetur. Boð á landsliðs- og
úrvalsæfingar er mikil hvatning og þökkum við Badmintonsambandinu og landsliðsþjálfurum fyrir
öflugt starf.
BH-ingar hafa staðið sig mjög vel á mótum vetrarins og unnið til margra verðlauna.
Íslandsmeistaratitlarnir voru 21 á þessum vetri og eru 23 leikmenn sem standa á bakvið þá. Tveir
titlar komu heim í Fjörðinn eftir Deildakeppni BSÍ en lið BH sigruðu bæði í A og B deild. Ellefu titlar
11

unnust á Íslandsmóti unglinga á Akranesi og átta á Meistaramóti Íslands í Strandgötunni. Gabríel
Ingi Helgason á sjö af þessum titlum en hann sigraði þrefalt bæði á Meistaramóti Íslands og
Íslandsmóti unglinga auk þess að vera í sigurliði BH í B-deild Deildakeppni BSÍ. Ótrúlega vel gert.
Íslandsmeistarar BH í badminton 2019:
Anna Lilja Sigurðardóttir
Anna Ósk Óskarsdóttir
Borgar Ævar Axelsson
Elín Ósk Traustadóttir
Erik Valur Kjartansson
Erla Björg Hafsteinsdóttir
Freyr Víkingur Einarsson
Gabríel Ingi Helgason
Geir Svanbjörnsson
Halla María Gústafsdóttir
Hilmar Ársæll Steinþórsson
Hulda Jónasdóttir

Irena Ásdís Óskarsdóttir
Jón Víðir Heiðarsson
Karen Guðmundsdóttir
Kristian Óskar Sveinbjörnsson
Kristinn Ingi Guðjónsson
Kristján Ásgeir Svavarsson
Rakel Rut Kristjánsdóttir
Rúnar Gauti Kristjánsson
Sebastían Vignisson
Steinþór Emil Svavarsson
Una Hrund Örvar

Þó að titlar og landsliðssæti séu alltaf skemmtileg gulrót erum við samt stoltust af því hversu
duglegt okkar fólk er að stunda íþróttina sína og keppa en BH-ingar tóku þátt í öllum mótum
vetrarins á mótaskrá BSÍ.
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Reksturinn
Rekstur Badmintonfélags Hafnarfjarðar gengur ágætlega og er þar mest að þakka góðum stuðningi
frá Hafnarfjarðarbæ og miklu sjálfboðaliða starfi sem unnið er í félaginu. Þá er sérstaklega
ánægjulegt að segja frá því að í vetur var skrifað undir samning við nýjan samstarfsaðila félagsins,
hafnfirska lyfjafyrirtækið Williams & Halls. Um er að ræða samstarf á breiðum grundvelli þar sem
áherslan er lögð á að stuðningur Williams & Halls verði nýttur til að skapa börnum og unglingum
sem greiðasta aðgang að æfingum og þátttöku í keppni á vegum félagsins.
Við erum í viðræðum þessa dagana við Hafnarfjarðarbæ um að taka yfir reksturinn á Íþróttahúsinu
við Strandgötu sem við teljum að væri mikið heillaskref fyrir félagið ef af verður. Með yfirtöku á
rekstrinum sjáum við fyrir okkur að geta veitt iðkendum og foreldrum enn betri þjónustu og geta
létt á sjálfboðaliðum sem halda starfinu uppi.
Takk fyrir veturinn kæru félagar í badmintonhreyfingunni, sjáumst næsta haust.
f.h. stjórnar BH
Anna Lilja Sigurðardóttir
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Viðburðir borðtennisársins 2018-2019
Æfingar hófust að nýju eftir sumarfrí 27. ágúst 2018. Það má með sanni segja að keppnistímabilið 20182019 fari í sögubækurnar hjá borðtennisdeild BH og í íslenskum borðtennis almennt. BH varð í fyrsta skipti
Íslandsmeistari í 1. deild karla og skráði lið til keppni í 1. deild kvenna í fyrsta skipti. Framfarir voru miklar
og góðar og við kveðjum tímabilið með söknuði og stolti.
Tímabilið byrjaði með hvelli þegar Magnús Gauti var valinn til að keppa með karlalandsliðinu á Evrópumóti
fullorðinna í einstaklinskeppni og tvíliðaleik 18.-23. september.
Þrátt fyrir umdeilt föndur með liðsmynd karlaliðs BH í hinum ýmsu myndvinnsluforritum byrjaði karlaliðið
1. deildina af krafti og sigraði fyrstu tvo leiki sína helgina 29.-30. september. Sigur í 1. deild mun vera
ákveðið þema þetta keppnistímabil.

Tómas Ingi Shelton, yfirþjálfari BH, var þann 12. október ráðinn sem unglingalandsliðsþjálfari. Í tilkynningu
frá Borðtennissambandi Íslands sagði af því tilefni að Tómas hafi undanfarin ár náð afbragðsárangri í
þjálfun yngri kynslóðanna og má með sanni taka undir það. Seinna í mánuðinum var nýr landsliðsþjálfari
ráðinn og var Tómas gerður að aðstoðarlandsliðsþjálfara.
BH hélt opna Hafnafjarðarmeistaramót kvenna 27. október og er líklega um fjölmennasta kvennamót í
fullorðinsflokki að ræða í sögu íslensks borðtennis. Keppendur og þjálfara voru sammála um að
utanumhald og keppnisfyrirkomulag hafi verið til fyrirmyndar. Mótið var með nokkuð óhefðbundnu sniði
þar sem einblínt var á að hver leikmaður fengi sem flesta leiki, sem að mati skipuleggjenda hefur skort
nokkuð í íslenskum kvennaborðtennis. Að auki var lögð áhersla á að hafa dómara á hverjum leik sem heyrir
því miður til undantekninga í íslenskum borðtennis, en karlpeningur BH stóð dómaravaktina með stakri
prýði.
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Keppt var í mismunandi deildum á mótinu. Hér má sjá verðlaunahafa, auk myndarlegum fulltrúum BH.
Bikarkeppni BTÍ fór fram 3. nóvember og endaði A-lið BH, skipað þeim Magnúsi, Birgi og Harriet í 2. sæti.
4. nóvember tóku nokkrir BH-ingar þátt í stigamóti KR. Jóhannes Bjarki gerði sér lítið fyrir og sigraði
meistaraflokk og Pétur Marteinn tók 3. sætið.

Pétur Marteinn, Jóhannes Bjarki og Belginn Faber Pennings.
10. nóvember fór Grand Prix mót HK fram. Í úrslitum karlamegin mættust BH-ingarnir Birgir og Magnús,
þar sem Magnús sigraði. Pétur Marteinn var í 3. sæti. Í kvennflokki náði Harriet 3. sæti.
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Harriet sátt með verðlaun frá Nóa Siríus, enda mikill nammigrís.
Dímon á Hvolsvelli hélt fyrsta aldursflokkamót keppnistímabilsins. Í flokki hnokka U11 ára sigraði
Alexander Ivanov og Nikulás Dagur lenti í 2. sæti. Í flokki pilta 12-13 ára átti BH öll fjögur verðlaunasætin
- Kristófer Júlían í 1. sæti, Birkir Smári í 2. sæti og Davíð Snær og Kristófer Logi í 3.-4. sæti. Í flokki drengja
16-18 ára sigraði BH-ingurinn Davíð Þór. Í floki stúlkna 16-18 ára sigraði Harriet Cardew þrátt fyrir að hafa
keppt upp fyrir sig í aldri.

F.v. Birkir Smári, Kristófer Júlían, Kristófer Logi og Davíð Snær.
Nýr landsliðsþjálfari, Aleksey Yefremov, hélt æfingar fyrir landsliðshóp 22.-26. nóvember og valdi hann
BH-ingana Birgi, Jóhannes, Magnús og Pétur í æfingahópinn.
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Í ljós kom að hæfileikar BH-inga leynast víðar en bara í borðtennis þegar iðkendur fóru saman í lasertag 3.
desember. Allir skemmtu sér konunglega og ljóst er að þetta verður gert aftur, m.a. þar sem nokkrir
meistaraflokksleikmenn þurfa að hefna sín gegn yngri kynslóðinni.
Á Grand Prix móti Víkings 8. desember tóku fáir BH-ingar þátt en Jóhannes tók brons í opnum flokki karla
og Sól brons í opnum flokki kvenna.
Unglingamót Víkings fór fram 9. desember. Í flokki hnokka 11 ára og yngir sigraði Nikulás og Í flokki táta
11 ára og yngri hneppti systir hans Þórdís bronsið. Enn of aftur var pallurinn blár í flokki pilta 12-13 ára þar
sem Kristófer Júlían sigraði, Birkir Smári lenti í öðru sæti og Davíð Snær og Alexander Ivanov í 3.-4. sæti. Í
flokki telpna 12-13 ára sigraði Sól og systir hennar Alexía fékk brons. Í flokki meyja 14-15 ára fékk Sara
silfur, Mímir og Reynir fengu brons í flokki drengja 16-18 ára og Harriet og Sandra fengu brons í flokki
stúlkna 16-18 ára.
Magnús Gauti var kosinn borðtennismaður ársins 2018 með yfirburðum. Í frétt Borðtennissambandsins
um málið segir, auk umfjöllunar um fjölmörg borðtennisafrek, að Magnús sé góð fyrirmynd og frábær
liðsfélagi og tekur stjórn borðtennisdeildar BH innilega undir það.
Á meðan flestir voru í jólafríi tók meistaraflokkur BH aðfangadagsæfingu, líkt og síðustu ár. Þrátt fyrir að
ekkert sé hægt að fullyrða um það væri hægt að færa rök fyrir því að aðfangadagsæfingin sé forskotið sem
BH hefur á aðrar deildir í íslenskum borðtennis.
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Í lok árs veitti Hafnarfjarðarbær viðukenningu fyrir Íslandsmeistaratitla sem unnust á árinu. Vísast til
síðustu ársskýrslu hvað Íslandsmeistara varðar en Magnús Gauti var í 10 manna hópi um val á íþróttamanni
Hafnarfjarðar þetta árið.
Borðtennisárið byrjaði fljótlega á eftir almanaksárinu. Tómas Shelton hélt æfingabúðir fyrir stúlkur á
Hvolsvelli 5.-6. janúar. Búðirnar gengu vel og stefna í að vera árlegur viðburður.

Stúlknahópurinn ásamt þjálfurunum Auði og Tómasi
13.-19. janúar æfðu Birgir og Magnús Gauti í Bergen í Noregi með Aleksey landsliðsþjálfara. Aleksey þjálfar
í klúbbi í Bergen og bauð nokkrum úr landsliðshópnum til sín. Æfingarnar voru stífar og leikmennirnir komu
reynslunni ríkari heim.
19. janúar var styrkleikamót haldið í Víkingi. Nokkuð fáir keppendur voru frá BH en Pétur Marteinn náði
fékk brons í meistaraflokki karla og Harriet silfur í 1. flokki kvenna.
26. janúar var Reykjavík International Games mótið haldið í TBR húsinu. Birgir, Jóhannes, Magnús og Pétur
fengu boð um að keppa í karlaflokki og Harriet í kvennaflokki. Magnús Gauti tapaði 4-3 í undanúrslitum
fyrir Seth Egenberg frá Noregi, sem endaði á að vinna mótið.
Stórtíðindi gerðust í íslenskum borðtennis 2. febrúar 2019. BH sigraði 1. deild karla og varð þannig fyrsta
félagið sem nær þeim árangri fyrir utan KR og Víking síðan 1975. Jafnframt er BH fjórða félag í sögunni til
að vinna 1. deild karla. Lið BH fór taplaust í gegnum deildina.
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Sigur BH fékk nokkuð verðskuldaða fjölmiðlaathygli.
BH hélt tvö glæsileg mót helgina 9.-10. febúar. 9. febrúar var unglingamót BH. Keppendur voru 60 talsins
og komu frá sjö félögum, sem verður að teljast góður árangur. Mótið var til stökustu fyrirmyndar. Í flokki
hnokka 11 ára og yngir sigraði Alexander Ivanov og Nikulás Dagur var í 3.-4. sæti. Í flokki pilta 12-13 ára
sigraði Birkir Smári og Kristófer Júlían var í 2. sæti. Í flokki telpna 12-13 ára lenti Sól í 2. sæti og Alexía, sem
spilaði upp fyrir sig, lenti í 2. sæti í flokki meyja 14-15 ára. Harriet spilaði einnig upp fyrir sig og endaði í 3.4. sæti í flokki stúlkna 16-18 ára.
Daginn eftir hélt BH Grand Prix mót. Í karlaflokki lagði Magnús Gauti Jóhannes Bjarka í úrslitum, þannig að
fyrstu tvö sætin voru blá. Í kvennaflokki fékk Alexía brons.
Yngra unglingalandsliðið tók þátt í Riga City Council‘s Youth Cup in Table Tennis í Lettlandi 15.-17. febrúar.
Auk Tómasar unglingalandsliðsþjálfara voru BH-ingarnir Alexander, Alexía, Birkir Smári, Harriet, Kristófer
Júlían og Sól valin í landsliðið. Auk þess fór Jóhannes Bjarki með sem fararstjóri og aukaþjálfari.
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Svo virðist sem kvöldæfingar Jóhannesar með eldri kynslóðinni séu að skila sér. Það sást bersýnilega þegar
Adam Sworowski sigraði sitt fyrsta mót, en um var að ræða 2. flokks mót hjá Víkingum 23. febrúar. Adam
var skiljanlega stoltur af sigrinum og BH stolt af honum. Tomas Charukevic er í sama hópi hjá Jóhannesi og
fékk hann silfur í meistaraflokki karla ásamt því að sigra 1. flokk karla.

Adam hefur ekki tekið medalíuna af sér síðan í febrúar.
Íslandsmeistaramót fullorðinna var haldið fyrstu helgina í mars. BH nældi sér í þrjá titla, þar af tvo í
meistaraflokki. Magnús Gauti varði Íslandsmeistaratitil sinn í meistaraflokki karla frá því í fyrra. Einn mest
spennandi leikur mótsins var undanúrslitaleikurinn þar sem Magnús og Birgir spiluðu. Enduðu leikar með
4-3 sigri Magnúsar en flestir BH-ingar í salnum áttu erfitt með að horfa sökum spennu.
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Magnús Gauti í spennufalli eftir að hafa varið titil sinn.
Birgir og Magnús fóru svo hlæjandi í gegnum tvíliðaleik karla á Íslandsmótinu og unnu alla sína leiki 3-0.
Það þarf svo sem ekki að hafa fleiri orð um það.

Strákarnir lyfta bikarnum með bros á vör.
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Alexía Mixa gerði sér lítið fyrir og vann Íslandsmeistaratitilinn í 2. flokki kvenna. Frábær sigur hjá Alexíu og
ber hann merki um bjarta framtíð.

Alexía var sátt með titilinn.
Einn stærsti sigur BH á árinu var þó ekki á Íslandsmótinu heldur átti hann sér stað 9. mars þegar nýtt gólf
var lagt í æfingasal deildarinnar. Lífið er allt annað eftir að dúkurinn var lagður!
Íslandsmeistaramót í flokkakeppni unglinga fór fram helgina 16.-17. mars. Í flokki telpna U13 ára sigruðu
Alexía og Sól Mixa þriðja árið í röð. Í flokkakeppni pilta U13 ára átti BH flokkinn. Kristófer Júlían og Birkir
Smári tóku titilinn, Davíð Snær og Kristófer Logi voru í 2. sæti og Alexander Ivanov og Nikulás Dagur í því
þriðja. Í flokki meyja 14-15 ára fékk Sara silfur, en hún var með tveimur KR-stelpum í liði. Í flokki drengja
16-18 ára fengu Aron Ólafsson og Davíð Ásgeirsson brons og í flokki stúlkna 16-18 ára tóku Harriet og
Sandra einnig bronsið.
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Pallurinn í flokki pilta fæddra 2006 og síðar var nokkuð blár.
Íslandsmót unglinga fór fram 30.-31. mars. BH landaði sex Íslandsmeistaratitlum og fjöldanum öllum af
verðlaunum. Alexander Ivanov vann titilinn í hnokkaflokki U11 ára þriðja árið í röð og Þórdís Lilja, sem er
aðeins 7 ára, tók silfið í flokki táta U11 ára. Diljá fékk brons í þeim flokki. Í flokki pilta 12-13 ára átti BH
sviðið en Kristófer Júlían tók gullið, Birkir silfur og Kristófer Logi bronsið. Í flokki telpna 12-13 ára var Sól
hársbreidd frá því að taka gullið en Íslandsmeistari í meistaraflokki kvenna, Agnes Brynjarsdóttir, sigraði
hana 12-10 í oddalotu. Alexía tók bronsið í flokknum. Þeir Kristófer Júlían og Birkir unnu tvíliðaleik U13
ára eftir úrslitaleik við BH-ingana Alexander og Nikulás. Tvíburarnir Sól og Alexía unnu tvíliðaleik U13 ára
auk þess sem Alexía og Kristófer Júlían unnu Sól og Nikulás í úrslitum tvenndarleiks U13 ára. Í flokki
meyja 14-15 ára vann Harriet titilinn og Sandra tók brons í tvíliðaleik stúlkna 16-18 ára með Kristínu
Ingibjörgu úr KR. Frábært mót fyrir BH!

BH-ingar horfa til framtíðar.
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Titlaregninu var þó ekki lokið. 6. apríl gerði 2. deildarlið BH sér lítið fyrir og sigraði 2. deild karla eftir
gífurlega sterka sigra bæði í undanúrslitum og úrslitum. Veðbankar heimsins eru enn að jafna sig en
kraftaverkin eru hætt að koma okkur í BH á óvart.

Tómas, Kristó og Björn Brynjar sáttir með sigurinn.
13. apríl skrifaði BH sig svo endanlega á spjöld sögunnar og sigraði úrslitakeppni um
Íslandsmeistaratitilinn í liðakeppni. Líkt og með deildarmestaratitilinn hefur ekkert lið annað en KR og
Víkingur orðið Íslandsmeistarar í liðakeppni karla síðan árið 1975. Úrslitin voru haldin í BH og
óumdeilanlega var um bestu umgjörð að ræða í sögu íslensks borðtennis. Sérstakt gólf var lagt, nýtt borð
keypt, kastarar settir upp, kökur bakaðar o.s.frv. Gestir höfðu orð á flottri umgjörð og öllum varð ljóst að
BH ætlar sér ekki bara að standa sig vel með spaða í hönd.
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Íslandsmeistarar! F.v. Ingimar, Pétur, Jóhannes, Magnús, Birgir og Tómas.
Nokkur fjölmiðlaumfjöllun var um sigurinn sem er frábært fyrir deildina. T.d. var fjallað um sigurinn hjá
Fjarðarpóstinum, mbl.is, RÚV, Fjarðarfréttum og Fréttablaðinu.
Heimsmeistaramótið í borðtennis fór fram 21.-28. apríl í Búdapest í Ungverjalandi. Magnús Gauti og
Birgir voru báðir valdir til að fara fyrir hönd Íslands. Auk þess fór Ingimar Ingimarsson, BH-ingur og
formaður Borðtennissambands Íslands, með í ferðina. Strákarnir fengu nokkuð erfiða leiki á mótinu en
koma heim reynslunni ríkari.

Sumardaginn fyrsta, 25. apríl, hélt Dímon styrkleikamót á Hvolsvelli. Harriet og Sól ákváðu að keppa í 2.
flokki karla og enduðu báðar með brons, í 3.-4. sæti.
Síðasta mót keppnistímabilsins í fullorðinsflokki á Íslandi fór fram 27. apríl. Um lokamót Grand Prix
mótaraðarinnar var að ræða, þar sem átta stigahæstu leikmönnum úr Grand Prix mótum ársins er boðið
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að taka þátt. Birgi, Magnúsi Gauta, Jóhannesi og Pétri var boðið að taka þátt í karlaflokki en Birgir og
Magnús komust ekki, þar sem þeir voru á HM á sama tíma. Jóhannes sigraði Pétur bróður sinn í
undanúrslitum og tapaði naumlega í úrslitum. Harriet og Alexía fengu boð í kvennaflokki og hreppti
Harriet bronsið.
Síðasta unglingamót tímabilsins fór fram degi seinna í íþróttahúsi Hagaskóla. Í flokki hnokka U11 ára
sigraði Alexander Ivanov enn eina ferðina og Nikulás Dagur var með brons. Í flokki pilta 12-13 ára sigraði
Kristófer Júlían og Kristófer Logi var með brons og í flokki sveina 14-15 ára var Þorbergur með brons.
Þrátt fyrir að keppnistímabilinu hér á Íslandi sé lokið eru nokkur landsliðsverkefni á döfinni.
17.-19. maí fer Arctic Open mótið fram. Mótið verður haldið á Íslandi í ár. Ísland er með þrjú lið í
karlaflokki og þrjú lið í kvennaflokki. Í karlaflokki er Magnús Gauti í liði Íslands-A, Jóhannes Bjarki í
Íslandi-B og Pétur Marteinn í Íslandi-C. Í kvennaflokki eru bæði Harriet og Sól í liði Íslands-B.
27. maí til 1. júní fara Smáþjóðaleikarnir fram í Svartfjallalandi. Magnús Gauti var valinn til að taka þátt
fyrir Íslands hönd á leikunum.
Unglingalandsliðið mun keppa á EM unglinga í Ostrava í Tékklandi 12.-21. júlí. Auk Tómasar Shelton
unglingalandsliðsþjálfara var Harriet valin í liðið í kadettflokki.
Í heildina var þetta frábært tímabil. Við hlökkum til að halda áfram að standa okkur vel og gera enn betur
á næsta ári. Áfram BH!
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Viðburðir tennisársins 2018-2019
Andri Jónsson tók við formennsku deildarinnar vorið 2018 af Hirti Þór
Grjetarssyni, sem hélt þó áfram í stjórn ásamt Steingrími Eyjólfssyni.
Tennisdeild BH æfði líkt og undanfarin ár í Tennishöllinni í Kópavogi. Þess má geta
að það er verið að stækka þá aðstöðu svo um munar og voru teknir 2 nýir
innanhúsvellir til notkunar í mars 2019 sem er alveg frábært fyrir tennisfólk á
Íslandi.
Brynjar Sanne Engilbertsson var mjög
duglegur á árinu en hann keppti í
fjöldanum öllum af mótum frá
Íslandsmóti innanhúss 2018 til
Íslandsmóts innanhúss 2019. Brynjar varð
Íslandsmeistari Innanhúss í 16 ára og
yngri 2018 og fékk einnig brons í 18 ára
og yngri. Einnig keppti Brynjar í 5
alþjóðlegum mótum í 16 ára og yngri sem
og 18 ára og yngri, bæði hér heima á
Íslandi og í Danmörku. Á Íslandsmóti
utanhúss varð hann Íslandsmeistari 16 ára
og yngri í einliðaleik og 18 ára og yngri í tvíliðaleik. Að lokum náði hann silfri í
Íslandsmóti innanhúss 2019 í 18 ára og yngri. Brynjar var einnig valinn í
karlalandsliðsúrtak í nóvember 2018 og æfir með karla landsliðshóp Íslands í
tennis.
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Ingibjörg Anna Hjartardóttir var kölluð
inn í kvennalandsliðið um páskana 2019
til að taka þátt í Fed Cup í Finlandi. Þetta
var erfitt verkefni hjá okkar stelpum gegn
mjög sterkum andstæðingum og héldu
þær sæti sínu í sinni grúppu. Ingibjörg átti
einnig gott mót á Íslandsmóti Innanhúss
2019 en þar vinnur hún brons í
meistaraflokki kvenna í einliðaleik sem og
silfur í tvíliðaleik.

Bjartir Dagar 2018
Tennisdeild BH tók þátt í Björtum Dögum í apríl 2018. Það var settur upp
svokallaður street tennis völlur með minni neti og aðeins öðruvísi boltum en
venjulega er spilað með. Sigurjón Ágústsson, þjálfari, bauð fólki sem átti leið hjá í
miðbæ Hafnarfjarðar að prófa sportið með frábærum undirtektum. Mikið af
hafnfirðingum fengu því að spreyta sig í street tennis á þessum tveim
sóskinsdögum við Thorsplanið. Frábær helgi og gaman að koma tennis á framfæri
á þennan hátt í Hafnarfirði.
Landslið karla í tennis
Andri Jónsson var valinn
landsliðsþjálfari karla í tennis í
Nóvember 2018 til tveggja ára.
Helstu verkefnin í ár eru
Smáþjóðaleikarnir í
Svartfjallalandi og Davis Cup sem
haldin verður í San Marino
miðjan júlí. Andri er tiltölulega
nýfluttur frá Kaupmannahöfn og
segist vera ánægður að koma
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heim til Íslands og vinna aftur fyrir tennis á Íslandi. Reynsla hans síðustu ár og þá
sérstaklega frá Danmörku mun nýtast vel fyrir tennisinn á Íslandi. Við í
tennisdeildinni erum stolt að fá Hafnfirðing inn sem landsliðsþjálfara karla í tennis
og óskum honum og liðinu góðs gengis í verkefnum ársins 2019 og 2020.
Skólatennis haust 2018 og vor 2019
Eftir að skólatennis verkefni Andra Jónssonar og Jónasar Páls Björnssonar startaði
í janúar 2018 hefur það einungis stækkað með hverri önninni á fætur annari. Þetta
byrjaði með einum skóla sem varð að 4 skólum og núna í vor var kenndur tennis í
8 skólum í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi. Frábært verkefni sem stefnir á að
stækka og fjölga skólum aftur í haust 2019. Andri fékk einnig Teit Ólaf Marshall,
þjálfara, með sér í lið sem var mikill styrkur fyrir verkefnið. Síðustu 2 annir hafa 2
skólar í hafnarfirði tekið þátt í verkefninu með góðum árangri en það eru
Hraunvallaskóli og Víðistaðaskóli. Andri vill endilega fjölga skólunum í Hafnarfirði
næsta haust og gaman að sjá fleiri unga krakka æfa tennis á Íslandi.
Sumarnámskeið 2018
Aldrei hefur fjöldinn á sumarnámskeið Tennisskólans í Kópavogi verið eins mikill
og hann var í sumar 2018. Stjórnendur vilja meina að skólatennisinn hafi mikið að
segja og voru margir hafnfirskir krakkar með síðasta sumar. Því miður var ekki
hægt að halda námskeið á Víðistaðatúní síðasta sumar og beindum við því
hafnfirðingum þangað í staðinn. Núna í sumar er hins vegar aftur stefnt á að halda
2-3 námskeið á völlunum á Víðistaðatúni, sem þurfa fljótlega að fá góða
uppfærslu ef á að vera hægt að nota þá í kennslu og leik næstu árin.
Takk fyrir þetta ár kæru tennismenn Hafnarfjarðar
Mbk,
Stjórn tennisdeildar BH
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