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Skýrsla stjórnar 

Ársþing 2019 

48. ársþing Júdósambands Íslands var haldið 25. maí í húsakynnum ÍSÍ.  

Í aðalstjórn tímabilið 2019-2021 voru eftirfarandi aðilar kosnir: 

Ari Sigfússon og Birkir Jóakimsson.  Auk þess var Jóhann Másson formaður endurkjörinn til 2021. 

Í varastjórn tímabilið 2018-2019 voru eftirfarandi aðilar kosnir: 

Birgir Ómarsson, Teitur Sveinsson og Karen Rúnarsdóttir. 

Skoðunarmenn reikninga: 

Runólfur Gunnlaugsson og Gísli Jón Magnússon til vara. 

Í dómaranefnd voru kosnir: Jón Kristinn Sigurðsson, Sævar Jóhann Sigursteinsson, Björn Sigurðarson. Til vara, Birkir 

Hrafn Jóakimsson, Daníel Ólafsson og Yoshihiko Iura. 

Í aganefnd voru kosnir: Haraldur Baldursson, Gísli Jón Magnússon og Guðmundur Gunnarsson. Til vara Tryggvi 

Gunnarsson, Víkingur Víkingsson og Daníel Reynisson. 

Stjórnin 

Stjórnin hélt 8 bókaða fundi. Á fyrsta fundi eftir ársþing 2019 skipti stjórnin með sér verkum. Arnar Ólafsson 

varaformaður, Ari Sigfússon ritari, Kristján Daðason gjaldkeri. Aðrir meðstjórnendur. 

Varastjórn var boðuð á alla fundi.  Formaður Afreks og keppnisnefndar var valinn Arnar Ólafsson, formaður 

menntanefndar var valinn Björn Sigurðarson, formaður markaðs- og kynningarnefndar var valinn Birkir Jóakimsson, 

Nefndarformenn báru ábyrgð á því að fá með sér 5 aðila utan stjórnar í nefndir.  Stjórn skipaði í Tækniráð Bjarna 

Friðriksson, Björn Halldórsson og Garðar Skaftason. 

Árið 2019- 2020 var tímabil spennu og óvissu í störfum JSÍ 

Eltingaleikurinn við ÓL 2020 var í algleymingi á tímabilinu.  Egill og Logi heltust úr lestinni vegna meiðsla, en 

Sveinbjörn hélt ótrauður áfram.  JSÍ studdi við bakið á honum eins og bolmagn var til og fjármunir.  Það var á brattan 

að sækja fyrir Sveinbjörn sem keppir í sterkasta þyngdarflokki karla eins og staðan er í dag.  Það er frábært að fylgjast 

með baráttuandanum og seiglunni í Sveinbirni og faðir hans við að elta stóra drauminn.  Það væri óskandi að hægt 

væri að skapa betra vinnuumhverfi fyrir okkar besta íþróttafólk.  En til þess þarf að auka skilning stjórnvalda á þeirri 

vinnu og þeirri fórn sem okkar bestu fyrirmyndir leggja á sig.  Til að auka enn á spennu og óvissu var öll starfsemi sett 

á bið vegna heimsfaraldurs.   Mót voru felld niður og lengi vel var mikil óvissa um ÓL 2020, en ÓL var síðan frestað til 

2021.   Við þessar breytingar færist glugginn til að tryggja sér sæti á ÓL til um nokkra mánuði.  Eins og staðan er 

þegar að þetta er skrifað hefur Sveinbjörn færst ofar á lista.  Sex bestu úrslitin til 24 maí 2020 gilda 50% auk sex bestu 

úrslita á mótum frá 25. Maí 2020 til 28. Júní 2021 en þau gilda 100%. Sveinbjörn verður því að eiga sitt besta tímabil 

til að komast á ÓL 2021 og þeir sem nú eru í stjórn JSÍ munu styðja hann eins og mögulegt er í sinni baráttu. 

Uppskeruhátíð JSÍ 

Í desember 2019 var haldin sjötta uppskeruhátíð JSÍ.  Markmiðið með uppskeruhátíð JSÍ er að útnefna besta og 

efnilegasta júdófólk ársins ásamt því að heiðra og gráða þá sem unnið hafa júdó íþróttinni bæði gott og óeigingjarnt 

starf á liðnum árum. 

Á uppskeruhátíðinni var Bjarni Ásgeir Friðriksson heiðraður sérstaklega og afhent viðkenning og hornsteinn JSÍ, en 

Bjarni var kosinn heiðursformaður JSÍ á ársþingi 2019.    
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Heiðursformaður JSÍ  

 

Bjarni Friðriksson ásamt Jóhanni Mássyni, formanni JSÍ og Jón Hlíðari Guðjónssyni 

Bjarni Ásgeir Friðriksson, er einn virtasti júdómaður þjóðarinnar og einn mesti afreksmaður íslenskra íþrótta frá 

upphafi. Bjarni var kjörinn heiðursformaður JSÍ á síðasta ársþingi og veitti hann viðurkenningunni nú móttöku. Bjarni 

var ekki einungis útnefndur  vegna framúrskarandi keppnisferils heldur einnig vegna þeirrar elju og drifkrafts sem 

hann hefur sýnt í félagsstörfum innan júdóhreyfingarinnar á Íslandi. Bjarni hefur á sínum ferli unnið félagsstörf fyrir 

JDÁ, unnið fyrir JR bæði sem stjórnarmaður, formaður, framkvæmdastjóri og yfirþjálfari. Ásamt því að sinna öllum 

mögulegum verkefnum sem koma upp við rekstur Júdódeildar. Bjarni starfaði einnig hjá JSÍ í áratugi. Gengdi hann 

lengi vel starfi landsliðsþjálfara og stjórnarmanns og svo sem framkvæmdastjóri síðastliðin 20 ár. 

Bronsmerki JSÍ 

Egill Blöndal 

Dómari ársins 

Sævar Jóhann Sigursteinsson 

Einstaklingar sem voru útskrifaðir úr Þjálfara 1. JSÍ 

Craig Douglas Clapcott 

Egill Blöndal 
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Dan gráðanir á árinu: 

Garðar Hrafn Skaftason UMFS í 4. Dan 

 

F.v. Arnar Ólafsson og Garðar Hrafn Skaftason 

Garðar Hrafn Skaftason UMFS tók í dag gráðuna 4. dan og gerði það með glæsibrag. 

Uke hjá Garðari var Arnar Ólafsson varaformaður JSÍ. 

Garðar er einn af sjö Íslendingum með þessa gráðu. 

Bernika Bernat, KA 1.dan 10. mars 2019 

Heiðursgráðun 

Guðmundur S. Gunnarsson UMFN 1.dan 17. apríl 2019 
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Júdófólk ársins 2019 

Júdómaður ársins  – Sveinbjörn Iura úr Ármanni 

Sveinbjörn keppir í 81 kg flokki.  

Júdókona ársins – Ásta Lovísa Arnórsdóttir úr JR 

Ásta Lovísa keppir í -57 kg flokki  

Efnilegasti júdómaður ársins – Kjartan Hreiðarsson úr JR 

Kjartan keppir í -73 kg þyngdarflokki 

Efnilegasta júdókona ársins – Heiðrún Pálsdóttir úr UMFN 

Heiðrún keppir í -78 kg þyngdarflokki 

Reykjavík Judo Open - RIG 2020 

Afmælismót JSÍ, sem verið hefur í samstarfi við RIG undanfarin ár undir merkjum Reykjavík Judo Open.  Mótið er 

orðið einn af kjölfestu viðburðum RIG og því fylgir árlega bein útsending í 90 mín á RÚV því til viðbótar var allt mótið 

sýnt beint á netinu og nú varðveitt hjá Youtube.  Á síðasta Reykjavík Judo Open voru 60 % keppenda erlendir og 

Íslendingar unnu 2 gull, 1 silfur og 8 brons, sem er óvenju góður árangur miðað við undanfarin ár.  Þetta sýnir þann 

styrkleika sem mótið er komið á, en JSÍ er að reyna bjóða aðilum sem eru örlítið sterkari en okkar besta keppnisfólk 

þannig að sem mestur lærdómur og reynsla fáist út úr þessu móti sem er mikil fjárfesting fyrir JSÍ.  Mótið var á þessu 

ári flutt úr Laugardalshöll í Frjálsíþróttahöllina, það kostaði meiri vinnu við undirbúning og frágang.  En við áttum gott 

samstarf við félaga okkar í KAÍ sem nýttu sömu aðstöðu daginn eftir.  Þetta var gert til að gera mögulegt að RÚV gæti 

sínt frá fleiri atburðum á RIG.  Með þessari breytingu var hægt að búa til umgjörð sem hentar júdó móti af þessari 

stærðargráðu og er í beinni útsendingu betur.  Hægt var að skerma af svæði sem hélt vel utanum mótið ásamt því að 

áhorfendur sátu þéttar þar sem stúkan var minni og eingöngu við keppnisvöllinn.   Þetta var auðvitað fyrir Covid og 

engar reglur um 2m milli áhorfenda komnar á.  Framkvæmd og umgjörð mótsins er orðin með því móti að eftir er 

tekið bæði hérlendis og erlendis 

IJF og EJU þing 

JSÍ sendi ekki fulltrúa á þing EJU og IJF sem haldin voru í Tokyo, Japan.  Ekki þótti forsvaranlegt að setja þá fjármuni 

sem þurfti í að senda fulltrúa á þessi þing, sem voru meiri upplýsingaþing en ákvarðanaþing. En á þessu ári má búast 

við að við þurfum að senda fulltrúa þar sem kosningar liggja fyrir.  Samkvæmt fundargerðum þinga þá er IJF að leggja 

mikla áherslu á samfélagslega ábyrgð og fræðslu.   Verkefni „ judo in schools“ er orðið mjög stórt hjá 

alþjóðasambandinu.   

Erlend samskipti 

Formenn júdósambanda á norðurlöndum halda samráðsfundi á norðurlandamótum ár hvert og á þingum EJU og IJF 

ef mæting er næg.   Mikið hefur verið rætt um áhrif norðurlanda sem sameiginleg hreifing innan alþjóða og evrópu 

sambanda.  Einnig er skiptst á upplýsingum umhvað gengur vel í hverju landi og við hvað samböndin eru að glíma.  

Svíar hafa náð góðum árangri í samvinnu við tryggingarfélög að kenna almenningi fallæfingar.  Mikill vilji er hjá þeim 

að aðstoða önnur sambönd í sambærilegri vinnu.  JSÍ hefur boðið þeim aðilum sem um þetta verkefni sjá á 

norðurlandamótið 2020 til að læra af og kynna verkefnið fyrir tryggingarfélögum.  Annað verkefni sem hefur legið 

þungt á JSÍ er staðsetning norðurlandamóta, en önnur norðurlönd bjóða mótahaldið út og eru því mótin iðulega 

haldin á stöðum sem bæði er langt og dýrt að ferðast til t.d. var NM í Finnlandi haldið í þorpi jólasveinsins fyrir 

norðan heimskautsbaug.   JSÍ hefur verið að berjast fyrir þeirri samþykkt að NM verði haldið í kringum alþjóðaflugvelli 

þ.a. við getum stytt ferðatíma og lækka kostnað fyrir hvern keppanda.  Með því móti getur JSÍ valið fleiri keppendur 

og styrkt á þessi mót.  
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Afreks- og keppnisnefnd 

Afreks- og keppnisnefnd skipuðu Arnar Ólafsson, formaður nefndar, Jóhann Másson og Þomóður Jónsson. Í upphafi 

var markmið skilgreind sem unnið var eftir á starfsárinu.  Framkvæmdastjóri, Þormóður Jónsson sá alfarið um 

mótshald og samskipti við ÍSÍ og EJU / IJF vegna móta og skráninga.  Þormóði til aðstoðar allt starfsárið var Bjarni 

Friðriksson fyrrum framkvæmdastjóri og stjórnarmaður,  Bjarna er þökkuð ómetanleg aðstoð.  

Nefndarmenn lögðu talsverða vinnu í að endurrita afreksstefnu JSÍ sem var lögð fram á formannafundi JSÍ, sem 

haldinn var í framhaldi af uppskeruhátíð og afreksstefnu skilað til ÍSÍ tilsettum tíma.   Hluti af kröfum afrekssjóðs er 

að samþykkt afreksstefna til þriggja ára liggi fyrir.  

Í kjölfarið hófst mikil vinna við að búa til starfsáætlun nefndarinnar. Starfsáætlun Afreks og keppnisnefndar markast 

að mestu af þátttöku í mótum landsliðsmanna erlendis. Því má segja að um útgjaldaáætlun hafi verið að ræða. Af 

þeim sökum þurfti að marka stefnuna um hvaða mótum yrði tekið þátt í og hverjir yrðu valdir til að taka þátt í hverju 

móti. Landsliðsþjálfarar lögðu fram áætlanir út árið 2019 og áætlaði framkvæmdastjóri kostnað við hvert mót.  

Formaður Afreks- og keppnisnefndar vann eins og árið áður keppnis og æfingaáætlun fyrir alla landsliðsmenn í 

samstarfi við landsliðsþjálfara og klúbba þjálfara landsliðsmanna.  Er þetta verklag að þroskast og taka á sig mynd, en 

ekki er kominn almennur skilningur á þessu fyrirkomulagi hjá klúbbum sem ekki eru vanir svona skipulagi.  Afreks- og 

keppnisnefndar fundaði með öllum landsliðsmönnum og þjálfurum þeirra ásamt því að leggja lokaáætlun fyrir 

Landsliðsþjálfara. 

Með þessari aðferð var gerð atlaga að því að festa í sessi samræmingu á störfum allra sem koma að landsliðsstarfi og 

undirbúningi keppenda á vegum JSÍ.  

Líta má svo á að starfsáætlunin sem unnin var hafi lagt grunninn fyrir verklag komandi afreksnefnda.  

Ráðinn var aðili til aðstoðar við landsliðsþjálfara, sem á að einbeita sér aðhæfileikamótun.  Zaza Simonashvili frá 

Georgíu var ráðinn frá og með 1. apríl í samstarfi við Júdódeild UMFS og JR.  JD UMFS og JR greiða hvor um sig einn 

þriðja hluta launa Zaza á móti JSÍ.   Það er mikill fengur í því að fá aðila í þessum gæðaflokki í júdó til liðs við 

sambandið.  Við þökkum JD UMFS og JR samstarfið sem gerði JSÍ mögulegt að fá Zaza til starfa. 

Næstu verkefni Afreks- og keppnisnefndar er að klára vinnu við samninga fyrir A landsliðsfólk þar sem kemur skýrt 

fram hvað er ætlast til af þeim sem eru að fá hæstu afreksstyrki sambandsins,  sú vinna er langt komin og ætti að 

klárast á árinu.  Slíkt mun gera starfsumhverfi bæði landsliðsfólks og landsliðsþjálfara einfaldara og faglegra. 

Markaðs- og útbreiðslunefnd 

Markaðs- og útbreiðslunefnd tók ekki til starfa á starfsárinu,  markaðsmálin voru alfarið höndum framkvæmdastjóra 

sambandsins, sem er sérmenntaður í faginu.  Honum til aðstoðar var Birgir Ómarsson, varamaður í stjórn.  

Markaðsmálin voru eingöngu unnin á fyrir samfélagsmiðla.  

Notast var við Facbook og Instragram auglýsingar auk þess sem 

reynt var að fá landsliðsfólk til aðstoðar varðandi efni á 

samfélagsmiðla. Unnið var samkvæmt þeirri stefnu sem kynnt var 

á síðasta ársþingi JSÍ.  Stefnan er ítarleg og metnaðarfull með 

markmiðum, markhópagreiningum og aðferðaráætlun og nær 

þessi stefna til 3 ára. 

Eitt af aðalmarkmiðum markaðs- og útbreiðslunefndar er að auka 

sýnileika júdó í íslensku samfélagi. Nefndin telur að með því að 

auka vitund fólks hvort er væntanlegra iðkenda eða foreldra barna. Því að gera foreldra meðvitaða um íþróttina 
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okkar og eyða ranghugmyndum fólks er eitt það mikilvægasta til að fá fleiri börn og unglinga til að kynna sér og svo 

stunda júdó.  

Þó að mikil vinna hafi farið fram og að því er virðist árangur er einna mesti árangurinn sá lærdómur sem fæst af 

þessu. Sú tölfræði og upplýsingar sem fást úr þessum fyrstu skrefum í stafrænni markaðssetningu eru dýrmætt 

veganesti í áframhaldandi störf markaðs- og kynningarnefndar. 

Fjölmiðlar 

Líkt og undanfarin ár hefur nokkuð þokast í rétta átt með að fá fréttir á helstu fjölmiðla landsins af árangri keppenda 

okkar.  Eftir mót höfum við verið að senda fréttir á flesta fjölmiðla en það hafa aðallega verið Morgunblaðið og RÚV 

sem hafa birt fréttir.  Við höfum sent frá okkur formlegar fréttatilkynningar sem hefur oft gefist ágætlega.  Að fá 

beina útsendingu á RÚV er að gera mikið í kynningarstarfið og skiptir okkur miklu máli. Framkvæmdastjóri JSÍ hefur 

séð um þessa vinnu og staðið sig vel.  Það að eiga keppanda sem stefnir á ÓL skiptir miklu máli varðandi umfjöllun, 

sérstaklega þegar útlit er fyrir að Ísland eigi fáa fulltrúa á ÓL.   Sveinbjörn hefur fengið þó nokkra umfjöllun og staðið 

sig vel í viðtölum,  en JSÍ þarf að huga að því að veita sínu fremsta keppnisfólki þjálfun í fjölmiðla framkomu. 

Beinar útsendingar frá mótum JSÍ 

Áfram var sent beint út frá mótum JSÍ á árinu, enn var fjárfest í búnaði auk þess sem verið er að prófa ýmsan 

hugbúnað sem gerir kleift að sýna hverjir eru að glíma og hver staðan er ásamt því að merkja útsendinguna JSÍ.  Hans 

Rúnar hefur haft veg og vanda af þessari þróun og er enn að vinna í að gera útsendingar JSÍ af mótum eins faglegar 

og unnt er. 

Menntanefnd 

Námskeiðið Júdóþjálfari I var endurskoðað og efnistökum breytt eins og tilefni þótti til. Fimm þjálfarar skráðu sig á 
námskeiðið á þessu tímabili en enginn lauk því. Ræddar hafa verið hugmyndir um að hafa hluta af námskeiðinu 
verklegan þar sem kenndar eru aðferðir til að kenna ungum byrjendum tækni með skilvirkum hætti. Reiknað er með 
að þessi verklegi hluti verði innifalinn í námskeiðinu á næsta tímabili og hann verði boðinn þeim þjáflurum sem þegar 
hafa lokið námskeiðinu. 
 
Frágangur á Júdóþjálfara II er til skoðunar og ef allt gengur að óskum verður sá hluti þjálfaranáms JSÍ í boði haustið 
2022 

Afrekssjóður 

Úthlutanir úr afrekssjóði hafa aukist ár frá ári undanfarin ár samkvæmt samningi við ríkisvaldið.  Með auknum 

fjármunum kemur aukin ábyrgð og miklar kröfur fylgja þessum úthlutunum og eru þær mjög skilyrtar til að tryggja að 

sérsambönd auki fagmennsku í sínu starfi.  Auk þess er alltaf krafa um sambærilega fjármögnun á móti þ.a. 

sérsambönd þurfa að vera vakandi í annarri tekjuöflun.  Önnur breyting sem gerð hefur verið varðandi úthlutun er að 

ekki er lengur úthlutað á einstaka iðkanda heldur er úthlutað á sambandið sem verður á vinna samkvæmt áætlun og 

markmiðum um faglegt afreksstarf.   

Aganefnd JSÍ 

Stjórn kláraði á árinu að útfæra agareglur sem stjórn var falið að útfæra og koma í framkvæmd á ársþingi 2018.   

Aldrei áður hefur reynt á agareglur eða Aganefnd JSÍ.   Í ár barst Aganefnd kæra vegna Afmælismóts JSÍ í yngri 

flokkum.   Þegar þetta er ritað er ekki komin úrskurður í málinu frá Aganefnd,  en störf nefndarinn töfðust mikið 

vegna samkomubanns af völdum Covid heimsfaraldurs.   Formaður JSÍ ásamt Teiti Sveinssyni lögfræðingi, varamanni í 

stjórn JSÍ, héldu fund með Aganefnd til að kynna reglur um Aganefnd sem að mestu voru unnar og útfærðar af Teiti.  

Einnig var Aganefnd boðið að leita liðsinns Teits vegna framkvæmdar á málum sem berast nefndinni.   En í fyrsta sinn 

er Aganefnd þannig skipuð að ekki er lögfræðingur í nefndinni.   
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Smáþjóðaleikar 2019 

JSÍ átti 11 keppendur á Smáþjóðaleikunum sem haldnir voru  í Budva í Svartfjallalandi í maí 2019.  Afraksturinn var 

eitt silfur og 3 brons.  Að þessu sinni unnust öll verðlaun í þyngdarflokkum karla.  Öll úrslit eru birt aftar í skýrslunni. 

Dómaramál 

Fundað var með dómaranefnd um framkvæmd móta, aðstöðu og búninga.   Ákveðið var að kaupa á dómara sérniðin 

föt ásamt merkingu til að auka fagmennsku og virðingu við starfið.   Einnig var rætt um hvar hægt er að halda mót 

m.v. þær kröfur sem gerðar eru um stærð keppnisvalla og öryggissvæðis.  Í ljós kom að aðstaða í klúbbum sem óska 

eftir að halda mót er misjöfn, einnig gengur klúbbum mjög misvel að manna mót með starfsmönnum.   Það sem gerir 

málið flókið er að yfirleit fer þetta ekki saman hjá klúbbum.  Stjórn JSÍ ákvað að hvetja forsvarmenn klúbba til 

samstarfs á þessum vettvangi.   Einnig var rætt um hvernig hægt er að fjölga þeim sem stunda dómgæslu,  

dómaranefnd vísaði frá sér þeirri ábyrgð og vinnu.  Stjórn fékk tvo aðila til að vinna tillögur og koma í framkvæmd 

verkefni til að kynna dómarastarfið og vinna að fjölgun dómara.   Þau unnu sína vinnu í góðu samstarfi við 

dómaranefnd.  Dómaranefnd hélt kynningu á nýjum reglum IJF í janúar s.l.  góð mæting var meðal dómara, þjálfara 

og keppenda. 

Norðurlandamót 2020 

JSÍ átti að halda NM2020 í apríl s.l.  vegna Covid var mótinu frestað fram í september, enn er alveg óvíst hvort hægt 

verði að halda mótið á þeim tíma og eru mögueikar að NM 2020 verði fellt niður. 

Dýnumál 

Samningar náðust við ÍTR um að fjármagna dýnur í tvo nýja velli auk öryggissvæðis.  Pantaðar hafa verið dýnur af 

nýrri gerð sem eru bæði mýkri og léttari.  Auðveldara er að leggja þessa tegund af dýnum og krækjast þær saman 

þannig að vellir gliðna ekki í keppni.   

Andlát Naoki Murata 

Naoki Murata vinur okkar og fyrrum landsliðsþjálfari lést að morgni 15. Apríl 2020 á sjötugasta og fyrsta aldursári en 

hann var fæddur 21. Júlí 1949. Hann kenndi júdo og þjálfaði í fjölmörgum löndum í gegnum tíðina og vorum við 

Íslendingar svo lánsamir að njóta hans frábæru starfskrafta og kunnáttu. Naoki kom fyrst til Íslands 1975 og var 

landsliðsþjálfari 1976-1977 og fór meðal annars með keppendur á fyrstu Ólympíuleika sem Íslenskir júdomenn tóku 

þátt í en það var í Montreal 1976. 

Naoki hélt reglulega sambandi eftir að hann fór aftur til Japans og sendi ýmsan fróðleik eins og bækur, blöð, dagatöl 

og fleira. Í keppnis- og æfingaferðum landsliðsmanna okkar til Japans var Naoki þeim ávalt innan handar og afar 

hjálplegur. Hann kom nokkrum sinnum aftur til Íslands og tók þá gjarnan æfingu með okkur, nú síðast fyrir tveimur 

árum og við það tækifæri var honum veitt gullmerki JSÍ. 

Naoki Murata sem er 8. Dan var mikils virtur fræðimaður, skrifaði og kom að útgáfu fjölda júdo bóka, hélt fyrlestra og 

námskeið víða um heim á vegum júdosambanda, var forstöðumaður Kodokan Judo safnsins í Tokyo og 

varaforseti Japanese Academy of Budo. 

Við eigum Naoki Murata mikið að þakka. Hann lagði grunn að árangri fjölmargra Íslenskra júdomanna sem að stóðu 

sig vel á alþjóðlegum mótum síðar meir. 

Blessuð sé minning hans. 
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Heimsfaraldur frestar öllu júdó starfi 

Heimsfaraldur af völdum Covid-19 veirunnar hafði og hefur enn mikil áhrif á allt íþróttastarf.  Allar æfingar og 

keppnir voru settar á bið um óákveðinn tíma frá því mars 2020.  Í maí 2020 mega börn og unglingar snúa aftur til 

æfinga, en ekki er enn vitað um æfingar fullorðinna þar sem 2 metra nálgunarbann er í gildi.   Öllu mótahalda um 

allan heim hefur verið frestað,  þar á meðal NM 2020 og ÓL 2020.    Enn er mikil óvissa um framhaldið, en ákveðið 

hefur verið að halda ÓL í júlí 2021 og stefnir IJF á að hefja aftur keppni um miðjan september 2020.  En punktasöfnun 

fyrir ÓL 2021 hefur verið færð til maí 2021.   Á óvenjulegum tímum þarf nýstárlegar aðferðir til að halda okkar 

landsliðsfólki við efnið.   Jón Þór landsliðsþjálfari ásamt Bjarna Skúlasyni eiga hrós skilið fyrir það hvernig brugðist var 

við þessar óvenjulegu stöðu sem komin var upp.   Búnar voru til júdó heimaæfingar og deild til allra júdó iðkenda sem 

áhuga höfðu á að nálgast.  Einnig var leitað til okkar bestu keppnismanna um æfingar.   Þegar aðeins fór að rofa til í 

samkomubanni var farið í að halda útiæfingar þar sem hægt var að gæta að 2m reglu sóttvarnaryfirvalda. 
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Nafnalisti Svart belta JSÍ frá 1966 til 31. Desember 2019 
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Úrslit móta ársins 2019 

Reykjavík Júdó Open - RIG 26. Jan. 

W -57 (5)  M -73 (12) 

1 Eveline DELBAEN BEL 
 

1 Jeroen CASSE BEL 

2 Sif BOUJU DEN 
 

2 Adam BYDZOVSKY CZE 

3 Charlie BOND GBR 
 

3 Clément CAORS FRA 

4 Chloe LANDRICOMBE GBR 
 

3 Tomasz KOWALSKI POL 

5 Ásta ARNÓRSDÓTTIR ISL 
 

5 Yoan TUTUNAROV NOR 

W -63 (8)  
5 Jacob AGERTOFT DEN 

1 Michaela KULIKOVA CZE 
 

7 Jógvan KRISTIANSEN FAR 

2 Selina DELEN BEL 
 

7 Jacek BRYSZ POL 

3 Stine RØSÆG NOR 
 M -81 (15) 

3 Anna BRYSZ POL 
 

1 Jakub JECMINEK CZE 

5 Beth AMBROSE GBR 
 

2 Pawel KURTYKA POL 

5 Silja JOHANNESEN FAR 
 

3 Sveinbjörn IURA ISL 

7 Karen GUÐMUNDSDÓTTIR ISL 
 

3 Árni LUND ISL 

W -70 (6)  
5 Matias KOLLERUD NOR 

1 Gwenaelle VIARD FRA 
 

5 Gísli EGILSON ISL 

2 Cecilie BOLANDER NOR 
 

7 Hrafn ARNARSSON ISL 

3 Demi DESENDER BEL 
 

7 Maher SADEK DEN 

3 Magdalena KORFANTY POL 
 M -90 (8) 

W +78 (3)  
1 Radim KNÁPEK CZE 

1 Anna VÍKINGSDÓTTIR ISL 
 

2 Abdraman DIAO FRA 

2 Natalia STOBINSKA ISL 
 

3 Jakub KUBIENIEC POL 

3 Kristín GUÐJÓNSDÓTTIR ISL 
 

3 Kornelius EILERTSEN NOR 

M -60 (8)  
5 Kevin NESTOR SWE 

1 Joran SCHILDERMANS BEL 
 

5 Cesar VERRIER FRA 

2 John HAGLÖW SWE 
 

7 Adam ÞÓRARINSSON ISL 

3 Jack PURLLANT GBR 
 

7 Adam TUMOWSKI ISL 

3 Alexander HEIÐARSSON ISL 
 M -100 (5) 

5 Dofri BRAGASON ISL 
 

1 Tomas KNAPEK CZE 

5 Gylfi EDDUSON ISL 
 

2 Hugo LORAIN FRA 

7 Fríði CARLSSON FAR 
 

3 Þór DAVÍÐSSON ISL 

7 Bjarni ÓLAVSSON FAR 
 

4 Petur JOHANNESEN FAR 

M -66 (7)  M +100 (3) 

1 Bartlomiej GARBACIK POL 
 

1 Stefán GUÐNASON ISL 

2 Arthur ELIEV FRA 
 

2 Karl STEFÁNSSON ISL 

3 Karel BURIÁNEK CZE 
 

3 Sindri JÓNSSON ISL 

3 Bárður LENVIG FAR 
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Afmælismót JSÍ 9. feb. 

Dr. U13 -34 (3)  Dr. U18 -60 (4) 

1 Jónas GUÐMUNDSSON JR 
 

1 Gylfi Edduson KA 

2 Gabríel REYNISSON ÞRÓTTUR 
 

2 Hannes SIGMUNDSSON KA 

3 Weronika KOMENDERA JR 
 

3 Árni ARNARSSON KA 

Dr. U13 -38 (3)  
4 Steinar SIGFÚSSON TINDASTÓLL 

1 Elías ÞORMÓÐSSON JR 
 Dr. U18 -66 (3) 

2 Bragi HILMARSSON ÞRÓTTUR 
 

1 Gunnar GUÐMUNDSSON NJARÐVÍK 

3 Henrik COSTA ÁRMANN 
 

2 Jakub TOMCZYK SELFOSS 

Dr. U13 -42 (6)  
3 Jóel REYNISSON NJARÐVÍK 

1 Keeghan KRISTINSSON ÞRÓTTUR 
 Dr. U18 -73 (4) 

2 Airingas JEZERSKAS SELFOSS 
 

1 Ingólfur RÖGNVALDSSON NJARÐVÍK 

3 Valur HARÐARSON SELFOSS 
 

2 Kjartan HREIÐARSSON JR 

3 Alex SKÚLASON ÞRÓTTUR 
 

3 Hákon GARÐARSSON JR 

Dr. U13 -46 (5)  
4 Ísar GUÐJÓNSSON GRINDAVÍK 

1 Elmar ÞORSTEINSSON SELFOSS 
 Dr. U18 -81 (5) 

2 Aleksander PERKOWSKI JR 
 

1 Andri ÆVARSSON JR 

3 Þórir STEINÞÓRSSON SELFOSS 
 

2 Skarphéðinn HJALTASON JR 

4 Alexander GUÐMUNDSSON ÞRÓTTUR 
 

3 Jon TABAKU ÍR 

5 Ottó ÓLAFSSON SELFOSS 
 

4 Böðvar ARNARSSON SELFOSS 

St. U15 -70 (3)  
5 Kristinn GUÐJÓNSSON GRINDAVÍK 

1 Helena BJARNADÓTTIR JR 
 Dr. U18 +90 (2) 

2 Daniele KUCYTE JR 
 

1 Jakub TUMOWSKI ÍR 

3 Elísabet HARALDSDÓTTIR NJARÐVÍK 
 

2 Aron ÞORBJÖRNSSON ÍR 

Dr. U15 -42 (3)  St. U21 -63 (3) 

1 Daron HANCOCK JR 
 

1 Berenika BERNAT KA 

2 Árni ÓLAFSSON ÁRMANN 
 

2 Jana ELLERTSDÓTTIR NJARÐVÍK 

3 Aðalsteinn BJÖRNSSON JR 
 

3 Karen GUÐMUNDSDÓTTIR ÍR 

Dr. U15 -55 (3)  St. U21 -78 (2) 

1 Vésteinn BJARNASON SELFOSS 
 

1 Heiðrún PÁLSDÓTTIR NJARÐVÍK 

2 Patrekur UNNARSSON ÞRÓTTUR 
 

2 Aleksandra LIS ÍR 

3 Hjörtur KLEMENSSON GRINDAVÍK 
 Dr. U21 -60 (5) 

Dr. U15 -66 (3)  
1 Gylfi Edduson KA 

1 Einar MAGNÚSSON SELFOSS 
 

2 Hannes SIGMUNDSSON KA 

2 Claudiu SOHAN SELFOSS 
 

3 Steinar SIGFÚSSON TINDASTÓLL 

3 Matas NAUDZIUNAS JR 
 

4 Árni ARNARSSON KA 

Dr. U15 -81 (2)  Dr. U21 -66 (2) 

1 Jóhannes PÁLSSON NJARÐVÍK 
 

1 Gunnar GUÐMUNDSSON NJARÐVÍK 

2 Jóhann JAKOBSSON ÞRÓTTUR 
 

2 Jóel REYNISSON NJARÐVÍK 

St. U18 -63 (2)  Dr. U21 -73 (3) 

1 Tinna EINARSDÓTTIR GRINDAVÍK 
 

1 Kjartan HREIÐARSSON JR 

2 Karen GUÐMUNDSDÓTTIR ÍR 
 

2 Ingólfur RÖGNVALDSSON NJARÐVÍK 

Dr. U18 -50 (4)  
3 Hákon GARÐARSSON JR 

1 Róbert LATKOWSKI GRINDAVÍK 
 Dr. U21 -81 (3) 

2 Adam LATKOWSKI GRINDAVÍK 
 

1 Oddur KJARTANSSON JR 

3 Benedikt MAGNÚSSON PARDUS 
 

2 Andri ÆVARSSON JR 

4 Sara INGÓLFSDÓTTIR SELFOSS 
 

3 Skarphéðinn HJALTASON JR 

Dr. U18 -55 (2)  Dr. U21 -90 (4) 

1 Daníel ÁRNASON NJARÐVÍK 
 

1 Árni LUND JR 

2 Óli GUÐBJARTSSON SELFOSS 
 

2 Hrafn ARNARSSON SELFOSS 

    
3 Jakub TUMOWSKI ÍR 

    
4 Aron ÞORBJÖRNSSON ÍR 
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Góumót JR 18. feb.  

St. U9 -28 (2)  St. U11 -36 (3) 

1 Eyrún GÍSLADÓTTIR ÞRÓTTUR 
 

1 Emma THUERINGER JR 

2 Freyja FRASER ÞRÓTTUR 
 

2 Eyja VIBORG ÁRMANN 

Dr. U9 -22 (3)  
3 Indíana SZAFRANOWICZ SELFOSS 

1 Fannar ÞORMÓÐSSON JR 
 Dr. U11 -34 (4) 

2 Antoni GORSKI GRINDAVÍK 
 

1 Orri HELGASON JR 

3 Dómald DANÍELSSON SELFOSS 
 

2 Jón BIRNUSON SELFOSS 

Dr. U9 -26 (3)  
3 Uriel RUTENBERG ÍR 

1 Olaf OPALKA GRINDAVÍK 
 

4 Arnar ERLENDSSON SELFOSS 

2 Jóhann INGVASON SELFOSS 
 Dr. U11 -38 (3) 

3 Hlynur DAVÍÐSSON SELFOSS 
 

1 Kristinn KRISTINSSON ÞRÓTTUR 

Dr. U9 -30 (7)  
2 Daníel GRÉTARSSON SELFOSS 

1 Þorbjörn SCHACHT SELFOSS 
 

3 Gabriel VALENCIA GRINDAVÍK 

2 Snorri GUÐNASON SELFOSS 
 Dr. U11 -46 (3) 

3 Kristján ÖGMUNDSSON SELFOSS 
 

1 Markús OTTASON GRINDAVÍK 

3 Davíð SIGMUNDSSON SELFOSS 
 

2 Óskar KRISTJÁNSSON JR 

Dr. U9 -34 (4)  
3 Gunnar WHALEN SELFOSS 

1 Kristján ÞÓRARINSSON JR 
 Dr. U11 -60 (2) 

2 Hrafn LARSEN SELFOSS 
 

1 Aron ÁSGRÍMSSON GRINDAVÍK 

3 Óskar GUÐBJÖRNSSON SELFOSS 
 

2 Freyr SCHACHT SELFOSS 

4 Alex KRYSTIAN SELFOSS 
 Dr. U13 -38 (3) 

St. U10 -28 (4)  
1 Elías ÞORMÓÐSSON JR 

1 Natalía GUNNARSDÓTTIR GRINDAVÍK 
 

2 Weronika KOMENDERA JR 

2 Halldóra SIGURÐARDÓTTIR ÞRÓTTUR 
 

3 Bragi HILMARSSON ÞRÓTTUR 

3 Nikola PIENIAZEK GRINDAVÍK 
 Dr. U13 -46 (3) 

4 Sara JÓHANNSDÓTTIR GRINDAVÍK 
 

1 Mikael ÍSAKSSON JR 

St. U10 -44 (2)  
2 Romans PSENICNIJS JR 

1 Sigurrós SVERRISDÓTTIR ÞRÓTTUR 
 

3 Aleksander PERKOWSKI JR 

2 Anna GUÐBJÖRNSDÓTTIR SELFOSS 
 Dr. U13 -66 (2) 

Dr. U10 -26 (3)  
1 Matas NAUDZIUNAS JR 

1 Szymon BYLICKI GRINDAVÍK 
 

2 Aleksander CHARZYNSKI ÍR 

2 Sveinbjörn ÓLAFSSON SELFOSS 
 St. U15 -63 (2) 

3 Jón GESTSSON SELFOSS 
 

1 Daniele KUCYTE JR 

Dr. U10 -30 (2)  
2 Helena BJARNADÓTTIR JR 

1 Ksawery OSTROWSKI GRINDAVÍK 
 Dr. U15 -42 (2) 

2 Róbert JÓNSSON JR 
 

1 Aðalsteinn BJÖRNSSON JR 

Dr. U10 -38 (2)  
2 Keeghan KRISTINSSON ÞRÓTTUR 

1 Guðjón KJARTANSSON SELFOSS 
 Dr. U15 -55 (2) 

2 Jón STEFÁNSSON SELFOSS 
 

1 Patrekur UNNARSSON ÞRÓTTUR 

    
2 Filip SZAFRANOWICZ SELFOSS 
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Vormót yngri 16. Feb. 

St. U13 -52 (3)  Dr. U18 -50 (4) 

1 Aleksander PERKOWSKI JR 
 

1 Róbert LATKOWSKI GRINDAVÍK 

2 Þóranna FJÓLMUNDSDÓTTIR TINDASTÓLL 
 

2 Adam LATKOWSKI GRINDAVÍK 

3 Brynhildur KETILSDÓTTIR KA 
 

3 Benedikt MAGNÚSSON PARDUS 

St. U13 -63 (3)  
4 Sara INGÓLFSDÓTTIR SELFOSS 

1 Helena BJARNADÓTTIR JR 
 Dr. U18 -60 (2) 

2 Damjan TISMA NJARÐVÍK 
 

1 Gylfi EDDUSON KA 

3 Soffía ÆVARSDÓTTIR JR 
 

2 Daníel ÁRNASON NJARÐVÍK 

St. U13 -70 (2)  Dr. U18 -66 (6) 

1 Matas NAUDZIUNAS JR 
 

1 Ingólfur RÖGNVALDSSON NJARÐVÍK 

2 Rinesa SOPI NJARÐVÍK 
 

2 Jakub TOMCZYK SELFOSS 

Dr. U13 -34 (3)  
3 Aron DAVÍÐSSON KA 

1 Jónas GUÐMUNDSSON JR 
 

3 Árni ARNARSSON KA 

2 Mariam BADAWY NJARÐVÍK 
 Dr. U18 -73 (6) 

3 Gabríel REYNISSON ÞRÓTTUR 
 

1 Kjartan HREIÐARSSON JR 

Dr. U13 -38 (3)  
2 Hákon GARÐARSSON JR 

1 Elías ÞORMÓÐSSON JR 
 

3 Gunnar GUÐMUNDSSON NJARÐVÍK 

2 Hreiðar ARNARSSON KA 
 

3 Breki ADAMSSON KA 

3 Styrmir ARNGRÍMSSON NJARÐVÍK 
 Dr. U18 -81 (2) 

Dr. U13 -42 (4)  
1 Andri ÆVARSSON JR 

1 Keeghan KRISTINSSON ÞRÓTTUR 
 

2 Skarphéðinn HJALTASON JR 

2 Samir JÓNSSON KA 
 St. U21 -63 (2) 

3 Guðjón SIGHVATSSON PARDUS 
 

1 Berenika BERNAT KA 

4 Benedikt ÁSTÞÓRSSON NJARÐVÍK 
 

2 Jana ELLERTSDÓTTIR NJARÐVÍK 

Dr. U13 -46 (4)  St. U21 -78 (2) 

1 Romans PSENICNIJS JR 
 

1 Heiðrún PÁLSDÓTTIR NJARÐVÍK 

2 Elmar ÞORSTEINSSON SELFOSS 
 

2 Kristín GUÐJÓNSDÓTTIR KA 

3 Mikael ISAKSSON JR 
 St. U21 +78 (2) 

4 Helgi GUÐMUNDSSON NJARÐVÍK 
 

1 Hekla PÁLSDÓTTIR KA 

Dr. U15 -46 (3)  
2 Sunneva KRISTJÁNSDÓTTIR KA 

1 Vésteinn BJARNASON SELFOSS 
 Dr. U21 -60 (3) 

2 Árni ÓLAFSSON ÁRMANN 
 

1 Ægir BALDVINSSON NJARÐVÍK 

3 Daron HANCOCK JR 
 

2 Gylfi EDDUSON KA 

Dr. U15 -55 (4)  
3 Daníel ÁRNASON NJARÐVÍK 

1 Alexander KUC SELFOSS 
 Dr. U21 -66 (6) 

2 Patrekur UNNARSSON ÞRÓTTUR 
 

1 Ingólfur RÖGNVALDSSON NJARÐVÍK 

3 Haukur SIGURÐSSON TINDASTÓLL 
 

2 Alexander HEIÐARSSON KA 

4 Birkir BERGSVEINSSON KA 
 

3 Jakub TOMCZYK SELFOSS 

Dr. U15 -60 (3)  
3 Páll BLÖNDAL ÁRMANN 

1 Einar MAGNÚSSON SELFOSS 
 Dr. U21 -73 (5) 

2 Arnór FJÓLMUNDSSON TINDASTÓLL 
 

1 Kjartan HREIÐARSSON JR 

3 Hjörtur KLEMENSSON GRINDAVÍK 
 

2 Oddur KJARTANSSON JR 

Dr. U15 -73 (2)  
3 Hákon GARÐARSSON JR 

1 Jóhann JAKOBSSON ÞRÓTTUR 
 

4 Breki ADAMSSON KA 

2 Daniele KUCYTE JR 
 

5 Gabríel VIGNISSON NJARÐVÍK 

Dr. U15 +90 (3)  Dr. U21 -81 (5) 

1 Snæbjörn BLISCHKE KA 
 

1 Birgir ARNGRÍMSSON KA 

2 Viljar SIGURÐSSON NJARÐVÍK 
 

2 Ingólfur HANNESSON KA 

3 Veigar SIGURÐARSON TINDASTÓLL 
 

3 Bjarni SIGFÚSSON NJARÐVÍK 

Dr. U21 +100 (2)   
4 Kári VÍÐISSON NJARÐVÍK 

1 Hrafn ARNARSSON SELFOSS 
 

5 Skarphéðinn HJALTASON JR 

2 Þorgrímur RUNÓLFSSON TINDASTÓLL 
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Vormót JSÍ Seniorar 23. Mars 

Konur -63 (2)  Karlar -81 (7) 

1 Ásta ARNÓRSDÓTTIR JR 
 

1 Gísli Egilson ÍR 

2 Karen GUÐMUNDSDÓTTIR ÍR 
 

2 Viðar ODDSSON JR 

Karlar -66 (3)  
3 Breki BERNHARDSSON SELFOSS 

1 Ingólfur RÖGNVALDSSON NJARÐVÍK 
 

3 Hrafn ARNARSSON SELFOSS 

2 Dofri BRAGASON JR 
 Karlar -90 (3) 

3 Vilhelm SVANSSON ÁRMANN 
 

1 Egill BLÖNDAL SELFOSS 

Karlar -73 (4)  
2 Adam TUMOWSKI ÍR 

1 Kristaps APSE JR 
 

3 Jakub TUMOWSKI ÍR 

2 Hákon GARÐARSSON JR 
 Karlar -100 (2) 

3 Kjartan HREIÐARSSON JR 
 

1 Ari SIGFÚSSON JR 

4 Markus KISLICH JR 
 

2 Aron ÞORBJÖRNSSON ÍR 

 

ÍM yngri flokka 13. Apríl 

St. U13 -36 (4)  Dr. U18 -55 (3) 

1 Weronika KOMENDERA JR 
 

1 Daníel ÁRNASON NJARÐVÍK 

2 Mariam BADAWY NJARÐVÍK 
 

2 Óskar KRISTINSSON SELFOSS 

3 Birta VILBERTSDÓTTIR NJARÐVÍK 
 

3 Óli GUÐBJARTSSON SELFOSS 

St. U13 +70 (2)  Dr. U18 -66 (8) 

1 Rinesa SOPI NJARÐVÍK 
 

1 Ingólfur RÖGNVALDSSON NJARÐVÍK 

2 Ágústa GÍSLADÓTTIR KA 
 

2 Jakub TOMCZYK SELFOSS 

Dr. U13 -34 (2)  
3 Aron DAVÍÐSSON KA 

1 Jónas GUÐMUNDSSON JR 
 

3 Haukur ÓLAFSSON SELFOSS 

2 Gabríel REYNISSON ÞRÓTTUR 
 

5 Gylfi EDDUSON KA 

Dr. U13 -38 (3)  
5 Páll BLÖNDAL ÁRMANN 

1 Bragi HILMARSSON ÞRÓTTUR 
 

7 Árni ARNARSSON KA 

2 Elías ÞORMÓÐSSON JR 
 

7 Einar GUNNLAUGSSON SELFOSS 

3 Styrmir ARNGRÍMSSON NJARÐVÍK 
 Dr. U18 -73 (7) 

Dr. U13 -42 (4)  
1 Kjartan HREIÐARSSON JR 

1 Keeghan KRISTINSSON ÞRÓTTUR 
 

2 Hákon GARÐARSSON JR 

2 Samir JÓNSSON KA 
 

3 Ísar GUÐJÓNSSON GRINDAVÍK 

3 Alex SKÚLASON ÞRÓTTUR 
 

3 Gunnar GUÐMUNDSSON NJARÐVÍK 

4 Valur HARÐARSON SELFOSS 
 Dr. U18 -81 (2) 

Dr. U13 -46 (6)  
1 Böðvar ARNARSSON SELFOSS 

1 Mikael ÍSAKSSON JR 
 

2 Kristinn GUÐJÓNSSON GRINDAVÍK 

2 Romans PSENICNIJS JR 
 Dr. U18 +90 (3) 

3 Elmar ÞORSTEINSSON SELFOSS 
 

1 Jakub TUMOWSKI ÍR 

3 Helgi GUÐMUNDSSON NJARÐVÍK 
 

2 Þorgrímur RUNÓLFSSON TINDASTÓLL 

Dr. U13 -50 (4)  
3 Aron ÞORBJÖRNSSON ÍR 

1 Aleksander PERKOWSKI JR 
 St. U21 -63 (2) 

2 Þórir STEINÞÓRSSON SELFOSS 
 

1 Berenika BERNAT KA 

3 Alexander GUÐMUNDSSON ÞRÓTTUR 
 

2 Jana ELLERTSDÓTTIR NJARÐVÍK 

4 Kent MAZOWIECKI GRINDAVÍK 
 St. U21 +78 (2) 

Dr. U13 -73 (2)  
1 Hekla PÁLSDÓTTIR KA 

1 Matas NAUDZIUNAS JR 
 

2 Olivia MAZOWIECKA GRINDAVÍK 

2 Helena BJARNADÓTTIR JR 
 Dr. U21 -60 (2) 

St. U15 -63 (2)  
1 Ægir BALDVINSSON NJARÐVÍK 

1 Einar MAGNÚSSON SELFOSS 
 

2 Gylfi EDDUSON KA 

2 Daniele KUCYTE JR 
 Dr. U21 -66 (4) 

Dr. U15 -46 (3)  
1 Ingólfur RÖGNVALDSSON NJARÐVÍK 

1 Daron HANCOCK JR 
 

2 Jakub TOMCZYK SELFOSS 

2 Árni ÓLAFSSON ÁRMANN 
 

3 Aron DAVÍÐSSON KA 
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3 Aðalsteinn BJÖRNSSON JR 
 

4 Árni ARNARSSON KA 

Dr. U15 -55 (5)  Dr. U21 -73 (5) 

1 Alexander KUC SELFOSS 
 

1 Kjartan HREIÐARSSON JR 

2 Patrekur UNNARSSON ÞRÓTTUR 
 

2 Hákon GARÐARSSON JR 

3 Hjörtur KLEMENSSON GRINDAVÍK 
 

3 Gunnar GUÐMUNDSSON NJARÐVÍK 

4 Haukur SIGURÐSSON TINDASTÓLL 
 

4 Jóel REYNISSON NJARÐVÍK 

5 Heiðar BENEDIKTSSON SELFOSS 
 

5 Breki ADAMSSON KA 

Dr. U15 -73 (3)  Dr. U21 -81 (5) 

1 Claudiu SOHAN SELFOSS 
 

1 Aron ARNARSSON GRINDAVÍK 

2 Jóhann JAKOBSSON ÞRÓTTUR 
 

2 Oddur KJARTANSSON JR 

3 Elías BALDVINSSON ÁRMANN 
 

3 Birgir ARNGRÍMSSON KA 

Dr. U15 +90 (3)  
4 Ingólfur HANNESSON KA 

1 Jóhannes PÁLSSON NJARÐVÍK 
 

5 Böðvar ARNARSSON SELFOSS 

2 Viljar SIGURÐSSON NJARÐVÍK 
 Dr. U21 -90 (2) 

3 Veigar SIGURÐARSON TINDASTÓLL 
 

1 Árni LUND JR 

Dr. U18 -50 (2)  
2 Jakub TUMOWSKI ÍR 

1 Róbert LATKOWSKI GRINDAVÍK 
    

2 Adam LATKOWSKI GRINDAVÍK 
    

 

ÍM karla og kvenna 27. apríl 

Karlar Opinn (10)  Karlar -73 (8) 

1 Egill BLÖNDAL SELFOSS 
 

1 Gísli Egilson ÍR 

2 Þór DAVÍÐSSON SELFOSS 
 

2 Breki BERNHARDSSON SELFOSS 

3 Árni LUND JR 
 

3 Antoine MESTRE ÁRMANN 

3 Karl STEFÁNSSON KA 
 

3 Kjartan HREIÐARSSON JR 

5 Breki BERNHARDSSON SELFOSS 
 

5 Oddur KJARTANSSON JR 

5 Adam ÞÓRARINSSON KA 
 

5 Hákon GARÐARSSON JR 

7 Grímur ÍVARSSON SELFOSS 
 

7 Kenan THAQI JR 

7 Ægir BALDVINSSON NJARÐVÍK 
 

7 Markus KISLICH JR 

Konur Opinn (3)  Karlar -81 (6) 

1 Ástrós Hilmarsdóttir JR 
 

1 Árni LUND JR 

2 Ingunn SIGURÐARDÓTTIR JR 
 

2 Logi HARALDSSON JR 

3 Berenika BERNAT KA 
 

3 Unnar ÞORGILSSON KA 

Konur -63 (4)  
3 Birgir ARNGRÍMSSON KA 

1 Ásta ARNÓRSDÓTTIR JR 
 Karlar -90 (5) 

2 Maya STAUB ÁRMANN 
 

1 Egill BLÖNDAL SELFOSS 

3 Berenika BERNAT KA 
 

2 Adam ÞÓRARINSSON KA 

4 Karen GUÐMUNDSDÓTTIR ÍR 
 

3 Ari SIGFÚSSON JR 

Karlar -60 (3)  
4 Adam TUMOWSKI ÍR 

1 Dofri BRAGASON JR 
 

5 Jakub TUMOWSKI ÍR 

2 Hannes SIGMUNDSSON KA 
 Karlar -100 (3) 

3 Árni ARNARSSON KA 
 

1 Þór DAVÍÐSSON SELFOSS 

Karlar -66 (4)  
2 Grímur ÍVARSSON SELFOSS 

1 Janusz KOMENDERA JR 
 

3 Bergþór PÁLSSON ÁRMANN 

2 Vilhelm SVANSSON ÁRMANN 
 Karlar +100 (3) 

3 Ægir BALDVINSSON NJARÐVÍK 
 

1 Karl STEFÁNSSON KA 

4 Jakub TOMCZYK SELFOSS 
 

2 Stefán GUÐNASON JR 

    
3 Ólafur JÓNSSON KA 
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Páskamót JR 4. maí 

St. U8 -24 (3)  Dr. U11 -42 (3) 

1 Fannar ÞORMÓÐSSON JR 
 

1 Óskar KRISTJÁNSSON JR 

2 Hannah ROSENTO ÁRMANN 
 

2 Sigurrós SVERRISDÓTTIR ÞRÓTTUR 

3 Elínborg BJÖRNSDÓTTIR ÁRMANN 
 

3 Gabriel VALENCIA GRINDAVÍK 

St. U9 -31 (2)  St. U13 -63 (2) 

1 Andrej MITIC GRINDAVÍK 
 

1 Helena BJARNADÓTTIR JR 

2 Halldóra SIGURÐARDÓTTIR ÞRÓTTUR 
 

2 Soffía ÆVARSDÓTTIR JR 

St. U9 -32 (3)  Dr. U13 -30 (2) 

1 Eyrún GÍSLADÓTTIR ÞRÓTTUR 
 

1 Gabríel REYNISSON ÞRÓTTUR 

2 Karen GUÐNADÓTTIR SELFOSS 
 

2 Felix JÓNSSON ÁRMANN 

3 Freyja FRASER ÞRÓTTUR 
 Dr. U13 -34 (4) 

Dr. U9 -26 (3)  
1 Jónas GUÐMUNDSSON JR 

1 Olaf OPALKA GRINDAVÍK 
 

2 Weronika KOMENDERA JR 

2 Hlynur DAVÍÐSSON SELFOSS 
 

3 Patryk KACZOROWSKI ÁRMANN 

3 Davíð SIGMUNDSSON SELFOSS 
 

4 Kristinn GARÐARSSON ÞRÓTTUR 

Dr. U9 -30 (3)  Dr. U13 -38 (2) 

1 Þorbjörn SCHACHT SELFOSS 
 

1 Elías ÞORMÓÐSSON JR 

2 Andrej MITIC GRINDAVÍK 
 

2 Bragi HILMARSSON ÞRÓTTUR 

3 Aron DANÍELSSON SELFOSS 
 Dr. U13 -42 (4) 

Dr. U9 -34 (3)  
1 Keeghan KRISTINSSON ÞRÓTTUR 

1 Kristján ÞÓRARINSSON JR 
 

2 Alex SKÚLASON ÞRÓTTUR 

2 Hrafn LARSEN SELFOSS 
 

3 Haukur HARÐARSON SELFOSS 

3 Snorri GUÐNASON SELFOSS 
 

4 Valur HARÐARSON SELFOSS 

Dr. U10 -30 (4)  Dr. U13 -50 (4) 

1 Thomas JÓNSSON SELFOSS 
 

1 Mikael GUÐMANN JR 

2 Jón GESTSSON SELFOSS 
 

2 Romans PSENICNIJS JR 

3 Logi ARNÓRSSON SELFOSS 
 

3 Alexander GUÐMUNDSSON ÞRÓTTUR 

4 Sveinbjörn ÓLAFSSON SELFOSS 
 

4 Ottó ÓLAFSSON SELFOSS 

St. U11 -32 (4)  Dr. U15 -50 (4) 

1 Emma THUERINGER JR 
 

1 Vésteinn BJARNASON SELFOSS 

2 Eyja VIBORG ÁRMANN 
 

2 Aðalsteinn BJÖRNSSON JR 

3 Íris STYRMISDÓTTIR ÞRÓTTUR 
 

3 Daron HANCOCK JR 

4 Indíana SZAFRANOWICZ SELFOSS 
 

4 Davíð GUÐMUNDSSON SELFOSS 

Dr. U11 -34 (3)  Dr. U15 -55 (3) 

1 Mikael REBEKKUSON ÞRÓTTUR 
 

1 Patrekur UNNARSSON ÞRÓTTUR 

2 Orri HELGASON JR 
 

2 Jóhann JAKOBSSON ÞRÓTTUR 

3 Kjartan JÓNSSON ÁRMANN 
 

3 Hjörtur KLEMENSSON GRINDAVÍK 

Dr. U11 -38 (4)     

1 Kristinn KRISTINSSON ÞRÓTTUR 
    

2 Vilmar VILMARSSON JR 
    

3 Arnar ERLENDSSON SELFOSS 
    

4 Daníel GRÉTARSSON SELFOSS 
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Haustmót JSÍ 5. okt. 

St. U13 -36 (2)  Dr. U21 -60 (2) 

1 Weronika KOMENDERA JR 
 

1 Daníel ÁRNASON NJARÐVÍK 

2 Birta VILBERTSDÓTTIR NJARÐVÍK 
 

2 Enok RAGNARSSON JR 

Dr. U13 -30 (2)  Dr. U21 -73 (3) 

1 Mariam BADAWY NJARÐVÍK 
 

1 Hákon GARÐARSSON JR 

2 Gabríel REYNISSON ÞRÓTTUR 
 

2 Kjartan HREIÐARSSON JR 

Dr. U13 -38 (2)  
3 Jóel REYNISSON NJARÐVÍK 

1 Elías ÞORMÓÐSSON JR 
 Dr. U21 -81 (3) 

2 Henrik COSTA ÁRMANN 
 

1 Oddur KJARTANSSON JR 

Dr. U13 -46 (2)  
2 Skarphéðinn HJALTASON JR 

1 Mikael ÍSAKSSON JR 
 

3 Þórarinn RÚNARSSON JR 

2 Samir JÓNSSON KA 
 Dr. U21 -90 (3) 

Dr. U13 -50 (3)  
1 Hrafn ARNARSSON SELFOSS 

1 Helgi GUÐMUNDSSON NJARÐVÍK 
 

2 Guðmundur SIGURFINNSSON GRINDAVÍK 

2 Alexander GUÐMUNDSSON ÞRÓTTUR 
 

3 Aron ARNARSSON GRINDAVÍK 

3 Þórir STEINÞÓRSSON SELFOSS 
 Konur +78 (3) 

Dr. U13 -73 (2)  
1 Natalia STOBINSKA ÁRMANN 

1 Matas NAUDZIUNAS JR 
 

2 Ingunn SIGURÐARDÓTTIR JR 

2 Rinesa SOPI NJARÐVÍK 
 

3 Heiðrún PÁLSDÓTTIR NJARÐVÍK 

St. U15 -63 (2)  Karlar -73 (6) 

1 Daniele KUCYTE JR 
 

1 Zaza SIMONISHVILI JR 

2 Helena BJARNADÓTTIR JR 
 

2 Andres PALMA NJARÐVÍK 

Dr. U15 -55 (3)  
3 Hákon GARÐARSSON JR 

1 Daron HANCOCK JR 
 

3 Kjartan HREIÐARSSON JR 

2 Shukira ALJANABI NJARÐVÍK 
 Karlar -81 (4) 

3 Davíð GUÐMUNDSSON SELFOSS 
 

1 Árni LUND JR 

Dr. U15 -60 (3)  
2 Breki BERNHARDSSON SELFOSS 

1 Alexander KUC SELFOSS 
 

3 Oddur KJARTANSSON JR 

2 Patrekur UNNARSSON ÞRÓTTUR 
 

4 Skarphéðinn HJALTASON JR 

3 Hilmar HÁKONARSON JR 
 Karlar -90 (4) 

Dr. U18 -55 (2)  
1 Ægir VALSSON JR 

1 Daníel ÁRNASON NJARÐVÍK 
 

2 Sveinbjörn IURA ÁRMANN 

2 Enok RAGNARSSON JR 
 

3 Hrafn ARNARSSON SELFOSS 

Dr. U18 -73 (7)  
4 Arnar SIGURÐSSON ÍR 

1 Kjartan HREIÐARSSON JR 
 Karlar +100 (6) 

2 Ingólfur RÖGNVALDSSON NJARÐVÍK 
 

1 Egill BLÖNDAL SELFOSS 

3 Hákon GARÐARSSON JR 
 

2 Guðmundur GUNNARSSON NJARÐVÍK 

3 Ísar GUÐJÓNSSON GRINDAVÍK 
 

3 Emil EMILSSON JR 

Dr. U18 -81 (5)  
3 Ari SIGFÚSSON JR 

1 Skarphéðinn HJALTASON JR 
    

2 Böðvar ARNARSSON SELFOSS 
    

3 Þórarinn RÚNARSSON JR 
    

4 Jon TABAKU ÍR 
    

5 Kristinn GUÐJÓNSSON GRINDAVÍK 
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Reykjavíkurmót 3. nóv. 

Dr. U13 -38 (3)  Dr. U18 -73 (3) 

1 Elías ÞORMÓÐSSON JR 
 

1 Kjartan HREIÐARSSON JR 

2 Weronika KOMENDERA JR 
 

2 Hákon GARÐARSSON JR 

3 Henrik COSTA ÁRMANN 
 

3 Páll BLÖNDAL ÁRMANN 

Dr. U13 -50 (3)  Dr. U18 -81 (4) 

1 Romans PSENICNIJS JR 
 

1 Þórarinn RÚNARSSON JR 

2 Mikael ÍSAKSSON JR 
 

2 Skarphéðinn HJALTASON JR 

3 Aleksander PERKOWSKI JR 
 

3 Elías BALDVINSSON ÁRMANN 

Dr. U15 -60 (3)  
4 Jon TABAKU ÍR 

1 Helena BJARNADÓTTIR JR 
 Karlar -81 (5) 

2 Daron HANCOCK JR 
 

1 Kjartan HREIÐARSSON JR 

3 Hilmar HÁKONARSON JR 
 

2 Hákon GARÐARSSON JR 

    
3 Þórarinn RÚNARSSON JR 

    
4 Skarphéðinn HJALTASON JR 

    
5 Páll BLÖNDAL ÁRMAN 

 

Sveitakeppni karla  

Úrslit 

1 JR-A 

2 Selfoss 

3 JR-B 

 

A-röðun punktastaða erlendis des 2019 
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B-röðun, punktastaða innanlands des 2019 
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Erlend mót og fjölmiðlaumfjöllun 

Mittersill 2019  

9. janúar (Birt á jsi.is) 

Stór hópur landsliðsmanna dvaldi við æfingar í Mittersill í Austurríki. Þetta 

voru alþjóðlegar æfingabúðir og með þeim sterkustu sem haldnar eru ár 

hvert. Að venju voru allir bestu judomenn og konur heims á meðal 

þátttakenda. Þessar æfingabúðir koma sér vel í undirbúningi okkar manna 

fyrir Reykjavík Judo Open sem haldið var í Laugardalshöllinni 26. janúar og 

að sjálfsögðu önnur verkefni sem fyrirhuguð voru í framhaldi af því eins og 

Grand Slam í París og Dusseldorf og svo Matsumae Cup í Danmörku.  

IJF dómara og þjálfararáðstefna  

15. janúar (Birt á jsi.is) 

JSÍ dómararnir þeir Björn Sigurðarson og Sævar Sigursteinsson 

tóku þátt í IJF dómara og þjálfararáðstefnu sem haldin var í 

Mittersill dagana 13-16 janúar samhliða OTC æfingabúðunum 

þar. Þar er farið yfir allar helstu áherslur í dómgæslu og 

dómarareglunum. Þeir félagar munu síðan koma þeim 

upplýsingum áfram til okkur hinna á dómara og 

þjálfaranámskeiði JSÍ. Á myndinni sem fylgir má greina þá 

félaga í hægri röð þeirri öftustu lengst til vinstri. 

Ægir í 5. sæti í Skotlandi  

20. janúar (Birt á jsi.is) 

Ægir Valsson keppti á laugardaginn í – 90 kg flokknum á Opna Skoska í Glasgow. Það byrjaði vel hjá honum þegar 

hann vann fyrstu viðureign á ippon. Því miður tapaði hann svo næstu viðureign í gullskori og þar með var 

möguleikinn á gulli úr sögunni þar sem keppt er með útsláttarfyrirkomulagi en hinsvegar enn möguleiki á 

bronsverðlaunum. Í uppreisnarglímum vinnur hann næstu tvær örugglega, þá fyrri á tveimur wazaari og þá seinni á 

ippon. Hann er þar með kominn í keppnina um bronsverðlaunin. Ægir leiddi þá viðureign framan af með wazaari en 

andstæðingur hans gafst ekki upp og náði góðu skori á Ægi og fékk ippon fyrir það og tók bronsverðlaunin. Ægir var 

ekki sáttur með framistöðu sína en flensa sem hann náði sér í hefur örugglega haft sín áhrif á hana. Nú er bara að 

vona að hann verði búinn að jafna sig á flensunni fyrir næsta laugardag þegar hann keppir á Reykjavík Judo Open í 

Laugardalshöllinni.  

Alþjóðlegt judomót í höllinni  

17. janúar (Birt á jsi.is) 

Judosamband Íslands heldur nú í sjöunda sinn Reykjavík Judo Open í samvinnu við RIG (Reykjavik International 

Games). Þetta opið alþjóðlegt mót fyrir karla og konur sem verður haldið í Laugardalshöllinni laugardaginn 26. 

janúar. Aldrei hafa keppendur verið fleiri og er met þátttaka erlendra keppenda en þeir 

eru yfir fimmtíu frá ellefu þjóðum. 

Vegna mikillar þátttöku verðum við að byrja fyrr en áætlað var og hefst mótið með 

forkeppni frá 9:00 til 13:00 og brons og úrslitaglímur frá kl. 14:00 til 16:00. Allir  okkar 

bestu judo menn og konur verða með. Komið og sjáið heimsklassa judo sem er bæði 

standandi viðureignir og gólfglíma sem gæti verið áhugavert fyrir þá sem stunda jiu-jitsu.  
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Sveinbjörn komst í aðra umferð á Paris Grand Slam  

 10 febrúar (Birt á jsi.is) 

Sveinbjörn Iura keppti í dag á Paris Grand Slam í -81 kg flokki. Hans fyrsta viðureign var gegn Royal Rakotoarivony frá 

Madagascar og sigraði hann örugglega. Royal fékk shido eftir um það bil þrjátíu sekúndur fyrir varnartilburði og 

mínútu síðar skoraði Sveinbjörn wazaari á hann. Þegar viðureignin var hálfnuð fékk Royal sitt annað shido og nú fyrir 

sóknarleysi og mínútu síðar sitt þriðja shido og einnig fyrir sóknarleysi og var þar með búinn að tapa.  

Nú var Sveinbjörn kominn í 32 manna útslátt og hans næsta viðureign var gegn Ítalanum Antonio Esposito sem er í 

20 sæti heimslistans. Það var hörð barátta hjá þeim um tökin og átti hvorugur þeirra hættulega sókn fyrstu eina og 

hálfu mínútuna en einhverra hluta vegna var bara dæmt shido á Sveinbjörn fyrir sóknarleysi. Sveinbjörn hleypti krafti 

í sóknina og reyndi að sækja og ógna þó svo hann hefði ekki fullkomin tök og skyndilega stoppar dómarinn og dæmir 

á hann shido fyrir false-attack. Alveg furðulegur dómur, Sveinbjörn var ekki að reyna að bjarga sér úr slæmri stöðu 

eða neitt þvílíkt var bara að reyna að ná andstæðingnum úr 

jafnvægi og reyndi seionage sem hann fann að gekk ekki og stóð 

strax upp en fær á sig shido fyrir þessa tilraun. Ekki sanngjarnt að 

mínu mati. Viðureignin hélt áfram og baráttan um tökin hélt 

áfram. Báðir reyndu að sækja úr litlum sem engum tökum án 

árangurs og viðureignin var í járnum. Þegar rúm mínúta var eftir 

fékk Sveinbjörn sitt þriðja shido og aftur fyrir false -attack sem að 

ég get ekki verið ósammála og þar með var hann búinn að tapa 

viðureigninni.  

Árangur Sveinbjörns í dag þ.e. að komast í 32 manna úrslit gefur honum 120 punkta til viðbótar á heimslistann sem 

ætti að fleyta honum nær takmarkinu að komast á Ólympíuleikana. Auðvita þarf að skoða líka hvernig öðrum gekk og 

hvernig menn raðast upp þegar búið er að uppfæra heimslistanum en Sveinbjörn var í dag í 86. sæti og verður 

spennandi að sjá hvernig staðan verður á morgun þegar listinn hefur verið uppfærður. 

Matsumae Cup 2019  

15 febrúar (Birt á jsi.is) 

Um helgina verða sjö Íslenskir þátttakendur á meðal keppenda á 

Matsumae Cup í Vejle í Danmörku. Það eru þeir Hákon Garðarsson og 

Kjartan Hreiðarsson sem keppa bæði í U18 og U21 í -73 kg. Árni Lund og 

Hrafn Arnarsson sem keppa báðir í U21 og senioraflokki í -81 kg. 

Alexander Heiðarsson sem keppir í U21 og senioraflokki í -60 kg og þeir 

Breki Bernhardsson -73 kg og Dofri Bragason -60 kg sem keppa í 

senioraflokki. Með þeim í för er Jón Þór Þórarinsson landsliðsþjálfari og 

Hreiðra Oddsson faðir Kjartans sem verður þeim til aðstoðar. Það eru alls 

um 600 keppendur frá átján þjóðum sem koma víða að og er stór hópur að venju frá Japan. 

Hér er drátturinn en mótið verður í beinni útsendingu og hefst kl. 8 að Íslenskum tíma og verður keppt á fjórum 

völlum. Á morgun verður keppt í U18 og senioraflokkum og á sunnudaginn í U21 árs aldursflokki. Meðfylgjandi er 

mynd af köppunum sem var tekin í dag að lokinni vigtun.  
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Árni Lund með brons á Matsumae Cup  

17 febrúar (Birt á jsi.is) 

Það gekk ekki nógu vel hjá okkur fyrri dagin á Matsumae Cup en við unnum aðeins fjórar viðureignir af nítján. Í 

senioraflokki í -60 kg kepptu þeir Alexander Heiðarsson og Dofri Bragason 

og var keppt í tveimur fjögurra manna riðlum. Hvorugur komst upp úr riðli 

en Alexander (5-6 sæti) vann eina viðureign á ippon með fallegu uchimata 

kasti og hafði ekki verið langt frá því að sigra fyrstu viðureign sem hann 

hafði leitt megnið af glímutímanum þegar hann tapaði. Breki Bernhardsson 

-73 kg byrjaði vel og sigraði á ippon fyrstu viðureign með glæsilegu sópi. 

Hann tapar næstu en fær uppreisn og tapar henni líka og er þar með úr 

leik.  

Árni Lund og Hrafn Arnarsson kepptu í -81 kg flokki seniora. Árni tapaði fyrstu en fékk uppreisn og tapaði henni líka 

og þar með fallin úr keppni. Hrafn (13-16 sæti) tapaði einnig fyrstu viðureign en í uppreisnarglímu vinnur hann 

öflugan Svía á á ippon með sínu sterkasta bragði kouchi gari en því miður tapar hann næstu og féll einnig úr keppni. 

Það var svipað hjá þeim Kjartani Hreiðarsyni og Hákoni Garðarssyni sem kepptu í U18 -73 kg. Kjartan tapaði fyrstu og 

síðan uppreisnarglímunni og féll úr keppni en Hákon (9-12 sæti) tapar fyrstu, vinnur uppreisnarglímu með shimewaza 

og tapar þeirri þriðju og féll þá einnig fallin úr keppni.  

Það gekk mun betur seinni daginn þegar keppt var í U21 árs aldursflokki en þá urðu viðureignirnar átján og sigrar og 

töp 50/50. Alexander Heiðarsson -60 kg tapar fyrstu, vinnur næstu og tapar þeirri þriðju. Það hefur örugglega haft 

áhrif á Alexander (9-16 sæti) að hann var ekki alveg heill heilsu því hann var með hita.  

Hákon Garðarsson -73 kg tapaði báðum sínum viðureignum og dagurinn hjá Hrafni Arnarssyni (17-24 sæti) var eins 

og fyrri dagurinn en hann tapar fyrstu, vinnur uppreisnarglimu og tapar þeirri þriðju. Kjartan Hreiðarsson -73 kg 

vinnur tvær og tapar tveimur. Var það vel gert hjá Kjartani (17-24 sæti) sem glímdi þarna mjög vel en bæði hann og 

Hákon eru aðeins fimmtán ára gamlir og voru því á yngsta ári í 

aldursflokknum U21 árs.  

Árni Lund -81 kg vinnur sex viðureignir af sjö. Hann vinnur fyrstu, tapar 

næstu en vinnur svo síðan næstu fimm viðureignir nokkuð örugglega sem 

voru allar með stuttu millibili og tók bronsverðlaunin. Þetta er skrýtið 

kerfi þetta Danska keppniskerfi. Það fá allir minnst tvær glímur sem er fínt 

en stundum þurfa menn að glíma aftur við sama andstæðing sem er ekki 

fínt. Einnig þarf að vinna fleiri viðureignir til að vinna til bronsverðlauna 

heldur en til gullverðlauna eins og t.d. í -81 kg flokknum en þar þurfti 5 

glímur í gull en 7 í brons. En hvað um það þetta var glæsilegur árangur hjá 

Árna og vel gert hjá honum að sigra í sex viðureignum af sjö á þessu móti sem er alltaf að verða sterkara en til 

samanburðar voru 587 keppendur núna frá 17 þjóðum á móti 311 keppendum frá 11 þjóðum á síðasta Matsumae 

Cup. Hér eru úrslitin og hér er hægt að skoða flestar viðureignirnar. 

Sveinbjörn úr leik í Dusseldorf  

24. febrúar (Birt á jsi.is) 

Sveinbjörn Iura komst því miður ekki áfram á Dusseldorf Grand Slamum helgina en hann tapaði viðureign sinni gegn 

Adrian Gandia frá Puerto Rico. Eins og áður kom fram þá hafa þeir æft saman og þekkja til hvors annars og sýndi það 

sig í glímunni en hvorugur náði að skora en Adrian var virkari og Sveinbjörn tapar á refsistigum og þar með úr leik. 

Sveinbjörn verður áfram í Þýskalandi út vikuna og tekur þar þátt í alþjóðlegum æfingabúðum. 
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Egill og Sveinbjörn komust ekki áfram  

10. mars (Birt á jsi.is) 

Sveinbjörn Iura og Egill Blöndal komust því miður ekki áfram á Marrakech Grand Prix um helgina. Þeir töpuðu báðir 

sínum viðureignum á fastataki þegar lítið var eftir af glímutímanum. Hér má sjá viðureign Sveinbjörns í 81 kg 

flokknum gegn Vedat Albayrak frá Tyrklandi sem endaði í öðru sæti og hér er viðureign Egils í -90 kg flokknum en 

hann mætti Faruch Bulekulov frá Kyrgyzstan. 

Ægir með brons í Finnlandi  

10. mars (Birt á jsi.is) 

Ægir Valsson keppti um helgina í Finnlandi á Baltic Sea Championship. Hann 

keppti í -90 kg flokknum og hafnaði í þriðja sæti. Hann mætti fyrst Safar 

Rahmani frá Finlandi og fór sú viðureign í gullskor en Ægir sem var mikið betri 

aðilinn í glímunni var samt wazaari undir þegar 3 sek eru eftir en hannn jafnar 

á síðustu sekúndu. Báðir eru komnir með 2 shido og þegar Ægir nær taki á 

Finnanum fer hann með hausinn undir hendina á Ægi sem er þá skyndilega 

kominn með gripin sömumegin og í stað þess að gefa Finnanum sitt þriðja 

shido fyrir þetta þá fær Ægir sitt þriðja shido og þar með var möguleiki á gullli 

úr sögunni. Ægir mætir næst Kevin Nestor frá Svíþjóð og vinnur hann eftir skamma viðureign á ippon. Í keppninni um 

bronsið mætir hann Markus Lambacka frá Finnlandi og vinnur hann einnig örugglega eftir stutta viðureign.. 

Dómara og þjálfararáðstefna  

24. mars (Birt á jsi.is) 

JSÍ dómararnir þeir Birkir Hrafn Jóakimsson og Sævar Sigursteinsson taka 

nú þátt í EJU dómara og þjálfararáðstefnu sem haldin er í Antalya í 

Tyrklandi dagana 22-24 mars. Þar er farið yfir allar helstu áherslur í 

dómgæslu og dómarareglunum. Þeir félagar munu síðan koma þeim 

upplýsingum áfram til okkur hinna á dómara og þjálfaranámskeiði JSÍ. 

Meðfylgjandi eru myndir frá ráðstefnunni og má sjá þá félaga á þeim. 

 

Sveinbjörn og Egill komust ekki áfram í Antalya 

8. apríl (Birt á jsi.is) 

Antalya Grand Prix lauk í gær en því miður komust okkar menn ekki áfram að þessu sinni. Sveinbjörn Iura tapaði sinni 

viðureign í 81 kg flokknum á refsistigum gegn Bohdan Zusko frá Úkraníu en Egill Blöndal tapaði á ippon kasti í -90 kg 

flokknum gegn Reka Palkin frá Kazakhstan Hér má sjá glimuna hans Sveinbjörns og hér er glíman hans Egils. Þeir taka 

nú þátt í æfingabúðum, OTC Going for Gold Antalya 2019 út þessa viku og eru væntanlegir heim næstu helgi. 

Dómaranámskeið JSÍ í apríl 

25. apríl (Birt á jsi.is) 

Það var vel sótt dómaranámskeiðið sem JSÍ hélt í gær en þátttakendur voru tuttugu og þrír. Það voru þeir Björn 

Sigurðarson og Birkir Jóakimsson sem að sáu um 

námskeiðið og fóru þeir yfir nokkur myndbönd þar sem og 

dómar voru skýrðir og reglur áréttaðar og svörðu síðan 

fyrirspurnum um ýmis vafa atriði. 
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Sveinbjörn féll úr keppni í Kína  

25. maí (Birt á jsi.is) 

Því miður tapaði Sveinbjörn Iura viðureigninni á Grand Prix Hohhot í Kína gegn Rigaqi Nai.  Sveinbjörn byrjaði mjög 

vel og skoraði fljótlega wazaari. Hann virkaði sterkari aðilinn og stjórnaði 

glímunni en einhvernveginn þá tókst honum ekki að halda einbeitingunni og 

Rigaqi skoraði líka wazaari og jafnaði viðureignina og skoraði síðan aftur 

wazaari með seoinage kasti og var þar með búinn að sigra. Sveinbjörn heldur 

aftur til Japans og mun æfa þar fram í miðjan júní og kemur þá heim en hann 

mun taka þátt í Evrópuleikunum í Minsk 22-25 júní. 

Þrjú gull í Luxemborg 

11. júní (Birt á jsi.is) 

Fjölmennur hópur frá Júdófélagi Reykjavíkur í aldursflokkum u11, u13 og u15 keppti um helgina í Luxemborg. Um er 

ræða alþjóðlegtmót sem heitir Challenge International de la Differdange og er fyrir bæði stelpur og stráka í 

aldursflokkum u9 – u11 – u13 – u15 og u18. Þátttökuþjóðir eru tíu og keppendur vel yfir þrjúhundruð. 

Emma Thuringer og Orri Helgason kepptu í u11 og unnu til gullverðlauna í sitt hvorum flokknum. 

Í u13 unnu þau Helena Bjarnadóttir og Matas Naudziunas til gullverðlauna í flokkum -63kg og -73kg. Jónas Björn 

Guðmundsson og Elías Funi Þormóðsson urðu í 5. og 7.sæti í -38kg. Romans 

Psenicnijs varð í 5.sæti í -46kg. 

Í u15 varð Daniele Kucyte í 3. Sæti -63 kg. Daron Hancock og Aðalsteinn 

Björnsson urðu í 9-16 sæti í -46kg. 

Jafnframt dæmdi Marija Dragic Skúlason móðir Helenu í mótinu við góðan 

orðstýr. 

Sveinbjörn hefur lokið keppni í Minsk  

24. júní (Birt á jsi.is) 

Sveinbjörn Jun Iura keppti í -81 kg. flokki í gær, 23. júní, í júdókeppninni. Hann fékk yfirsetu í 64 manna úrslitum en í 

32 manna úrslitum keppti hann á móti Ivaylo Ivanov frá Búlgaríu. Sveinbjörn fékk snemma í glímunni refsistig og 

Ivanov skoraði svo Waza-ari eftir 1:20 mín og vann svo fullnaðarsigur, Ippon, eftir 1:55 mín með góðu kasti. Ivanov 

hélt áfram sigurgöngu sinni fram í úrslitaglímuna þar sem hann þurfti að lúta fyrir Matthias Casse frá Þýskalandi sem 

sigraði með Waza-ari. 

Egill nálægt því að komast áfram í Montreal.  

8. júlí (Birt á jsi.is) 

Egill Blöndal og Sveinbjörn Iura kepptu núna um helgina á Grand Prix Montreal. Egill byrjaði mjög sannfærandi gegn 

Geronimo frá Mexikó. Geronimo fékk fljótlega refsistig fyrir sóknarleysi og fylgdi Egill því svo eftir með því að skora 

Waza ari með góðu kasti um miðbik glímunar. Eftir það sótti Geronimo stíft og náði svo að skora ippon með fallegu 

uchimata kasti þegar um það bil ein mínúta var eftir af viðureigninni. 

Sveinbjörn Iura beið lægri hlut gegn Alexandre Arencibia frá Kanada í 81kg 

flokknum eftir jafna og harða glímu. Alexandre náði snemma forskoti með 

því skora waza ari (kata-guruma) og náði hann að halda því þrátt fyrir mikla 

baráttu Sveinbjörns. Þar með lauk þátttöku Egills og Sveinbjörns á Grand Prix 

Montreal í þetta skiptið. Verða þeir félagar áfram í Montreal við æfingar þar 

sem þeir taka þátt í alþjóðlegum æfingabúðum (Olympic training center) en 

næst munu þeir keppa á Grand Prix Zagreb þann 26-28 júlí. 
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Alexander keppti í Prag  

22. júlí (Birt á jsi.is) 

Alexander Heiðarsson keppti um síðustu helgi Junior European Judo Cup í Prag, Tékklandi. Alexander keppti -66kg 

flokki og mætti Ian Stoermer frá Þýskalandi í fyrstu umferð. Glíma Alexanders og Stormers var jöfn framan af, en 

Stormer náði að tryggja sér sigur þegar um það bil ein mínúta var eftir af glímunni. Þar með var Alexander úr leik. 

Hrafn Arnarsson átti einnig að keppa um helgina, en neyddist til þess að draga sig úr keppni. 

Prag var fyrsti áfangastaðurinn í keppnisferðalagi strákana en þeir munu keppa næstu tvær helgar á Junior European 

Judo Cup mótum sem haldin eru víðsvegar um Evrópu. Jafnframt munu þeir taka þátt í æfingabúðum sem haldin eru 

samhliða mótunum.  Næst munu þeir keppa helgina 27.-28. Júlí í Berlín og svo mun Alexander halda áfram og keppa 

viku seinna í Poznan, Póllandi. 

Alexander og Hrafn hafa lokið keppni í Berlín 

30. júlí (Birt á jsi.is) 

Þann 27. og 28. júlí kepptu þeir Alexander Heiðarsson og Hrafn Arnarsson á Junior European Judo Cup í Berlin. 

Þátttakendur voru tæplega 500 frá 39 löndum og kept var á 5 völlum. Þar á meðal voru þátttakendur frá sterkustu 

Júdó þjóðum heims, japan, Rússlandi og Frakklandi. Alexander keppti fyrri daginn í -66kg flokknum og mætti hann 

Falk Biedermann frá Þýskalandi. Þettar hörð glíma sem lauk með sigri 

þjóðverjands með uppgjafartaki (Sankaku-jime) þegar um það bil 40 sekúndur 

voru eftir af leiktíma, en Falk hafði leitt glímuna fram af því með wazari. Seinni 

daginn keppti svo Hrafn í -90kg flokknum. Mætti hann Martin Bezdek frá 

Tékklandi og varð að játa sig sigraðan eftir að um það bil einnar mínútu 

viðureign. Martin hélt áfram sigurgöngu sinni og komst í átta mann úrslit 

(endaði í öðru sæti). Hrafn fékk því annað tækifæri og mætti í það skiptið 

sterkum keppanda frá Brasilíu, Igor Morishigue en beið lægri hlut eftir snarpa 

viðureign. Hér má sjá öll úrslit og myndbönd frá keppni helgarinnar. 

Egill og Sveinbjörn hafa lokið keppni á Zagreb GP 2019.  

30. júlí (Birt á jsi.is) 

Sveinbjörn Iura og Egill Blöndal kepptu um helgina 27. og 28. júlí á Grand Prix móti sem haldi var í Zagreb Króatíu. 

Sveinbjörn mætti Timo Cavelius frá þýskalandi  í -81 flokknum og varð að játa sig sigraðan eftir snarpa viðureign 

þegar Timo skoraði Ippon. Egill mætti Faruch Bulekov frá Kyrgystan en hann beið einnig lægri hlut eftir að Faruch 

hafði skorað tvö wasaari. Næsta mót á dagskrá hjá Sveinbirni og Agli er heimsmeistaramótið sem haldið verður í lok 

ágúst í Tokíó, Japan. 

Alexander Keppti EC juniora í Poznan  

5. ágúst (Birt á jsi.is) 

Alexander Heiðarsson keppti á Junior European Judo Cup í Poznan um síðustu 

helgi. Heiðar Jónsson var honum til halds og trausts sem aðstoðamaður og 

þjálfari. Alexander keppti í -66kg flokknum ásamt 22 öðrum. Alls voru 

keppendur 179, 113 karlar og 66 konur frá 25 þjóðum. Alexander dróst gegn 

mjög öflugum mótherja í fyrstu umferð, Abrek Naguchev. Naguchev sigraði, 

eftir vel útfærða gólfglímu. Naguchev sigraði svo flokkinn síðar um daginn. 

Alexander fékk því uppreisnarglímu. Í henni mætti hann öðrum öflugum 

mótherja, Yhonice Goeffon, frá Frakklandi. Goeffon bar sigur úr býtum eftir að 

hafa skorað tvívegis wazaari. Goeffon hlaut bronsverðlaun síðar um daginn og er því óhætt að segja að Alexander 

hafi ekki haft heppnina með sér hvað varðar uppröðun mótherja. 
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Sveinbjörn og Egill hafa lokið keppni á HM í Tókýó. 

 29. ágúst (Birt á jsi.is) 

Sveinbjörn Iura Egill Blöndal hafa nú báðir lokið keppni á HM í Tókýó. Báðir keppendur Íslands sátu hjá í fyrstu 

umferð og hófu keppni því í annarri umferð. Sveinbjörn mætti Jack Hatton (USA) sem hafði sigrað Marco Tumampad 

(PHI). Sveinbjörn virkaði sigurstranglegri framan af og komst nálægt því að skora með osoto gari í byrjun glímunar. 

Þróaðist viðureignin á þann hátt að hvorugur hafði skorað eftir venjulegan leiktíma. Tók þá við bráðabani (e. golden 

score) og fór hann á þá leið að Hatton var virkari og Sveinbjörn tapar á 

refsistigum og þar með úr leik.  Egill mætti Peter Zilka(SVK) sem áður hafði 

sigrað  Nantenaina Finesse (SEY). Zilka virtis vera mjög sterkur stöðugur og 

stýrði gripabaráttunni í glímuni. Samt sem áður gerði Egill vel að vera 

hreyfanlegur og náði að koma að sóknum. Egill komst nálægt því að skora með 

snörpu sote tsurikomi goshi snemma í glímunni. Eftir um það bil tveggja 

mínútna viðureign sótti Zilka inn í uchi mata og skoraði ippon og þar með hafði 

Egill lokið keppni.  

Ægir og Árni úr leiki í fyrstu umferð á EO Luxembourg 

1. október (Birt á jsi.is) 

Ægir og Árni kepptu um helgina á European Open Luxembourg. Ekki gekk vel að þessu sinni en báðir þurftu að sætta 

sig við að falla úr leik í fyrstu umferð mótsins. Ægir mætti Leso Kvirikashvili frá Azerbaijan í fyrstu viðureign mótsins. 

Kvirkashvili hafði strax frá byrjun yfirhöndina í gripa baráttunni og stjórnaði því glímunni. Kvirikashvili náði svo tryggja 

sér sigur í glímnni þegar hann náði ippon kasti eftir að um það bil ein og hálf mínúta var liðin af glímutíma. Árni mætti 

Ibrahim Keita frá Frakklandi. Var fyrirfram vitað Keita væri gríðar sterkur en hann varð franskur meistari 2017, og að 

auki í 7 sæti á GS Paris. Keita setti Árna strax undir mikla pressu og hafði 

tögglar og haldir í gripa báráttu. Árni lent þess vegna í vandræðum snemma 

og uppskar refstig. Keita hélt áfram uppteknum hætti og urðu úrslit 

glímunar sú að Árni var dæmdur úr leik með þrjú refsistig eftir um það bil 

eina mínútu. Fyrir fram var vitað að það yrði á brattan að sækja fyrir Ægir og 

Árna þar sem þeir eru að stíga sín fyrstu skref á mótum sem teljast til 

heimslista. Því verður líta á þessa ferð sem mikilvægt innlegg í 

reynslubankann en nú taka við sterkar æfingabúðir í Luxembourg.  

Sveinbjörn og Egill báðir í aðra umferð. 

27. október (Birt á jsi.is) 

Abu Dhabi Grand Slam fór fram um helgina og voru fulltrúar Íslands þeir Sveinbjörn Iura og Egill Blöndal. Báðir 

komust í aðra umferð. Sveinbjörn mætti Sach Denanyoh frá Togo í fyrstu umferð og sigraði hann á sannfærandi hátt 

þar sem Sacha fékk þrjú shido á innan við tveim mínútum og var þar af leiðandi úr leik (hansoku make). Í annarri 

umferð glímdi Sveinbjörn gegn Vedat Albayrak frá Tyrklandi, sem vermdi 5. Sæti heimslistans fyrir mótið um helgina. 

Glíman þróaðist á þann hátt að þeir Sveinbjörn og Vedat háðu harða gripabaráttu við upphaf glímunar og náðu 

hvorugir að ná almennilegum tökum á mótherjanum.  Eftir umþað bil eina mínútu náði Vedat góðum gripum skoraði 

ippon með fallegu uchimata kasti og lauk Sveinbjörn þar með keppni.  

Egill hafði dregist gegn Dmytro Berezhny frá Úkraníu í fyrstu umferð, en Dmytro mætti ekki til keppni. Að öllum 

líkindum hefur Dmytro verið dæmdur úr leik þar sem hann stóðst ekki vigt, því fór Egill beint aðra umferð. Í annarri 

umferð mætti Egill Aleksandar Kukolj frá Serbíu, Kukolj er fyrrum Evrópumeistari og er sem stendur í 9. Sæti 

heimslistans. Það var mikill hraði í glímunni strax frá byrjun og mikið sótt. Viðureigninn lauk því miður með sigri 

Kukolj eftir um það bil tvær mínútur þegar hann skoraði ippon með kata guruma og var þar með Egill úr leik að þessu 

sinni. Egill mun koma heim að móti loknu en Sveinbjörn mun næst ferðast til Ástralíu þar sem hann mun keppa á 
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Perth Oceania open (3-4 nóv). Þaðan mun leið hans liggja til Japans þar sem hann keppir á Osaka Grand Slam (22-24 

nóv). Að lokum mun Sveinbjörn keppa í Hong Kong á Asian Open (1. Des) áður en hann heldur heim á leið.  

Tvö Silfur á Opna finnska 

27. október (Birt á jsi.is) 

Ingunn Sigurðardóttir og Kjartan Hreiðarsson unnu til silfurverðlauna á Opna Finnska í Turku á Laugardaginn. Það 

sem geirir þennan árangur enn athyglisverðari er sú staðreynd að bæði Ingunn og Kjartan höfðu lent í því að morgni 

keppnisdags að standast ekki vigt í skráðum flokki og neyddust því bæði að færa sig um um þyngdarflokk. Það kom 

þó ekki að sök þegar upp var staðið því þau unnu til 

silfurverðlauna í þeim flokkum, Ingunnn í -78 kg flokki og Kjartan í 

U18 -81 kg flokki. 

Aðrir keppendur komust ekki á pall að þessu sinni en unnu þó 

nokkrar viðureignir.  

Á sunnudeginum tóku keppendur þátt í alþjóðlegum 

æfingabúðum sem haldnar voru í tengslum við mótið. 

Keppnislið Íslands á Opna finnska: efri röð frá vinstri; Gylfi Jónsson, Daníel Dagur Jónsson, Oddur Kjartansson, 

Skarphéðinn Hjaltason. Neðri röð frá vinstri; Ingunn Rut Sigurðardóttir, Hrafn Arnarsson, Ingólfur Rögnvaldsson. Á 

myndina vantar Loga Haraldsson, Kjartan Hreiðarsson. 

Úrslit Oceania Open í Perth 

5. nóvember (Birt á jsi.is) 

Sveinbjörn Iura keppti á Oceania Open í Perth aðfaranótt mánudags og var skráður til leiks í 81 kg flokki. Mótið í ár 

var sterkara heldur en undanfarin ár, en líkleg örsök þess er sú að í ár gaf mótið fleiri stig til heimslista IJF heldur en 

áður. 81kg flokkurinn var sérstaklega sterkur að þessu sinni og var skipaður fjölmörgum verðlaunahöfum frá Grand 

Slam- og heimsmeistaramótum. Sveinbjörn drógst gegn Nicholas Delpopolo frá USA í fyrstu umferð. Sveinbjörn varð 

að játa sig sigraðan eftir að Delpopolo hafði tekist að skora Ippon með vel útfærðu sode tsurikomi goshi. Delpopolo 

féll svo úr leik í annari umferð. Hér má sjá nánari úrslit mótsins Næst mun Sveinbjörn halda til Japans þar sem hann 

mun vera við æfingar uns hann mun taka þátt í Osaka Grand Slam sem fer fram 22-24 nóvember. 

Fjöldi verðlauna á Södra Judo Open. 

25. nóvember (Birt á jsi.is) 

Íslenskt Júdófólk vann til sex gullverðlauna, níu silfurverðlauna og þriggja bronsverðlauna á Södra Judo Open 4 sem 

fram fór um helgina í Haninge í Svíðþjóð. Mótið er liður í opinni sænskri mótaröð sem er ætluð börnum, unglingum 

og fullorðnum og voru keppendur 370 frá fjórum þjóðum. 

Kvennalandslið Íslands átti þrjá fulltrúa á Södra Open. 

Heiðrún Pálsdóttir úr UMFN vann til gullverðlauna í +78kg 

flokki kvenna og silfurverðlauna í +78kg stúlknaflokki U21 

en Hekla Dís Pálsdóttir úr KA lenti í þriðja sæti þessum 

sömu flokkum. Ásta Lovísa Arnórsdóttir JR vann til 

bronsverðlauna í -63kg kvenna. Ásta sem venjulega keppir 

-57kg neyddist til þess að keppa flokk upp fyrir sig þar sem 

allar hinar stúlkurnar sem voru skráðar -57kg flokkinn 

vigtuðust yfir flokksmörkum og voru því færðar upp um 

flokk. Ásta neyddist því að fylgja þeim upp um flokk til þess 

að fá einhverja keppni. 
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Júdófélag Reykjavíkur sendi tólf keppendur í aldursflokkum U9, U11, U13 og U15. Mikael Ísaksson (Piltar U13-9) og 

Fannar Frosti Þormóðsson (Drengir U9-4) unnu til gullverðlauna. Emma Thueringer (Stúlkur U11-5), Helena 

Bjarnadóttir (Stúlkur U13-4), Matas Naudziunas (piltar U13-11) og Orri Helgason (Drengir U11-8) unnu til 

silfurverðlauna og Daron Hancock fékk bronsverðlaun í piltaflokki U15 -50kg. Einnig kepptu fyrir hönd JR Aðalsteinn 

Björnsson (piltar U15 -46kg), Daníela Kucyte (stúlkur +63kg), Elías Funi Þormóðsson (Piltar U13-3), Jónas 

Guðmundsson (Piltar U13-5) og Romans Psenicnijs (piltar U13-7) en náðu ekki að vinna til verðlauna í þetta skiptið. 

UMFN var með sex keppendur á sínum vegum og unnu þeir til sjö verðlauna. Mariam Badawy vann gullverðlaunin í 

stelpnaflokki u13-1, Jóhannes Pálsson vann gullverðlaun í drengjaflokki u15+73kg og silfurverðlaun í  drengjaflokki 

U18+90kg, Daníel Árnason vann gullverðlaun í U21-55kg og silfur í U18-55kg og Ingólfur Rögnvaldsson vann silfur 

bæði í U18-66kg og U21-66kg. Auk ofangreindra kepptu einnig þeir Andres Palma í -81kg flokki karla og opnum flokki 

karla og Helgi Guðmundsson  í piltaflokki U13-9 en náðu ekki í verðlaun að þessu sinni. 

Sveinbjörn bragðaði á forréttinum í Hong Kong 

21. desember (Birt á mbl.is) 

Sveinbjörn Jun Iura, júdókappi úr Ármanni, er einn þeirra Íslendinga sem eiga möguleika á að komast á 

Ólympíuleikana í Japan sem haldnir verða 24. júlí til 9. ágúst á næsta ári. 

Sveinbjörn vinnur að því hörðum höndum og þarf að beita alls kyns 

(júdó)brögðum á mótum erlendis á komandi ári til að ná nægilega góðri stöðu 

á heimslistanum. 

Staða hans þar með vorinu mun skera úr um hvort honum takist 

ætlunarverkið. Ekki liggur fyrir hversu hátt hann þarf að ná þar sem kvóti á 

þjóðir á heimsálfur spilar inn í niðurstöðuna á endanum. 

Fern verðlaun júdómanna á Smáþjóðaleikunum 

28.maí (Birt á mbl.is) 

Einstaklingskeppni í júdó á Smáþjóðaleikunum í Svartfjallandi fór fram í dag og unnu íslensku keppendurnir til fernra 

verðlauna. 

Egill Blöndal hlaut silfurverðlaun eftir spennandi úrslitaglímu í -90 kg flokki við 

Schwendingar frá Liechtenstein. Egill var sókndjarfur alla glímuna og leiddi hana 

en þegar 24 sekúndur voru eftir jafnaði andstæðingur hans og fór glíman í 

gullskor. Þar hafði andstæðingur Egils betur og því voru það silfurverðlaunin 

sem féllu til Egils að þessu sinni. 

Alexander Heiðarsson, Árni Lund og Þór Davíðsson unnu allir til bronsverðlauna 

í sínum flokkum. 

Árni Pétur Lund glímdi um bronsverðlaunin í -81 kg flokki við andstæðing frá Möltu sem heitir Camillieri. Árni glímdi 

vel og stjórnaði glímunni en var óvænt kastað en ekki á ippon og náði hann að vinna sig í fastatak þar sem hann hélt 

Möltumanninum og vann sigur og þar með bronsverðlaunin. 

Þór Davíðsson glímdi í -100 kg flokknum við Bezzina frá Möltu og var það hörkuglíma og mjög jöfn. Þegar um 20 

sekúndur voru eftir af glímunni fór Þór í gólfið með andstæðing sinn og náði að snúa honum á síðustu sekúndu 

glímunnar og hélt honum þar til hann sigraði og bronsið var hans. Alexander Heiðarsson og Dofri Bragason mættust í 

bronsglímu í -60 kg flokki sem endaði með sigri Alexanders. 
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Árni Pétur Norðurlandameistari  

19.maí (Birt á mbl.is) 

Átján íslenskir keppendur tóku þátt á Norðurlandamótinu í júdó í Rovaniemi í Finnlandi um helgina. Bestum árangri 

náðu þeir Árni Pétur Lund, Daníel Dagur Árnason og Guðmundur Stefán Gunnarsson en þeir unnu samtals fern 

verðlaun.  

Guðmundur Stefán Gunnarsson stóð sig vel og tók bronsverðlaunin í 

+100 kg flokki og sigraði einnig örugglega í Veterans flokki 40-49 ára í 

+100 kg. Daníel Dagur Árnason varð í þriðja sæti í U21 árs -55 kg flokki. 

Óhætt er að segja að Árni Pétur Lund hafi verið maður dagsins á 

laugardaginn. Hann sigraði í sextán manna -81 kg flokki með algjörum 

yfirburðum. Hann glímdi í heildina aðeins í um það bil tvær mínútur í 

fjórum viðureignum og náði í sinn fyrsta Norðurlandameistaratitil. Hann 

keppir á Smáþjóðaleikunum í næstu viku.  

Ingólfur Rögnvaldsson keppti um bronsverðlaunin í U21 árs -66 kg  en varð að játa sig sigraðan eftir hörkuviðureign 

en aðrir íslenskir keppendur komust ekki á pall. Ísland varð í öðru sæti í liðakeppni á eftir Finnum.  

Metþátttaka í júdó 

26.janúar (Birt á mbl.is) 

80 talsins, þar af 50 erlendir frá 10 löndum sem er nýtt þátttökumet. 

Mikil ánægja virðist vera með mótið hjá erlendu gestunum því margir 

þeirra voru að taka þátt í annað og þriðja skiptið, meðal annars 

sigurvegarinn í -70 kg flokki kvenna, Gwenaelle Viard, sem var að koma í 

þriðja skiptið og taka sitt þriðja gull. 

Íslensku keppendurnir unnu til níu verðlauna. Gullverðlaun unnu Anna 

Soffía Víkingsdóttir í -70 kg flokki og Stefán Guðnason í +100 kg flokki og 

silfurverðlaun vann Karl Stefánsson í +100 kg flokki. Sex Íslendingar fengu bronsverðlaun, Kristín Guðjónsdóttir í +70 

kg flokki, Al-exander Heiðarsson í -60 kg flokki, Sveinbjörn Iura og Árni Pétur Lund í +81 kg flokki og Þór Davíðsson í -

100 kg flokki og Sindri Jónsson í +100 kg flokki.  
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Ársreikningur árið 2019 

Rekstrarreikningur ársins 
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Efnahagsreikningur 
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Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2019 
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Skýringar 
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