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Árið 2019 í stuttu máli 
Þórshamar fagnaði fertugsafmæli á árinu og segja má að allt sé fertugum fært. 

Starfsemi félagsins í ár einkenndist af uppbyggingu á innviðum félagsins, bæði 

húsnæði og starfsmannahaldi. 

Tveir erlendir gestakennarar héldu æfingar í Brautarholtinu þetta árið, þeir Richard 

Amos sensei og Poh Lim sensei. Einnig tók hópur unglinga og fullorðinna þátt í 

sumaræfingabúðum WTKO í Svíþjóð. Félagið eignaðist sjö nýja svartbeltinga á árinu og 

tók þátt í fjölda æfingabúða og móta hérlendis með góðum árangri. 

Í félagslífinu var af mörgu að taka: vegleg afmælishátíð var haldin í maí, árleg vorferð 

farin í Heiðmörk, jólaskemmtun barna, bíóferð með öllum barna- og 

unglingaflokkunum, gistipartý unglinga og skautaferð. Fullorðinsflokkar fengu líka 

jólaskemmtun en að þessu sinni var farið í jólamatseðil á Tapas-barinn. 

Fulltrúar Þórshamars í karatelandsliði Íslands stóðu sig einkar vel á árinu. Hæst ber að 

Freyja Stígsdóttir náði 15. sæti á Evrópumeistaramóti og 2. sæti á 

Norðurlandameistaramóti í kata juniora, Victor Anh Duc Le varð Smáþjóðameistari í 

kumite 12–13 ára pilta og Aron Bjarkason Smáþjóðameistari í liðakeppni karla í 

kumite. Freyja var svo útnefnd karatekona ársins af KAÍ. Á árinu var lagður grunnur að 

afreksstefnu innan félagsins og hlutu átta efnilegir keppendur styrki til þátttöku á 

erlendum mótum fyrir hönd Þórshamars. 

 

Fjárhagur 
Eftir tvö ár þar sem félagið skilaði talsverðum rekstrarafgangi var tekin meðvituð 

ákvörðun um að ráðast í framkvæmdir og fjárfestingar í ár. Útgjöld á árinu voru því 

um 3,3 milljónum hærri en tekjur, sem er eilítið meira en áætlanir gerðu ráð fyrir en í 

fullu samræmi við stefnu stjórnar. Helstu útgjaldaliðir sem jukust mikið milli ára voru 

eftirfarandi: 

● Laun þjálfara voru um 5,7 milljónir í ár, samanborið við ca. 3,8 milljónir 

árið 2018. Tala ársins 2019 er í samræmi við launakostnað vegna þjálfara 

árin 2015–16, en útgjöld vegna kennslu voru töluvert lægri árin 2017 og 

2018. Skýrist hækkun ársins 2019 einkum af meiri kennslu á sumarönn og 

hærra hlutfalli tíma sem kenndir voru af eldri og reyndari þjálfurum. 
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● Eftir töluvert rót á starfsmannahaldi í afgreiðslu var reyndara starfsfólk 

ráðið inn í ársbyrjun 2019, á hærri launum sem því nemur. Auknu 

fjármagni var einnig varið í þrif á húsnæði. 

● Talsvert meira fjármagni var varið í félagslíf, sem fór úr um 130.000 

krónum árið 2018 upp í 1,2 milljónir króna. Stærsti staki útgjaldaliðurinn 

þar var afmælishátíð að vori (ca. 500.000 krónur) en einnig voru haldnir 

viðburðir fyrir börn, unglinga og fullorðna sem voru niðurgreiddir 

töluvert. Hafa ber í huga að það komu einnig tekjur inn á móti þessum 

lið og færast þær undir Aðrar rekstrartekjur. 

● Ráðist var í nauðsynlegar endurbætur á búningsklefum, sturtuklefum og 

salernisaðstöðu. Einnig voru íþróttaáhöld endurnýjuð og keypt 

hjartastuðtæki. 

● Settur var upp sérstakur afrekssjóður sem er ráðstafað í keppnisstyrki og 

fjárstuðning við afrekskeppendur Þórshamars. Um 750.000 krónum var 

úthlutað úr sjóðnum í ár, fyrst og fremst í styrki til keppnisferða en 

einnig í tíma hjá íþróttasálfræðingum og fleira. 

Handbært fé félagsins er rétt tæpar 12 milljónir króna í lok árs og hlýtur félagið því 

að teljast vel í stakk búið til að takast á við verkefni komandi ára. Fráfarandi stjórn 

mælir með því að framkvæmdir á húsnæði félagsins haldi áfram og verði unnið að 

þeim jafnt og þétt á komandi misserum. Viðhalds er enn þörf í búningsklefum og ytra 

byrði hússins, auglýsingaskilti og þvíumlíkt, hafa verið óbreytt um áratuga skeið. 

 

Stjórn og starfsfólk 
Á aðalfundi 13. febrúar 2019 voru eftirfarandi kosin í stjórn félagsins til tveggja ára og 

skiptu með sér verkum sem hér segir: 

● Diljá Guðmundardóttir var endurkjörin formaður 

● María Helga Guðmundsdóttir, varaformaður 

● Frode Flalokken Jakobsen, meðstjórnandi 

● Eðvarð Hlynur Sveinbjörnsson, varamaður 

Eftirtaldir sátu seinna árið sitt í stjórn félagsins: 

● Georg Garðarsson, gjaldkeri 

● Guðni Kjartan Franzson, varamaður 
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Ólöf Soffía Eðvarðsdóttir, ritari, var kjörin inn til eins árs fyrir Jón Inga Þorvaldsson 

sem sagði sig frá störfum. Auk þess var Jóna Gréta Hilmarsdóttir fulltrúi ungmenna í 

stjórn félagsins árið 2019. 

Um áramótin 2019–20 fór Diljá Guðmundardóttir í barneignarleyfi. María Helga 

Guðmundsdóttir varaformaður gegnir störfum formanns í fjarveru hennar. 

Birkir Jónsson var yfirþjálfari félagsins 2019 og er einnig formaður 

Shotokan-karatesambands Íslands. Jóna Gréta sinnti störfum yfirþjálfara barna og 

unglinga á vorönn. Á haustönn var þeirri stöðu skipt í tvennt. María Helga varð 

yfirþjálfari unglinga og Jóna Gréta starfaði áfram sem yfirþjálfari barna haustið 2019. 

Ólöf Soffía sinnti störfum kennslustjóra allt árið. 

Þau Viima Lampinen og Halldóra Líney Finnsdóttir sá um störf afgreiðslunnar árið 2019 

en Halldóra sagði upp störfum undir lok árs. Viima var ráðið í stöðu afgreiðslustjóra í 

maí 2019. Kristján Jóhannesson sinnti áfram störfum rekstrarstjóra félagsins. 

María Helga Guðmundsdóttir var kjörin aðalmaður í stjórn KAÍ árið 2019 og sinnti þar 

embætti ritara, ásamt því að gegna formennsku í landsliðsnefnd KAÍ. Diljá 

Guðmundardóttir var kjörin varamaður í stjórn KAÍ og Birkir Jónsson var kjörin í 

aganefnd KAÍ. Bjarki Logason var fulltrúi Þórshamars í mótanefnd KAÍ árið 2019 og lét 

af störfum síðastliðið haust. 

 

Framkvæmdir, aðstaða og áhöld 
Farið var í kaup á æfingabúnaði s.s æfingakassa, nýjum sippuböndum o.fl. Fjárfest var 

í sjálfvirku hjartastuðtæki sem komið var á sýnilegum stað í félaginu. Minni hlutir voru 

keyptir til að gera húsnæði félagsins heimilislegra. Stærstu framkvæmdirnar var að 

epoxygólf í báðum skiptiklefum og sturtuklefum var endurnýjað sumarið 2019 eftir að 

fyrri iðnaðarmanni mistókst að klára verkið. 

Á árinu var ný heimasíða tekin í gagnið. Veg og vanda af þeirri vinnu höfðu Jón Ingi 

Þorvaldsson og María Helga Guðmundsdóttir. Síðuna má nálgast gegnum lénin 

thorshamar.is, karate.is og thorshamarkarate.com. 

Loks má þess geta að Bernd Ogrodnik smíðaði nýtt makiwara handa Þórshamri, sem er 

kærkomin viðbót í æfingaaðstöðuna. 
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Þjálfarar og kennsla 
Vaskur hópur reyndra þjálfara sinnti aðalkennslu hjá félaginu eins og undanfarin ár: 

● Birkir Jónsson 4. dan 

● María Helga Guðmundsdóttir 3. dan 

● Bogi Benediktsson 2. dan 

● Edda Blöndal 2. dan 

● Sæmundur Ragnarsson 2. dan 

● Azia Sól Adamsdóttir 1. Dan 

● Árni Hafstað Arnórsson 1. dan  

● Halldór Pálsson 1. dan 

● Jóna Gréta Hilmarsdóttir 1. dan 

● Jónas Ingi Thorarensen Kristjánsson 1. dan 

● Ólöf Soffía Eðvarðsdóttir 1. dan 

Elías Guðni Guðnason, gestaþjálfari frá Fylki, kenndi einnig aðra hverja viku á 

haustönn. 

Störfum aðstoðarþjálfara sinntu þau Agnar Már Másson, Björk Rósinkrans Bing, Freyja 

Rósinkrans Bing, Freyja Stígsdóttir, Hannes Hermann Mahong Magnússon, Hannes 

Hreimur Arason Nyysti og Helena Hjörvar.  

Einn dómari úr röðum Þórshamars jók við réttindi sín á árinu, Kári Steinn 

Benediktsson, sem tók A-meðdómararéttindi í kumite. 

 

Æfingabúðir og dangráðanir 
Poh Lim sensei sótti félagið heim að vori og hausti og sinnti kennslu hjá félaginu í 

rúma viku í hvort skipti. SKSÍ hélt tvennar æfingabúðir árið 2019. Að vori kom Richard 

Amos sensei, yfirþjálfari WTKO, og hélt æfingabúðir í húsnæði Þórshamars og 

íþróttahúsi Kópavogsskóla. Seinni æfingabúðir SKSÍ voru haldnar í húsnæði Breiðabliks 

og kom John Mullin sensei 9. dan í fyrsta skipti til landsins en hann er formaður WTKO.  

Eins og undanfarin ár gráðaði Amos sensei svartbeltinga á meðan æfingabúðunum 

stóð. Í þetta skipti fóru níu iðkendur frá Þórshamri í gráðun, öll undir 1. dan. Stóðust 

sex þeirra prófið, þau Agnar Már Másson, Azia Sól Adamsdóttir, Freyja Rósinkrans Bing, 

Freyja Stígsdóttir, Hannes Hreimur Arason Nyysti og Saeedeh Shafaee. 
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Hópur iðkenda fór á sumaræfingabúðir WTKO í Gislaved í Svíþjóð undir farastjórn 

Maríu Helgu. Björk Rósinkrans Bing fór í dangráðun á æfingabúðunum og stóðst með 

glæsibrag. Hún var því sjöundi iðkandi Þórshamars sem fékk 1. dan á árinu 2019. Birkir 

Jónsson fór á árlegar æfingabúðir hjá Kawasoe sensei í Englandi að vori og fór í aðrar 

æfingabúðir hjá JKA í Frakklandi að hausti.  

Þórshamar og Fylkir héldu áfram góðu samstarfi og héldu fjörkálfamót í kumite fyrir 

krakka á aldrinum 8-11 ára bæði að vori og hausti. Bæði mótin voru haldin í Fylki og 

var aðsóknarmet slegið á seinna mótið. Þá héldu Þórshamar og Breiðablik í annað sinn 

fjörkálfamót barna í kata, sem einnig var mjög fjölsótt. Yfir 100 börn tóku þátt á 

hverju móti og fóru allir kátir heim. Það má segja að þessi mót séu orðin fastur liður í 

mótahaldi í karate á Íslandi. 

 

Iðkendur 
Á árinu 2019 mætti 231 einstaklingur á æfingu í afgreiðslukerfi Þórshamars. Þar af voru 
um 130 iðkendur virkir, þ.e. sóttu æfingar reglulega. Þessi fjöldi hefur staðið í stað 
undarfarin þrjú ár en var eilítið hærri (um 280 og 150) árin 2014–16. Samtals þreyttu 
iðkendur í Þórshamri 190 gráðanir á árinu 2019, mjög svipað og árið áður. 
 

 U14 ára Fullorðnir Dangráðun Allls 

Vor 2018 83 16 3 102 

Sumar 2018 3 3 0 6 

Haust 2018 77 10 0 87 

2018 alls 163 29 3 195 

Vor 2019 67 10 9 86 

Sumar 2019 23  1 24 

Haust 2019 75 5 0 80 

2019 alls 165 15 10 190 

Tafla 1: Gráðanir árin 2018 og 2019. 
 
Á árinu var í fyrsta skipti boðið upp á sumaræfingar fyrir börn. Voru þær afar vel 

sóttar og hefur fjöldi virkra iðkenda á sumarönn ekki verið hærri síðan 2005, þegar 

heildarfjöldi iðkenda í félaginu var um helmingi hærri en í dag. 

Á haustönn 2019 hafði Bjarni Kærnested frumkvæði að því að halda „gráa 

fiðrings-æfingar“ fyrir iðkendur sem hafa lítið æft undanfarið ár en vilja kíkja í dojo 

af og til og halda sér við. Tvær æfingar voru haldnar á haustönninni, sú fyrsta undir 
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stjórn Birkis sensei og önnur undir stjórn Maríu sensei. Báðar æfingar voru firnavel 

sóttar og mættu margar kempur frá fyrri áratugum. 

 

Keppnisárangur innanlands 

Reykjavíkurleikarnir (RIG) : Aron Bjarkason og Freyja Stígsdóttir unnu sitt gullið hvort, 

hann í kumite -68 kg juniora og hún í kata juniora. Auk þess unnu keppendur 

Þórshamars tvö silfur og tvö brons. 

ÍM barna í kata : Þórshamar eignaðist fjóra Íslandsmeistara, þau Mitar Pusic í flokki 8 

ára barna, Hildi Högnadóttur í flokki 9 ára stúlkna, Sunny Songkun Tangrodjanakajorn í 

flokki 9 ára pilta og Kolku Kjartansdóttur í flokki 10 ára stúlkna. Auk þess unnu 

keppendur og lið Þórshamars 1 silfur og 5 brons. Þórshamar hafnaði í 3. sæti í 

stigakeppninni og var aðeins tveimur stigum frá 1. sætinu. 

ÍM unglinga í kata : Freyja Stígsdóttir varð Íslandsmeistari í kata 16-17 ára stúlkna og 

þau Freyja, Stefán Franz Guðnason og Kristjana Lind Ólafsdóttir urðu Íslandsmeistarar 

í hópkata 16-17 ára. Að auki unnu keppendur og lið Þórshamars 2 silfur og 4 brons. 

Þórshamar hafnaði í 2. sæti í stigakeppninni. 

ÍM fullorðinna í kata : Þórshamar varð Íslandsmeistari félaga með miklum yfirburðum, 

hirti alls 25 stig af 36 á mótinu. Bogi Benediktsson, Aron Bjarkason og Sæmundur 

Ragnarsson vörðu Íslandsmeistaratitil sinn í hópkata karla. María Helga 

Guðmundsdóttir, Freyja Stígsdóttir og Diljá Guðmundardóttir endurheimtu 

Íslandsmeistaratitil Þórshamars í kvennaflokki. Freyja keppti til úrslita í kvennaflokki 

og tók silfur, María var með brons í sama flokki og lið Þórshamars tóku öll silfur- og 

bronsverðlaun sem í boði voru í hópkata. Þórshamar sendi fimm hópkatalið á mótið en 

ekkert annað félag átti lið í keppninni. 

Bikarkeppnin 2019: Freyja Stígsdóttir varð bikarmeistari kvenna í fyrsta sinn. Kristjana 

Lind Ólafsdóttir varð í 2. sæti í kvennaflokki. 

Grand Prix-mótin 2019 : Agnar Már Másson og Kristjana Lind Ólafsdóttir urðu Grand 

Prix-meistarar í kumite 16–17 ára pilta og stúlkna. Freyja Stígsdóttir varð Grand 

Prix-meistari 16–17 ára stúlkna í kata og tók silfur í kumite. Victor Anh Duc Le tók 

silfur í kumite og brons í kata 12–13 ára. Hannes Hermann Mahong Magnússon tók 

brons í kumite 14–15 ára pilta. Agnar Már tók þá brons í 16–17 ára flokki í kata. 
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ÍM unglinga í kumite : Freyja Stígsdóttir varð Íslandsmeistari í flokki 16-17 ára stúlkna, 

Hannes Hermann Mahong Magnússon tók silfur í flokki 15 ára pilta og Kristjana Lind 

Ólafsdóttir silfur í flokki 16-17 ára stúlkna, Agnar Már Másson tók brons í flokki 16-17 

ára pilta  og Victor Anh Duc Le brons í flokki 13 ára pilta. Þórshamar náði 3. sæti í 

stigakeppninni. 

ÍM fullorðinna í kumite : Agnar Már Másson varð Íslandsmeistari í flokki karla -60 kg. 

María Helga Guðmundsdóttir varð Íslandsmeistari í flokki kvenna -61 kg. Kristjana Lind 

tók silfur í +61 kg flokki kvenna og María silfur í opnum flokki kvenna. Freyja tók brons 

í -61 kg kvennaflokki. 

Til gamans má geta að þegar stig eru lögð saman af öllum Íslandsmeistaramótunum í 

karate er Þórshamar hæst allra félaga: 

Félag ÍM kata ÍMU kata ÍMB kata ÍM kumite ÍMU kumite Stig alls 

Þórshamar 25 19 23 11 9 87 

KFR 3 32 25 4 13 77 

Fylkir 0 0 0 21 26 47 

ÍR 2 8 25 0 0 35 

Breiðablik 5 13 3 0 1 22 

Afturelding 1 9 1 4 5 20 

KFA 0 9 4 2 5 20 

Fjölnir 0 13 0 0 2 15 

Haukar 0 2 0 2 1 5 

KAK 0 2 0 0 0 2 

Víkingur 0 0 1 0 0 1 

Tafla 2: Stig félaga á Íslandsmeistaramótum ársins 2019. 

Afreksstarf og keppni erlendis 

Afrekssjóður Þórshamars 

Á árinu var stofnaður afrekssjóður í Þórshamri, fyrst og fremst til að styrkja efnilega 

keppendur við að afla sér keppnisreynslu erlendis. Úthlutað var úr sjóðnum vegna 

tveggja móta á árinu 2019 og eins móts í janúar 2020: 

Á Ishøj Karate Cup í Danmörku í febrúar 2019 hlutu styrk Agnar Már Másson, Freyja 

Stígsdóttir, Kristjana Lind Ólafsdóttir og Stefán Franz Guðnason. Freyja vann þar silfur 
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í kata juniora og þær Freyja, Kristjana og Hjördís Helga Ægisdóttir úr Haukum tóku 

saman brons í liðakeppni juniora í kumite. 

Á Amsterdam Kumite Open í apríl 2019 hlutu styrk þeir Milija Pusic og Victor Anh Duc 

Le. Hvorugur vann til verðlauna en báðir komu heim með dýrmæta reynslu af mótinu 

og æfingabúðum með heimsmeistaranum Steven Da Costa frá Frakklandi. 

Á HEL Karate Open í Helsinki í janúar 2020 hlutu styrk þau Aron Bjarkason, Freyja 

Stígsdóttir og Hannes Hermann Mahong Magnússon. Þau komu heim með fern verðlaun: 

Freyja með silfur í kata juniora og brons í kata U21 árs, Hannes með silfur í kumite 

+63 kg kadetta og Aron með brons í kumite U21 árs -60 kg. Öll sóttu þau einnig 

æfingabúðir með finnsku og sænsku unglingalandsliðunum. 

Landsliðsstarf 

Fjöldi Þórshamarsfólks tók þátt í skipulögðu landsliðsstarfi á árinu 2019. 

Freyja Stígsdóttir átti að öðrum ólöstuðum bestan árangur afreksfólks Þórshamars á 

árinu. Hún er í A-landsliðinu í kata og náði glæsilegum árangri sem talinn er upp hér 

að neðan. Í öllum þessum verkefnum keppti hún fyrir hönd landsliðsins nema á Ishøj 

Cup, þar sem hún keppti fyrir Þórshamar eins og nefnt var hér að ofan. 

● Norðurlandameistaramót 2019, silfur í junior kvenna 

● Evrópumeistaramót ungmenna, 15. sæti í junior kvenna 

● Smáþjóðamót 2019, brons í junior kvenna og silfur í hópkata kvenna 

● Gladsaxe Open, Gull í junior kvenna og  Brons í senior kvenna 

● Gautaborg Open, Silfur í junior kvenna 

● Svenska katapokalen, Brons í junior kvenna 

● Ishøj Karate Cup, silfur í junior kvenna 

Í lok árs var Freyja útnefnd karatekona ársins af Karatesambandi Íslands fyrir árangur 

sinn í keppni heima og erlendis. 

Aron Bjarkason er fastamaður í kumitelandsliðinu og náði afbragðs árangri á árinu. 

Hann vann sinn flokk (U21 -60 kg) á hinu firnasterka Banzai Cup-móti í Berlín í 

október, vann junior -61 kg-flokkinn á Amsterdam Open í apríl og varð 

Smáþjóðameistari í liðakeppni karla í kumite í september. Á Smáþjóðamótinu vann 
hann einnig brons í senior -67 kg og tók brons í sama flokki á Helsinki Open í ágúst. 
Aron er nýkominn upp í senior-flokk enda aðeins 18 ára gamall. 
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Kristjana Lind Ólafsdóttir keppti fyrir Íslands hönd í kumite bæði á Smáþjóðamótinu í 

Reykjavík og á Helsinki Open í Finnlandi. Í Finnlandi tók hún silfur í +59 kg flokki 

juniora í kumite. Þá varð hún í 5. sæti í sama flokki á Smáþjóðamótinu. 

Hinn tólf ára gamli Victor Anh Duc Le náði glæsilegum árangri á Smáþjóðamótinu, en 

hann varð Smáþjóðameistari í kumite, vann brons í kata og brons í liðakeppni í 

kumite. 

María Helga Guðmundsdóttir tók virkan þátt í landsliðsstarfinu sem þjálfari og sinnti 

m.a. þjálfarahlutverki með landsliðinu á Smáþjóða- og Norðurlandamótinu. 

Smáþjóðamótið 

Þórshamar átti alls tólf fulltrúa á Smáþjóðamótinu, sem fór fram í Laugardalshöllinni 

dagana 13.-15. september. Öll stóðu þau sig með mikilli prýði og var árangur þeirra 

sem hér segir: 

● Agnar Már Másson, brons í kumite junior -61 kg, brons í liðakeppni í kumite og 

9. sæti í kata juniora 

● Aron Bjarkason, gull í liðakeppni og brons í kumite -67 kg karla 

● Ágúst Valfells, brons í kumite cadet -52 kg og brons í liðakeppni 

● Björk Rósinkrans Bing, 7. sæti í kata juniora 

● Freyja Rósinkrans Bing, 11. sæti í kata juniora 

● Freyja Stígsdóttir, silfur í hópkata seniora, brons í kata juniora og 5. sæti í kata 

seniora 

● Hannes Hermann Mahong Magnússon, 5. sæti í liðakeppni kadetta í kumite 

● Kristjana Lind Ólafsdóttir, 5. sæti í kumite +59 kg juniora 

● Marteinn Edward Lucas, 5. sæti í liðakeppni U14 ára í kumite 

● Stefán Franz Guðnason, 5. sæti í kata kadetta 

● Valur Kristinn Starkaðarson, 5. sæti í kumite -50 kg U14 ára og 5. sæti í 

liðakeppni U14 ára í kumite 

● Victor Anh Duc Le, gull í kumite +50 kg U13 ára, brons í kata U13 ára og brons í 

liðakeppni U14 ára í kumite 

María Helga Guðmundsdóttir var í þjálfarateymi landsliðsins á mótinu og Diljá 

Guðmundardóttir sinnti sjúkraþjálfun fyrir landsliðið. Kári Steinn Benediktsson, Ólöf 

Soffía Eðvarðsdóttir og Jóna Gréta Hilmarsdóttir sinntu öll störfum aðstoðardómara á 

mótinu og hlutu lof fyrir vasklega frammistöðu. 
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