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Ávarp formanns

Ágætu félagar Badmintonfélags Hafnarfjarðar

Síðustu tvö ár hafa verið skrýtin ár og krefjandi fyrir íþróttahreyfinguna, þar sem við höfum þurft
að glíma við heimsfaraldur sem hefur haft mikil áhrif á okkur öll og um leið breytt leikreglum
varðandi æfingar og keppni. Mótahald hefur farið úr skorðum og ýmsar takmarkanir verið á
æfingum. En eins og oft sannast þá eflumst við oft í mótlæti og það höfum við sýnt og sannað á
þessum tímum. Stjórnvöld hafa lagt áherslu á að styðja við íþróttahreyfinguna og hafa lagt
hreyfingunni lið með hvatningu um að gefast ekki upp og úthlutað fjármunum til að styðja við
íþróttastarfið, þannig að hægt var að halda úti æfingum, þrátt fyrir mótlætið. Í ársreikningi fyrir
árið 2021 sem er meðfylgjandi ársskýrslunni má sjá að félagið fékk góðan fjárhagslegan
stuðning frá bæði ríki og bæjarfélaginu og hefur það auðveldað okkur að halda úti æfingum og
samskiptum við okkar félagsmenn.

Þrátt fyrir að heimsfaraldurinn hafi dunið á okkur svo til um leið og við tókum við rekstri
Íþróttahússins við Strandgötu, hefur okkur tekist að sýna og sanna að sú ákvörðun
Hafnarfjarðarbæjar að gera rekstrarsamning við Badmintonfélagið hafi verið gæfuspor fyrir bæði
félagið og bæinn. Öll starfsemi í húsinu hefur eflst og styrkst og samstarf félagsins við skólana
sem nýta húsið með okkur dafnað. Þannig hefur tekist að útbúa góða lyftingaaðstöðu í kjallara
hússins sem er samnýtt með Flensborg og þá hafa verið haldnir badmintondagar með
Öldutúnsskóla þegar við höfum haft badminton keppnismotturnar í salnum.

Samkomutakmarkanir fóru að rýmka í apríl 2021 að loknum páskum og var æfingatímabilið
framlengt fram í júní. Það var ánægjulegt að heimsækja íþróttahúsið við Strandgötu á 17. júní, en
blásið var til hátíðar og starf félagsins kynnt og var stöðugur straumur bæjarbúa sem litu við og
nutu veitinga og kynntu sér starfsemi félagsins.

Eins og undanfarin ár var boðið uppá sumarnámskeið og sumaræfingar og var góð þátttaka á
námskeiðum og á æfingum. Þessi starfsemi er mikilvægur þáttur í að kynna íþróttina okkar og er
sérstaklega ánægjulegt að geta boðið uppá sumarnámskeið þar sem þátttakendur fá að kynnast
bæði badminton og borðtennis. Markmið okkar er að fjölga iðkendum og ná þannig að stækka
afrekshópana okkar og þar með auka möguleikann á að ná árangri á landsvísu og í framtíðinni á
stærra sviði afreksíþróttafólks. Því miður eru þetta ekki stór skref sem stigin eru í
útbreiðslumálum og ljóst að betur má ef duga skal og efla þarf alla umfjöllun um
íþróttagreinarnar okkar í fjölmiðlum og í skólakerfinu, svo raunverulegur árangur náist í
útbreiðslumálum.

Badminton og borðtennis eru íþróttagreinar sem öll fjölskyldan getur sameinast um og hefur BH
ávallt lagt áherslu á að iðkendur geti komið með fölskylduna með sér og spilað og hefur félagið
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lagt til þjálfara og búnað til að auðvelda aðgengi allra. Heimsfaraldurinn hefur aðeins truflað
þessa skemmtilegu hefð, en nú er lag og hvetjum við alla iðkendur til nýta sér þessa tíma.

Miklar framkvæmdir hafa verið í Íþróttahúsinu við Strandgötu á undanförnum misserum sem
bæta aðstöðu okkar til muna og áfram verður lögð áhersla á að gera húsið upp með þeim hætti að
við öll getum verið stolt af húsinu sem stendur á fallegum stað í hjarta bæjarins. Töluvert vantar
uppá að viðgerðum á ytra byrði sé lokið og munum við hvetja Hafnarfjarðarbæ um að ljúka þeim
viðgerðum sem fyrst.

Í ársskýrslunni er ítarlega farið yfir íþróttalegan árangur félagsins og erum við ákaflega stolt af
því góða afreksstarfi sem búið er að halda úti af deildum félagsins. Í október réðum við
íþróttastjóra til félagsins, Kjartan Ágúst Valsson, en hann hefur gengt starfi yfirþjálfara
keppnishópa BH í badminton um árabil og er nú kominn í fullt starf hjá félaginu. Væntum við
mikils af honum sem og öðrum starfsmönnum BH, en Anna Lilja Sigurðardóttir
framkvæmdastjóri heldur utan um þennan glæsilega hóp okkar, en þjálfarar og aðstoðarmenn í
báðum deildum eru nú orðnir rúmlega 20, auk þess sem við festum kaup á badmintonvélmenni til
viðbótar við okkar frábæra þjálfarahóp.

Að lokum langar mig að þakka samstarfsfólki í stjórn og báðum deildum fyrir óeigingjarnt starf
en það hefur það verið gefandi og skemmtilegt að starfa að uppbyggingu og íþróttastarfi
félagsins með svo samhentum hópi. Starfsmönnum þakka ég fyrir þeirra þátt í að efla og styrkja
félagið okkar með útsjónarsemi og dugnaði við erfiðar aðstæður á undanförnum árum. Að lokum
vill ég fyrir hönd félagsins færa stjórnendum Hafnarfjarðarbæjar, sérstakar þakkir fyrir gott
samstarf og stuðning á liðnum árum.

Með góðri kveðju,

Hörður Þorsteinsson
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Skipulag
Badmintonfélag Hafnarfjarðar var stofnað 7.október árið 1959 og varð því 60 ára árið 2019.

Í stjórnum Badmintonfélags Hafnarfjarðar 2021-2022 sátu eftirtaldir einstaklingar

Aðalstjórn

Formaður Hörður Þorsteinsson
Varaformaður Erla Björg Hafsteinsdóttir
Gjaldkeri Irena Ásdís Óskarsdóttir
Ritari Ingimar Ingimarsson
Meðstjórnandi Auður Kristín Árnadóttir
Meðstjórnandi Jóhannes Bjarki Urbancic Tómasson
Meðstjórnandi og fulltrúi ungra Freyr Víkingur Einarsson

Badmintondeild

Formaður Hörður Þorsteinsson
Varaformaður Erla Björg Hafsteinsdóttir
Gjaldkeri Irena Ásdís Óskarsdóttir
Ritari Frímann Ari Ferdinandsson
Meðstjórnandi og formaður foreldraráðs Auður Kristín Árnadóttir
Meðstjórnandi Kristján Kristjánsson
Meðstjórnandi og fulltrúi ungra Freyr Víkingur Einarsson

Borðtennisdeild

Formaður Ingimar Ingimarsson
Varaformaður Jóhannes B. Urbancic Tómasson
Ritari og formaður foreldraráðs Erla Erlendsdóttir
Gjaldkeri Haukur Hauksson
Meðstjórnandi Dagur Snær Steingrímsson
Meðstjórnandi Nedelina Ivanova
Varamaður Tómas Ingi Shelton
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Viðburðir badmintonársins 2021-2022
Badmintontímabilið 2021-2022 var öllu eðlilegra en síðustu tvö tímabil þar sem Covid19 faraldurinn
hafði mikil áhrif á starfið. Þó faraldurinn hafi ennþá verið að trufla var það ekki að næstum eins miklu
leyti og bjartari tímar framundan. Mikið var um að vera að venju og verður hér stiklað á stóru í starfsemi
félagsins á tímabilinu.

Samkomubönnum fór fækkandi

Þegar síðasti aðalfundur fór fram í apríl 2021 var enn eitt samkomubannið í fullum gangi. Það stóð sem
betur fer ekki mjög lengi og var hægt að hefja æfingar aftur 15.apríl eftir páskafrí í lengra lagi. Þetta var
síðasta bannið sem lokaði alveg fyrir æfingar en nokkrar samkomutakmarkanir voru í gangi út árið 2021
og í byrjun 2022. Samkomutakmarkanirnar sem fylgdu í kjölfarið höfðu sem betur fer ekki mikil áhrif á
æfingar en urðu því miður til þess að nokkur mót féllu niður og önnur þurfti að leika án áhorfenda. Í
páskalokuninni voru þjálfarar BH hvetjandi og hugmyndaríkir líkt og í fyrri samkomubönnum. Settar
voru upp áskoranir um heimaæfingar og fóru allir sem kláruðu í verðlaunapott. Æfingatímabilið var
framlengt inn í maí vegna páskafrísins langa.

17.júní hátíð komin til að vera

Það var líf og fjör í Íþróttahúsinu við
Strandgötu á 17.júní 2021. Blásið var til
hátíðar með ýmsum skemmtilegum stöðvum
og BH kaffihús opnað á annarri hæðinni.
Hátíðin var hluti af 17.júní hátíðarhöldum
Hafnarfjarðarbæjar. Áætla má að á bilinu
600-800 manns hafi litið við til að hafa gaman
með fjölskyldu og vinum og njóta góðra
veitinga. Fjölmargir spurðust fyrir um
starfsemi félagsins og prófuðu borðtennis,
badminton, myndakassa og fleiri
skemmtilegar stöðvar. Allir sem tóku þátt í
uppgjafarkeppni og teiknisamkeppni fóru í
pott og voru fjórir heppnir dregnir út. Þá var
einn heppinn dregin úr hópi þeirra sem tóku
þátt í viðhorfskönnun um hátíðina en það var
hún Védís Erna. Í verðlaun voru heyrnatól frá
Ormsson. Þökkum öllum sem lögðu hönd á
plóg við skipulagningu, framkvæmd og
frágang. Þetta var frábær dagur sem án efa verður endurtekinn.

Hluti af öflugum hópi iðkenda sem stóð vaktina í BH kaffihúsinu og á ýmsum stöðvum á vel heppnaðri
17.júní hátíð félagsins 2021.
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Sumaræfingar 2021

Sumaræfingar keppnishópa hófust um miðjan júní. Boðið var upp á badmintonæfingar 2 sinnum í viku,
og hlaupaæfingar 1 sinni í viku auk þess sem mögulegt var að taka styrktaræfingar í Siggi´s Cave 3
sinnum í viku. Þá voru settar upp hlaupa- og styrktaráætlanir fyrir iðkendur til að fylgja. Það voru þau
Kjartan, Erla og Siggi sáu um sumaræfingar fyrir keppnishópana. Engin landsliðsverkefni voru þetta
sumarið vegna Covid-19 faraldursins en venjulega eru þrjú verkefni fyrir unglingalandsliðsfólk á sumrin.

Hressir krakkar badminton- og borðtennisnámskeiðum í sumar

Sumarnámskeið - Spaðafjör BH

Níunda árið í röð var boðið upp á sumarnámskeið í badminton fyrir börn og unglinga í Strandgötunni.
Annað árið í röð var boðið upp á námskeið allan daginn í samvinnu við borðtennisdeildina okkar. Um var
að ræða fimm viku námskeið, 3 klst á dag fyrir hádegi og 3 klst eftir hádegi. Boðið var upp á léttan
málsverð í hádeginu, ávexti í stuttum hléum bæði fyrir og eftir hádegi og gæslu í upphafi og enda dags.
Skipt var í hópa eftir getu og voru byrjendur og óvanir í badminton fyrir hádegi og borðtennis eftir hádegi.
Vanir keppniskrakkar í badminton voru eftir hádegi og vanir keppniskrakkar í borðtennis fyrir hádegi.
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Yfirþjálfarar á námskeiðunum voru Una Hrund Örvar badmintonþjálfari og Anna Lilja Sigurðardóttir,
íþróttafræðingur og badmintonþjálfari. Tómas Ingi Shelton borðtennisþjálfari var eina viku með
borðtennishlutann en Þorbergur Pálmarsson hinar vikurnar. Þeim til aðstoðar voru þau Natalía Ósk, Jón
Sverrir, Stefán Steinar, Jón Víðir, Arnar Svanur, Helga Sóley, Sunna Katrín og Kristófer Júlían. Um
hádegisverðinn og ávaxtahléið sáu starfsmenn BH í húsinu þau Böðvar, Tóta og Otta.

Námskeiðin voru vel sótt og voru nokkrar vikur alveg fullbókaðar og nokkrir á biðlista. Í heild voru 176
börn skráð og skiptust á eftirfarandi hátt niður á námskeiðin:
- Badminton byrjendur styttra komnir ½ dagur - 55 skráningar
- Badminton vanir keppniskrakkar ½ dagur - 24 skráningar
- Borðtennis byrjendur og styttra komnir ½ dagur - 37 skráningar
- Borðtennis vanir keppniskrakkar ½ dagur - 8 skráningar (bara 2 vikur í boði)
- Badminton og borðtennis heill dagur - 52 skráningar

Æfingahópar

Vetrartímabilið hófst 30.ágúst og fór vel af stað. Iðkendum var skipt upp í 4 hópa barna- og unglinga
(einum fleiri en í fyrra), 2 keppnishópa og 2 hópa fullorðinna. Tveir eða fleiri þjálfarar voru á öllum
æfingum barna- og unglinga og sumum eldri hópum líka. Íþróttastjórinn Kjartan Ágúst hafði yfirumsjón
með allri þjálfun og gerði æfingaáætlanir í samráði við aðra þjálfara.

Allar æfingar fóru fram í Íþróttahúsinu við Strandgötu eins og undanfarin ár en fjórða veturinn í röð var
BH með alla æfingatíma í húsinu og í annað sinn með umsjón með allri dagskrá hússins. Tvisvar í viku
hófust æfingar klukkan 15 á daginn en aðra daga klukkan 16. Tímarnir snemma á daginn eru nýttir fyrir
yngstu iðkendurna sem koma beint úr frístundaheimilum bæjarins með Frístundabílnum.
Hafnarfjarðarbær býður foreldrum þjónustu Frístundabílsins frítt sem kemur sér vel fyrir marga og
minnkar skutl til muna.

Sportabler skráningarkerfið var tekið í notkun í haust og reyndist það mjög vel. Foreldrar og iðkendur
hafa þar góða yfirsýn yfir æfingar, mót og aðra viðburði og mun einfaldara að koma skilaboðum á
framfæri en áður. Klárlega kerfi og app sem er komið til að vera.
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Þjálfarar og starfsfólk

Hjá félaginu störfuðu níu badmintonþjálfarar á tímabilinu en þau voru Anna Lilja Sigurðardóttir, Elín Ósk
Traustadóttir, Erla Björg Hafsteinsdóttir, Frímann Ari Ferdinandsson, Kjartan Ágúst Valsson, Kristján
Kristjánsson, Róbert Þór Henn, Sigurður Eðvarð Ólafsson og Una Hrund Örvar. Einnig þjálfaði Sólrún
Anna Ingvarsdóttir iðkendur þegar hún var á landinu í nokkrar vikur í senn bæði fyrir og eftir áramót. Þá
voru þau Gabríel Ingi Helgason, Jón Sverrir Árnason, Natalía Ósk Óðinsdóttir, Rakel Rut Kristjánsdóttir
og Stefán Steinar Guðlaugsson aðstoðarþjálfarar.

Badmintonfélag Hafnarfjarðar leggur mikla áherslu á að hjá félaginu starfi menntaðir badmintonþjálfarar.
Flest 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.

Starfsfólk íþróttahússins eru þau Böðvar Pétursson, Otta Lovísa Árnadóttir og Þórunn Pálmadóttir. Þau
hafa starfað í íþróttahúsinu um árabil og vorum við svo heppin að fá þau til starfa þegar BH tók við
rekstrinum í janúar 2020. Framkvæmdastjóri félagsins og forstöðumaður Íþróttahússins við Strandgötu er
Anna Lilja Sigurðardóttir.

Bætt þjónusta við iðkendur

Á líðandi tímabili hefur verið lögð áhersla á að bæta umgjörð þjálfunar fyrir keppnisfólkið okkar sem
mörg eru á meðal bestu badmintonspilara landsins.

Róbert Þór Henn hóf störf sem styrktarþjálfari og sjúkraþjálfari keppnishópa BH 1.september. Hann var
með fasta æfingatíma í Strandgötu á þriðjudögum en var einnig með fræðslu fyrir iðkendur og útbjó fyrir
þá æfingaáætlanir sem snúa að líkamlegri þjálfun. Þá er hægt að hafa samband við Róbert í gegnum
Sportabler til að fá ráðleggingar vegna meiðsla og bóka tíma í sjúkraþjálfun hjá honum.

Erla Rós Heiðarsdóttir nuddari fékk aðstöðu í Strandgötu í byrjun september. Hver sem er getur keypt hjá
henni nuddtíma en BH-ingar fá þjónustuna á
sérstökum afsláttarkjörum. Einstaklega
þægilegt fyrir þau sem þurfa á nuddi að þurfa
ekki að fara lengra.

Kjartan Ágúst Valsson var ráðinn í fullt starf
sem Íþróttastjóri BH frá 1.október 2021.
Hann hefur verið yfirþjálfari keppnishópa
BH í badminton um árabil og sinnir því
áfram en hefur nú möguleika á að setja enn
meiri kraft í afreksstarfið t.d. með
leikgreiningum, einkatímum o.fl. Þá hefur
hann yfirumsjón með öllu faglegu starfi
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félagsins, sér um áætlanagerðir allra æfingahópa, markaðsmál o.fl.

Íþróttasálfræðingurinn Helgi Valur Pálsson bættist í frábært þjálfunarteymi keppnishópa BH á vorönn
2022. Hann var með fyrirlestra í mars fyrir stelpurnar annars vegar og strákana hinsvegar. Fleiri
fyrirlestrar eru væntanlegir á næstu vikum og mánuðum auk þess sem leikmenn sem á þurfa að halda geta
farið í einstaklingsviðtöl til hans.

Spaðagjafir

Spaðagjafir til nemenda í 3.bekk hefur verið helsta kynningarleið félagsins um árabil og byrjar stór hluti
iðkenda sinn badmintonferil eftir slíka kynningu. Ekki hefur verið hægt að fara í slíkar kynningar síðustu
tvo vetur þar sem utan að komandi aðilar eru bannaðir í skólahúsnæðum á farsóttartímum en einnig vegna
þess að skólastjórnendur eru tregari til að leyfa slíkt. Vonum að það birti til í þessum málum á nýjum
vetri. Þó vel bókað sé í alla hópa er aðeins hægt að bæta við í yngsta hópinn og mikilvægt að sem flestir
viti af því að hægt sé að æfa badminton í Hafnarfirði.

Badmintonvélmenni

Það hefur verið draumur okkar í langan tíma að
eignast badmintonvélmenni sem skýtur kúlum
um allan völl og er frábært æfingatæki.
Draumurinn varð að veruleika í október þegar
Black Knight Trainer Pro vélmenni kom í hús
en það var keypt frá Kanada. Íþróttasjóður
ríkisins veitti styrk til kaupanna en einni
söfnuðu iðkendur flöskum og dósum í haust til
að fjármagna kaupin.

Vélmennið getur skotið kúlum með ansi
nákvæmum hætti samkvæmt skipunum frá
tölvu sem tengd er við. Það tekur töluverðan
tíma að skilgreina hvert vélmennið á að skjóta
og koma sér upp safni af slíkum skipunum. En
þegar það hefur allt verið sett upp gengur allt
hraðar fyrir sig. Allir hópar hafa fengið að
prófa vélmennið og stefnt að því að nota það
enn meira á næstu misserum.

Badmintondeild Aftureldingar og
Badmintonfélag Akraness á einnig svona græju og fleiri félög á landinu að íhuga kaup. Mælum klárlega
með því.
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Mótahald í Strandgötu

Frá síðasta aðalfundi hafa fjögur badmintonmót verið haldin í Strandgötu: Bikarmót BH, Snillingamót
BH, Meistaramót BH og RSL og Íslandsmót öldunga.

Bikarmót BH fer venjulega fram í lok apríl og Snillingamót BH í byrjun maí. Vegna
samkomutakmarkanna seinkaði báðum mótunum og fóru þau fram helgina 8.-9.maí 2021. Árið 2020 féllu
bæði mótin niður vegna Covid19 faraldursins. Mótin gengu mjög vel en voru óvenju fámenn, aðallega
vegna þess að stærsta félagið á landinu ákvað að mæta ekki vegna smithættu.

Til keppni á Snillingamótið voru
skráðir 45 krakkar frá fjórum félögum:
BH, ÍA, UMFA og Tindastól. Keppt
var í einliðaleik á hálfum velli í U9 og
U11 aldursflokkunum. Allir spiluðu
4-6 lotur og var reynt að raða þannig í
hverja umferð að krakkarnir fengju
sem jafnasta leiki. Það er alltaf svoldið
púsl en tókst vel því allir fengu
einhverja jafna leiki og nær allir unnu
amk eina lotu. Fjölmargar lotur fóru í
framlengingu og virkilega gaman að
sjá hvað krakkarnir voru duglegir og
áhugasamir. Í mótslok fengu allir
sippuband og hvatningu um að vera
dugleg að sippa en er það afburða góð æfing fyrir alla og þá sérstaklega badmintonspilara. Nokkrir af
aðstoðarþjálfurum og unglingalandsliðsspilurum BH sýndu góð sipp tilþrif en þau voru auk þess dómarar
á mótinu. Krakkarnir fóru svo hoppandi glöð heim á leið með sippuböndin sín.

Á Bikarmóti BH var keppt í einliðaleik í U13-U19 flokkum unglinga. Skipt var í riðla eftir getu til að
gefa þátttakendum kost á að fá eins jafna leiki og mögulegt var. Skráðir þátttakendur voru 74 talsins frá
sex félögum: BH, ÍA, Hamar, UMFA, Tindastól og TBS.  Riðlarnir voru sautján talsins og fékk
sigurvegari í hverjum riðli bikar en allir þátttakendur fengu sokka frá RSL. Margir spennandi og
skemmtilegir leikir voru spilaðir á mótinu.

Meistaramót BH og RSL fram 12.-14.nóvember í Strandgötu og var keppt í úrvals, 1. og 2.deild
fullorðinna. Rúmlega 90 leikmenn voru skráðir til keppni sem gerði mótið fjölmennasta fullorðinsmótið
sem spilað var á mótaröð BSÍ árið 2021. Fjölmargir spennandi og skemmtilegir leikir voru spilaðir enda
til mikils að vinna því heildarverðmæti verðlauna á mótinu sem samstarfsaðilar BH gáfu var um 230
þúsund krónur. Þrír leikmenn náðu þeim frábæra árangri að sigra tvöfalt: Daníel Jóhannesson, TBR,
sigraði í einliða- og tvenndarleik í úrvalsdeild, Sigríður Árnadóttir, TBR, sigraði í tvíliða- og tvenndarleik
í úrvalsdeild og Stefán Steinar Guðlaugsson, BH, sigraði í tvíliða- og tvenndarleik í 2.deild.

Aðeins fimm klukkustundum áður en keppni átti að hefjast var gefin út ný reglugerð um takmörkun á
samkomum vegna farsóttar þar sem fram kom að aðeins 50 máttu koma saman. Sem betur fer var hægt að
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skipta keppendum niður í hólf með sitthvorum inngangi og selernum og því þurfti ekki að aflýsa
keppninni. Því miður þurfti þó að banna áhorfendur en bein útsending á Youtube sá um að halda
áhugasömum upplýstum.

Þrátt fyrir mikið stress rétt fyrir mót vegna sóttvarnarreglna gekk framkvæmdin mjög vel og fékk félagið
mikið hrós fyrir glæsilega umgjörð og gott skipulag. Spilað var á keppnismottum BH sem iðkendur í
keppnishópi BH sáu um að setja upp ásamt þjálfurum, glæsileg verðlaun veitt í öllum flokkum, lifandi
úrslit á livepoints.net og allir leiki í beinni útsendingu á Youtube rás BH. Það er
úrvalsdeildarleikmaðurinn okkar Róbert Ingi Huldarsson sem bjó til úrslitakerfið ásamt félaga sínum
Þórði Ágústssyni en hann sá einnig til þess að öllum leikjum var streymt í beinni útsendingu.

Dagana 19.-20.nóvember fór Íslandsmót öldunga fram í Íþróttahúsinu við Strandgötu. BSÍ hélt mótið í
samvinnu við BH. Spilað var á keppnismottum félagsins, boðið uppá lifandi úrslit og streymi á Youtube.
Ætlunin var að vera með uppskeruhátíð með kvöldverð og hljómsveit að keppni lokinni á laugardag en
því miður varð að fresta því vegna samkomutakmarkanna. Um 60 leikmenn skráðu sig til keppni en
töluvert var um forföll dagana fyrir mót vegna meiðsla og enduðu aðeins um tæplega 50 manns á því að
keppa. Íslandsmót öldunga var haldið síðast fyrir rúmum 20 árum síðan en stefnt að því að það verði
árlegt hér eftir. Því fögnum við BH-ingar og vonumst til að mótið verði enn fjölmennara á árinu 2022. Sex
BH-ingar unnu til átta verðlauna á mótinu

Snillingarnir sem gengur frá keppnismottunum, dómarastólum, sjónvörpum o.fl. að lokinni tveggja vikna
mótatörn í nóvember 2021. 28 snillingar mættu í tiltekt og voru ekki nema 45 mín að græja allt sem
þurfti.
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Íslandsmeistarar í badminton

Á árinu 2021 urðu 17 BH-ingar Íslandsmeistarar í badminton. Fjögur Íslandsmót voru spiluð: Íslandsmót
unglinga (maí 2021), Meistaramót Íslands sem er Íslandsmót fullorðinna (maí 2021),  Deildakeppni BSÍ
sem er Íslandsmót liða (febrúar 2021) og Íslandsmót Öldunga (nóvember 2021).

Eftirfarandi voru Íslandsmeistarar unglinga 2021:

● Erik Valur Kjartansson, U11 einliðaleikur
● Matthildur Thea Helgadóttir, U11 einliða- og tvíliðaleikur
● Katla Sól Arnarsdóttir, U13 einliða- og tvíliðaleikur
● Gabríel Ingi Helgason, U17 einliða- , tvíliða- og tvenndarleikur
● Kristian Óskar Sveinbjörnsson, U17 tvíliðaleikur
● Freyr Víkingur Einarsson, U19 B einliðaleikur
● Sara Bergdís Albertsdóttir, U19 B einliðaleikur

Gabríel Ingi Helgason, þrefaldur Íslandsmeistari í U17 flokknum 2021

Eftirfarandi voru Íslandsmeistarar í fullorðinsflokkum 2021:

● Gabríel Ingi Helgason, Íslandsmeistari í einliðaleik í A-flokki
● Natalía Ósk Óðinsdóttir, Íslandsmeistari í einliða- og tvíliðaleik í A-flokki
● Anna Lilja Sigurðardóttir, Íslandsmeistari í tvíliðaleik í A-flokki
● Halla Stella Sveinbjörnsdóttir, Íslandsmeistari í einliða- og tvenndarleik í B-flokki
● Lilja Berglind Harðadóttir, Íslandsmeistari í tvíliðaleik í B-flokki
● Sara Bergdís Albertsdóttir, Íslandsmeistari í tvíliðaleik í B-flokki
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Íslandsmeistarar BH í fullorðinsflokkum 2021

Eftirfarandi voru Íslandsmeistarar í öldungaflokkum 2021:

● Kjartan Ágúst Valsson, Íslandsmeistari í tvíliðaleik 35 – 44 ára.
● Orri Örn Árnason, Íslandsmeistari í einliðaleik 45 – 55 ára.

Eftirfarandi voru Íslandsmeistarar í liðakeppni í B-deild 2021

● Emil Lorange Ákason
● Freyr Víkingur Einarsson
● Stefán Steinar Guðlaugsson
● Þorleifur Fúsi Guðmundsson
● Lilja Berglind Harðardóttir
● Sara Bergdís Albertsdóttir

Þegar þessi skýrsla er skrifuð er tveimur af fjórum Íslandsmótum í badminton árið 2022 lokið,
Íslandsmóti unglinga (25.-27.mars) og Íslandsmóti liða (Deildakeppni BSÍ 11.-13.mars). Engir titlar
náðust í hús á Íslandsmóti liða 2022 en 9 titlar og 24 verðlaun í heildina komu með heim í Hafnarfjörðinn
á Íslandsmóti unglinga 2022. Erik Valur Kjartansson náði þeim frábæra árangri að sigra þrefallt í U11
flokknum á mótinu. 46 BH-ingar voru skráðir til keppni en því miður duttu margir út vegna veikinda.

Íslandsmeistarar unglinga 2022:

● Erik Valur Kjartansson, U11 einliða, tvíliða- og tvenndarleikur
● Lilja Guðrún Kristjánsdóttir, U11B einliðaleikur og U11 tvíliðaleikur
● Laufey Lára Haraldsdóttir, U13B einliðaleikur
● Katla Sól Arnarsdóttir, U15 tvíliðaleikur
● Halla Stella Sveinbjörnsdóttir, U15 tvenndarleikur og U17 tvíliðaleikur
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Erik Valur Kjartansson, þrefaldur Íslandsmeistari í U11 flokknum 2022.

Hleðslubikarmeistarar

Bikarmeistarar í badminton eru krýndir þeir sem eru efstir á styrkleikalista BSÍ í lok keppnistímabilsins á
vorin. Keppnistímabilið 2020-2021 dróst aðeins á langinn vegna Covid19 en þó ekki eins mikið og
veturinn á undan.

Eftirfarandi BH-ingar voru krýndir Hleðslubikarmeistarar fyrir tímabilið 2020-2021:

● Natalía Ósk Óðinsdóttir, einliða- og tvíliðaleikur í A-flokki
● Irena Ásdís Óskarsdóttir, tvíliðaleikur í A-flokki
● Steinþór Emil Svavarsson, tvíliðaleikur í A-flokki
● Gabríel Ingi Helgason, tvíliðaleikur í A-flokki
● Kristian Óskar Sveinbjörnsson, tvíliða- og tvenndarleikur í A-flokki
● Halla Stella Sveinbjörnsdóttir, einliða- og tvenndarleikur í B-flokki
● Lilja Berglind Harðardóttir, tvíliðaleikur í B-flokki
● Sara Bergdís Albertsdóttir, tvíliðaleikur í B-flokki
● Stefán Steinar Guðlaugsson, tvíliðaleikur í B-flokki

Framkvæmdir

Gluggaviðgerðir hafa staðið yfir í Strandgötu allt þetta timabil og hafa miklar tafir orðið á verkinu vegna
galla í gleri og veðri. Vonir eru bundnar til þess að verkið klárist fyrir sumarið. Einnig er á döfinni að
yfirfara rennur og þakkannta á húsinu auk þess sem nauðsynlega þarf að útbúa salerni fyrir fatlaða o.fl.
Þessar stóru framkvæmdir eru allar á vegum Hafnarfjarðarbæjar.
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Í samvinnu við Hafnarfjarðarbæ tóku starfsmenn félagsins salerni á annarri hæð í gegn í vetur en Kjartan
Ágúst Valsson vann lang mestu vinnuna fyrir okkar hönd. Það var mjög kærkomið að fá þessi salerni
uppgerð enda gerir það samkomusalinn Álfafell mun söluvænni í veislur. Einnig voru keypt ný tæki í
þreksalinn okkar Siggi´s Cave sem Kjartan sá um að setja upp ásamt hillum, sjónvörpum o.fl. Þá lagði
Hafnarfjarðarbær til styrk vegna kaupa á nýjum hlaupabrettum og hjóli en iðkendur söfnuðu einnig dósum
og flöskum til að fjármagna kaupin.

Fjölskyldutímar

Það hefur verið hefð fyrir því undanfarin ár
að bjóða upp á fjölskyldutíma um helgar þar
sem iðkendur geta komið með fjölskylduna
með sér og spilað badminton. Þjálfari er á
staðnum og aðstoðar þá sem vilja, skiptir inn
á velli ef margir mæta og lánar spaða og
kúlur. Einnig hafa yngstu iðkendurnir í U9
hópnum okkar æft með foreldrum sínum um
helgar. Vegna kórónuveirufaraldursins var
ekki hægt að bjóða upp á þessa skemmtilegu
tíma síðasta vetur en sem betur fer gátu þeir
hafist á ný í haust.

Okkur hefur þótt þetta mikilvægur hluti af
starfinu, bæði til að foreldrar kynnist íþrótt
barnanna sinna og til að hjálpa til við að búa
til skemmtilegar samverustundir en einnig til
að hafa möguleika á aukaæfingum. Tímarnir
hafa verið mjög vel sóttir í vetur.

Stjórnir og nefndir

Í stjórn badmintondeildar BH voru endurkjörin á aðalfundinum þann 8.apríl 2021 þau Hörður
Þorsteinsson, Irena Ásdís Óskarsdóttir, Auður Kristín Árnadóttir, Kristján Kristjánsson, Frímann Ari
Ferdinandsson, Erla Björg Hafsteinsdóttir og Freyr Víkingur Einarsson. Í fyrsta sinn í sögu félagsins var
aðalfundurinn haldinn rafrænt á vefnum zoom.us og gekk vel. Á fundinum voru kynntar uppfærðar
stefnur félagsins í ýmsum málaflokkum. Stefnurnar eru aðgengilegar á vef félagsins badmintonfelag.is.

BH-ingar hafa verið virkir í starfi Badmintonsambandsins um margra ára skeið. Kristján Daníelsson, sem
sat í stjórn BH um árabil, er formaður Badmintonsambandsins og Kristinn Ingi Guðjónsson sem var lengi
fulltrúi ungra í stjórn BH er í stjórn sambandsins. Irena Ásdís Óskarsdóttir, gjaldkeri BH, og Anna Lilja
Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri BH, eru í Fræðslu- og útbreiðslunefnd BSÍ og Frímann Ari
Ferdinandsson, ritari BH,  í Afreks- og landsliðsnefnd BSÍ. Þá er annar endurskoðandi BSÍ einnig
BH-ingur en það er Hörður Þorsteinsson.
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BH hefur átt fulltrúa í stjórn ÍBH svo lengi sem elstu menn muna og hefur Hörður Þorsteinsson lengi
verið í því hlutverki. Hann gaf ekki kost á sér áfram í stjórn á þinginu síðasta vor en hafði þá gengt
hlutverki varaformanns bandalagsins um nokkurt skeið. Anna Lilja Sigurðardóttir bauð sig fram í stjórn
ÍBH á þinginu og var kosin.

Íþrótta- og viðurkenningahátíð Hafnarfjarðar

Íþrótta- og viðurkenningarhátíð Hafnarfjarðar 2021 var rafræn annað árið í röð eins og svo margt annað
þessi misserin. BH átti þrjá fulltrúa sem tilnefndir voru sem íþróttafólk ársins í Hafnarfirði á hátíðinni.
Badmintonkonan Una Hrund Örvar var tilnefnd sem íþróttakona Hafnarfjarðar og badmintonmaðurinn
Róbert Ingi Huldarsson og borðtennismaðurinn Magnús Gauti Úlfarsson sem íþróttakarl Hafnarfjarðar.
Ekkert þeirra hlaut nafnbótina að þessu sinni en engu að síður frábært hjá þeim að vera í hópi bestu
íþróttamanna Hafnarfjarðar.

Glæsilegt afreksfólk BH, Una Hrund, Róbert Ingi og Magnús Gauti.

Landsliðsfólk

Helgi Jóhannesson er landsliðsþjálfari Íslands í badminton og Anna Margrét Guðmundsdóttir er
íþróttastjóri BSÍ. Ekki voru nein landsliðsverkefni á tímabilinu vegna Covid19 faraldursins en haldnar
voru nokkrar æfingabúðir fyrir bestu leikmenn landsins. Eftirfarandi BH-ingar voru valdir í æfingabúðir í
vetur:

● Birkir Darri Nökkvason, unglingahópur
● Birnir Hólm Bjarnson, unglingahópur
● Björn Ágúst Ólafsson, unglingahópur
● Dagur Örn Antonsson, unglingahópur
● Emilía Ísis Nökkvadóttir, unglingahópur
● Erik Valur Kjartansson, unglingahópur
● Gabríel Ingi Helgason, afrekshópur
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● Guðmundur Adam Gígja, afrekshópur
● Halla Stella Sveinbjörnsdóttir, afrekshópur og unglingahópur
● Helgi Sigurgeirsson, unglingahópur
● Hilmar Karl Kristjánsson, unglingahópur
● Katla Sól Arnarsdóttir, afrekshópur og unglingahópur
● Kristian Óskar Sveinbjörnsson, afrekshópur
● Lena Rut Gígja, afrekshópur og unglingahópur
● Matthildur Thea Helgadóttir, unglingahópur
● Natalía Ósk Óðinsdóttir, afrekshópur
● Rakel Rut Kristjánsdóttir, afrekshópur
● Róbert Ingi Huldarsson, afrekshópur
● Rúnar Gauti Kristjánsson, unglingahópur
● Sólrún Anna Ingvarsdóttir, afrekshópur
● Stefán Logi Friðriksson, unglingahópur
● Steinþór Emil Svavarsson, afrekshópur
● Una Hrund Örvar, afrekshópur

BH með sex lið í Deildakeppni BSÍ

Deildakeppni BSÍ, Íslandsmót fullorðinsliða í
badminton, fór fram í TBR húsunum
11.-13.mars. BH átti sex lið á mótinu. Eitt lið í
úrvalsdeild, þrjú í 1.deild og tvö í 2.deild.

Í úrvalsdeild varð lið BH í öðru sæti eftir harða
baráttu við lið TBR. Því miður aðeins tvö lið
skráð til keppni í efstu deild annað árið í röð og
því lítið um spil hjá okkar besta fólki. Í liði BH
voru Erla Björg, Gabríel Ingi, Gerda, Halla
Stella, Kristian Óskar, Rakel Rut, Róbert Ingi,
Sigurður Eðvarð og Una Hrund.

Í 1.deild var BH með flest lið allra félaga eða 3
talsins. 1.deildin hefur líklega aldrei verið
sterkari en nú bæði Íslands og Heimsmeistarar í
sumum liðum. Engin verðlaun unnust að þessu
sinni hjá okkar fólki en allir í liðunum okkar
fengu marga leiki og áttu góða helgi saman.

Liðin í 2.deild voru óvenju sterk þetta árið, mikið af leikmönnum sem hafa verið að vinna til verðlauna í
1.deild/A flokki á síðustu árum. BH liðin tvö stóðu sig engu að síður vel og börðust af fullum krafti gegn
öflugum mótherjum. Annað BH liðið í 2.deild var sameiginlegt með TBS en þær Sigurlaug Sara og
Hrafnhildur Edda frá Siglufirði slógust í hóp með okkar fólki sem var mjög skemmtilegt.
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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. Einnig er stuðningur RSL á Íslandi,
Rio Tinto og Íslenskra getrauna/Lottó einnig mjög mikilvægur fyrir félagið. Þá studdu Íspan Glerborg og
Nettó myndarlega við félagið í vetur sem gerði það að verkum að hægt var að gefa öllum iðkendum nýja
félagsboli sér að kostnaðarlausu.

Rekstur Íþróttahússins við Strandgötu hefur verið í höndum BH frá áramótum 2020. Eins og sjá má í
ársreikningi félagsins hefur rekstur íþróttahússins ekki haft íþyngjandi áhrif á afkomuna og fer vel af stað.
Það er þó ljóst að þessi fyrstu tvö ár hafa verið mjög óhefðbundin og mikilvægt að halda vel á spöðunum
til að allt gangi áfram vel.

Hluti af U11 og U13 hópunum okkar í nýja fína félagsbolnum sem allir iðkendur fengu afhendan frítt í
febrúar vegna stuðnings frá Íspan Glerborg, Nettó, Rio Tinto og RSL á Íslandi.

Að lokum

Það er ánægjulegt að loks sé að sjá fyrir endan á Covid faraldrinum og hægt að fara að hittast meira í
stórum hópum og ferðast erlendis á mót. Takk fyrir þátttökuna, jákvæðnina, dugnaðinn, kraftinn og
stuðninginn kæru félagar. Hlökkum til áframhaldandi skemmtilegra samverustunda.

Stjórn og starfsmenn BH
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Viðburðir borðtennisársins 2021-2022

Tímabilið 2021-2022 var tímabil kærkomins stöðugleika í borðtennisíþróttinni. Æfingar og
keppni gengu vel. Bæði unglingar og fullorðnir BH-ingar voru fastamenn í unglinga- og
fullorðinslandsliðinu á keppnistímabilinu. Fyrir utan sín hefðbundnu störf innan félagsins voru
BH-ingar áberandi í öllum krókum og kimum borðtennisíþróttarinnar. Tómas Ingi Shelton sinnti
starfi unglingalandsliðsþjálfara líkt og tímabilin á undan, Jóhannes Bjarki Urbancic Tómasson var
varaformaður Borðtennissambands Íslands þangað til í síðustu viku þegar Ingimar Ingimarsson
var kosinn inn í stjórnina og Jóhannes beindi sínum kröftum aftur að BH.

Þar sem frá var horfið í síðustu ársskýrslu var keppnistímabilið enn í fullum gangi. Karlalið BH
hafði tryggt sér deildarmeistaratitilinn og kvennalið BH var í öðru sæti deildarinnar en endaði
síðar í því fjórða. Við drepum niður fæti í maí 2021 og klárum frásögnina af lokum
keppnistíabilisins 2020-2021. Karlalið BH lék við HK í undanúrslitum um Íslandsmeistaratitilinn í
liðakeppni og landaði sterkum sigri. Því miður gekk ekki eins vel í úrslitunum gegn Víkingi en sá
leikur var leikinn á Strandgötunni. Niðurstaðan varð 3-1 sigur Víkings og silfur hékk um háls
strákanna okkar þetta tímabilið.

En bíðið, hvað með 2. deild karla? Góð spurning! B-lið BH tók þátt í 2. deild karla og sigraði
deildina með yfirburðum. Með sigrinum komst B-lið BH upp í efstu deild. BH átti því tvö lið í
efstu deild karla 2021-2022.

Til vinstri: Liðsmenn BH í 2. deild karla. Hlöðver Steini Hlöðversson (t.v) kom á láni frá KR þetta keppnistímabil og sló
út lið KR í 2. deild. Verði hann ekki velkominn til baka í sitt uppeldisfélag er honum velkomið að verða eftir í
Hafnarfirðinum. Sól Kristínardóttir Mixa er fyrir miðju og Tómas Ingi Shelton til hægri. Á myndina vantar Þorberg,
Ingimar og Harriet. Til hægri: Ánægðir keppendur og þjálfarar á Íslandsmóti unglinga 2021.

Deildakeppnin gekk ágætlega á þessu tímabili. A-lið BH, skipað Birgi, Jóhannesi, Magnúsi Gauta
og Tomasi Charukevic, kom sér fljótlega í 2. sæti deildarinnar og hélt sér þar til loka
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deildakeppninnar. B-liðið, skipað Ingimari, Pétri Marteini, Sól, Tómasi Inga og Þorbergi, náði 5.
sæti og komst því hjá beinu falli en þarf að spila umspilsleik við B-lið Víkings um sæti í efstu
deild á næsta keppnistímabili. Slíkt einvígi lítur ágætlega út fyrirfram en það verður að koma í
ljós í næstu ársskýrslu hvernig B-liðinu vegnar í umspilsleiknum og hvernig A-liðinu gengur í
úrslitakeppninni um Íslandsmeistaratitilinn.

A-lið BH (t.v.) og B-lið BH (t.h.) mættust í fyrsta sinn í efstu deild í sögulegum leik á tímabilinu.

Íslandsmót unglinga 2021 fór sem betur fer fram í maí 2021 en nokkur hætta hafði skapast á því
að mótinu yrði aflýst. Segja má að leikmenn hafi beðið með eftirvæntingu eftir mótinu en síður
má segja að allir hafi verið í góðu æfingaformi, enda höfðu reglulegar æfingar verið sjaldgæfur
lúxus í aðdraganda mótsins. Alexander og BH-systkinin Þórdís og Nikulás fengu öll sín nöfn
grafin í bikar á mótinu. Aðrir leikmenn BH stóðu sig ekki síður með prýði.

Sumarið 2021 var haldið sameiginlegt sumarnámskeið borðtennisdeildar og badmintondeildar
BH sem gekk undir nafninu Spaðafjör. Þann 17. júní var einnig talsvert spaðafjör í húsinu þegar
haldið var opið hús í borðtennis, badminton og ýmsum leikjum fyrir gesti og gangandi. Á meðan
á þessu stóð skellti Tómas Ingi þjálfari sér á EM unglinga í Króatíu með unglingalandsliðið sem
náði góðum árangri og endaði í 33. sæti á Evrópumótinu (það er góður árangur fyrir Ísland í
borðtennis!).
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Til vinstri: Engum hefur tekist að bera kennsl á þessa dulbúnu gesti sem litu við á opnu húsi 17. júní. Myndin var
tekin í photobooth á staðnum. Líklega er a.m.k. einn þeirra í stjórninni ef marka má búningana. Til hægri: Ný
borðtennistíska gengur yfir borðtennisheiminn eins og vindur yfir mel. Svokallaður “sjöhyrningur” er orðinn ein af
vinsælustu grindunum á markaði í dag. Þrátt fyrir víðtæka leit hefur enginn enn fundið sjöunda hornið.

Skógrækt er ekki hluti af grunnrekstri allra borðtennisdeilda en Borðtennisdeild BH hóf að rækta
skóg í hrauninu milli Hafnarfjarðar og Kaldársels sumarið 2021. Deildin fékk til umráða land frá
Skógræktarfélagi Hafnarfjarðar og gróðursetti þar talsvert magn af birkitrjám, furu, víði og
eitthvað af greni, jarðarberjum og hindberjum. Hagamýs, rjúpur og gæsir vöndu komu sína á
staðinn þegar ræktin hófst en lúpína og kerfill vofa yfir á næstu reitum og fylgjast þarf með
útbreiðslu þeirra. Framtíðarhorfur skógarins eru að þjóna BH sem útivistarsvæði fyrir
lautarferðir og grillveislur.
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Fyrsta skógræktarverkefni Borðtennisdeildarinnar fór fram í sumar. Verkefnið mun vaxa með deildinni. Einkennandi
varða afmarkar suðvesturhorn skógræktarsvæðis BH. Hún kemur í ljós vinstra megin á þeim slóða sem liggur frá
Kaldárselsvegi í átt að Kjóadölum. Þorbergur sýnir hér vænlega spíru áður en hún fer í jörðina.
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Æfingar hófust aftur í ágúst og æft var í fimm æfingahópum - byrjendum, ungum og efnilegum,
lengra komnum, úrvali og trimmhóp. Tómas Ingi, Ingimar og Birgir voru þjálfarar BH á tímabilinu
auk þess sem Sól var Tómasi til halds og trausts sem aðstoðarþjálfari. Landsliðsæfingar og
unglingalandsliðsæfingar fóru einnig fram í Álfafellinu við nokkur tilefni á tímabilinu.

Strax í upphafi tímabils var öllum ljóst að deildin þyrfti að leggja sérstaka rækt við kvennastarfið
og því var ákveðið að ráðast í tilraunaverkefni vorið 2022 þegar stofnað var til sérstakra
stelpnaæfinga í umsjón Harrietar Cardew. Því miður náðu þessar æfingar ekki flugi. Stærsta
verkefni komandi stjórnar verður að efla hlut kvenna innan okkar góðu deildar og vonandi gefst
tækifæri til að fara aftur í svipað átak og ráðist var í á liðnu ári.

Í október fór fram aldursflokkamót á Strandgötunni þar sem keppt var eftir heimatilbúnu
keppnisfyrirkomulagi sem hafði það að markmiði að allir leikmenn myndu vinna að minnsta
kosti einn leik á mótinu. Það gekk eftir og leikmenn fóru sáttir heim af mótinu, enda allir með
vinning og þátttökuverðlaun í vasanum.

Sáttir keppendur á aldursflokkamóti BH í október. Verðlaunapallurinn sést ekki undir krökkunum, enda er hann
þéttsetinn þar sem allir þátttakendur fengu verðlaun. Þátttökuverðlaun voru nýjung sem mæltist vel fyrir meðal
keppenda og foreldra. Mynd: Jóhannes Egilsson.

Í nóvember kepptu Sól og Magnús Gauti á Noregs Cup í Ósló með landsliðshópi Íslands. Sól kom
heim með silfur í U15 ára flokki og brons í flokki U18 ára. Magnús Gauti kom einnig heim með
silfur í B-flokki fullorðinna. Síðan Norðmenn biðu þessi afhroð var Sól og Magga ekki boðið aftur
til Óslóar í heilt ár.

Magnús Gauti og Jóhannes Bjarki leituðu svo í finnska veturinn í desember því Finlandia Open
fór fram í 17 gráða frostinu í Kisakallio. Jóhannes fór á mótið í nokkuð óhefðbundnu hlutverki en
hann sinnti störfum alþjóðadómara á mótinu, en ekki keppanda. Þetta er í fyrsta sinn í fjögur ár
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sem íslenskum dómara býðst að dæma á alþjóðlegu móti á vegum Alþjóðlega
borðtennissambandsins, ITTF. Bæði Magnús og Jóhannes stóðu sig með prýði á mótinu en
aðeins Jóhannes komst í undanúrslit, reyndar undanúrslit kvenna, sem hann dæmdi á lokadegi
mótsins.

Jóhannes að störfum í óumdeildum borðtennisleik á Finlandia Open. Lítið var um dómaraskandal á mótinu.

Magnús Gauti nældi sér í bronsverðlaun á Reykjavík International Games í TBR-húsinu í janúar.
Þar tapaði hann í undanúrslitum gegn Dananum Peter Svenningsen sem, fréttir herma, að hann
hefði allt eins getað unnið. Kemur næst.

Borðtennisdeild BH og Borðtennisdeild KR héldu Íslandsmótið í borðtennis á Strandgötunni 4.-6.
mars 2022. Það var í annað skiptið sem mótið fór fram á Strandgötunni en það fyrra var árið
2020 þegar BH hélt Íslandsmótið, þá eitt síns liðs. Samstarfið tókst vel. Söngkonan Guðrún Ýr
Eyfjörð, einnig þekkt sem GDRN, setti mótið við hátíðlega athöfn sem lauk með því að hún gerði
opnunaruppgjöf mótsins fyrir framan fulla stúku borðtennismanna. Mótið tókst vel og varð
langnæstfjölmennasta mót Íslandssögunnar með 144 leikmenn og 222 skráningar, en
fjölmennasta mót sögunnar var Íslandsmótið 2020. Keppendur BH stóðu sig með prýði þótt ekki
hafi náðst titlar á mótinu.

Það er skammt stórra högga á milli. Yngri kynslóðin í BH hóf strax að undirbúa sig fyrir
Íslandsmót unglinga með því að fara í æfingabúðir á Hvolsvöll um miðjan mars. Í kjölfarið var
Íslandsmót unglinga haldið af Borðtennisdeild BH og Borðtennisdeild KR í sameiningu í
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KR-Heimilinu við Frostaskjól. Mótið var vel sótt og eru þjálfarar stjórn stolt af framkomu okkar
leikmanna á mótinu. Meðal tíðinda af mótinu voru að Alexander Ivanov varð tvöfaldur
Íslandsmeistari og Hergill Frosti Friðriksson og Heiðar Leó Sölvason urðu Íslandsmeistarar í
fyrsta skipti.

Hér sjást nokkrir BH-töffarar stilla sér upp í selfie á sunnudegi Íslandsmótsins. Síðar í vikunni fengu þessir sömu
töffarar harðsperrur í herðarnar eftir að hafa borið málmpeninga um hálsinn.

Þegar þessi skýrsla er skrifuð er Tómas Ingi á leið heim með unglingalandsliðshóp Íslands eftir að
hafa keppt í Ósló. Ekki liggur fyrir hvort Sól hafi endurtekið leikinn frá því í Ósló 2021 eða hvort
hún hafi gefið öðrum færi á að hreppa sæti á verðlaunapallinum. Sól og Þorbergur Freyr voru
fulltrúar BH í unglingalandsliðinu í þetta sinn.

Meira næst.

Skýrsla kynnt á aðalfundi BH 5. apríl 2022
Fyrir hönd Borðtennisdeildar BH,
Jóhannes Bjarki Urbancic Tómasson,
Varaformaður Borðtennisdeildar BH
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