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Handboltinn stendur styrkum
fótum í Breiðholti

Handknattleikurinn hefur verið ein
af helstu íþróttagreinum ÍR í rúma
hálfa öld. Hann er fyrst talinn hafa
verið iðkaður í félaginu árið 1928
fyrir tilstuðlan Benedikts G. Waage,
fyrrverandi formanns ÍR og forseta
ÍSÍ. Voru það einkum fimleikamenn
sem luku æfingatíma sínum með því
að bregða sér í handbolta í lok tímans.
Reyndar munu fimleikamenn hafa
haft illar bifur á leiknum og tregða
verið innan ÍR sem annarra félaga að
taka handknattleikinn upp, af ótta við
að það myndi draga úr áhuga manna
fyrir fimleikum, sem voru í hávegum
hafðir en leikfimi var þá efst á baugi
í samfélaginu.
Var það ekki fyrr en eftir um áratug, eða
1938, að áhugasamur drengjaflokkur
hóf að æfa handbolta hjá félaginu. Skin
og skúrir hafa einkennt starfsemi hand
boltadeildarinnar og gengi kappliða
verið misjafnt. Lengstum hefur ÍR þó
átt liðum á að skipa í meistaraflokki

karla og efstu deild handknattleiksins
sem orð hefur farið af fyrir góðan leik
og skemmtilegan. ÍR hefur tekið þátt
í mótum frá upphafi handknattleiks
keppni í landinu og oftast verið með
lið í velflestum ef ekki öllum flokkum,
að undanskildum þeim tímabilum sem
kvennahandboltinn var ekki stundaður
hjá félaginu. Í þau 67 ár, frá 1940 til
2007, sem keppt hefur verið í meist
araflokki karla, hefur ÍR leikið 54 ár
í efstu deild, 13 ár í annarri. deild og
eitt í þeirri þriðju.
En þó að nokkurra óvinsælda hafi
gætt í garð handknattleiksins á fyrstu
árum hans hér á landi frá mönnum,
sem töldu hann draga úr áhuga á fim
leikum, varð brátt séð, að við leiknum
og vinsældum hans varð ekki spornað.
Tóku íþróttafélögin, hvert af öðru, að
iðka hann. En handknattleikurinn átti
einnig í vök að verjast vegna slæmra
æfinga- og keppnisskilyrða er háðu
eðlilegu brautargengi. Telja má að
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hann hafi verið að festa rætur allt
fram til 1940 en þá var haldið fyrsta
Íslandsmótið í handknattleik. Hófst
með því öruggur framgangur þessarar
íþróttagreinar hér á landi.
Það var lán ÍR að eiga innan sinna
vébanda framsýna forvígismenn og
svo reyndist einnig, er handknattleik
urinn ruddi sér til rúms hérlendis. Hinn
kunni íþróttafrömuður Benedikt G.
Waage, þáverandi forseti ÍSÍ, sem lét
að sér kveða innan ÍR fram yfir miðja
öldina, vakti fyrstur athygli á hand
knattleik innan félagsins. Benedikt
iðkaði þá fimleika hjá félaginu og
kynnti sér jafnframt allar nýjungar
á sviði íþróttanna, þar á meðal hand
knattleikinn og léði honum lið sitt.
Mun hann hafa kynnt ÍR-ingum
handboltann um 1928. Var þó eng
inn sérstakur handknattleiksflokkur
stofnaður heldur iðkuðu félagar fim
leikadeildarinnar handknattleik í lok
hvers fimleikatíma, en þá var gef
inn 15 mínútna frítími til frjálsrar
ráðstöfunar. Old Boys-flokkur fim
leikamanna og forystumanna félags
ins, sem komnir voru yfir sitt besta,
munu hafa stundað handknattleikinn
nokkuð í ÍR-húsinu. Svo mikill var
atgangurinn stundum að þeim sem á
neðri hæð dvöldu datt aldrei annað í
hug en kofinn mundi hrynja, en svo
hefur Matthías Johannessen, ritstjóri
Morgunblaðsins og sonur Haraldar
formanns ÍR um langt árabil, kom
ist að orði en hann bjó um skeið með
foreldrum sínum í ÍR-húsinu á fjórða
áratugnum.
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Ekki voru þessar æfingar til frambúðar
og lögðust niður nokkru síðar.

Eingöngu konur í fyrstu
handboltastjórninni
Það er svo ekki fyrr en 1938 sem hand
knattleiksæfingar hófust á ný innan
félagsins. Var þá stofnaður drengja
flokkur sem æfði af kappi og lék
marga æfingaleiki, aðallega við lið úr
Samvinnuskólanum. Um 1940 var svo
stofnaður kvennaflokkur og hlýtur það
að vekja athygli nú á dögum að fyrsta
handknattleiksnefnd ÍR, en deild
arstjórnir voru lengi kallaðar nefndir
á fyrri hluta aldarinnar, var eingöngu
skipuð konum. Var í hana skipað 17.
júlí 1940 og útnefningu hlutu Unnur
Runólfsdóttir, María Tryggvadóttir
og Lára Pálsdóttir.
Fyrsta Íslandsmótið var auðvitað ekki
haldið án þátttöku ÍR, en það var háð
30. mars til 10. apríl 1940 í íþróttahúsi
Jóns Þorsteinssonar við Lindargötu.
Segir það e.t.v. eitthvað um mismun
andi vinnutíma nú og þá að mótið hófst
aldrei fyrr en klukkan 10 á kvöldin,
líka á laugardögum. Þrír flokkar frá
ÍR voru sendir til keppni, meistaraog 2. flokkur karla og kvennaflokkur.
Reið félagið svo sem ekki feitum hesti
frá mótinu. Annar flokkur karla vann
einn leik en hinir flokkarnir töpuðu
öllum sínum.
Í kvennaflokki voru aðeins þrjú lið og
leikirnir því tveir. Var viðureign ÍR
og Hauka í kvennaflokki jafnframt
fyrsti leikur fyrsta Íslandsmótsins en

Haukar unnu hann 22:14. Seinni leikur
ÍR var við Ármann, sem hampaði
meistaratitlinum, en þótt munurinn
yrði nú meiri, eða 23:7 fyrir Ármann,
þótti viðureignin fjörug og spennandi
þótt markafjöldinn yrði ójafn. Voru
áhorfendur svo margir sem í húsið
komust.

Jóel setti markamet í fyrsta sigurleik ÍR
Leikur Vals og ÍR í 2. flokki var fyrsti
leikur mótsins í þeim flokki en úrslitin
urðu ÍR einnig í óhag þar sem leik
urinn tapaðist 17:24. Næsti leikur var
vel og léttilega leikinn af hálfu ÍR en
Víkingar höfðu betur, 19:22. Þriðji
leikurinn, sem var um þriðja sætið
í flokknum, varð sögulegur því þá
unnu ÍR-ingar Fram með 26 mörkum
gegn sex. Var það fyrsti sigurleikur
félagsins í opinberri keppni. Hann var
háður í Íþróttahúsi Jóns Þorsteinssonar
sunnudaginn 7. apríl 1940.
Leikurinn var ójafn og hafði ÍR alveg
yfirhöndina frá byrjun. Áberandi bestur
var miðframherji ÍR, Jóel Sigurðsson,
piltur á 16. ári sem síðar átti eftir að
gera garðinn frægan sem spjótkast
ari, en hann átti Íslandsmetið í þeirri
grein í áratugi. Skoraði Jóel 15 mörk
í þessum leik og var það mesti marka
fjöldi sem einn maður hafði skorað í
leik á Íslandsmótinu á þeim tíma. Stóð
það met lengi.
Fyrsti leikur ÍR í meistaraflokki á
Íslandsmótinu fór fram sunnudag
inn 31. mars og var gegn Víkingi sem

vann 36:14. Næsti leikur var gegn
Val og tapaðist 37:12 þótt hann væri
sagður spennandi í Vísi og samleikur
góður. Var hann nokkuð hart leik
inn á stundum. Þriðja leiknum, gegn
Háskólanum, tapaði ÍR 39:15 og í fjórða
leiknum höfðu Haukar yfirhöndina
frá byrjun og unnu 29:16. Í fimmtu
og síðustu umferðinni var leikið gegn
Fram og nú varð munurinn minnstur
en fyrir þá viðureign hafði hvorugt
liðið unnið leik. Fóru Framarar með
sigur af hólmi, 20:16. Meistaraflokkur
lék fimm leiki og skoraði 73 mörk en
fékk á sig 161.
Frammistaða ÍR í mótinu sýndi að
handknattleikurinn var á byrjunar
stigi innan félagsins, enda mátti það
eðlilegt teljast þar eð æfingar höfðu
hafist tæpum tveimur árum áður.
Og reyndar verður engu öðru en lít
illi þjálfun kennt um fremur rýran
hlut meistaraflokks ÍR á mótum á
næstu árum.
Á árunum eftir þetta fyrsta landsmót
efldist handknattleiksdeild félagsins
til muna. Æfingar voru stundaðar af
kappi og geta flokkanna óx með hverju
árinu sem leið. Strax á næsta móti eign
aðist ÍR sína fyrstu Íslandsmeistara í
handknattleik er 2. flokkur félagsins
fór með sigur af hólmi. Vann hann
alla mótherja sína og þar með 2. flokks
bikarinn, svonefndan Víkingsbikar,
í fyrsta sinn en liðið, sem vann fyrsta
Íslandsmeistaratitil ÍR í handknatt
leik, skipuðu Jóel Kr. Sigurðsson,
Rúnar G. Steindórsson, Einar Eyfells,
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Jóhann Eyfells, Haraldur Árnason,
Einar Ágústsson, Gunnlaugur Lárus
son og Ingvi Guðmundsson. Piltarnir
endurtóku leikinn árið eftir og unnu
einnig Íslandsmótið 1942.
Auk þess sem 2. flokkur varð meist
ari á mótinu 1941 varð 1. flokkur
félagsins í fjórða sæti en hann skipuðu
Gunnar Sigurðsson, Helgi Guðjónsson,
Sigurpáll Jónsson, Einar Eyfells,

Íslandsmeistarar 2.
flokks karla 1941.
Fremri röð f.v.:
Sigurgísli Sigurðsson,
Einar Ágústsson og
Jóel Sigurðsson.
Aftari röð f.v.: Jóhann
Eyfells, Haraldur
Árnason og Einar
Eyfells.
Ljósmyndari: Jón
Kaldal.

Geirmundur Sigurðsson, Jóel Kr.
Sigurðsson, Hermann Þorsteinsson,
Helgi Guðjónsson og Kolbeinn
Jóhannesson.

ÍR fyrsti Reykjavíkurmeistarinn
í handknattleik
Árið 1945 var efnt til fyrsta Reykjavík
urmeistaramótsins í handknattleik og
þar fór ÍR með sigur af hólmi. Mótið var
háð í íþróttahúsi ÍBR við Hálogaland
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í nóvember. ÍR sendi fjóra flokka til
mótsins, meistaraflokk kvenna, meist
araflokk karla, 1. flokk karla og 2
.flokk karla, og gat verið mjög ánægt
með frammistöðu félagsmanna sinna
á mótinu.
ÍR-ingar unnu alla keppinauta sína
í meistaraflokki karla og voru því
krýndir fyrstu Reykjavíkurmeistarar
í handknattleik. Hlaut flokkurinn
10 stig, vann Val með 15:14, Fram
12:6, Víking 13:8, KR 8:7 og Ármann
16:10. Setti samtals 64 mörk en fékk
á sig 45. Meistararnir voru Ingólfur
Steinsson, sem stóð í marki, Sigurgísli
Sigurðsson, Hermann Þorsteinsson,
Guðmundur Magnússon, Gunnar
Sigurjónsson, Yngvi Guðmundsson,
Finnbjörn Þorvaldsson og Jóel Sigurðs
son. Að launum fékk flokkurinn svo
nefnda „Langvad-styttu“, fagran grip
sem Kaj Langvad verkfræðingur,
faðir Sørens Langvad, gaf til keppni
í þessum flokki.
Í meistaraflokki kvenna urðu ÍRstúlkurnar í þriðja sæti með tvö stig.
Unnu þær Fram 11:7, en töpuðu fyrir
KR 8:9 og fyrir Ármanni 6:8, eða
báðum leikjum með litlum mun. Þótti
frammistaða liðsins því nokkuð góð en
í kappliði ÍR voru Eyja Þórðardóttir,
Gyða Sch. Thorsteinsson, Guðbjörg
Arndal, Sveina Jónsdóttir, Halla
Eiríksdóttir, Jóna Pétursdóttir, Auður
Ingvarsdóttir, Edda Eiríksdóttir og
Björk Einarsdóttir.

Möguleikar ÍR á að verða Íslands
meistarar ári fyrr en ella, eða 1945,
voru miklir. Nokkrar sekúndur voru
eftir í leik gegn Ármanni sem réð
úrslitum er Finnbjörn missti knöttinn
sem annars hefði ratað í autt markið.
Mátti maður sem missti bolta í þá daga
ekki taka hann upp aftur og því fór
tækifærið forgörðum. Í mótinu gerðu
ÍR-ingar einnig þau mistök að skjóta
alltaf vitlausum megin við markvörð
Ármenninga, sem var reyndar enginn
annar en Guðmundur Þórarinsson, síðar
frjálsíþróttaþjálfari ÍR. Guðmundur sá
mun verr á öðru auga en því gleymdu
ÍR-ingarnir og skutu ætíð þeim megin
sem sjónin var betri. Hefðu þeir skotið
hinum megin þykir víst að mörk ÍR í
leiknum hefðu orðið mun fleiri.

Þau óvenjulegu úrslit urðu í öðrum
tveggja sigurleikja 2. flokks í Reykja
víkurmótinu 1945 að andstæðingarnir
úr Fram skoruðu ekkert mark hjá ÍR
sem vann 14:0. Einnig lagði liðið Val

Fengu ekki á sig mark gegn
Fram, unnu 14:0!
Íslandsmeistarar 1. flokks 1945 og
1946 urðu að gera sér annað sætið
að góðu í fyrsta Reykjavíkurmótinu.
Minni gat þó ekki munurinn orðið því
liðið vann Víking 16:6 og Fram 8:6 en
tapaði fyrir Ármanni, sem varð hlut
skarpast, með aðeins einu marki eða
14:15. Þannig má segja að flokkurinn
hafi staðið sig prýðilega. Leikmenn
liðsins voru Atli Halldórsson, Gísli
Kristjánsson, Kjartan Guðjónsson, Valur
Hinriksson, Kári Halldórsson, Sigurður
Magnússon, Rúnar Steindórsson, Gylfi
Hinriksson og Steingrímur Þórisson.
Árið eftir, 1946, vann flokkurinn
Reykjavíkurmótið og hampaði því bæði
Íslands- og Reykjavíkurmeistaratitli
það árið.

með 5:3 en tapaði fyrir Víkingi 9:17,
fyrir KR með 7:11 og Ármanni með
5:13. Varð því í 5. sæti af sex með fjögur
stig. Keppendur ÍR voru Bragi Jónsson,
Guðmundur Ingólfsson, Guðmundur
Magnússon, Pétur Guðmundsson, Atli
Steinarsson, Jón F. Björnsson, Sigurður
Magnússon, Gunnar Haraldsson og
Björn Guðjónsson.
Reykjavíkurmótið 1948 varð heldur
betur óvenjulegt því þegar öllum
leikjum var lokið kom sú óvenjulega
staða upp að fjögur félög voru jöfn
að stigum, Ármann, ÍR, Fram og
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Reykjavíkurmeistarar
karla 1945.
Aftari röð frá vinstri:
Ingvi Guðmundsson,
Sigurgísli Sigurðsson,
Hermann Þorsteinsson,
Guðmundur Magnússon
og Finnbjörn Þorvaldsson.
Fremri röð frá vinstri:
Jóel Sigurðsson, Ingólfur
P. Steinsson og Gunnar
Sigurjónsson.
Ljósmyndari: Sigurður
Norðdal lögregluþjónn.
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Valur. Urðu þau að leiða saman hesta
sína á ný og eftir að hafa leikið hvert
móti öðru féll ÍR úr leik en hin þrjú
voru enn jöfn og urðu að eigast við
þriðja sinni. Loksins þá – rétt fyrir jól
– hafði Ármann fram sigur. ÍR stóð
sig betur árið eftir, varð í öðru sæti á
eftir Ármanni í meistaraflokki karla
með átta stig úr sex leikjum og marka
hlutfallið 111:90.

2. flokkur 1940
(myndin var tekin í
ágúst 1993).
Aftari röð frá vinstri:
Jóel Sigurðsson, Har
aldur Árnason og
Sigurgísli Sigurðsson.
Fremri röð frá vinstri:
Einar Eyfells, Elías
Sigurjónsson og
Jóhann Eyfells.
Þjálfari var Baldur
Kristjánsson
íþróttakennari.

Íslandsmeistarar í fyrsta og eina
skiptið í meistaraflokki
Uppgangur handknattleiksins í félaginu
á fyrstu árunum náði hápunkti er ÍRingar stóðu uppi sem sigurvegarar
í meistaraflokki karla og 1. flokki á
Íslandsmótinu 1946. Var viðeigandi
að mótið hófst 11. mars eða á 39 ára
afmælisdegi ÍR. Íþróttasögulega merki
legt var mótið því það var fjölmennasta
íþróttakeppni sem haldin hafði verið
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á Íslandi. Tóku þátt í því 39 kapp
lið frá átta félögum í Reykjavík og
Hafnarfirði eða um og yfir 300 kepp
endur þar sem sjö menn voru í hverju
liði auk varamanna. ÍR og Fram sáu
um mótið í sameiningu og þótti farast
það vel úr hendi.
Átta lið kepptu í meistaraflokki og
var skipt í tvo riðla til þess að keppnin
yrði ekki of langdregin. ÍR vann KR
20:15 í fyrsta leik og Víking 13:4 í
þeim næsta. Leikurinn var dæmdur
Víkingum tapaður óleikinn því þeir
mættu ekki til leiks með löglegt lið.
Eftir að hafa lagt Íslandsmeistara
Ármanns að velli, 19:13, í úrslitaleik
um efsta sætið í b-riðli skyldi leikið til
úrslita um meistaratitilinn við Hauka
úr Hafnarfirði, sem tóku upp hand
knattleik áratug á undan ÍR.
Viðureignin í íþróttahúsinu við Háloga
land fimmtudaginn 28. mars 1946 var
einhver sú sögulegasta í sögu hand
knattleiksins hér á landi. Hún varð
minnisstæð, ekki aðeins leikmönnum
heldur einnig þeim mörg hundruð
áhorfendum sem troðfylltu bekki
Hálogalandshússins. Spennandi frá
upphafi til enda. Langan tíma tók að
knýja fram úrslit því til þess þurfti að
framlengja leikinn tvisvar. Fyrri hálf
leikinn vann ÍR 8:7 en Haukar þann
seinni með sömu markatölu. Jafnt
var því, 15:15, eftir venjulegan leik
tíma. Gefin var fimm mínútna hvíld
en síðan skyldi framlengt einu sinni í
fimm mínútur. Haukar byrjuðu á að
skora og virtust til alls líklegir. ÍR-ingar

voru hins vegar ekki á að gefast upp,
settu tvö mörk og komust yfir, 17:16.
Tókst þeim ekki að verjast eða bæta
um betur því rétt áður en flautan gall
jöfnuðu Haukar enn á ný. Áhorfendur
voru því að tryllast af spenningi þegar
leikmönnum var aftur gefin fimm
mínútna hvíld áður en þeir skyldu
enn fá fimm mínútur til viðbótar til
að knýja fram úrslit.

En það var ekki aðeins að ÍR sigr
aði í meistaraflokki því félagið hlaut
einnig meistaratitilinn í 1. flokki karla.
Reyndar kannski fyrir klaufaskap
Víkinga. Eftir að hafa lagt Hauka að

Að niðurlotum komnir er
Finnbjörn skoraði sigurmarkið
Leikmenn voru rennblautir af svita
þegar flautað var út í lokaframleng
inguna. Hún þróaðist eins og sú fyrri,
ÍR-ingar skoruðu fyrst en síðan Haukar
tvö og spenningurinn jókst til muna.
Og ekki slaknaði á honum er Jóel jafn
aði, 19:19. Hrópin voru orðin gífurleg
á áhorfendapöllunum og leikmenn
að niðurlotum komnir. En nokkrum
sekúndum áður en flautað er af tókst
Finnbirni hins vegar með ótrúlegum
hætti að skora annað mark frá miðju
og koma ÍR yfir, 20:19. Þakið ætlaði
bókstaflega að rifna af húsinu og fagn
aðarlátunum aldrei að linna. Og þótt
þreyttir væru hlupu ÍR-ingarnir saman
á vellinum og hrópuðu að lokum ferfalt
húrra fyrir Haukum. Leikmennirnir,
sem léku þennan fræga leik og unnu
fyrsta Íslandsmeistaratitilinn í meistara
flokki fyrir ÍR, voru Ingólfur Steinsson
í marki, Guðmundur Magnússon,
Ingvi Guðmundsson, Sigurgísli Sig
urðsson og í framlínunni Finnbjörn
Þorvaldsson, Gunnar Sigurjónsson
og Jóel Sigurðsson.

velli 14:7 og Ármann 12:11 léku ÍRingar um efsta sætið í riðlinum við
Víking og þar með réttinn til að leika
um meistaratitilinn. Leikar fóru svo
að Víkingar unnu með yfirburðum,
20:13, en vegna þess að þrír leik
menn Víkings reyndust vera of ungir
[máttu aðeins nota tvo úr 2. flokki en
ekki þrjá] skaut ÍR úrslitum leiksins
til Handknattleiksráðs Reykjavíkur,
sem dæmdi ÍR-ingum sigur. Léku
þeir því til úrslita við FH og fóru
þá með öruggan sigur af hólmi,
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Íslandsmeistarar meistara
flokks karla 1946.
Aftari röð frá vinstri:
Jóel Sigurðsson,
Sigurgísli Sigurðsson,
Ingvi Guðmundsson og
Guðmundur Magnússon.
Fremri röð frá vinstri:
Gunnar Sigurjónsson,
Ingólfur P. Steinsson og
Finnbjörn Þorvaldsson.
Ljósmyndari: Sigurður
Norðdal lögregluþjónn.
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9:7. Leikmennirnir sem kórónuðu
þannig góða frammistöðu félagsins á
mótinu voru Atli Halldórsson, Gísli
Ásmundsson, Örn Eiðsson, síðar for
maður Frjálsíþróttasambandsins um 16
ára skeið, Kári Halldórsson, Björgvin
Torfason, Jón F. Björnsson, Egill Skúli
Ingibergsson, síðar borgarstjóri í
Reykjavík, og Sigurður Magnússon.
ÍR-ingar léku að nýju til úrslita á
Íslandsmótinu 1947, unnu B-riðilinn
með fullu húsi stiga, lögðu Víking,
Fram og FH. Í úrslitaleiknum höfðu
Valsmenn hins vegar yfirburði og
unnu 10:3.

Úr leik í íþróttahús
inu við Hálogaland.

Leikskrá gefin út í fyrsta sinn
Keppnisfyrirkomulaginu var breytt
árið 1948, leiktíminn aukinn í 2 x 25
mínútur og einnig skyldu allir keppa
við alla. Lengdi það mótstímann þar
sem kappliðin voru níu og stóð mótið
því fram á vor. Skipulagðar voru ferðir
inn á Hálogaland neðan úr bæ frá
Ferðaskrifstofu Reykjavíkur og úr
Hafnarfirði frá bílastæðinu við Álfafell.
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ÍR vann fyrsta leik mótsins, sem var
gegn FH, 21:11. Leikurinn markaði
tímamót í framkvæmd handknatt
leiksmóta í landinu sakir þess að fyrir
hann var gefin út sérstök leikskrá. Í
hana voru skráð voru nöfn leikmanna
og einnig stöður þeirra á vellinum.
Áhorfendur gátu fyllt út í skrána hve
mörg mörk hver leikmaður skoraði og
einnig hversu mörg vítaköst, aukaköst,
innköst, horn og mörk voru dæmd í
leiknum í heild. Hafði þetta aldrei áður
verið gert, en FH-ingar, sem sáu um
mótið, höfðu látið útbúa leikskrána
og mæltist þessi nýjung mjög vel fyrir.
Gerði þetta áhorfendum að sjálfsögðu
mun auðveldara fyrir að fylgjast með
leiknum og gangi hans.
Kyrrstaða kom í meistaraflokksliðið
er leið fram undir 1950 þótt venjulega
þyrftu önnur lið að vara sig á því. Engu
að síður deildi ÍR efsta sæti með Val
eftir fjóra leiki af sjö í mótinu 1950,
hafði fullt hús stiga eftir fjóra sigurleiki.
Þau mættust svo í fimmtu umferð og
var það harður leikur um toppsætið.
Beið ÍR ósigur og við það datt botn
inn úr liðinu. Tapaði það báðum leikj
unum sem eftir voru og varð þriðja í
deildinni af átta félögum. Deyfð hljóp
í starf handknattleiksdeildarinnar á
þessum tíma, einkum eftir að Þorleifur
Einarsson fór til náms í Þýskalandi.
Má segja að ÍR hafi siglt milli skers og
báru mörg næstu árin, hvorki verið á
toppnum né botninum og slík tímabil
áttu eftir að endurtaka sig síðar meir.
Lækkaði liðið smám saman á stigatöflu
Íslandsmótsins og hafnaði í sjötta og

neðsta sæti árið 1955. Með því féll það
niður í svonefnda B-deild, sem kalla
mætti 2. deild.
Ekki kom til þess að leika þyrfti í ann
arri deild 1956 því níu lið tilkynntu
þátttöku og kepptu öll í einni deild.
Varð ÍR í sjöunda sæti en allmikið af
ungum mönnum var nú að ryðja sér
til rúms og vinna stöður eldri leik
manna. Mest áberandi í mótinu voru
ungu mennirnir í ÍR þótt þeir ynnu
aðeins tvo leiki en töpuðu sex. Og þeir
reistu orðstír félagsins nokkuð við á
50 ára afmælisári félagsins, 1957. Sól
ÍR hækkaði á ný er liðsmenn hins sig
ursæla 2. og 3. flokks frá 1954 tóku
að skila sér í meistaraflokkinn. Á
Íslandsmótinu varð ÍR í þriðja sæti,
vann fimm leiki en tapaði þremur. Og
liðið var orðið enn betra um haustið
1957. Vann það fyrstu þrjá leiki sína
í Reykjavíkurmótinu en fór síðan í
keppnisför til Þýskalands. Stóð liðið sig
ágætlega í ferðinni, en heimkomið úr
henni virtist þreyta í liðinu. Tapaði það
tveimur næstu leikjum, gegn Ármanni
og Val, en náði sér svo á strik og lagði
nýkrýnda meistara KR að velli í loka
leik mótsins.
Gott línuspil einkenndi lið ÍR á þessum
tíma en vörnin var götótt lengstum.
Sterkasta hlið liðsins var hraður sam
leikur og oft ruglandi framan við
varnarmúrinn samfara hreyfanlegum
leik línumanna sem voru snöggir og
skotmenn góðir. Þar voru fremstir
í flokki Gunnlaugur Hjálmarsson,
Hermann Samúelsson og Matthías

Ásgeirsson. Vörnin var hins vegar oftast
nokkuð opin og markvarslan mistæk.
Gunnlaugur var orðinn ein mesta skytta
í reykvískum handknattleik. ÍR-flokk
urinn þótti sá skemmtilegasti á mótinu
en einhvern lítinn neista vantaði þó enn
í liðið. Herslumuninn skorti til þess að
það breyttist úr kappliði sem á mis
jafna leiki í lið sem sýnir stöðugleika
og verður jafnan torsigrað.

Í baráttu um meistaratitil og
sigurganga FH stöðvuð
ÍR-ingarnir létu til sín taka í Íslands
mótinu sem við tók af Reykja
víkurmótinu á afmælisári ÍR. Með
smáheppni hefðu þeir getað hampað
meistaratitlinum 1958 í stað KR sem
hlaut 15 stig gegn 14 stigum ÍR og 13
stigum FH. Keppnin var ein sú harð
asta sem um gat á handknattleiksmóti
og allt til síðustu sekúndu mótsins varð
ekki séð hver hreppa myndi titilinn.
Hefðu FH-ingar lagt KR að velli í síð
asta leiknum í stað þess að jafntefli varð
hefðu liðin þrjú orðið jöfn að stigum
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Meistaraflokkur karla
1957.
Aftari röð frá vinstri:
Ólafur Jónsson, Þorleifur
Einarsson, Matthías
Ásgeirsson, Gunnlaugur
Hjálmarsson, Hermann
Samúelsson, Ólafur
H. Jónsson, Gestur
Sigurgeirsson og Valur
Tryggvason.
Fremri röð frá vinstri:
Þorgeir Þorgeirsson,
Böðvar Böðvarsson,
Erlingur Lúðvíksson,
Guðlaugur Sveinsson og
Pétur Sigurðsson
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ÍR-liðið átti hlut að máli í tveimur
markamestu leikjum mótsins er það
lagði Aftureldingu að velli 40:23 í þriðju
umferð og Ármann 37:19 í áttundu
og síðustu umferðinni. Í fyrrnefnda
leiknum bar mest á Gunnlaugi sem
skoraði 16 mörk sem var met í leik
á Íslandsmóti. Sló hann þar við 18
ára gömlu meti annars ÍR-ings, Jóels
Sigurðssonar, sem skoraði 15 mörk
í leik 1940. Skoruðu ÍR-ingar 27
mörkum fleira en næsta lið í mótinu
og aðeins tvö af níu fengu á sig færri
mörk. Þeir þóttu hafa tekið stökk
breytingu í framfaraátt frá fyrra ári og
fullyrt var að mikils væri að vænta af
liðinu. Fullmikill flýtir svo að jaðraði
við kæruleysi þótti verða því dýrkeypt
á stundum, einkum þegar það missti
verðandi sigurleiki niður í jafntefli.

Gunnlaugur
Hjálmarsson

en ÍR-ingar hampað titlinum á marka
mun. ÍR vann alla leiki nema einn,
gegn KR, en það var hörkuspennandi
leikur og tvísýnn sem tapaðist 20:18.
Liðin mættust í sjöundu og næstsíðustu
umferð og var ÍR á toppnum en KR
í öðru sæti með jafnmörg stig, höfðu
bæði unnið alla leiki sína. Með tapi
rann titillinn eiginlega úr greipum ÍR,
aðeins sigur FH á KR í lokaumferð
inni hefði breytt því.
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Þrátt fyrir sigurgöngu þótti liðið stund
um leika ómarkvisst, ellegar leikkerfi
þess hafa verið misskilin. „Lið ÍR er
að mestu skipað ungum mönnum.
Flestir þeirra hafa þó fengið allmikla
leikreynslu. Þeir leika með allgóðum
hraða, en þó er oft eins og þeir gleymi
hver sé tilgangur leiksins. Hlaupa í
sífellu sama hringinn án þess að gera
nokkrar tilraunir til að opna vörn
andstæðinganna eða skjóta,“ sagði
Morgunblaðið til dæmis eftir að ÍRingar höfðu lagt Framara að velli 22:18
seint í mótinu.
Leikur mótsins var án efa viðureign
ÍR og FH, Íslandsmeistaranna 1956
og ‘57. Um það voru fjölmiðlar sam
mála. FH-ingar höfðu ekki tapað leik

í tæplega þrjú ár, höfðu leikið 59 leiki í
opinberum mótum heima og erlendis
án þess að tapa er þeir mættu ÍR. „Á
morgun verður það sextugasti,“ sögðu
nokkrir leikmenn FH fullir bjartsýni
við Matthías Ásgeirsson er þeir hittu
hann á förnum vegi í Reykjavík dag
inn áður. En sú von brást því ÍR-ingar
stöðvuðu FH-inga á glæsilegri sig
urgöngu sinni í Hálogalandi 2. apríl
1958. Þau urðu úrslit leiksins að ÍR
sigraði með 25 mörkum gegn 24 eftir
að hafa haft frumkvæðið mestan hluta
leiks. Var leikurinn jafn og hörku
spennandi frá upphafi og staðan í
hálfleik 13:12 fyrir ÍR.
„Leikur þeirra Hafnfirðinganna og ÍR
hafði öll einkenni þess að vera úrslita
leikur, og var vafalaust besti og skemmti
legasti leikur mótsins til þessa,“ sagði
Þjóðviljinn. „ÍR-ingar náðu að þessu
sinni langbesta leik sínum. Þeir voru
eins og raunar áður mjög hreyfanlegir
og öruggir með grip, og gerðu ekki
mikið af því að skjóta í tíma og ótíma,
sem stundum hefur hent þá. Við þetta
bættist svo að þeir voru miklu fastari
fyrir en þeir eru vanir, og létu sig hafa
skrokkpústra,“ sagði blaðið einnig.
Gunnlaugur með 11 mörk og Hermann
átta voru FH-ingum erfiðastir en auk
þeirra skoruðu mörkin Matthías þrjú,
Valur tvö og Pétur eitt.
Blaðið ræðir um forystuhlutverk FH
í handknattleiknum og sagði það
skemmtilegt fyrir ÍR að sigra hinn
sterka, sem allir þráðu að gera. Það
yrði þó ekki sagt að hér hefði verið

um heppni að ræða. „ÍR-ingar settu
allan vilja sinn og orku í leikinn og
náðu því besta sem þeir hafa nokkurn
tíma sýnt, enda er þetta unga ÍR lið á
hinum ákjósanlegasta þroskaaldri, og
af því má mikils vænta í framtíðinni,“
bætti blaðið við og segir að áhorfendur
hafi skemmt sér konunglega.

Þótt blöðin væru sammála um að ÍR
ætti það lið sem hvað ánægjulegast
hefði verið að fylgjast með á mótinu
– þar væru ungir menn á ferð sem tekið
hefðu stökkbreytingum í framfaraátt
– gengu spádómar um að mikils væri að
vænta af liðinu í framtíðinni ekki eftir.
Blandaði það sér sjaldnast í titilbarátttu
en vann þó sigra sem athygli vöktu og
höfðu mikil áhrif á gang mála.

Íslandsmeistarar eftir
maraþonleik
Fleiri flokkar ÍR en meistaraflokkur
létu að sér kveða á þessum árum.
Sögulegasti leikur Íslandsmótsins 1957
var úrslitaleikur í 2. flokki milli ÍR og
Fram. Vart hafði mátt á milli þessara
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Handknattleiksflokkur
ÍR 1948.
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Hermann Samúelsson

liða sjá undanfarin keppnistímabil
en ÍR hafði þó betur og vann bæði
Íslands- og Reykjavíkurmótin 1956. Var
úrslitaleikur liðanna 1957 hámarkið í
úrslitum mótsins og mörgum minn
isstæður. Eftir venjulegan leiktíma
stóð 11:11 og varð því að framlengja.
Eftir framlenginguna var enn jafnt,
14:14, og því framlengt öðru sinni.
Eftir seinni framlenginguna stóð
enn jafnt, 17:17. Höfðu drengirnir
þá leikið í nær hálfan annan tíma án
þess að geta gert upp sín á milli. Látið
var staðar numið og þráðurinn tekinn
upp daginn eftir.
Í aukaleiknum skiptust liðin á að skora
sem fyrr. Er tvær mínútur voru eftir
hafði Fram eitt mark yfir og allt benti
til sigurs þeirra. Á síðustu sekúndunum
voru ÍR-ingar hins vegar í sókn er illa
var brotið á þeim og vítakast dæmt.
Gunnlaugur Hjálmarsson tók sér stöðu
á vítapunktinum og lyfti knettinum
yfir markvörðinn – en hann hafnaði
í stönginni og sigraði Fram því með
eins marks mun. Óheppni elti ÍR-inga í
leiknum því sjö markskot þeirra höfn
uðu í markstöngunum í stað þess að
lenda í netinu.
Árið áður vann 2. flokkur ÍR að verð
leikum, að sögn Íþróttablaðsins, alla
sína leiki og var skemmtilegasta liðið.
„ÍR þarf ekki að kvíða framtíðinni, ef
þessir piltar halda hópinn. Þeir eru þegar
orðnir mjög samstilltir í leik sínum,
enda hafa þeir haldið lengi saman.
Hermann, Daddi og Gunnlaugur
eru þar bestu kraftar og hafa allir svo
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mikla knattleikni og fjölhæfni í leik
sínum, að margir hinir eldri geta sótt
þangað ágæta fyrirmynd, en það er
einmitt fjölhæfni í leik sem marga góða
meistaraflokksmenn skortir.“
ÍR-ingar hafa gert mörgu liðinu
skráveifu gegnum árin og Valur er
eitt þeirra. Þar á bæ steig Gunnlaugur
Hjálmarsson sín fyrstu skref í hand
knattleik en gekk fljótlega yfir í ÍR
og fékk mun fyrr að spreyta sig þar
en í stefndi á fyrri staðnum. Valsmenn
gátu iðrast þess að hafa misst af honum
er liðin mættust í næstsíðustu umferð
Íslandsmótsins 1962. Skaut Gunnlaugur
þá Valsmenn niður í aðra deild. Lengst
af leiknum var keppnin hörð og jöfn
og allt virtist geta gerst. Leikur ÍR-inga
reyndist þó heilsteyptari og traustari
og unnu þeir að lokum með fjögurra
marka mun, 21:17. Í hálfleik var staðan
10:8 fyrir ÍR.
Gunnlaugur greiddi Valsmönnum rot
höggið, sagði Morgunblaðið er hann
skoraði fimm mörk í röð og breytti
stöðunni úr 8:4 fyrir Val í 9:8 fyrir ÍR.
Eftir það fékk Valur aldrei rönd við leik
ÍR-inga reist. Hjá ÍR þótti Gunnlaugur
bera af sem gull af eiri. Hermann Sam
úelsson var og máttarstólpi og mátti
liðið hvorugan missa.
Gunnlaugur lék áfram knattspyrnu
með Val á sumrin eftir að hann gekk
til liðs við ÍR í handknattleiknum.
Fékk hann því oft að heyra það óþvegið
er ÍR-ingar höfðu gert Val skráveifu
í handboltanum. Dæmi eru um að

þeir hafi haft Íslandsmeistaratitil af
Valsmönnum á þessum árum. Sagði
Gunnlaugur við bókarhöfund að slík
hefðu lætin verið á stundum að eitt sinn
var Úlfar Þórðarson, síðar formaður
Vals, sendur til að segja honum að
hann yrði að koma aftur í félagið, hann
mætti ekki hrella það lengur.

Töpuðu stigi þar sem ÍSÍ var
ekki búið að staðfesta lagabreytingu HSÍ!
Í fyrsta sinn var leikin tvöföld umferð
í 1. deild veturinn 1962–63. ÍR hafn
aði í fjórða sæti af sex liðum, vann
þrjá leiki, gerði eitt jafntefli en tapaði
sex leikjum. Einu stigi tapaði ÍR fyrir
sérráðsdómstól HKRR sem úrskurðaði
Víkingum í hag er þeir kærðu þátttöku
Matthíasar Ásgeirssonar, sem lék árið
áður með ÍBK. Leik liðanna, sem fram
fór í desember, lyktaði með jafntefli,
en mótið var háð yfir áramót í fyrsta
sinn. ÍR-ingar töldu Matthías hafa
öðlast rétt til leiks samkvæmt nýjum
reglum HSÍ um að keppnistímabil en
ekki almanaksár skyldu binda kepp
endur við félög. Dómstóllinn dæmdi
hann hins vegar ólöglegan þar sem
ÍSÍ hafði ekki viðurkennt nýjar reglur
HSÍ þegar Víkingar kærðu.
ÍR-liðið stóð fyrir óvæntustu úrslitum
mótsins er það lagði FH 30:27 með
sérlega góðum leik. Í hálfleik höfðu
hinir margreyndu meistarar gott for
skot, 17:11, og því þótti afrek ÍR-inga
að snúa þeirri stöðu sér í vil einstakt.
Fæstum datt í hug að ÍR myndi gera
meira en að ógna FH – og jafnvel þeir

sem svo voru sinnaðir misstu alla von
í hálfleik og ekki breyttust spárnar er
FH skoraði fyrsta mark seinni hálf
leiks, 18:11.
En þá tóku ÍR-ingar leikinn í sínar
hendur. Með hröðum, nákvæmum
og sérlega fallegum leik söxuðu þeir á
forskotið svo um munaði. Náðu leik
kafla með ellefu mörkum gegn einu
marki andstæðinganna og breyttu
stöðunni úr 18:11 fyrir FH í 22:19 sér
í hag. Lykillinn að því var leikur Stef
áns Kristjánssonar, sem fann veiku
punktana í vörn FH og skoraði hvert
markið af öðru úr sendingum félaga
sinna. Og er FH-ingar virtust ætla að
sækja í sig veðrið aftur gerði Stefán enn
á ný út um vonir þeirra með því að ná
fimm marka forystu, 30:25.

Guðlaugur Sveinsson

ÍR-ingar léku sinn besta leik í
mótinu og hjálpuðu með því
Fram
Það var því ekki að ástæðulausu sem
ÍR-ingar tolleruðu hann að leikslokum.
Margir aðrir áttu drjúgan hlut í stór
sigrinum, Gunnlaugur Hjálmarsson
með sínum góða leik, einnig Matthías
Ásgeirs, Gylfi Hjálmarsson, Þórður
Tyrfingsson og ekki síst lyftingamað
urinn Finnur Karlsson sem með góðri
markvörslu hafði gerbreytt ÍR-liðinu.
Lék það sinn besta leik í mótinu og
breytti um leið mjög svip þess. Aðeins
Fram og FH gátu nú sigrað en líkur
Framara vænkuðust stórum við sigur
ÍR og stóðu þeir uppi sem meistarar.
FH-ingar komu hins vegar verr út úr
Íslandsmótinu en oftast áður og átti
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Gestur Sigurgeirsson
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ósigur þeirra gegn ÍR líklega mestan
þátt í að þeir léku sem vængbrotnir
það sem eftir var mótsins.
ÍR-ingar vöktu reyndar athygli í fyrri
leik liðanna en þá ógnuðu þeir sigri FH
í leik sem mikið var um brottvísanir í
sakir hörku. Skiptust liðin á forystu allt
þar til undir lokin er FH-ingar kom
ust loks fram úr og unnu 33:30. Slík
markasúpa var sjaldgæf í mótum. ÍR
kom á óvart með mun betri samstill
ingu en áður og var Matthías Ásgeirsson
lykilmaður þar. Óvæntust voru þó góð
línuskot Stefáns Kristjánssonar.
En Adam var ekki lengi í Paradís og
hafi ÍR-ingarnir verið í skýjunum eftir
sigurinn á FH komu Framarar þeim
rækilega niður á jörðina aftur. Viku
seinna skelltu þeir ÍR svo um munaði,
skoruðu tvö mörk fyrir hvert mark
ÍR-inga og unnu 48:24, eftir 23:11forystu í hálfleik. Mótstaða varnar
ÍR var oft á tíðum engin og aldrei
mikil. Og það sem meira er, helsta
stjarna ÍR-liðsins mörg undanfarin
ár, Gunnlaugur Hjálmarsson, missti
markamet sitt í 1. deild í þessum leik
en 18 mörk voru skoruð í einum leik.
Ingólfur Óskarsson skoraði 20 mörk
í stórsigri Fram á ÍR.

um fallið við Víking. Í fyrri umferð
vann ÍR þrjá leiki, gerði eitt jafntefli
og tapaði einum leik og virtist á góðu
róli. Gæfan snerist hins vegar gegn
liðinu er á seinni hluta mótsins leið og
var það ásamt Ármanni og Víkingi í
fallhættu fyrir síðasta kvöld mótsins.
ÍR stóð þó best fyrir lokaumferðina en
Ármann vann FH óvænt og Víkingar
náðu jafntefli við Fram, sem orðið var
Íslandsmeistari. ÍR og Víkingur urðu
því jöfn í neðsta sæti og urðu að leika
aukaleik um áframhaldandi veru í
deildinni. Hann vann Víkingur 30:28
og féllu því ÍR-ingar niður í 2.deild.
Leikurinn var af beggja liða hálfu góður
og leikinn af hugsun og kunnáttu, eins
og sagði í Morgunblaðinu. Víkingsliðið
þótti hins vegar ekki hafa náð betri leik
á keppnistímabili en í þetta sinn gegn
ÍR. Höfðu þeir forystu allan tímann,
en í hálfleik stóð 18:16.

Féllu úr röðum þeirra bestu í
25. Íslandsmótinu

Gunnlaugur Hjálmarsson var fyr
irliði ÍR og þjálfari á þessum tíma
þótt óformlegt væri það allt saman og
engin laun fengi hann greidd. Þorleifur
Einarsson jarðfræðingur hætti alveg í
handbolta við upphaf Íslandsmótsins
1963–64. Nánar tiltekið 14. nóvember
1963 þegar Surtsey byrjaði að gjósa.
Hafði hann leikið með meistaraflokki
þá um haustið en eldgosið batt enda
á keppnisferil hans, sagði hann við
bókarhöfund.

Fáum hefur sennilega dottið í hug
að ÍR, sem hlotið hafði sjö stig í fyrri
umferð, myndi yfirgefa 1. deildina á
25. afmælisári Íslandsmótsins, 1964.
Svo fór þó að lokum eftir aukaleik

Við fallið gengu bræðurnir Gunnlaugur
og Gylfi og Þórður Tyrfingsson yfir í
Fram. Þórarinn bróðir Þórðar mætti
þar einnig á fyrstu æfingu og munaði
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minnstu að hann fylgdi hinum í Fram
líka. Þórarinn kom inn í ÍR-liðið á
Reykjavíkurmótinu haustið 1963 og
spilaði síðan á Íslandsmótinu. Því voru
tvennir bræður í liðinu þennan vetur.
Þorleifur taldi Þórarin greinilega efn
ismann því hann hringdi í hann eftir
fyrstu æfinguna hjá Fram og fékk
Þórarin til að halda áfram hjá ÍR og
það hefur verið félag hans síðan.

Tveggja dómara kerfi reynt í
fyrsta sinn á móti hjá ÍR
Mjög skiptar skoðanir voru á sínum tíma
um hvort taka bæri upp tveggja dómara
kerfi í íslenskum handknattleik. Margir
af íslensku handknattleiksdómurunum
voru á móti því. Efuðust þeir um ágæti
þess og töldu það óþarft. Dómgæsla af
þessu tagi var fyrst reynd hér á landi á
hraðkeppnismóti ÍR sem félagið efndi
til í Laugardalshöll 5. október 1967. Í
mótinu tóku þátt öll 1. deildar liðin auk
ÍR en um útsláttarkeppni var að ræða.
Og að dómi fjölmiðla þótti tveggja
dómara kerfið sanna ágæti sitt í fyrstu
tilraun. Kom það í hlut dómaranna Óla
P. Ólsen, Reynis Ólafssonar, Óskars
Einarssonar og Vals Benediktssonar
að útfæra það á hraðmóti ÍR.
ÍR, eina 2. deildar liðið í mótinu, tap
aði naumlega fyrir Íslandsmeisturum
Fram, 8:9, í fyrstu umferð og féll því
út. Leikurinn var sögulegur framan
af, ÍR-ingar höfðu tögl og hagldir og
héldu forystu þar til aðeins rúmar tvær
mínútur voru til leiksloka. Þá tókst
Fram að jafna og sigla fram úr. Skoraði
gamli ÍR-ingurinn Gylfi Hjálmarsson,

bróðir Gunnlaugs, sigurmark Fram.
ÍR-liðið þótti koma skemmtilega á óvart
í leiknum. Mesta athygli vöktu Ásgeir
Elíasson og markvörðurinn Halldór
Sigurðsson. Svo fór að FH-ingar unnu
mótið og þótti það verðskuldað.
Gengi ÍR var upp og niður á sjöunda
áratugnum og fyrir því átti að liggja
að dveljast fjögur ár í 2. deild. Þaðan
komst liðið ekki upp fyrr en 1968.
Hafði reyndar spilað aukaleik um
að flytjast upp úr deildinni 1966 er
þrjú lið urðu jöfn að stigum. Meðan
á dvölinni í 2. deild stóð vöktu ÍRingar athygli fjölmiðla á stundum.
Þótti liðið afar ungt og efnilegt og
Morgunblaðið talaði um „nýja“ ÍRliðið. Sló það í gegn með 20:16- sigri
á góðu liði KR í Reykjavíkurmótinu
í nóvember 1966.
„Óvæntustu úrslitin urðu í leik ÍR og
KR og voru hinir ungu ÍR-ingar sem
stóðu fyrir því óvænta. Sýndu þeir á
köflum ágætan sóknarleik en varn
arleikurinn var ekki að sama skapi
góður eins og markatala leiksins gefur
til kynna. Áberandi bestur ÍR-inga var
Vilhjálmur Sigurgeirsson og má segja
að hann hafi verið maðurinn að baki
sigrinum – sætum sigri þeim fyrsta í
mótinu. Vilhjálmur skoraði átta mörk
en var og aðaldriffjöður þess samleiks
og línuspils er til sigurs leiddi. Eins og
áður hefur verið sagt hér mega ÍR-ingar
búast við miklu af þessu „nýja“ liði sínu
og það virðist sterkara á stóra gólfinu [í
hinni nýju Laugardalshöll] en í slags
málunum á Hálogalandi.“
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Vilhjálmur Sigurgeirsson
leikmaður með meistara
flokki 1965–1980.
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„Ungur piltur stóð að baki sigri ÍR“
sagði í fyrirsögn frásagnar Vísis af þess
ari umferð Reykjavíkumótsins þar sem
nokkur lið kepptu. „Ungur piltur, Vil
hjálmur Sigurgeirsson, var svo sann
arlega sá maðurinn sem mesta athygli
vakti í gærkvöldi í Laugardalshöllinni.
Hann var hreinlega maðurinn bak við
sigur ÍR í leiknum gegn KR, skoraði
ekki aðeins ein átta mörk, heldur átti
hann drýgstan þátt í hinum ágæta
samleik liðsins og snjallar línusend
ingar, einkum til Gunnars bróður
síns,“ bætti blaðið við.

Júlíus Hafstein,
formaður handknatt
leiksdeildar ÍR.

ÍR-ingum var spáð sigri í deildinni í
Íslandsmótinu 1967 en það rættist ekki,
KR-ingar höfðu betur. Fundu þeir
ráð gegn ÍR-ingum er liðin mættust í
janúar. „KR eyðilagði „fallbyssu“ ÍR
og sigraði í miklum slagsmálaleik,“
sagði Tíminn í fyrirsögn eftir leik
inn. „Það var greinilegt, að KR-ingar
höfðu undirbúið sig vel undir þennan
þýðingarmikla leik og þaulhugsað
allar hernaðaraðgerðir. Og helsta ráð
þeirra var að taka „fallbyssu“ ÍR-inga,
Þórarin Tyrfingsson, úr sambandi,“
sagði blaðið. Bragðið heppnaðist því
Þórarinn skoraði aðeins eitt mark
og var leikur liðsins sagður í molum
vegna þessa. Alþýðublaðið sagði leik
inn hafa verið harðan, spennandi og
skemmtilegan, en ekki að sama skapi
vel leikinn. KR-ingar hefðu fyrst og
fremst mátt þakka sigurinn frábærri
markvörslu og ÍR-liðið hefði verið
eitthvað miður sín vegna þess að fyrir
liðinn var tekinn úr umferð.
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Risarnir minnkuðu í meðförum
ÍR-inga

sjá þetta lið þróast,“ sagði Morgunblaðið
um leikinn.

ÍR-ingar vöktu athygli í nánast hverjum
leik Reykjavíkurmótsins. „Hinir ungu
ÍR-ingar höfðu betur í viðureign
inni við „risana“,“ sagði Þjóðviljinn
eftir að þeir höfðu lagt hið öfluga lið
Víkings að velli. „Hinir ungu ÍR-ingar
komu sannarlega á óvart í gærkvöldi á
Reykjavíkurmótinu í handknattleik.
Þeir náðu í bæði stigin frá Víkingum,
tókst að gera „risana“ Jón Hjaltalín og
Einar Magnússon „litla“, og unnu með
18:14, sem voru sanngjörn úrslit,“ sagði
blaðið. Halldór Sigurðsson lék í marki
ÍR og varði mjög vel. Hann var áður
varamarkvörður Fram en var nýlega
genginn í ÍR. Sagði Þjóðviljinn að hann
virtist ætla að jafna nokkuð það sem
ÍR-ingar misstu fyrir nokkrum árum
til Fram og skírskotaði þar til brottfarar
Gunnlaugs Hjálmarssonar úr ÍR í Fram.
„ÍR-liðið í heild er mjög skemmtilegt
lið, sem verður gaman að fylgjast með
í framtíðinni,“ sagði blaðið.

Og Tíminn sagði að ÍR-ingar hafi tekið
„Víkingsrisana“ ómjúkum höndum.
„Tekst ÍR-ingum að sigra Víking?
Þessari spurningu var varpað fram
hér á íþróttasíðunni á laugardaginn.
Og á sunnudagskvöld svöruðu ÍRingar spurningunni með því að sigra
Víkinga 18:14. Óvænt úrslit þrátt fyrir
allt, a.m.k. áttu fáir von á svona stórum
sigri. En ÍR-ingar gengu ófeimnir til
leiks og tóku „Víkings-risana“ Einar
og Jón ómjúkum höndum. ÍR-liðið
er greinilega á uppleið. Í liðinu eru
góðir einstaklingar eins og Þórarinn,
Vilhjálmur, Ásgeir og Júlíus. Það, sem
liðið skortir helst, er jafnvægi á þýð
ingarmiklum augnablikum. Stundum
er nauðsynlegt að halda knettinum til
að skapa ró. Að vísu slapp ÍR vel frá
þessum leik, en því ekki að gera það
oftar?“ sagði Tíminn.

„ÍR-ingar stóðu meira en svo við
spárnar sem um þá voru hafðar á þá
leið að þeir mundu velgja Víkingum
undir uggum. Þeir gerðu meira en
það, sigruðu nokkuð örugglega með
18:14 í skemmtilegasta leik sunnu
dagskvöldsins. ÍR-liðið virtist strax í
upphafi betri heild en Víkings-liðið.
ÍR-liðið er mjög jafnt, allir geta skotið,
en sérstaka athygli vekja þó Júlíus
Hafstein, Vilhjálmur Sigurgeirsson,
Ásgeir [Elíasson] og síðast en ekki síst
Halldór Sigurðsson í markinu, sem
varði mjög vel. Það verður gaman að

Fyrrverandi varaformaður ÍR
tryggði sigur Fram yfir ÍR
Það blés ekki byrlega lengi vel fyrir
Íslandsmeisturum Fram er þeir
mættu 2. deildar liði ÍR í þriðja leik
Reykjavíkurmótsins. Viðureignin
þótti skemmtileg og ÍR-liðið hlaut lof
fyrir framfarir sínar. Framan af höfðu
ÍR-ingar forystu en undir lok leiksins
var reynsla Íslandsmeistaranna þung
á metaskálunum.
Á síðustu átta mínútunum skoraði Fram
sex mörk gegn tveimur og vann leik
inn 21–16. Gunnlaugur Hjálmarsson

var þá aðalkraftur Framliðsins, en
Morgunblaðið tilgreindi sérstaklega
– bæði í fyrirsögn og texta – að það
hefði verið fyrrverandi varaformaður
ÍR sem tryggði sigur Fram á ÍR.
Svo góða frammistöðu hafði Ásgeir
Elíasson sýnt í Reykjavíkurmótinu
að honum var í framhaldi af því bætt
við landsliðshópinn til æfinga. Og
það endurspeglaði ágæti hins unga
ÍR-liðs á þessum tíma að ekkert félag
átti jafnmarga menn í unglingalands
liðinu sem keppti á Norðurlandamóti
unglinga í Noregi veturinn 1968. Fjórir
leikmenn af 14 voru úr ÍR, Brynjólfur
Markússon, Vilhjálmur Sigurgeirsson,
Ágúst Svavarsson og Ásgeir.
ÍR-liðið stóð undir öllum spádómum
og væntingum er það vann 2. deildina
1968 eftir fjögurra ára setu þar. Hafði
ÍR sigur í sex leikjum af átta og hlaut
12 stig af 16 mögulegum. Gátu þeir
tryggt sér sæti í 1. deild þegar tvær
umferðir voru eftir en töpuðu fyrir
Þór á Akureyri og þurftu enn að heyja
glímu við Ármann um sigur í deildinni.
Tíminn spurði hvort ÍR-ingar hefðu
farið of sigurvissir til Akureyrar. „ÍRingar töpuðu leiknum á Akureyri í 2.
deild í handknattleik, 26:29, og hafa
því enn ekki náð hinu langþráða marki
að sigra í deildinni. Leikurinn var
mjög spennandi. E.t.v. hafa ÍR-ingar
mætt of sigurvissir til leiks, a.m.k.
tóku nokkrir í hópnum samkvæmis
klæðnað með sér norður til að geta
haldið upp á „sigurinn“ – en það varð
að bíða,“ sagði blaðið. Ungu ÍR-ljónin
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Gunnar Sigurgeirsson

Brynjólfur Markússon,
leikmaður meistaraflokks
og síðar þjálfari.
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lögðu svo Ármenninga í lokaleiknum,
14:12. Það óvenjulega gerðist að þeir
síðarnefndu skoruðu ekki mark fyrr
en eftir 25 mínútur!

Íslandsmeistarar 2.
deildar karla 1968.
Aftari röð frá vinstri:
Sigurður Bjarnason
þjálfari, Júlíus
Hafstein, Brynjólfur
Markússon, Þórarinn
Tyrfingsson, Jón
Sigurjónsson, Ólafur
Tómasson og Gunnar
Sigurðsson formaður
ÍR.
Fremri röð frá
vinstri: Ásgeir
Elíasson, Vilhjálmur
Sigurgeirsson, Gylfi
Ingimundarson,
Halldór Sigurðsson,
Erlingur Lúðvíksson
og Gunnar
Sigurgeirsson.

Í liðinu, sem Sigurður Bjarnason þjálf
aði, voru Halldór Sigurðsson, Gylfi
Ingimundarson, Ágúst Svavarsson,
Ásgeir Elíasson, Brynjólfur Markússon,
Erlingur Lúðvíksson, Gunnar Sigur
geirsson, Jón Sigurjónsson, Júlíus
Hafstein, Ólafur Tómasson, Þórarinn
Klemenzson, Þórarinn Tyrfingsson og
Vilhjálmur Sigurgeirsson.
ÍR-ingar komu á óvart í fyrsta leik
sínum í 1. deild í fimm ár er þeir lögðu
nýbakaða Reykjavíkurmeistara Vals,
28:23. „Stórskot“ ÍR-inganna reyndust
Valsvörninni ofviða.
„Leikurinn varð er á leið einn af stærri
markskotaleikjum í langan tíma. Alls
voru skoruð 51 mark en eftir að síð
ari hálfleikur hafði staðið í nokkrar
mínútur varð ljóst að ÍR færi með
sigur, og þótt á ýmsu gengi var sigur
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ÍR aldrei í hættu undir lokin,“ sagði
Morgunblaðið. Og hávaxinn vinstri
handarmaður vakti alveg sérstaka
athygli blaðsins.
„Ágúst Svavarsson vakti og mikla
athygli fyrir sín ágætu vinstrihand
arskot sem hvert af öðru lentu í neti
Reykjavíkurmeistaranna þó að þar
væri landsliðsmaður til varnar. Þessi
ungi maður ætti skilyrðislaust þegar í
stað að komast í stóra landsliðshópinn
til þjálfunar því þarna er mikið efní á
ferðinni sem ekki má ónotað verða,“
sagði blaðið. Og hélt því fram að skot
Ágústar væru af „erlendum klassa“.
Íslendinga hafi átakanlega skort vinstri
handarmenn en þarna væri einn fund
inn, en Ágúst var sá eini í 1. deild sem
var örvhentur. Tíminn benti einnig á
Ágúst sem landsliðsefni.
Fjórum næstu leikjum tapaði ÍR og það
oftast mjög naumlega. Blöðin sögðu
ÍR-liðið hafa verið óheppið, það sýndi
skemmtilegan handknattleik og leik
mennirnir kynnu allmikið fyrir sér.
Annaðhvort væri það reynsluleysi eða
skortur á keppnisanda að þeir hefðu
beðið lægri hlut. Vísir hafði skýringar á
„slappleika“ í fimmta leik, tapleik gegn
KR: „ÍR-liðið var undarlega veikt og
virtist áhugalítið. Tilraunirnar voru svo
veikburða að langt er síðan slíkt hefur
sést í 1. deild. Ástæðan fyrir slappleika
ÍR-inganna, sem byrjuðu svo vel í 1.
deild og hafa sýnt ágæta spretti, var
eflaust sú, að allt liðið að undanskildum
tveimur leikmönnum hefur lagst í flens
una og margir nýstaðnir upp.“

Í sjötta leik mótsins snerist dæmið
við. Mættu ÍR-ingar þá Reykjavíkur
meisturum Vals að nýju en þeim gerðu
ÍR-ingar oft skráveifu, bæði fyrr og
síðar. Að þessu sinni dugði Val ekki að
vera með sex landsliðsmenn innanborðs,
ÍR vann 14:12. „Það er furðulegt en
satt að ÍR vann Val í gær með 14:12,
vann allörugglega, sigur ÍR var þegar
staðreynd 6–8 mínútum fyrir leikslok,
ef hægt er að tala um sigur áður en
leik lýkur. Samt flaggaði Valur með
sex landsliðsmenn, núverandi og fyrr
verandi, og á varamannabekk sat ungl
ingalandsliðsmaður,“ sagði Vísir.
Sigur blasti við ÍR í hálfleik er staðan var
14:8 þeim í vil í næsta leik, gegn Fram
sem hafði þó sigur að lokum, 20:18.
Með sigri hefði ÍR komist í þriðja sæti
með sex stig, á eftir Haukum (7) og FH
(12) og orðið efst Reykjavíkurliðanna
fjögurra, sem hefði verið frábært af
nýliðunum. Tíminn sagði Framara
hafa verið óvanda að meðölum í seinni
hálfleik og ekki bara sýnt heldur notað
klærnar gegn reynslulitlum ÍR-ingum.
„Þetta var leikur fyrir áhorfendur.
Hrollvekja fyrir áhangendur Fram í
fyrri hálfleik, hrollvekja fyrir áhang
endur ÍR í seinni hálfleik. ÍR lék vel
í fyrri hálfleik en virtist skorta úthald
og kraft í seinni hálfleik,“ skrifaði
íþróttafréttaritari Tímans sem síðar
varð formaður Fram.
Þjóðviljinn sagði ÍR-inga hafa leikið
Framara sundur og saman en misst
leikinn gjörsamlega úr höndum í
seinni hálfleik. Leikreyndir menn í

Framliðinu hafi verið fljótir að finna
hversu lélegir dómararnir voru og
gengið á lagið og hreinlega brotið
ÍR-ingana niður, enda leyfðist þeim
næstum hvað sem var. „Framarar í
varnarleik sínum gengu lengra en
lög leyfa í skjóli hörmulega lélegrar
dómgæslu. Þetta fór sem vonlegt er í
skapið á ÍR-ingum og láir það þeim
enginn en sökum reynsluleysis kunnu
þeir ekki að notfæra sér þetta eins og
Framarar,“ sagði Þjóðviljinn.
Umsögn Morgunblaðsins var á sömu
lund. Blaðið sagði furðulega dómgæslu
hafa átt sinn þátt í sigri Fram í slags
málaleik. Leikurinn hafi verið eft
irlíking af fyrri leik liðanna þar sem
ÍR náði einnig forystu í fyrri hálfleik
en Framarar sneru dæminu við í þeim
seinni. Blaðið sagði Fram hafa leikið
harðan og grófan varnarleik og haft
dómarana á sínu bandi. „Á síðustu 25
mínútunum urðu menn vitni að svo
ljótum varnarleik, að einsdæmi er,“
sagði blaðið. Ritaði blaðamaðurinn
síðan sérstaka grein af þessu tilefni
og spurði í fyrirsögn hvort eyðileggja
ætti íslenskan handknattleik.
„Um helgina urðu þeir, sem í Laugar
dalshöllina komu að sjá leiki 1. deildar,
vitni að einhverri þeirri lélegustu dóm
gæslu, sem hérlendis hefur sést – og
er þá nokkuð langt jafnað. Átti þetta
sér stað í leik Fram og ÍR. Hið unga
en bráðefnilega ÍR-lið hafði hreinlega
veitt Íslandsmeisturum Fram góða
kennslustund í handknattleik í fyrri
hálfleik,“ segir þar. Og bætt er við að
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allur hálfleikurinn hafi verið prúð
mannlega leikinn og yfirleitt aðeins
góður handknattleikur sýndur.

Meistaraflokkur karla
1970.
Frá vinstri: Gunnar
Sigurðsson formaður,
Ágúst Svavarsson,
Jóhannes Gunnarsson,
Guðmundur
Gunnarsson,
Gunnar Haraldsson,
Brynjólfur
Markússon, Gísli
Kristinsson, Ólafur
Tómasson, Þórarinn
Tyrfingsson, Gunnar
Jónsson, Halldór
Sigurðsson, Ásgeir
Elíasson, Vilhjálmur
Sigurgeirsson, Júlíus
Hafstein og Hilmar
Björnsson þjálfari.

„Í síðari hálfleik létu Framarar til
skarar skríða ... Upphófust nú slík
„faðmlög“, hrindingar, stimpingar
og pústrar í hvert sinn er ÍR-ingur
nálgaðist skotfæri við Fram-markið,
að einsdæmi munu vera. Framararnir
fundu að dómararnir aðhöfðust ekk
ert og hertu þennan varnarleik sinn
og um það er lauk munu víst flestar
greinar handknattleikslaganna hafa
verið brotnar ... Það sem fram fór
í leik ÍR og Fram í síðari hálfleik
er ekki handknattleikur og á ekk
ert skylt við þá íþrótt. Í næsta leik
voru menn umsvifalaust áminntir og
reknir út af fyrir sömu brot og framin
voru í tugatali í leik ÍR og Fram og
dómararnir horfðu á, án þess að lyfta
augabrún – hvað þá flautunni sinni.“
Blaðamaðurinn sagði að með svona
leikaðferðum væri ekki furða að erlend
blöð kölluðu íslensk lið „kjötkvarnir“
og „frumstæða kraftakarla“.
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Svo fór að leikur ÍR og KR í tíundu
umferð varð úrslitaleikur um fall úr
deildinni þar sem KR hafði náð ÍR að
stigum. Í baráttu þeirra um tilverurétt
í 1. deild hafði KR betur, vann 23:21.
„Það ber íslenskum handknattleik gott
vitni að tvö jafngóð lið og ÍR og KR
eru þurfi að heyja fallbaráttu,“ sagði
Tíminn. Vísir sagði að leikurinn hefði
verið furðugóður miðað við þá miklu
taugaspennu sem ríkti í svona leikjum.
„Hinir efnilegu ÍR-ingar eru í 2. deild
í handknattleik aftur. Nú hefst sama
barátta og þeir háðu í fyrra og hitt
iðfyrra. Þetta skemmtilega lið mun þó
eflaust koma fljótlega upp aftur og þá
hafa lengri viðdvöl. ÍR-ingar eru með
eitt skemmtilegasta lið sem lengi hefur
komið í 1. deild, en það er eins og að
nýliðar í deildunum eigi ákaflega erfitt
uppdráttar, hvað sem því svo veldur.
Þó hafa öll lið 1. deildar orðið að taka
á því sem þau áttu til í viðureignum
sínum við ÍR,“ bætti Vísir við.
Morgunblaðið spurði hvort ekki væri
kominn tími til að fjölga liðunum í 1.
deild. „Þessi spurning hlýtur að vakna
nú, eftir að jafngott lið og ÍR yfirgefur
1. deildina og leikur í 2. deild að ári.
Hið unga ÍR-lið hefur hvað eftir annað
sýnt ágæta leiki í vetur, þó uppskeran
hafi ekki verið sem skyldi,“ sagði blaðið.
ÍR-liðið þótti hafa orðið illum örlögum
að bráð og var talið eiga auðvelda leið í
1. deild að nýju. Sá deildin meðal ann
ars á eftir mesta markaskorara sínum,
Vilhjálmi Sigurgeirssyni. Skoraði
hann 69 mörk en næstur varð Geir
Hallsteinsson hjá FH með 61.

Lárus, ósýnilegi maðurinn hjá
ÍR, dugði ekki á móti Fram
ÍR-ingar dvöldu stutt neðra því
þeir urðu aftur deildarmeistarar 2.
deildar 1970. Unnu alla tólf leiki sína
í Suðurlandsriðli, hlutu fullt hús stiga.
Í sigurliðinu í úrslitaleiknum voru
Halldór Sigurðsson, markvörður,
Guðmundur Gunnarsson, markvörður,
Ásgeir Elíasson, Ágúst Svavarsson,
Vilhjálmur Sigurgeirsson, Þórarinn
Tyrfingsson, Júlíus Hafstein, Brynjólfur
Markússon, Gunnar Jónsson, Jóhannes
Gunnarsson, Ólafur Tómasson og
Gísli Kristinsson markvörður. Gísli
fór til náms í Finnlandi 1972 og gekk
þá til liðs við HIFK og lék með liðinu
á skólaárum sínum. Er hann að lík
indum fyrsti íslenski markvörðurinn
sem leikur með erlendu toppliði.

Lárus var dulnefnið á leikaðferðinni
en þegar Hilmar þjálfari ætlaðist til
að henni skyldi beitt kallaði hann
„Lárus er kominn inn á“. Gekk leik
aðferðin aðallega út á að skapa Ágústi
Svavarssyni, hinum hávaxna lands
liðsmanni ÍR-liðsins, aukið svigrúm
til að skjóta. „ÍR er hiklaust á réttri
leið, það tekur tíma að æfa upp og
tileinka sér ákveðnar leikaðferðir og
ef ÍR-piltarnir sýna þolinmæði, þá er
engum vafa undirorpið að þær munu
reynast liðinu góð kjölfesta þegar
fram í sækir,“ sagði Tíminn. Varð
ÍR í þriðja sæti í Reykjavíkurmótinu
1970; hlaut átta stig eða jafnmörg og
Valur, sem hafði betri markatölu (ÍR
81:78 en Valur 78:57), en Fram varð
efst með tíu stig.

Sögulegt Íslandsmót í meira
ÍR-liðið þótti á þessum tíma sem áður lagi
eitt hið efnilegasta í deildinni og var
því spáð frama á næstu árum. Og þótt
haustbragur væri á fyrstu leikjum
Reykjavíkurmótsins leiddu seinni
leikirnir í ljós að undir handleiðslu
Hilmars Björnssonar landsliðsþjálfara
hafði ÍR-liðið tekið stakkaskiptum.
Var það farið að beita taktískari leik,
en áður átti leikskipulag vart upp á
pallborðið hjá okkar mönnum. Vakti
dulnefnið á einni leikaðferðinni athygli
og eftir mikinn baráttuleik við Fram,
sem tapaðist 10:11 en hefði eins getað
endað með jafntefli eða sigri ÍR sagði
í fyrirsögn í Tímanum: „Lárus, ósýni
legi maðurinn hjá ÍR, dugði ekki á
móti Fram.“

Horft var björtum augum til Íslands
mótsins 1970–71, sem skyldi hefjast
nánast um leið og Reykjavíkurmótinu
lauk, en það átti eftir að verða allsögu
legt fyrir ÍR. Og fljótt skipast veður í
lofti því Íslandsmótið var tæpast hafið
er Hilmar hætti þjálfun meistara
flokksins vegna missættis milli hans
og leikmanna. Var flokkurinn þjálf
aralaus um nokkurra vikna skeið og
óvissa í herbúðum ÍR. Steinlá liðið í
fyrsta leik, tapaði 14:23 fyrir Haukum
og inni á vellinum var allt annað lið en
barðist um sigur á Reykjavíkurmótinu.
„Leikkerfin eru ekki á hreinu, sumir
léku „7“ þegar aðrir ætluðu að leika „4“
o.s.frv.,“ sagði Morgunblaðið og bætti
við að liðið skorti alla festu og ákveðni,
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sérstaklega í vörninni. „Lið ÍR er búið
að vera lengi efnilegt og hefur yfir
prýðilegum handknattleiksmönum að
ráða, s.s. landsliðsmönnunum Ágústi
Svavarssyni og Brynjólfi Markússyni
ásamt þeim Þórarni Tyrfingssyni og
Vilhjálmi Sigurgeirssyni,“ sagði blaðið
en bið virtist ætla að verða á að það
stæði undir væntingum.

Meistaraflokkur karla
1971.
Frá vinstri: Jörundur
Markússon, Bjarni
Hákonarson, Júlíus
Hafstein, Jóhannes
Gunnarsson,
Brynjólfur
Markússon, Hilmar
Björnsson þjálfari,
Ágúst Svavarsson,
Halldór Sigurðsson,
Þórarinn Tyrfingsson,
Gunnar Jónsson,
Ólafur Tómasson,
Vilhjálmur
Sigurgeirsson og
Sigurður Jónsson.

uðu“ þeir fyrir nýja þjálfarann sinn,
Gunnlaug, sem þó stjórnaði liðinu ekki
í leiknum. Léku þeir sér að Frömurum
eins og köttur að mús, eins og sagði í
Tímanum. Liðið þótti eiga skínandi
leik en sérstaklega þó Guðmundur
markvörður, Ásgeir, Ágúst, Brynjólfur
og Vilhjálmur. Morgunblaðið sagði að
Framarar hefðu ekki vitað sitt rjúkandi
ráð gegn ÍR-ingum sem hefðu loks haft
með sér heppni og ekki veitti þeim af
því varamannabekkurinn var það þunn
skipaður að sumir leikmenn urðu að
vera inni á vellinum allan tímann. Og
slík tíðindi þóttu úrslitin að Vísir sagði
frá því með fimm dálka fyrirsögn að
Framliðið hefði „brotnað“ gjörsamlega
og hlotið einn sinn mesta og alvarleg
asta skell um árabil í 1. deild.

Gunnlaugur takmarkaði
Hilmar var hættur fyrir næsta leik gegn Glaumbæjarsóknina
Víkingi þar sem ÍR-ingum tókst að
knýja fram jafntefli með erfiðismunum.
Útlitið þótti því nokkuð dökkt því næst
skyldi leikið við sjálfa Íslandsmeistara
Fram. Var nú farið á stúfana og rætt við
ýmsa menn er til greina þóttu koma að
taka við þjálfun liðsins, en án árang
urs. En þá bar svo við að fyrrverandi
leikmanni ÍR og þjálfara, Gunnlaugi
Hjálmarssyni, var sagt upp störfum
sem þjálfara Fram, sömuleiðis vegna
ágreinings hans og leikmanna. Féllst
hann á að taka við ÍR-liðinu.
Öllum á óvart lögðu ÍR-ingar, nýlið
arnir í deildinni, svo Íslandsmeistara
Fram örugglega að velli með níu
marka mun, 23:14. Með því „kvitt
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En Gunnlaugur sló ekki til um leið
og ÍR-ingar buðu honum þjálfara
starfið. Hann gerði ákveðnar kröfur
til leikmanna og tók af þeim loforð.
„Ég gaf eitt loforð og þeir gáfu eitt.
Ég gaf það loforð að ég myndi ekki
særa skegg mitt eða hár nema ÍR yrði
áfram í 1. deild og þeir gáfu mér það
loforð að þeir sæktu ekki Glaumbæ
nema þegar ég gæfi leyfi til þess.
Þeir féllust fúslega á það en ÍR gekk
þá undir nafninu ÍR Wednesday því
strákarnir unnu ekki leiki nema á
miðvikudögum. Það þýddi ekkert
fyrir þá að spila á sunnudögum,“ sagði
Gunnlaugur, en það orð fór af leik
mönnum að þeir stunduðu skemmt
analífið um helgar af meiri festu en

handboltann. Glaumbær var þeirra
heimavöllur á djamminu og í virðing
arskyni hékk mynd af deildarmeist
urunum 1970 uppi á einum bar hússins.
Var hún og það eina sem brann ekki
er skemmtistaðurinn brann til kaldra
kola. Gárungarnir, sem kölluðu liðið
m.a. „Vínardrengjakórinn“, segja að
ekki hafi kviknað í myndinni því liðið
hafi verið svo blautt!
Í liðinu voru miklir persónuleikar, svo
sem Þórarinn Tyrfingsson, síðar yfir
læknir SÁÁ, Vilhjálmur Sigurgeirsson,
Ágúst Svavarsson, Brynjólfur Markús
son og Ásgeir Elíasson, síðar landsliðs
þjálfari í fótbolta, að öðrum ólöstuðum.
Allt afburðaleikmenn en hver með sín
sérkenni og af þeim til margar sögur.
Þannig segir sagan að Vilhjálmur hafi
farið alveg nýjar leiðir við upphitun
fyrir leik. Mýkti sig aldrei upp með lík
amsæfingum eða léttu hlaupi. Heldur
hafi látið duga að setjast á næsta mið
stöðvarofn og kveikt í Camel-vindlingi
til að tryggja hita bæði innvortis og
útvortis!
Þá segir ólyginn að Ásgeir Elíasson hafi
verið með svo fínlegar hendur að hann
hafi alltaf þurft að nota kvennabolta á
æfingum! Ásgeir var annars ótrúlegur
afreksmaður og ótrúlega þrekmikill
sem ráða má af því að í einum leik
Íslandsmótsins þótti hann potturinn
og pannan í leik liðsins. Leikurinn fór
fram á sunnudagskvöldi en hann hafði
leikið heilan utanhússknattspyrnuleik
samdægurs og annan daginn áður!

Talið skemmtilegasta lið
mótsins
Gunnlaugur segir að þetta ÍR-lið og
liðið sem kom upp úr 2. flokki um
miðjan sjötta áratuginn hafi verið
einhver skemmtilegustu handknatt
leikslið sem Ísland hafi átt. Liðið sótti
fast á er á leið mótið og var af mörgum
talið eitt sterkasta og tvímælalaust það
skemmtilegasta í lok keppninnar. Með
örlítilli heppni hefði það allt eins getað
farið með sigur af hólmi í mótinu.
Þannig upplifðu FH-ingar martröð í
fyrri leik liðanna í mótinu, 3. febrúar
1971, að sögn Vísis. Komu þeir sig
urvissir til leiks en ÍR-ingar höfðu hitt
á óskastund sína. Var það e.t.v. vegna
þess að þeir mættu til leiks í nýjum bún
ingum, West Ham-búningum eins og
gárungarnir sögðu því þeir voru eins
og keppnisgalli enska fótboltaliðsins,
vínrauðir og ermar ljósbláar. Leikurinn
gekk vel allt frá fyrstu mínútu, var vel
leikinn og skemmtilegur. Jafnt var á
flestum tölum og liðin skiptust á að
komast yfir. FH hafði yfir í hálfleik,
12:10, en undir lokin höfðu ÍR-ingar
náð tveggja marka forystu. Hræddu
þeir Hafnfirðingana eftirminnilega
sem þó reyndust sterkari í lokin og
knúðu fram 22:19 sigur. Vísir og
Morgunblaðið sögðu aðeins óheppni
því að kenna að ÍR-ingar unnu ekki
leikinn. Bæði blöðin sögðu jafntefli
hafa verið réttlátari úrslit. Tíminn
sagði reyndar FH-inga geta þakkað
dómurunum sigurinn, einkum öðrum
þeirra er gefið hefði FH þrjú mörk á
mikilvægum augnablikum.
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Þórarinn Tyrfingsson leik
maður með meistaraflokki
1963-1983 og formaður
handknattleiksdeildar.
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Blöðunum bar saman um á þessu
stigi að ÍR-ingar gætu unnið hvaða
lið sem væri. Morgunblaðið sagði það
varla leika á tveim tungum að Valur
og FH hefðu bestu liðin í 1. deild, en
bætti við að ÍR-liðið væri að margra
áliti hins vegar það skemmtilegasta.
Leikmennirnir hefðu mikla ánægju
af þátttöku sinni í íþróttinni. Leikur
FH og ÍR væri einn sá skemmtilegasti
í mótinu og andinn á áhorfendapöll
unum líkastur því sem um jafnan
landsleik hefði verið að ræða. Í síðari
hálfleik heyrðist varla mannsins mál
fyrir hvatningarópum á báða bóga og
það varð ekki síst til að setja mikinn
hraða og spennu í leikinn. Vilhjálmur
Sigurgeirsson og Jóhannes Gunnarsson
voru sagðir hafa átt sinn besta leik um
veturinn; Vilhjálmur sagður meira að
segja sjaldan hafa verið eins frískur og
ákveðinn og að þessu sinni en hann
skoraði átta mörk.
ÍR-liðið varð fyrir mikilli blóðtöku er
lykilmaðurinn Ágúst Svavarsson fing
urbrotnaði á æfingu nokkrum dögum
seinna. Við það fækkaði skiptimönnum
og varð oft fátæklegt á varamanna
bekk liðsins. Fremur en að deyfa liðið
stappaði óhappið í það stálinu. Höfðu
ÍR-ingar yfir, 15:13, í næsta leik, gegn
Víkingi, er mínúta var til leiksloka
og voru farnir að fagna sigri. Misstu
þeir hins vegar knöttinn tvisvar það
sem eftir var og þurftu að sætta sig við
15:15 -jafntefli er Jón Hjaltalín jafnaði
úr vítaskoti eftir leiktíma. Gífurlegur
áhugi var nú orðinn fyrir handknatt
leik og Laugardalshöll yfirfull af áhorf
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endum en um 3.500 manns fylgdust
með leik liðanna. ÍR-liðið þótti leika af
miklu öryggi allan leikinn og sú mikla
spenna sem var í leiknum virtist þeim
ekki til baga. ÍR lék mjög góða vörn og
markvarsla Guðmundar Gunnarssonar
í góðu lagi en hann varði vel seinni
hluta vetrar og átti heldur betur eftir
að koma við sögu.

Léku áberandi betur á
miðvikudögum!
Morgunblaðið hrósaði ÍR og sagði að
vörnin hefði aldrei verið eins góð og
í þessum leik, leikmennirnir mjög
ákveðnir en aldrei grófir. Sérstaka
athygli vakti varnarleikur Ólafs
Tómassonar sem var mjög vakandi og
ákveðinn í gæslu sinni á Jóni Hjaltalín
sem keyptur var í leikinn frá Svíþjóð
sem og fleiri leiki Víkinga þennan vetur.
En blaðið hafði einnig tekið eftir því
og sagði að svo einkennilegt sem það
virtist ættu ÍR-ingar mun betri leiki á
miðvikudögum en sunnudögum!
Og það dró heldur betur til tíðinda í
næsta miðvikudagsleik ÍR, 24. febrúar
1971, en þá lagði ÍR Val að velli, 24:15.
Morgunblaðið sagði úrslitin sanngjörn,
allt frá fyrstu mínútu til hinnar síð
ustu hefði ÍR verið betri aðilinn en
í hálfleik stóð 13:7. Leiksins verður
lengi minnst og fór hann á spjöld
handknattleikssögunnar sakir þess
að Guðmundur Gunnarsson var eins
og töframaður í markinu og varði sjö
vítaskot Valsmanna af níu. „Vindmylla
í marki ÍR“, sagði Vísir og birti skop
teikningu í stíl af Guðmundi í markinu.

Markvörðurinn var sem töframaður
sagði blaðið og sagði markvörsluna hafa
átt sinn þátt í stórsigri ÍR á Val.
„Valsvélin hrundi“ sagði Tíminn og
dásamaði hversu auðveldlega og létt
ÍR-ingar hefðu lagt risana að velli. Var
þetta eftirminnilegasti leikur mótsins
fyrir alla viðstadda. Ekki bara bók
arhöfund sem var í hópi stuðnings
manna ÍR í stúkunni og gleymir aldrei
markvörslu Guðmundar. „Leikmenn
ÍR spiluðu hver annan upp, ef svo má
að orði komast, og fögnuðu hverju
skoruðu marki innilega. Og að leiks
lokum braust út alda gleði og fagnaðar
meðal leikmanna liðsins og áhangenda
þess í Laugardalshöllinni, en þeir voru
fjölmargir,“ sagði Morgunblaðið. Og
bætti við að sennilega væri langt síðan
að úrslit leiks í 1. deild hefðu komið
svo á óvart. ÍR-liðið hefði sýnt þann
besta leik sem þeir hefðu nokkru sinni
náð. Einna mesta furðu hefði vakið
hvað þeim tókst að halda sama „tem
póinu“ allan leikinn. Skynsamlegar
innáskiptingar þjálfarans, Gunnlaugs
Hjálmarssonar, hefðu átt mikinn þátt
í því.
Sigur ÍR setti aldeilis strik í reikning
inn í Íslandsmótinu, kostaði í raun Val
Íslandsmeistaratitilinn. Vegna sigurs ÍR
á Val kom um síðir til hreins úrslita
leiks Vals og FH sem þeir síðarnefndu
unnu. Með sigrinum sluppu ÍR-ingar
að sama skapi úr fallhættu og var það
þeim kærkomnara en hverjir meist
ararnir yrðu.

Ágústi Svavarssyni var strítt á því eftir
leikinn við Val að greinilegt væri að
liðið kæmist mæta vel af án hans. „Ekki
aldeilis,“ var svar leikmannsins hávaxna
og mestu skyttu ÍR, sem setið hafði

nokkra leiki á skiptimannabekknum
með handlegg í gifsi. „Ég er vernd
argripur liðsins og alveg ómissandi.“
Og segja má að ÍR-ingar hafi hefnt
fyrri leiksins gegn Valsmönnum, sem
blöðin voru ekki hrifin af. „Handbolti
eða hnefaleikar?“ spurði Þjóðviljinn
eftir þann leik og Tíminn sagði að bar
ist hefði verið með kjafti og klóm en
ÍR-ingar kynnu ekki þá list sem Vals
arar hefðu tekið upp, að leika fast og
brjóta rétt – eða eins og dómararnir
leyfðu í hvert skipti. Fengu dómararnir
á baukinn og voru sakaðir af Vísi um
að hafa gefið Val sigur á ÍR með því að
líta framhjá brotum Valsmanna. Birti
blaðið m.a. mynd af Ásgeiri Elíassyni
í skrúfstykki tveggja varnarmanna
Vals. Þótt vont sé öðrum um ósigur
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3. flokkur karla 1971.
Aftari röð frá vinstri:
Brynjólfur Markússon
þjálfari, Hákon
Bjarnason, Guðmundur
Björgvinsson, Georg
Már Sverrisson, Jón
Magnússon, Hörður
Hákonarson, óþekktur og
Júlíus Hafstein formaður.
Fremri röð frá vinstri:
Sighvatur Kristjánsson,
Björn Guðmundsson,
Sigurður Árnason,
Guðlaugur Guðlaugsson
og Sigurður Pétursson.
Á myndina vantar Úlfar
Steindórsson.
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sinn að kenna mætti ætla að eitthvað
væri til í að dómarar hefðu gert Val
leikinn léttan svo sammála voru blöðin.
Morgunblaðið tók undir gagnrýnina
og sagði dómgæsluna hafa verið eins
og hún gæti slökust orðið.

Meistaraflokkur karla
1974.
Aftari röð frá vinstri:  
Ásgeir Guðlaugsson,
Guðmundur Jónsson,
Sigtryggur Guð
laugsson, Brynjólfur
Markússon, Þórarinn
Tyrfingsson, Ágúst
Svavarsson, Sigurður
Svavarsson, Hörður
Hákonarson, Ólafur
Tómasson, Steinn
S. Öfjörð, Þórarinn
Eyþórsson þjálfari
og Hákon Bjarnason
formaður.
Fremri röð frá vinstri:
Sigurður Ágúst
Sigurðsson, Ásgeir
Elíasson, Guðjón
St. Marteinsson,
Brynjar Jakobsson,
Gunnlaugur
Hjálmarsson, Birgir
Guðmundsson, Bjarni
Hákonarson, Hörður
Árnason og Úlfar
Samúelsson.

ÍR tryggði úrslitaleik sem
deildin auðgaðist verulega á
Lokaleikurinn var gegn FH og aftur
máttu Hafnfirðingar hrósa happi með
sigur og fá þannig að leika til úrslita
við Val, sem ÍR lagði í næstsíðustu
umferð. Jafntefli hefði verið sann
gjarnari úrslit, bar blöðunum saman
um, en FH-ingar hurfu á braut með
bæði stigin eftir að sigur þeirra hafði
hangið á bláþræði. Höfðu þeir allt að
vinna eftir fyrrnefndan sigur á Val en
áttu oft á tíðum einkar erfitt með að
finna smugur í góðri vörn ÍR.
Sóknarleikur var þó sterkari hlið liðs
ins og mun skemmtilegri, einkum eftir
að þar uppgötvaðist ágætur kraftur,
Jóhannes Gunnarsson. Vísir sagði
seiglu ÍR-inga einstaka og ætti það að
vera ánægjuefni næsta þjálfara að taka
við slíkum mönnum, ef þeir reyndust
reglusamir við æfingar og ástundun
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alla við leikinn. Lið sem ætti að setja
stefnuna á Íslandsmeistaratignina
næsta vetur, sagði blaðið.
Tíminn fullyrti í sinni frásögn að dóm
ararnir hefðu lokað augunum fyrir
augljósu vítakasti á FH-inga á síð
ustu sekúndum leiksins. En með því
hefðu þeir reyndar fært 1. deildinni 250
þúsund krónur þar sem efna þyrfti til
aukaleiks um meistaratignina!
Á endanum varð ÍR í 5. sæti á Íslands
mótinu 1971 eftir mjög erfiða byrjun.
Setti það mest allra liða strik í reikn
inginn í mótinu og hefði verðskuldað
sæti ofar á töflunni. Sýndi að það gæti
lagt hvaða lið sem var að velli og segja
má að ÍR hafi haft meistaratitilinn af
Valsmönnum í vítavörsluleiknum
mikla. Vonir þeirra um að ÍR legði FH
í lokaleiknum brugðust og FH-ingar
unnu síðan titilinn með því að vinna
Val 12:10 í aukaleiknum.
Gunnlaugur vildi engu spá um veturinn
1971–72 í samtali við Morgunblaðið
við upphaf mótsins. Sagði liðið ekki
hafa litið nógu vel út á æfingum hjá
sér undanfarna mánuði; yngri menn
irnir sem væru að koma inn í það féllu
ekki nægilega vel inn í hópinn enn sem
komið væri. Hann var einnig skráður
sem leikmaður en var ekki bjartsýnn
á að áhorfendur ættu eftir að sjá hann
í keppnisbúningi. Hugurinn stæði
til þess að leika en það færi eftir því
hvernig liðinu gengi í mótinu hvort
af því yrði. Hann var spurður hvort
hann saknaði þess að vera í eldlínunni

á vellinum. „Jú, óneitanlega geri ég
það, en það er nú svo, að þar sem það
er erfitt að fá menn í það skítverk að
vera þjálfari verður einhver að fórna
sér í það starf.“

aði því sem bjargað varð“ sagði í
fyrirsögn í Tímanum eftir sigurleik
ÍR á KR. Sagði að „stórar krumlur“
Þórarins Tyrfingssonar hefðu gert
út um KR-inga sem reynt hefðu að
svæfa ÍR-inga með hægum leik sínum.

Gunnlaugur talaði heldur enga tæpi
tungu er hann var spurður hver væri
helsti munurinn á handknattleik haustið
1971 og þegar hann var upp á sitt besta.
„Munurinn er sá að leikmenn leggja
ekki eins hart að sér og gera meiri
kröfur til forráðamanna félaganna og
þjálfara en sjálfra sín.“
Á leiktíðinni 1971–72 voru auglýsingar
á búningum handknattleiksmanna
leyfðar. ÍR-ingar létu þar ekki sitt eftir
liggja og mættu í byrjun Íslandsmótsins
með Loftleiðanafnið þvert yfir brjóst
kassann á búningum sínum.
Og ekki þurfti lengi að bíða eftir
að Gunnlaugur léki með ÍR-liðinu.
Hann hitaði upp strax fyrir fyrsta leik
í Íslandsmótinu en kom þó ekki inn
á. Það gerði hann hins vegar strax í
öðrum leik. „Gunnlaugur lék nú með
og styrkti lið ÍR mikið, einkum í vörn,“
sagði Vísir. Gunnlaugi „var óspart
fagnað er hann kom inn á fjalirnar í
Höllinni aftur. Hann reyndi sjálfur
lítið að skjóta en lét boltann ganga og
þess þarf með í þessu liði, því einstaka
menn eru stanslaust að stoppa og góna
í allar áttir“, sagði Tíminn.
Blaðamenn voru ekki með neina
loðmollu í skrifum sínum um leiki á
þessum árum. „Hrammurinn bjarg

Skoraði Þórarinn níu af 19 mörkum
ÍR. Og einn leikmaður ÍR vakti athygli
Tímans um veturinn, Hörður „litli“
Árnason. „Oft er sérlega gaman að
fylgjast með honum þegar hann læðir
sér framhjá risunum á línunni. Þar
fer hann um eins og ballettdansari,“
sagði Tíminn.
Gunnlaugur Hjálmarsson átti greini
lega nóg eftir því eitt blaðanna heimt
aði hann aftur í landsliðið að lokinni
viðureign ÍR og Fram í janúar 1972.
Hann velgdi hinum gömlu félögum
sínum hjá Fram heldur betur undir
uggum, skoraði sex mörk og lék betur
en nokkur annar á vellinum. Var inni
á í 55 mínútur af 60 og potturinn
og pannan í leik ÍR-inga sem þóttu
óvenju frískir og ákveðnir en klaufar
að tapa, 15:17.
Um miðjan febrúar urðu þau tímamót
að ÍR vann Hauka í fyrsta sinn frá
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því í úrslitaleiknum í Íslandsmótinu
1946. Leikurinn fór fram í troðfullri
Laugardalshöll og komust færri að en
vildu en sama kvöld kepptu einnig
Fram og FH.

2. fl. karla 1971.
Aftari röð frá vinstri:
Brynjólfur Markússon
þjálfari, Hörður
Hákonarson, Bjarni
Hákonarson, Jón
Magnússon, Hörður
Hafsteinsson, Sigurður
Ágúst Sigurðsson,
Hörður Níelsson
og Júlíus Hafstein
formaður.
Fremri röð frá vinstri:
Úlfar Samúelsson,
óþekktur, Guðlaugur
Guðlaugsson, Hörður
Árnason og Sigurjón
Högnason.

Viðureignin varð æsispennandi og
skemmtileg. Barátta upp á líf og dauða
hjá báðum frá fyrstu mínútu. Mikið
var í húfi, Haukar urðu að sigra til
að halda sér í deildinni og ÍR nægði
jafntefli til að tryggja sig gegn falli.
Haukar jöfnuðu seint í leiknum, 16:16,
og fengu tækifæri til að sigra en skutu
af bráðlæti úr vonlitlu færi. Nýliðinn
Þórhallur Guðmundsson, markvörður
ÍR, varði en missti knöttinn aftur fyrir
sig og dansaði hann á þverslánni góða
stund. Féll síðan í hendur hans og sendi
hann beint á Brynjólf Markússon, sem
laumast hafði einn fram á meðan aðrir
biðu spenntir eftir því hvað úr skotinu
yrði. Hann átti greiðan aðgang upp að
marki og skoraði um leið og flautan
gall, 17:16. Haukarnir voru því fallnir
en ÍR hélt velli.
ÍR hafnaði í fimmta sæti í mótinu af
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sjö liðum. Vann tvo leiki, gerði þrjú
jafntefli og tapaði sjö leikjum, skoraði
209 mörk en fékk á sig 229. Vilhjálmur
Sigurgeirsson var markahæstur leik
manna mótsins frá vítapunkti, skoraði
úr flestum vítum í mótinu eða 29.
ÍR var „prúðasta“ lið deildarinnar,
missti aðeins menn út af í 12 mínútur
í þær 720 sem hvert lið lék. Skiptust
þær á fimm leikmenn.

Guðmundur Jónsson, sem var fyrirliði,
Ásgeir Elíasson, Gunnar Haraldsson,
Hilmar Sigurðsson, Hörður Þór
Hafsteinsson, Hörður Hákonarson,
Jón Þ. Magnússon, Ólafur Tómasson,
Ómar Garðarsson, Sigurður Ágúst
Sigurðsson, síðar formaður handknatt
leiksdeildarinnar og sonur Sigurðar
Gunnars Sigurðssonar formanns ÍR
1965-‘72, og Örn Bragason.

Flutningurinn í Breiðholt
breytti miklu

Við upphaf Íslandsmótsins 1972–73 var
á það minnt í blöðum að ÍR-liðið hefði
þótt ungt og efnilegt í mörg ár. Spár um
mikinn frama hefðu ekki ræst. Alltaf
hefði herslumun vantað. Enn hefði ÍR
skemmtilegu liði á að skipa og væri
sóknarleikur sterkasta hlið þess. Liðið
fékk óskabyrjun í Íslandsmótinu, vann
fyrstu tvo leikina, lagði þá að velli KR
og síðan Ármann. Í þeim seinni varði
Geir Thorsteinsson stórkostlega í byrjun
leiks. Hvert langskot og línuskot sem
að markinu kom varði hann og hélt
hreinu fyrstu 14 mínúturnar.

Mikil aðstöðumunur varð fyrir hand
knattleiksmenn ÍR eftir flutning
félagsins í Breiðholt sumarið 1970.
Félagsleg aðstaða var þar þó af skornum
skammti framan af og stóð deildum
fyrir þrifum, helst var að skjóta á fundi
í búningsklefum. Æfingaaðstaðan
í íþróttahúsi Breiðholtsskóla skipti
hins vegar sköpum. Sagði það til sín í
aukinni aðsókn að æfingum og góðum
árangri á komandi árum.
Meistaraflokkur ÍR varð sigurvegari 2.
deildar Íslandsmótsins í handknattleik
síðla vetrar 1970, rétt fyrir flutninga í
Breiðholtið. Fyrstu Íslandsmeistarar ÍR
eftir flutninginn varð 1. flokkur, sem
vann bæði Íslands- og Reykjavíkurmótið
1973. Nokkrir leikmenn þess voru
komnir yfir sitt besta í meistaraflokki;
voru að „leika sig niður“, en aðrir áttu
eftir að láta þar að sér kveða.
Í þessu meistaraliði voru markverð
irnir Hákon Örn Arnþórsson, Guð
mundur Gunnarsson og Geir B.
Guðmundsson, útileikmennirnir

Varnarjaxlinn og línumaðurinn lipri
Ólafur Tómasson hafði sínar skýringar
á gengi liðsins. Það hefði ekki tapað
leik frá því hann tók við hlutverki fyr
irliða þess. Áratug áður, 1963, lék hann
sinn fyrsta leik með meistaraflokki ÍR,
þá aðeins 16 ára gamall. Félagar hans
sögðu að best væri að Ólafur væri fyr
irliði liðsins framvegis því að þá töpuðu
þeir ekki leik í 1. deild. Það gekk þó
ekki alveg eftir og í mótslok varð hlut
skipti þess fimmta sætið af átta þriðja
árið í röð. Enn vantaði herslumuninn
til að vera í toppslagnum. Einu sæti

neðar varð ÍR-liðið 1974. Það þótti
berjast af meiri krafti og sýna meiri
leikgleði en í langan tíma og leika
á köflum fyrirtaks handknattleik í
Reykjavíkurmótinu um haustið. „Ekki

er ósennilegt að í vetur renni loks upp
tími ÍR-liðsins, sem lengi er búið að
vera efnilegt, en hefur ekki náð því út
úr leik sínum sem af því hefur verið
vænst,“ sagði Tíminn. Það fór á annan
veg því fljótlega seig á ógæfuhliðina.
Varð ÍR í áttunda og neðsta sæti 1975
og féll eina ferðina enn í 2. deild.

Hópur handknatt
leiksmanna í nýju og
glæsilegu íþróttahúsi
Breiðholtsskóla.

Eins og sex árum fyrr varð viðdvölin
í 2. deild aðeins eitt ár því hana unnu
ÍR-ingar strax árið eftir, 1976, hlutu
24 stig af 28 mögulegum. Næstu tvö
ár, 1977 og 1978, varð liðið í fimmta
og fjórða sæti af átta liðum.

Í toppslagnum 1978 lengi vel
Ekkert var öruggt í 1. deildinni vet
urinn 1977–‘78, leikir flestir spennandi
og úrslit þegar í mörgum orðin óvænt.
Skerfur ÍR-inga í þeim efnum var
talsverður, sérstaklega á útmánuðum.
Lengst af voru ÍR-ingar þátttakendur í
tvísýnum og hörðum toppslag í 1. deild
inni þennan vetur. Þeir hafa löngum
haft eitthvert tak á Valsmönnum en
þóttu samt koma á óvart með því að ná
437

Ólafur Tómasson, leik
maður með meistaraflokki
1964–1982.
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stigi af Íslandsmeisturum Vals þegar
liðin mættust í fjórðu umferð. Leiknum
lauk með jafntefli 16:16 eftir að Valur
hafði haft yfir 8:7 í leikhléi. Eins og
leikurinn þróaðist hefði það ekki verið
ósanngjarnt að ÍR fengi bæði stigin í
leiknum en slök dómgæsla bitnaði mun
meira á ÍR-ingum en Valsmönnum,
sagði Morgunblaðið.
Valsmenn höfðu með þessu tapað
fimm stigum í fjórum fyrstu leikjum
sínum og möguleikar á því að þeir
héldu Íslandsmeistaratitlinum þóttu
minnka með hverjum leik.
„Varnarleikurinn var mjög góður og
það var hann sem færði ÍR-ingum
annað stigið, en sóknarleikurinn var
ákaflega bitlaus og einhæfur. Það

Hópur handknatt
leiksmanna í íþrótta
húsi Breiðholtsskóla
1976.

hlýtur að vera fátítt að dæmd sé leiktöf
á lið þegar það er einu marki undir,
tveimur mínútum fyrir leikslok, eins
og gerðist hjá ÍR í gærkvöldi,“ sagði
Morgunblaðið einnig.
„Mér gat ekki mistekist,“ sagði Vil
hjálmur Sigurgeirsson við Tímann
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eftir að hafa skorað jöfnunarmark ÍR
úr vítakasti þegar 19. sek voru til leiks
loka. Valsmenn voru yfir 16:14 þegar
þrjár mínútur voru til leiksloka – þá
skoraði Bjarni Bessason gott mark og
þegar 19 sekúndur voru til leiksloka
skoraði Vilhjálmur jöfnunarmarkið.
„Hann sýndi mikið öryggi og skot hans
hafnaði óverjandi í neti Valsmanna,“
sagði Tíminn.

Gerðu Víkingum, FH og Fram
líka skráveifu
ÍR-ingar gerðu Víkingum og skráveifu
í toppslagnum í deildinni er þeir náðu
einnig jafntefli á elleftu stundu, 18:18.
„Sigurður Svavarsson var hetja ÍRliðsins,“ sagði Tíminn í fyrirsögn um
leikinn en Sigurður fiskaði vítakast
– með hjálp dómaranna sagði blaðið
– þegar þrjár sekúndur voru til leiks
loka og skoraði sjálfur örugglega úr
því. „Auðvitað var ég yfir mig hrif
inn, þegar ég fékk vítakast svona
rétt fyrir leikslok,“ hefur blaðið eftir
Sigurði. Tæpri mínútu fyrir leikslok
náðu Víkingar tveggja marka forystu,
18:16, og möguleikar ÍR-inga virtust
litlir. Þrátt fyrir mótlætið gáfust þeir
ekki upp og hið ótrúlega gerðist, þeim
tókst að jafna úr tveimur vítaskotum
sem Sigurður tók.
Morgunblaðið sagði að leikurinn myndi
lengi í minnum hafður og þá sérstak
lega fyrir vitleysur þær sem leikmenn
beggja liða og ekki síður dómarar
leiksins gerðu sig seka um. „Er leið á
leikinn varð varla heil brú í störfum
dómaranna, fyrst högnuðust Víkingar

á öllum vafasömum atriðum, en síð
asti vítakastsdómurinn í leiknum var
hrein gjöf til ÍR-inga. Hneyksli, sögðu
áhorfendur í Laugardalshöllinni, en
e.t.v. aðeins sanngjörn uppbót á það
sem af ÍR-ingum hafði verið tekið
fyrr í leiknum,“ sagði blaðið. Og bætti
við að ef litið væri á lið Vikings og
ÍR væri furðulegt að Víkingar, með
landsliðsmenn í nær hverri stöðu,
skyldu eiga í brösum og aðeins ná
jafntefli. Enginn leikur ynnist þó fyr
irhafnarlaust og á því hefðu Víkingar
fengið að kenna. „ÍR er baráttulið og
hugmyndaríkum leikmönnum eins og
Ásgeiri Elíassyni og Bjarna Bessasyni
má aldrei sleppa. Einmitt þessir leik
menn voru Víkingum erfiðastir, en
Sigurður Svavarsson gerði engar vit
leysur í vítaköstunum í lok leiksins,“
sagði blaðið en Sigurður skoraði þrjú
síðustu mörk ÍR, öll úr víti.

ÍR-ingar komu ákveðnir til leiks og
höfðu yfirhöndina allan tímann. Jókst
munurinn eftir því sem lengra leið á
leikinn og sjö marka sigur ÍR, 23:16,
sagði allt um gang hans. Jens Einarsson
átti drjúgan þátt í sigrinum stóra með
frábærri markvörslu en m.a. varði
hann þrjú vítaköst.

Sigurganga ÍR heldur áfram
Eftir sex umferðir af 14 var ÍR í þriðja
sæti með sjö stig, einu á eftir FH og
þremur á eftir Víkingi. Öll liðin í 1.
deild höfðu tapað stigum. Í sjöttu
umferðinni lögðu ÍR-ingar FH-inga
örugglega 23:16 en höfðu áður gert
jafntefli við Val og Víking. Og með
28:24- sigri á Fram í sjöundu umferð,
hálfnuðu móti, hafði ÍR blandað sér af
alvöru í toppbaráttuna. Var með níu
stig eða jafnmörg og FH og einu færra
en Víkingur sem var í efsta sætinu.
Að náðu jafntefli við Val og Víking
gerðu ÍR-ingar sér lítið fyrir og unnu
yfirburðasigur á FH-ingum sem fram
að því höfðu ekki tapað stigi í mótinu.

Þegar hér var komið sögu höfðu ÍRingar verið drjúgir að hala inn stig,
fengið sex úr fjórum síðustu leikjum
sínum. Jafntefli gegn Íslandsmeisturum
Vals, síðan gegn Víkingi – og sigrar
gegn FH og Fram. Það þótti sann
færandi árangur. „ÍR-ingar léku sér
að Fram eins og köttur að mús,“
sagði Tíminn og sagði Framliðið hafa
verið auðvelda bráð í gini ÍR-inga. Og
Dagblaðinu þótti sigur ÍR gegn Fram
næsta öruggur og auðveldur. „ÍR virt
ist bókstaflega ætla að kaffæra Fram
– komst fljótlega í 6:3, síðan skoruðu
leikmenn ÍR hvert markið af öðru
– breyttu stöðunni í 14:5. Eftir örugga
forustu ÍR slökuðu leikmenn liðsins
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2. flokkur karla Partilla
Cup 1978.
Aftari röð frá vinstri:
Gústaf Karlsson,
Ólafur Vilhjálmsson,
Hans Henttinen, Pétur
Valdimarsson og Hafliði
Halldórsson.
Fremri röð frá vinstri:
Bergþór Jónsson, Einar
Svavarsson, Ásgrímur
Friðriksson og Jóhann
Gunnarsson.
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á – og Fram náði aðeins að minnka
muninn fyrir leikhlé, en staðan í leik
hléi var 17:10 ÍR í vil,“ sagði Dagblaðið
um leikinn. Blaðið sagði ÍR hafa á
að skipa jöfnum leikmönnum, aðal
áherslan væri lögð á varnarleikinn.
Þar væru fyrir sterkir leikmenn og að
baki þéttri vörn markvörðurinn Jens
Einarsson sem hefði sýnt hvern stór
leikinn á fætur öðrum.

Meistaraflokkur karla
1977.
Aftari röð frá vinstri:  
Ingólfur Óskarsson,
Bjarni Bessason,
Sigurður Svavarsson,
Sigurður Reynir
Gíslason, Guðmundur
Þórðarson, Ólafur
Tómasson og Hákon
Bjarnason formaður.
Fremri röð frá vinstri:
Bjarni Hákonarson,
Ársæll Hafsteinsson,
Ingimundur Guð
mundsson, Kristinn
Pedersen, Vilhjálmur
Sigurgeirsson
og Brynjólfur
Markússon.

„Greinilegt er að ÍR-ingar munu
blanda sér í baráttuna um toppinn í
1. deildar keppninni í handknattleik
í vetur. Lið þeirra eflist með hverjum
leik. Varnarleikur og markvarsla liðs
ins er með því besta sem sést í deild
inni um þessar mundir, þá er og mikil
breidd í liðinu þar sem samleikur eldri
og yngri leikmanna liðsins skilar sér
mjög vel. ÍR-liðið verður ekki auð
unnið ef það leikur jafn vel og á móti
Fram,“ sagði Morgunblaðið á þessum
tímamótum. Það sagði ÍR-inga hafa
farið á kostum, einkum er þeir tóku
rispu eftir að tíu mínútur voru liðnar
og breyttu stöðunni úr 4:3 í 14:5. Mörg
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markanna skoruðu þeir úr hraðaupp
hlaupum. Sagði blaðið ÍR-liðið hafa
komið verulega á óvart í fyrri hluta
Íslandsmótsins og fróðlegt yrði að
fylgjast með framhaldinu.
Morgunblaðið leitaði álits leikmanna
úr fimm efstu liðunum er Íslandsmótið
var hálfnað en þau voru þá öll í topp
slagnum. Gunnar Einarsson mark
vörður Hauka sagði sitt lið og ÍR-inga
hafa komið mest á óvart, sýnt góða
leiki og komið sterkt frá mótinu. Jón
Karlsson Valsmaður og fyrirliði lands
liðsins sagði ÍR-liðið hafa komið mest á
óvart hvað getu snerti. Jens Einarsson
sagði að ÍR-liðið yrði örugglega í topp
baráttunni. Handknattleikurinn væri
kerfisbundnari en áður, en það þyrfti
ekki að þýða að hann væri leiðinlegri.
Hins vegar vantaði tilfinnanlega lang
skyttur en ÍR-ingar höfðu fyrir mót
orðið að sjá á eftir stórskyttunni Ágústi
Svavarssyni til Svíþjóðar þar sem hann
varð meistari með liði sínu, Drott, á
fyrsta ári. Var hann markahæstur leik
manna liðsins með 134 mörk og þriðji
markahæsti í deildinni.

Duttu úr toppslagnum vegna
fjögurra tapleikja í röð
Ekki rættust vonir Jens markvarðar
því eftir frábæra frammistöðu á fyrri
helmingi keppnistíðar tók nú að fjara
undan ÍR-liðinu. Átti það á brattann að
sækja um síðir og þurfti að hafa fyrir
því að halda sæti í deildinni.
Byrjuðu þeir á því að tapa 14:15 fyrir
Haukum í Laugardalshöll í mjög jöfn

um og æsispennandi en ákaflega hörðum
leik, en í hálfleik stóð 8:8. Sigurmarkið
skoruðu Haukar á síðustu sekúndum.
Ekki voru menn á eitt sáttir um hvort
boltinn hefði farið inn fyrir marklínuna
eða ekki. Jens varði skotið en knött
urinn hafnaði uppi í þverslá og þaðan
þeyttist hann í stöngina og skoppaði
svo niður á marklínu. Dómararnir
dæmdu markið gilt án þess að hika og
við það sat. Svo mjótt var á munum að
á síðustu sekúndum leiksins átti Bjarni
Bessason þrumuskot að marki Hauka
en heppnin var ekki með honum, því
það skall í stönginni. Þar með urðu
ÍR-ingar að sjá eftir báðum stigunum
til Hauka sem gengu sigri hrósandi af
leikvelli eftir að hafa stigið trylltan sig
urdans á fjölum Laugardalshallarinnar.
Markvarsla Jens þótti Morgunblaðinu
það góð að blaðið sagði sanngjarnt að
hann fengi tækifæri til að spreyta sig
með landsliðinu. Að því kom síðar og
varði hann þá oft stórvel.
Við þetta tap þyngdist róðurinn fyrir
ÍR-inga. Þeir voru samt í þriðja sæti
með níu stig. Haukar voru komnir með
sama stigafjölda en FH var efst með 11
stig og Víkingur 10. Og framundan var
helgi um miðjan mars sem snerist upp í
hálfgerða martröð. Á laugardegi tapaði
ÍR fyrir Ármanni 18:22 og á mánudegi
fyrir Fram 20:22. Þrír tapleikir í röð
voru því staðreynd. Þessi úrslit hleyptu
mikilli spennu í fallbaráttuna og það
merkilega var að ÍR blandaðist nú í
hana, var reyndar í fimmta sæti en fallið
úr toppslagnum. Fram var með sama
stigafjölda í sjötta sæti og KR með sex

stig og Ármenningar fimm. Haukar
voru efstir með 15 stig, Víkingur 14
og Valur og FH 11 stig hvort.
Og fjórða leikinn í röð máttu ÍR-ingar
sætta sig við ósigur, gegn Val sem fyrir
vikið eygði nú allt í einu möguleika á að
halda meistaratitlinum. Morgunblaðinu
þótti Valsliðið þó ekki sannfærandi í
leiknum og fullyrti að ÍR-ingar hefðu
verðskuldað a.m.k. annað stigið. Jafnt
var á tölum undir lok leiksins en síð
asti vonarneisti um jafntefli slokknaði
er Vilhjálmur stökk inn úr horni eftir
hraðaupphlaup á lokasekúndunum en
dæmd var á hann lína. Morgunblaðið
sagði að ÍR-liðið hefði leikið sterkan
varnarleik en sóknarleikurinn verið
máttlaus og tilþrifalítill. Vörn liðsins
væri góð, með þeim betri í deildinni.

ÍR-ingar kafsigldu KR-inga
Eftir þetta erfiða tímabil tók að rofa til
á ný hjá ÍR-ingum. Gjörsigruðu þeir
fyrst erkifjendur sína úr KR með 29
mörkum gegn 19 og náðu síðan jafn
tefli við topplið Víkings og FH í síðustu
tveimur umferðunum. Strax á fyrstu
mínútum leiksins gegn KR mátti sjá
fyrir hvort liðið bæri sigur úr býtum.
ÍR-ingar voru miklu frískari og léku
góðan varnarleik með Jens markvörð
sem besta mann. Dagblaðið sagði ÍRinga hafa leikið sinn besta leik um langan
tíma. KR-ingar hafi verið yfirspilaðir
og þeir hafi aldrei átt möguleika gegn
ÍR. „ÍR náði að sýna sitt rétta andlit
eftir heldur slaka leiki undanfarið – en
þess ber að geta að ÍR-ingar hafa verið
óheppnir, tapað naumt. Sóknarleikur
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ÍR var miklum mun betri en í und
anförnum leikjum og vörnin þétt – eins
og raunar oft áður með Jens Einarsson
í markinu,“ sagði blaðið.

Sigurður Ágúst
Sigurðsson leik
maður með meistara
flokki og formaður
handknattleiksdeildar.

ÍR-ingar hleyptu svo aukinni spennu
í toppslaginn er þeir gerðu 23:23-jafn
tefli í æsispennandi viðureign gegn
Víkingi í næstsíðustu umferð. Í lok
leiksins var Víkingum dæmt vítakast
en framkvæmd þess tafðist vegna
átroðnings yfirspenntra áhorfenda
inn á völlinn. Jens Einarsson gerði sér
lítið fyrir og varði skotið og tryggði
ÍR annað stigið í leiknum. Var gleði
ÍR-inga mikil, „engu líkara en þeir
hefðu orðið Íslandsmeistarar“ sagði
Morgunblaðið, og var Jens markvörður
tekinn og tolleraður.
Úrslitin þýddu að forysta Víkings í 1.
deildinni var aðeins eitt stig á Hauka
og áttu bæði eftir einn leik. Valur hafði
tapað jafnmörgum stigum og Haukar
en áttu tveimur leikjum ólokið. Sannar
lega spennandi endir á Íslandsmótinu
og liðin þrjú áttu öll möguleika á
titlinum.
„Víkingar eru að missa af lestinni í
keppninni um Íslandsmeistaratitilinn
í handknattleik eftir jafntefti gegn ÍR
í gærkvöldi,“ sagði Tíminn. Og bætir
við að þeir gætu sjálfum sér um kennt
að hafa tapað, hafi verið allt of bráðir
á lokamínútunum.
Það var greinilegt þegar í upphafi
leiks ÍR og Víkings að um hörkuleik
yrði að ræða. Bæði lið léku af miklum
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krafti bæði í sókn og vörn og varn
armenn ÍR-inga börðu hver annan
áfram með látum. Varnarleikurinn
hvarf þó í skuggann fyrir góðum sókn
arleik. Víkingar leiddu 13:9 í leikhléi
og höfðu áfram 2–4 mörk yfir fram
undir miðjan seinni hálfleikinn. En þá
bættu ÍR-ingar við sig. Komu framar
í vörninni og trufluðu Víkingana og í
sókninni léku þeir stíft upp á markið og
virtust svæfa Víkingana á tímabili.
ÍR-ingum tókst að jafna 21:21 þegar
átta mínútur lifðu af leiktímanum og
það sem eftir var leiksins skiptust liðin
á um að skora, Víkingar þó ávallt á
undan. Morgunblaðið sagði að þeir
Brynjólfur Markússon og Vilhjálmur
Sigurgeirsson hefðu verið bestir ÍR-inga
í sókninni, en í varnarleiknum voru
þeir hver öðrum betri, Bjarni Bessa
son, Sigurður Gíslason og Sigurður
Svavarsson. Sá síðarnefndi hefði einnig
átt góðan leik á línunni ásamt Ársæli
Hafsteinssyni, sem sýndi framfarir með
hverjum leik. Ekki mætti gleyma Jens
markverði sem öðrum fremur hefði
bjargað öðru stiginu.

Allir ánægðir með jafnteflið
Leikmenn FH og ÍR virtust allsæmi
lega ánægðir eftir að leik þeirra í loka
umferðinni næstsíðasta vetrardag lyktaði
með jafntefli, 21:21. Með því sluppu
bæði við frekari fallbaráttu í deild
inni. ÍR-ingar voru reyndar klaufar,
að sögn Morgunblaðsins, að hirða ekki
bæði stigin í leiknum. Þeir hefðu haft
góða forystu, verið frískir en FH-ingar
þunglamalegir uns ungur markvörður

þeirra lokaði markinu. Við það hefði
staðan breyst úr 16:12 fyrir ÍR í 17:17
og eftir það var jafnt á öllum tölum
upp í 21:21, en ævinlega voru ÍR-ing
arnir á undan að skora. Eina ferðina
enn virtust ÍR-ingar óheppnir. „Hefði
ÍR-liðið eflaust unnið þennan leik ef
dómgæslan í leiknum hefði ekki bitnað
á því,“ sagði blaðið.
ÍR-ingar urðu að lokum í fjórða sæti í
1. deildinni með 13 stig, jafnmörg og
FH sem varð í fimmta sæti. Valsmenn
voru öflugastir á lokasprettinum og
vörðu titil sinn. Var þetta þrátt fyrir
allt einn besti árangur ÍR-inga í efstu
deild í um 15-16 ár. Og önnur 15 ár
liðu þar til árangurinn 1978 var betr
umbættur árið 1993.

Lengst af með forystuna í
fyrsta úrslitaleik liðsins í
bikarkeppninni

þá oftast liða unnið bikarkeppnina.
ÍR-ingar höfðu sýnt það í síðustu
leikjum vetrarins að þeir gætu leikið
framúrskarandi vel þegar mikið lægi
við. Og það fengu FH-ingar að reyna
að þessu sinni.
Allmikil spenna var í síðari hálfleik
og jafnt á öllum tölum. Þegar staðan
var 17:17 var allt á suðupunkti og sigur
þótti geta hafnað hvorum megin sem
var. Þegar rétt rúm mínúta var eftir
varði Jens dauðafæri FH-inga. Var það
afdrifaríkt því í næstu sókn fengu ÍRingar vítakast sem Sigurður Svavarsson
skoraði örugglega úr og færði ÍR for
ystu. Fum var á FH-ingum í næstu
sókn svo þeir glopruðu boltanum svo
að ÍR-ingar komust í skyndisókn sem
lauk með því að Brynjólfur Markússon
skoraði, kom ÍR í 19:17, og gerði með
því út um leikinn.

ÍR-inga vantaði meiri heppni til að verða
ofar en í sjötta sæti vorið 1979. Það ár
komust þeir hins vegar í fyrsta sinn í
sögu félagsins í úrslit bikarkeppni HSÍ.
Til úrslita var leikið gegn Víkingi og
tapaðist leikurinn allslysalega eftir að
ÍR hafði leitt fram undir miðjan seinni
hálfleik, en þá var staðan 10:7 fyrir ÍR.
„ÍR-ingar eru þekktir baráttumenn,“
sagði Morgunblaðið er það fjallaði um
leikinn undir fyrirsögninni „Tekst ÍR
að sigra í fyrsta skipti?“. Til úrslita lék
ÍR við bikarmeistara Víkings.

Ekta bikarstemning var í Laugardals
höllinni 29. apríl 1979 er Víkingar
og ÍR-ingar leiddu saman hesta sína
í úrslitaleiknum. Og ekki vantaði
spennuna í leikinn. Bikarmeistararnir
þurftu að hafa gríðarlega mikið fyrir
titilvörninni. Var það ekki fyrr en á
síðustu tíu mínútunum sem þeim tókst
að hrista af sér baráttuglaða ÍR-inga.
Úthald þeirra brást undir lokin og
gerðu Víkingar átta mörk gegn þremur
á lokasprettinum og unnu 20:13, en í
hálfleik var staðan jöfn, 7:7.

ÍR-ingar komust í úrslitin með því
að leggja FH-inga að velli 19:18 í
undanúrslitunum. FH-ingar höfðu

Leikurinn var nokkuð sveiflukenndur.
ÍR-ingar komust í byrjun í 4:0 og var það
ekki fyrr en á 14. mínútu að Víkingar
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Ásgeir Elíasson leik
maður með meistaraflokki
1966–1981.

Bræðurnir Ágúst (t.v.)
og Sigurður Svavarssynir
voru burðarásar í ÍR-lið
inu árum saman.

Handbolti

Heil öld til heilla - Saga ÍR í 100 ár

fundu leiðina í netið framhjá sterkri vörn
ÍR og góðum markverði. Mikil barátta
í varnarleik ÍR-liðsins kom Víkingum
nokkuð úr jafnvægi framan af.

Guðjón St.
Marteinsson leik
maður með meistara
flokki 1973–1981.

Eftir 20 mínútur var staðan 5:3 fyrir
ÍR og hafði Víkingum ekki gengið
jafnilla allan veturinn að skora mörk.
Fítonskraftur var í ÍR-ingum í byrjun
seinni hálfleiks. Skoruðu þeir þrjú
mörk í röð og komust í 10:7 og fór nú
að fara um stuðningsmenn Víkings
í Höllinni. Í stað þess að halda bolta
sem lengst, draga úr hraðanum og
gefa sér góðan tíma í sóknarleiknum
héldu ÍR-ingar áfram á fullri ferð og
reyndu ótímabær markskot. „Blaðran
sprakk gjörsamlega hjá ÍR þegar 10
mínútur voru til leiksloka og þessar
síðustu mínútur voru þeir eins og börn í
höndum Víkinga,“ sagði Morgunblaðið
í umsögn sinni um leikinn.

ÍR lengi betra liðið á vellinum
Víkingar fengu hvert hraðaupphlaup
ið af öðru og skoruðu átta mörk á
skammri stundu án þess að ÍR-ingum
tækist að svara. Breyttu þeir stöðunni
úr því að vera 7:10 undir í 15:10 sér
í vil. Morgunblaðið sagði lið ÍR eiga
hrós skilið og lengi vel hefði það verið
betra liðið á vellinum. Jens Einarsson
markvörður og Brynjólfur Markússon
sagði blaðið að hefðu verið bestir en
einnig hefði Guðjón Marteinsson átt
góða spretti. Sigurður Svavarsson hefði
og verið traustur í vörninni. Ungu
mennirnir í liðinu hefðu hins vegar
verið fullbráðir og oft leikið meira af
kappi en forsjá.
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„Þegar staðan var 10:7 okkur í hag
hættum við að spila. Of mikið var
um ótímabær skot, jafnvel eftir 10–15
sekúndna leik. Þá voru dómararnir
ægilega hlutdrægir í leiknum og
bitnaði það svo mjög á okkur,“ sagði
Ingólfur Óskarsson, þjálfari ÍR-liðs
ins, eftir leikinn. Bogdan Kowalczyk,
þjálfari Víkinga, sagði sína menn ekki
hafa vanmetið ÍR-inga en verið tauga
spenntir í byrjun og því byrjað illa.
„ÍR er með gott lið og það er erfitt að
sigra þá þegar þeim tekst að einbeita
sér,“ sagði Bogdan.
„Við héldum ekki höfði þegar mest á
reið. Þegar staðan var 10:7 okkur í hag
og síðari hálfleikur allt að því hálfn
aður áttum við að hanga á boltanum. Í
stað þess keyrðum við upp hraðann og
réðum ekki við hann, það voru okkar
stóru mistök,“ sagði Brynjólfur fyrirliði
ÍR. Á þessu stigi voru menn bjartsýnir
í félaginu og horfðu mót betri tíð.
Því miður varð úrslitaleikurinn ekki
vendipunktur til hins betra því á næstu
árum tók að halla verulega undan fæti
og að þremur árum liðnum var ÍR-liðið
á hraðferð niður í þriðju deild.

Leitað logandi ljósi að þjálfara
eftir að Júgginn lét ekki sjá sig
Erfiðlega gekk ÍR-ingum að finna
þjálfara sumarið 1979 en Ingólfur
Óskarsson hætti í mótslok um vorið.
Um tíma stefndi í að Júgóslavi kæmi
og tæki við liðinu en ÍR-ingarnir
Gunnlaugur Hjálmarsson og Jóhann
Ingi Gunnarsson ræddu um það við
nokkra handknattleiksþjálfara þegar

þeir sóttu þjálfaranámskeið í Júgóslavíu
um vorið. Fyrrverandi júgóslavneskur
landsliðsmaður sýndi því mikinn áhuga
að koma til Íslands og þjálfa 1. deildar
lið ÍR og lýsti sig tilbúinn að koma 1.
ágúst. Hann hafði þjálfað með góðum
árangri í Vestur-Þýskalandi.

ekki gæti það gert ólíklegustu hluti.
Og það átti eftir að koma á daginn að
svo var þótt hlutskipti ÍR yrði á enda
num að verða næstneðst í deildinni
og héldi þar ekki velli. „Lið ÍR-inga
lék til úrslita í bikarkeppninni í fyrra

„Handknattleiksmenn ÍR-liðsins voru
allir sammála um að þeir væru tilbúnir
að leggja hart að sér við æfingar, æfa
4–5 sinnum í viku, ef júgóslavneski
þjálfarinn Reljic kæmi til félagsins,“
sagði Tíminn í byrjun júlí. Með fréttinni
um að leikmenn ÍR vildu Júgóslavann
birti blaðið mynd af fundi forráða
manna handknattleiksdeildarinnar
með liðinu þar sem málið var rætt.
Höfðu ÍR-ingar þá verið í sambandi
við þjálfarann sem boðaði komu sína
hvað úr hverju til að leggja línurnar
í þjálfuninni.
ÍR-ingar stóðu hins vegar enn uppi
þjálfaralausir rúmum mánuði síðar
því aldrei heyrðist meir frá Reljic. Fóru
þeir fram á það við Víkinga að fá að
deila með þeim Bogdan Kowalzcyk en
þeirri beiðni var hafnað. Hófu þeir leit
að íslenskum þjálfara og fóru á fjörur
við þá nokkra sem þó ekki treystu sér
til starfans. Keppnistíðin var því farin
að nálgast óðfluga er einn af traustustu
leikmönnum liðsins um langt árabil,
Brynjólfur Markússon, varð við kalli
og tók að sér þjálfunarstarfið.
Við upphaf Íslandsmótsins 1979–80
spáði Morgunblaðið í spilin og sagði að
lið ÍR hefði sýnt að ef viljann vantaði

og stóð sig með mikilli prýði. Liðið
hefur reyndar misst Jens Einarsson
markvörð og þar munar um minna en
með samheldni og dugnaði við æfingar
ættu ungu mennirnir sem liðið skipa að
geta haldið í horfinu meðan þeir eru að
öðlast meiri reynslu,“ sagði blaðið.
Fátt þótti þó gleðja augað í fyrstu viður
eign Íslandsmótsins er ÍR mætti nýliðum
HK. Máttu ÍR-ingar teljast heppnir að
vinna leikinn 15:14 eftir að hafa verið yfir
í hálfleik, 11:9. Misnotuðu nýliðarnir
fimm vítaskot og Sigurður Svavarsson
skoraði sigurmarkið rétt fyrir leikslok.
Voru ÍR-ingar heillum horfnir næstum
allan seinni hálfleikinn; komust í 13:10
445

Meistaraflokkur karla
1981–1982.
Aftari röð frá vinstri:
Þórður Tyrfingsson,
Björn Björnsson,
Bjarni Bessason,
Þórarinn Tyrfingsson,
Sigurður Svavarsson,
Elvar Sigurðsson,
Atli Þór Þorvaldsson,
Pétur Valdimarsson,
Guðmundur Þórðarson og
Bent Nyegaard.
Fremri röð frá vinstri:
Georg Eggertsson,
Brynjar Freyr Stefánsson,
Jens Einarsson, Guðjón
Hauksson, Erik Philip,
Einir Valdimarsson og
Ársæll Hafsteinsson.
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í byrjun hans en skoruðu síðan ekki í
25 mínútur. Þegar fjórar mínútur voru
eftir voru ÍR-ingar orðnir undir, 13:14,
en vöknuðu þá til lífsins. Guðmundur
Þórðarson jafnaði leikinn og Sigurður
tryggði ÍR síðan sigurinn.

3. flokkur karla
1981–1982.
Aftari röð frá
vinstri: Einar
Ólafsson, Halldór
Halldórsson, Rúnar
Sigurbjörnsson,
Ólafur Gylfason,
Vignir Sigurðsson,
Hlynur Elísson,
Tryggvi Gunnarsson,
Þorsteinn
Guðmundsson og Jens
Einarsson þjálfari.
Fremri röð frá
vinstri: Vilhjálmur
Vilhjálmsson, Guðni
Skúlason, Sigurður
Þorsteinsson, Hrafn
Margeirsson, Kristján
Sveinsson, Vigfús
Þorsteinsson og
Steinþór Baldursson.

ÍR-ingar sjá á bak Jens
Fyrirkomulagi Íslandsmótsins var nú
breytt og næstneðsta sæti þýddi ekki
lengur að lið héldi velli í 1. deildinni.
Þrátt fyrir að eiga góða leiki inn á milli
og leggja m.a. Íslandsmeistara Vals
örugglega að velli urðu ÍR-ingar fyrir
því 1980 að hafna í sjöunda sæti og
þurfa að leika um sæti í deildinni við
næstefsta lið annarrar deildar, Þrótt. Því
einvígi tapaði ÍR og varð því hlutskipti
þess að keppa í 2. deild næstu tvö árin.
Athygli vakti í fyrri einvígisleiknum
að dómararnir gripu 15 sinnum til þess
ráðs að reka leikmenn af velli. Áttu ÍRingar átta sinnum í hlut. Ekki dugði
ÍR að eiga næstmarkahæsta mann
Íslandsmótsins, Bjarna Bessason, sem
skoraði 77 mörk á leiktíðinni. Þá veikti
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það liðið skömmu fyrir Íslandsmótið að
einn albesti maður þess, Jens Einarsson
markvörður og stjórnarmaður í hand
boltadeild ÍR, yfirgaf liðið.
Hákon Bjarnason formaður deildar
innar var ekki ánægður og sagði í
stjórnarskýrslu að Víkingum hefði
tekist „með sinni aðferð, að tæla Jens“
til sín. „Blekið var tæpast þornað á
félagaskiptatilkynningunni er Jens
steig um borð í flugvél er flutti hann
og Víkingsliðið ásamt konum til
tveggja vikna dvalar í Júgóslavíu og
önnur utanlandsferð er í vændum
síðar á árinu vegna Evrópukeppni.
Jens hefur verið sinn markmanns
feril í ÍR, bæði í yngri flokkunum og
í meistaraflokki frá 1972. Þar hefur
hann lært og þróast og orðið landsliðs
markvörður og önnur félög hafa heldur
viljað hafa hann með sér en á móti.
Deildin þakkar honum gott samstarf
þótt á því hafi orðið óvæntur endir,“
segir þar ennfremur. Það átti svo fyrir
Jens að liggja – eins og svo mörgum
sem hafa um skeið horfið úr félaginu
– að koma aftur til ÍR vorið 1981 og
lék hann með liðinu eftir það.
Handknattleiksmenn gáfu ÍR svo
góða afmælisgjöf á 75 ára afmælisdegi
félagsins 1982 er þeir tryggðu sér sæti
í 1. deildinni á ný með 18:15-sigri á
Haukum í lokaleik deildarinnar. Í
hálfleik höfðu ÍR-ingar sex marka
forskot, 11:5. Þeir voru mistækir
framan af í sókninni, klikkuðu m.a. í
tveimur vítaskotum, en breyttu síðan
stöðunni úr 4:4 um miðjan hálfleik

inn í 11:5 og skoruðu þá lagleg mörk.
Sterkur varnarleikur hélt ÍR á floti.
Liðið varð í öðru sæti í deildinni með
jafnmörg stig og Stjarnan en lakara
markahlutfall.

Tapaði öllum leikjunum og
hrundi niður um tvær deildir
En Adam var ekki lengi í Paradís því
nú tók við eitt óvenjulegasta tímabil
í sögu ÍR-liðsins. Féll það árið eftir
í aðra deild – tapaði öllum leikjum
sínum – og hrapaði ofan í þá þriðju
strax þar á eftir með því að hafna í
níunda sæti í 2. deild vorið 1984. Var
algjör upplausn í handboltadeildinni
á þessum tíma og voru það sumpart
afleiðingar ráðningar dansks þjálf
ara 1981 og fjárhagserfiðleika. Stjórn
deildarinnar gufaði upp 1983 og hljóp
frá miklum skuldum. Deildin mátti
horfa á eftir meistaraflokki kvenna
yfirgefa félagið eftir að hann hafði
orðið Reykjavíkurmeistari, í öðru sæti
í bikarkeppni HSÍ og í þriðja sæti í
Íslandsmótinu á starfsárinu. Þá voru
haustið 1984 horfnir á brott flestir þeir
úr meistaraflokki karla er vann sig
upp í 1. deildina 1982 – margir þeirra
gengu í Stjörnuna.
Segja má að handknattleiksdeild ÍR
hafi háð lífróður á næstu árum við
að byggja meistaraflokkinn – andlit
félagsins út á við – upp á nýtt. Voru
þá undirstöður reistar undir framtíð
flokksins í Breiðholti með uppbygg
ingu yngri flokka. Merki ÍR í meist
araflokki báru aðallega ungir menn úr
3. flokki, ’66-árgangurinn svonefndi.

Í þessum hópi voru m.a. Erlendur
Ísfeld, Frosti Guðlaugsson, Hrafn
Margeirsson, Þorsteinn Guðmundsson,
Magnús Ólafsson, Matthías Matthíasson,
Ólafur Gylfason, Steinþór Baldursson
og Vigfús Þorsteinsson. Liðið byggðist
smám saman upp og styrktist. Hrafn var
orðinn afburða markvörður á þessum
tíma og undir miklum þrýstingi lands
liðsþjálfarans Bogdans Kowalcsyk fór
hann yfir í Víking árið 1989 en sneri
aftur til ÍR 1993.

Meistaraflokkur karla 1984.
Aftari röð frá vinstri: Einir
Valdimarsson, Steinþór
Baldursson, Þorsteinn
Guðmundsson, Matthías
Matthíasson, Ólafur Gylfa
son og Einar Ólafsson
Fremri röð frá vinstri:
Úlfar Steindórsson þjálf
ari, Atli Þór Þorvaldsson,
Vigfús Þorsteinsson,
Magnús Pálsson, Hrafn
Margeirsson, Haraldur
Brynjólfsson og Guð
mundur Þórðarson þjálfari.

Íslandsmeistarar 1. fl. karla 1988. Aftari röð frá vinstri: Þórir Sandholt,
Sigfús Orri Bollason, Daði Magnason, Þorsteinn Guðmundsson, Jóhann Örn
Ásgeirsson, Matthías Matthíasson og Guðmundur Þórðarson þjálfari.
Fremri röð frá vinstri: Finnur B. Jóhannsson, Róbert Þór Rafnsson, Hallgrímur
Jónasson, Hrafn Margeirsson, Frosti Guðlaugsson og Ólafur Gylfason.
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Íslandsmeistarar karla
2. deild 1987.
Aftari röð frá vinstri:
Steinþór Baldursson,
Magnús Ólafsson,
Bjarni Bessason, Ólafur
Gylfason, Sigfús Orri
Bollason, Finnur
Jóhannsson, Guð
mundur Þórðarson
þjálfari og Þorsteinn
Guðmundsson.
Fremri röð frá vinstri:
Magnús Poul Körntop,
Matthías Matthíasson,
Vigfús Þorsteinsson,
Hrafn Margeirsson,
Frosti Guðlaugsson,
Róbert Þór Rafnsson og
Jóhann Örn Ásgeirsson.

Hrafn Margeirsson,
leikmaður með meist
araflokki 1984–2006
með hléum þó.

Í hópinn bættust á seinni helmingi
níunda áratugarins ungir menn sem
áttu eftir að láta að sér kveða, svo sem
Sigfús Orri Bollason, Hallgrímur
Jónasson, Jóhann Örn Ásgeirsson,
Róbert Þór Rafnsson, Finnur Birgir
Jóhannsson, Þorkell Guðbrandsson,
Njörður Árnason og Sævar Þór
Ríkharðsson. Á þessum árum mæddi
starfið mikið á þjálfaranum og leik
manninum Guðmundi Þórðarsyni, sem
segja má að hafi eiginlega gegnt starfi
formanns handknattleiksdeildar ÍR að
hluta til á árunum 1988-89. Hélt hann
deildinni á floti um nokkurra ára skeið.
Axlaði Rafn Guðmundsson þær byrðar
að miklu leyti á árunum 1989-91, sá
um fjármál, þjálfaramál, búninga, töl
fræði og allt sem þurfti. Samtímamenn
segja deildina hafa lognast út af hefði
Rafns ekki notið við. Í gegnum árin
hefur deildin notið margra fórnfúsra
starfskrafta sem þessara og eiga þeir
þökk félagsins skilið.

ÍR spútniklið 1. deildarinnar
1989–90
Eftir þrjú ár var ÍR komið í fyrstu
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deildina á ný er liðið vann 2. deildina
á 80. afmælisári félagsins, 1987. Næstu
fimm árin fluttist það nær árlega milli
deilda. Vorið 1990 varð liðið í sjötta
sæti í 1. deild undir stjórn Eyjólfs
Bragasonar. Hafði komið árið áður
upp úr 2. deild og stóð sig framar öllum
vonum. Haustið 1989 spáðu fulltrúar
keppnisliða í 1. deild nýliðum ÍR níunda
sæti og aftur falli að vori. „Það er gríð
arlega mikill handbolti í strákunum í
ÍR-liðinu og með sama framhaldi eiga
þeir eftir að láta að sér kveða í framtíð
inni. ÍR er lið framtíðarinnar,“ sagði
Eyjólfur í samtali við Morgunblaðið
eftir fyrri umferð 1. deildar. ÍR var
þá í fimmta sæti. Liðið hafði oft náð
undirtökum í leikjum en ekki haldið
alltaf út og jafnvel fært mótherjunum
sigur á silfurfati sakir reynsluleysis og
jafnvel skorts á sjálfstrausti. Í viðtal
inu var Eyjólfur ósáttur við aðbúnað
ÍR-liðsins og skort á stuðningi. Sagði
það aðeins hafa þrjár stundir og 45
mínútur á viku til æfinga á heima
velli sínum í íþróttahúsi Seljaskóla.
Til samanburðar stæði Garðabær vel
á bak við Stjörnuna og gæfi félaginu
kost á 19 æfingatímum á viku. „Allir
vita að æfingar eru grundvöllur fyrir
árangri. Og ef við ætlum að halda fund
í skólastofu í skólanum verðum við
að borga 3.000 krónur. Þá má nefna
að við finnum ekki fyrir stuðningi
okkar hverfis sem skyldi. Það vantar
þessa hverfisstemningu; að ÍR sé félag
Breiðhyltinga. Að íbúar fjölmenni á
heimaleikina, styðji við liðið í blíðu
og stríðu,“ sagði hann.

Eftir gott gengi í deildinni 1989–90
féll ÍR aftur í 2. deild ári seinna, vorið
1991. ÍR-liðið hefur hins vegar haldið
sér í efstu deild allar götur frá því það
vann sig upp á ný vorið 1992. Smám
saman kvarnaðist úr hópnum, eins og
vill verða, sumir fóru í önnur félög af
ýmsum ástæðum heima og erlendis.
Aðrir voru hættir, eins og Vigfús, Sævar
Þór og Jón Þór. Aðeins tveir af fram
angreindum léku enn með ÍR, Ólafur
og Jóhann Örn. Bundu þeir saman
hópinn fram eftir tíunda áratugnum
en kraftmikið unglingastarf ól ætíð af
sér menn í meistaraflokkinn. Má þar
einnig nefna undir aldarlok leikmenn
á borð við Ragnar Óskarsson, Ólaf
Sigurjónsson og Einar Hólmgeirsson
sem áttu eftir að leika gríðarlega stórt
hlutverk hjá ÍR og landsliðinu auk þess
að gera garðinn frægan síðar meir í
atvinnumennsku. Aðrir tveir úr ofan
greindum viðreisnarhópi frá miðjum
níunda áratugnum, Erlendur og Vigfús,
sneru sér seinna meir að þjálfun og hafa
í um tvo áratugi sinnt þjálfun hjá ÍR
og unnið frábært starf.

Reykjavíkurmeistarar með 43
ára millibili
Felumótið vildu ÍR-ingar kalla
Reykjavíkurmótið í handbolta í
september 1989, svo lítið fór fyrir því
í fjölmiðlum og kynningu skorti af
hálfu mótshaldara. Þrátt fyrir þetta
stóðu ÍR-ingar sig vel og skilaði tíu
daga æfingaferð meistaraflokksins til
Þýskalands seinni hluta ágústmánaðar
sér vel. Lögðu þeir alla andstæðinga
sína að velli, fyrst Val, þá Ármann, svo

Val-b, Víking og loks Fram. Unnu því
mótið með fullu húsi stiga og meist
aratitill Reykjavíkur kom því öðru

sinni í hlut ÍR en félagið vann fyrsta
Reykjavíkurmótið í karlaflokki sem
fram fór 1946. Árangurinn lofaði góðu
fyrir komandi vetur í 1. deild fyrir hið
unga ÍR-lið, en meðalaldur þess var
21,4 ár og hefði lækkað strax um eitt
ár ef aldursforsetinn og aðstoðarþjálf
arinn Guðmundur Þórðarson hefði
lagt skóna á hilluna!
Leikmenn ÍR tóku við bikarnum
strax að leiknum við Fram loknum
og voru fáir aðrir viðstaddir en leik
menn ÍR og stuðningsmenn þeirra.
Við afhendinguna var enginn mættur
fyrir hönd þess félags er varð í öðru
sæti sem tæpast var til að auka hróður
móta. Biðin eftir þriðja Reykjavíkur
meistaratitlinum varð ekki jafnlöng því
ÍR vann Reykjavíkurmótið að nýju
haustið 1993. Enn og aftur vann ÍR
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Finnur B. Jóhannsson,
leikmaður meistaraflokks
ÍR 1987–2004 með hléum
þó, í leik ÍR gegn KR í
Seljaskóla. KR-ingarnir
Guðmundur Albertsson
og Þorsteinn Guðjónsson
fylgjast með. Ljósm.:
Sverrir Vilhelmsson.

Vigfús Þorsteinsson leik
maður með meistara
flokki 1983–1990 og síðar
unglingaþjálfari.
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þann titil árið 1999 og vann því bæði
fyrsta Reykjavíkurtitilinn á tuttugustu
öldinni og þann síðasta, sé miðað við
að ný öld hafi byrjað árið 2000.

Reykjavíkurmeistarar karla 1989.
Aftari röð frá vinstri: Eyjólfur Bragason þjálfari, Gísli Sigurðsson, Ólafur
Gylfason fyrirliði, Sigfús Orri Bollason, Þorkell Guðbrandsson, Róbert
Þór Rafnsson, Magnús Ólafsson, Guðmundur Þórðarson, Bergsveinn
Auðunsson formaður og Rafn Guðmundsson gjaldkeri.
Fremri röð frá vinstri: Jón Þór Eyjólfsson, Sigurður Þórsson, Helgi
Magnússon, Vigfús Þorsteinsson, Hallgrímur Jónsson, Sebastian Alexanders
son, Jóhann Örn Ásgeirsson, Finnbogi Grétar Sigurbjörnsson og Matthías
Matthíasson.

Áheitahlaup frá Reykjavík til Akureyrar.
Frá vinstri: Kristján Helgason, Guðlaugur B. Gíslason, Jón Gísli
Guðlaugsson, Frosti Guðlaugsson, Þorsteinn Guðmundsson, Gunnlaugur
Reynisson, Magnús Ólafsson, Jóhann Örn Ásgeirsson, Linda Björg
Bergsveinsdóttir, Matthías Matthíasson, Ólafur Gylfason, Steinþór
Baldursson, Erlendur Ísfeld, Njörður Árnason og Guðmundur Þórðarson.
Á myndina vantar Róbert Þór Rafnsson og Hallgrím Jónasson
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Í kappliði ÍR sem vann Reykjavíkur
titilinn með svo afgerandi hætti 1989
undir stjórn Eyjólfs Bragasonar voru
Vigfús Þorsteinsson, Hallgrímur
Jónasson og Sebastian Alexandersson
markverðir, útileikmennirnir Frosti
Guðlaugsson, Gísli Sigurðsson,
Grétar Sigurbjörnsson, Guðmundur
Þórðarson, Helgi Magnússon, Jóhann
Örn Ásgeirsson, Jón Þór Eyjólfsson,
Matthías Matthíasson, Magnús Ólafsson,
Ólafur Gylfason, Róbert Rafnsson,
Sigfús Orri Bollason, Sigurður Þórsson
og Þorkell Guðbrandsson.
Til gamans má geta þess að margir
Reykjavíkurmeistaranna frá 1989 tóku
þátt í óvenjulegri fjáröflun flokksins
1990. Hrundu leikmenn meistaraflokks
ins í framkvæmd þeirri hugmynd að
hlaupa frá Reykjavík til Akureyrar til
að afla flokknum fjár. Var það fyrir
daga Hvalfjarðarganga og vegalengd
þessa „boðhlaups“ um 430 km. Eftir að
safnað hafði verið áheitum var lagt af
stað kl. 18 á föstudegi. Til Akureyrar
kom svo flokkurinn 34 stundum seinna,
síðla aðfaranætur sunnudagsins, reynsl
unni og peningum ríkari. Var þetta
uppátæki vottur þess hvað íþróttafélög
og flokkar þurfa á sig að leggja til að
halda starfsemi sinni gangandi.

Meðalaldurinn snarlækkaði
þegar Guðmundur lék ekki
með
Eins og áður segir hefur ÍR leikið í efstu
deild handboltans samfellt frá 1992 og
árangur verið þokkalegur, og reyndar
mjög góður frá 2001. Hefur félagið oft
ast átt einu skemmtilegasta liði deild
arinnar á að skipa en óstöðugleiki háði
gengi þess á tíunda áratugnum. Framan
af þeim tíma byggðist meistaraflokkur
ÍR að nokkru leyti á liðinu sem varð
Reykjavíkurmeistari í 2. flokki karla
1988. Sömu drengir urðu Íslands-,
bikar- og Reykjavíkurmeistarar í 3.
flokki 1987 undir stjórn Guðmundar
Þórðarsonar. Í því liði voru Hallgrímur
Jónasson, Sæmundur Helgason og
Gunnar Gunnarsson markverðir og
útileikmenn þeir Daði Magnason,
Finnbogi G. Sigurðsson, Finnur B.
Jóhannsson, Guðmundur H. Pálsson, Jón
Valdimarsson, Jóhann Ásgeirsson, Jón
Þór Eyjólfsson, Magni Þórðarson, Róbert
Þ. Rafnsson, Þorkell Guðbrandsson og
Vilhjálmur Sigurðsson.
Uppbyggingin í handboltadeild ÍR
undanfarin 15–20 ár hefur miðast við
að búa til góða yngri flokka er skiluðu
einstaklingum upp í meistaraflokk.
Óhætt er að fullyrða að sú stefna hafi
borið ríkulegan ávöxt og starf yngri
flokka verið með blóma. Þannig varð 2.
flokkur ÍR Íslandsmeistari aftur 1998
og 2000 og margir leikmenn úr þeim
liðum áttu eftir að gera garðinn frægan,
svo sem Einar Hólmgeirsson, Bjarni
Fritzson, Ingimundur Ingimundarson
og Sturla Ásgeirsson.

Guðmundur Þórðarson átti að öðrum
ólöstuðum stærstan þátt í þjálfun
kappliða félagsins á níunda og tíunda
áratugnum. Ásamt því var hann lengi
leikmaður og burðarás í meistaraflokki

ÍR. Hann lék með ÍR frá unga aldri og
var t.d. leikmaður 3. flokks sem komst
í úrslitakeppni þess aldursflokks 1974
en liðið hafnaði í þriðja sæti. Í seinni
tíð lækkaði meðalaldur ÍR-liðsins
mjög er Guðmundur lék ekki með.
Var aðeins 19,7 ár eftir að þeir Bjarni
Bessason, sem fór til Noregs, höfðu
yfirgefið liðið 1989. Fór Guðmundur
til Ameríku en kom seinna aftur til
félagsins. Hélt hann bókstaflega starfi
deildarinnar gangandi í nokkur ár og
vann hana út úr þrengingunum upp úr
1980. Sér til aðstoðar hafði hann leik
menn úr meistaraflokki til að þjálfa
yngri flokka deildarinnar. Til gamans
má geta þess að elstu og yngstu leik
menn úrvalsdeildarinnar í handbolta
veturinn 1995–’96 voru hjá ÍR. Annar
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Íslands- og
Reykjavíkurmeistarar
3. fl. karla 1987.
Aftari röð frá vinstri:
Jón Þór Eyjólfsson,
Guðmundur Hrafn
Pálsson, Finnur B.
Jóhannsson, Róbert
Þór Rafnsson, Þorkell
Guðbrandsson og Jón
Valdimarsson.
Fremri röð frá vinstri:
Daði Magnason,
Hallgrímur Jónasson,
Jóhann Örn Ásgeirsson
fyrirliði, Sæmundur
Helgason og Finnbogi
Grétar Sigurbjörnsson.
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þeirra að sjálfsögðu Guðmundur, 38
ára, fæddur 1958, og hinn Ragnar Þór
Óskarsson, tuttugu árum yngri.

Guðmundur
Þórðarson, leikmaður
með meistaraflokki
frá 1977–1999 með
hléum þó og einnig
þjálfari meistara
flokksins til fjölda ára.

Annar þjálfari sem átti mikinn þátt í
velgengni ÍR-liða á níunda og tíunda
áratugnum er Eyjólfur Bragason. Ungu
mennirnir undir hans stjórn unnu
sig ekki aðeins upp í 1. deild 1989,
heldur komust einnig í undanúrslit
bikarkeppni HSÍ. Leikur þeirra við
FH um sæti í sjálfum úrslitaleiknum
varð æsispennandi og jafn þar til alveg
undir lokin er miklu meiri reynsla kom
FH-ingum að góðu gagni.
Starf handknattleiksdeildar ÍR veturinn
1988–89 bar annars vott um að mikil
umskipti voru að verða í íslenskum
handbolta. Lið í 1. deild voru í auknum
mæli tekin að kaupa sér leikmenn frá
öðrum félögum svo þau gætu haldið sér
í deildinni. Töldu sig ekki geta treyst
á leikmenn úr sínum röðum og létu
öðrum uppeldið eftir. ÍR varð fyrir
barðinu á þessu og missti leikmenn
til annarra félaga.

ÍR spáð falli en komst mjög
óvænt í undanúrslit á fyrsta ári
ÍR kom mest allra liða á óvart í efstu
deild á leiktíðinni 1992–93. Árið áður
varð ÍR í öðru sæti í 2. deild og var spáð
12. og síðasta sæti við upphaf móts
að hausti. Hafði þó leikið til úrslita
við Val um Reykjavíkurmeistaratitil
inn rétt fyrir Íslandsmótið. Gunnar
Einarsson var horfinn úr starfi þjálf
ara og Brynjar Kvaran fyrrverandi
landsliðsmarkvörður tekinn við. ÍR452

Handbolti

ingar létu allar hrakspár sem vind um
eyru þjóta. Í fyrsta leik mótsins tóku
þeir Íslandsmeistara FH „í bakaríið“
í Seljaskóla og í öðrum leik lögðu þeir
Fram að velli í Laugardalshöll. Í fyrsta
leiknum lokaði Magnús Sigmundsson
markvörður hreinlega á fyrri félaga
sína, en hann gekk til liðs við ÍR frá
FH fyrir leiktíðina. Á seinni leikinn
efndu þeir til hópferðar úr Breiðholti,
fylltu tvær rútur og nutu góðs stuðnings
á áhorfendapöllum. Voru ÍR-ingar allt
í einu orðnir efstir í deildinni. Unnu
þeir margan góðan sigurinn eftir þetta,
urðu að lokum í sjötta sæti af tólf í
deildinni og komust í úrslitakeppnina í
fyrsta sinn í sögu félagsins. Sannarlega
spútniklið Íslandsmótsins.
ÍR-liðið var ekki hátt skrifað fyrir
mótið vegna slaks árangurs á árunum
áður. Enn var í fersku minni að félagið
hafði tæpum áratug áður fallið úr
1. deild án stiga. Þessi viðhorf gjör
breyttust þegar út í úrslitakeppnina
var komið. Ekki síst eftir að ÍR sló
Stjörnuna út í fyrstu umferð hennar
en það lið hafði lengst af vetri verið í
toppslag deildarinnar. Til oddaleiks
þurfti ekki að koma þar sem ÍR vann
tvær bráðskemmtilegar og fjörugar
viðureignir í röð gegn Stjörnunni.
Fyrri leiknum, í Garðabæ, lyktaði
23:19 og þeim seinni 21:19. Leikur
sterkrar liðsheildar í báðum leikjum
af hálfu ÍR, sögðu fjölmiðar. Var ÍRliðið því komið í undanúrslit, nokkuð
sem engan hafði órað fyrir.

„Ég verð að viðurkenna að mig dreymdi
ekki um fjögurra liða úrslitin í haust.
Fyrsta markmiðið var að halda liðinu
uppi, eins og alltaf þegar lið kom úr 2.
deild, en við settum strax stefnuna á
átta liða úrslitin. Það tókst og allt eftir
það er stór plús. En, mikið vill meira
og við höldum áfram á okkar braut,“
sagði Brynjar Kvaran þjálfari við DV
eftir leikinn.

Í ÍR-liðinu eru strákar með góða
boltameðferð og þeir eru skynsamir,“
sagði Geir Hallsteinsson, hinn gam
alreyndi leikmaður FH og einn besti
leikmaður Íslands fyrr og seinna, eftir

Tvísýnt einvígi við
Íslandsmeistarana um hvort
liðið spilaði um titilinn
ÍR mætti Íslandsmeisturum FH-inga í
fjögurra liða úrslitunum og urðu þær
viðureignir til að auka enn á orðstír
ÍR-liðsins. Meistararnir voru ef til
vill heppnir að vinna fyrsta leikinn í
Hafnarfirði sem varð æsispennandi.
ÍR-ingar voru yfir, 26:25, og sigurinn
blasti við. Tókst þá ekki þjálfara þeirra
að lauma sér inn úr hægra horninu sjö
sekúndum fyrir leikslok og skora og
vinna liði sínu framlengingu. Í henni
miðri var enn jafnt, 29:29, en FH-ing
arnir voru sterkari á lokasprettinum og
unnu 34:31. ÍR-ingarnir höfðu sýnt að
þótt þeir kynnu að vera sýnd veiði væri
hún engan veginn gefin. Ódrepandi
barátta og kraftur einkenndi liðið og
FH þótti hafa verið heppið og sloppið
fyrir horn. Brynjar hafði náð ótrúlegum
árangri með liðið og vafamál hvort
ÍR-liðið hefði nokkurn tíma verið eins
öflugt og á þessu stigi.
„ÍR-liðið kom mér á óvart. Í lið
inu er rosaleg barátta og þeir hanga
á boltanum og bíða eftir góðu færi.

aðra viðureign ÍR og FH. Fór hún
fram í íþróttahúsinu við Austurberg.
Var það í fyrsta sinn sem ÍR lék þar
en húsið varð að heimavelli liðsins
fimm árum seinna. Leiknum lauk með
sanngjörnum sigri ÍR, 24:23, og fögn
uðu ÍR-ingar mjög í lokin en með því
tryggðu þeir oddaleik í Kaplakrika.
Branislav Dimitrijevic skoraði sig
urmarkið er þrjár sekúndur voru eftir
með glæsilegu langskoti. „Ég sá ekki
boltann fyrr en hann kom inn fyrir
vörnina og því miður tókst mér ekki
að verja. Ég verð í alla nótt að verja
þetta skot,“ sagði markvörður FH við
DV eftir leikinn. Stallbróðir hans hjá
ÍR, Magnús Sigmundsson, sagði ÍRliðið vera orðið alvörulið, það hefði í
fullu tré við lið eins og meistara FH.
„Við erum búnir að sanna okkur,“
sagði Magnús.
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Reykjavíkurmeistarar
karla 1993.
Aftari röð frá vinstri: Karl
Guðbjartsson, Erlendur
Ísfeld, Kristján Helgason,
Hjálmur Vilhjálmsson,
Ólafur Gylfason, Gísli
Sigurðsson, Guðmundur
Þórðarson, Sigfús Orri
Bollason, Ólafur Ingi
Grettisson, Róbert Þór
Rafnsson, Magnús
Ólafsson, Njörður
Árnason, Brynjar Kvaran
þjálfari, Sigurður G.
Sigurðsson, liðsstjóri,
og Sigurður Ágúst
Sigurðsson, formaður.
Fremri röð frá vinstri:
Branislav Dimitrijvitz,
Guðmundur Helgi
Pálsson, Sævar Þór
Ríkharðsson, Magnús
Albert Sigmundsson,
Hrafn Margeirsson,
Jóhann Örn Ásgeirsson,
Björgvin Þór Þorgeirsson
og Ragnar Páll Ólafsson.

Handbolti
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Jóhann Örn Ásgeirs
son leikmaður með
meistaraflokki
1987–1999.

Eftir hnífjafnan og spennandi oddaleik
í Hafnarfirði að viðstöddum um 2.000
áhorfendum urðu ÍR-ingar loks að játa
sig sigraða í baráttunni um meistaratit
ilinn sem félagið hafði ekki unnið frá
1946 og aldrei komist aftur jafnnærri
og nú. Var þó ekki ljóst fyrr en alveg
í blálokin hvert stefndi og að það yrðu
FH-ingar sem lékju til úrslita um tit
ilinn en ekki ÍR-ingar. Þeir háðu síðan
aukakeppni við Selfoss um Evrópusæti.
Liðin urðu að kljást þrisvar þar til
niðurstaða fékkst. ÍR vann fyrstu við
ureignina eftir tvíframlengdan leik á
Selfossi, 34:33. Og virtist ætla að tryggja
sér bronsið með því að eiga frum
kvæðið lengstum í öðrum leiknum.
Spilið hrundi þó er Dimitrijevic var
útilokaður frá leiknum. Selfyssingar
gengu á lagið og unnu 25:24 og fengu
því oddaleik á heimavelli. Þar fóru þeir
með sigur, 24:18. Þótt það væru ÍRingum vonbrigði var árangurinn um
veturinn miklu betri en bjartsýnustu
menn höfðu þorað að vona. Og þar sem
Valsmenn urðu Íslandsmeistarar hlutu
ÍR-ingar einnig sæti í Evrópukeppni
næsta vetur.
Rétt áður en nýtt Íslandsmót og
Evrópuleikirnir runnu upp um haustið
urðu ÍR-ingar Reykjavíkurmeistarar
í handbolta, endurtóku leikinn frá því
fjórum árum áður. Lögðu KR-inga
25:21 og voru Dmitrijevic, Róbert
Þór Rafnsson og fyrirliðinn Ólafur
Gylfason atkvæðamestir.

Jóhann Örn Ásgeirsson sló 31
árs gamalt met Gunnlaugs
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Jóhann Örn Ásgeirsson var atkvæðamik
ill markaskorari fyrir ÍR á tíunda ára
tugnum. Í deildarkeppni Íslandsmótsins
1993 vann hann sér það til ágætis að
slá 30 ára gamalt ÍR-met Gunnlaugs
Hjálmarssonar. Gunnlaugur skoraði 109
mörk í 1. deild 1963 en Jóhann skoraði
tveimur betur í deildinni 1992–93, eða
111 mörk. Sá var þó munur á metunum
að Gunnlaugur skoraði mörk sín í 10
leikjum en Jóhann Örn í 22.
Jóhann Örn var einnig á skotskónum
árið eftir, veturinn 1993–94, og gerði
110 mörk. Branislav Dimitrijevic
varð þriðji leikmaður ÍR til að rjúfa
100 marka múrinn, en hann skoraði
106 mörk þennan sama vetur. Þessi
árangur Jóhanns og Branislavs dugði
ekki til þess að fleyta ÍR í úrslitakeppni
Íslandsmótsins annað árið í röð. ÍRliðið lék mjög vel og var í hópi efstu
liða framan af móti, en síðan datt botn
inn úr leik liðsins um tíma. „Því miður
erum við komnir í frí. Við byrjuðum
ágætlega í haust en svo kom slæmur
kafli hjá okkur og við vöknuðum upp
við að þurfa að vinna fjóra síðustu
leikina til að komast í úrslitakeppn
ina. Það munaði litlu að það tækist,
en því miður,“ sagði Jóhann Örn eftir
metleikinn.
Eftir að Evrópukeppnin hófst var eins
og ský drægi fyrir sólu og að henni
lokinni var ÍR í neðri hluta deild
arinnar. Með frábærum endaspretti í
lok deildarkeppninnar forðaði ÍR sér
frá fallhættu vorið 1994 en varð að bíta
í það súra epli að sitja eftir í 9. sæti af

12 og komast ekki í úrslitakeppnina.
Þar með var draumurinn um að end
urtaka árangur fyrra keppnistímabils
úr sögunni. Þjálfarinn Brynjar Kvaran
vakti athygli er hann stjórnaði liði sínu
í leikjum sakir þess að hann fékkst lítið
við að hrópa skipanir inn á leikvöllinn.
Dró hann í staðinn upp safn spjalda
sem hann notaði til að leiðbeina sínum
mönnum og hélt þeim hátt á lofti.

Náin kynni við falldrauginn
tvö ár í röð
ÍR-ingar komust í nánari kynni við
falldrauginn 1997 og 1998 en átt hafði
sér stað 1994. Bæði árin héldu þeir
hins vegar velli í 1. deildinni með því
að leggja andstæðinga sína á útivelli
í umspili um sætið. Fyrra árið varð
UMF Selfoss fórnarlamb ÍR-inganna
og seinna árið ÍBV í Eyjum. Fyrri vet
urinn lögðu ÍR-ingar hvert stórliðið af
öðru í 1. deild en rötuðu engu að síður í
fallhættu í lok móts. Á einni viku í mars
1997 lögðu þeir hin gömlu stórveldi
FH og Val að velli. Burstuðu FH-inga
í Seljaskóla 30:23 með sterkum varn
arleik og grimmum sóknarleik. Viku
seinna lögðu ÍR-ingar Val 19:17 með
mikilli baráttugleði og góðum varn
arleik. Þrátt fyrir þennan góða árangur
voru þeir áfram í fallhættu.

mönnum í vil. Þeir virtust hafa leik
inn í hendi sér með fjögurra marka
forskot, 23:19, þegar fjórar mínútur
voru eftir. En með breyttum varnar
leik ÍR riðlaðist spil heimamanna og
ÍR-ingar gengu á lagið; skoruðu þrjú
mörk í röð og opnuðu leikinn. Og
þegar aðeins 14 sekúndur voru eftir
jafnaði Ingimundur Ingimundarson,
25:25, og knúði fram framlengingu.
Ragnar Óskarsson var sérdeilis atkvæða
mikill, skoraði 13 mörk í leiknum. Í
henni komu ÍR-ingar mun ákveðnari
til leiks en Selfyssinga þraut örendið
og lyktir urðu 31:29 ÍR í vil. ÍR hafði
unnið fyrsta leikinn á heimavelli í
Seljaskóla og þurfti því ekki að koma
til þriðju rimmunnar.

ÍR-ingar stigu stríðsdans á Selfossi
eftir að hafa lagt heimamenn 31:29 í
framlengdum og æsispennandi leik
í marslok 1997. Um líf og dauða var
að tefla hjá heimamönnum sem með
ósigrinum féllu í 2. deild. Liðin fylgd
ust að og í hálfleik stóð 14:13 heima

Kannski hrukku menn upp vegna
þessarar baráttu og hefur ef til vill
ekki fundist stuðningur við liðið
nægur því á árshátíð handknattleiks
deildarinnar síðar um vorið, eða 9.
maí 1997, var formlega stofnaður
stuðningsklúbbur meistaraflokks
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Meistaraflokkur karla
1997–1998.
Aftasta röð frá vinstri:
Hallgrímur Jónasson,
Ólafur Sigurjónsson,
Brynjar Steinarsson,
Bjarni Fritzson, Ragnar
Þór Óskarsson og Andri
Úlfarsson.
Mið röð frá vinstri:
Guðbjartur Stefánsson
liðsstjóri, Matthías
Matthíasson þjálfari,
Jóhann Örn Ásgeirsson,
Ólafur Gylfason, Bjartur
Máni Sigurðsson,
Ragnar Már Helgason
og Erlendur Ísfeld
aðstoðarþjálfari.
Fremsta röð frá
vinstri: Ingimundur
Ingimundarson,
Aðalsteinn Eyjólfsson,
Baldur Jónsson,
Frosti Guðlaugsson,
Hrafn Margeirsson,
Erlendur Stefánsson og
Guðmundur Þórðarson.

