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Allt frá stofnun Íþróttafélags Reykja
víkur árið 1907 og fram undir 1970 
hafði það afreksmönnum og konum 
í sundi á að skipa. Þeirra fyrstur var 
Benedikt G. Waage sem samtímis því 
að vinna mikil afrek var formaður 
félagsins. Óskar B. Jónasson setti 
sundmet á þriðja áratugnum en þótt 
félagið hafi á öllum tímum átt ágæta 
sundmenn bar eftir það ekki mikið á 
sundmönnum ÍR fyrr en eftir seinna 
stríð. Reis þá alda mikilla afreka margra 
frábærra sundgarpa sem lítið lát var á 
fram undir 1970. Þar koma mest við 
sögu Guðmundur Ingólfsson, Ólafur 
Guðmundsson, Atli Steinarsson, Gylfi 
Guðmundsson, Guðmundur Gíslason, 
Hörður B. Finnsson og Hrafnhildur 
Guðmundsdóttir. En svo brotnuðu sjóir 
og skyndilega fjaraði undan sunddeild
inni svo starfsemi hennar lagðist niður 
í byrjun áttunda áratugarins. 

Í Njálu er sagt til marks um frækn
leik Gunnars á Hlíðarenda að hann 

hafi verið syndur sem selur. Víst mun 
það hafa átt við um marga fornmenn 
okkar sem sýnir að sundíþróttin hefur 
notið sín vel hjá þeim. Hið sama verður 
ekki sagt um ástandið í landinu í upp
hafi tuttugustu aldarinnar. Líklega 
hefur þjóðin þá staðið fornmönnum 
okkar langt að baki í sundmennt. 
Tómlæti einkenndi afstöðuna til lík
amsmenntar og hreyfingarleysi háði 
henni lengstan hluta ársins. Viðreisnar 
var þörf, sagði Benedikt G. Waage, 
þáverandi formaður ÍR og samtímis 
mesti sundafreksmaður félagsins og 
þjóðarinnar allrar, í Morgunblaðsgrein 
1914. Skömmu áður hafði hann unnið 
mikils háttar sundafrek er hann synti 
milli Viðeyjar og Reykjavíkur. Blöskraði 
Benedikt að 90 manns skyldu hafa 
drukknað við landið árið áður. Minnti 
hann á nauðsyn og hollustu þess að 
kunna sund og rifjaði upp ummæli 
útlagans og afreksmannsins Grettis 
Ásmundarsonar sem sagði: „Eigi mun 
ég á sundi drukkna.“

Formaður ÍR um leið mesti
sundafreksmaður félagsins og 
þjóðarinnar allrar
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Á bernskuárum ÍR stunduðu nokkrir 
félaganna sjóböð af mikilli elju, jafnt 
um vetur sem sumar. Var það fremur 
í þágu líkamsræktar og hreysti en 
með keppni í huga. Óljóst er hvenær 
fyrst var komið á skipulegri þjálfun í 
sundi innan ÍR, en tilraun til þess var 
gerð á ofanverðum þriðja áratugnum 
en ekki að neinu marki þó fyrr en er 
Jónas Halldórsson, margfaldur sund
kóngur, var ráðinn þjálfari félagsins 
sumarið 1940. 

Benedikt G. Waage er ótvírætt einn 
af mestu afreksmönnum ÍR á sviði 
sunds. „Mesta sund er sögur fara af á 
Íslandi síðan á Grettisdögum, er það, 
sem Benedikt G. Waage, verslunar
maður inti í gær,“ sagði Morgunblaðið 
7. september 1914, daginn eftir að 
hann hafði synt frá höfðanum vest
anvert við Viðeyjarhúsin og inn að 
Völundarbryggju í einni lotu. Var 
sundið 31/2 röst, eða tæpir sex kílómetrar 
en Benedikt lagði það að baki á einni 
klukkustund og 56 mínútum í suðaustan 
andvara og 101/2 stigs heitum sjónum. 
„Þetta er svo mikið sundafrek að ann
álsvert má heita. Vaskleikur Benedikts 
er dæmafár að synda svo langa leið í 
jafnköldum sjó. Þegar sundkappinn 
kom á land gullu við húrrahróp, en 
hann var borinn upp bryggjuna til 
baðhússins á Hverfisgötu.“ 

ÍR-ingar unnu verðlaun á fyrsta 
sundmótinu á Íslandi 
ÍR sendi íþróttamenn í fyrsta sinn 
til opinberrar keppni á Þjóðhátíð 
Reykvíkinga 1909, bæði í frjálsíþrótt 

um og sundi. Var það og í fyrsta sinn 
sem keppt var í þessum íþróttum eftir 
alþjóðlegum reglum hér á landi og 
hafði stjórn ÍR allan veg og vanda af 
undirbúningi þess. Sundmótið fór fram 
í Skerjafirði 1. ágúst og keppt í fyrsta 
sinn á afmældum brautum.

Og árangurinn lét ekki á sér standa; 
ÍRingar fögnuðu sigri strax í fyrsta 
sinn sem þeir komu fram til að keppa í 
sundi. Benedikt G. Waage vann þriðju 
verðlaun bæði í 100 og 500 stiku sundi 
í 1. flokki á þjóðhátíðinni. Hins vegar 
fögnuðu Einar bróðir hans og Tómas 
Hallgrímsson sigri í sínum flokknum 
hvor, svonefndum 2. og 3. flokki. 

Verðlaunapeninga fengu fyrstu menn 
og heiðursskjöl sem höfðingjar eins og 
Bjarni frá Vogi, Pétur Halldórsson, síðar 
borgarstjóri, og Ólafur Rósenkranz 
fimleikakennari, svo nokkrir séu 
nefndir, höfðu undirritað. Mun þetta 
vera í fyrsta skipti sem sérstök verðlaun 
voru veitt í sundi á Íslandi.

Árið eftir, á íþróttamóti Ungmenna
félags Reykjavíkur í Reykjavík, vann 
Ágúst Jóhannesson, síðar kenndur við 
kexverksmiðjuna Frón, önnur verðlaun 
fyrir 100 stikna kappsund á tveimur 
mínútum, 26 og 3/5 úr sekúndu. Hann 
stundaði m.a. sund á bakaranámsárum 
sínum í Kaupmannahöfn á stríðs
árunum fyrri og vann til verðlauna, 
m.a. í dýfingum.  

Hinn 15. júlí 1917 var að tilhlutan 
danska blaðsins Politiken haldið 

sundmót á bað staðnum Helgolandi, 
sem þótti merkust bað stöðva á Norður
löndunum og Dön um til mikils sóma. 
Á þessu sund móti vann Ágúst bakari 
fyrstu verðlaun fyrir dýfingar.

Benedikt vinnur 
Íslendingasundið 
Annað stórafrek í sundi vann Benedikt 
Waage með sigri í Íslendingasundinu 
1911 í Skerjafirði. Vegalengdin var 
500 stikur, eins og segir, eða um 500 
metrar, og meðal keppenda sigurvegari 
undanfarinna ára og á tíðum erfiður 
keppinautur Benedikts, Stefán Ólafsson 
frá Fúlutjörn við Laugarnesveg. 
Synt var frá sundbryggjunni og út í 
Skerjafjörð, 250 stikur að dufli sem 
þar var og átti að snerta áður en snúið 
var aftur til lands. 

„Það var nokkuð hvasst þennan dag, 
og nokkur alda er út kom á fjörðinn, 
þótt tiltölulega litlar væru nær landi. 
Ég synti ekki til að reyna að setja 
sundmet, heldur til að sigra minn 
skæðasta keppinaut. Ég vissi frá fornu 
fari að hann var bestur og vissast væri 
að láta hann ekki fara of langt fram 
úr sér. Í landi voru félagar mínir í ÍR 
taugaspenntir, þeirra á meðal Helgi 
frá Brennu og Einar Pétursson, sem 
Danir tóku af fánann forðum. Einar 
átti forláta skeiðklukku en þær voru 
fátíðar í þá daga. Nú skyldi einu sinni 
taka réttan tíma á sundmönnunum, en 
á því þótti stundum verða misbrestur; 
þótt keppendur létu kyrrt liggja, sem 
góðir drengir og íþróttamenn. 

Ég fylgdi Stefáni fast eftir á sundinu, 
og lét hann aldrei fara lengra frá mér, 
en að ég gæti náð honum, ef ég legði 
mig fram. Þegar um 100 stikur voru 
eftir lagði ég mig allan fram og tókst 
að draga Stefán uppi og komst fram 
úr honum  og kom fyrstur að marki. 
En það er af félögum mínum að segja, 
sem tóku sundtímann, að þegar þeir 
sáu hver fyrstur var kastaði Einar 
skeiðklukkunni í sjóinn til að vera 
fyrstur að taka á móti mér. Og hefur 
skeiðklukkan ekki fundist síðan – og 
var þó mikið leitað að henni, þessum 
verðmæta kostagrip. Þegar ég gekk 
upp sundbryggjuna kváðu við fagn
aðarópin, og voru þau almennari 
og innilegri, en ég hefi áður heyrt,“ 
segir Benedikt er hann lýsir sundinu 
í Ólympíubókinni sem ÍR gaf út árið 
1957. Fékk hann þar með nafn sitt 
skráð á Sundbikar Íslands eins og aðrir 
þeir sem borið hafa sigur úr býtum á 
Íslendingasundinu.

Synti til verðlauna illa meiddur 
á fæti
Kraftar stjórnarmanna og félagsins 
eru mest helgaðir fimleikum á fyrstu 
áratugunum og því fer ekki miklum 
sögum af sundafrekum ÍRinga milli 
stríða. Við lá að Ólafur Árnason færi 
með sigur í 100 metra sundi á allsherj
armóti ÍSÍ 1924; var lengi fyrstur en 
tapaði naumlega af sigri og varð annar. 
Vonir voru bundnar við Bergmann
bræður á mótinu en þeir gengu úr 
sundinu. Á allsherjarmótinu í júní 1926 
vann Óskar Bergmann Jónasson önnur 
verðlaun í 100 m bringusundi á 1:46 
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mín. Þótti hann sýna mikið harðfylgi 
og ágætan áhuga með því að synda því 
hann var mjög meiddur á fæti. Magnús 
Pálsson synti 100 metra með frjálsri 
aðferð á allsherjarmótinu og 200 m 
bringusund. ÍR vann heildarkeppni 
mótsins og því var glatt á hjalla hjá 
félagsmönnum. Síðar um sumarið 
kepptu í 50 metrum stúlkna með frjálsri 
aðferð á sundmóti við Örfirisey þær Elín 
Sigurðardóttir, Þórunn Þórðar dóttir, 
Sabína Jóhannsdóttir, Svafa Sigurðar
dóttir og Fjóla Pálsdóttir. Varð Sabína 
önnur í sundinu á 64 sekúndum en hátt 
í 20 stúlkur tóku þátt í því. 

Á móti í Örfirisey samhliða Íslands
sundinu í ágústmánuði kepptu síð
ast en ekki síst þær Ásta Pétursdóttir 
og Sigríður Sigurbjarnadóttir úr ÍR 
um sundþrautarmerki ÍSÍ við þriðju 
stúlku. Voru þær fyrstar Íslendinga 
til að keppa um merkið sem er við
urkenning fyrir þá frækni að geta synt 
1.000 metra í köldu vatni eða sjó við 
Íslandsstrendur á hálfri klukkustund. 
Það leystu þær af hendi í 13 stiga heitum 
sjó; Sigríður á 28:51 mínútu og Ásta 
á 30 mínútum sléttum  Mikill mann
fjöldi var í Örfirisey að horfa á og hvatti 
stúlkurnar til dáða. „Áhorfendur voru 
óvenju margir, þegar athugað er hve 
fámennt er nú í borginni; menn í sum
arleyfum, síld og landbúnaðarvinnu,“ 
sagði Morgunblaðið í frásögn sinni af 
sundmótinu.

Óskar Bergmann Jónsson átti í byrjun 
árs 1927 Íslandsmetið í 100 metra 
sundi með frjálsri aðferð, en það setti 

hann nokkrum árum áður. Í leik
skrá Allsherjarmóts ÍSÍ í júní 1928 
kemur fram að Gunnar Sörensen og 
Magnús Pálsson voru skráðir frá ÍR 
til keppni í 100 metrum með frjálsri 
aðferð og 200 metra bringusundi en 
keppni fór fram við sundskálann í 
Örfirisey. Jafnframt að einn flokkur 
væri skráður frá félaginu í 4 x 50 metra 
boðsund svo ekki hefur sundstarfið 
legið í algjörum dvala. 

Vöktu athygli fyrir dýfingar
Á stjórnarfundi í febrúar 1929 stakk 
Ágúst Jóhannesson í Fróni upp á því 
að reynt yrði að leggja meiri rækt við 
sundiðkanir en verið hefði, enda væri 
það samrýmanlegt í einu félagi að iðka 
fimleika á vetrum en frjálsíþróttir og 
sund á sumrin. Tók hann að sér að 
koma á skipulagsbundinni þjálfun í 
sundi innan félagsins. Sundæfingar 
voru í sundlaugunum í Laugardal á 
hverju miðvikudagskvöldi klukkan 
átta og kennarar þeir Jón Pálsson 
sundkennari og Ágúst bakari. Nokkrir 
félags menn æfðu sund af miklu kappi, 
en annars var aðstaðan ekki það góð 
að um verulega þátttöku gæti verið 
að ræða uns Sundhöllin kæmi upp 
tæpum áratug síðar. 

Þetta sumar vöktu nokkrir félagsmenn 
– þar á meðal fremstu fimleikamenn 
félagsins – athygli fyrir árangur í dýf
ingum, en efnt var til keppni í þeirri 
grein á fánadeginum á Álafossi.  Tryggvi 
Magnússon þótti ganga best í vatnið og 
hlaut 46 stig og fyrstu verðlaun, annar 
varð Jón Jóhannesson  með 45 stig og 

Magnús Þorgeirsson, kenndur við 
Pfaff, þriðji. Þóttu þeir allir hafa náð 
góðum árangri í þessari vandasömu 
íþrótt, miðað við það hvað öll aðstaða 
var erfið til æfinga.

ÍR ætlaði að láta enn frekar að sér kveða 
með því að æfa sund af kappi sumarið 
1931 og freista strandhöggs með því að 
taka upp æfingar í sundknattleik. Réð 
það Jón Pálsson sundkennara til þess 
að veita kennslu í þeirri grein, en hann 
hafði þjálfað sund og sundknattleiks
menn Ægis árum saman. Leiðbeindi 
Jón meðlimum félagsins í sundi um 
árabil án þess að fá greiðslu fyrir það 
starf. Samþykkti stjórn félagsins undir 
lok ársins 1932 að umbuna honum með 
eitt hundrað króna greiðslu. 

Lítið fór fyrir afrekum sundmanna 
ÍR á þessum árum þrátt fyrir góðan 
vilja. Árið 1929 átti félagið aðeins 
einn fulltrúa í sundmóti í tengslum 
við Íslendingasundið. Ingunn Hoff
mann var skráð til keppni í 50 stiku 
sundi kvenna með frjálsri aðferð en 
hlaut ekki verðlaunasæti. Haraldur 
Sæmundsson lét hins vegar nokkuð að 
sér kveða sumarið 1932. Í móti sam
hliða Íslendingasundinu í ágústlok 
sendi ÍR einungis hann til keppni 
og vann Haraldur silfurverðlaun í 
50 stiku sundi með frjálsri aðferð. 
Synti á 32 sekúndum en nýtt met 
var sett í sundinu, 31,1 sekúnda. 
Gamla metið var 31,6 sekúndur. Á 
Stakkasundsmótinu í Örfirisey í júní
lok – þar sem fremur kalt var í sjó og 
dálítil ylgja – varð Haraldur þriðji af 

fimm keppendum á sömu vegalengd 
á 33,8 sekúndum. Þótt tíminn væri 
lakari en við Íslendingasundið þótti 
árangur inn eigi að síður góður vegna 
aðstæðna. Varð hann þar á eftir ekki 
lakari mönnum en Jónasi Halldórssyni 
og Úlfari Þórðarsyni úr Ægi sem syntu 
á 32 og 33,2 sekúndum. 

Haraldur var annar tveggja ÍRinga 
sem heiðraðir voru sérstaklega af hálfu 
félagsins fyrir afrek sín í sundi á árinu 
á skemmtisamkomu í veitingahús
inu Vífli í nóvember 1932. Hinn var 
Sigurður Steinsson fyrir afrek í stang
arstökki. Þóttu þeir hafa gert félaginu 
sérstakan sóma með afrekum sínum 
og var þeim veitt meistaranafnbót 
hvorum í sinni íþróttagrein og gefinn 
fagur minnispeningur úr silfri. 

Erfitt að fá æfingatíma í 
Sundhöllinni 
Þótt sundlaugarnar væru mikið sóttar 
dofnaði sundáhugi félagsmanna veru
lega úr þessu, jafnvel sakir þess að þeim 
hafði ekki verið haldið nógu vel saman. 
Félagið reyndi að spyrna við fótum 
og í ársbyrjun 1933 voru þeir Henry 
Åberg, Jón Jóhannesson og Arinbjörn 
Jónsson kosnir til þess að halda vak
andi sundáhuga í félaginu og leiðbeina 
þeim félögum sem líklegir þóttu til 
sunds. Frú Önnu Guðmundsdóttur 
var falið að tala við stúlkur í félaginu 
og hvetja þær til sundiðkana. 

Þrátt fyrir þessar tilraunir fór svo að 
ÍR sendi enga keppendur á sundmótin 
frá því snemma á fjórða áratugnum. 
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Fyrst um sinn breytti tilkoma Sund
hallarinnar 1937 litlu um þetta og 
torsótt var fyrir íþróttafélög að fá 
þar æfingatíma. Örlítið virtist rofa til 
vorið 1938 en í maíbyrjun það ár hóf 
ÍR reglulegar sundæfingar og kennslu 
í sundlaugunum. Þar voru æfingar 
á hverju mánudagskveldi sem voru 
mjög vel sóttar, alltaf 30–40 manns á 
æfingu. Kennari var Ólafur Pálsson og 
sundstjóri Torfi Þórðarson. Og til að 
styrkja starfsemina enn fremur voru 
Torfi Þórðarson, formaður, Baldur 
Jensson og Sigurgeir Sigurðsson skip
aðir í sundnefnd ÍR af stjórn félagsins 
í janúar 1939.

Vatnaskil við ráðningu Jónasar
Kaflaskipti urðu hins vegar þegar sam
þykkt var í stjórn félagsins 28. júní 1940 
fyrir tilstilli Haraldar Johannes sen, þá 
verandi for manns ÍR, að ráða Jónas 
Hall dórsson sund kennara félagsins. 
Var hann í fyrstu ráðinn til ársloka 1941 
með 500 krónur í árskaup. Helming 
þess bæri að greiða í október og hinn 
helminginn í desember. Jónas gerði ÍR 
að stórveldi í sundi á nokkrum árum. 
Torfi var áfram skipaður formaður 
sund nefndar og falið að velja með sér 
fjóra unga áhugamenn í nefndina til 
að vinna með sundkennaranum nýja. 
Hófust æfingar hjá Jónasi – sem átti 
þá enn allflest Íslandsmetin í sundi – á 
mánudags og miðvikudagskvöldum 
upp úr miðjum ágúst en forstjóri Sund
hallarinnar setti það skilyrði þó að á 
þeim mættu aðeins vera fimm íþrótta
menn fyrstu tvær vikurnar. Eftir það 
fékkst um sinn að fjölga þeim í tíu.

Sérstakt kapp var lagt á sundíþróttina 
hjá ÍR á stríðsárunum og dreif ungt 
fólk að félaginu til að æfa hjá mann
inum sem flest sundmetin átti. Utan um 
starfið hélt sundnefndin sem skipuð var 
Hjalta Sigurbjörnssyni, formanni, Páli 
Jörundssyni og Friðjóni Ástráðssyni. 
Starf Jónasar hjá ÍR bar fljótt ávöxt. 
Fyrsta sundstjarnan úr smiðju hans var 
Guðmundur Ingólfsson sem gat sér 
snemma góðan orðstír. Á sundmeist
aramótinu í apríl 1943 ógnaði hann 
– aðeins 13 ára gamall – þekktum 
sundgörpum eins og Loga Einarssyni 
í Ægi í 100 metra baksundi, en í þeirri 
grein átti Guðmundur eftir að afreka 
mjög. „Síðan Jónas Halldórsson hætti að 
synda baksund hefur enginn verulega 
góður baksundsmaður komið fram, 
þar til nú. Guðmundur Ingólfsson, 
sem er aðeins 13 ára, gefur vonir um 
gott efni, sem mikils megi vænta af í 
fram tíðinni,“ segir sund frömuður inn 
Þór arinn Magnússon, faðir Guðmundar 
frjálsíþróttaþjálfara, um frammistöðu 
sundgarpsins unga í Íþróttablaðinu. 

Hið glæsilega sundmannsefni sem 
Guðmundur þótti vera vann svo sinn 
fyrsta mótssigur af mörgum á sund
móti Ármanns í október. Þá nýorð
inn 14 ára synti hann á þriðja besta 
tíma sem náðst hafði í landinu, 1:22,3 
mín. Auk Guðmundar varð Guðrún 
Tryggvadóttir númer tvö í 50 m bringu
sundi kvenna á mótinu. 

Guðmundur Ingólfsson efnileg-
asti sundmaður þjóðarinnar
Þjóðhátíðarárið – 1944 – var vart runnið 

upp er Guðmundur lét til sín taka. Varð 
langfyrstur í 50 m baksundi drengja á 
sundmóti Ægis í febrúar og bætti sig 
svo mánuði seinna á afmælissundmóti 
KR í sömu grein karla; aftur með sigri. 
Þótti Guðmundur þá þegar efnilegasti 
sundmaður þjóðarinnar en hann var 
fremstur í hópi margra ungra og efni
legra sundmanna ÍR. Hann vann allt 
sund sem hann keppti í á árinu, ekki 
bara baksund heldur einnig flugsund 
og skriðsund. Rammaði hann þann 
glæsilega árangur inn með sigri í 100 
m baksundi karla á nýju persónumeti, 
1:19,9 mín., og 50 m bringusundi drengja 
á sundmóti Ármanns í október.

ÍR sendi sjö keppendur á sundmeist
aramót Íslands í apríl og hlutu þeir allir 
verðlaun. Guðmundur bar af í þeim 
greinum sem hann keppti í og setti 
persónuleg met. Vann 100 m baksund 
karla á 1:21,2 mín. og 50 m baksund 
drengja á 35,8 sek. „Tími Guðmundar 
[í 50 m] er mjög góður, hann er farinn 
að nálgast met Jónasar Halldórssonar 
mjög á þessari vegalengd. Metið er 35 
sek. og er sennilegt að ekki líði langur 
tími þangað til hann ryður því meti,“ 
sagði Íþróttablaðið. Til gamans má 
geta að tími Guðmundar var sek
úndubroti betri en fyrsta metið sem 
sett var í Sundhöllinni, en það var í 
100 m baksundi árið 1937.  

Ásamt Guðmundi komu á mótinu 
fram tveir aðrir ungir og efnilegir 
ÍRingar, Ólafur Guðmundsson og 
Jón F. Björnsson. Mynduðu þeir sveit 
ÍR sem vann þríboðsund drengja. 

Eins og Guðmundur áttu þeir eftir 
að láta meira að sér kveða, einkum 
þó Ólafur sem vann glæsileg afrek 
á keppnisferli sínum og er einhver 
fjölhæfasti sund maður sem ÍR hefur 
átt. Afreksmaður í skriðsundi, flug
sundi, bringusundi og síð ast en ekki 
síst baksundi. Til gamans má geta að 
hann er afi Arnar Arnarsonar sund
garps úr Hafnarfirði.

Loks varð sveit ÍR í þriðja sæti í 4 x 50 
metra bringusundi kvenna. „Þótt þær 
hafi ekki sigrað á þessu móti geta þær 
samt orðið hinum skeinuhættar með 
góðri þjálfun,“ sagði Jónas þjálfari 
um stúlkurnar í félagsblaði ÍR, Þrótti. 
Um sumarið brá Jónas sér til náms í 
Bandaríkjunum og tók Jón D. Jónsson 
við þjálfun sundfólks ÍR meðan hann 
dvaldist þar í tæp þrjú ár. 

Óstöðvandi sigurganga og 
metin byrja að koma
Ekkert lát varð á sigurgöngu Guð
mundar Ingólfssonar árið 1945 og færir 
hann þá félaginu Íslands meistaratitil í 
100 metra baksundi annað árið í röð. 
Vann og í annað skiptið bikar sem gef
inn var af Jónasi Halldórssyni fyrir þetta 
sund. Keppendur voru tíu, sem þótti 
góð þátt taka í baksundi. Guðmundur 
vann og tvö drengjasund á mótinu og 
annar ungur og efnilegur sundmaður er 
átti eftir að koma meira við sögu – Atli 
Stein ars son – hið þriðja. Athyglisvert 
er – og þótti reyndar eitthvað grugg
ugt við það í skipulagi mótsins – að 
Guð mundur vann þrjár greinar sama 
kvöldið; 100 m baksund  karla, 50 m 

Meistari Jónas 
Halldórsson, sund-
þjálfari ÍR.
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bak sund drengja og 100 m drengja 
með frjálsri aðferð. 

Enn sem komið var höfðu hinir ungu 
sundmenn ÍR ekki komist á metaskrár, 
en það átti eftir að breytast með tím
anum og ná hámarki um 20 árum 
seinna. Árið 1946 komst Guðmundur 
Ingólfsson fyrstur á blað yfir methafa 
ÍR eftir stríð. Var það í sundkeppni 
Dana og Íslendinga í júní en hann 
synti fyrsta sprett í sveit Íslands sem 
setti landssveitarmet í 3 x 100 m þrí
sundi. Var hún átta sekúndum undir 
meti Ægis. Auk Guðmundar keppti 
Ólafur Guðmundsson gegn Dönum 
og urðu þeir í öðru og þriðja sæti í 100 
m baksundi. Íslendingar unnu fjórar 
greinar en Danir tvær. Var þetta fyrsta 
sundkeppni Íslendinga við Dani – og 
erlenda þjóð yfir höfuð – þótt ekki hafi 
verið um eiginlega millilandakeppni 
að ræða.

Guðmundur og Ólafur voru ekki aðeins 
vinir heldur og miklir keppinautar í 
baksundi. 

Guðmundur hafði verið besti og stíl
hreinasti baksundsmaður landsins 
undanfarin ár en að því kom 1947 að 
sá síðarnefndi náði undirtökunum. 
Á afmælismóti KR í Sundhöllinni 
í mars gaf hann tóninn með sigri í 
50 metra baksundi karla á 34,9 sek, 
en Guðmundur varð annar á 35,7 
sek. Hratt Ólafur þar níu ára gömlu 
Íslandsmeti Jónasar Halldórssonar 
með 1/10 úr sekúndu. „Hann er ekki 
sérlega stílhreinn ennþá en hefur það 

fram yfir flesta baksundsmenn hér, að 
handleggjahreyfingar hans eru lausar 
og herðarnar sæmilega slappar,“ segir í 
Íþróttablaðinu um metsund Ólafs. Þar 
var og bætt við að Guðmundur synti 
aftur á móti of bundið þannig að háls 
og herðar vildu stífna um of.

„Hann er mýkri og hreyfing-
arnar óbundnari“
Fyrir milligöngu Sigurpáls Jónssonar 
formanns ÍR keppti frægur sænskur  
skriðsundsmaður, Per Olof Olsson, á 
KRmótinu. Sigurpáli barst nokkru 
áður skeyti frá fararstjóra sænskra frjáls
íþrótta manna sem komu hingað sum
ar ið áður. Sagði hann Olsson gjarnan 
vilja koma við á Íslandi á leið sinni 
vestur til Banda ríkjanna og keppa við 
íslenska sundmenn. Vakti koma hans 
og árangur mikla athygli.  

En hafi árangur Ólafs Guðmundssonar 
á KRmótinu komið á óvart þá kom 
það enn fleirum í opna skjöldu að hann 
skyldi leggja Guðmund félaga sinn í 
baksundinu á sundmeistaramótinu um 
vorið. Keppni þeirra var gríðarlega jöfn 
og í lokin munaði aðeins sekúndubroti, 
1:21,4 mín. gegn 1:21,5. Guðmundur 
hafði staðið í stað um nokkurt skeið og 
varð að gera sér annað sætið að góðu að 
þessu sinni, eftir að hafa orðið meist
ari í greininni þrjú ár í röð. „Hann er 
mýkri og hreyfingarnar óbundnari en 
hjá Guðmundi,“ sagði Jón D. Jónsson, 
þjálfari þeirra í fjarveru Jónasar, um 
frammistöðu Ólafs í Íþróttablaðinu. 
ÍR hlaut fleiri verðlaun á mótinu því 
Helgi Jakobsson vann 100 m skriðsund 

drengja á mjög góðum tíma. Þá varð 
sveit ÍR önnur í 3 x 50 m boðsundi 
drengja og karlasveitin þriðja í 3 x 
100 m þríboðsundi. 

Harðnandi samkeppni milli þeirra örv
aði báða til dáða; Ólaf og Guðmund 
og blúss var á báðum árið 1948. 
Guðmundur hafði auðsjáanlega lagt 
alúð við æfingarnar, sagði Íþróttablaðið, 
eftir að hann setti nýtt glæsilegt met í 
200 m baksundi í febrúar og bætti níu 
ára gamalt met kennara síns, Jónasar 
Halldórssonar, um þrjár sekúndur. 
Var þetta fyrsta Íslandsmetið sem 
Guðmundur setti. Nokkur sund
met önnur féllu á mótinu. Rúsínan í 
pylsuendanum var þegar sveit ÍR bætti 
Íslandsmetið í 4 x 100 m bringusundi 
um rúmar 27 sekúndur. Í sveitinni 
voru Sigurður Helgason, Guðmundur, 
Atli Steinarsson og Ólafur. ÍR tók 
strax forystuna og hélt henni alla leið 
í mark en Asveit Ægis fór einnig 
langt undir gamla metinu. Með sigri 
Helga Jakobssonar í 100 m skriðsundi 
drengja kom geta ÍRinganna á mótinu 
nokkuð á óvart en þeir fengu fleiri 
fyrstu verðlaun en Ármann, Ægir og 
HSÞ sem hingað til höfðu haft fleiri 
görpum á að skipa. Var þessi fram
för ÍRinganna þökkuð hinum ágæta 
kennara þeirra, Jónasi.

Ný stjarna í bringusundi
Ólafur lét ekki síður til sín taka en 
Guðmundur og eftir sundmót KR í 
mars sló Sportblaðið því upp í fyr
irsögn að ný „stjarna“ væri komin fram 
í bringusundi og átti þar við Ólaf, svo 

rækilega sló hann í gegn á mótinu. Þar 
gekk hinn 18 ára sundmaður á hólm 
við hina frægu Sigurði; Þingeying og 
KRing, í sérgrein þeirra, bringusundi. 
Svo sótti hann að Íslandsmetið stóðst 
ekki átökin. Keppni var mjög hörð 
þangað til 25 m voru eftir. Þá komust 
þeir Sigurður Þingeyingur og Ólafur 
nokkuð fram úr Sigurði KRingi og 
háðu síðan harðvítugt einvígi um sig
urinn. Þingeyingurinn varð sjónarmun 
á undan Ólafi (1:16,9 gegn 1:17,0) en 
báðir syntu undir gamla meti Sigurðar 
KRings sem var 1:17,2 mín. 

Í 4 x 50 m skriðsundi vann ÍRsveitin 
sér það til frægðar að leggja sveitir 
hinna öflugu sundfélaga, KR, Ægis 
og Ármanns, að velli. Hlutu ÍR og 
KR sama tíma, 1:58,3 mín., en sveit  
ÍR var dæmdur sigurinn á sjón
armun. Í henni voru Guðmundur, 
Benný Magnússon, Egill Halldórsson 
og Ólafur. Ægissveitin var sekúndu á 
eftir og Ármenningar þremur.

Íþróttablaðið sagði að met Sigurðar 
hefði ekki vakið eins mikla athygli og 
frammistaða Ólafs sem blaðið sagði ef 
til vill hefðu getað unnið þetta sund. 
Lofar það sundstíl hans en finnur 
að hinna. „Ólafur liggur hins vegar 
nokkurnveginn láréttur og lyftir 
herðunum og handleggjunum ekki 
meira en nauðsynlegt er (eða tæplega 
það!). Handa og fótatök hans eru 
drifmikil og rennslið gott. Má vænta 
mikils af honum ef hann leggur rækt 
við æfingar,“ sagði blaðið. 
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Sundmeistaramótið í apríl hafði sér
staka þýðingu þar sem keppt var um 
sæti í fyrsta sundlandsliði Íslands vegna 
sundlandskeppni við Norðmenn. 
Keppni Guðmundar og Ólafs var 
mjög hörð í 100 metra baksundinu 
enda orðnir mjög svo jafnir á þessari 
vegalengd. Guðmundur vann á 1:19,1 
mín. en Ólafur setti persónulegt met, 
1:20,2 mín. Kraftur var í sundmönnum 
ÍR á mótinu því þar syntu að auki 
til verðlauna Egill Halldórsson, Atli 
Steinarsson, Jón Árnason og Hrefna 
Einarsdóttir. Kórónuðu Guðmundur, 
Atli og Egill frammistöðuna með því að 
vinna 3 x 100 m þríboðsund karla á nýju 
Íslandsmeti, 3:47,8 mín. Íþróttablaðið 
sagði þetta hafa verið skemmtilegustu 
greinina, en það lýsir henni svo: „Eftir 
fyrsta sprettinn (baksund) hafði ÍR góða 
forystu (Guðmundur) og þótt Sigurður 
KRingur synti næsta sprett (bringu) 
innan við íslenska metið tókst honum 
ekki að ná Atla ÍR. Síðasta spölinn 
börðust þeir Egill ÍR og Ragnar KR 
um fyrsta sætið og dró fyrst saman, en 
síðan sundur með þeim.“ 

ÍR-ingarnir tryggðu Íslandi 
sigur í fyrstu landskeppninni
Hafi einvígi Guðmundar og Ólafs á 
meistaramótinu verið tvísýnt þá varð 
frammistaða þeirra í landskeppninni 
við Norðmenn enn afdrifaríkari. Reið 
hún baggamun um sigurinn. 
„Íslendingar unnu landskeppnina 
í sundi“ sagði yfir þvera baksíðu 
Morgunblaðsins 12. maí 1948, dag
inn eftir keppnina. Og bætti við að 
keppnin hefði verið mjög hörð og 

jöfn og allt á huldu um úrslitin fyrr 
en að loknu 100 m baksundi karla er 
Ólafur og Guðmundur komu fyrstir 
að marki. 

„Svo var komið að örlagaríkasta sundi 
keppninnar, 100 m baksundi karla, því 
sundinu sem enginn treysti sér til að spá 
neinu um úrslit í. Birger Jacobsen var á 
fyrstu braut, Guðmundur Ingólfsson á 
annarri, Knut Belsby á þriðju og Ólafur 
Guðmundsson á fjórðu. Belsby tók 
forystuna í byrjun og leiddi fyrstu 75 
metrana. Guðmundur Ingólfsson var 
í öðru sæti en Ólafur Guðmundsson í 
þriðja. Á síðustu 25 metrunum snér
ist svo blaðið við. Íslendingarnir fara 
báðir fram úr Belsby og Ólafur sem 
áður var þriðji kom fyrstur að marki 
en Guðmundur annar. – Fararstjóri 
Norðmannanna kvað þetta sund hafa 
komið þeim mest á óvart. Íslendingarnir 
hefðu verið miklu harðari en þeir hefðu 
gert ráð fyrir,“ segir Morgunblaðið um 
hinn óvænta baksundssigur. 

Ólafur bætti sig um tæpar þrjár sek
úndur, synti á 1:17,4 mínútum en 
Guðmundur á 1:18,2. Var Ólafur bor
inn á gullstóli um höllina af félögum 
sínum í sundliðinu, svo frækinn þótti 
þeim sigur hans. Það voru hreyknir 
Íslendingar sem voru í Sundhöllinni 
þetta kvöld. Hinn mikli sigur kom 
óvænt. Sundfróðir menn höfðu ekki 
gert sér miklar vonir um sigur og þess 
vegna var gleðin meiri.

Íþróttablaðið fjallaði einnig um sund ið 
og sagði það hafa verið hápunkt lands

keppninnar. Fyrirfram hafi ver ið óger
legt að segja um úrslitin en eftir fyrri 
tíma keppenda að dæma hafi Belsby átt 
að vinna. Blaðið segir enda sprett Ólafs 
ekki hafa verið af lakara taginu því að 
á síðustu tíu metrunum hafi honum 
tekist öllum á óvart að komast fram 
fyrir þá báða, Belsby og Guðmund. Þar 
með hafi og ÍRingarnir tveir tryggt 
Íslandi sigurinn í þessu óvenjulega 
spennandi sundi og jafnframt sigurinn 
í sjálfri landskeppninni. 

Guðmundur Ingólfsson var svo í sveit 
Íslands i 3x100 m boð sundi sem hún 
vann með yfirburðum á nýju landssveitar
meti, 3:37,7 mín. Guðmundur synti 
baksundið á móti Belsby og skilaði 2–3 
metra forskoti til næsta manns.

Tveir sundmenn ÍR á Ólympíu-
leikana í London
Vegna frammistöðu sinnar og framfara 
hefði mátt ætla að báðir baksundsmenn
irnir ættu mikla möguleika á að verða 
valdir til keppni á Ólympíuleikunum í 
London síðar um sumarið. Guðmundur 
styrkti stöðu sína með því að stórbæta 
sig á sérstöku ólympíusundmóti í júlí. 
Bætti hann Íslandsmetið um hálfa sek
úndu, synti á 1:15,7 mín., en gamla 
metið átti Jónas Halldórsson kenn
ari hans og var það 1:16,2 mín., sett 
1939. Ólafur undirstrikaði styrk sinn 
með því að nær jafna sinn besta tíma. 
Hann hlaut þó ekki náð fyrir augum 
Ólympíunefndar Íslands. Það gerði 
hins vegar Atli Steinarsson sem val
inn var sem þriðji maður í 200 metra 
bringusundi á eftir Sigurðunum 

tveimur framangreindu. Kepptu þeir 
Guðmundur í fyrsta sinn í 50 metra 
laug í London. 

„Atli synti liðlega eins og hans er 
vani,“ sagði Íþróttablaðið. Hann var 
nokkru frá sínu besta og varð sjötti 
af átta í sínum riðli og 29. í röðinni 
af 32 keppendum, miðað við tíma. 
Guðmundur keppti í 100 m baksundi 
og synti á 1:19,4 mín., en alls fengu 34 
af 39 keppendum betri tíma. 

Ekki álitinn nógu góður en 
vann samt
ÍRingar höfðu staðið sig mjög vel 
á árinu 1948 og hnykktu á því með 
því að vinna allar karlagreinarnar á 
afmælismóti Ármanns sem fram fór 
í  nóvember og var síðasta stórmót 
ársins. Í 100 m skriðsundi karla urðu 
þau óvæntu úrslit að Egill Halldórsson 
ÍR vann en hann hafði ekki verið 
álitinn nógu góður til þess að synda í 
„úrslitariðlinum“.  Hann náði aftur á 
móti betri tíma en allir þeir sem þar 
syntu.  Guðmundur Ingólfsson vann 
100 m baksund og Atli Steinarsson 
100 m bringusund. 

Í 4 x 100 m skriðsundi var harðasta 
keppni kvöldsins, ein vígi milli ÍR og 
Ár manns sem lykt aði með Íslands meti. 
Eftir fyrsta sprettinn var Ármann heldur 
á undan en þar synti Ólafur Guðmunds
son fyrir ÍR. Örn Harðarson tók við af 
honum og vann forskotið af Ár menning
unum svo þeir komu hnífjafnir að 
marki. Guðmundur Ingólfsson skilaði 
svo um þriggja metra forskoti fyrir ÍR 
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á þriðja spretti og Egill Halldórsson 
færði ÍRsveitinni loks heim sigurinn. 
Metið í boðsundinu stóðst ekki þessi 
átök. Bætti ÍRsveitin það um tvær 
sekúndur, synti á 4:29,5 mín., en gamla 
metið var 4:31,5 frá 1940. 

Starfsemi sunddeildarinnar var öflug 
næstu árin. Keppendur ÍR voru fjöl
margir á öllum sundmótum og létu til 
sín taka. Ef þeir unnu ekki titla eða 
settu met voru þeir nærri því. Þannig 
setti ÍRsveitin Íslandsmet í 3 x 50 m 
boðsundi á eftirminnilegu sundmóti 
félagsins í apríl 1949. Þar var hinn frægi 
sænski sundmaður Björn Borg mættur 
ásamt nokkrum löndum sínum. Allt 
ætlaði um koll að keyra í Sundhöllinni 
er Ari Guðmundsson úr Ægi vann 
Borg í 100 m skriðsundi. Og minnstu 
munaði að Ólafur Guðmundsson léki 
það eftir í 50 metra baksundi. Veitti 
hann Borg allharða keppni en varð 
hálfri sekúndu á eftir honum og jafn
langt frá Íslandsmetinu.  

Keppnin í 3 x 50 m þrísundinu var 
mjög skemmtileg. Svíarnir mynduðu 
þar sveit með Jónasi Halldórssyni. 
Björn Borg gaf sveit þeirra forskot 
þegar á fyrsta sprettinum. Landi hans 
Hellgren jók það og Jónas gaf sig hvergi. 
Unnu þeir þremenningarnir öruggan 
sigur. En keppnin var um annað sætið 
og íslenska metið og var hin harð
asta milli sveitar ÍR og sveitar Ægis. 
Guðmundur Ingólfsson á baksundinu 
og þó sérstaklega Ólafur Guðmundsson 
á bringusundinu gáfu ÍRsveitinni það 
mikið forskot að Ara, sem synti síðasta 

sprettinn fyrir Ægi, tókst ekki að ná 
Agli Halldórssyni sem synti vel. ÍR
ingarnir settu nýtt íslenskt met, syntu 
á 1:39,2 mín., en gamla metið sem KR 
átti var 1:40,2 mín. Ægissveitin synti 
einnig undir því. 

ÍRsveitin setti einnig Íslandsmet í 3 
x 100 m skriðboðsundi á sundmeist
aramóti Íslands í maí. Gerði hún sér 
lítið fyrir og lagði sveitir Ægis, KR og 
Ármanns örugglega að velli þótt allar 
hefðu þær miklum sundgörpum á að 
skipa. Guðmundur, Atli Steinarsson 
og Egill syntu á 3:42,8 mín. og voru 
rúmum 5 sekúndum á undan Ægi. 
Þá var mjög hörð keppni í 4 x 50 
metra skriðsundi og ekki fyrr en á 
lokametrunum sem ÍR varð að gefa 
forystuna eftir og sætta sig við annað 
sæti. Guðmundur Ingólfsson varð eina 
ferðina enn meistari í baksundi. Þar 
mistókst Ólafi Guðmundssyni fyrsti 
snúningurinn svo mjög að hann lenti 
langt á eftir hinum og varð að sætta 
sig við fjórða sæti, röskum tveimur 
sekúndum á eftir Guðmundi. 

Loks varð Atli Steinarsson Íslands
meistari í 400 m bringusundi. Hann 
vann þá grein einnig 1951 og var eini 
Íslandsmeistari ÍR í sundi það árið. 
Atli kom árið 1949 við sögu er hann 
var valinn ásamt fimm öðrum sund
mönnum til að keppa fyrir Íslands 
hönd í fyrsta sinn á Norðurlandamóti 
í sundi. Mótið fór fram í ólympíulaug
inni í Helsinki. 

Málfríður leggur 
Ármannsstúlkurnar óvænt að 
velli 
Stórtíðindi urðu á sundmeistaramótinu 
1950 og þar voru ÍRingar að verki en 
nýtt og efnilegt sundfólk var þá að koma 
fram á sjónarsviðið hjá félaginu. Tvítug 
stúlka, Málfríður Guðsteinsdóttir, gerði 
sér lítið fyrir og vann 100 m skriðsund 
kvenna. Og það með yfirburðum, 
synti á 1:26,3 mín. Lagði í leiðinni að 
velli tvær bestu sundkonur Íslands 
um árabil, Ármenningana Önnu 
Ólafsdóttur og Þórdísi Árnadóttur. 
Kom árangur Málfríðar mest á óvart 
á mótinu. Menn voru orðnir því svo 
vanir að Ármannsstúlkurnar skip
uðu alls staðar fyrsta sætið að annað 
þótti ekki koma til mála. En á því var 
Málfríður ekki að þessu sinni.

ÍR hrósaði þremur sigrum á mótinu 
og einu Íslandsmeti. Auk Málfríðar 
vann Ólafur Guðmundsson 100 m 
flugsund á 1:22,0 mín. og sveit ÍR 
vann 4 x 100 metra fjórsund karla á 
nýju Íslandsmeti, 5:08,6 mínútum. Í 
sveitinni voru Guðmundur Ingólfsson, 
Ólafur Guðmundsson, Atli Steinarsson 
og Skúli Rúnar Guðjónsson. Af öðrum 
markverðum afrekum á árinu má 
nefna að Jón Árnason ÍR varð í öðru 
sæti í Íslendingasundinu, 500 metra 
sundi með frjálsri aðferð sem fram 
fór í Nauthólsvíkinni í tengslum við 
sundkeppni ólympíudagsins í júlí. Synti 
hann á 10:05,9 mín. Íslendingasundið 
fór nú fram í fyrsta sinn frá 1933. 

Þurftu að setja met til að sigra 
ÍR-sveitina
Á sundmóti ÍR í Sundhöllinni í mars 
1951 var 3 x 100 metra þríboðsund 
hápunktur mótsins. Háðu sveitir ÍR 
og Ægis einkar harða keppni um sig
urinn. Dugði Ægi ekkert minna en 
nýtt íslenskt met til að vinna ÍRsveit
ina. Syntu Ægismenn á 3:40,0 mín. 
og bættu metið um tvær sekúndur en 
ÍRsveitin jafnaði það, synti á 3:42,2 
mín. Sundið var tvísýnt fram til hins 
síðasta. Ólafur Guðmundsson var 2–3 
metrum á eftir að loknu baksundinu 
en Atli Steinarsson vann forskotið upp 
á bringusundinu og gaf ÍRsveitinni 
þriggja metra forskot. Skúli Rúnar 
synti skriðsundið mjög vel og það var 
ekki fyrr en á síðustu metrunum að 
kempunni Ara Guðmundssyni tókst 
að ná forustunni og færa Ægissveitinni 
sigurinn heim. 

Atli Steinarsson og Ólafur Guð
mundsson létu mjög að sér kveða, 
bættu getu sína jafnt og þétt og voru 
sigursælir á sundmótum 1951 og 1952 
ásamt hópi ungra og efnilegra sund
manna sem sóttu æfingar hjá Jónasi 
Halldórssyni. Var fjör í sunddeild ÍR 
á þessum árum. Ólafur háði marga 
rimmuna við Ara Guðmundsson úr 
Ægi, methafa á mörgum vegalengdum, 
og hafði stundum betur. Þá komu  
yngri bræður Ólafs og Guðmundar 
Ingólfssonar fram á sjónarsviðið, Gylfi 
Guðmundsson og Örn Ingólfsson, 
veturinn 1950–51. Unnu þeir margan 
sigurinn í drengjasundi og Gylfi síðar 
einnig í fullorðinsgreinum. Enn fleiri 
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systkin þeirra áttu eftir að ryðjast fram 
nokkrum árum síðar og gera garð
inn frægan. 

Gerðu síðar garðinn frægan í 
frjálsum
Sömuleiðis var Vigdís Sigurðardóttir 
sigursæl í telpnasundi á þessum árum. 
Þá voru Guðmundur Guðjónsson og 
Skúli Rúnar Guðjónsson í fremstu röð 
en ef þeir hömpuðu ekki sigri voru það 
örlítið sterkari félagar þeirra. Loks var 
Jón H. Magnússon sigursæll í bringu
sundi drengja 1952 og setti þá m.a. 
drengjamet, 1:24,8 mín. Hann átti síðar 
eftir að koma við sögu frjálsíþrótta sem 
margfaldur Íslandsmeistari og methafi 
í sleggjukasti. Sá er sló síðar met Jóns 
var Sverrir Þorsteinsson sem síðar varð 
bæði keppandi, þjálfari og formaður 
sunddeildar ÍR. Jón setti ekki aðeins 
bringusundsmetið heldur var hann 
og í sveit ÍR sem setti drengjamet í 3 
x 100 metra þrísundi á sundmóti ÍR 
1952, 4:00,2 mín. Synti þá sérgrein sína 
en Gylfi Guðmundsson skriðsund og 
Örn Ingólfsson baksund.

Meðal annarra í unglingahópi sunddeildar 
ÍR á þessum tíma var Kristleifur nokkur 
Guðbjörnsson. Æfði hann og keppti 
einkum í bak og skriðsundi. Það átti 
fyrir honum að liggja síðar – eins og 
Jóni H. – að verða afburðagóður frjáls
íþróttamaður og setja fjölda Íslandsmeta 
í langhlaupum. 

Í fyrsta sinn í mörg ár án meist-
ara í einstaklingsgreinum
Sundmeistaramótið 1953 markar 

viss tímamót því það var hið fyrsta 
um margra ára skeið þar sem ÍR 
eignaðist ekki Íslandsmeistara. Hið 
sama varð uppi á teningnum 1954 er 
mótið fór fram í Ólafsfirði og 1955 
í Reykjavík. Með þeirri undantekn
ingu þó að Gylfi Guðmundsson var 
í sveitum Sundráðs Reykjavíkur sem 
sigruðu í 4 x 100 m fjórsundi og 4 x 
200 m skriðsundi í Ólafsfirði en sú 
síðarnefnda setti landssveitarmet, 9:49,8 
mín., í leiðinni. Sömuleiðis var hann í 
Reykjavíkursveitinni sem varð meistari 
1955 í 4 x 100 metra fjórsundi á nýju 
landssveitarmeti, 4:56,9 mínútum. 

Þrátt fyrir þetta var ástæðulaust að 
örvænta því enn voru að koma fram 
nýir og efnilegir ungir sundmenn 
hjá ÍR. Sagði það t.d. strax til sín á 
móti Ármanns og KR í Sundhöllinni 
fjórum dögum fyrir jól 1953 er Einar 
Guðmundsson vann 50 m skriðsund 
drengja, Gylfi Guðmundsson sömu 
grein karla, Örn Ingólfsson vann 50 
m bak sund drengja og sveit ÍR varð 
í öðru sæti í 3 x 50 þrísundi karla. 
Erna Haralds dóttir, Ingi Einars son og 
Kristján Þóris son fylgdu því eftir með 
sigrum á fyrstu mót um nýs árs. Með sigri 
í 200 m bringu sundi karla á Ármanns
móti í febrúar hlaut Kristján fagran 
bikar sem gefinn var til minningar um 
Kristján Þor grímsson for stjóra. 

Kristján Þórisson var svo aftur á ferð
inni á sundmóti ÍR í maí og setti þá 
Íslandsmet í 500 metra bringusundi í 
keppni við norska bringusundsmanninn 
Svein Sögaard, sem hingað  til lands var 

kominn í boði sunddeildar ÍR ásamt 
landa sínum, skriðsundsmanninum 
Lars Krogh. Voru þeir báðir fremstu 
menn í sínum sundgreinum í Noregi og 
því góðir gestir á ÍRmótinu. Árangur 
á því var mjög góður, sett voru tvö 
norsk met, sex Íslandsmet og þrjú 
drengjamet. Kristján synti á 7:55,4 
mín. en eldra metið var 8:01 frá 1952 
og átti hann það sjálfur, en þá keppti 
Kristján fyrir UMFR. 

Og árið 1955 var mikið framfaraár í 
sundinu, jafnt í landinu sem innan ÍR. 
Var þó sundstöðum í Reykjavík lokað 
seinni hluta ársins vegna mæniveiki
faraldurs er þá herjaði og féllu því 
æfingar og haustmót í sundi niður. 
Gylfi Guðmundsson var nú vaxinn 
upp úr drengjaflokki og keppti í 
karlagreinum. Stakk hann sér vart til 
sunds öðruvísi en sigra. Svipaða sögu 
er að segja af Inga Einarssyni, Adolf 
Haraldssyni, Ernu Haraldsdóttur og 
Eddu Arnholtz í unglingaflokkum. 
Starfið var því kröftugt og til marks 
um aukna sókn stúlkna vann ÍRsveit 
4 x 50 metra bringusund kvenna á 
sundmóti KR í marslok. 

Gylfi lagði bronsmanninn frá 
Helsinki
Gylfi Guðmundsson átti aðild að 
tveimur Íslandsmetum á árinu. Var í 
sveit Íslands sem vann 4 x 200 m skrið
sund á glæsilegu landssveitarmeti, 
9:19,7 mín., á norræna sundmótinu í 
Sundhöll Reykjavíkur í júní, en þar 
voru allir bestu sundmenn Norðurlanda 
samankomnir. Fyrra metið var 9:49,8 

mín., sett 1954. Þá var hann sömuleiðis 
í Reykjavíkursveit sem setti lands
met í 4 x 50 metra fjórsundi á 2:13,4 
mín. á 10 ára afmælismóti Sundfélags 
Hafnarfjarðar. Síðast en ekki síst vann 
Gylfi sér það til frægðar að vinna 
frægasta skriðsundsmann Svía, Per 
Östrand, í 50 m skriðsundi á móti í 
Keflavík. Gylfi var hálfri sekúndu á 
undan bronsmanninum frá Helsinki, 
synti á 28,1 sek. gegn 28,6 sek.

Það voru nýmæli í íþróttum er efnt var 
til sundkeppni utanbæjarmanna og 
Reykvíkinga í Sundhöll Reykjavíkur 
haustið 1951. Fjórir kepptu í hverri grein 
frá hvorum aðila. Unnu Reykvíkingar 
þessa fyrstu og skemmtilegu „inn
anlands landskeppni“ í sundi með 198 
stigum gegn 158. Í liði borgarinnar voru 
fimm sundmenn frá ÍR, Guðmundur 
Guðjónsson, Gylfi Guðmundsson, Vigdís 
Sigurðardóttir, Vigdís Hallgrímsdóttir 
og Atli Steinarsson sem skipaði ásamt 
Guðmundi helming sveitar Reykjavíkur 
sem setti landssveitarmet í 4 x 100 m 
bringusundi. Í einstaklingsgreinum 
náði Gylfi lengst með öðru sæti í 
drengjasundi.

Þessi keppni var endurtekin í Hafnar
firði tveimur árum seinna og aftur 
unnu Reykvíkingar. ÍR átti fimm 
fulltrúa í einstaklingsgreinum, Atla 
Steinarsson, Skúla Rúnar Guðjónsson, 
Einar Guðmundsson, Ellert Jensson 
og Örn Ingólfsson. Allir nema Ellert 
komust á verðlaunapall. 
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Froskköfun sýnd í fyrsta sinn 
hér á landi
Það er eins og rauður þráður í sögu ÍR 
að það hefur orðið fyrst til að kynna hér 
á landi ýmsar íþróttir eða annað þeim 
tengt. Annars konar nýjung – og skyld 
íþróttum þó – var kynnt á sundmóti 
ÍR í nóvember 1954, fyrsta sundmóti 
vetrarins, við mikinn fögnuð áhorf
enda. Þar var á ferðinni gamall sund
maður ÍR, Guðmundur Guðjónsson, 
sem sýndi nýja köfunaraðferð – svo
nefnda froskaðferð, sem þá var að 
ryðja sér mjög til rúms. Guðmundur 
nam þessa aðferð fyrstur Íslendinga 
úti í Kaupmannahöfn og var að byrja 
feril sinn sem kafari hér á landi með 
þessari aðferð.  
 
Guðmundur Gíslason kemur til 
skjalanna á Danamótinu
Árið 1956 urðu enn ein tímamótin í 
sögu sunddeildar ÍR. Kom þá fram á 
sjónarsviðið 15 ára piltur sem átti ekki 
aðeins eftir að verða ein skærasta stjarna 
sundíþróttarinnar heldur meðal helstu 
afreksmanna Íslands á íþróttasviðinu. 
Hér ræðir um Guðmund Gíslason sem 
átti eftir sakir fjölhæfni sinnar að verða 
92 sinnum Íslandsmeistari, 45 sinnum 
Reykjavíkurmeistari og setja alls 152 
Íslandsmet og eru þá boðsund ekki 
meðtalin. Auk þess var hann kjörinn 
íþróttamaður ársins 1962 og 1969 en í 
seinna skiptið var hann genginn til liðs 
við Ármann, en það gerði hann 1967. 
Sem ÍRingur keppti Guðmundur 
á Ólympíuleikunum í Róm 1960 og 
Tókýó 1964.  

Guðmundur vann tvær greinar og varð 
annar í öðrum tveimur á móti Ægis og 
ÍR í mars 1956. Þangað höfðu félögin 
boðið tveimur bestu sundmönnum 
Dana, þeim Lars Larsen og Knud 
Gleie. Ágætur árangur náðist á mótinu, 
tvö dönsk met voru sett, í 100 og 200 
m skriðsundi, og tvö íslensk met. Um 
ágæti Dananna vitnar best að þeir tóku 
þátt í 13 greinum á þremur kvöldum 
og unnu allar. 

Og áður en árið var úti hafði Guð
mundur sett drengjamet í skriðsundi, 
flugsundi og baksundi. Var hann orð
inn besti baksundsmaður landsins 
aðeins 15 ára. 

Íslandsmet í kyrrþey og fyrir 
luktum dyrum
Það er ekki algengt að fjögur Íslands
met og tvö íslensk drengjamet séu sett 
í kyrr þey og fyrir luktum dyrum, sagði 
Morgun blaðið í árs byrjun 1957. Til  efnið 
var að á næst síðasta degi nýliðins árs 
voru fjög ur met sett í Sund höllinni í 
skrið sundi kvenna og drengja met í 
flug sundi og baksundi drengja. Allt 
var þó löglegt við metin. Guðmundur 
Gíslason setti drengjametin tvö. Blaðið 
sagði hann óvenjulega fjölhæfan sund
mann. Hann gæti synt með ágætum 
árangri hvaða aðferð sem væri. Viku 
fyrr hefði hann sett drengjamet í bak
sundi og flugsundi og annað þeirra 
bætti hann aftur á seinna mótinu. Var 
hann þá þegar farinn að höggva nærri 
Íslandsmetum fullorðinna. 

Og þess þurfti ekki að bíða lengi að þau 
lægju í valnum. Á fyrsta móti ársins 
1957, sundmeistaramóti Reykjavíkur 
fyrir árið 1956, setti Guðmundur 
– nýorðinn 16 ára – Íslandsmet í 100 
m baksundi karla. Synti á 1:13,6 mín. 
og bætti fyrra metið um 7/10 úr sek
úndu. Þar með var hann kominn í hóp 
afreksmanna í þeirri grein á borð við 
ÍRingana Guðmund Ingólfsson og 
Ólaf Guðmundsson sem gert höfðu 
garðinn frægan í 100 m baksundi. 
Guðmundur átti eftir að færa baksunds
metið niður í 1:05,6 mín. 

Ólafur var enn að 1957 og þeir Guð
mundur háðu einkar harða og skemmti
lega keppni í 50 metra baksundi á móti 
Ægis í febrúar. Eitthvað varð undan að 
láta; Guðmundur sigraði á nýjum met
tíma, 32,8 sek., bætti eldra metið sem 
Ólafur átti og var frá 1954 um tvö sek
úndubrot. Var Ólafur aðeins broti frá 
því í sundinu, á 33,1 sek. Guðmundur 
bætti metið enn og aftur á sundmóti 
KR í byrjun apríl, synti á 32,7 sek.

Færðu ÍR tvö Íslandsmet á 50 
ára afmælismótinu 
Sundmót hélt ÍR í tilefni af 50 ára afmæli 
félagsins og það á sjálfan afmælisdag
inn, 11. mars. Þar náðist góður árangur, 
m.a. voru þrjú íslensk met sett og eitt 
jafnað. Guðmundur Gíslason bætti í 
annað sinn á tveimur mánuðum metið 
í 100 m baksundi. Og það ekkert smá
ræði, synti á 1:11,6 mín. og hnekkti 
þannig meti sínu frá 30. janúar um 
tvær sekúndur! Hann skipaði síðan 
ÍRsveitina ásamt bræðrunum Ólafi 

og Gylfa Guðmundssonum sem náði 
athyglisverðum árangri í 3 x 100 metra 
þríboðsundi. ÍRsveitin lét sér ekki 
nægja að bæta félagamet Ægis frá 1951, 
3:40,0 mín., heldur synti einnig hraðar 
en landssveitin frá 1949, en í henni 
voru Hörður Jóhannesson, Sigurður 
Þingeyingur og Ari Guðmundsson og 
syntu þeir þá á 3:36,6 mín. Tími ÍR
inga var hins vegar 3:36,2 mín. 

Frábær árangur Guðmundar á 
sundmeistaramótinu
Guðmundur sló enn í gegn á sund
meistaramóti Íslands í Sundhöllinni 
í maí. Bestur Íslendinga í skriðsundi, 
baksundi og flugsundi. Afrek hans á 
mótinu þóttu bera af öllu öðru þar. Setti 
þrjú drengjamet – m.a. er hann varð 
drengjameistari í 100 metra skriðsundi 
á 9/10 sekúndu betri tíma en karlasundið 
vannst á sama kvöldið! „Það hlýtur að 
verða íhugunarefni forráðamanna móts
ins, að koma því þannig fyrir, að sé til 
svo góður sundmaður í hópi drengja, 
að hann geti orðið Íslandsmeistari, þá 
sé honum ekki gert það ómögulegt 
með því að stilla upp unglingameist
aramóti og Íslandsmóti í sömu grein 
sama kvöld,“ sagði Morgunblaðið af 
þessu tilefni í umfjöllun um mótið. 
Guðmundur sýndi fjölhæfni sína 
með því að verða á öðr um móts degi 
Íslands meistari í baksundi og flug
sundi. „Þetta eru afrek sem vert er að 
gefa gaum, er 16 ára unglingur sigrar 
í þremur sundgreinum og er okkar 
besti maður í þessum greinum,“ sagði 
Morgunblaðið einnig. 

Jónas óskar 
Guðmundi til 
hamingju.
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Boðsundssveit ÍR setti loks ágætt met 
í 4 x 100 m fjórsundi fyrri dag móts
ins. Bætti hið gamla met Ægis um 9,1 
sek. og fór tæpar 9 sekúndur undir 
landssveitarmetið. Guðmundur var 
að sjálfsögðu í sveitinni og synti flug
sundssprettinn. Bræðurnir Ólafur 
og Gylfi Guðmundssynir tóku bak
sunds og skriðsundssprettina og Atli 
Steinarsson hélt sér enn í ágætri æfingu 
þótt hættur væri keppni fyrir nokkru; 
lagði sitt af mörkum til metsins með 
góðum bringusundsspretti.  

Hrafnhildur meistari aðeins 
13 ára 
Á sundmeistaramótinu kemur önnur 
framtíðarstjarna sundsins og ÍR fram. 
Hrafnhildur Guðmundsdóttir, systir 
Ólafs og Gylfa, lætur þar til sín taka, 
aðeins tæplega 14 ára gömul. Reyndar 
hafði hún heppnina með sér er hún 
varð Íslandsmeistari í 200 m bringu
sundi kvenna og í 50 m bringusundi 
telpna. Keppinautar sem á undan 
voru í mark, m.a. stalla hennar úr ÍR, 
Bergþóra Lövdahl í báðum greinum, 
voru dæmdir úr leik fyrir brot á hinum 
nýju bringusundsreglum sem kváðu 
á um að aðeins mætti vera í kafi með 
höfuðið eitt sundtak. 

Hrafnhildur var allan sinn sundferil 
í ÍR en á árunum 1957–72 varð hún 
35 sinnum Íslandsmeistari og setti alls 
75 Íslandsmet að boðsundsmetum frá
töldum í 22 sundgreinum fimm sund
aðferða. Hún var langfremsta sundkona 
Íslendinga 1962–66 og átti á þeim tíma 
öll kvennametin nema í 1.500 metra 

skriðsundi, 18 að tölu. Hún varð 20 
sinnum Reykjavíkurmeistari í sundi 
og vann brons í 200 m bringusundi 
á Norðurlandamóti unglinga 1959. 
Þá keppti hún á Ólympíuleikunum í 
Tókýó 1964 og Mexíkó 1968.  

Metaregn í Sundhöllinni um 
verslunarmannahelgi
Sundmenn sátu ekki aðgerðarlausir 
yfir verslunarmannahelgina 1957. ÍR 
og Ægir efndu til sameiginlegs sund
móts sem fram fór í kyrrþey, aðallega 
í matartímum almennings þessa dag
ana. „Afrekin sem þarna voru unnin er 
ekki hægt að láta kyrr liggja, því alls 
voru sett 12 Íslandsmet og tvö voru 
jöfnuð!“ sagði Morgunblaðið af þessu 
tilefni. Það skemmtilega við metin var 
að í flestum tilfellum var ekki verið 
að klípa sekúndubrot af eldri metum 
heldur voru þau stórlega bætt. „Og 
þau hefðu verið bætt enn betur, ef 
um keppni hefði verið að ræða hjá 
fólkinu. Methafarnir syntu yfirleitt 
keppnislaust,“ sagði Jónas Halldórsson 
þjálfari ÍR við blaðið.

Nær helming metanna setti Guðmundur 
Gíslason sem sló ekki slöku við hjá 
Jónasi um sumarið enda á leiðinni 
á sitt fyrsta Norðurlandamót af níu. 
Nýju metin hans voru í 50, 200 og 400 
m baksundi og 200 m flugsundi. Þau 
þóttu sýna að hann væri í góðri þjálfun 
og bundu sundmenn miklar vonir við 
árangur hans á Norðurlandamótinu.

Það sem eftir lifði ársins og þau 
næstu varð ekkert lát á metaregni 

ÍRinga í sundi. Var nú mesti afreks
áratugur í sögu sundsins í félaginu 
genginn í garð. Atkvæðamest voru 
Guðmundur Gíslason og Hrafnhildur 
Guð mundsdóttir. Áður en 1957 var 
úti hafði Guðmundur rutt öllum 
Íslands metum fullorðinna í bak sundi 
þótt aðeins væri hann 16 ára og því 
enn í drengja flokki. Þá tók hann á 
sundmótum haustsins að höggva í 
metagarðinn í skriðsundi. Var mót 
vart haldið öðruvísi en Guðmundur 
setti nokkur met. Ef sá gállinn var á 
honum kom það fyrir að lagt var til 
atlögu við metin á tveimur mótum sama 
daginn, í hádegi og að kvöldi.

Guðmundur kórónaði svo síðasta árið 
í drengjaflokki á sundmeistaramóti 
Reykjavíkur með eftirminnilegu ein
vígi við Pétur Kristjánsson sem um 
6–7 ára skeið hafði ekki beðið ósigur 
fyrir Íslendingi í 100 m skriðsundi. 
Einvígi þeirra var hið skemmtilegasta. 
Guðmundur var ívið á undan alla leið 
og reyndar lengra en fram kemur af 
tímanum – þeir fengu sama tíma. Hann 
varð fyrir því óhappi að slá í brautar
snúruna á leiðinni og hafði nærri misst 
af sigrinum fyrir vikið. 

Þegar hér var komið sögu hafði Guð
mundur sett tíu íslensk met á árinu og 
tugi drengjameta. Átti það sinn þátt í 
að hann varð þriðji í kjöri íþróttamanns 
ársins 1957 sem Vilhjálmur Einarsson 
vann. Slíkir voru einstæðir hæfileikar 
hins 16 ára sundmanns og fjölhæfni 
með fádæmum að á þessum tíma átti 
hann um eða yfir 20 drengjamet og 

Íslandsmet á sex vegalengdum bak
sunds, skriðsunds og flugsunds.

„Þennan árangur á hann fyrst og fremst 
að þakka góðri ástundun við æfingar, 
því enginn íslenskur sundmaður æfir 
sem hann – enda hefur enginn upp
skorið sem hann um langt árabil. Það 
fer saman hjá Guðmundi, sjaldgæfir 
hæfileikar og mjög sjaldgæf ástundun 
og elja. Framtíðin á sundsviðinu blasir 
við honum,“ sagði Morgunblaðið um 
afrek Guðmundar eftir fyrsta mót vetr
arins, í nóvember 1957, og var meta
sláttu hans þó ekki lokið það ár.

 Þótt einvígi Guðmundar og Péturs þætti 
hápunktur Reykjavíkurmótsins vakti 
ekki minni athygli sigur hinnar 13 ára 
gömlu Hrafnhildar Guðmundsdóttur 
í 200 m bringusundi. Hún sigraði þar 
m.a. Ágústu Þorsteinsdóttur, mestu 
sunddrottningu landsins til margra 
ára. „Tími hennar var ágætur og hún á 
áreiðanlega eftir að „kveðja sér hljóðs“ 
á þessari vegalengd. Hrafnhildur er 
óvenjulegt efni. Sund hennar fagurt 
og keppnisgleðin mikil. Hún á áreið
anlega margt „ósagt“ í bringusundi,“ 
sagði í umfjöllun Morgunblaðsins 
um mótið.  

ÍR-ingar settu öll metin á 
KR-mótinu
Árið 1958 hófu ÍRingar með krafti, 
unnu sex sundgreinar af ellefu á fyrsta 
mótinu, sem KR gekkst fyrir. Sett voru 
þrjú ný íslensk met og hið fjórða jafnað, 
í öllum tilvikum voru ÍRingar að 
verki. Guðmundur Gíslason setti met í 

Hrafnhildur á góðum 
degi.
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100 m skriðsundi, synti á 58,2 sem var 
þá góður tími á Evrópumælikvarða. 
Hann setti og met í 100 m baksundi 
og var í boðsundssveit ÍR, ásamt 
Ólafi og Gylfa Guðmundssonum og 
Skúla Rúnari Guðjónssyni  sem met 
setti í 4 x 50 m skriðsundi. Þá jafnaði 
Hrafnhildur Guðmundsdóttir met 
Þórdísar Árnadóttur í 100 m bringu
sundi kvenna. 

Í bókinni 15 íþróttastjörnur segir að 19. 
mars árið 1958 hafi verið sögulegur 
dagur  í íþróttaannál þjóðarinnar, en 
þar var að verki Guðmundur Gíslason. 
„Guðmundur dró andann djúpt 
nokkrum sinnum og horfði fram í 
laugina. Tóm gafst til að virða hann 

fyrir sér. Hann er mjög vel vaxinn og 
vöðvaberari en margir aðrir sundmenn. 
Nú beygðu sundmennirnir sig áfram, 
og um leið og skotið kvað við, spyrnti 
Guðmundur sér fram í laugina af 
feikna krafti og sund hans var gætt 

slíkum léttleika og leikandi mýkt, að 
unun var á að horfa. Á seinustu leið
inni virtist Guðmundur vinna bug á 
þreytunni sem gerir sund flestra stíft og 
þungt síðustu metrana. Hann „flaug“ 
að marki, snerti bakkann og hvíldi 
höfuðið snöggvast á handleggjunum, 
en hóf sig síðan upp úr lauginni. Tími 
Guðmundar var glæsilegur – 58,2 sek., 
og var auðvitað nýtt Íslandsmet. Nú 
hafði Ísland eignast frambærilegan 
sundmann á alþjóðamótum. 

Og viti menn! Eftir rúmlega hálftíma 
var Guðmundur aftur á sprettinum. 
Í þetta sinn var það 100 metra bak
sund. Það er ógleymanleg sjón að sjá 
Guðmund í baksundsviðbragði. Hann 
dregur sig saman meðan hann bíður 
rásmerkisins en spyrnir sér síðan aftur 
á bak af öllu afli. Hann fettir sig svo 
mjög aftur á bak að líkaminn verður 
sem spenntur bogi og eftir ótrúlega 
skamman tíma hefur Guðmundur 
náð fullri ferð. Það þarf varla að geta 
þess að þetta umrædda kvöld setti 
hann einnig Íslandsmet í baksund
inu, en það hefur hann bætt mörgum 
sinnum síðar,“ segir höfundur um sund 
Guðmundar þetta kvöld.  

Besta sundkona og besti 
sundkarl Norðurlanda til 
ÍR-mótsins
Því var ekki um annað að ræða en fá 
góða erlenda sundmenn til ÍRmótsins 
í lok apríl svo okkar menn gætu séð 
hvar þeir stæðu í samanburði. Eftir hið 
frábæra met Guðmundar í 100 metra 
skriðsundinu á KRmótinu ákvað 

stjórn ÍR að bjóða besta skriðsunds
manni á Norðurlöndum, Dananum 
Lars Larsson, til keppni á sundmóti 
félagsins. 

Larsson hafði náð bestum tíma á 
Norður löndum í 100 metra skrið
sundi og nýsett met Guðmundar var 
annar besti tími Norðurlandabúa. 
Ennfremur bauð ÍR bestu skriðsunds
konu  Norðurlanda, Karin Lars son frá 
Svíþjóð, til mótsins til að keppa við 
Ágústu Þorsteinsdóttur sem náð hafði 
öðrum besta tíma Norðurlandakonu 
í 100 m í ár.

Þau Guðmundur og Ágústa höfðu 
skipað sér á bekk með allra besta 
sundfólki Norðurlanda. Ljóst þótti 
því að um einstaka keppni yrði að 
ræða og að í einvígi besta sundfólks 
Norðurlanda stefndi á ÍRmótinu. Og 
jafnvel eina tvísýnustu sundkeppni sem 
fram hafði farið í borginni. Sundhöllin 
fylltist því áhorfendum á svipstundu 
og mikil spenna var í lofti þegar mótið 
hófst. „Ef að líkum lætur verður þetta 
ein mesta sundkeppni sem hér hefur 
verið haldin,“ sagði Morgunblaðið og 
magnaði upp spenninginn. 

Og blaðið hafði á réttu að standa því 
keppnin var mjög spennandi og lauk 
með glæsilegum sigri Guðmundar og 
Ágústu í 100 metra skriðsundi. Ótrúlegt 
var að Íslandsmetið stæðist átökin í 
karlasundinu. Larsson tók strax for
ystuna og hafði um eins metra forskot 
eftir 50 metra. Fótatökin mynduðu 
hvíta boða og handleggirnir klufu 

vatnið ótt og títt. Við 75 m markið 
voru þeir svo til jafnir, Guðmundur, 
Larsson og Pétur Kristjánsson, fyrr
verandi methafi, sem kominn var í sína 
bestu æfingu á ný, og áhorfendur hróp
uðu eða stóðu á öndinni af spenningi. 
Með feikilegum endaspretti tryggði 
Guðmundar sér sigur á hinum fræga 
sænska sund garpi. Larsson kvartaði 
undan því að vatnið í lauginni hafi 
verið of heitt og óskaði eindregið 
eftir að fá annað tækifæri síðar gegn 
Íslendingunum í 100 m spretti. 

Hrafnhildur setur sitt fyrsta 
Íslandsmet
Þrjú met íslensk voru sett a mótinu.
Auk mets Ágústu setti Hrafnhildur 
Guðmundsdóttir met í 100 m bringu
sundi og Guðmundur í 100 m bak
sundi. Í þeirri grein var hann orðinn í 
algjörum sérflokki og bætti samt met 
sitt jafnt og þétt og var það orðið með 
bestu tímum á Norðurlöndum.  

Hrafnhildur hnekkti einu elsta meti í 
íslensku metaskránni, bringusundsmeti 
Þórdísar Árnadóttur, en Hrafnhildur 
hafði áður jafnað það. Nú var hörð 
keppni milli hennar og Ágústu. Mátti 
ekki á milli þeirra sjá á ÍRmótinu því 
það sem Hrafnhildur vann á í hverri 
leið jafnaði Ágústa í hverjum snúningi, 
enda eldri og sterkari en hin kornunga 
Hrafnhildur. En með góðum enda
spretti tryggði hún sér öruggan sigur. 
Setti hún þar með – 14 ára gömul – sitt 
fyrsta Íslandsmet, en ekki það síðasta. 
Var hún með þessu yngsta konan sem 
setur Íslandsmet.

Erlingur Pálsson 
afhendir Hrafnhildi 
Kolbrúnarbikarinn á 
Meistaramóti Íslands 
1958.

Hrafnhildur og Jónas.
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ÍRmótið var stigakeppni milli félag
anna. Var hún jöfn og afar tvísýn en 
lauk með sigri Ármanns. Í síðustu 
grein mótsins, 3 x 100 m þrísundi, 
hafði ÍR glæsilega forystu en var dæmt 
úr leik vegna þjófstarts. Hefði eitt stig 
skilið félögin að, Ármanni í vil, hefði 
óhappið með þjófstartið ekki hent 
ÍRsveitina. 

Verðlaunamaður á 
Norðurlandamóti unglinga
Um miðjan júní 1958 var Guðmundur 
Gíslason sendur til þátttöku í unglinga
meistaramóti Norðurlanda sem haldið 
var í Kalmar í Svíþjóð. Frammistaða 
hans var með afbrigðum góð. Keppti 
hann í tveimur greinum og hlaut verð
laun í báðum. Guðmundur varð þriðji 
í 100 m skriðsundi og annar í 100 m 
bak sundi. Með frammistöðunni þótti 
hann hafa „varpað skærum ljóma“ á 
nafn Íslands og ætti heiður skilinn fyrir 
framúrskarandi dugnað og ástundun 
við æfingar, sagði Íþróttablaðið um 
framm istöðu hans. Á sundmeistara
mótinu, sem fram fór skömmu áður, 
varð Guðmundur meistari í 100 m 
baksundi karla léttilega en tapaði fyrir 
Pétri Kristjánssyni Ármanni, sem enn 
var í góðu fjöri, bæði í 100 m skriðsundi 
og 100 m flugsundi.

Á fyrstu mótum næsta árs sýndi Guð
mundur hins vegar og sannaði að hann 
væri orðinn besti skriðsundsmaður sem 
Íslendingar hefðu eignast á styttri vega
lengdum. Bætti hann met Péturs í 200 
m skriðsundi um 4,4 sekúndur í 2:13,0 
mín. á móti Ægis í Sundhöll Reykjavík 

11. febrúar. Að mati Íþróttablaðsins var 
það langmerkasti viðburður mótsins 
og mikið afrek þegar þess væri gætt 
að aðrir bestu skriðsundsmenn lands
ins hefðu í mörg ár verið að smábæta 
metið í þessari grein um 1/10–3/10 úr 
sekúndu í senn.

Guðmundur var síðan ósigrandi á 
öllum vegalengdum í skriðsundi og 
baksundi á meistaramótinu og afrek 
hans bar þar hæst. Guðmundur hlaut 
Pálsbikarinn á mótinu fyrir stórglæsi
legt afrek sitt í 400 m skriðsundi, 4:38,5 
mín., sem var á þeim tíma mjög gott 
afrek á heimsmælikvarða. Bætti hann 
tveggja ára met Helga Sigurðssonar 
Ægi um 11 sekúndur. Nýja metið var 
hið besta sem Íslendingur hefur sett 
í sundi á alþjóðamælikvarða. Tími 
var tekinn við 300 metra markið og 
reyndist þar um met að ræða. Þá setti 
hann og met í 200 m skriðsundi og hjó 
nærri Norðurlandametinu.

Metin hefðu eflaust getað orðið fleiri 
því í harðri gagnrýni Morgunblaðsins 
á aðstandendur mótsins segir að 
ekki hafi verið höfð hugsun á því að 
hafa nægilega mikið vatn í lauginni. 
Vatnslítil laug gerði sundmönnum 
mun erfiðara fyrir vegna frákasts öldu. 
„Fullyrða má að þetta sinnuleysi hafi 
kostað Guðmund Gíslason met í 100 
m skriðsundi.

Svona atvik eiga aldrei að geta sett 
blett á meistaramót í íþróttum – og 
vonandi er þetta í síðasta sinn sem 
slíkt skeður,“ sagði blaðið.

Á þriðja og síðasta mótsdegi, í byrjun 
maí, hratt hinn 17 ára gamli Guðmundur 
enn þremur Íslandsmetum, eins og á 
fyrsta degi. Nú í 800, 1.000 og 1.500 
metra skriðsundi. Þótt aðeins þriðj
ungur ársins væri liðinn hafði hann 
sett níu Íslandsmet á árinu og 29 frá 
því fyrsta. Synti hann 1.500 metrana á 
19:27,3 mínútum, sem var annað besta 
met á Norðurlöndum í þessari grein, 
en besta metið átti Svíi, 19:02,9 mín. 
Guðmundur var þar með ekki bara 
orðinn einn besti sundmaður á 
Norðurlöndum og þótt víðar væri 
leitað í skriðsundi því hann skipaði 
sér á bekk með allra bestu baksunds
mönnum á Norðurlöndum með nýju 
meti í 100 metra baksundi á sundmóti 
ÍR í byrjun apríl, 1:08,1 mín. Gamla 
metið átti hann sjálfur, en það var 
1:08,6 mín. 

Mesti sundgarpur Íslands
„Guðmundur Gíslason sýndi enn og 
sannaði að hann er mesti sundgarpur 
sem Ísland hefur átt. Það hefur eng
inn leikið fyrr að vera við metið í 100 
m skriðsundi, setja met í 200 m bak
sundi og ná sama tíma og metið í 100 
m flugsundi. Þetta gerði Guðmundur 
og það á sama kvöldinu – aðeins 10–20 
mín. á milli sprettanna. Og þessi sami 
Guðmundur er næstum jafnvígur á 
lengri vegalengdir í hverri af þessum 
greinum sem er og vel frambærilegur 
í hinni fjórðu grein sundsins, bringu
sundi. Slíkan afreksmann höfum við 
aldrei átt – og af slíkum afreksmanni 
yrðu milljónaþjóðir stoltar. En hvað 
er fyrir svona garpa gert á Íslandi? Jú 

– einu sinni til tvisvar á ári er þeim 
skapað tækifæri (greiði þeir hluta 
sjálfir) til að komast í keppni erlendis 
við góðar aðstæður og við mikla garpa 
annarra þjóða. Þannig gengur það í 
nokkur ár, unz okkar garpur hættir 
æfingum langt fyrir aldur fram vegna 
tilgangslítillar baráttu til afreka og 
frama og við hin nögum okkur í hand
arbökin og veltum vöngum yfir því, af 
hverju við eigum ekki alltaf stjörnur 
á borð við aðrar þjóðir. Við megum 
aldrei gleyma því að „stjörnur“ eru 
nauðsynlegar til að laða almenning að 
íþróttunum. Íþróttagrein sem á engar 
stjörnur á alltaf fáa iðkendur,“ sagði í 
umfjöllun Morgunblaðsins um afrek 
Guðmundar á meistaramótinu. 

Það átti fyrir Guðmundi að liggja 
síðar að vera ekki aðeins ein helsta 
sundstjarna ÍR heldur einnig þjálf
ari félagsins og formaður sunddeild
arinnar. Mæddi því mikið á honum 
og að því kom að hann fékk sig full
saddan og fór í annað félag síðustu 
fimm ár keppnisferilsins eða svo. En 
nánar verður vikið að því síðar.

Hrafnhildur Guðmundsdóttir var 
sömu leiðis orðin ósigrandi og stakk 
sér vart í laugina án þess að setja met. 
Setti einvígi hennar við hafnfirska 
sundkonu í 200 m bringusundi sterkan 
svip á meistaramótið 1959. Þær bitust 
um sigur og náðu báðar betri tíma en 
gildandi met, sem orðið var 11 ára. 
„200 metra bringusundið var tvísýn
asta og skemmtilegasta grein kvöld
sins. Sigrún Sigurðardóttir Sundfélagi 
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Hafnarfjarðar tók forystuna en methaf
inn í 100 m bringusundi, Hrafnhildur 
Guðmundsdóttir ÍR, „sleppti“ henni 
aldrei langt. Og er líða tók á sundið 
minnkaði bilið og Hrafnhildur tók 
forystuna og sigraði á glæsilegu meti. 
Sund þeirra beggja var mjög gott og 
hér eru á ferð efni, sem gæta þarf vel 
og gera eitthvað fyrir. Íslensk sund
íþrótt er svo fátæk af afreksfólki, að 
hún hefur ekki efni á að missa fljótt af 
svona lýsandi stjörnum. Sundkonurnar 
eru 14–15 ára gamlar og afrek þeirra 
frábær þó ekki sé tekið tillit til hins 
lága aldurs,“ sagði Morgunblaðið.

Sundmenn ÍR á Ólympíuleika
Hrafnhildur og Guðmundur Gíslason 
áttu eftir að verða fulltrúar Íslands 
á Ólympíuleikum, þar af urðu þau 
tvisvar samferða, í Tókýó 1964 og 
Mexíkó 1968. Guðmundur var fyrst 
valinn til þátttöku í leikunum í Róm 
1960. Gríðarlegur hiti var í Róm meðan 
á leikunum stóð. Í fróðlegri skýrslu 
Erlings Pálssonar, flokksstjóra sund
manna í Róm, segir að heilsufar hafi 
mátt teljast ágætt, „þó að flestir fengju 
lasleika í maga, sennilega af breyttu 
mataræði og hinni feikilegu drykkju 
af appelsín og kókakóla og sódavatni, 
þar eð á menn sótti þorsti vegna hinna 
geysimiklu hita, sem gengu yfir fyrri
part ólympíutímabilsins, þar sem hitinn 
komst upp í 42 stig á Celsius. 

Þátttakendur okkar í sundi reynd
ust þungir fyrst í stað við æfingar, en 
á tveimur síðustu æfingunum fyrir 
keppnina voru þeir í bráðri framför 

og kvaðst þjálfarinn Jónas Halldórsson 
hafa verið ánægður með frammistöðu 
þeirra við síðustu æfinguna, þótt æski
legt hefði verið að keppnin hefði dreg
ist svolítið lengur.“

Guðmundur keppti í 100 m skriðsundi 
og varð sjötti af átta í sínum riðli á 
60,8 sek. Af 51 þátttakanda náðu 40 
betri tíma en hann. Segir hinn reyndi 
sundleiðtogi að úthald hafi brostið 
á endasprettinum. Sundkeppnin 
á leikunum hafi verið sú harðasta 
sem nokkurn tíma hafi háð verið og 
þjálfun og tækni með afbrigðum og 
hin lærdómsríkasta fyrir alla, sem 
sundkennslu og sundþjálfun stunda. 
Við lokaathöfnina bar Guðmundur 
Gíslason íslenska fánann og fórst það 
vel,“ sagði Erlingur. 

Á ólympíuárinu vann Guðmundur einn 
af eftirminnilegustu sigrum sínum á 
erlendri grundu, í 100 m skriðsund á 
afmælismóti norska sundsambandsins í 
Ósló. Synti vegalengdina í fyrsta skipti 
undir einni mínútu í 50 metra braut. 
Á öðru ólympíuári, 1964, vann hann 
einhverja ánægjulegustu sigra sína er 
hann vann bæði 100 metra skriðsund 
og 200 m flugsund í landskeppninni 
við Dani í Hillerød þá um sumarið. 
Í flugsundinu setti hann þá eitt sitt 
besta Íslandsmet.

Hörður setur Norðurlandamet í 
bringusundi
Árið 1962 urðu enn ein tímamót í sögu 
sunddeildar ÍR og það á afmælismóti 
á 55. afmælisdegi ÍR. Til að njóta 

handleiðslu Jónasar Halldórssonar 
gekk Hörður B. Finnsson til liðs við 
ÍR frá Keflavík. Sló hann rækilega í 
gegn á mótinu með því að setja frábært 
Norðurlandamet í 100 metra bringu
sundi. Hörður setti einnig Íslandsmet 
í 200 metra bringusundi á mótinu.  

Nokkur vafi lék á því á mótsstað hvort 
um Norðurlandamet hefði verið að 
ræða. 

Að því er allir þeir sundfróðu menn 
sem voru í Sundhöllinni vissu best 
var tími Harðar það. En þó vissi eng
inn, hvorki heimamenn né sænskir 
eða norskir gestir, um finnska metið 
í greininni. Þar sem engu var hægt 
að slá föstu sendi Morgunblaðið fyrir
spurn gegnum stærsta blað Svíþjóðar. 
Það var því gleðifrétt sem það flutti 
eftir að hafa fengið eftirfarandi svar 
daginn eftir: 

„Tími Harðar Finnssonar 1:11,9 er 
nýtt Norðurlandamet ef farið hefur 
verið að öllum reglum varðandi met. 
–  Eldra Norðurlandametið átti Tommy 
Lindström og er það 1:12,5 mín.“

Tvítugur að aldri var Hörður B. Finns
son því orðinn besti sundmaður er 
Norðurlönd höfðu átt í 100 m bringu
sundi. Þótti glæsileg framtíð blasa við 
Herði og mikils af honum að vænta.

ÍR vandaði mjög til afmælismótsins 
og var ráðist í það mikla fyrirtæki 
að bjóða til þess þremur norskum og 
sænskum sundmönnum. Árangurinn 

varð metaregn sem hófst strax í fyrstu 
grein. Hörður sem aðrir íslenskir 
sundmenn gerði ráð fyrir afar harðri 
keppni og æfði því einkar vel fyrir 
mótið. Hörður vann hins vegar sænskan 
keppinaut sinn, Roland Lundin, með 
yfirburðum, bætti Íslandsmetið um 
rúma sekúndu og var „maður móts
ins“ fyrri dag keppninnar. 

Mótið hófst á bringusundinu og hleypti 
það strax spenningi og góðum keppn
isanda í mótið. Hörður tók forystu 
þegar á fyrstu leið, útfærði sundið 
mjög vel og jók forskotið jafnt og þétt. 
Hafði Lundin aldrei möguleika á að 
ná honum. Hann sýndi að sigurinn og 
afrekið var engin tilviljun með því að 
vinna einnig 50 metra bringusundið 
og jafna Íslandsmetið í leiðinni. Það 
met bætti hann svo er hann synti fyrsta 
boðsundssprett fyrir sveit ÍR í lok 
dagsins. Hörður átti því þrjá frábæra 
metspretti á mótinu.

„Svakaleg fallbyssa er þessi 
bringusundsmaður ykkar“
„Mikil svakaleg fallbyssa er þessi 
bringusundsmaður ykkar,“ varð 
Svíanum Roland Lundin að orði við 
Morgunblaðið eftir keppnina við Hörð 
í bringusundinu. Kallaði Lundin þó 
ekki allt ömmu sína í þessum efnum 
því hann var í röð bestu bringusunds
manna Svía fyrr og síðar. Greinilegt 
var að Hörður hefur komið erlendu 
gestunum alveg í opna skjöldu.  „Þetta 
er sérlega gott afrek hjá honum, 1:11,9 
er tími sem allir geta verið montnir af. 
Þetta kom mér sannarlega á óvart að 

Hörður B. Finnsson 
með stigabikar Ægis.
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ég myndi hitta slíkan garp hér. Það 
verður enginn hægðarleikur að mæta 
honum í 200 metrunum á morgun,“ 
sagði hann við blaðið. 

Sýnilegt þótti að Lundin væri í vafa 
um hvor sigraði svo það taldi að 200 
m sundið yrði einstakt einvígi ef að 
líkum mætti dæma. Úr því rættist þó 
ekki og aftur varð hinn ungi en bráð
snjalli bringusundsmaður mesta hetja 
sundmóts ÍR. Með sérlega vel útfærðum 
200 m spretti vann hann þann sigur 
sem óvæntastur var í viðureign íslenska 
sundfólksins og gesta ÍR. Til að sigra 
þurfti Hörður þó frábært íslenskt met; 
bætti sinn besta tíma um rúmar fjórar 
sekúndur og synti á 2:39,0 mín. Gamla 
íslenska metið var 2:42,5 og átti það 
Sigurður Sigurðsson frá Akranesi. 
Þótt Lundin hefði náð sínum besta 
tíma hefði það ekki nægt til sigurs en 
hann synti á 2:40,4 mín.  

Mettími Harðar boðlegur hvar 
sem er í heiminum
Á mótsstað ríkti hvað mest eftirvænting 
eftir 200 m bringusundinu. Og keppnin 
var geysihörð og spennandi. Fyrstu 
50 m voru þeir hnífjafnir Hörður og 
Lundin. Mátti sjá að Lundin ætlaði 
ekki að láta Hörð fá gott forskot eins 
og í 100 m sundinu. Stíll þeirra var 
ólíkur. Stíll Lundins, sem var þreknari 
og stærri maður, var þunglamalegri en 
kröftugur. Hörður synti létt og með 
sérlega liprum stíl með góðri láréttri 
sundstöðu án lóðréttra hreyfinga. Og 
á þriðju leiðinni tókst Herði að vinna 
örlítið forskot – nokkra sentimetra 

og það jókst svo smám saman. Við 
100 m var Hörður um metra á undan 
og þó Lundin reyndi sýnilega allt til 
að ná sigri reyndist Hörður sterkari. 
Menn gerðu sér þó ekki fyllilega grein 
fyrir styrkleik hans fyrr en tíminn 
var kunngerður. „2:39,0 er meira en 
glæsilegt íslenskt met. Þetta er annar 
besti tími á Norðurlöndum í ár (2/10 
úr sekúndu lakara en hjá Svíanum 
Lindström) og tími sem er boðlegur 
hvar sem er í heiminum. Hörð vantar 
aðeins 1,4 sek. á Norðurlandamet og 
það met er gott,“ sagði Morgunblaðið 
um afrek hans. Hafði Hörður bætt 
met Sigurðar Þingeyings, sem lengst 
var frægt, um 3,6 sek., en áður hafði 
Sigurður Sigurðsson Akranesi bætt 
það um sekúndubrot.

Metsprettur Harðar B. Finnssonar í 200 
metra bringusundinu þótti glæsilegasti 
árangur mótsins og óvæntastur. En 
besta afrek þess var þó talið 200 metra 
fjórsund Guðmundar Gíslasonar, þar 
sem syntir eru 50 m á hverja sundaðferð 
án hvíldar á milli. Guðmundur var 
þar í sérflokki og setti met sem bæði 
var betra en norska og sænska metið. 
Ekki hafði áður verið keppt í þess
ari grein hér á landi. Norðmaðurinn 
Christer Bjarne varð annar, tæpum 
átta sekúndum á eftir. 

Mikið mæddi á þessum tveimur á 
mótinu og þeir báru hitann og þung
ann af keppninni. Báðir höfðu nokkuð 
fyrir sitt erfiði. Bjarne vann þrjá sigra 
en Guðmundur tvo. Sá síðarnefndi 
setti tvö met en hinn norski gestur eitt. 

Þegar að fjölhæfni kom varð hlutur 
Guðmundar betri og stórglæsilegur. 
Fjórsund er erfið grein, afrek í henni 
vinna frábærir sundmenn og einstakir 
að fjölhæfni. Hún hefst á flugsundi, 
síðan tekur við baksund, bringusund 
og loks skriðsund, 50 m með hverri 
aðferð. Bjarne hafði forystu á flug
sundinu, en Guðmundur var ekki 
lengi að vinna það upp á baksundinu 
og náði góðu forskoti. Hann reyndist 
líka allmiklu sterkari á bringusundi 
en Norðmaðurinn og ekki minnkaði 
bilið á lokasprettinum, skriðsund
inu. Frammistaða hans vakti athygli 
og Guðmundur þótti eiga glæsilega 
framtíð fyrir sér í þessari grein.

Guðmundur Evrópumeistari?
„Ég er sannfærður um að Guðmundur 
Gíslason er einn af þremur bestu fjór
sundsmönnum í Evrópu. Ef hann legði 
stund á þessa grein væri hann án efa 
kandidat til Evrópumeistara og það 
þegar á þessu ári,“ sagði sænski sund
maðurinn Roland Lundin er hann hafði 
séð Guðmund sigra með yfirburðum 
í 200 m fjórsundi á sundmóti ÍR. Og 
Lundin hélt áfram:

„Ég hef aldrei séð það fyrr hjá nokk
urri þjóð sem ég hef heimsótt hversu 
fjölhæfa sundmenn hún á. Í Svíþjóð og 
annars staðar þar sem ég hef komið er 
það nær algild regla að menn eiga sína 
sérgrein – og geti vart synt annað sund 
í keppni – og meir að segja er það afar 
óalgengt að  menn geti verið í frem
stu röð bæði á stuttum vegalengd um 
og þeim lengri. en það geta ykkar 

sundmenn, ekki síst Guðmundur. 
Fjölhæfni hans er undraverð. Hann er 
jafngóður í öllum greinum. Álíka hissa 
varð ég að sjá fjölhæfni Hrafnhildar 
Guðmundsdóttur. Hún hefur óvenju
lega hæfileika – að geta synt allt.“

Aðspurður um Hörð Finnsson og 
hæfni hans sagðist Lundin aldrei hafa 
séð bringu sundsmann sem synd ir með 
slíku „tempói“ – stuttum en hröðum 
tökum. Lundin sagði að það væru á 
Norðurlöndum fjórir menn (tveir Svíar 
og Finni) sem syntu 200 m bringusund 
á 2:38,5 til 2:41. Nú hefði Hörður bæst í 
þann félagsskap og væri sómi að honum 
þar. Spáði Lundin honum mikilli 
framtíð. Hörður væri óvenju legur 
afreksmaður. „En eins er að gæta. Á 
hinum stóru mótum er keppt aðeins í 
50 metra laugum. Ég veit ekki hvernig 
Hörður reynist þar,“ sagði hann. Í 
slíkri laug hafði Hörður aldrei synt en 
Jónas Halldórsson þjálfari sagðist ekki 
efast um að Hörður gæti miklu betur. 
Og með lítilli breytingu á fótatökum 
kvaðst Jónas viss um að 2:36,0 mín. 
væru skammt undan hjá honum.

„Lundin er reyndur sundgarpur. Hann 
hefur víða farið og marka má orð hans. 
Yfirvöld sundsins ættu að gefa því 
gaum, að á meðal sundmanna okkar 
í dag eru menn sem geta náð langt á 
Evrópumóti, jafnvel eiga möguleika 
á sigri. En eftir því sem best er vitað 
hefur ekkert verið gert í því að und
irbúa þátttöku Íslands í Evrópumóti 
í sundi,“ sagði Morgunblaðið í tilefni 
orða Lundins.
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Á þriðja degi jóla á 55. afmælisári 
ÍR setti Guðmundur sitt ellefta met 
á árinu og það í bringusundi sem 
hann lagði næsta litla rækt við nema 
í sambandi við fjórsund. Vegalengdin 
var 1.000 metrar. Metið kom til með 
nokkuð óvenjulegum hætti og óvænt. 
Guðmundur ætlaði aðeins að „hjálpa“ 
félaga sínum Herði í mettilraun. 
Hörður var hins vegar ekki vel fyrir 
kallaður og hætti sundinu eftir 500 
metra. Guðmundur synti hins vegar 
áfram og bætti metið. Hörður ætlaði 
þarna að gera tilraun til að ná sínu 
10. meti á árinu en í staðinn setti 
Guðmundur Gíslason sitt 11. met. 
Þetta var fimmta árið í röð sem hann 
setti 10 Íslandsmet eða fleiri. Enginn 
íslenskur íþróttamaður hafði unnið 

slíkt metafrek og hlotið gullmerki ÍSÍ 
svo oft fyrir. Var þetta jafnframt 54. 
metið á ferli Guðmundar og ógnaði 
hann „metameti“ þjálfara síns, Jónasar 
Halldórssonar, sem setti á sínum ferli 
57 Íslandsmet. 

Mannfæsta deildin í félaginu en 
öflug 
Þegar komið var fram á árið 1963 
var sunddeild ÍR mannfæsta deild 
félagsins en gaf frjálsíþróttadeildinni 
lítt eða ekkert eftir í því hlutverki að 
breiða út hróður félagsins. Nöfn eins 
og Hrafnhildur Guðmundsdóttir, 
Guðmundur Gíslason, Hörður Finnsson 
og mörg fleiri voru ekki aðeins kunn 
innan sundíþróttarinnar heldur lands
fræg og jafnvel meira. Hrafnhildur var 
orðin mesta sundkona er Ísland hafði 
átt fyrr og síðar, óvenjuleg afrekskona 
og óvenjulega fjölhæf sundkona. 

Það afrek Guðmundar Gíslasonar að 
hafa sett 58 Íslandsmet í sundi á sex 
árum átti sér og enga hliðstæðu. Hann 
vann „metametið“ af þjálfara sínum 
Jónasi Halldórssyni sem setti á sínum 
tíma 57 Íslandsmet. Það hljóta að hafa 
verið ágæt laun út af fyrir sig fyrir Jónas 
að hafa alið upp slíkt afreksfólk. Slíkt 
vinnst þó ekki fyrirhafnarlaust. Jónas 
hafði á þessum tímamótum staðið á 
sundlaugarbakkanum í 25 ár og þjálfað 
hverja kynslóð ÍRinga af annarri í 
aldarfjórðung. Það var happ félagsins 
að fá slíkan mann til starfa.

Guðmundur Gíslason kjörinn 
Íþróttamaður ársins
Guðmundur Gíslason uppskar ríku
lega fyrir afrek sín er hann var kjör
inn íþróttamaður ársins af samtökum 
íþróttafréttaritara fyrir árið 1962, 55 ára 
afmælisár ÍR. Var hann á þeirri stundu 
betri en nokkru sinni fyrr og óhugsandi 
þótti að metaslætti hans linnti í bráð. 

Það gerðist ekki fyrr en 1965 en árið 
eftir tók Guðmundur upp fyrri iðju og 
setti níu met. Þetta var í sjöunda sinn 
sem íþróttamaður ársins var kosinn. 
Hæst var hægt að fá 66 stig í kjörinu 
en Guðmundur hlaut 58. Mesta sam
keppni hafði hann frá öðrum félögum 
sínum í ÍR. Frjálsíþróttamaðurinn Jón 
Þ. Ólafsson varð annar með 55 stig og 
Hörður B. Finnsson sundgarpur þriðji 
með 41 stig. Fimmti, sjötti og sjöundi 
maður voru einnig allt ÍRingar. 
Guðmundur var kjörinn íþróttamaður 
ársins öðru sinni 1969.

Hrafnhildur setti kærkomið 
met
Hrafnhildur Guðmundsdóttir setti 
kærkomið Íslandsmet á sundmóti KR 
í lok febrúar 1963, en þá hafði þessi 
ókrýnda sunddrottning landsins ekki 
sett met í næstum tvö ár. Bætti hún 
eigið met í 100 m bringusundi þótt 
enga keppni fengi og væri meira en 
10 sekúndum á undan öðrum í mark. 
Þótti árangur Hrafnhildar benda til 
þess að hún væri í nýrri framfara
sveiflu. Slíkar bollaleggingar reynd
ust á rökum reistar því metin tóku að 
falla eitt af öðru og í árslok hafði hún 
alls sett 10 Íslandsmet á árinu. Varð 
hún önnur íslenska konan sem nær 
því marki, en Ágústa Þorsteinsdóttir 
setti tvisvar sinnum 10 met á einu ári. 
Hrafnhildur bar höfuð og herðar yfir 
aðrar íslenskar sundkonur á þessu 
metaári sínu. Hún lék leikinn eftir 
árið 1966 og gott betur því þá setti 
hún fleiri Íslandsmet en nokkur annar 
íþróttamaður eða 13 talsins.

Hrafnhildur varð tvítug á afreks
árinu 1963 en 13 ára hóf hún að iðka 
sund. Komst hún fljótt í fremstu röð 
íslenskra sundkvenna. Í árslok átti 
hún Íslandsmet í níu greinum, átti 
öll bringusundsmetin sex, bæði metin 
í fjórsundi sem staðfest voru og eitt 
met í baksundi.

Hún átti síðar eftir að bæta við sig 
metum í skriðsundi. Í samtali við Íþrótta
blaðið í október sagðist Hrafnhildur 
stundum hafa fengið þá hugdettu að 
hætta keppni en ekkert orðið úr. Svo 
varð heldur ekki um sinn og hún átti 
eftir að veita áhorfendum sundmóta 
ánægju mörg ár í viðbót. 

Efsta þrep verðlaunapallsins 
þrívegis autt
Blaðaskrif urðu í framhaldi af KR
mótinu í febrúarlok 1963, vegna árekst
urs leikstjórans, Einars H. Hjartarsonar, 
og Guðmundar Gíslasonar. Sakir 

deilna þeirra hætti Guðmundur við 
keppni í einni grein og neitaði að 
taka við verðlaunum í öðrum. Þess 
vegna stóð efsta þrep verðlaunapalls
ins autt er afhent voru verðlaun fyrir 
þrjár greinar. 

Í sundlaug 
Vesturbæjar. Hörður, 
Hrafnhildur og 
Guðmundur.

Guðmundur, Hörður 
og Hrafnhildur í 
Vesturbæjarlauginni. 

Verðlaunaafhending. 
F.v. Hrafnhildur 
Guðmundsdóttir, Gísli 
Halldórsson formaður ÍSÍ, 
Reynir Sigurðsson for-
maður ÍR og Guðmundur 
Gíslason.
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Aðdragandi málsins var sá að fimm 
voru skráðir í 200 m skriðsund, fyrstu 
grein mótsins, en einn mætti ekki vegna 
veikinda. Raðaði leikstjórinn að nýju 
á brautir en niðurstöðunni var mót
mælt á þeim forsendum að þær væru 
ekki samkvæmt reglum. Setti hann 
Guðmund á þriðju braut en honum 
hefði borið önnur brautin samkvæmt 
venju sem gerði m.a. ráð fyrir að bestu 
menn syntu ekki á ystu brautum sem 
væru lakari vegna frákasts vatns af 
brautarveggjum. 

Vegna mótmælanna greip leikstjórinn 
til þess ráðs að láta draga um braut
irnar og þá kom fjórða brautin í hlut 
Guðmundar. Lenti þá í deilum sem 
lauk með því að Guðmundur hætti 
við keppni í sundinu. 

Þrátt fyrir þetta setti Guðmundur 
mest an svip á mótið. Hann vann 50 m 
flug sund og 100 m bringusund með 
glæsibrag og átti sinn þátt í yfirburða
sigri ÍRsveitarinnar í boðsundi. 

„Guðmundur leikur sér að því mót eftir 
mót að vinna í ólíkum sundgreinum. 
Sumir sérhæfa og ná árangri á vissum 
aðferðum, en enginn er sem hann í að 
geta sigrað á hvaða sundaðferð sem 
er,“ sagði Morgunblaðið í umsögn um 
mótið. Tók það afstöðu með Guðmundi 
í deilunni við leikstjórann og urðu í 
framhaldi ritdeilur harðar milli blaða
mannsins, Atla Steinarssonar fyrrum 
sundmanns ÍR, og Einars Hjartarsonar 
leikstjóra. 

Þriðji bróðirinn kemur til 
skjalanna
Ný nöfn komust í metaskrár á sundmóti 
ÍR í seint mars 1963. Sveit félagsins setti 
þá Íslandsmet í 3 x 100 m þrí sundi. 
Synti á 3:28,6 mín. og bætti metið um 
7,6 sek. en gamla metið átti ÍR einnig, 
ÍRsveitin var nær 25 m á undan sveit 
KR og um 50 m á undan hinum sveit
unum tveim sem kepptu. Í henni voru 
Guðmundur Gíslason, Sig urður Sigurðs
son og Þorsteinn Ingólfsson. Með þeim 
síðastnefnda var kominn til skjalanna 
þriðji bróðirinn sem nær langt í sundi 
með ÍR; þeir eldri voru Guðmundur 
og Örn Ingólfssynir en sá fyrrnefndi 
var einn mesti sundgarpur félagsins 
og landsins um og fyrir 1950. ÍRingar 
höfðu og mikla yfirburði í flestum 
greinum og sigruðu í þeim öllum, en 
það léku þeir svo eftir á móti Ármanns 
mánuði seinna. 

Hrafnhildur tvisvar fjórða á 
NM 1963
Hrafnhildur og Guðmundur voru 
send til þátttöku í Norðurlandameist

aramótinu í sundi sem fram fór í Ósló 
í ágúst 1963, enda höfðu bæði drottnað 
í konu og karlagreinum á árinu. 
Hrafnhildur kom betur frá mótinu en 
óheppnin elti Guðmund. Heim kom 
hún með verðlaun af mótinu, varð 
þriðja í 200 m bringusundi og fjórða 
í 100 m skriðsundi. Guðmundur varð 
sjötti í 200 m baksundi en varð að hætta 
í 200 m flugsundi vegna þess að hann 
lenti í öldukasti. Útlit var fyrir að hann 
yrði ella í fimmta sæti en öldurótið og 
frákastið frá bökkunum var óvenju
mikið í lauginni og háði mest þeim 
sem voru á ystu brautunum, eins og 
Guðmundi í þetta sinn. 

Var það ólán að Guðmundur fengi 
ekki betri braut því hann hafði tekið 
miklum framförum í flugsundi á árinu. 
Sem er sumpart að þakka bandarískum 
sundþjálfara, Robert H. Frailey, sem 
dvaldi hérlendis um skeið og flutti 
með sér merkilegar nýjungar, sér
staklega í flugsundstækni og einnig 
í baksundi. Tóku ýmsir sem æfðu 
undir hans stjórn stórstígri framför 
meðan hann dvaldi hér. Guðmundur 
bætti til dæmis íslenska metið í 200 
m flugsundi um 12 sekúndur eftir að 
Frailey hafði sagt honum til í hinni 
nýju tækni. Guðmundi gekk betur 
á NM tveimur árum seinna, í ágúst 
1965, í Björneborg í Finnlandi. Þar 
varð hann fjórði í 400 m fjórsundi og 
fimmti í 100 m skriðsundi.

Hörður sænskur meistari í 200 
m bringusundi
Fleiri frækin afrek unnu ÍRingar 

á erlendri grundu á þessum árum. 
Á sænska sundmeistaramótinu inn
anhúss sem fram fór í Västerås 21. 
mars 1964 varð Hörður B. Finnsson 
sænskur meistari í 200 m bringusundi. 
Hörður dvaldist í Svíþjóð um veturinn 
og æfði þar sund. 

ÍR-ingar í keppnisför til 
Svíþjóðar í júlí 1964
Keppnisferðir félaga til útlanda voru 
ekki tíðar á þessum árum. Sunddeild 
ÍR fór þó í eina slíka – bæði þá fyrstu 
og síðustu – til Svíþjóðar í júlí 1964. 
Fimm manna hópur á vegum ÍR dvald
ist í sjö daga í Svíþjóð undir fararstjórn 
Jónasar Halldórssonar, þjálfara deild
arinnar. Keppendur voru Hrafnhildur, 
Guðmundur og Hörður B. Finnsson 
frá ÍR en einnig var boðið með til far
arinnar þeim Guðmundi Harðarsyni 
Ægi og Davíð Valgarðssyni ÍBK.

Á fyrsta mótinu, í Hemmeslöv á Skáni, 
sigraði Hrafnhildur glæsilega í 100 
metra skriðsundi og stórbætti Íslandsmet 
Ágústu Þorsteinsdóttur, eða um rúmar 
fjórar sekúndur. Hún lagði og í leið
inni sjálfan Norðurlandamethafann í 
greininni, Karin Grubb, er keppt hafði 
í Reykjavík tveimur árum áður.

Nokkrar aukagreinar voru settar milli 
meistaramótsgreina á sænska meistara
mótinu í sundi en þar keppti ÍRhóp
urinn sem gestir. Unnu Íslendingarnir 
allt það sund sem þeir syntu og 
Hrafnhildur setti nýtt íslenskt met í 
100 m bringusundi.  

ÍR-ingar í 
Sundhöllinni. F.v. 
Jónas Halldórsson 
þjálfari, Sverrir, 
Hörður og Þorsteinn.
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Hörður B. Finnsson hafði dvalist í 
Svíþjóð og keppt með miklum ágætum 
með félaginu Stockholmspolisen IF. 
Keppti hann í sjálfu meistaramótinu 
og varð þriðji í  400 m bringusundi. Var 
það í fyrsta skipti sem Hörður tapar á 
móti í Svíþjóð fyrir utan eitt, en þá lá 
hann fyrir íslenskum sundmanni.  

Kunnu vel við sig í kalda 
vatninu  
Þriðja og síðasta mót ÍRhópsins var í 
Båstad en vegna rigningar allan daginn 
fyrir mótið hafði vatnið í sundlauginni 
kólnað heldur mikið. Virtist það ein
ungis ýta undir okkar menn því þeir 
unnu hverja greinina af annarri og settu 
fjögur Íslandsmet í lauginni. Og það í 
klassískum vegalengdum sem keppt var 

í á alþjóðlegum mótum. Hrafnhildur 
bætti nokkurra daga gamalt met sitt 
í 100 m skriðsundi, Hörður setti met 
í 100 m bringusundi, Guðmundur 
Gíslason í 100 m skriðsundi og Davíð 
Valgarðsson í 200 m skriðsundi. 

Skýrt er frá ferðinni í Íþróttablaðinu 
og þar sagt að ÍRhópurinn hafi tekið 
nokkrar æfingar með hinu sænska 
félagi Polisen sem kostaði dvölina í 
Svíþjóð. „Kom þar mjög glöggt í ljós, 
að það eina sem hinir erlendu þjálf
arar hafa fram yfir hina íslensku, er að 
sundfólkið hlýðir þeim umyrðalaust og 
allur agi er miklu meiri en við eigum 
að venjast,“ segir í greininni.

Ferðin sýndi að íslenskir sundmenn 
stóðu öðrum Norðurlandabúum ekki 
að baki hvað afrek snertir og einnig 
það að Íslendingar gætu náð fyllilega 
sambærilegum árangri í 50 m laugum 
eins og í 25 m laugum þó að engar 
lengri laugar væri enn sem komið er 
að finna á Íslandi. „Það yrði mjög upp
lífgandi fyrir sundíþróttina í landinu 
ef hægt væri að senda svona hópa oftar 
á sundmót til Norðurlandanna. Og 
fyrir alla muni þarf að reyna að hafa að 
minnsta kosti eina landskeppni á ári, 
því þá fyrst hafa íslenskir sundmenn 
eitthvað til að stefna að,“ sagði í nið
urlagi frásagnarinnar.

Leiknir bætist í hópinn
Sundfólk ÍR var sigursælt á sundmeist
aramóti Íslands 1964 sem og öðrum 
mótum. Hlutu ÍRingar alls átta 
meistaratitla í einstaklingsgreinum, 
Hrafnhildur fimm og Guðmundur 
Gíslason þrjá. Á árinu setti hvort um 
sig átta Íslandsmet og bæði voru valin 
til keppni á Ólympíuleikunum í Tókýó 
haustið 1964. Hörður Finnsson var 
einnig sigursæll. En þó að sundfólk 
félagsins hafi farið nær ósigrað af 

þeim mótum sem það keppti á sagði 
stjórn sunddeildarinnar í skýrslu um 
starfsárið að í deildina vantaði fleiri 
unglinga til að fylkja sér undir merki 
félagsins og ná meiri breidd.

Í hóp sunddeildarinnar bættust nokkrir 
nýir félagar, meðal annarra Leiknir 
Jónsson sem fljótlega setti sitt fyrsta 
Íslandsmet, en hann átti eftir að ná langt 
síðar meir og keppa á Ólympíuleikunum 
í Mexíkó 1968 ásamt Guðmundi 
Gíslasyni. Metið kom í 4 x 100 m 
bringusundi karla vorið 1965, en sveit 
ÍR stór bætti þar Íslandsmetið, sem sund
sveit frá Sundfélagi Hafnarfjarðar átti. 
Fjórði maður í ÍRsveitinni, sem kom 
svo mjög á óvart með því að bæta metið, 
var hinn gamli og reyndi sundmaður 
félagsins, Ólafur Guðmundsson. Stóð 
hann sig með prýði þótt hann hefði að 
þessu sinni enga æfingu að baki og væri 
vel á fertugsaldur kominn.

Jónas lætur af störfum þjálfara
Jónas Halldórsson lét af störfum þjálfara 
sunddeildar ÍR um áramótin 1963–64 
og við starfi hans tók Guðmundur 
Gíslason. Jónas var þó áfram í stjórn 
deildarinnar. Haustið 1965 var Hörður 
B. Finnsson einnig ráðinn þjálfari. 
Gekk starf þeirra vel en betur mátti 
ef duga skyldi, að mati stjórnar deild
arinnar, því hin sundfélögin höfðu á 
þessu stigi komið sér upp allstórum 
hóp efnilegra unglinga sem þegar 
voru farnir að keppa á opinberum 
mótum með góðum árangri. „Þetta 
mun okkur einnig takast og mun 
ekki langt að bíða, þar til við höfum 

einnig komið okkur upp hópi góðra 
unglinga,“ sagði stjórn sunddeildar 
ÍR haustið 1965. 

Ekki rættust þessar vonir alveg 
og í kynslóðabil virtist stefna hjá 
félaginu. Þannig hlaut ÍR ekkert stig 
á unglingameistaramóti Íslands sem 
fram fór í Reykjavík í september 
1966. Styrkleikann vantaði þó ekki í 
elsta flokkinn því á Íslandsmótinu í 
Neskaupstað um sumarið vann Hrafn
hildur sex greinar og Guðmundur 
tvær. Guðmundur hafði á þessum 
tímamótum sett 72 Íslandsmet í 25 
metra laug, 17 met í 50 metra laug 
eða samtals 89, auk 37 drengjameta 
sem hann setti 1957. ÍR varð og í öðru 
sæti í stigakeppni félaga á sundmeist
aramótinu. Eina ferðina enn – og ekki 
í síðasta sinn – hlaut Hrafnhildur 
Kolbrúnarbikarinn fyrir besta afrek 
íslenskrar sundkonu milli meistara
móta. Hún var hins vegar fjarri góðu 
gamni er kom til landskeppni Dana 
og Íslendinga í fyrstu sundkeppn
inni er háð var í nýju sundlauginni í 

Verðlaunaafhending 
í Sundhöllinni. 
F.v. Guðmundur 
Gíslason 2. verðlaun, 
Hörður B. Finnsson 
1. verðlaun og Árni 
Kristjánsson 3. 
verðlaun.

Frækin boðsunds-
sveit ÍR fær verðlaun 
í Sundhöllinni. F.v. 
Guðmundur Gíslason, 
Hörður B. Finnsson, 
Sverrir Þorsteinsson og 
Þorsteinn Ingólfsson.

Systurnar Kolbrún 
og Hrafnhildur 
Guðmundsdætur.  

Sund



368

Heil öld til heilla  Saga ÍR í 100 ár

369

Laugardal. Hrafnhildur var þá lasin 
og því brugðust vonir Íslendinga um 
sigur í keppninni. Aðeins Guðmundur 
Gíslason vann sínar greinar en þau 
Guðmundur voru einu ÍRingarnir 
í liðinu. 

Guðmundur Gíslason yfirgefur 
ÍR
Það kom forsvarsmönnum félagsins í 
opna skjöldu er Guðmundur Gíslason 
mætti til leiks á fyrsta sundmóti ársins 
1967 undir merkjum Ármanns en ekki 
ÍR. Enda ekki að undra því vont er að 
sjá á eftir öðrum eins afreksmanni og 
góðum félaga sem Guðmundur hafði 
reynst. Hann hafði á annan áratug 
æft og keppt fyrir ÍR, verið formaður 
sunddeildar félagsins og alltaf í stjórn 
hennar og þjálfari um skeið. Hvarf 
hans úr röðum ÍRinga kom öllum 
í félaginu á óvart – og átti sér engan 
aðdraganda frá hans hendi, sögðu 
forráðamenn félagsins. Mun margt af 
efnilegasta sundfólki ÍR hafa horfið úr 
félaginu með Guðmundi.

„Annars vakti það mesta athygli á 
mótinu að leiðrétt var ein villa í móts
skrá, en þar stóð að Guðmundur Gísla
son væri í ÍR. Leið réttingin var á þá 
leið að Guð mundur keppti nú fyrir 
Ármann,“ sagði í frásögn Morgun
blaðsins af mótinu. 

Sjálfur hefur Guðmundur orðað það 
svo við söguritara að hann hafi gengið 
í Ármann til að losna út úr allri þeirri 
vinnu hjá ÍR sem á herðar hans höfðu 
hlaðist. Bæði hafi hann verið þjálfari 

og umsjónarmaður deildarinnar og 
ekki önnur leið út úr því en yfirgefa 
félagið. 

Gömul kempa hleypur í skarðið
Stjórn ÍR hófst þegar handa um að leysa 
brýnasta vandann og finna félaginu 
nýjan þjálfara. Þar komu mest að máli 
Gunnar Sigurðsson formaður, Örn 
Eiðsson og Örn Harðarson, fyrrverandi 
formaður sunddeildarinnar. Ræddu 
þeir m.a. við hina gamalkunnu sund
kempu félagsins, Ólaf Guðmundsson, 
sem var reiðubúinn að taka að sér að 
vera þjálfari deildarinnar fyrir 4.000 
krónur á mánuði. Samþykkt var að 
félagið borgaði launin ef deildin gæti 
ekki sjálf aflað þessa fjár. Leyfi fékk 
félagið til að halda skemmtanir vikulega 
á fimmtudögum í Lídó til fjáröflunar 
fyrir deildina. Sundæfingum var haldið 
úti yfir sumarið í Vesturbæjarlaug og 
sá Ólafur um þær. Að ósk stjórnar 
félagsins sá hann svo um æfingar næstu 
misseri og aðstoðaði frekar við upp
byggingu deildarinnar. 

Þótt tekið væri að fjara undan í starf
semi sunddeildarinnar og stórnöfnum 
hefði fækkað var afmælissundmót ÍR í 
apríl 1967 fjölmennasta sundmót sem 
haldið hafði verið í landinu. Á þriðja 
hundrað keppendur tóku þátt í því og 
stóðu undanrásir í þrjá klukkutíma 
daginn fyrir mótið og á mótsdaginn. 
Í keppni fullorðinna var Hrafn hildur 
Guð munds dóttir með yfirburði í 
kvenna greinum. Þegar hér var komið 
sögu hafði afreksmönnum félagsins 
fækk að og aðaláherslan lögð á yngri 

flokkana í sunddeildinni, enda á því að 
byggja ef halda átti áfram sigurgöngu 
félagsins. Arfleifðin var glæsileg því 
ÍR hafði unnið til fleiri meistaratitla 
á Íslandsmótum um langt árabil en 
nokkurt annað félag og sundmet átti 
ÍR einnig flest.

Lífgunartilraunir bera ekki 
árangur 
Enn var ráðinn nýr þjálfari til sund
deildar ÍR haustið 1969, hinn síðasti sem 
því starfi gegndi hjá félaginu. Þar var 
um að ræða Matthildi Guðmundsdóttur 
íþróttakennara er um margra ára skeið 
var meðal bestu sundkvenna landsins. 
Í frétt Morgunblaðsins af ráðning
unni segir að nýtt líf virðist ætla að 
færast í sunddeildina, hópur nýliða 
væri tekinn til við æfingar, sem fram 
fóru í Sundhöllinni á mánudögum, 
miðvikudögum og fimmtudögum 
klukkan 20. 

Starfsemi deildarinnar virðist þó aldrei 
hafa náð sér almennilega á strik á 
næstu árum og félagið átti ekki eftir 
að eignast nýja sundgarpa í stað hinna 
eldri. Ekki verður þó ráðið fyllilega 
hvenær vatnaði alveg undan deild
inni. Á fundi aðalstjórnar félagsins í 
október 1972 er framtíð hennar rædd 
og Sverrir Þorsteinsson hafði tilkynnt 
félagsstjórninni að hann vildi segja af 
sér formennsku deildarinnar. Ákveðið 
að auglýsa aðalfund deildarinnar með 
hvatningu til eldri félaga að mæta og 
sjá til hvort ekki tækist að halda lífi 
í deildinni. Til hans mættu aðeins 
fjórir menn. Stjórn félagsins fundar að 

nýju 22. nóv ember 1972 og þar segir 
að málefni sund deildarinnar séu enn 
í athugun. Á þau er þó ekki minnst 
framar í bók um ÍR. 

Sundknattleikurinn í ÍR
Í Félagsblaði ÍR, sem út kom á sum
ardaginn fyrsta 1931, segir að ÍR ætli 
að æfa sund af kappi um sumarið og 
hafi fengið Jón Pálsson sundkennara 
til þess að veita kennslu í sundknatt
leik, „waterpolo“. Félagar sem vildu 
æfa þessa íþrótt voru beðnir að snúa 
sér til Arinbjörns Jónssonar, í síma 
1129, Haralds Sæmundssonar hjá 
Rafveitunni og Jóns Jóhannssonar 
hjá I.B.& K. og mæta síðan til leiks í 
ÍRbolunum, sem fengjust hjá verslun 
Haraldar Árnasonar. 

Fer ekki frekari sögum af sundknatt leik 
á vegum ÍR fyrr en er félagið tilkynnir 
þátt töku í Sundknattleiksmeistaramóti 
Íslands 11.–15. október 1948. Var það í 
fyrsta sinn sem ÍR tekur þátt í mótinu. 
Og liðið vann sinn fyrsta leiksigur er það 
lagði Ægi 4:0. ÍR tapaði hins vegar 0:2 
fyrir KR og 2:5 fyrir Ármanni. Varð því 
í þriðja sæti með tvö stig en Ægir hlaut 
ekkert og Ármann varð meistari. 

Ægir varð hins vegar meistari í Reykja
víkurmótinu sem fram fór skömmu 
fyrir jól, enda hafði það endurheimt 
sína bestu menn. Það lið hafði legið 
fyrir ÍR í fyrra mótinu en ekki nú og 
því kom það í hlut ÍR að reka lestina 
í sínu fyrsta Reykjavíkurmóti í sund
knattleik. Tapaði 1:5 fyrir Ægi, 1:2 
fyrir KR, 3:5 fyrir Ármanni. 

Sund
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ÍR var ekki með í sundknattleiksmóti 
Reykjavíkur fyrir árið 1949 sem dróst 
fram í janúar 1950 vegna viðgerðar í 
Sundhöllinni. 

ÍR tók ekki þátt í Sundknattleiks meist
ara móti Íslands í maí 1950 en sendi hins 
vegar lið í Reykjavíkurmótið sem háð 
var í Sundhöllinni í nóvember og des
ember. Liðið varð neðst, tapaði öllum 
leikjum sínum; 1:11 fyrir Ármanni, 
3:4 fyrir Ægi og 1:2 fyrir KR 

Betur gekk hjá liði ÍR er það tók að 
nýju þátt í Íslandsmótinu vorið 1951. 
Keppnisliðin höfðu aldrei verið fleiri 
eða fimm, þar af tvö frá Ægi. ÍR vann 
blið Ægis 1:0 og gerði 1:1 jafntefli 
við KR. Hlutu félögin tvö jafnmörg 
stig eða þrjú og höfnuðu í 3.–4. sæti 
en Ármenningar urðu meistarar sem 
oft fyrr. ÍR tapaði 1:8 fyrir Ármanni 
og gaf leikinn gegn aliði Ægis. Alls 
skoraði ÍRliðið þrjú mörk í mótinu 
en fékk á sig níu. 

Eingöngu keppnismenn í sundi 
í liðinu
Í Reykjavíkurmótinu um haustið varð 
ÍR í fimmta sæti af sex. Vann blið 
Ægis 4:1 og gerði 2:2 jafntefli við blið 
Ármanns. Tapaði hins vegar 1:7 fyrir 
aliði Ármanns, sem varð meistari, 2:5 
fyrir KR og 2:5 fyrir Ægi.

Sundknattleiksmeistaramót Íslands 
1952 fór að venju fram í Sundhöll 
Reykjavíkur í maí. Sex lið frá fjórum 
félögum tóku þátt í því. ÍR varð í fjórða 
sæti af sex með sex stig en sama stiga

fjölda fékk KR. Liðin skoruðu jafn
mörg mörk, eða 18, en KR fékk á sig 
14 en ÍR 16. ÍR tapaði 2:7 fyrir aliði 
Ármanns og 2:4 fyrir KR, en vann hins 
vegar alið Ægis 4:2, blið Ármanns 
4:1 og blið Ægis 6:2.

 Lið ÍR var eins skipað í öllum leikj
unum í mótinu eða Atla Steinarssyni 
fyrirliða, Benný Magnússyni, Ólafi 
Guðmundssyni, Erni Ingólfssyni, Gylfa 
Guðmundssyni, Erni Harðarsyni og 
Óla Leifssyni. Í leiknum gegn KR á 
fyrsta mótsdegi setti Örn Ingólfsson 
mörkin tvö. Í leiknum gegn aliði Ægis 
daginn eftir setti hann aftur tvö mörk 
en Ólafur Guðmundsson eitt og Óli 
Leifsson eitt. Sá síðastnefndi skoraði svo 
tvö mörk daginn eftir, á þriðja móts
degi, gegn bliði Ármanns, og Benný 
Magnússon og Ólafur Guðmundsson 
gerðu sitt markið hvor í þeim leik. Í 
lokaleiknum, gegn aliði Ármanns, 
settu Atli Steinarsson og Óli Leifsson 
mörkin tvö.

ÍR-ingur í landsliði í 
sundknattleik
ÍR tók einnig þátt í sundknattleiks
meistaramóti Reykjavíkur haustið 
1952. Varð neðst fjögurra liða með 
ekkert stig. Tapaði 2:10 fyrir meist
urum Ármanns, 1:9 fyrir KR og 2:3 
fyrir Ægi. Reykjavíkurmót í sundknatt
leik 1. flokks var haldið eftir aðalmótið 
með þátttöku Ármanns, ÍR og Ægis. 
Ármann vann ÍR 6:3 en ÍR gaf síðan 
leikinn gegn Ægi og hlaut því ekkert 
stig. Þótti sundfróðum hæpið uppátæki 
að skipta leikmönnum með þessu móti 

í flokka. Félögin ættu ekki úrval leik
manna og íþróttin á stefnuskrá fárra 
sundfélaga. Féll enda flokkakeppnin 
niður strax árið eftir.

ÍR virtist dæmt til að verma neðri 
sætin í mótum enda stóð liðið og féll 
með mönnum sem æfðu greinina 
ekki sérstaklega heldur sprettsund. 
Engin breyting varð á þessu 1953. Í 
Íslandsmótinu tapaði ÍR fyrir Ármanni 
með engu marki gegn átta, 1:5 fyrir KR 
en gerði 2:2 jafntefli við Ægi. Fékk 
eitt stig, skoraði þrjú mörk en fékk á 
sig 15. Í Reykjavíkurmótinu vann ÍR 
einn leik, gegn bliði Ármanns 5:1 en 
tapaði þremur, skoraði níu mörk en 
fékk á sig 15. Tapaði 0:8 fyrir aliði 
Ármanns, 3:4 fyrir KR og 1:5 fyrir 
Ægi. Hlaut tvö stig og skoraði níu 
mörk en fékk á sig 15.

Að loknu Íslandsmótinu um vorið 
var einn ÍRingur, Örn Harðarson, 
valinn í landslið Íslands í sundknatt
leik sem tók þátt í Norðurlandameist
ara mótinu, sem fram fór í Gjövik í 
Noregi í júlí. Liðið fékk ekkert stig, 
skoraði þrjú mörk en fékk á sig 35. 
Tapaði fyrir Dönum 2:11, Svíum 
0:11, Norðmönnum 0:6 og Finnum 
1:8. Þetta var önnur utanferð íslensks 
landsliðs í sundknattleik, sú fyrri var 
á Ólympíuleikana í Berlín 1936.

Þóttust ekki meiri en þeir voru
Norska íþróttablaðið Sportsmannen 
sagði að íslenska liðið hefði ekki tekið 
mikið heim með sér hvað stig snerti. 
Það væri velkomið aftur því – eins 

og blaðið sagði í sneið til annarra liða 
– það hefði að minnsta kosti ekki þóst 
meira en það var. Ekki töldu þeir er 
sáu leiki íslenska landsliðsins í Noregi 
að það hefði staðið mjög langt að baki 
frændum sínum á Norðurlöndum hvað 
leikni og samleik snerti. Hins vegar 
var þolið mun minna og höfuðorsök 
þess hvernig fór.  

ÍR tók þátt í Reykjavíkurmótinu 1954 
en ekki mótinu 1955 sem frestað var 
sökum mænuveikifaraldurs og fór ekki 
fram fyrr en í febrúar 1956. Vann það 
einn leik 4:2, gegn bliði Ármanns, en 
gaf leik gegn aliðinu og tapaði 1:3 
gegn Ægi. Hlaut því tvö stig og varð 
í þriðja sæti af fjórum liðum. 

ÍR tók ekki þátt í Íslandsmótinu 1954 en 
aftur á móti 1955 er mótið fór fram að 
venju í maí. ÍR varð í fjórða og neðsta 
sæti. Hlaut þó jafnmörg stig og Ægir 
og KR sem urðu í öðru og þriðja sæti 
– eða tvö – en var með lakara marka
hlutfall. Þó eiginlega hið sama og KR, 
skoraði fjögur mörk en fékk á sig sjö, 
en til samanburðar skoraði KR sjö 
mörk en fékk á sig 13. ÍR gaf leikinn 
við Ármann, tapaði 1:5 fyrir KR en 
vann hins vegar lið Ægis 3:2.

Sund


