
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kringlusprettur 2014 

Boðhlaupshópur 

Frjálsíþróttasambands Íslands 

 



 
 
 

 

 

 

 

  

Ljósmyndir á forsíðu: Gunnlaugur Júlíusson 

Ljósmyndir inn í bæklingi: Baldvin Berndsen 

Prentun: Ísafoldar prentsmiðja 



 
 
 

 

 

  

Dagskrá 

 

14:00 - 14:30  

60 m hlaup karla og kvenna.  

 

14:30 – 15:00 

60 m hlaup frægra einstaklinga. 

 

15:00 - 17:00  

Gestir og gangandi geta látið sprettmæla  

sig gegn 500 kr. lágmarksgjaldi.  

Posi á staðnum fyrir greiðslukort. 

 

4x400m sveit kvenna 

4x400m sveit karla 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Styrktu okkur        

Kringlusprettur 2014 er fjáröflun fyrir Boðhlaupshóp FRÍ. 

Hópurinn samanstendur af hröðustu hlaupurum landsins. 

Markmið hópsins er að komast á stórmót á borð við 

Evrópumeistaramótið í Amsterdam 2016. 

Styrktu okkur 

Frjálsíþróttasamband Íslands 

Reikningsnúmer: 0111-26-105601 

Kennitala: 560169-6719 

Skýring: Boðhlaupshópur FRÍ 

Kringlusprettur í fyrsta sinn... 

4x100m sveit karla 

4x100m sveit kvenna 



 
 
 

     

  

 

 

 

 

 

  

Hópurinn 

Ari Bragi Kárason 

25 ára, FH, 4x100m 

Besti árangur í 60m: 7.02 sek.  

Hvað finnst þér best að borða í morgunmat?  

Egg og bacon. 

Hvaða íþrótt myndir þú æfa ef þú værir ekki í 

frjálsíþróttum?  

Crossfit :) 

Hvenær byrjaðir þú að æfa frjálsar?    

Í nóvember 2013.  

 

Arnór Jónsson 
27 ára, Breiðablik, 4x100m 

Besti árangur í 60m: 6.96 sek. 

Vandræðalegasta augnablik á hlaupabrautinni? 

Að detta í markinu, hefur komið tvisvar fyrir 

held ég og er einstaklega vandræðalegt. 

Hvert væri þitt fyrsta verk sem forseti Íslands? 

Gera frjálsar íþróttir að þjóðaríþrótt Íslands. 

Hvaða lag kemur þér í keppnisgírinn? 

The kids aren‘t alright með The Offspring. 

 

hjhf 

 
Björgvin Brynjarsson 
19 ára, Breiðablik, 4x100m 

Besti árangur í 60m: 7.28 sek. 

Hvenær byrjaðir þú að æfa frjálsar? 

Þegar ég var 9 ára. 

Hvaða íþrótt myndir þú æfa ef þú værir ekki í 

frjálsíþróttum? 

Ég myndi vilja æfa amerískan fótbolta. 

Hvaða ofurkraft myndir þú vilja hafa? 

Ég myndi velja að geta hlaupið ofurhratt. 

 

hjhf 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einar Daði Lárusson 
24 ára, ÍR, 4x400m 

Besti árangur í 400m: 48.56 sek. 

Vandræðalegasta augnablik á hlaupabrautinni? 

Þegar ég fór allt of seint af stað í boðhlaupi 

þannig að ég faðmaði manninn sem skipti á 

mig. Á sama tíma steig hann óvart á fótinn  

minn svo að gat kom á skóinn. Við duttum 

báðir, ég fór í kollhnís og hljóp svo af stað. 

Hvaða íþrótt myndir þú æfa ef þú værir ekki í  

frjálsíþróttum? 

Fótbolta. Ég æfði fótbolta frá 7-15 ára aldurs 

með Víkingi. Fótbolti er mjög skemmtileg  

íþrótt og þjálfararnir og liðsfélagarnir í Víkingi 

kenndu mér margt. Aðrar íþróttir sem ég  

prófaði voru t.d. sund, handbolti og körfubolti. 

Ég æfði líka glímu í 3-4 ár með Víkverja. 

 

hjhf 

 
Ívar Kristinn Jasonarson 
22 ára, ÍR, 4x100m og 4x400m 

Besti árangur í 60m/400m: 7.09 sek./48.05 sek. 

Hvaða íþrótt myndir þú æfa ef þú værir ekki í  

frjálsíþróttum? 

Ég væri alveg til í að æfa blak, það er  

einstakleg skemmtileg íþrótt. Svo væri líka fínt  

að æfa bara krullu eða pílukast þar sem  

meiðslahættan er lítil, ekkert vesen. 

Hvaða ofurkraft myndir þú vilja hafa? 

Það væri fínt að geta séð fram í tímann, þar 

sem ég er svo forvitinn. 

 

hjhf 

 Jóhann Björn Sigurbjörnsson 

19 ára, UMSS, 4x100m og 4x400m 

Besti árangur í 60m/400m: 6.95 sek./48.02 sek.  

Hvað finnst þér best að borða í morgunmat?  

Hafragraut með banana og allskonar fræjum. 

Hvaða íþrótt myndir þú æfa ef þú værir ekki í 

frjálsíþróttum?  

Pottþétt körfubolta. 

Hvaða lag kemur þér í keppnisgírinn?    

Mein Herz Brennt með Rammstein. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Ramon Borges Bosque 
22 ára, FH, 4x100m 

Besti árangur í 60m: 7.07 sek. 

Hvað finnst þér best að borða í morgunmat? 

Brauð með eggi og kaffi. 

Hvaða íþrótt myndir þú æfa ef þú værir ekki í 

frjálsíþróttum?  

Hafnarbolta. 

Hvenær byrjaðir þú að æfa frjálsar? 

14 ára. 

 

hjhf 

 Kolbeinn Höður Gunnarsson 

19 ára, UFA, 4x100m og 4x400m 

Besti árangur í 60m/400m: 6.98sek./47.87 sek.  

Hvað er uppáhaldsmaturinn þinn? 

Hvítlauksristaður humar. 

Hver er uppáhaldsíþróttamaðurinn þinn? 

Michael Johnson. 

Hvaða ofurkraft myndir þú vilja hafa? 

Sama og The Flash. 

Trausti Stefánsson 

29 ára, FH, 4x100m og 4x400m 

Besti árangur í 60m/400m: 6.95 sek./47.73 sek.  

Hvert væri þitt fyrsta verk sem forseti Íslands? 

Frelsa dæturnar og fljúga heim. 

Hver er uppáhaldsíþróttamaðurinn þinn? 

Steve Nash körfuboltamaður. Hann gefur manni  

von og er frábær hvatning til að gera allt í áttina  

að því að hámarka afköst meðfæddra hæfileika. 

Mig langar líka að vera hann. 

Hvaða íþrótt myndir þú æfa ef þú værir ekki í  

frjálsíþróttum ?  

Ég væri að leysa stöðu hægri hornamanns hjá 

handboltalandsliðinu. Er örvhentur, hleyp hratt og  

með góðan stökkkraft. Ég var hannaður fyrir  

handboltann. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristan Freyr Jónsson 
17 ára, ÍR, 4x100m 

Besti árangur í 60m: 7.16 sek. 

Hvað er það besta við að æfa frjálsar íþróttir? 

Félagsskapurinn og fólkið sem æfir frjálsar er 

frábært. 

Hver er uppáhaldsíþróttamaðurinn þinn? 

Jón Arnar Magnússon íslandsmetahafi í tugþraut 

vegna þess að hann er faðir minn og markmið 

mitt er að verða svipað góður og hann. 

Hvenær byrjaðir þú að æfa frjálsar? 

Fyrir um það bil tveimur og hálfu ári. 

 

hjhf 

 Þorsteinn Ingvarsson 
26 ára, ÍR, 4x100m 

Besti árangur í 60m: 6.90 sek. 

Hvenær byrjaðir þú að æfa frjálsar? 

Byrjaði að æfa frjálsar þegar ég var 12 ára. 

Vandræðalegasta augnablik á hlaupabrautinni? 

Þegar ég felldi allar tíu grindurnar í 110m grind 

á Bikar 2008. Meira að segja elstu menn mundu 

ekki eftir að hafa séð slíkt. 

Hvaða lag kemur þér í keppnisgírinn? 

Bück Dich með Rammstein. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arna Stefanía Guðmundsdóttir 
19 ára, FH, 4x100m og 4x400m 

Besti árangur í 60m/400m: 7.85 sek./54.73 sek. 

Vandræðalegasta augnablik á hlaupabrautinni? 

Þegar það þurfti að seinka næsta hlaupi því  

ég ældi á hlaupabrautina. 

Hvaða íþrótt myndir þú æfa ef þú værir ekki í 

frjálsíþróttum? 

Handbolta. 

Hver er uppáhaldsíþróttamaðurinn þinn? 

Aníta Hinriksdóttir.  

 

hjhf 

Aníta Hinriksdóttir 
18 ára, ÍR, 4x400m 

Besti árangur í 400m: 54.29 sek. 

Hvað finnst þér best að borða í morgunmat? 

Vöfflur, egg og góðan kaffibolla. 

Hvað er það besta við að æfa frjálsar íþróttir? 

Félagsskapurinn, tækifæri til að ferðast og  

fjörið sem fylgir því að hlaupa. 

Hvaða lag kemur þér í keppnisgírinn? 

Eitthvað temmilega „hard-core“ eins og t.d. 

Boss Ass Bitch. 

 

hjhf 

 

Agnes Erlingsdóttir 
24 ára, UMF.Laugdæla (HSK), 4x400m 

Besti árangur í 400m: 56.79 sek. 

Hvað er það besta við að æfa frjálsar íþróttir? 

Þú getur æft næstum því hvar sem er í  

heiminum, íþróttin er skemmtilega einföld en  

samt svo flókin og svo finnst mér alveg  

fáránlega gaman að hlaupa í hringi. 

Hvaða íþrótt myndir þú æfa ef þú værir ekki í 

frjálsíþróttum? 

Svigskíði, svo hef ég verið alveg húkkt á skák  

upp á síðskastið þannig að það hefði líka  

verið gaman. 

Hvað finnst þér best að borða í morgunmat? 

Hafragrautur, eldaður með mjólk, með  

appelsínubitum, hnetusmjöri og bláberjum. 

 

hjhf 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björg Gunnarsdóttir 
20 ára, ÍR, 4x100m og 4x400m 

Besti árangur í 60m/400m: 7.79sek./55.82 sek. 

Hvert væri þitt fyrsta verk sem forseti Íslands? 

Það væri að setja upp eina upphitaða 

hlaupabraut í Reykjavík, klárt mál. 

Vandræðalegasta augnablik á hlaupabrautinni? 

Ætli það sé ekki þegar ég var stigin upp úr öðrum 

skónum í 4x400m boðhlaupi á NM og þurfti að 

hlaupa 400m í einum skó. 

Hvað er það besta við að æfa frjálsar íþróttir? 

Það er svo margt! En félagsskapurinn á stóran  

þátt í þessu öllu saman. Keppnis- og æfingaferðir  

eru það skemmtilegasta sem ég geri. 

 

 

hjhf 

 

Dóróthea Jóhannesdóttir 
20 ára, ÍR, 4x100m 

Besti árangur í 60m: 7.96 sek. 

Hefur þú einhverja hjátrú fyrir keppni? 

Já, ég þarf alltaf að hlusta á sama lagið fyrir 

keppni og þarf svo líka að vera í sérstökum lit af 

nærbuxum. 

Hvaða ofurkraft myndir þú vilja hafa? 

Ég væri til í að geta flogið því þá gæti ég  

ferðast á milli staða og farið til útlanda hvenær 

sem er! 

Hver er uppáhaldsíþróttamaðurinn þinn? 

Uppáhaldsíþróttamaðurinn minn er klárlega 

Usain Bolt því hann er fáránlega nettur og  

alltaf hress! 

 

hjhf 

 
Hafdís Sigurðardóttir 
27 ára, UFA, 4x100m og 4x400m 

Besti árangur í 60m/400m: 7.58 sek./54.03 sek. 

Hvaða ofurkraft myndir þú vilja hafa? 

Að stoppa tímann, mig vantar aðeins fleiri  

klukkutíma í sólarhringinn. 

Hver er uppáhaldsíþróttamaðurinn þinn? 

Darya Klishina, hún er frábær langstökkvari. 

Hvað er það besta við að æfa frjálsar íþróttir? 

Hreyfing, félagsskapur, gleði, líkamlegt form. 

 

hjhf 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir 
25 ára, ÍR, 4x100m 

Besti árangur í 60m: 7.62 sek. 

Hvenær byrjaðir þú að æfa frjálsar íþróttir? 

Ég byrjaði í frjálsíþróttum á fyrsta ári í menntaskóla 

eða árið 2006. 

Hvað er það besta við að æfa frjálsar íþróttir? 

Það er úr mörgu að velja en fólkið í  íþróttinni og  

félagsskapurinn  stendur upp úr. 

Hefur þú einhverja hjátrú fyrir keppni? 

Nei, ég hef enga hjátrú, en ég fylgi oftast 

sömu rútínu fyrir keppni. 

 

 

 

við sitt hæfi. 

 

hjhf 

 

Irma Gunnarsdóttir 
16 ára, Breiðablik, 4x100m 

Besti árangur í 60m: 8.05 sek. 

Hvaða íþrótt myndir þú æfa ef þú værir ekki í 

frjálsíþróttum? 

Ég myndi klárlega æfa handbolta. 

Hvaða ofurkraft myndir þú vilja hafa? 

Að ég gæti flogið. 

Hvað er það besta við að æfa frjálsar íþróttir? 

Fjölbreyttar æfingar og allir geta fundið eitthvað 

við sitt hæfi. 

 

hjhf 

 

Steinunn Erla Davíðsdóttir 
21 árs, UFA, 4x100m og 4x400m 

Besti árangur í 60m/400m: 7.97sek./57.52 sek. 

Hvað finnst þér best að borða í morgunmat? 

Hafragraut með eplum! 

Vandræðalegasta augnablik á hlaupabrautinni? 

Það er líklega þegar ég eyðilagði startblokk í  

100m á unglingalandsmóti. 

Hvað er það besta við að æfa frjálsar íþróttir? 

Félagsskapurinn er rosa góður og svo er mjög gott 

að vera alltaf í góðu formi. 

 

hjhf 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiana Ósk Withworth 
14 ára, ÍR, 4x100m 

Besti árangur í 60m: 7.96sek. 

Hver er uppáhaldsíþróttamaðurinn þinn? 

Shelly-Ann Fraser-Pryce. Hún er hraðasta 

núlifandi kona í heimi og ég er líka ættuð frá  

sama landi og hún. 

Hvaða íþrótt myndir þú æfa ef þú værir ekki í 

frjálsíþróttum? 

Ég færi líklega aftur í fótbolta. 

Hvað er það besta við að æfa frjálsar íþróttir? 

Það er svo ótrúlega mikill félagsskapur í frjálsum,  

í frjálsum hef ég eignast allar mínar bestu  

vinkonur og vini. 

 

hjhf 

 
Þórdís Eva Steinsdóttir 
14 ára, FH, 4x400m 

Besti árangur í 400m: 55.16 sek. 

Hvaða íþrótt myndir þú æfa ef þú værir ekki  

í frjálsíþróttum? 

Klárlega fótbolta!!! er nýhætt í því. 

Hvað er það besta við að æfa frjálsar íþróttir? 

Góður félagsskapur og margt fleira. 

Hver er uppáhaldsíþróttamaðurinn þinn? 

Usain Bolt og Sergio Ramos því þeir eru báðir 

snillingar í sínum íþróttum. 

 

hjhf 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þjálfarar 

Alberto Borges Moreno 
Alberto er menntaður íþróttakennari og með BSc-

gráðu í íþrótta- og heilsufræðum frá Santiago de Cuba 

ISCF háskóla. Auk þess að vera landsliðsþjálfari í 

frjálsíþróttum  á Íslandi hefur hann verið landsliðsþjálfari 

í frjálsíþróttum á Kúbu á árunum 1994 -1996. 
 

Gísli Sigurðsson 
Gísli er aðalþjálfari meistararflokks UFA en hann hefur 

yfir 30 ára reynslu af þjálfun frjálsíþróttamanna. Gísli 

hefur í gegnum tíðina þjálfað nokkra af bestu 

frjálsíþróttamönnum  landsins á borð við Jón Arnar 

Magnússon, Sunnu Gestsdóttur og Hafdísi 

Sigurðardóttur. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
Íslandsmetið í 60m hlaupi kvenna á Geirlaug B Geirlaugsdóttir – 7.54 sek  

Íslandsmetið í 60m hlaupi karla á Einar Þór Einarsson– 6.80 sek.  

Heimsmetið í 60m hlaupi kvenna á Rússinn Irina Privalova – 6.92 sek 

Heimsmetið í 60m hlaupi karla á Bandaríkjamaðurinn Maurice Green – 

6.39 sek 

Þegar Usain Bolt setti heimsmet sitt í 100m hlaupi þá hljóp hann fyrstu 

60m á 6.31 sek.  

Þegar Aníta Hinriksdóttir setti Íslandsmet sitt í 800m hlaupi þá hljóp hún 

hverja 60m að meðaltali á 9.04 sek. 

Þegar Kári Steinn Karlsson setti Íslandsmet sitt í maraþoni þá hlóp hann 

á meðaltali hverja 60m á 11.71 sek. 

 

Hvað getur þú hlaupið hratt? 

Við skorum á þig..... 

 

Gestir og gangandi geta spreytt sig á að hlaupa 60m 

gegn 500 kr. lágmarksgjaldi. Posi verður á staðnum. 

 

 


