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SKIÐI 

Ásta önnurog 
þriðja í Luleá 

ÞRIÐJUDAGUR 7. FEBRÚAR 

Asta S. Hálldórsdóttir, 
skJðakona frá 

ísafirði, keppti í tveimur 
svigmótum 'í Luleá í Sví-
þjóð um helgina. Hán 
varði í Öðru sæti í fyrrá 
sviginu á laugárdag og 
fékk fyrir það 25,24 ai-
þjóðleg stig (FlS-stig) bg 
síðari áaginn varð hón 1 
þriðja sæti og fékk 24,97 
stig sem er með því betra 
sem hán hefur náð. 

HANDKNATTLEIKUR 

Til hamingju, pabbi! 
Morgunblaðið/Rúnar Þór 

BIKARMEISTARAR KA í handknattleik voru ákaft hylltir er þeir komu með bikarinn norður, eftirsigur á Val í stórkostlega eftirminnilegum, tví-
framlengdum úrslitaleik, 27:26. Um 300 manns tóku á móti hetjunum fyrir norðan og eins og sjá m& var flugstöðvarbyggingin á Akureyri troðfull. 

Meðal þeirra sem tók á móti KA-liðinu var Aðalheiður Alfreðsdóttir, sem pabbinn, Alfreð Gíslason, þjálfari og leikmaður KA, hefur hér á loft. 
■ Alfreð/B2 ■ Erlingur / B2 ■ Leikurinn / B6 
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KORFUKNATTLEIKUR 

Bandaríkjamaðurinn Mark Hadden vill fá tækifæri til að sanna sig fleik með KR 
|ark Hadden, bandarískur 

leikmaður sem kom til 
landsins á fimmtudagínn í síðustu 
viku og hugðist leika með KR, var 
ekki á skýrslu í leik KR og Hauka 
á sunnudaginn. Axel Nikulásson, 
þjálfari KR, telur hann ekki nægi-
lega stóran, og Vesturbæingar eru 
famir að leita að nýjum erlendum 
leikmanni. 

„Ég tel mig nógu góðan til að 
leika með KR og aðstoða liðið við 
að komast langt í deildinni, en ég 
verð að fá tækifæri til að sýna 
það. Það er ekkert að marka hvað 
maður sýnir á tveimur stuttum 
æfingum, þegar verið er að fara 
í gegnum leikkerfin," sagði Mark 
Hadden í samtali við Morgunblað-
ið í gærkvöldi. Hann sagði einnig 
að sér þætti dálítið furðulegt 
hvernig staðið væri að þessu máli. 

Fereféger 
ekki nógu góður 

„Ég kom til landsins á fimmtu-
dagsmorgnf og tveir leikmenn 
sóttu mig út á völl. Síðan sá ég 
liðið leika um kvöldið og sá þá 
hvað ég get gert fyrir það. Á föstu-
daginn var æfing og aftur á laug-
ardaginn. Loks á Taugardagseft-
irmiðdag kemur stjórnarmaður út 
á hótel og segist vilja tala við mig 
og tjáir mér að þjálfarinn telji mig 
ekki nógu góðan til að leika með 
liðinu," segir hinn 26 ára gamli 
Hadden og bætir við: „Ég vil fá 

tækifæri til að sýna mig í einum 
leik og ef ég er ekki besti banda-
ríski leikmaðurinn sem hingað 
hefur komið, þá er ég tilbúinn að 
fara. Ég ætla að standa við minn 
hluta af samningum og vona að 
KR geri það einnig." 

Axel sagði í gærkvöldi að þetta 
snerist alls ekki um hvort Hadden 
væri nógu góður til að leika í úr-
valsdeildinni. „Við erum að leita 
að hávöxnum leikmanni sem getur 
leikið inni og úti, svipað og Her-

mann Hauksson gerði, en Hadden 
er um 185 sentimetrar og er fyrst 
og fremst bakvörður, en ég tel 
mig hafa nóg af þeim. Það var 
augljóst á fyrstu .æfingu að við 
myndum ekki nota hann og þegar 
nýir leikmenn eru fengnir á miðju 
tímabili riðlast leikur liðsins vegna 
þess að þeir eru ekki komnir inn 
í leikkerfin og því var ástæðulaust 
að láta hann leika á sunnudaginn." 

Hadden segist sannfærður um 
að hann geti hjálpað KR og að 
hann geti tekið um 20 fráköst í 
leik. „Þeir segja að ég sé ekki 
nógu góður. Látið mig fá tæki-
færi til að sýna hvað ég get gert. 
Nú bíð ég eftir að fá tækifæri til 
að leika eða að þeir standi við 
samninginn, ef þeir gera það geta 
þeir látið mig fara, það yrði þeirra 
missir," sagði Haddin. 

ÞátturJó-
hanns Inga 
mikilvægur 
JÓHANN Ingi Gunnarsson, 
handboltaþjálfari og sál-
fræðingur, fundaði með liði 
KA fyrir bikarúrslitaleikinn, 
að beiðni Alfreð Gíslasonar 
— sem lék með Essen undir 
sl jórn Jóhanns Inga á sínum 
tíma — og vildu KA-menn 
meina að þáttur Jóhanns 
hef ði verið dýrmætur. 

„Þegar maðui* hefur haft 
sama þjálfarann svona lengi 
er ekki víst að ðll hans skila-
boð komist nógu vel til mann-
skapsins. Við vorum mjög vel 
undirbúnir líkamlega og 
„tektiskt" en fundurínn með 
Jóhanni Inga held ég að hafi 
skipt sköpum upp á andlegu 
hliðina. Það var alveg sama 
hve mörg mistök við gerðum 
í leiknum, og þó við höfum 
raunverulegatapað honum 
tvisvar — við horfðum aldrei 
til baka, heldur einbeittum 
okkur að því að klára næsta 
verkefni. Jóhann Ingi eyddi 
ansi miklu af efanum í okk-
ur; við vissum að það eru 
veikleikar í liðinu, en við lok-
uðum þá úti — ég held því 
að Jóhann Ingi hafi gert út-
slagið," sagði Erlingur Krist-
jánsson, fyrirliði KA við 
Morgunblaðið. 

BADMiNTOW: KÓNGURINN STÓÐST ATLÖGU KRÓNPRINSINS / B4 
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■ VALDMAR Grímsson, leikmað-
ur KA, fékk högg á andlitið í bikarúr-
slitaleiknum á laugardag með þeim 
afleiðingum að ein tönn brotnaði. 
Guðjón Kristleifsson, tannlæknir og 
harður stuðningsmaður Vals, sem 
var á úrslitaleiknum, fór með Valdi-
mar á tannlæknastofu sína og skoð-
aði hann, strax eftir leik. 
■ KOLBRÚN Jóhannsdóttir, sem 
fagnaði tíunda bikarmeistaratitli sín-
um með Pram á laugardaginn, togn-
aði í baki í upphitun úrslitaleiksins 
gegn Stjörnunni. Félögum hennar 
leist ekki á blikuna, óttuðust jafnvel 
að Kolbrún yrði ekki með en hún 
harkaði af sér og stóð fyllilega fyrir 
sínu. 
■ JAKOB Björnsson, bæjarstjóri á 
Akureyri, færði KA-mönnum 
500.000 krónur að gjöf frá bænum 
í tilefni sigursins í bikarkeppninni. 
■ JAKOB var heiðursgestur KA á 
úrslitaleiknum og Priðrik Soph-
usson, fjármálaráðherra, heiðurs-
gestur Vals. Jakob afhenti Erlingi 
fyrirliða bikarinn en fór svo með 
áætlunarflugi norður á undan liðinu 
og tók á móti bikarmeisturunum. 
■ „ÞETTA var góður endir á við-
burðarríkri viku hjá mér," sagði Jak-

FOLK 
ob bæjarstjóri við Morgunblaðið, sigri 
hrósandi á Akureyrarflugvelli, er 
KA-mönnum var fagnað við heim-
komuna. Jakob hefur staðið í ströngu 
að undanförnu, í ÚA-málinu svokall-
aða en niðurstaða þess fékkst í síð-
ustu viku. 
■ JAKOB er bæjarfulltrúi Fram-
sóknarflokks, sem er í meirihlutasam-
starfi við Alþýðuflokk í bæjarstjórn 
Akureyrar. Bæjarfulltrúi Alþýðu-
flokks er Gísli Bragi Hjartarson, 
faðir Alfreð þjálfara og leikmanns 
KA. Sonur Jakobs, Sverrir Björns-
son, er einnig í leikmannahópi KA. 
■ MAGNÚS Scheving, sem kjörinn 
var íþróttamaður ársins á dögunum, 
hefur verið útnefndur íþróttamaður 
Ármanns 1994. 
■ ROLAND Wohlfarth, sem leikur 

með Bochum í Þýskalandi eins og 
Þórður Guðjónsson var í gær 
dæmdur í tveggja mánaða bann, en 
kappinn féll nýverið á lyfjaprófi. 
■ BANNIÐ kemur sér illa fyrir 
Bochum því liðið ér í fallbaráttu og 
voru vonir bundnar við að hinn 31 
árs Wohlfarth gæti hjálpað liðinu, 
en nú er ljóst að hann missir af fimm 
næstu leikjum, en deildin hefst á 
nýjan leik 17. febrúar. 
■ FLAMENGO, liðið sem Romario 
leikur með í Brasilíu sigraði lið Fri-
burgense 6:0 um helgina. Romario 
lék ekki með. Lið Friburgense átti 
í vandræðum alveg frá annari mínútu 
er aðalvarnarmaður þess, Pereco var 
rekinn af velli fyrir brot. 
■ WILLIE Miíler var í gær látinn 
hætta sem yfirþjálfari Aberdeen eft-
ir að hafa verið leikmaður og síðan 
þjálfari hjá félaginu í nær aldarfjórð-
ung. Roy Aitken stjórnar liðinu þar 
til annað verður ákveðið. 
■ FRANCOIS Oman-Biyik, landsl-
iðsmaður Kamerún lék vel með liði 
sínu, Amerika gegn Cruz Azul í 
mexíkósku deildinni um helgina. 
Hann gerði öll þrjú mörk liðsins í 3:1 
sigri og hefur nú gert 25 mörk í 23 
leikjum. 

ALFRED 
Norski fþróttasálfræðingurinn 

dr. Willi Jftáilo flutti tvo 
áhugaverða fyririestra hér á landi 
f síðustu viku þar sem hann sýndi 
frám á mikilvægi rétfcahugarfars 
í íþtóttum og atvinnurekstri, hug-
árfar sem miðar að því að jbrjóta 
niður að því er ef til vill virðist 
óyfirstfganlega mðra méð sam-
yinnu og sigurvilja að 
leiðárljósi. Hann sýndi 
með dæmum að til að 
ná hámarks árangri 
yrði sigurviljinn að 
stjórna ferðinni en ótt-
inn að vera I lágmarki. 
Alfreð Gíslason, þjálfari 
og leikmaður nýkrýndra bik-
armeistara KA f handknattleik, 
fellur vel að kenningum Norð-
mannsins, hvort sem er í hand-
boltanum eða í vinnunni. 

Alfreð er einn af gulldrengj-
unum í íslenskum handknattleik, 
strakunum sem komu islenska 
landsliðinu á alþjoða kortið og 
hafa haldið þvl þar. 1982 gaf 
Akureyringurinn tóninn með því 
að eiga stóran þátt í að KR varð 
bikarmeistari það árið. Hann varð 
Þýskalandsmeistari með Essen 
1986 og 1987, var útnefndur 
besti leikmaður B-heímsmeist-
arakeppninnar 1989 og kjðrinn 
íþróttamaður ársins sama ár. 
Hann lék með heimsliðinu 1990 
og fagnaði spænskum bikar-
meistaratitli með Bidasoa í Irun 
1991. Að loknum ánægjulegum 
og árangursríkum ferli sem at-

^vinnumaður sneri hann aftur 
heim á æskuslóðirnar 4 Akureyri 
og tók við stjórmnni hjá KA í 
þeim tilgangi að ná árangri með 
lið félagsins sem hann byrjaði 
hjá, að koma því í útvalinn hóp 
sigurvegara. Stefnan var ákveðin 
fyrir tæplega fjórum árum og 

draumurhm varð að veruleika um 
heígina. KA er bikarmeistari f 
fyrsta sinn og heldur á áður 
óþekktar slóðir í háust með þátt-
töku í Evrópukeppni. 

Samvinna og Jiðsheild skípta 
skopum þegar um keppni 1 hóp-
íþróttum er að ræða. Öll lið í sðmu 
keppni stefna að sama markmiði 

Hugarfar byggt á sam-

uinnti og sigurvilja 
skilar árangri 

en aðeins það besta nær takmark-
inu. KA var langt því frá að vera 
besta handboltalið landsins þegar 
Alfreð gekk í raðir norðanmanna 
á ný fyrir tæplega fjórum árum, 
en uppgjöf er ekki tU f orðaforða 
harðjaxlsins; þrátt fyrir aföll hélt 
hann settu marki, fyllti í eyður 
og setti fyrir leka. Hann ætlaði 
sér alla leið og samherjarnir yoru 
vaidir með það í huga, Liðið fann 
lyktina af bikarnum fyrir ári en 
þá var það ekki tilbúið að fara 
alla léið. Hins vegar sættir sigur-
vegari sig ekki við það næst besta 
og að þessu sinni var ekki nema 
um eitt að r^eða. 

Alfreð hefur oft ætlað sér stóra 
hluti og með elju og dugnaði hef-
ur hann rutt mörgum hindrunum 
úr vegi. Hann var svekktur fyrir 
ári en kom tvíefldur með lið sitt 
til leiks að þessu sinni. Hugarfarið 
ieyndi sér ekki. Krafturinn fór 
ekki framhjá neinqm. Vihmn var 
öllum augPs . Mórinn féll og Al-
freð er með pálmann í höndunum. 
Það fer vel á því enda sannur sig-
urvegari á ferð. 

Steinþór 
Guðbjártsson 

Hvað hugsaði fyrirliðinn ERLINGUR KRISTJÁNSSON þegar hann lyfti bikarnum? 
kennari má segja að þjálfun sé 
mín vinna. En ef mér yrði boðið 
að þjálfa hjá einhverju öðru félagi 
en KA er ekki víst að ég hefði 
mikinn áhuga..." 

Verðurðu aldrei þreyttur á allri 
þessarí íþróttaiðkun? 

„Jú, síðustu árin — eftir að 
maður fór að eldast — fæ ég stund-
um algjört ógeð á þessu." 

Og hvað er þá til ráða? 
„Maður hefur nánast lamið 

hausnum við stein og haldið áfram 
þar til þetta verður skemmtilegt 
aftur. Það endar alltaf með því." 

Er sigurtilfmningin nú svipuð 
og þegar KA varð Islandsmeistari 
í knattspyrnu á sínum tíma? 

„Það má segja að þessi sigur 
sé mun meiri upplifun. Umgjörðin 
um leikinn er miklu meiri og allt 
lagt undir í þessum eina leik, en 
þegar maður vinnur íslandsmeist-
aratitil er heilt mót á undan geng-
ið. Það er frábært að fá að spila 
fyrir fullu húsi, eins og í Höllinni, 
og stemmningin engu lík." 

Þú misstir af sigurhátíðinni fyr-
ir norðan á laugardagskvöldið. Var 
það ekki svekkjandi? 

„Við urðum eftir, ég og Einvarð-
ur [Jóhannsson]; vorum með 5. 
flokk kvenna í túrneringu á sunnu-
daginn. Ég man þegar við komum 
með íslandsbikarinn norður 1989; 
það var frábært og ég nýt þess að 
hafa orðið bikarmeistari nú þó ég 
hafí ekki farið með strákunum 
norður — ég sá þá í sjónvarpinu 
og reyndi að ímynda mér hvernig 
það var. Ég kom ekki norður fyrr 
en eftir miðnætti á sunnudags-
kvöldið, í rútu með stelpunum í 5. 
flokki, og það má segja að maður 
hafí verið orðinn þreyttur þá..." 

Stóðbara 
ogöskraði 

ERLINGUR Kristjánsson, fyrirliði nýkrýndra bikarmeistara KA 
er 32 ára og hef ur verið lengi í eldlínu n ni með f élaginu, bæði 
í handknattleik og knattspyrnu. Hann var um árabil fyrirliði 
knattspyrnuliðs KA, tók sem siíkurá móti íslandsbikarnum 
haustið 1989 og ekki eru nema þrjú ár síðan hann lagði knatt-
spyrnuskóna á hilluna. Hann hef ur þjónað félaginu dyggilega 
sem leikmaður, en þar fyrir utan hef ur hann þjálfað meistara-
flokka þess í báðum áðurnefndum íþróttagreinum, jafnframt 
því að leika samtímis. Erlingur er íþróttakennari að mennt og 
starfar sem slíkur. Sambýliskona hans er Karítas Jónsdóttir 
og dóttir þeirra, þriggja ára, er Arna Valgerður. 

Erlingur var við kennslu í 
íþróttahúsi Glerárskóla á 

Eftir 
Skapta 
Hallgrímsson 

Akureyri er Morgunblaðið sló á 
þráðinn til hans í 
gær. Hvernig 
skyldi honum hafa 
liðið er hann lyfti 
bikarnum? 

„Ég var búinn að reyna að 
ímynda mér hvernig það yrði að 
sigra, en það er ekki fyrr en menn 
upplifa það sem þeir finna tilfinn-
inguna, og ég held það sé varla 
hægt að Iýsa henni. Eg stóð bara 
og öskraði þegar ég lyfti bikarnum 
— réð ekkert við mig." 

Þetta hefur örugglega veríð 
langþráð stund... 

„Þetta var fjarlægur draumur 
lengi. Við börðumst í 2. deild fyrstu 
árin, vorum svo miðlungslið í 1. 

deild nokkuð lengi — þannig að ég 
hugsaði oft hvað maður væri eigin-
lega að basla í þessu. En svo er 
það á svona stundum sem gleðin 
brýst út og manni finnst það þess 
virði að haf a verið með öll þessi ár." 

Þú varst í rúman áratug bæði 
í handbolta og fótbolta. Hvarflaði 
aldrei að þér að velja á milli? 

„Ja, nei... Ég hef líklega talið 
mig ómissandi á báðum stöðum! 
Það var ekki fyrr en ég varð 25 
ára sem farið var að tala um að 
velja. Þá voru æfingarnar farnar 
að aukast mikið og greinarnar að 
koma hvor niður á annarri." 

Þú hefur þjálfað lið félagsins í 
báðum greinum. Hvernig ferðu 
eiginlega að þessu? 

„Ég hef áhuga á því að þjálfa 
líka og eftir að ég varð íþrótta-

Morgunblaðið/Rúnar Þór 
Erllngur Kristjánsson ásamt nokkrum nemenda sinna í íþrótta-
húsl Glerárskóla í gær, er hann mættl tll vinnu eftir góða helgi. 

^H 
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Aldrei verið eins þreyttur 
- sagði Alfreð Gíslason, þjálfari og leikmaður bikarmeistara KA 
„ÞÁ ER þessi eftirsótti titill 
loksins kominn íhöfn," sagði 
Alfreð Gíslason, þjálfari og 
leikmaður KA-manna, ör-
þreyttur eftir leikinn. „Þetta 
var ansi erfið fæðing og hún 
gerði næstum útaf við mig. 
Eg hefði ekki getað spilað 
mínútu lengur, ég var alveg 
gjörsamlega búinn og held að 
ég hafi aldrei áður verið eins 
þreyttur eftir nokkurn leik. Ég 
var kominn með sinadrátt í 
báða kálfana," sagði þjálfar-
inn ísigurvímu eftir leikinn. 

Alfreð sagðist hafa verið orðinn 
ansi hræddur um að lið hans 

myndi klúðra þessum leik eftir 
fyrri framlenginguna. „Við vorum 
tvisvar með unninn leik í höndun-
um en klúðruðum í bæði skiptin 
og þá hélt ég að þetta væri búið 
hjá okkur. Ég er mjög stoltur af 
mínum strákum að þeir skyldu 
taka áföllunum svona vel og halda 
áfram og gáfust aldrei upp. Ég 
held að það sé ekki hægt að fá 
betri auglýsingu fyrir handboltann 
en þennan leik. Valsmenn eru með 
algjört topplið og ég held að leikur-
inn í heild hafi verið frábær. Þetta 
var alvöru handbolti, sterkur varn-
arleikur, markvarslan góð og hann 
bauð upp allt sem einkennir góðan 
leik. Umgjörðin hjá hjá HSÍ var 
líka til fyrirmyndar. Ef þetta er 
það sem koma skal í heimsmeist-
arakeppninni í vor erum við í góð-
um málum," sagði Alfreð um leið 
og hann tilkynnti strákunum í lið-
inu að nú yrði gefið frí frá æfíng-
um fram á þriðjudag. 

Morgunblaðið/Bjarni 
STUÐNINGSMENN liðanna létu sitt ekkl eftlr llggja 

í leiknum elns og sjá má á þessum myndum. 

Tókst í þriðju tilraun 
VALDIMAR Grímsson, fyrrum Valsmaður, var að vonum ánægður 
eftir leikinn. „Það er bara eitt orð yfir þetta; Frábært. Þetta var 
rosalega spennandi leikur. Það má segja að við köstuðum sigrinum 
frá okkur tvisvar áðar en það tókst loks í þriðju tilraun. Sennilega 
hefur það verið reynsluleysi okkar að ná ekki að klára þetta í fyrstu 
tilraun. En við lærðum með hverri framlengingunni og vissum hvað 
við gerðum rangt og slepptum bikarnum ekki frá okkur. Sigurinn 
var fyrst og fremst liðsheildarinnar. Við lögðumst allir á eitt og það 
komst aldrei innfyrir okkar dyr að tapa þessum leik. Ég hef unnið 
marga titla með Val og þó svo að hver þeirra sé stórmerkilegur 
verð ég að viðurkenna að þetta er einn af þeim sætari vegna þess 
að þetta er fyrsti titill sem KA vinnur í handbolta og það er gaman 
að eiga þátt í því. Það er líka gaman að stuðla að því að handbolt-
inn brjóti sig út úr þessari þriggja Hða hefð. Ég held að allir, jafnt 
áhorfendur sem leikmenn, hafi fengið allt sem hægt var að fá út 
úr þessum leik," sagði Valdimar. 
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Bikarinn 
kominn 
heim 

SIGMAR Þröstur Óskarsson og 
Alfreð Gíslason voru að wonum 
ánægðir við komuna til Akur-
eyrar á laugardagskvöld með 
bikarinn í farteskinu. Hér sýna 
þeir fjölmörgum stuðnings-
mönnum KA-manna, sem tóku 
á móti þeim á Akureyrarflug-
velli griplnn eftirsótta. Lög-
reglumenn á staðnum áætluðu 
að um 300 manns hefðu verið 
samankomnlr á flugvelilnum til 

að fagna hetjunum. 

Morgunblaðið/Rúnar Þór 

Patrekur og 
skallinn" 

Patrekur Jóhannesson var 
krúnurakaður í bikarleiknum 

á laugardaginn. Ástæðan var sú 
að hann lét lita á sér hárið fyrir 
helgi, en litunin misheppnaðist og 
því lét hann raka allt hárið af sér. 

Misheppnað 
„Hárið átti að vera í KA-litunum, 

en það klikkaði svo rosalega og ég 
varð að raka það allt af. Ég gat 
ekki látið nokkurn mann sjá mig 

með mislitað hár. Ég ákvað því í 
samráði við konuna mína að raka 
það allt af. Ég held að ég sé skárri 
svona," sagði Patrekur. 

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
Patrekur lætur krúnuraka sig og 
mætir þannig til leiks. Hann og 
Sigurður Bjarnason, þáverandi fé-
lagi Patreks í Stjörnunni, létu báðir 
krúnuraka sig á heimsmeistara-
keppninni í Svíþjóð 1993. 

Vorum tilbúnir 
íslaginn 

SIGMAR Þröstur Óskarsson, mark-
vörður, átti mjög góðan leik og 
varði 23 skot og þaraf 4 vítaskot. 
„Ég fann mig mjög vel. Vörnin var 
líka mjög góð fyrir fram og gerði 
mér auðveldara með að komast inní 
leikinn í byrjun," sagði Sigmar 
Þröstur. „Við stjórnuðum leiknum 
nær allan tímann. Þetta var orðið 
mjög spennandi í lokin. Við fengum 
tvívegis tækifæri á að klára leikinn 
en klúðruðum því. Það var ekki 
hægt að klúðra þessu í þriðja sinn," 
sagði Sigmar. 

„Við trúðum því allan tímann að 
við gætum unnið. Við undirbjugg-
um okkur sérstaklega vel fyrir leik-
inn bæði andlega og líkamlega. Við 
vorum tilbúnir í þennan slag." 

- Nú hefur þú fagnað bikartitli 
bæði með ÍBV og Stjörnunni, var 
þessi sigur eitthvað öðruvísi? 

„Þessi var meira spennandi og 
„dramatískari" en hinir. Við náðum 
algjörum toppleik. Það hafa alltaf 
verið baráttuleikir milli þessara liða 
og þessi var engin undantekning. 
Þetta er í annað sinn sem ég tek 
þátt í að vinna bikar fyrir lands-
byggðina, ætli ég fari ekki á ísa-
fjörð næst," sagði Sigmar og brosti. 

Ekki kominn 
niðurájörðina 

„ÉG ER ekki næstum því kominn 
niður á jörðina og trúi þessu varla," 
sagði Patrekur Jóhannesson, sem 
átti stjörnuleik. „Við undirbjuggum 
qkkur mjög vel fyrir þennan leik. 
Ég held að það hafi ráðið úrslitum 
að við vorum hungraðari í titilinn 
en Valsmenn. Það small allt sarnan 
hjá okkur. Vörnin var frábær og 
Sigmar varði eins og hann gerir 
best og eins var Alfreð að gera 
hluti sem hann hefur ekki verið að 
gera mikið í vetur. Hann hefur lík-
lega verið að spara sig fyrir þennan 
leik og það er þá mjög gott. Hann 
tók af skarið, sérstaklega í byrjun 
og gaf þannig tóninn. Þetta er frá-
bær tilfinning og engin orð fá henni 
lýst," sagði Patrekur. 

Alfreð átti 
þetta inni 

ÓLAFUR Schram, formaður HSÍ, 
var ánægður með bikarleikina báða 
í Höllinni á laugardaginn. „Þetta 
hefur verið frábær bikardagur, það 
er ekki hægt að hugsa sér meiri 
spennu. Þetta sýnir hvað spennan 
er mikil í þessari íþrótt. Báðir leik-
irnir voru skemmtilegir og vel spil-
aðir og mikil spenna. Þetta er lif-
andi íþrótt og það er allt annað að 
vera viðstaddur svona leiki en að 
horfa á þá í sjónvarpi. Maður upplif-
ir stemmningu eins og hún gerist 
best. Vonandi er þetta forsmekkur-
inn að því sem koma skal í heims-
meistarakeppninni í vor," sagði for-
maður HSI. 

Ólafur sagði sigurinn hafa getað 
lent hvorum megin sem var. „Ég 
er ánægður með að bikarinn lenti 
Alfreðs megin. Þetta eru allt ungir 
menn í Valsliðinu og þeir eiga 
möguleika á að vinna síðar. Eg 
held að það sé farið að halla undan 
hjá Alfreð og hann er búinn að 
þjóna þessari íþróttagrein í svo 
mörg ár að hann átti þetta inni. 
Þetta er líka lyftistöng fyrir íþrótt-
ina að bikararnir geta farið eitthvað 
annað en á Reykjavíkursvæðið. Það 
er það skemmtilega í þessu," sagði 
Ólafur. 

Krafl 
ALFREÐ Gisiason, þjálfarl KA, fór fyr 
góðan leik og dreif félaga sína áfrai 

marka sli 

Fráb 
KA-menn fögnuðu fyn 
KA-MENN fögnuðu bikarmeistaratili 
mest spennandi úrslitaleik sem fram 
KA og Vals var tvíf ramlengdur, stemr 
og hin besta skemmtun fyrir áhorfem 
Staðan að loknum venjulegum leiktín 
eftir fyrri f ramlengingu. Leikurinn ver 
enda ekki á hverjum degi sem menn i 

KA-menn komu vel stemmdir í 
leikinn og náðu fljótlega afger-

andi forystu og fór Alfreð Gíslason 
þar fyrir sínum mönn-
um. Hann dreif liðið 
áfram með sínum ein-
staka krafti og smitaði 
þannig út frá sér. Þeg-

ar 8 mínútur voru efir af fyrri hálf-
leik var staðan 10:5 fyrir KA og 
stefndi í stórsigur Norðanmanna. 
Valsmenn, sem eru þekktir fyrir að 
gefast ekki upp, söxuðu forskotið 
niður í tvö mörk fyrir hlé. 12:10. 
Frosti Guðlaugsson var drjúgur á 
lokakafla fyrri hálfleiks og gerði þrjú 
síðustu mörkin. 

Þegar fjórar mínútur voru liðnar 
af síðari hálfleik voru Valsmenn bún-
ir að jafna, 12:12. Þá hrökk Patrekur 
í gang, en hann fór sér frekar hægt 
í fyrri hálfleik. Hann gerði þrjú mörk 
á skömmum tíma og aftur var KA 
komið með tögl og hagldir. En seigl-
an í Valsliðinu var enn til staðar og 
aftur varjafnt, 17:17 og 19:19. Dag-
ur kom liði sínu yfir 19:20 þegar 
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Morgunblaðið/Bjarni 

raftaverkamaðurinn Alfred 
'tr fyrlr sínum mönnum í bikarúrslitaleiknum á laugardaginn. Hann átt l mðg 
áfram meö sínum elnstaka kraftl og vil jastyrk. Hér skorar hann eltt sex 
ka sinna og Dagur Sigurðsson fórnar höndum. 

Maður getur 
ekki unnið alit 
- sagði Þorbjörn Jensson, þjálfari Vals 

„ÞETTA var spennandi leikur 
og kannski enn meira spenn-
andi en ég bjóst við fyrirf ram. 
Sigurinn gat nú fallið á báða 
vegu. KA-menn voru alltaf yfir 
og við höfðum á brattann að 
sækja en komum til baka og 
síðan var jafnt og svo ífram-
lengingunni misstum við þá aft-
ur f ramúr okkur( en alltaf kom-
um við ti l baka. Eg var farinn 
að halda að þetta væri leikurinn 
okkar. En því miður töpuðum 
við og ég vil bara óska KA-
mönnum til hamingju með sig-
urinn," sagði Þorbjörn Jensson, 
þjálfari Vals. 

Þorbjörn sagði að liðið sitt hafí 
ekki ráðið nægilega. vel við 

vörnina hjá KA. „Þeir geta leyft sér 
að spila vörnina aftarlega og við 
erum ekki með bestu skytturnar í 
deildinni en aftur vel spilandi leik-
menn. Við eigum að geta klárað 
okkur á móti þessari vörn en það 

tekur bara lengri tíma og sóknirnar 
verða lengri fyrir bragðið." 

- Hvað fannst þér helst vanta hjá 
þínu liði? 

„Við hefðum þurft að koma miklu 
ákveðnari til leiks í byrjun og við 
ætluðum okkur að gera það en ein-
hverra hluta vegna var það ekki. 
Við vorum að hreinsa upp eftir okk-
ur allan leikinn. Við áttum auðvitað 
að spila örlítið betur. Við áttum alla 
möguleika á sigri er við við kom-
umst í 21:20 í fyrri framlengingunni 
og fengum aftur sókn. Dagur skaut 
í stöngina í stað þess að við færum 
í 22:20. Þetta var aðeins spurning 
um nokkra millimetra. Ég held að 
þetta hafi verið vendipunkturinn ef 
hægt er að tala um vendipunkt. 
Maður getur ekki unnið allt, en 
maður reynir. Nú eru tveir titlar í 
boði og við eigum möguleika á þeim 
báðum og við ætlum að gera okkar 
besta, þjappa okkur saman og setja 
þennan leik fyrir aftan okkur og 
horfa til framtíðar," sagði Þorbjörn. 

Morgunblaðið/Bjarni 
Patrekur Jóhannesson átt l 
stórleik og var markahœstur 
ailra með 11 mðrk. Hér fagna 
stuðningsmenn honum eftir 

leiklnn. 

jœr skemmtun 
fyrsta bikarmeistaratitlinum ístórkostlegum tvíframlengdum leik 
ratili í fyrsta sinn á laugardaginn í 
fram hef ur farið hér á landi. Leikur 
tetnmningin gríðarleg í Höllinni 
irfendur. Lokatölur urðu 27:26. 
iiktíma var 20:20 og síðan 24:24 
n verður lengi í minnum hafður, 
enn upplifa slíka spennu. 

rúmlega ein mínúta var eftir en Pat-
rekur jafnaði, 20:20, þegar 45 sek-
úndur voru eftir og allt á suðu-
punkti. í næstu sókn Valsmanna 
varði Sigmar Þröstur frá Degi og 
KA-menn brunuðu upp og Patrekur 
fékk dæmt vítakast, sem var reyndar 
ákaflega furðulegur dómur. Valdimar 
tók vítið þegar leiktíminn var úti en 
Guðmundur varði og því var fram-
lengt. 

Patrekur allt í öllu 
Jón Kristjánsson gerði fyrsta 

markið fyrir Val í framlengingunni, 
20:21 og í næstu sókn varði Guð-
mundur af línunni frá Leó. Dagur 
fékk tækifæri til að auka forskot 
Vals í tvö mörk, en skaut í stöng og 
Patrekur svaraði með tveimur mörk-
um áður en flautað var til hálfleiks, 
22:21. Patrekur var aftur í aðalhlut-
verki eftir hlé og kom KA í 24:21 
þegar 1,50 sekúndur voru eftir. Á 
þessum tímapunkti voru KA-menn 
farnir að fagna, en það var aðeins 
of snemmt því Valsmenn voru ekki 

búnir að leggja árar í bát. Þeir léku 
maður á mann og uppskáru þrjú 
mörk áður en tíminn var úti, 24:24. 
Ingi R. Jónsson lék mjög vel á þessum 
kafla og gerði tvö af þremur mörkum 
Vals og það síðara þegar sjö sekúnd-
ur voru eftir. Og enn var framlengt. 

KÁ með pálmann í höndunum 
Patrekur kom KA yfír í 25:24 og 

í næstu sókn varði Sigmar Þröstur 
vítakast frá Degi. Valdimar renndi 
sér inn á línuna og fékk sendingu frá 
Alfreð sem hann skilaði í markið, 
26:24. Valgarð minnkaði muninn fyr-
ir Val úr vítakasti. Alfreð kom KA í 
27:25 og Jón Kristjánsson svaraði 
fyrir Val, 27:26. í síðari hálfleik í 
síðari framlengingunni gekk hvorki 
né rak og sáu markverðir liðanna til 
þess. KA stóð með pálmann í höndun-
um og var það mjög verðskuldað. 

Hungrið vó þungt hjá KA 

Eins og áður segir var leikurinn 
frábær skemmtun og bauð upp á allt 
sem góður handboltaleikur getur boð-
ið uppá. KA-menn voru mjög hungr-
aðir í sigurinn og það kann að hafa 
ráðið úrslitum. Þrír leikmenn KA 
báru sóknarleik liðsins uppi; þeir 
Patrekur, Valdimar og Alfreð. Þessir 
leikmenn áttu allir mjög góðan leik 
og mér er til efs að Patrekur hafi 
leikið betur í annan tíma; Varnarleik-

ur liðsins var gríðarlega sterkur með 
þá Alfreð, Patrek og Erling á miðj-
unni, Valdimar fyrir framan og Jó-
hann G. Jóhannsson og Val Arnarson 
í hornunum. Að ógleymdum Sigmari 
Þresti sem átti stórleik í markinu. 
Leó Örn komst einnig ágætlega frá 
sínu. 

Valsmenn lengi í gang 
Valsmenn voru lengi í gang og 

vöknuðu ekki til lífsins fyrr en langt 
var liðið á fyrri hálfleik. Það ber að 
hrósa liðinu fyrir það eitt að komast 
inní leikinn hvað eftir annað í nánast 
vonlausri stöðu. Það er mikill „kar-
akter" í liðinu og það gafst ekki.upp 
fyrr en í fulla hnefana. Jón og Dagur 
byrjuðu illa en óx ásmegin er á leið, 
sérstaklega Degi. Frosti spilaði vel í 
horninu og eins komst Valgarð vel 
frá sínu eftir að hann fékk tækifær-
ið. Júlíus var öflugur í fyrri hálfleik 
en ógnaði lítið eftir það. Geir var 
sterkur og þó svo að hann hafí ekki 
skorað nema eitt mark þá fiskaði 
hann þrjú vítaköst og stjórnaði varn-
arleiknum. Ingi Rafn kom mjög 
öflugur inn í framlengingunni og 
hefði átt að fá að spreyta sig meira. 
Guðmundur stóð fyrir sínu í markinu 
að vanda og gerði vel í því að verja 
vítakastið í lok venjulegs leiktíma og 
hélt þannig spennunni í leiknum enn 
lengur. 

I I Drauma-
úrslita-
leikur" 

JÓHANN Ingi Gunnarsson, fyrrum 
handboltaþjálfari, sagði ekki hægt 
að hugsa sér meira spennandi bikar-
úrslitaleik. „Þetta var algjör drauma-
úrslitaleikur. Það hafa ekki margir 
bflist við svona spennandi leik fyrir-
fram, sérstaklega eftir að KA fékk 
þetta afhroð gegn FH í fyrra. KA-
menn lærðu greinilega af leiknum í 
fyrra og spennustigið var alveg hár-
rétt. Mér fannst þetta sanngjarn sig-
ur vegna þess að KA leiddi allan leik-
inn og það hefði verið þjófnaður hefði 
Valur unnið. Valsmenn sýndu ótrú-
legan karakter í nánast vonlausum 
stöðum og auðvitað gat þetta farið 
hvernig sem var. En það sem gerði 
gæfumuninn í þessum leik var að 
Alfreð Gíslason, sem hefur lítið beitt 
sér í undanförnum leikjum, beitti sér 
í þessum leik og Sigmar Þröstur lék 
einn besta leik sinn og minnti 
frammistaða hans á bikarúrslitaleik 
Víkinga og Vestmannaeyinga um 
árið. Síðan kom Patrekur upp á rétt-
um tíma og liðið lék mjög öflugan 
varnarleik," sagði Jóhann Ingi. 

„Þetta er það sem gerir handbolt-
ann svo skemmtilegan, að jafnvel Hð 
sem fyrirfram eru ekki talin sigur-
strangleg geta unnið, það er ein-
kenni bikarleikja. Ég vil taka fram 
að það er ekki auðvelt að dæma 
svona leik, en mér fannst Gunnar 
og Óli komast mjög vel frá þessu. 
Þetta var erfiður leikur að dæma og 
þeir dæmdu hann mjög vel. Þetta 
var líka mjög heiðarlega leikinn leik-
ur, menn börðust fast en það var 
ekkert ljótt í honum. Svona á hand-
bolti að vera og þessi leikur er góð 
auglýsing fyrir handboltann. Það er 
langt síðan ég hef skemmt mér jafn-
vel á handboltaleik." 

Spuming 
um milli-
metra 
- segir Geir 
Sveinsson 

Geir Sveinsson, fyrirliði Vals, 
sagði að leikurinn hafí boð-

ið upp á allt sem góður handbolta-
leikur getur boðið uppá. „Ég er 
fyrst og- fremst ánægður fyrir 
hönd handknattleiksins á íslandi 
að fá svona spennandi leik. Auð-
vitað er ég svekktur að tapa en 
þó ekki eins svekktur og ég átti 
von á. Þetta var kannski spuming 
um nokkra millimetra hvoru meg-
in sigurinn lenti. Ég vil bara óska 
KA-mönnum til hamingju. Þeir 
eru búnir að vinna vel fyrir þessu 
og eru vel að titlinum komnir. 

Við áttum að geta gert betur, 
varnarlega séð og eins áttum við 
að leysa vörnina þeirra. Það tók 
mikinn toll að vinna upp forskot 
þeirra í byrjun og ég hélt satt að 
segja að forlögin væru okkur í hag 
er Guðmundur varði vítið í lok 
venjulegs leiktíma," sagði Geir. 

Geir var ekki sáttur við dóm-
gæsluna. „ Flest öll vafaatriði í 
leiknum féllu KA-mönnum í hag. 
Ég hefði viljað sjá þá taka fastar 
á ýmsum brotum KA manna, 
sérstaklega í framlengingunum. 
Bæði félögin lögðu fram bókun 
fyrir leikinn og óskuðu eftir því 
að þetta par dæmdi ekki. Ég 
skil ekki, og ég hef ekki enn hitt 
þann mann sem skilur, hvers 
vegna Gunnar Kjartansson 
dæmdi vítakast á síðustu sekúndu 
leiksins. Ef við erum að tala um 
næst besta dómarapar landsins 
sem dæmir vítakast vegna þessa 
„brots" á þessu augnabliki í leikn-
um, er eitthvað mikið að. Þó að 
ég hafi ekki verið sáttur við dóm-
arana vil ég ekki eigna þeim það 
að hafa unnið leikinn fyrir KA." 

Fyrst við töpuðum er ég 
ánægður að það var KA 
Jón Kristjánsson sagði að leik-

urinn hafí verið mjög erfíður. 
„Við vorum frekar daprir í byrjun 
en svo komumst við inní leikinn 
og hann var ekkert ósvipaður og 
ég bjóst við. Við vorum líka svolít-
ið smeykir við svörtu karlana 
fyrir leikinn og ég held að ástæð-
an fyrir þeim ótta hafi komið í 
ljós. Við vorum óþarflega oft útaf 
fyrir smábrot miðað við hörkuna 
sem leyfð var í leiknum. Þá fannst 
mér við fá að kenna frekar á því 
en þeir. KA-menn spiluðu þennan 
leik mjög skynsamlega og áttu 
sigurinn skilið er upp var staðið. 
Auðvitað er maður alltaf sár að 
tapa en úr því að við urðum að 
tapa fyrir einhverju liði er ég 
ánægður að það skuli hafa verið 
KA," sagði Jón sem lék með KA 
áður en hann gekk til liðs við Val. 

SÓKNARNÝTING 
í bikarúrslitaleik 

karla 1995 

KA | Valur 
Mörk Sóknir % Mðrk Sóknir % 

12 22 
10 22 
22 44 
4 9 
3 6 
27 59 

10 
4 
2 
0 
5 
6 

54,0 F.h 10 21 47,6 
45,0 S.h 12 22 54,0 
50,0 Alls 22 43 51,0 
44,4 F.fr.l. 4 10 40,0 
50,0 S.fr.l. 2 6 33,3 
46,0 Alls 26 59 44,0 

Langskot 7 
Gegnumbrot 2 

Hraðaupphlaup 8 
Hom 3 
Lina 3 
Víti 3 


