
Nú !egar gengur svona vel í körfunni hjá Snæfelli er gaman a" líta til baka til 
upphafsára körfuboltans í Stykkishólmi.  Körfuboltinn hefur í áratugi veri" ein 
a"alí!róttin hjá Snæfelli og félagi" oft á tí"um ná" frábærum árangri en sennilega !ó 
aldrei svo gó"um sem á !essu tímabili og ekki allt búi" enn.  #a" má segja a" 
upphafi" a" i"kun körfuboltans í Stykkishólmi megi rekja til komu Sigur"ar 
Helgasonar sem rá"inn var sem í!róttakennari vi" grunnskólann ári" 1951. Sigur"ur 
var sjálfur mikill í!róttama"ur og kom me" mikinn kraft í í!róttalífi" í Hólminum 
sem var öflugt á !essum árum og !á sérstaklega badmintoni".  Kennsla í 
körfuknattleik hófst svo 1952 og me" Sigur"i í kennslunni  í byrjun var Ingveldur 
Sigur"ardóttir. 
  Hér fyrir ne"an er frásögn Sigur"ar Helgasonar sjálfs frá !essum upphafsárum 
körfuboltans í Stykkishólmi. 
 

 

Upphaf körfuknattleiks í Stykkishólmi 

 
Me" bréfi dags. 21.ágúst 1951 tilkynnti mér Jóhann Rafnsson, !áverandi forma"ur 
skólanefndar Barna- og mi"skólans í Stykkishólmi a" ég hef"i veri" rá"inn 
í!róttakennari vi" skólann. 
 
Í bréfinu segir me"al annars:  „#á er !ess vænst a" í!róttakennari skólans taki a" sér 
a" glæ"a í!róttalífi" me"al ungs fólks í bænum eftir !ví sem a"stæ"ur leyfa.  Vegna 
mjög slæmra a"stæ"na hér hefur í!róttalíf veri" í mjög miklum molum.  A"sta"a öll 
til í!róttai"kana hefur veri" hin erfi"asta.  Á !essu hefur nokkur bót rá"ist me" hinu 
n$ja í!róttahúsi skólans og velli sem ungmennafélagi" er a" nokkru búi" a" 
standsetja.  Kennslu utan skólans hafi" !ér enga skildu til a" taka a" y"ur en !ess 
vænst a" !ér gefi" kost á y"ur til !eirrar í!róttakennslu er ungmennafélagi" teldi sig 
!urfa á a" halda.  B$st ég vi" a" !ér anni" !ví vel.“ 
 
#essari áskorun tók ég a" sjálfsög"u me" ánægju.  Ég kom sí"la dags á laugardegi til 
Stykkishólms og daginn eftir stjórna"i ég drengjamóti H.S.H. í frjálsum í!róttum sem 
Umf.Snæfell sá um á heimavelli sínum.  #arna sá ég mikinn efnivi" sem átti eftir a" 
koma miki" vi" sögu næstu árin ásamt eldri í!róttamönnum.  A"eins sex árum sí"ar 
var Snæfell tali" vera sterkasta ungmennafélag landsins í frjálsum í!róttum og ári 
sí"ar e"a 1958 sigra"i H.S.H. stórveldi" Skarphé"in í stigakeppni á útivelli. 
 
Til a" hl$"a kalli skólanefndarinnar tók ég !á ákvör"un a" leggja áherslu á kennslu í 
frjálsum í!róttum og körfuknattleik sem ég taldi henta vel sem innanhúsí!rótt.  Ekki 
voru komnar upp körfur í í!róttahúsinu en ég fékk Ágúst Bjartmars til a" smí"a !ær 
og setja upp eftir teikningum frá í!róttafulltrúa ríkisins.  Ég gat !ví hafi" kennslu í 
körfuknattleik í byrjun árs 1952 bæ"i í í!róttatímum eldri nemenda skólans og hjá 
Snæfelli.  Ekki var !átttakan mikil í fyrstu !ví unga fólki" var uppteki" vi" i"kun 
badmintons alla virka daga frá !ví skólaleikfimi lauk og fram á mi"nætti og einnig 
talsvert um helgar enda var Stykkishólmur !á kalla"ur „Badmintonbærinn“. 
 
Nokku" vanta"i upp á a" í!róttasalaurinn væri löglegur körfuknattleiksvöllur, a"eins 
18x9m á stær", og var" ég !ví a" láta a"eins 4 leika í hvoru li"i.  Um keppni var ekki 
a" ræ"a í fyrstu nema bekkjakeppni innan skólans og keppni úrvalsli"s skólans vi" li" 
Snæfells.  Hvergi í nágrenni Stykkishólms var körfuknattleikur i"ka"ur svo ekki var 
um a" ræ"a samskipti á !eim vettvangi fyrr en eftir nokkur ár. 



 
Í!róttahús var byggt í Borgarnesi 1949 af svipa"ri stær" og í Stykkishólmi.  Ekki 
hófst i"kun körfuknattleiks !ar fyrr en 1958 !egar Gu"mundur Sigur"sson var rá"inn 
kennari vi" Barna- og mi"skólann.  Hann haf"i !á kennt í!róttina bæ"i í Grindavík og 
Njar"vík. 
 
Hausti" 1959 ákvá"um vi" Gu"mundur a" koma á keppni milli Snæfells og 
Skallagríms í körfuknattleik í karlaflokki.  Fyrsti leikurinn fór fram í Borgarnesi 
17.janúar 1960.  #ennan leik vann Snæfell 63:46 en í h´lafleik var sta"an 33:32.  
Næsta keppni fór fram í Stykkishólmi 10.apríl og fór Snæfell aftur me" sigur af 
hólmi, 89:52.  #ri"ja keppni ársins fór fram í Borgarnesi 18.desember og sigra"i 
Snæfell enn, 69:67.  Mi"skólapiltar kepptu !á einnig og sigra"i li" Mi"skólans í 
Stykkishólmi, 44:32. 
 
Í byrjun árs 1961 var ákve"i" a" koma á árlegri bæjakeppni milli Stykkishólms og 
Borgarness.  Bæjarstjórarnir, Ólafur Gu"mundsson í Stykkishólmi og Halldór E. 
Sigur"sson í Borgarnesi, gáfu veglegan bikar til a" keppa um.  Fyrsta keppnin fór 
fram í Stykkishólmi og Halldór E. Sigur"sson í Borgarnesi gáfu veglegan bikar til a" 
keppa um.  Fyrsta keppnin fór fram í Stykkishólmi 3.apríl 1961 og fóru heimamenn 
me" sigur af hólmi, 50:35.  Samhli"a fór fram keppni mi"skólapilta og sigru"u 
Borgnesingar, 44:43. 
Um hausti" var vel æft og fóru fram nokkrir æfingaleikir milli Snæfells og 
mi"skólans.   Í einum !eirra sem Snæfell vann 118:42 bar !a" til tí"inda a" Jón Ey!ór 
skora"i 76 stig.   
 
#ann 21.janúar 1962 tók Snæfell !átt í körfuknattleiksmóti í Borgarnesi og sigra"i !ar 
Skallagrím, 68:36 og Körfuknattleiksfélag Reykjavíkur, 44:32.  Mi"skólapiltar 
sigru"u jafnaldra sína í Borgarnesi 67:30. 
19.apríl fór fram bæjarkeppnin í anna" sinn.  Stykkishólmur tapa"i !á í fyrsta sinn 
fyrir Borgarnesi, 52-69.  Piltar úr mi"skólanum sigru"u í skólakeppninni, 79:24 en 
stúlkurnar töpu"u í !eirra fyrstu keppni, 10:23. 
 
Vegna fjarveru minnar vi" nám í Bandaríkjunum 1963 féll ni"ur bæjakeppnin vi" 
Borgarnes.  En ég fór me" li"i" til Reykjavíkur 24.nóvember til a" leika me" 5 menn í 
li"i me" !a" í huga a" keppa í framtí"inni vi" li" á löglegum velli me" !a" í 
veganesti sem ég haf"i lært í Bandaríkjunum.  Mótherjar okkar var II.flokkur Í.R. sem 
valta"i yfir okkur, 67:28 enda var li" okkar í lítilli æfingu. 
 
#ann 12.janúar 1964 fór fram !ri"ja bæjakeppnin vi" Borgnesinga á okkar heimavelli.  
Vi" bi"um lægri hlut 44:61 og nú fór a" halla undan fæti hjá okkar ágæta li"i.  Og í 
byrjun árs 1965 töpu"um vi" í !ri"ja sin, 49:75 og !ar me" unnu Borgnesingar 
bikarinn til eignar.  En ekki vorum vi" á !ví a" gefast upp.  Snæfell skrá"i sig til 
!átttöku í fyrstu keppni í 1.deild karla 1965.  Fyrsti leikurinn var vi" li" 
Menntaskólans á Laugarvatni 20.febrúar.  Eftir fyrsta leikhluta var sta"an jöfn, 18:18 
en í hálfleik 30:37.  Í seinni hálfleik brást úthaldi" og hittnin var í algeru lágmarki svo 
vi" töpu"um leiknum 46-70.  Daginn eftir lék Snæfell vi" Í.K.F., Í!róttafélag 
Keflavíkurflugvallar.  #a" li" sigra"i ´a mótinu.  Okkur gekk ágætlega í byrjun og 
vorum 7 stigum yfir í hálfleik.  En eins og í fyrsta leiknum brást úthaldi" og vi" 
töpu"um 47:55.  #rátt fyrir !essa tvo tapleiki fékk li"i" mjög lofsamlega dóma í 
dagblö"um.   



 
Í byrjun mars fengum vi" gó"a heimsókn.  Tvö li" frá Í.R. komu !á til a" keppa vi" 
Snæfell me" #orstein Hallgrímsson í broddi fylkingar en hann var !á einn besti 
leikma"ur á landinu í körfuknattleik.  Fyrst lék li" Í.R. í II.flokki pilta vi" 
mi"skólapilta og sigra"i 43:29.  #á léku stúlkur úr meistaraflokki Í.R. vi" II.fl. 
Snæfells.  Í.R. sigra"i eftir jafnan sí"ari hálfleik, 34:22 sem voru gó" úrslit fyrir hi" 
unga li" Snæfells.  Sí"asti leikurinn var hrein flugeldas$ning en !á lék Snæfell vi" 
II.fl. Í.R. sem styrkti li" sitt me" #orsteini Hallgrímssyni.  Í.R. sigra"i 121:79 og var 
sóknarleikur Snæfells mjög gó"ur !rátt fyrir tapi". 
 
Vi" mættum !ví fullir bjarts$ni til leiks á Íslandsmóti" í Hálogalandi 27.mars til leiks 
vi" Skallagrím.  #a" var eins og strákarnir hef"u aldrei leiki" körfuknattleik á"ur !ví 
!eir steinlágu fyrir lélegu li"i Skallagríms 28:35.  Daginn eftir léku !eir sinn sí"asta 
leik í mótinu gegn Skarphé"ni og töpu"u honum einnig.  #ar me" !urftum vi" a" bíta 
í !a" súra epli a" verma botnsæti" á mótinu !ó vi" værum me" mun hagstæ"ara 
markahlutfall [stigahlutfall] en Skallagrímur.   
 
#ann 13.apríl fór fram úrslitaleikur Íslandsmótsins  í II.flokki kvenna í Borgarnesi !ar 
sem stúlkurnar úr Snæfelli fóru me" sigur af hólmi. 
 
Á Landsmóti U.M.F.Í. á Laugarvatni í byrjun júlí 1965 var í fyrsta sinn keppt í 
körfuknattleik.  Eftir a" hafa rutt Skallagrími úr vegi lékum vi" til úrslita vi" 
Skarphé"inn sem sigra"i eftir mjög jafnan leik 40:37 en Snæfell hlaut silfurver"laun.  
#etta var sí"asti leikurinn !ar sem ég stjórna"i strákunum mínum og sakna"i !eirra 
sáran. 
 
                                                                            Sigur"ur Helgason. 


