








KÖTTARINN



Ég hef verið hluti af íþróttafélaginu 
Þrótti og á sama tíma Kötturunum – 
stuðningmannliði þeirra – eins lengi og 
ég man eftir mér. Ég spilaði fyrir félagið 
í nær 15 ár og allir fjölskyldumeðlimir 
mínir hafa verðið á einn eða annan hátt 
viðloðin félaginu. Á undanförnum árum 
hefur gengi liðsins dalað og á sama tíma 
fækkar stuðningsmönnum sem mæta 
á leiki. Verkið Köttarinn hefur það að 
markmiði að glæða Köttarana nýju lífi, 
marka þá með nýju heildrænu útliti fyrir 
stuðningsmenn Þróttar. Með nýju útliti 
vonast ég sem Þróttari eftir að endurkalla 
gömlu stemminguna og taka þátt í því að 
auka aðsókn á leikina sumar. Einmitt í 
tíma fyrir meistaflokk karla í Pepsideild.





UPPHAFIÐ/HUGMYNDIN



Í gjölfar ransóknarinnar sem ég gerði fyrir BA ritgerði-
na mína hóf ég undirbúning fyrir lokaverkefnið. Rit-
gerðin mín fjallaði um áhrif hreyfingar á skapandi virkni, 
hvernig við getum nýtt relgulega hreyfingu til að auka 
sköpunarkraft okkar. Í verkefninu vildi ég tengja áhuga 
minn á hreyfingu og hönnun en forðast það að predika 
heilbrigðan lífstíl. Með þetta að leiðarljósi hóft vinnuferlið 
með annað verkefni í huga en ég ákvað að lokum að halda 
mig við. Eftir nokkrar vikur af rannóknarvinnu tengda 
ritgerðinni fann ég mig í lausu lofti og ekki með nógu skýrt 
markmið í huga. Ég ákvað að stíga nokkur skref til baka 
og leit í gjölfarið aftur heim til Þróttar, íþróttafélagsins sem 
ól mig. Þetta var ekki bara verkefni sem ég hef áhuga á 
heldur einnig eitthvað sem hjálpaði mér að leggja eitthvað 
af mörkum til félagsins sem gaf mér svo mikið. Köttararnir 
höfðu í minningu minni verið drýfandi afl innan félagsins 
sem leiddi heildina og löngu tímabært að vekja þá til lífs 
aftur. Sem leikmaður man ég eftir geisladisk sem gefin var 
út árið 2006 og allir Köttarar og köttarabörn þekktu lögin 
frá upphafi til enda. Hann virkaði eins og einhversskonar 
sameiningartákn fyrir stuðningsmenn Þróttar. Það sem 
Kötturunum vantaði hins vegar var merki. Ekki merki sem 
keppti til við merki félagsins heldur stóð því til stuðnings. 
Í sama tilgangi og Köttararnir standa Þrótti til stuðnings. 
Merki og hnitmiðuð mörkun á Kötturnum geta myndað 
stuðningsmönnunum sjálfstætt einkenni og heild sem 
styður við og styrkir mörkun félagsins. 
Þar sem fremur seint var í rassinn gripið að skipta um 
verkefni á þeim tímapunkti sem ég ákvað að gera Kötta-
rana að viðfangsefni mínu þurfti ég heldur betur að spíta í 
lófana og sex vikum fyrir sýningu var allt lagt undir. 





SKISSUR – FYRSTA YFIRFERÐ



Um leið og nýja hugmyndin fékk grænt ljós 
hjá leiðbeinendunum var mér það deginum 
ljósara að stutt var í sýningu en langt ferli fra-
mundan. Orðið Köttarinn hefur tvennskonar 
merkinu, annars vegar þýðið það köttur 
en einnig getur það verið notað til að lýsa 
vöðvastæltu fólki. Þegar ég leit til merki Þrót-
tar sá ég strax skýrskotun í höfuðlag kattar 
og fór að skissa hugmyndir að merki. Ég hélt 
forminu á merkinu og teiknaði reiðilegt andlit 
kattar inn í það. Í fyrstu ætlaði ég mér ekki að 
hafa rauðu og hvítu rendurnar með í merkinu 
en að lokum fannst mér þær vera of mikil-
vægur þáttur í heildrænu útliti félagsins. 
Samhliða skissuferlinu var ég að henda fram 
hugmyndum ásamt vinum mínum og skoða 
frasa tengda köttum. Frá þeim fundi tókst mér 
að setja niður nokkrar skemmtilegar setningar 
til að nýta mér í verkefninu. 
Til þess að teygja frekar á verkefninu fór ég 
að skoða letur til að stiðjast við og eða nota 
samhliða merkinu. Letrið sem varð fyrir 
valinu heitir Conduit og er hannað af Mark 
Van Bronkhorst. Letrið er heldur hefbundið 
steinskriftar letur byggt á heldur rúðulegum 
grunni. Ferkantað form stafanna fannst mér 
tóna vel við einfaldar útlínur fótboltavallar en 
einnig er letrið vel læsilegt og því auðvelt að 
koma skilaboðum til skila úr stúkunni. 
Þegar letrið var valið ákvað ég að skoða 
nokkra stafi frekar og athuga hvort einhver 
möguleiki væri á því að breyta þeim eitth-
vað. Ég skoðaði fyrst það augljósa, fótbolti 
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úr O-inu og þess háttar en á endanum fannst 
mér 9 með rófu mest heillandi. Talan 9 kom 
líka upp í hugmyndarferlinu þar sem kettir og 
Köttarar auðvitað, hafa 9 líf. 
Snemma í ferlinu var ég búin að ákveða á 
hverslags varning ég ætlaði mér að merkja 
og fyrir valinu urðu derhúfur, jakki og peysa. 
Ég notaði letrið í hástöfum saumað í vins-
tra brjóstið á bæði jakkanum og peysunni. 
Merkið var svo prentað stórt á bakið á jakka-
num en saumað í hægra brjóstið á peysunni. 
Derhúfurnar evoru bæði svartar og hvítar 
með köttaramerkinu ísaumuði að framan. 
Til að koma varningnum í framleiðslu hafði 
ég samband við Henson en sú samskipti áttu 
eftir að reynast mér heldur erfið þegar styttist 
í sýningu. Ég fékk nokkrum sinnum rangar 
vörur í hendurnar og þurfti meðal annars að 
lokum að versla jakkan annars staðar frá sem 
var mér frekar dýrkeypt. Að lokum gekk þó 
allt upp en ég get ekki sagt að ég muni kjósa 
samstarf við Henson aftur.
Sem ákveðin viðbót við útlitið fyrir Köttarana 
fór ég að skissa plaköt með einhverjum af 
setningunum. Í tengslum við uppsetinguna 
á sýningunni vildi ég þó ekki hafa plakötin 
uppi og ákvað því að gera fána með svipaðri 
grafík í staðinn. Fánin hefur beina tengu við 
stúkuna og kom vel út með varningnum. 
Þegar tilbaka er litið hefði ég vilja vinna 
plakötin aðeins lengur og ná að hengja þau 
upp á víð og dreyf um hverfið.





SKISSUR – PLAKÖT



Að hanna útlit fyrir stuðningsmenn íþrót-
tafélags er ekki algengt á Íslandi en þegar 
litið er til hins íþróttafélagsins sem ég held 
með, Manchester United og þeirra stuðning-
smanna, Rauðu Djöflanna, þá má berlega 
sjá hvaða áhrif vel markaður stuðningsman-
nahóður getur haft. Sem ein sýnileg heild 
gera þeir upplifunina að vera stuðningsmaður 
íþróttafélags mun persónulegri. Líkt og 
Rauðu Djöflarnir eru Köttararnir ekki að 
keppa við mörkun íþróttafélagsins heldur 
því til stuðnings. Fyrir mér er þetta verkefni 
bæði persónulegt og samfélagslegt. Þetta 
snýst ekki einungis um íþróttina sjálfa heldur 
einnig samfélagið sem í kringum hana er. Án 

SAMFÉLAGSLEGT SAMHENGI



áhangandanna væri íþróttin ekki sú sem hún 
er. Ef stuðningmannahópur hefur vel markað 
útlit gefur það fólki tækifæri til að vera hluti 
af heildinni, eykur samheldni og gæðir uppli-
funinni meira líf. 
Þegar ég var komin með hönnun merkis-
ins hafði ég samband við Köttarana og tók 
púlsinn á því hvernig þeim litist á merkið. Ég 
fékk strax mjög góðar undirtektir og bauðst 
að selja húfurnar á hinu svokallaða Köt-
tarakvöldi kvöldið fyrir fyrsta leik meistara-
flokks karla í Pepsideild. Fyrstu 30 húfurnar 
seldust upp og það var ótrúlega gaman að 
mæta á leikinn daginn eftir og sjá jafnt unga 
sem aldna með köttarahúfurnar í stúkunni.





SKISSUR – LOKAYRFIRFERÐ



Fyrir framsetningu verksins á sýningunni hafði ég 
strax hugsað mér eitthvað einfalt. Þar sem þetta 
var verkefni í mörkun finnst mér tilhneyging til að 
skella merkinu á fullt af hlutum og hafa þá svo alla 
til sýnis á sýningunni. Ég ákvað hins vegar að halda 
mig við þá þrjá hluti sem ég ætlaði mér að notast við 
í upphafi og hafa svo fánan með sem ákveðin viðbót. 
Ég vildi að uppsetningin dregði fólk á völlinn og 
reyndi því að endurskapa það umhverfi hvað best 
ég gat. Úr svartri fólíu lét ég prenta útlínur fótbol-
tavallar, límdi á vegginn og lét lega niður með gólfi. 
Að lokum vildi ég hafa sæti úr áhorfendastúkum 
fyrir vellinum miðjum. Sætin þurftu að vera rauð til 
að tóna við liti félagsins og var ég nógu heppinn að 
geta fengið tvö lánuð hjá Aftureldingu í Mosfellsbæ 
þar sem þau áttu nokkur ónotuð á lager. Það var svo 
fyrir tilviljun að mamma mín fann til tvö stöpla úti í 
garði sem smellpössuðu undir stúkusætin. Það eina 
sem ég þurfti að gera var að mála þá hvíta. 
Jakkinn og peysan héngu úr loftinu á hvítum keð-
jum og derhúfan lá í öðru sætinu en fáninn var 
settur upp á gamalli gólfliggjandi fánastöng sem 
ég fékk lánaða hjá Laugarnesskóla. Fáninn var svo 
strengdur í annan endan upp í loft til að betur sæist 
hvað á honum stóð. 
Ég var ótrúlega ánægð með uppsetninguna og fannst 
hún skila stemmingunni sem ég óskaðist eftir frekar 
vel. Það hjálpaði mikið að geta treyst á gömul sam-
bönd og vini og vandamenn til að aðstoða mig fyrir 
sýninguna.

FRAMSETNING OG VINNA Á SAFNI







FRAMSETNING



Þegar til baka er litið finnst mér í fyrsta lagi 
ótrúlegt að þessi áfangi skuli vera að líða un-
dir lok. Eftir mikið stress og mikla vinnu fékk 
maður loksins að sjá árangurinn á sýningunni 
sjálfri og því fylgdu blendnar tilfinningar 
þegar sýningin var tekin niður. Auðvitað hefði 
ég viljað fá meiri tíma í alla hönnunarvinnu 
og fannst undir lokinn eitthvað vanta uppá. 
Þó vildi ég forðast það að bæta einhverju 
við uppsetninguna bara fyrir það eitt að vera 
með fleira dót enda var ég á endanum mjög 
ánægð með uppsetninguna sjálfa. Því fylgdi 
ákveðin ábyrgð að taka þá ákvörðun að skipta 
um hugmynd svo stuttu fyrir sýningu sem ég 
gerði en ég reyndi að nýta þann tíma sem mér 
gafst hvað best ég gat. 



Erfiðast í ferlinu fannst mér þó að treysta meira á 
annað fólk þegar kom að því að setja varninginn í 
framleiðslu. Ég áttaði mig á því að ég þarf að fylg-
jast grannt með því hvernig hlutirnir eru framleiddir 
og fylgja því fast á eftir að hlutirnir séu gerðir eins 
og ég vil hafa þá. Í því samhengi er gott skipurlag 
og nægur tími fyrir framleiðslu ótrúlega mikilvægur. 
Ég lærði mikið á þessu verkefni, bæði sem grafí-
skur hönnuður og sem Köttari. Þó svo ég hafi verið 
viðloðin félaginu eins lengi og ég man eftir mér 
fékk ég að taka þátt núna á annan hátt en áður. Það 
var gaman og gefandi að kynnast nýju og gömlu 
Kötturunum betur og ég fer inn í þetta fótboltatíma-
bil full af eldmóði. Lifi Þróttur!








