Íþrótta- og tómstundalíf í
Ísafjarðarbæ sumarið 2009

Upplýsingar fyrir börn og foreldra

Kveðja frá íþrótta- og tómstundafulltrúa

Kveðja frá íþrótta- og tómstundafulltrúa
Ágæti viðtakandi.
Þú hefur nú í höndum upplýsingarit þar sem fram kemur íþrótta- og
tómstundastarf í Ísafjarðarbæ
sumarið 2009. Þegar skólum lýkur
er gaman að breyta til og takast
á við ný verkefni, sumir kjósa
reiðnámskeið, aðrir siglinganámskeið, enn aðrir listir eða jafnvel
„háskólanám“. Þó mikið sé af
skipulögðu starfi í bænum má
ekki vanmeta þá möguleika sem
við höfum á útiveru og hreyfingu
skipulagða af okkur sjálfum. Það er
gaman að sjá hvað hjólreiðamönnum fjölgar á hverju vori og
held ég að hjóla- og göngustígarnir
hafi margsannað tilverurétt sinn.
Við erum heppin hér fyrir vestan að börnin okkar alast upp í nokkuð
öruggu umhverfi og geta farið leiða sinna nokkuð frjáls. Það er þó
mikilvægt fyrir foreldra að vita hvar börnin þeirra og unglingarnir
eru. Allar rannsóknir sýna að eigi unglingar foreldra sem fylgjast
með ferðum þeirra eru þeir mun ólíklegri til að neyta áfengis eða
annarra vímuefna. Við hækkun sjálfræðisaldurs árið 1998 varð sú
breyting að börn eru börn til 18 ára aldurs og það er okkar
foreldranna að gæta þeirra allt til fullorðinsára.
Megi fjölskyldan þín eiga frábært sumar saman.
Margrét Halldórsdóttir,
íþrótta- og tómstundafulltrúi Ísafjarðarbæjar

Sýnum umhyggju í verki
Sumarið

er tími tækifæra fyrir fjölskylduna
að verja meiri tíma saman
og safna góðum minningum

Hestamannafélagið Stormur, Dýrafirði
Hestamannafélagið Hending
stendur fyrir reiðnámskeiðum
8.-20. júní
Aldur:
8-13 ára
Hvar:
Engidal
Hvenær: 8.- 12. júní og 15.-20. júní.
Ein klukkustund í senn á tímabilinu
frá kl. 10-12 eða kl. 13-15.
Leiðbeinendur:
Auður Björnsdóttir

og Anna Linda Gunnarsdóttir.
Skráning í síma 8628671.
Verð: kr. 10.000 fyrir vikuna.
Íþróttafélagið Ívar stendur fyrir reiðnámskeiðum 8.-20. júní
Aldur: 8-13 ára
Hvar: Engidal
Hvenær:
8.- 12. júní og 15.-20. júní. Ein klukkustund í senn á
tímabilinu frá kl. 15-16
Leiðbeinendur:
Auður Björnsdóttir og Anna Linda Gunnarsdóttir
Skráning í síma 8628671
Verð: kr. 10.000 fyrir vikuna
Hlaupahópur Línu og Elínar
Lína Björg Tryggvadóttir og Elín
Halldóra Friðriksdóttir eru í forsvari
fyrir göngu- og skokkhópi sem
hittist við Ísafjarðarkirkju mánudaga,
miðvikudaga og föstudaga kl. 18:15.
Hópurinn hittist, sumir skokka
saman en aðrir ganga. Þær stöllur geta leiðbeint fólki með stafi
(stafgöngu). Allir eru velkomnir og
er ekkert þáttökugjald.

Stormur stendur fyrir reiðnámskeiði
fyrir börn á grunnskólaaldri. Kennt
verður í reiðhöllinni og/eða í
kennslugerði á Söndum í Dýrafirði.
Kennt er 5 daga í senn frá mánudegi
til föstudags; 8. júní til 12. júní og 15.
júní til 20. júní (frí 17. júní en kennt á
laugardegi 20. júní staðinn).
5 daga námskeið kostar 7.000 kr. Ef
nemandi óskar eftir að vera báðar
vikurnar, þ.e. 10 daga þá kostar 12.000 kr. Kennt verður e. hádegi og
er hver kennslustund 1 klst.
Markmið: Að nemendur kynnist hestinum og læri undirstöðuatriði í
þeim öryggisþáttum sem hafa þarf í huga í hestamennsku. Læri
umhirðu hests og reiðtygja, taumhald, ásetu, stjórnun og
gangtegundir. Læri að taka tillit til annarra knapa og hesta.
Innifalið: Hver nemandi fær hest, reiðtygi og öryggishjálm. Hámark í
hverjum hópi eru 5 nemendur. Leiðbeinandi er Hákon Kristjánsson.
Upplýsingar og skráning hjá Nönnu Björk í síma 895-0711.
Golfklúbbur Ísafjarðar
Golfklúbbur Ísafjarðar verður með
reglubundnar æfingar fyrir börn og
unglinga í sumar líkt og verið hefur undanfarin ár. Skipt verður í tvo
hópa, 9-12 ára og 13-16 ára. Mætt er
til æfinga í golfskálanum í Tungudal.
Yngri hóparnir æfa þriðjudaga og
fimmtudaga milli kl. 13.00 og 14.30
en æfingatímar eldri hópa verða
auglýstir síðar.
Leiðbeinandi er Rögnvaldur Magnússon, s. 867-0395. Verð er 10.000
krónur fyrir allt sumarið; júní, júlí og ágúst.
Skráning og frekari upplýsingar á roggim@hotmail.com eða á
www.golf.is/gi

Stormur – Golfklúbbur Ísafjarðar

Reiðnámskeið – hlaupahópur

Reiðnámskeið

Sumarstarf íþróttafélagsins Stefnis á
Suðureyri verður sem hér segir:
Boðið verður upp á æfingar í frjálsum
íþróttum og fótbolta á íþróttavellinum
í júní og júlí, 3 tíma í viku, fyrir börn
á grunnskólaaldri. Þjálfari er Arnar
Guðmundsson. Verð: 4.000 krónur.
Sundnámskeið verður í Suðureyrarlaug frá 15. júní, í alls 10 skipti, fyrir
4-12 ára börn. Þjálfari er Stella Hjaltadóttir. Verð: 4.000 krónur.
Leikjanámskeið verður á Suðureyri frá 25. júní, í alls 10 skipti, fyrir
7-14 ára börn. Þjálfari er Stella Hjaltadóttir. Verð: 4.000 krónur.
Víðavangshlaup fyrir alla aldurshópa verður við Kleif í Súgandafirði
17. júní klukkan 11. Þá er stefnt að fjallgönguferðum barna og foreldra í umsjón Snorra Sturlusonar og verða þær auglýstar síðar.
Skráningar í námskeið og allar nánari upplýsingar má fá hjá Þorgerði
(899-9562) eða Sturlu (892-1688).
Leikjanámskeið Höfrungs á Þingeyri
Íþróttafélagið Höfrungur á Þingeyri
stendur fyrir þremur leikjanámskeiðum í sumar og stendur hvert
þeirra í tvær vikur. Mætt er við
Grunnskólann á Þingeyri. Tímabilin
eru þrjú; 15.-26. júní, 29. júní-10. júlí
og 13.-24. júlí.
6-8 ára börn eru að milli klukkan
9.00 og 10.30, 9-11 ára milli
klukkan 10.30 og 12.00 og 12-15 ára
milli klukkan 13.00 og 14.30.
Verð: Eitt barn 3.000 kr., tvö systkini 5.400 kr., þrjú systkini 7.200
kr. Afsláttur er veittur ef börn sækja öll námskeiðin. Vinsamlegast
greiðið við skráningu. Einnig er hægt að leggja inn á reikning
Höfrungs: 1128-26-29, kt. 481281-0329.
Nánari upplýsingar gefur Gunnhildur Þorbjörg Sigþórsdóttir í síma
865-0216 eða á póstfanginu g75@bnet.is

Frístundaskóli fyrir 7-9 ára börn
Í sumar verður starfræktur frístundaskóli fyrir börn fædd á árunum 2000
til 2002. Skólinn mun að mestu leyti
starfa úti en öll umsýsla verður í
kjallara Sundhallar Ísafjarðar þar
sem Dægradvöl, lengd viðvera
skólabarna, er til húsa yfir veturinn.
Skólinn verður rekinn í samstarfi við
Vinnuskólann og flokkstjórar þar
starfa í honum auk unglinga.
Farið verður í gömlu góðu leikina, fjöruferðir, hjólaferðir, fjallgöngur,
sund, ýmsar íþróttagreinar reyndar, smíðavöllur og matjurtagarðar
heimsóttir og margt fleira. Þá verður möguleiki að fá fylgd á fótboltaæfingar ef þær falla inn í tímann. Frístundaskólinn verður starfræktur
frá 8. júní - 14. ágúst alla virka daga frá kl. 9-12. Möguleiki er á gæslu
frá kl. 8-9 og 12-13 en þá í frjálsum leik. Nesti verður tekið um miðjan
morgun og koma allir með hollt og gott nesti að heiman.
Forstöðumaður er Margrét Halldórsdóttir, íþrótta- og tómstundafulltrúi. Leiðbeinendur verða Anna Margrét Sigurðardóttir,
umsjónarmaður Dægradvalar, Rúnar Jón Hermannsson, Magnús
Helgi Guðmundsson og fleiri flokkstjórar Vinnuskólans. Þá munu
starfsmenn Vinnuskólans vera til aðstoðar.
Skráning fer fram á fristund@isafjordur.is
Vikan kostar kr. 1.500 og greiðist fyrirfram.
Smíðavöllur á Skeiði
Líkt og síðasta sumar verður starfræktur smíðavöllur á Skeiði.
Áætlað er að koma upp byggð á
túninu vestan við Vestfirskra verktaka. Svæðið verður opið frá 15. júní
til 10. júlí og aðstoð veitt frá kl. 9-14.
Krakkar þurfa að hafa með sér hamar
og góða skapið. Unglingar úr vinnuskólanum aðstoða auk verkstjóra frá
Vestfirskum verktökum.

Frístundaskóli – smíðavöllur

Stefnir – Höfrungur

Íþróttafélagið Stefnir, Suðureyri

Listaháskóli – Sæfari

Listaháskóli unga fólksins
Dagana 8.-13. júní 2008 býður
Háskólasetur Vestfjarða, í samstarfi
við Fræðslumiðstöð Vestfjarða og
Menningarráð Vestfjarða, upp á listnám fyrir ungt fólk. Unglingum
fæddum 1993-1997 býðst þá að
sækja námskeið þar sem áhersla
verður á listsköpun af ýmsu tagi.
Nemendur munu njóta leiðsagnar
starfandi listamanna og fá að spreyta
sig á ólíkum listgreinum. Í ár verður sú nýbreytni tekin upp að námskeiðin verða einnig í boði á Hólmavík og á Patreksfirði.
Hvern dag verður boðið upp á eitt daglangt námskeið. Nemendur
geta valið að taka öll fimm námskeiðin eða stök námskeið.
Nánari upplýsingar um námskeiðin má nálgast á heimasíðu
Háskólaseturs, www.hsvest.is.
Í lok síðasta skóladagsins, föstudagsins 13. júní, verður haldin
brautskráningarhátíð þar sem afrakstur skólastarfsins verður kynntur
og brautskráningarskjal afhent.
Verð: 12.000 kr. fyrir fimm námskeið. Einnig er hægt að taka stök
námskeið og er þá kostnaðurinn 3.000 kr. fyrir hvert námskeið. Boðið
er upp á 30% systkinaafslátt.
Nánari upplýsingar í síma 450-3042 eða í tölvupósti á ingi@hsvest.is.
Siglinganámskeið Sæfara
Sæfari heldur nokkur siglinganámskeið í sumar og hefst fyrsta námskeiðið 15. júní. Námskeiðin verða
nánar auglýst síðar.
Sæfari er félag áhugamanna um
sjósport á Ísafirði og hefur lengi
staðið fyrir skemmtilegum og vinsælum siglinganámskeiðum fyrir
börn og unglinga. Á þeim læra
börnin allt sem við kemur siglingum,
frá bindingu hnúta til björgunar félaga á kajak og skyndihjálpar.
Tengiliður Sæfara er Torfi Einarsson, saefari@hotmail.com.

2009
verður haldinn á ÞINGEYRI
8. – 12. júlí, 2009
Hvar:

Á Þingeyri við Dýrafjörð.

Hvenær:

8. – 12. júlí 2009.

Fyrir hverja:

Alla knattspyrnuiðkendur, stráka og stelpur, sem eru 11 – 17 ára, þ.e. fædd
1992-1998, sem eru: 3., 4. og 5. flokkur og yngsta ár í 2. flokki.

Tilgangur:

Bjóða knattspyrnuiðkendum á Vestfjörðum upp á úrvals knattspyrnuskóla á
svæðinu. Í skólanum er kennd tækni, taktík og gildi rétts hugarfars.

Skólasetning:

Miðvikudaginn 8. júlí kl. 14:00 í Grunnskólanum á Þingeyri.
Skráning/mæting kl. 12:00 – 13:30 þann sama dag.

Skólaslit:

Sunnudaginn 12. júlí kl. 14:00

Kennarar:

Reyndir þjálfarar & íþróttakennarar

Sérstakir gestir:

Nánar auglýst síðar.

Skólastjóri:

Bjarni Stefán Konráðsson, íþróttafræðingur og
knattspyrnuþjálfari.

Skráning og uppl.: Bjarni Stefán, s. 695-4504 og bjarnist@mr.is, Sigmundur, s. 863-4235 og
sigmfth@simnet.is
Verð:

16.900.- krónur. Systkinaafsláttur 4.000.- krónur.

Innifalið:

Sjö æfingar og knattspyrnumót • fullt fæði og húsnæði (svefnpokagisting í
Grunnskólanum) • peysa, bakpoki, þátttökupeningur, fótbolti, frítt í sund,
hæfileikakeppni o.fl. • fræðsla fagmanna um
knattspyrnuleg málefni • örugg gæsla allan
sólarhringinn.

Íþróttafélagið Höfrungur • Þingeyri
GEYMIÐ AUGLÝSINGUNA – FYLGIST MEÐ Á www.thingeyri.is

Riddarar Rósu
Boltafélag Ísafjarðar – BÍ88 verður
með æfingar fyrir alla krakka frá 4ra
ára til tvítugs í sumar. Nú eru flokkarnir að fikra sig út úr íþróttahúsunum og á gervigrasið við Torfnes þar sem æfingar munu fara fram
í sumar, allt að fjórum sinnum í viku.
Flokkaskipting er svona:

Árgangar 1988-1992, 2. flokkur karla
og kvenna. Þjálfari karla: Dragan Kazic, þjálfari kvenna: Halldór
Jónbjörnsson s. 866-9875.
Árgangar 1993-1994, 3. flokkur drengja og stúlkna. Þjálfari drengja:
Jón Hálfdán Pétursson s. 862-4443, þjálfari stúlkna: Halldór
Jónbjörnsson s. 866-9875.
Árgangar 1995-1996, 4. flokkur drengja og stúlkna. Þjálfari drengja:
Atli Freyr Rúnarsson s. 895-3837, þjálfari stúlkna: Halldór
Jónbjörnsson s. 866-9875.
Árgangar 1997-1998, 5. flokkur drengja og stúlkna. Þjálfari drengja:
Jón Hálfdán Pétursson s. 862-4443, þjálfari stúlkna: Birna Jónasdóttir
s. 869-4209.
Árgangar 1999-2000, 6. flokkur drengja og stúlkna. Þjálfari drengja:
Viðræður standa yfir, þjálfari stúlkna: Stella Hjaltadóttir s. 846-6206.
Árgangar 2001-2002, 7. flokkur drengja og stúlkna. Þjálfari beggja
flokka: Birna Jónasdóttir s. 869-4209.
Árgangar 2003-2004, 8. flokkur drengja og stúlkna. Þjálfari beggja
flokka: Halla Björg Ragnarsdóttir s. 847-3389.
Æfingatafla sumarsins er á heimasíðu félagsins www.hsv.is/bi
Mótamál:
Þetta sumar, sem og önnur, verður þétt setið en KSÍ er þó komið með
þá vinnureglu að hafa u.þ.b. mánaðarhlé á mótum yngri flokka frá
júlí fram í ágúst. Það verður því nóg að gera hjá fótboltakrökkum í
sumar og vill félagið, allir iðkendur þess og þjálfarar bjóða nýja
fótboltastráka og -stelpur velkomin á æfingar. Góð íþrótt gulli betri!

Riddarar Rósu bjóða upp á hlaupaþjálfun allt árið. Í sumar munum við
hittast 3 sinnum í viku, á mánudögum
og fimmtudögum klukkan 18.15 og
á laugardögum klukkan 09.30. Við
hittumst alltaf við Sundhöllina við
Austurveg nema að annað sé tekið
fram. Þessar æfingar eru fyrir alla 15
ára og eldri og eru allir velkomnir,
vanir jafnt sem óvanir. Skipt er niður í
hópa, þannig að allir ættu að finna hraða við sitt hæfi.
Þjálfari riddaranna er Martha Ernstsdóttir og hægt er að fá nánari
upplýsingar um æfingarnar hjá henni í síma 863-8125. Árgjald
riddaranna er 18.000 kr. Hægt er að velja um að greiða allt árið eða
hálft ár. Auk þess að fá leiðbeiningar á æfingum fá meðlimir hlaupaprógramm sem hægt er að fara eftir ef ekki er mætt á æfingar.
Engin skráning nauðsynleg, bara mæta í hlaupaskónum með góða
skapið.
Rauði krossinn – mannúð og menning
Mannúð og menning er námskeið á
vegum Rauða krossins fyrir börn á
aldrinum 10-11 ára. Á námskeiðinu er
lögð áhersla á fræðslu og leiki í
tengslum við hugsjónir Rauða
krossins um mannúð og óhlutdrægni.
Einnig verður farið í útileiki og
vettvangsferðir.
Námskeiðin standa yfir frá mánudegi
til fimmtudags frá kl. 10 - 16.
Þátttakendur þurfa að hafa með sér nesti. Námskeiðið er haldið í
Barnaskólanum í Hnífsdal.
Fyrra námskeiðið verður dagana 29. juní til 2. júlí og seinna námskeiðið 6.-9. júlí.
Skráning er í síma 869-4209 eða á birnajo@hotmail.com.
Umsjónarmaður námskeiðsins er Birna Jónasdóttir.
Námskeiðið er ókeypis.

Riddarar Rósu – Rauði krossinn

Boltafélag Ísafjarðar

Boltafélag Ísafjarðar

Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar stendur fyrir dansnámskeiði (workshop) dagana 22-26. júní nk. (mán, mið og fös, 17.00-19.30 í Rögnvaldarsal). Námskeiðið er ætlað öllum á unglingastigi, strákum og
stelpum, bakgrunnur í dansi ekki nauðsynlegur. Skoðaðar verða
ólíkar hliðar dansformsins og mikil áhersla verður lögð á sköpunargleðina. Leiðbeinendur eru Lovísa Ósk Gunnarsdóttir dansari
Íslenska dansflokksins og Halla Ólafsdóttir sem leggur stund á
mastersnám í kóreografíu í Stokkhólmi. Þær munu svo fá heimsókn
frá þeim Ernu Ómarsdóttur og Valgerði Rúnarsdóttur en saman
vinna þær að nýju dansverki á vegum Samsuðunnar og co. Aðeins
takmarkaður fjöldi kemst að, frábært tækifæri, skráning hafin á vef
skólans, edinborg.is, og með tölvupósti á listaskoli@edinborg.is.
Íþróttafélagið Grettir á Flateyri
Íþróttafélagið Grettir á Flateyri mun
vera með leikjanámskeið líkt og
undanfarin sumur. Þau hafa verið
vinsæl hjá yngri kynslóðinni og
verður örugglega mikið fjör á Flateyri í sumar. Allir hressir krakkar 5
ára og eldri eru velkomnir, ekki eru
komnar nákvæmar tímasetningar en
þær verða auglýstar síðar. Upplýsingar og skráning er hjá Láru í sundlauginni í síma: 849-5738.
Frjálsar íþróttir á Ísafirði
Boðið verður upp á æfingar í frjálsum íþróttum í sumar. Það er Jón
Halldór Oddsson sem mun sjá um
æfingarnar sem fara fram á Torfnesvelli mánudaga, miðvikudaga og
föstudaga frá kl. 12-13 fyrir 10-13
ára og mánudaga, þriðjudaga og
fimmtudaga kl. 18:30 fyrir 14 ára og
eldri. Stefnt verður að þátttöku á
Unglingalandsmóti Íslands á Sauðárkróki um verslunarmannahelgina. Verð fyrir sumarið er 10.000 krónur.

Barnanámskeið í Holti
Barnanámskeið verða í Friðarsetrinu
í Holti í sumar:
8.-12. júní. „Syngjandi glöð“
Barnanámskeið (með gistingu) fyrir
9-13 ára krakka. Leiðtogar: Árný
Herbertsdóttir og Elín Halldóra
Friðriksdóttir.
Skráning og nánari upplýsingar hjá
Elínu Halldóru í Ísafjarðarkirkju, s.
456-3560.
Verð 13.000 (systkinaafsláttur 1.500 kr.).
15.-19. júní. „Vinaþorpið“
Barnanámskeið (að 17. júní frátöldum) fyrir 7-13 ára krakka. Þetta
námskeið er bara á daginn frá kl. 10 - 16.
Skráning og upplýsingar hjá Elínu Halldóru í Ísafjarðarkirkju, s. 4563560 og leiðtogunum sr. Valdimari Hreiðarssyni og sr. Fjölni
Ásbjörnssyni. Á þessu námskeiði verður m.a. „húsasmíði“ í gangi.
Verð 6.500 (systkinaafsláttur 800 kr.).
Yoga sumarbúðir fyrir börn
Í Holti í Önundarfirði verða haldnar
í fyrsta sinn yoga sumarbúðir fyrir
börn, 9-12 ára, vikuna 19.-26.júní.
Ýmislegt verður í boði; íþróttir, útivist, fjallgöngur, fjöru-og sundferðir,
sigling með víkingaskipi, listsköpun
og margt fleira. Daglegir yogatímar,
kvöldvökur, slökun á kvöldin og heilnæmur matur. Vikan verður tölvu-,
sjónvarps- og gsm-símalaus.
Einkunnarorð sumarbúðanna eru „gleði – vinátta – virðing –
samkennd“.
Verð: 36.000 fyrir vikuna og 10 % systkinaafsláttur. frekari
upplýsingar á ljosyoga.is eða hjá Mörthu í síma 863-8125.

Barnanámskeið og yoga í Holti

Dansnámskeið – Grettir – Frjálsar

Workshop í dansi

Sundstaðir í Ísafjarðarbæ

Strætisvagnar Ísafjarðarbæjar

Strætisvagnar Ísafjarðarbæjar
Strætisvagnar Ísafjarðarbæjar verða á ferðinni mánudaga t.o.m. föstudaga í
allt sumar. Áætlunin gildir frá og með 9. júní til og með 24. ágúst.
Verð í vagnana eru eftirfarandi: Fullorðnir: 280 kr., börn: 100 kr., elli- og
örorkulífeyrisþegar: 170. kr. 25 miða afsláttarkort eru seld um borð í
vögnunum og á skrifstofu Ísafjarðarbæjar. Þau kosta: Fullorðnir: 5.250 kr.,
börn: 1.850 kr., elli- og örorkulífeyrisþegar: 3.000 kr.

Miðbær - Hnífsdalur
HnífsdalurPollgataHnífsdalur: Pollgata:
08:00
07:45
10:15
10:00
13:15
13:00
14:15
14:00
16:15
16:00
17:15
17:00
18:15
18:00

Miðbær - Holtahverfi
PollgataHoltahverfiHoltahverfi: Pollgata:
07:15
07:30
08:30
07:45
09:30
08:45
10:30
09:45
12:05
10:45
13:30
12:45
14:30
13:45
16:30
14:45
17:30
16:45
18:30
17:45
18:45

Þingeyrarlaug
Opnunartími:
Mánudag – föstudag
kl. 08.15-21:00
laugardag og sunnudag
kl.10:00-18:00
Suðureyrarlaug
Opnunartími:
Mánudag – föstudag
kl. 11:00-21:00
laugardag og sunnudag
kl.12:00-19:00

Þingeyri - Ísafjörður
Þingeyri(Flateyri)Ísafjörður
06.55
12.30

Ísafjörður(Flateyri)Þingeyri
15.05
18.00

Flateyri - Ísafjörður
FlateyriÍsafjörður:
07.30
13.00

ÍsafjörðurFlateyri:
15.05
18.25

Ísafjörður - Suðureyri

ÍsafjörðurSuðureyri:
06.30
15.00
18.00

SuðureyriÍsafjörður:
07.25
15.30
18.30

Flateyrarlaug
Opnunartími:
Mánudag – föstudag
kl. 10:00-21:00
laugardag og sunnudag
kl.12:00-16:00
Sundhöll Ísafjarðar
Opnunartími:
Mánudag – föstudag
kl. 10:00-21:00
laugardag og sunnudag
kl.11:00-16:00

