Íþrótta- og
tómstundastarf
í Ísafjarðarbæ
sumarið 2010

Upplýsingar fyrir
börn og foreldra

Ávarp íþrótta- og tómstundafulltrúa Ísafjarðarbæjar
Ágæti viðtakandi
Eftir fremur snjóléttan vetur er sumarið komið
til okkar. Daglegt líf barna og ungmenna tekur
töluverðum breytingum strax og skóla sleppir
á vorin. Við taka tómstundir, vinna, frí með
fjölskyldunni og margt fleira. Þegar þær föstu

augunum fyrir því sem taka þarf á. Með því að
láta sem ekkert sé erum við að gefa samþykki
okkar. Við berum ábyrgð á velferð barnanna til
18 ára aldurs.
Mikilvægi þess að hafa eitthvað uppbyggilegt
fyrir stafni kemur fram í öllum rannsóknum á forvörnum. Yfir sumarmánuðina bjóða
íþróttafélögin í Ísafjarðarbæ upp á ýmis námskeið og æfingar auk þess sem smíðavöllur
er opinn. Sparkvellir, hjólastígar, púttvöllur,
golfvellir, leikvellir, körfuspjöld, sundlaugar og
margt fleira er meðal þess sem börn og unglingar
geta nýtt sér í sumarfríinu. Þá erum við heppin að búa við sjóinn og gaman er að fara með
veiðistöng niður á bryggju eða fara í fjöruferð.
Fjöllin og náttúran hér vestra bjóða upp á
óþrjótandi möguleika.
Sumarið er tíminn, njótum þess saman í öruggu
umhverfi.
Margrét Halldórsdóttir,
íþrótta- og tómstundafulltrúi-

sinnt ákveðnu vinnuuppeldi og því er farsælast
að samstarf sé á milli heimilis og Vinnuskóla.
Foreldrar, starfsmenn og aðrir þurfa að bera
virðingu fyrir þessari vinnu og því sem þar fer
fram. Enginn fæðist sérfræðingur, en markmið
okkar allra er að undirbúa börnin til þátttöku
í atvinnulífinu þegar fram líða stundir. Hægt
er að fá Vinnuskólann til að sinna almennri
garðavinnu og slætti gegn gjaldi og er best að
snúa sér til yfirflokkstjóra í síma 450 8051 eða
í gegnum netfangið vinnuskoli@isafjordur.is til
þess að óska eftir þjónustu.

hjólaferðir, fjallgöngur, sund, ýmsar íþróttagreinar reyndar og margt fleira. Þá verður
möguleiki að fá fylgd á fótboltaæfingar ef þær
falla inn í tímann.
Frístundaskólinn verður starfræktur frá 7.
júní til 13. 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.
Skráning fer fram á fristund@isafjordur.is og
þarf að koma fram nafn barns og aldur þess og
nafn og kennitala greiðanda.
Vikan kostar 2.000 krónur.

Frístundaskóli
Í sumar verður starfræktur frístundaskóli fyrir
börn fædd á árunum 2001 til 2003. Skólinn
mun að mestu leyti starfa úti en öll umsýsla
verður í kjallara Sundhallar Ísafjarðar þar

Smíðavöllurinn á Ísafirði
Líkt og síðustu sumur verður starfræktur
smíðavöllur á Ísafirði. Stefnt er að því að
byggðin verði á Suðurtanga þetta sumarið.
Vestfirskir verktakar styðja við verkefnið eins
og síðustu sumur. Svæðið verður opið frá 14.

Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar
Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar verður starfræktur í sumar í tveimur deildum, á Ísafirði og á
Þingeyri. Yfirstjórn hans verður í Skólagötu 10
á Ísafirði og yfirflokkstjóri er Helga Margrét
Marzellíusardóttir. Flestir stíga sín fyrstu skref
á vinnumarkaðnum í Vinnuskólanum. Þar er

skorður sem fylgja skólunum falla niður vill
það oft verða svo að aðrar reglur falla einnig
niður. Niðurstöður rannsókna sýna hins vegar
að börn vilja festu og reglu, það veitir þeim
öryggistilfinningu sem er svo mikilvæg. Áríðandi er að við foreldrar virðum reglur og lög
eins og útivistarreglur, lög um tóbaksvarnir,
áfengislögin og þær reglur sem eru á hverju
heimili. Gefum skýr skilaboð og lokum ekki

2

www.isafjordur.is

sem Dægradvöl, lengd viðvera skólabarna, er
til húsa yfir veturinn. Skólinn verður rekinn í
samstarfi við Vinnuskólann.
Forstöðumaður er Margrét Halldórsdóttir,
íþrótta- og tómstundafulltrúi. Leiðbeinendur
verða Anna Margrét Sigurðardóttir, umsjónarmaður Dægradvalar, Magnús Helgi Guðmundsson, starfsmaður Dægradvalar, og unglingar úr
Vinnuskólanum.
Farið verður í gömlu góðu leikina; fjöruferðir,

júní til 9. júlí. Krakkarnir verða að hafa með
sér hamar og góða skapið. Það er Vinnuskólinn
sem hefur eftirlit með smíðavellinum og hægt
verður að fá aðstoð unglinga frá kl. 9-14 við
að saga og eitthvað sem aðstoð þarf við. Það
skal þó áréttað að krakkarnir eru ekki á ábyrgð
unglinganna.
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Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar

Hestamannafélagið Hending

Körfuboltabúðir KFÍ verða í júní. Að venju
verða búðirnar í íþróttahúsinu á Torfnesi.
Fyrir 7-10 ára krakka verða æfingabúðirnar
dagana 7. – 11. júní, ein æfing á dag. Verð kr.
10.000.
Fyrir 11-18 ára krakka verða búðirnar dagana
6.-12. júní, 3 æfingar á dag. Verð kr. 25.000.

Hestamannafélagið Hending ætlar að vera
með reiðnámskeið fyrir krakka á aldrinum
8-13 ára í júní. Námskeiðin verða á félagssvæði Hendingar í Engidal og um kennsluna
sjá Auður Björnsdóttir og Anna Linda Gunnarsdóttir. Áhersla verður lögð á að krakkarnir
læri umgengni við hestinn s.s að leggja á reiðtygi og kemba, ásetu, jafnvægi og stjórnun.
Síðar á námskeiðinu verður farið í þrautabraut
og reiðtúr.

Yfirþjálfari verður Borce Ilievskij en með
honum verða Dragan Vasilov frá Makedóníu,
Alejandro Martínez Plasencia frá Spáni, Tony
Radic frá Króatíu og Nebosja Vidic frá Serbíu
ásamt fjölda aðstoðarþjálfara.
Upplýsingar og skráning hjá hsv@hsv.is, í síma
861-4668 eða á www.kfi.is.

Frjálsar íþróttir
Boðið verður upp á æfingar í frjálsum íþróttum í sumar. Jón H. Oddsson mun sjá um
æfingarnar sem fara fram á Torfnesvelli. Krakkar
10-13 ára æfa mánudaga, miðvikudaga og
föstudaga frá kl. 12-13, en æfingar 14 ára
og eldri verða tímasettar síðar. Stefnt er að
þátttöku á Unglingalandsmóti Íslands í Borgarnesi um verslunarmannahelgina. Verð fyrir
sumarið er kr. 10.000.
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Námskeiðið er 1 klst. á dag í 8 daga og kostar
13.000 kr. Krakkarnir fá úthlutað hesti, hjálmi
og reiðtygjum.
8. júní byrja fyrstu námskeiðin og eru til
18.júní (aðeins kennt á virkum dögum).
Tímarnir verða frá kl. 10-11 eða 11-12 fyrir
hádegi og 13-14 eða 14-15 eftir hádegi. 21.júní
byrja seinni námskeiðin og eru til 30.júní
(aðeins kennt á virkum dögum). Sama skipting
á tímum verður og á fyrri námskeiðum.
Nánari upplýsingar og skráning eru hjá
Auði Björnsdóttur í síma 862-8671 eða á
droni@simnet.is.

Riddarar Rósu
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 sundlaugina 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 8638125. Árgjald riddaranna er 18.000 kr. en 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.

verða alls 7 yfir sumarið. Á námskeiðunum
læra börnin á seglbáta, kajak, fjallahjól (eigin
hjól), fjallgöngu og fjallaklifur með fullgildum
kennara.

Börnin þurfa að geta synt 200 metra, en hægt
er að taka 200 metra stöðupróf með björgunarvesti ef slíkt er tekið fram við skráningu.
Börnin þurfa að hafa með hádegismat. Ekki
gefst tími til að kaupa mat í verslunum yfir
daginn.
Upplýsingar og skráning eru hjá Nadiu Ashkenazy-Jones á martinadia@simnet.is eða í síma
866-5037.

Sundfélagið Vestri
Sundfélagið Vestri ætlar að bjóða uppá sund-

Siglingaklúbburinn Sæfari
Sæfari býður upp á siglinganámskeið fyrir 9-14
ára börn í sumar. Kennsla fer fram milli klukkan 9 og 15 í fimm daga. Verð er 15.000 krónur
og hámarksfjöldi barna er 15 á hverju námskeiði.
Yfirkennari er Martin Ashkenazy-Jones en
honum til aðstoðar verður annar kennari og
tveir sjálfboðaliðar úr unglingastarfi félagsins.
Kennsla fer fram á ensku.
Námskeiðin hefjast föstudaginn 18. júní og
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námskeið fyrir 4-8 ára börn dagana 4.-18. júní.
Námskeiðið verður alla virka daga, nema þann
17. júní, og hefst kl 09:00 föstudaginn 4. júní
og lýkur föstudaginn 18. júní.
Farið verður í grunnkennslu í öllum sundum.
Kennari verður Benedikt Sigurðsson, yfirþjálfari Vestra. Skráningar fara fram hjá Benedikt
í síma 690-2303.

Boltafélag Ísafjarðar
Boltafélag Ísafjarðar – BÍ88, mun bjóða upp á
knattspyrnuæfingar sem aldrei fyrr í sumar.
3.-8. flokkar félagsins setja allan kraft í sumaræfingarnar og allir flokkar, utan 8. flokks,
æfa fjórum sinnum í viku 1-1,5 klst. í senn.
Fyrirkomulag og æfingatímar verða settir inn
á heimasíðu félagsins innan fárra daga, www.
hsv.is/bi.
Þess utan ætlar félagið að reka knattspyrnuskóla sumarið 2010. Hann verður tvískiptur,

er ætlaður krökkum í 4.-7. flokki af báðum
kynjum að sjálfsögðu og fer fram á vallarsvæðinu við Torfnes. Umsjónarmenn skólans
eru Jón Hálfdán Pétursson og Jónas Leifur
Sigursteinsson, þjálfarar hjá félaginu. Nánari
upplýsingar um verð, fyrirkomulag og annað
það er að skólanum víkur verða birtar á heimasíðu félagsins þegar nær dregur.
Á döfinni er að vera með leikjanámskeið fyrir
yngri börnin. Tímasetningar og fyrirkomulag
verða auglýst á vefnum þegar nær dregur en
venjan hefur verið að þessi starfsemi sé rekin
í júnímánuði og framan af ágúst. Líklegt er að
svo verði áfram.
Allar nánari upplýsingar verður hægt að nálgast á heimasíðu félagsins þegar nær dregur.

Golfklúbbur Ísafjarðar
Golfklúbbur Ísafjarðar býður uppá reglubundnar æfingar fyrir börn og unglinga í sumar eins og
undanfarin ár. Aldursskipt verður í þrjá flokka;
7-10 ára, 11-13 ára og 14 ára og eldri. Mæta
skal við golfskálann í Tungudal á mánudögum
og miðvikudögum. Yngsti hópurinn æfir klukkan 13.00-14.00, miðhópurinn klukkan 14.3016.00 og sá elsti kl. 17.30 til 19.00.
Þá verður stefnt að sérstöku byrjendanámskeiði fyrir 7-13 ára fyrstu vikuna í júní.
Leiðbeinandi verður Rögnvaldur Magnússon og
fer skráning fram hjá honum í síma 867-0395

2x2 vikur þar sem krakkar mæta að morgni
og eru á svæðinu þar til eftir hádegi. Þau
munu síðan fara á æfingar flokka sinna eins og
áður þó svo að starfið í skólanum sé í gangi. Í
skólann mæta gestaþjálfarar sem og leikmenn
sem hafa gert garðinn frægan. Aðaláhersla
verður að sjálfsögðu lögð á fótboltatækni en
einnig á almenna hreyfingu og hlaup. Skólinn
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eða með tölvupósti á roggim@hotmail.com.
Verð fyrir allt sumarið, júní, júlí og ágúst,
verður 12.000 kr.
Þá verða haldin sérstök barnagolfmót og stefnt
er að keppnisferð síðsumars.

fyrir leikjanámskeiðum í sumar. Fyrsta námskeiðið byrjar mánudaginn 21. júní og er
mæting við Grunnskólann á Þingeyri. Skipt
verður í aldursflokka og verða 6-8 ára börn frá
kl. 9:00-10:30, 9-11 ára frá kl. 10:30-12 og 1215 ára frá kl. 13:00-14:30. Hvert námskeið er
í tvær vikur og kostar kr. 3.000, en veittur er

Skotíþróttafélag Ísafjarðarbæjar
Hjá Skotíþróttafélagi Ísafjarðarbæjar verða
æfingar á svæði félagsins á Dagverðardal á
miðvikudagskvöldum í sumar. Fyrsta æfingin
verður miðvikudaginn 26. maí. Öllum 15 ára
og eldri er heimil þátttaka á æfingum og í
keppnum, en 15-18 ára þurfa skriflegt leyfi
forráðamanns. Félagið lánar byssur til æfinga
endurgjaldslaust, bæði haglabyssu og .22cal
riffil. Ekki þarf byssuleyfi þegar æft er undir
handleiðslu leiðbeinenda félagsins.
Mögulegt er að taka við hópum á öðrum tímum
eftir nánara samkomulagi. Allar nánari upplýsingar um æfingagjöld og keppnir sumarsins

systkinaafsláttur. Nánar verður hægt að fylgjast með á Þingeyrarvefnum thingeyri.is.

Stefnir
Sumarstarf Stefnis verður með hefðbundnum
hætti og boðið verður upp á skemmtileg námskeið. Allir ættu að geta fundið eitthvað við
sitt hæfi.

verður hægt að nálgast á heimasíðu félagsins,
http://123.is/si eða hjá Guðmundi í síma 8614694.

Höfrungur
Íþróttafélagið Höfrungur á Þingeyri stendur
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Boðið verður upp á æfingar í frjálsum íþróttum og fótbolta í júní og júlí, þrjá tíma í viku,
fyrir börn á grunnskólaaldri. Þjálfari verður
Arnar Guðmundsson.
Sundnámskeið verður í Suðureyrarlaug í júní
í alls 10 skipti fyrir 4 - 12 ára börn. Þjálfari
verður Stella Hjaltadóttir.
Leikjanámskeið Stefnis er alltaf mjög vinsælt
og er ætlunin að bjóða upp á það líkt og síðustu
sumur. Námskeiðið verður haldið í júní í alls
10 skipti og er fyrir 7 - 14 ára börn. Þjálfari
verður Stella Hjaltadóttir.
Að venju verðum við með víðavangshlaup 17.
júní kl. 11:00. Hlaupið verður frá Kleifinni í
Súgandafirði, alls 2 km. Allir eru hvattir til að
taka þátt í þessu skemmtilega hlaupi sem er
fyrir alla aldurshópa.
Stefnt er að því að bjóða upp á fjallgöngur
fyrir börn og foreldra. Þessar ferðir verða
auglýstar nánar síðar.
Í sumar ætlum við einnig að halda leikjakvöld.
Farið verður í gömlu góðu leikina og er hugmyndin að foreldrar kenni börnum sínum þá
leiki sem þeir fóru í þegar þeir voru börn. Það
er því um að gera fyrir foreldra að rifja upp
gömlu góðu leikina.
Nánari tímasetningar og verð verða auglýst
nánar í fréttabréfi Stefnis.
Skráning verður hjá Þorgerði (899-9562) og
Svövu Rán (895-1780).

Sumarnámskeið Rauða krossins
Rauða kross deildirnar á norðanverðum Vestfjörðum halda sumarnámskeið fyrir börn á
aldrinum 9-11 ára í sumar. 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.

Grettir
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 hjá Láru í sundlauginni í síma: 8495738.

Námskeiðin standa yfir frá mánudegi til
föstudags kl. 10 - 16. Þátttakendur þurfa að
hafa með sér nesti.
Námskeiðin sem eru þrjú eru haldin:
7. til 11. júní á Þingeyri
14. til 18. júní í Barnaskólanum í Hnífsdal.
21. til 25. júní í Barnaskólanum í Hnífsdal.
Skráning er í síma 867-9127 eða á netfanginu
svavatrausta@gmail.com.
Umsjónarmaður
námskeiðsins er Svava Traustadóttir. Námskeiðið er ókeypis.
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Sundlaugar Ísafjarðarbæjar
ÍSAFJÖRÐUR:
Virkir dagar
Helgar		

Verð:

10.00-21.00
11.00-18.00

SUÐUREYRI:
Virkir dagar
Helgar		

11.00-21.00
11.00-19.00

ÞINGEYRI:
Virkir dagar
Helgar		

08.15-21.00
10.00-18.00

FLATEYRI:
Virkir dagar
Helgar		

10.00-21.00
14.00-18.00

Stakur miði		
10 miða kort		
30 miða kort		
Árskort		

Sumarnámskeið í Holti
Tvö sumarnámskeið verða í friðarsetrinu í
Holti á vegum þjóðkirkjunnar í sumar. Fyrra
námskeiðið verður 8.-13. júní. Það ber yfirskriftina „Hopp og hí í Holti“ og er fyrir 9-13
ára krakka. Leiðtogar: Elín Halldóra Halldórsdóttir og Árný Herbertsdóttir.

4403.3908.290
31.460

Athugið að börn 8 ára
og yngri þurfa að vera
í fylgd með einhverjum
sem er a.m.k. 14 ára.

Hestamannafélagið Stormur
Hestamannafélagið Stormur fyrirhugar að halda
reiðnámskeið fyrir börn og unglinga í sumar.
Félagið býr að afburða góðri aðstöðu að Söndum í Dýrafirði þar sem glæsileg reiðhöll var
byggð fyrir skömmu.
Markmið námskeiðanna verða að kynnast
hestinum og læra undirstöðuatriði í þeim
öryggisþáttum sem hafa þarf í huga í hestamennsku.

Hægt er að fá leigðan
sundfatnað og handklæði.
Munið að það er frítt í
sund fyrir börn að 16 ára
aldri og eldri borgara.

inn fyrir sumarið og má gera ráð fyrir að hann
verði klár til notkunar um miðjan júní. Völlurinn verður þá opinn alla daga frá kl. 9-19 og
er öllum velkomið að spila. Börn 10 ára og yngri
þurfa þó að vera í fylgd með fullorðnum.

Stefnt er að því að síðara námskeiðið verði 13.16. júní. Þátttakendur á báðum námskeiðunum
gista í Holti. Skráning og allar nánari upplýsingar
hjá Elínu í síma 868-3851.

Púttvöllur á Torfnesi
Púttvöllur er staðsettur við Hlíf, dvalarheimili
aldraðra á Ísafirði. Verið er að undirbúa völl-

Tímasetning námskeiðanna er ekki komin á
hreint en allar nánari upplýsingar verða birtar á vef félagsins http://stormur.123.is/ í lok
maí.

Gildir frá og með 1. júní 2010 til og með 26. ágúst 2010
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Bæjar- og héraðsbókasafnið
á Ísafirði
Bókasafnið á Ísafirði verður opið í allt sumar
milli klukkan 13 og 19 virka daga og klukkan 1316 á laugardögum. Á safninu er úrval góðra bóka
fyrir börn og unglinga. Til hvatningar verður
svokallaður „sumarlestur“ á safninu í ár, fjórða

2.-4. júlí: Dýrafjarðardagar
Hátíð með víkingablæ, haldin á söguslóðum
Gísla Súrssonar.

8.-11. júlí: Sæluhelgin á Suðureyri
Ein elsta bæjarhátíð landsins, Sæluhelgin á
Suðureyri, er hátíð fyrir alla fjölskylduna.
árið í röð. Krakkar skrá sig hjá starfsfólki safnsins og þegar þau hafa lesið bók lenda þau í
potti sem dregið er úr að hausti og fá þá allir
þátttakendur glaðning frá safninu.
Það er því um að gera að grípa í eina og eina
bók í sumar, hvort sem það rignir eða ekki.

Viðburðir í bænum í sumar
Eins og venjulega verða nokkrar bæjarhátíðir
og íþróttamót haldin í Ísafjarðarbæ í sumar.
Hér verður greint frá nokkrum:
17. júní: Þjóðhátíðarsamkoma á Hrafnseyri
Hátíðarsamkoma á Hrafnseyri.
22.-27. júní: Við Djúpið
Tónlistarhátíð og marsterclassar. Nánari upplýsingar á viddjupid.is.
26. júní: Ólafstúnshátíð
Götuhátíð á Flateyri. Grill og varðeldur.

12
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16.-17. júlí: Félagsmót Storms
Gæðingakeppni, kappreiðar og útreiðartúr.
16.-17. júlí: Stóra púkamótið
Knattspyrnumót fyrir þroskaða leikmenn.
16.-18. júlí: Hlaupahátíð í Ísafjarðarbæ
Óslíðarhlaupið, Vesturgatan, skemmtiskokk og
Svalvogahjólreiðar.
30. júlí – 1. ágúst: Mýrarboltinn
Evrópumeistaramót í mýrarbolta.
31. júlí: Sandkastalakeppni
Sandkastalakeppni í Holtsfjöru í Önundarfirði.
13.-15. ágúst: Act alone
Leiklistarhátíð á Ísafirði. Fjölmargir áhugaverðir einleikir í boði.
4. september: Þríþraut Vasa2000
Þríþrautarmót Vasa2000 hópsins. Sund, hjólreiðar og hlaup.

www.isafjordur.is
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Gönguleiðir í sveitarfélaginu
Vestfirðir eru heillandi svæði fyrir útivistarfólk
og möguleikarnir til að upplifa náttúruna eru
nánast ótæmandi, bæði á landi og sjó. Í Ísafjarðarbæ má finna ótalmargar frábærar gönguleiðir, hvort sem fólk vill ganga langt eða
stutt, sigrast á torfærum tindum eða rölta í
rólegheitum um grösuga dali.
Kunnasta útivistarvæði sveitarfélagsins er
án efa Hornstrandir, sem laða að sér mikinn
fjölda fólks á hverju ári. Gönguferðir þar geta
varað allt frá dagsparti upp í tvær til þrjár
vikur. En það er einnig auðvelt að finna gönguleiðir nær byggðu bóli.
Sléttanes, á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar
er dæmi um frábært útivistarsvæði sem býður
upp á eitthvað fyrir alla. Þar rís hæst Kaldbakur, hæsta fjall Vestfjarða, 998 metrar á
hæð með stórkostlegu útsýni til allra átta. Á
Sléttanesinu eru einnig margar leiðir sem henta
fjallfælnum, t.d. Haukadalurinn, þar sem
gengið er um sögusvið Gísla sögu Súrssonar.
Í Önundarfirði er víða kjörið að flétta saman
gönguferðum og fuglaskoðun, t.d. í Korpudal. Þaðan liggja líka skemmtilegar leiðir
t.d. yfir í Engidal og yfir í Álftafjörð. Einnig
má benda á hina gömlu alfaraleið um Klofn-

ingsheiði á milli Önundarfjarðar og Súgandafjarðar. Úr Súgandafirði liggur svo gönguleið
yfir til Skálavíkur, en einnig er hægt að fara
að Galtarvita í Keflavík. Í Skutulsfirðinum má
líka finna fjölbreytt úrval af gönguleiðum við
allra hæfi. Vant fjallafólk getur spreytt sig á
göngu upp á Eyrarfjall eða Gleiðarhjalla, eða
notið frábærs útsýnis yfir fjörðinn ofan af
Kubbanum. Í Tungudal eru hins vegar styttri
gönguleiðir sem henta allri fjölskyldunni, og
flestir ættu að ráða við að ganga gamla veginn
upp að Fossavatni eða fara hina vinsælu leið
upp í Naustahvilft.
Þessi upptalning er einungis lítið sýnishorn,
möguleikarnir eru óþrjótandi og hér er hægt
að ganga af sér allar heimsins hitaeiningar - sé
það ætlunin. Fólki er bent á að búa sig vel
og verða sér úti um göngukort, t.d. hin nýju
kort Ferðamálasamtaka Vestfjarða, sem fáanleg eru á flestum upplýsingamiðstöðvum og
ferðaþjónustustöðum á svæðinu. Þá má einnig
minna á Fjallapassann, sem er skemmtilegur
útivistarleikur sem notið hefur mikilla vinsælda
undanfarin ár.
Heimir Hansson,
forstöðumaður Upplýsingamiðstöðvar
ferðamála á Ísafirði-

Strætisvagnar Ísafjarðarbæjar
Strætisvagnar Ísafjarðarbæjar verða á ferðinni mánudaga t.o.m. föstudaga í
allt sumar. Áætlunin gildir frá og með 8. júní til og með 23. 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
PollgataHnífsdalur:
07:40
10:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00

HnífsdalurPollgata:
07:50
10:15
13:15
14:15
16:15
17:15
18:15

Miðbær - Holtahverfi
HoltahverfiPollgataHoltahverfi: Pollgata:
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

Þingeyri - Ísafjörður
Þingeyri(Flateyri)Ísafjörður
07.00
12.30

Ísafjörður(Flateyri)Þingeyri
15.05
18.00

Flateyri - Ísafjörður
FlateyriÍsafjörður:
07.30
13.00

ÍsafjörðurFlateyri:
15.05
18.00

Ísafjörður - Suðureyri

ÍsafjörðurSuðureyri:
06.30
15.05
18.00
14
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SuðureyriÍsafjörður:
07.25
15.30
18.30

www.isafjordur.is
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Íþróttafatnaður,sá
besti?

Perform
jakki
Kr.
15.900,Ͳ

Perform
jakki
Kr.
15.900,Ͳ

Perform
bolur
Kr.6.900,Ͳ

Perform
bolur
Kr.6.900,Ͳ

Láttusjáþigíverslunokkar!
Núpurehf.Skeiði1,400Ísafjörður,4563114,www.nupur.is

