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Smíðavöllurinn á Ísafirði

Líkt og síðustu sumur verður starfræktur 
smíðavöllur á Ísafirði. Stefnt er að því að byggð- 
in verði á Suðurtanga í sumar. Vestfirskir verk-
takar og Flytjandi styðja verkefnið eins og 
síðustu sumur en gott væri að vita af því ef 
einhver á afgangs timbur sem viðkomandi væri 

tilbúinn að láta í verkefnið. Hægt er að hafa 
samband við vinnuskólann í síma 450-8051. 
Svæðið verður opið frá 20. júní til 15. júlí. 
Krakkarnir verða að hafa með sér hamar og 
góða skapið. Vinnuskólinn hefur eftirlit með 
smíðavellinum frá kl. 9-14 virka daga og saga 
og aðstoða við það sem þarf. Við treystum svo 
á eftirlit alls samfélagsins á öðrum tímum. 
Það skal þó tekið fram að krakkarnir eru ekki 
á ábyrgð unglinganna í Vinnuskólanum. 

Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar

Hinar árlegu Körfuboltabúðir KFÍ 2011 verða 
haldnar 5.-11. júní.  Þetta eru æfingabúðir í 
körfubolta þar sem fengnir eru færustu þjálfar- 
ar sem völ er á hverju sinni.  Hrafns Kristjáns-
son er yfirþjálfari búðanna, en hann er einmitt 
þjálfari Íslands- og bikarmeistara KR.  KFÍ fær 
auk þess til liðs við sig í búðunum frábæra er-
lenda þjálfara sem hafa mikla reynslu og geta 

sveitarfélaginu börnum tækifæri á að gera 
sumarfríið skemmtilegt með því að nýta sér 
alla þá aðstöðu og þá möguleika sem um-
hverfið býður upp á. Í Ísafjarðarbæ eru fjórar 
sundlaugar, sex sparkvellir, tveir golfvell- 
ir, göngustígar, blakvöllur og leikvellir svo eitt-
hvað sé nefnt að ógleymdum fjörunum, bryggj- 
unum, fjöllunum og allri þeirri náttúrufegurð 
sem við búum við. Hver og ein fjölskylda getur 
því skipulagt sitt eigið ævintýrasumar. Njótum 
sumarsins með fjölskyldunni.
Margrét Halldórsdóttir
Íþrótta- og tómstundafulltrúi-

Vinnuskólinn

Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar verður starfrækt-
ur í sumar í tveimur deildum, á Ísafirði og á 
Þingeyri. Yfirstjórn hans verður að Austurvegi 
9 á Ísafirði og yfirflokkstjóri er Helga Margrét 
Marzellíusardóttir. Flestir stíga sín fyrstu skref 
á vinnumarkaðnum í Vinnuskólanum. Þar er 

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 
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Ávarp íþrótta- og tómstunda- 
fulltrúa Ísafjarðarbæjar

Ágæti viðtakandi.
Í höndunum hefur þú nú upplýsingarit um skipu-
lagt íþrótta- og tómstundastarf í Ísafjarðarbæ 
sumarið 2011.  Aðallega er hér höfðað til barna 
og ungmenna enda verða miklar breytingar 
á daglegu mynstri hjá þeim er skóla líkur á 

vorin. Mikilvægi 
þess að hafa eitt-
hvað uppbyggilegt 
fyrir starfi er löngu 
þekkt. 
Þó töluvert sé í 
boði af skipulögðu 
tómstundastarfi 
þetta sumarið 
gefa aðstæður í 

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.

Íþrótta- og leikjanámskeið

Í júní verður íþrótta- og leikjanámskeið fyrir 
börn á aldrinum 6-10 ára. Námskeiðið er alla 
virka daga frá kl. 9-12 en mögulegt er að fá 
gæslu frá kl. 8:30. Fyrsta námskeiðið hefst 
miðvikudaginn 8. júní. Farið verður í gömlu 
góðu leikina; fjöruferðir, hjólaferðir, fjall-

göngur, sund, ýmsar íþróttagreinar reyndar og 
margt fleira. Þá verður möguleiki að fá fylgd 
á fótboltaæfingar ef þær falla inn í tímann. 
Nesti verður tekið um miðjan morgun og koma 
allir með hollt og gott nesti að heiman.
Hist er við íþróttahúsið á Torfnesi á morgnana. 
Verð fyrir fimm daga er kr. 3.000. Leiðbein-
andi á námskeiðinu er Árni Heiðar Ívarsson 
íþróttakennari og tekur hann við skráningum 
í síma 895-9241.

Íþróttir- og tómstundir
1. tölublað, 4. árgangur
Útgefandi: Ísafjarðarbær
Sími: 450-8000
Veffang: www.isafjordur.is
Netfang: postur@isafjordur.is
Ritstjórn: Margrét 
Halldórsdóttir
Umbrot: Hálfdán Bjarki 
Hálfdánsson
Prentun: Pixel
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Námskeiðið er ætlað þeim sem eru óöruggir 
eða óvanir vatni, en einnig fyrir þá sem vilja 
bæta kunnáttu sína.
Kennari verður yfirþjálfari Vestra, Martin 
Ashkenazy-Jones.
Kennt verður á hverjum virkum degi í tvær vik- 
ur í klukkutíma í senn frá kl. 08-09 og 09-10 ef 
næg þátttaka fæst.
Námskeiðin verða vikurnar 8.-14. og 15.-21. 
ágúst.
Verðið er 7.500kr
Skráningar tilkynnist til Guðbjargar í síma 845-
7246 eða á guddreng@simnet.is

Frjálsar íþróttir

Boðið verður upp á æfingar í frjálsum íþrótt-
um í sumar. Jón H. Oddsson mun sjá um æfing-
arnar 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 Borg-
arnesi um verslunarmannahelgina. Verð fyrir 
sumarið er kr. 10.000.

Riddarar Rósu

Riddarar Rósu bjóða upp á hlaupaþjálfun allt 
árið. Í sumar munum við hittast 3 sinnum í 
viku, á mánudögum og fimmtudögum klukk-
an 18.15 og á laugardögum klukkan 09.30. 
Við hittumst alltaf við íþróttahúsið á Torfnesi 
nema að annað sé tekið fram. Þessar æfing-

ar 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 æfing-
arnar hjá henni í síma 863-8125. Árgjald ridd-
aranna 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 hlaupa-
prógram sem hægt er að fara eftir ef ekki er 
mætt á æfingar.

Sæfari

Sæfari býður upp á siglinganámskeið fyrir 9-14 
ára börn í sumar. Verð er 15.000 krónur og 
hámarksfjöldi barna er 15 á hverju námskeiði 
sem stendur yfir í fimm daga, fimm klukku-
stundir á dag milli klukkan 9 og 14.
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 11. júlí og 
verða alls 4 yfir sumarið. Á námskeiðunum 
læra börnin á seglbáta, kajak, fjallahjól (eig-
in hjól og hjálmur), fjallgöngu og fjallaklifur 
með fullgildum kennara. Tímabil í boði eru;
11.-15. júlí, 18.-22. júlí, 25.-29. júlí og 1.-5 ágúst. 
Börnin þurfa að geta synt 50 metra í björgun-
arvesti. Börnin þurfa að hafa með hádegismat. 
Ekki gefst tími til að kaupa mat í verslunum 
yfir daginn.
Sæfari skaffar klæðnað að mestu leyti, en 
þeir sem eiga einhvern sjósportfatnað eru 
beðnir um að taka hann með sér; blautbúning, 
þurrbúning, vindjakka og sundföt svo dæmi sé 
tekið. Þá er nauðsynlegt að senda börnin með 
handklæði og hlý aukaföt.

Upplýsingar og skráning eru hjá Nadiu 
Ashkenazy-Jones á nadia.ashkenazyjones@
googlemail.com eða í síma 866-5037.

BÍ88

BÍ88 verður með 14 flokka í gangi í sumar, frá 
meistaraflokki karla niður í 8. flokk stráka og 
stelpna. Meistaraflokkur karla mun æfa á fullu 
sem fyrr enda komnir í 1. deild Íslandsmótsins. 
Þá munu leikmenn 2. flokks æfa svipað eða 5 

kennt bæði iðkendum og öðrum þjálfurum 
mikið.
Körfuboltabúðirnar eru ætlaðar krökkum 9 ára 
og eldri (fædd 2002 eða fyrr) og verður þátt-
takendum skipt í hópa eftir getu.  Byrjend-
ur eru velkomnir í búðirnar og hafa nokkrir 
krakkar einmitt byrjað þar.  Æfingar eru tvisv- 
ar á dag og um kvöldið er venjulega einhver 
léttari dagskrá með æfingaleikjum eða t.d. 
þrautabraut.  Þátttakendur geta einnig keypt 
mat í mötuneyti og þeir sem eru lengra að 
komnir eiga kost á gistingu á heimavistinni í 
Menntaskólanum.
Nánari upplýsingar má nálgast á vefsíðu KFÍ: 
http://www.kfi.is/korfuboltabudir/
Tekið er á móti skráningum í búðirnar og nánari 

upplýsingar veittar af Guðjóni Þorsteins- 
syni, í GSM 896-5111.  Einnig má hafa sam-
band við hann með tölvupósti á netfangið 
kfibasketball@gmail.com.
Auk Körfuboltabúðanna stefnir KFÍ að því að 
bjóða upp á einhverjar æfingar í sumar fyrir 
þá sem vilja halda sér við eða eru forvitnir og 
vilja reyna sig í fyrsta sinn. Sumaræfingatími 
verður auglýstur síðar á www.kfi.is. 

Sundfélagið Vestri

Sundfélagið Vestri býður upp á sundnámskeið 
fyrir börn frá aldrinum 5 ára og eldri í sumar. 



skipti og er fyrir börn á aldrinum 7 - 12 ára. 
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 
með krökkunum. Hugmyndin er 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 á námskeiðin 
verða auglýst nánar í fréttabréfi Stefnis. 
Skráning verður hjá Þorgerði (899-9562) og 
Svövu Rán (895-1780).

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 velkomn-
ir. Ekki eru komnar nákvæmar tímasetningar 
en þær verða auglýstar síðar. Upplýsingar og 
skráning hjá Birni í síma 861-2276.
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sinnum í viku og verður 3. flokkur karla með 
þeim á æfingum. 4.-6. flokkar karla og kvenna 
verða á 4 æfingum í viku. Æfingar í 7. og 8. 
flokki eru aðeins öðruvísi, 7. flokkur æfir þrisv-
ar en 8. flokkur tvisvar í viku. 8 flokkurinn er 
ætlaður krökkum sem eru á næstsíðasta og 
síðasta ári í leikskóla og er þar lögð áhersla 
á hreyfiþroska og almenna líkamsrækt en þó 
mest rækt lögð við boltaleiki. 
Allir flokkar munu taka þátt í mótum þetta sum- 
arið og verður nákvæmt yfirlit yfir þau á heima- 
síðu félagsins. Upplýsingar um æfingar og 
annað starf félagsins verður að finna á heima-
síðu þess www.hsv.is/bi.

Golfklúbbur Ísafjarðar

Golfklúbbur Ísafjarðar verður með reglubundn-
ar æfingar fyrir börn og unglinga í sumar líkt 

og verið hefur undanfarin ár.  Æfingarnar eru 
fyrir þrjá aldurshópa, 7-10 ára, 11-13 ára og 14 
ára og eldri. Kennt verður á svæði klúbbsins í 
Tungudal á mánudögum og miðvikudögum. 
Yngsti hópurinn verður milli kl. 13.00 og 14.00, 
miðhópurinn milli kl. 14.30 og 16.00 og sá elsti 
milli kl. 17.30 og 19.00.
Leiðbeinandi er Rögnvaldur Magnússon og fer 
skráning fram hjá honum í síma 867-0395 eða í 
gegnum netfangið roggim@hotmail.com. Vef-
fang golf.is/gi.
Heildarverð fyrir júní, júlí og ágúst er 12.000 
krónur.

Íþróttafélagið Stefnir á Suðureyri

Sumarstarf Stefnis verður með hefðbundnum 
hætti í sumar og vonum við að allir geti fundið 
eitthvað við sitt hæfi. Boðið verður upp á æf-
ingar fyrir grunnskólabörn  í frjálsum íþróttum 
og fótbolta. Þjálfari verður Arnar Guðmunds-
son.

Sundnámskeið verður í Suðureyrarlaug í júní í 
alls 10 skipti fyrir börn á aldrinum  4-12 ára. 
Frábært fyrir þá sem vilja ná betri tökum á 
sundinu. Þjálfari verður Stella Hjaltadóttir.
Leikjanámskeið Stefnis er alltaf mjög vinsælt 
og síðasta sumar var metþáttaka hjá okkur og 
er ætlunin að bjóða upp á það líkt og síðustu 
sumur. Námskeiðið verður haldið í júní í alls 7 

Rauði krossinn

Rauða kross deildirnar á norðanverðum Vest-
fjörðum halda tvenns konar námskeið  fyrir 
börn í sumar.
Námskeiðið „Mannúð og menning“ er ætlað 
börnum á aldrinum 7-12 ára. Á námskeiðinu er 
lögð áhersla á fræðslu og leiki í tengslum við 
hugsjónir Rauða krossins um mannúð og óhlut-

drægni. Börnin fá einnig innsýn í  skyndihjálp, 
fjölmenningu og umhverfisvernd. Farið verður 
í útileiki og vettvangsferðir. Þátttakendur 
þurfa að hafa með sér nesti. Boðið er upp á 
tvö tímabil:
27. júní til 1. júlí  frá kl. 10.00 til 16.00 í Barna- 
skólanum í Hnífsdal.
4. júlí til 8. júlí frá kl. 10.00 til 16.00 í Barna- 
skólanum í Hnífsdal.
Umsjón með námskeiðunum hefur Margrét 
Heiða Magnúsdóttir. Upplýsingar og skráning 
á netfanginu vestfirdir@redcross.is og í síma 
456-3180. Námskeiðið er ókeypis.
Þá heldur Rauði krossinn á Ísafirði námskeiðið 
„Börn og umhverfi“ fyrir stelpur og stráka sem 
eru 11 ára og eldri. Á námskeiðinu, sem er 8 
klukkustundir, verður farið  í ýmsa þætti er 
varða umgengni og framkomu við börn. Rætt 
er um árangursrík samskipti, leiðtogahæfni, 
agastjórnun, umönnun og hollar lífsvenjur, 
leiki og leikföng. Lögð er áhersla á umfjöllun 
um slysavarnir og algengar slysahættur í um-
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hverfinu ásamt ítarlegri kennslu í skyndihjálp. 
Að auki fá þátttakendur innsýn í sögu og starf 
Rauða krossins.
Leiðbeinendur á námskeiðinu eru Auður Ólafs-
dóttir hjúkrunarfræðingur og Hrefna R. Magnús- 
dóttir, þroskaþjálfi. Námskeiðið verður haldið 
dagana 30. og 31. maí frá kl 9.00-13.00, báða 
dagana í húsnæði Rauða krossins að Suðurgötu 
12, Ísafirði (Vestrahúsinu).
Námskeiðsgjald er 1.500 kr. Innifalið er nem-
endahandbók og skyndihjálpartaska. 
Skráning og nánari upplýsingar hjá Rauða 
krossinum í síma 456-3180 eða á netfanginu 
vestfirdir@redcross.is

Sumarbúðir í Holti

Sumarbúðirnar „Sumarsæla í Holti“ verða frá 
mánudeginum 20. júní til og með föstudagsins 
24. júní 2011. Sumarbúðirnar eru fyrir krakka 
á aldrinum 9-13 ára og kosta 20.000 krónur á 
barn.

Umsjónamenn eins og áður verða Elín Halldóra 
Friðriksdóttir og Árný Herbertsdóttir. Skráning 
fer fram hjá Elínu í síma 868-3851 eða um net-
fangið kirkjuthjonn@simnet.is

Hestamannafélagið Stormur

Námskeið Hestamannafélagsins Storms eru 
ætluð börnum á aldrinum 7 til 16 ára og er 
hvert námskeið fimm dagar, ein klukkustund 
í senn. Hámark 5 börn verða í hverjum hópi 
og er þeim skipt niður eftir getu. Tímabil sem 
eru í boði eru:
20. júní til 24. júní, 4. júlí til 8. júlí og 18. júlí 
til 22. júlí. 

Kennt verður í reiðhöll Hestamannafélagsins 
Storms við Þingeyri og/eða í kennslugerði á 
Söndum í Dýrafirði. Reiðtúrar í nánasta umhv-
erfi Sanda.
Hópur 1 (kl. 13-14) er ætlaður byrjendum sem 
hafa litla eða enga reynslu af hestum. Áhersla 
verður lögð á undirstöðuatriði í umgengni við 
hesta, ásetu og stjórnun.
Hópur 2 (kl. 14-15) er fyrir þá sem hafa einhv-
erja reynslu af hestum og kunna undirstöðu-
atriði í reiðmennsku. Lögð er áhersla á aukið 
jafnvægi og að ná góðu sambandi við hestinn.
Hópur 3 (kl. 16-17) er fyrir þá sem eru búnir að 
ná góðu jafnvægi á hestbaki. Gerðar eru kröf-
ur um góða stjórnun á hestinum. Farið verður 
í reiðtúra um nánasta umhverfi Sanda.
Verð er 10.000 kr. fyrir félagsmenn í Stormi, 
en 12.000 kr. fyrir aðra. Innifalið í verði er 
kennsla, afnot af hesti, reiðtygjum og öryggis-
hjálmi.
Leiðbeinendur og umsjónarmenn eru Nanna 

Sundlaugar Ísafjarðarbæjar

ÍSAFJÖRÐUR:

Virkir dagar 10.00-21.00
Helgar  11.00-18.00

SUÐUREYRI:

Virkir dagar 11.00-21.00
Helgar  11.00-19.00

ÞINGEYRI:

Virkir dagar 08.15-21.00
Helgar  10.00-18.00

FLATEYRI:

Virkir dagar 10.00-21.00
Helgar  14.00-18.00

Gildir frá og með 1. júní 2011 til og með 26. ágúst 2011

VERÐ:

Fullorðnir:

Stakur miði  490
10 miða kort  3.775
30 miða kort  8.820
Árskort   14.000

Börn 6-18 ára & 
aldraðir/öryrkjar:

Stakur miði  250
10 miða kort  1.925
30 miða kort  4.500
Árskort   2.500

Hægt er að fá leigðan 
sundfatnað og handklæði.
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Björk, Sonja, Brynhildur og Hákon. Skrán-
ing og nánari upplýsingar hjá Nönnu Björk í 
síma 895-0711 eða um netfangið nannabjork@ 
simnet.is.

Púttvöllur á Torfnesi

Púttvöllur er staðsettur við Hlíf, dvalarheimili 
aldraðra á Ísafirði. Völlurinn verður 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.

Þjóðbúningafélag Vestfjarða
 
Heimilisiðnaðarfélag Íslands og Þjóðbúninga-
félag Vestfjarða verða með námskeið í sumar í 
tengslum við Norrænar handverksbúðir á Þing-
eyri. Fjöll og firnindi, finndu það í fjörunni, 
leggur og skel, rúnagerð, íslenski hesturinn og 
fl. skemmtilegt.
Námskeiðið verður á Þingeyri frá mánu- 
deginum 4. júlí til  8. júlí frá kl. 9-17. Nám-
skeiðið er ætlað fyrir krakka á aldrinum 5-13 
ára og kostar kr. 22.000 og er fæði innifalið 
í því. Leiðbeinandi á námskeiðinu er Marsibil 
Kristjánsdóttir.
Skráning er í netfanginu islandsleir2011@
gmail.com. Allar nánari upplýsingar gefur 
Soffía í síma 895-2218.

Heilsuvitund barna

Á námskeiðinu sem haldið er á Ísafirði verður 
unnið að því að efla heilsuvitund þátttakenda. 
Áhersla er lögð á útiveru og þá möguleika sem 
nærumhverfið býður uppá varðandi hreyfin-
gu. Fræðsla varðandi mataræði og hreyfingu 
verður í lok hvers dags ásamt hollri hressingu 
sem þátttakendur sjálfir taka þátt í að útbúa. 
Námskeiðið er ætlað börnum fæddum árin 
1998-2001. Hægt er að velja um þrjár vikur í 
sumar; 27.júní-1.júlí, 4.-8.júlí og 11.-15.júlí. 
Námskeiðið er frá kl. 12:30 til 15:00.
Kennarar verða Atli Freyr Rúnarsson íþrótta-
fræðingur (S.895-3837) og Salome Elín Ingólfs-
dóttir næringarfræðingur (S.896-4668).

Hlaupahátíð á Vestfjörðum

Hlaupahátíð verður á Vestfjörðum dagana 15.-
17. júlí í sumar. Óshlíðarhlaupið og Vesturgatan 
eru hluti af Hlaupahátíðinni. Á hátíðinni er 
líka hægt að taka þátt í þríþrautar- 
keppni sem samanstendur af einstökum grein-
um hátíðarinnar.

Hægt er að skrá sig í einstakar greinar á vef-
síðunni hlaup.is. Forskráningu lýkur kl. 13:00 
miðvikudaginn 13. júlí.

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.
Hr. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, 
meðal gesta.

17. júní: Barnadagskrá á Eyrartúni
Hoppikastalar, sælgætisregn og fleira.

21.-26. júní: Við Djúpið
Tónlistarhátíð og marsterclassar. Nánari 
upplýsingar á viddjupid.is.

1.-3. júlí: Dýrafjarðardagar
Hátíð með víkingablæ.
Íslandsmót í strandblaki verður haldið á 
Dýrafjarðardögum

7.-10. júlí: Sæluhelgin á Suðureyri
Ein elsta bæjarhátíð landsins, Sæluhelgin á 
Suðureyri, er hátíð fyrir alla fjölskylduna.

15.-16. júlí: Félagsmót Storms
Gæðingakeppni, kappreiðar og útreiðartúr.

15.-16. júlí: Stóra púkamótið
Knattspyrnumót fyrir þroskaða leikmenn.

15.-17. júlí: Hlaupahátíð í Ísafjarðarbæ
Óslíðarhlaupið, Vesturgatan, skemmtiskokk 
og Svalvogahjólreiðar.

29. - 31. júlí: Mýrarboltinn
Evrópumeistaramót í mýrarbolta.

30. júlí: Sandkastalakeppni
Sandkastalakeppni í Holtsfjöru í Önundarfirði.

12.-14. ágúst: Act alone
Leiklistarhátíð á Ísafirði. Fjölmargir áhuga-
verðir einleikir í boði.

3. september: Þríþraut Vasa2000
Þríþrautarmót Vasa2000 hópsins. Sund, hjól-
reiðar og hlaup.




