
Íþrótta- og tómstundastarf í 
Ísafjarðarbæ sumarið 2012

Upplýsingar fyrir
börn og fullorðna



konar upplýsingar um afþreyingu, 
tómstundir og æfingar sem í boði 
eru í sveitarfélaginu í sumar. Aðal-
lega er tíundað skipulagt starf en það 
er líka margt sem hægt er að skipu- 
leggja sjálfur, aðal málið er að börn 
og ungmenni hafi eitthvað uppbyggi-
legt fyrir stafni í frítíma sínum. Það 
hefur löngu sýnt sig að í allri forvarna-
vinnu er mikilvægt að börn hafi eitt-
hvað uppbyggilegt fyrir stafni, þeim 
séu settar reglur og fái skýr skilaboð. 
Börnin eru það dýrmætasta sem við 
eigum og við getum verið sammála 
um að það þarf að hlúa vel að þeim. 
Þeim hættum sem þau þurfa að varast 
virðist stöðugt fjölga og við sem 
eldri erum verðum að undirbúa þau 
vel undir lífið. Þau þurfa að vera 
tilbúin að takast á við eitthvað sem 
við þekktum ekki eða þekkjum ekki. 
Með því að styrkja þau, taka virkan 
þátt í því sem þau eru að gera, tala 
við þau og reyna á allan hátt að efla 
sjálfsmynd þeirra erum við að gera 
okkar besta. Við eigum að nýta okkur 
það að við búum í litlu samfélagi og 
gæta hvers annars, þannig hefur það 
verið og þannig á það að vera, það er 
einn af þeim ótal mörgu kostum sem 
felast í því að búa í litlu samfélagi. 
Við skulum muna að það þarf heilt 
þorp til að ala upp barn og á því er 
allt samfélagið að græða.
Megi sumarið vera ykkur yndislegt,
Margrét Halldórsdóttir, sviðsstjóri 
skóla- og tómstundasviðs.
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Ágæti viðtakandi.
Nú þegar sumarið er að ganga í garð 
eru flestir farnir að huga að því hvað 
á að gera í sumar. Námsmenn ungir 
sem aldnir hvíla sig á námsbókunum. 
Þeir eldri fara gjarnan í vinnu en 
yngri kynslóðin sækir hinsvegar 

allskyns nám-
skeið og/eða 
æfingar. Flestir 
ætla að njóta 
þess að vera 
meira úti. Í 
þessum bækl-
ingi getur 
að líta ýmis- 

Íþróttir- og tómstundir
1. tölublað, 5. árgangur
Útgefandi: Ísafjarðarbær
Sími: 450-8000
Veffang: www.isafjordur.is
Netfang: postur@isafjordur.is
Ritstjórn: Margrét 
Halldórsdóttir
Umbrot: Hálfdán Bjarki 
Hálfdánsson 
Forsíðumynd: Stella Hjaltad.
Prentun: H-Prent

12 ATRIÐI 
TIL UMHUGSUNAR 

FYRIR FORELDRA 
Takið virkan þátt í lífi barnsins. 

Sýnið viðfangsefnum barnsins áhuga. 

Hlustið á barnið á jákvæðan og uppbyggilegan 
hátt.

Eflið sjálfsímynd barnsins. Hrósið fyrir viðleitni jafnt 
sem árangur. 

Hjálpið barninu að takast á við hópþrýsting. 

Verið barninu góð fyrirmynd. 

Sendið skýr skilaboð. 

Setjið barninu skýrar reglur. 

Hvetjið barnið til íþrótta- og tómstundaiðkunar. 

Verið í góðu sambandi við foreldra bekkjarfélaga 
og vina. 

Ræðið af hreinskilni við barnið um áfengi og önnur 
vímuefni. 

Leitið aðstoðar ef þið teljið barnið eiga í vanda. 
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Íþrótta- og 
leikjanámskeið HSV

Í júní verður íþrótta- og leikjanám-
skeið 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  mánu-
daginn 4. júní. Leikjanámskeiðið 
verður með fjölbreyttu sniði, farið 
verður í leiki,  fjöruferðir, hjólaferðir, 
fjallgöngur, sund, ýmsar íþrótta- 
greinar reyndar og margt fleira.  Nesti 
verður tekið um miðjan morgun og 
koma allir með hollt og gott nesti að 
heiman. Frekari upplýsingar um leikja-
námskeiðið verða settar inn á heima- 
síðuna www.hsv.is/ithrottaskoli.

Smíðavöllurinn á Ísafirði

Líkt og síðustu sumur verður 
starfræktur smíðavöllur á Ísa-
firði. Stefnt er að því að byggð- 
in verði á Suðurtanga í sumar. Vest-

firskir verktakar 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 18. júní til 13. 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 hefj-
ast miðvikudaginn 6. júní og þeim lýkur 
að kvöldi mánudagsins 11. júní með 
lokahófi og verðlaunaafhendingu.
Þetta er fjórða árið í röð sem KFÍ stend- 
ur fyrir þessu metnaðarfulla verkefni 
og eru alls um 14 þjálfarar sem taka 
þátt í þessu með okkur. Þeir eru er-
lendir í bland við þá bestu hér á Íslandi 
og er þetta námskeið fyrir krakka og 
unglinga jafnt stelpur og stráka.
Þá hafa okkar bestu körfuknattleiks-
menn og -konur boðað komu sína, m.a. 
Jón Arnór Stefánsson sem spilar á Spáni 
og þeir Jakob Sigurðarson og Hlynur 
Bæringsson sem spila í Svíþjóð. Einnig 
koma þær Guðrún Ámundadóttir og 

Hafrún Hálfdánardóttir sem spila með 
KR hingað ásamt Patriciu Hartman 
sem spilar í Bandaríkjunum.

Skráningar í búðirnar og á þjálfara-
námsskeiðið sendist á netfangið 
kfibasketball@gmail.com, en einnig 
er hægt að fá frekari upplýsingar 
hjá Guðjóni Þorsteinssyni í síma 896-
5111.
Nánari upplýsingar um sumarþjálfun 
og fleira má fá heimasíðunni kfi.is.

Sundfélagið Vestri

Sundfélagið Vestri býður upp á sund-
námskeið fyrir börn frá aldrinum 5 ára 
og eldri í sumar. Námskeiðið er ætlað 
þeim sem eru óöruggir eða óvanir 
vatni, en einnig fyrir þá sem vilja 
bæta kunnáttu sína. Reynslumiklir 
þjálfarar félagsins sjá um kennslu.
Kennt verður á hverjum virkum degi 
í tvær vikur í klukkutíma í senn frá 
kl. 8-9 og 9-10. Námskeiðin verða frá 
13.-24. ágúst. Verð er 7.500 kr.

Vinnuskólinn

Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar verður 
starfræktur í sumar í tveimur deildum, 
á Ísafirði og á Þingeyri. Yfirstjórn hans 
verður að Austurvegi 9 á Ísafirði og 
yfirflokkstjóri er Alberta Gullveig 
Guðbjartsdóttir. Flestir stíga sín fyrstu 
skref á vinnumarkaðnum í Vinnu-
skólanum. Þar er sinnt ákveðnu vinnu-
uppeldi og því er farsælast að sam-
starf 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 þjón- 
ustu.



meðlimir hlaupaprógramm sem hægt 
er að fara eftir ef ekki er mætt á æf-
ingar.

Sæfari

Sæfari í samstarfi við Sjósport-
miðstöðina  býður upp á siglinganám-
skeið fyrir 9-14 ára börn í sumar. Verð 
er 16.000 krónur og hámarksfjöldi 
barna er 15-18 á hverju námskeiði 
sem stendur yfir í fimm daga, fimm 
klukkustundir á dag milli klukkan 8 og 
13.
Yfirkennari er Guðni Páll Viktorsson en 
honum til aðstoðar verða Arndís Jóns-
dóttir og sjálfboðaliðar úr unglinga- 
starfi félagsins.
Námskeiðin hefjast mánudaginn 4. 
júní. Á námskeiðunum læra börnin á 
seglbáta, kajak, og aðra sjótengda 

útivist. Námskeið í boði eru; 4.-8. 
júní, 11.-15. júní, 18.-22. júní, 25.-
29. júní, 2.-6. júlí,  9.-13. júlí, 23.-
27. júlí,  30. júlí - 3.ágúst og  13.-17. 
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Skráning er hjá Gunnu Baldurs, 
robbigun@simnet.is, eða Jóni Arnari , 
nonni@snerpa.is.

Frjálsar íþróttir

Boðið verður upp á æfingar í frjáls-
um íþróttum í sumar. Jón H. Oddsson 
mun sjá um æfingarnar sem fara fram 
á Torfnesvelli. Krakkar 10-13 ára æfa 

mánudaga, miðvikudaga og fimmtu-
daga frá kl. 12-13, en æfingar 14 ára 
og eldri verða tímasettar síðar. Stefnt 

er að þátttöku á Unglingalandsmóti 
Íslands á Selfossi um verslunarmanna- 
helgina. Verð fyrir sumarið er kr. 
10.000.

Riddarar Rósu

Riddarar Rósu bjóða upp á hlaupaþjálf-
un allt árið. Í sumar munum við hitt-
ast 3 sinnum í viku, á þriðjudögum og 
fimmtudögum klukkan 18.15 og á laug- 
ardögum 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 Ernsts-
dóttir og hægt er að fá nánari upp-
lýsingar um æfingarnar hjá henni í 
síma 863-8125. 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 

ágúst.   
Nánari upplýsingar veitir Guðni 
Páll Viktorsson í gegnum netfangið 
gudnikayak@gmail.com eða síma 
661-6475.

BÍ88

BÍ88 verður með 14 flokka í gangi í  sum-
ar, frá meistaraflokki karla og kvenna 
niður í 8. flokk stráka og stelpna. 
Meistaraflokkar karla og kvenna munu 
æfa á fullu sem fyrr enda bæði lið í 
1. deild Íslandsmótsins. Þá munu leik-
menn 2. flokks æfa svipað eða 5 sinn-
um í viku og verður 3. flokkur karla 

með þeim á æfingum. 4.-7. flokkar 
karla og kvenna verða á 4 æfingum 
í viku. Æfingar í 8. flokki eru aðeins 
öðruvísi, en 8. flokkur æfir 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. 
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Allir flokkar munu taka þátt í mótum 
þetta sumarið og verður nákvæmt 
yfirlit yfir þau á heimasíðu 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 
æfingar fyrir börn og unglinga í sum-
ar eins og undanfarin ár. Æfingarn-
ar verða á mánudögum og miðviku-
dögum. kl. 13:00 - 14:30 fyrir 7-12 
ára og kl. 14:30 - 16:00 fyrir 13 ára 
og eldri.
Æfingagjald fyrir júní, júlí og ágúst 
er 12.000 krónur, en innifalið í því er 
félagsgjald í GÍ kr. 4.000. 
Kennari er Auðunn Einarsson PGA. 

Skráning er á gi@snerpa.is, í Golf-
skálanum og á netfanginu auðunn@
yahoo.com.

Íþróttafélagið Stefnir á 
Suðureyri

Sumarstarf Stefnis verður með 
hefðbundnum hætti í sumar og boðið 
verður upp á skemmtileg námskeið.
Sundnámskeið verður í Suðureyrar-
laug í júní í alls 10 skipti fyrir 4 - 12 
ára börn. Þjálfari verður Stella Hjalta- 
dóttir.

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 víðavangs-
hlaup 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.  Hlaupið 
er fyrir alla aldurshópa.
Úti fótboltatímar verða tvisvar í 
viku á kvöldin í sumar og er hugsað 
fyrir unglinga 12 ára og eldri ásamt 

Sundlaugar Ísafjarðarbæjar

ÍSAFJÖRÐUR:

Virkir dagar 07-09/14-21
Helgar  10.00-17.00

SUÐUREYRI:

Virkir dagar 10.00-20.00
Helgar  11.00-20.00*
*Gildir í júlí. Í júní og ágúst er opið kl. 11.00-18.00.

ÞINGEYRI:

Virkir dagar 08.00-21.00
Helgar  10.00-18.00

FLATEYRI:

Virkir dagar 10.00-20.00
Helgar  10.00-17.00

Gildir frá og með 1. júní 2012 til og með 26. ágúst 2012

VERÐ:

Fullorðnir:

Stakur miði  510
10 miða kort  4.000
30 miða kort  9.300
Árskort   14.700

Börn 6-18 ára og 
aldraðir/öryrkjar:

Stakur miði  260
10 miða kort  2.000
30 miða kort  4.700
Árskort   2.700

Hægt er að fá leigðan 
sundfatnað og handklæði.
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fullorðnum. Umsjón með þessum tím-
um hefur  Dominik Bochra.
Við ætlum að bjóða upp á þá nýbreytni 
að vera með úti blakæfingar í sumar. 
Æfingarnar verða á kvöldin á gervi-
grasvellinum og hefur Þorgerður Karls-
dóttir umsjón með þessum tímum. 
Í sumar verðum við með leikjakvöld 
einu sinni í mánuði. Farið verður í 
gömlu góðu leikina og er hugmyndin 
að foreldrar kenni börnum sínum þá 
leiki sem þeir fóru í þegar þeir voru 
börn.
Allar nánari tímasetningar og verð á 
námskeiðin verða auglýst í væntan-
legu 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 und-
anfarin sumur. Þau hafa verið vinsæl 
hjá yngri kynslóðinni og verður örugg-
lega 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 
Birni í síma 861-2276.

Ljósmyndanámskeið

Langar þig að læra að búa til myndavél 
úr pappakassa og taka ljósmyndir? 
Kynnast því að vinna í myrkraherbergi 
og framkalla myndirnar?
Vikuna 4.- 8. júní verður námskeiðið 
„Sígildar ljósmyndunaraðferðir – 
Camera Obscura og Cyanótýpa“ 
haldið í Ljósmyndasafninu á Ísafirði.  
Nú til dags þekkja flestir stafrænar 
myndavélar og því mikilvægt að beina 
sjónum að handverkinu. Krakkarnir á 
námskeiðinu fá að kynnast cyanótýpu 

eða bláþrykksaðferðinni, búa til sína 
eigin myndavél „Camera Obscura“ 
eða „pinhole“ myndavél úr pappa- 
kassa og kynnast því að vinna í myrkra-
herbergi sem fylgir því að framkalla 
myndirnar. Í lok námskeiðsins verður 
sýning á afrakstrinum þar sem fjöl- 
skyldu og vinum er boðið í sumar-
drykk.
Námskeiðið er fyrir krakka á aldrinum 
9-12 ára. Skráning í síma 450-8228. 
Verð: 10.000 kr.

Strætisvagnar Ísafjarðarbæjar verða á ferðinni mánudaga 
t.o.m. föstudaga í allt sumar. Sumaráætlunin gildir frá og með 
1. júní til og með 1. ágúst þegar ný áætlun verður kynnt á 
heimasíðu Ísafjarðarbæjar.
Vegna breytinga á ferðum, samningaviðræðna og útboðs-
ferlis var sumaráætlunin því miður ekki tilbúin þegar bækl-
ingur þessi fór í prentun og því er fólk beðið um að fylgjast 
með nýrri áætlun á heimasíðu Ísafjarðarbæjar þegar hún 
verður tilbúnin.

Verð í vagnana eru eftirfarandi:
Fullorðnir: 350 kr.
Elli- og örorkulífeyrisþegar: 210 kr.
Börn á grunnskólaaldri eru undanþegin greiðslu. 
25 miða afsláttarkort eru seld um borð í vögnunum og á 
skrifstofu Ísafjarðarbæjar. Þau kosta: Fullorðnir: 6.550 kr., 
elli- og örorkulífeyrisþegar: 3.950 kr.

Allir með strætó



Sumarbúðir í Holti

Elín Halldóra Friðriksdóttir og Árný 
Herbertsdóttir munu vera með gisti- 
sumarbúðir í Holti í Önundarfirði frá 
miðvikudeginum 6. júní til sunnu-
dagsins 10. júní 2012.

Þetta námskeið er fyrir krakka á aldrin- 
um 9 til 13 ára.  og er alltaf mikið líf 
og fjör hjá okkur, þannig að það er um 
að gera að vera snögg að skrá sig.
Hlökkum til að sjá ykkur hress og 
kát.
Bestu kveðjur,
Elín og Árný.

Púttvöllur á Torfnesi

Púttvöllur er staðsettur við Hlíf, 
dvalarheimili aldraðra á Ísafirði. Völl-
urinn 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.

Hlaupahátíð á Vestfjörðum

Hlaupahátíð verður á Vestfjörðum 
dagana 13.-15. júlí í sumar. Ós-
hlíðarhlaupið og Vesturgatan eru hluti 
af Hlaupahátíðinni. Á hátíðinni er 
líka hægt að taka þátt í þríþrautar- 
keppni sem samanstendur af ein- 
stökum greinum hátíðarinnar.

Hægt er að skrá sig í einstakar 
greinar á vefsíðunni hlaup.is.
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Viðburðir í bænum í sumar

Eins og venjulega verða nokkrar 
bæjarhátíðir og íþróttamót haldin 
í Ísafjarðarbæ í sumar. Hér verður 
greint frá þeim helstu:

17. júní: Þjóðhátíðarsamkoma á 
Hrafnseyri.

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

19.-24. júní: Við Djúpið
Tónlistarhátíð og marsterclassar. 
Nánari upplýsingar á viddjupid.is.

28. júní - 1. júlí: Dýrafjarðardagar
Hátíð með víkingablæ.

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

13.-14. júlí: Stóra púkamótið
Knattspyrnumót fyrir þroskaða leik-
menn.

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

20.-21. júlí: Félagsmót Storms
Gæðingakeppni, kappreiðar og 
útreiðartúr.

3.-5. ágúst: Mýrarboltinn
Evrópumeistaramót í mýrarbolta.

4. ágúst: Sandkastalakeppni
Sandkastalakeppni í Holtsfjöru í 
Önundarfirði.

9.-12. ágúst: Act alone
Leiklistarhátíð á Ísafirði. Fjölmargir 
áhugaverðir einleikir í boði.

1. september: Þríþraut Vasa2000
Þríþrautarmót Vasa2000 hópsins. 
Sund, hjólreiðar og hlaup.

14    www.isafjordur.is




