
Upplýsingar fyrir börn og fullorðna

Íþrótta- og tómstundastarf í 
Ísafjarðarbæ sumarið 2013



að mikið nám fer fram í skipu-
lögðum og frjálsum leik en umfram 
allt er mikilvægt að hafa eitthvað 
uppbyggilegt fyrir stafni sem örvar 
og þroskar börnin. Foreldrar verða 
þar alltaf leiðandi enda ber þeim 
að leiðbeina börnunum í starfi og 
leik.

Í bæklingi þeim sem þú hefur nú í 
höndum er að finna hluta af þeim 
möguleikum sem börnum og ung-
mennum bjóðast í sumar í sveitar-
félaginu. Þá býður okkar nánasta 
umhverfi upp á óteljandi mögu-
leika á áskorunum, upplifunum og 
uppgötvunum.
Megi fjölskyldan eiga frábært 
sumar.

Margrét Halldórsdóttir
Sviðsstjóri skóla- og tómstunda-
sviðs Ísafjarðarbæjar
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Ágæti viðtakandi.
Þó vorið hafi látið bíða eftir sér 
verðum við að vona að nú sé sumarið 
á næsta leiti. Í hugum barnanna 
kemur sumarið um leið og skóla 
sleppir að vori og áherslur daglegs 

lífs verða 
aðrar. Tekið 
er frí frá 
f o r m l e g r i 
m e n n t u n 
og við taka 
annars kon-
ar verkefni. 
G l e y m u m 
því þó ekki 

Íþróttir- og tómstundir
1. tölublað, 6. árgangur
Útgefandi: Ísafjarðarbær
Sími: 450-8000
Veffang: www.isafjordur.is
Netfang: info@isafjordur.is
Ritstjórn: P. S. R. Jensson
Umbrot: Hálfdán Bjarki 
Hálfdánsson
Prentun: Pixel
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Við ætlum að bjóða upp útiblakæfing-
ar í sumar, en mikill áhugi er á blaki 
hjá krökkum í Súgandafirði. Æfingarn-
ar verða á kvöldin á gervigrasvellinum 
og hefur Þorgerður Karlsdóttir 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. Það er því um að gera fyrir 
foreldra að rifja upp gömlu góðu 
leikina.
Stefnt er að því að bjóða upp á göngu-
ferð fyrir börn og foreldra í júní og 
verður það auglýst nánar þegar nær 
dregur. 
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).

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.

BÍ88

BÍ88 verður með 14 flokka í gangi 
sumarið 2013, frá meistaraflokkum 
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. 
2.-7. flokkar karla og kvenna verða á 
4-5 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. 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 
heimasíðu þess www.hsv.is/bi.

Golfklúbbur Ísafjarðar
 
Barna- og unglingastarf hjá GÍ verður í 
sumar með sama hætti og undanfarin 
ár.  Í sumar mun Anton Helgi Guðjóns-
son sjá um þjálfun.

Heildarverð fyrir júní, júlí og ágúst 
er kr. 12.000, innifalið í því verði er 
félagsgjald í GÍ kr. 4.000. Skráning á 
gi@snerpa.is og í golfskálanum.
Æfingar eru á mánudögum og mið-
vikudögum:
7-12 ára kl. 13:00 - 14:30
13 ára og eldri kl. 14:30 - 16:00.

Körfuboltabúðir KFÍ

Hinar árlegu Körfuboltabúðir KFÍ verða 
í íþróttahúsinu á Torfnesi 5. – 10. júní. 
Búðirnar eru frábær skóli fyrir áhuga-
sama körfuboltakrakka frá níu ára 
aldri og uppúr og er einstakt að geta 
sótt svo vandaðar æfingabúðir heima 
í héraði. Þetta er fimmta árið í röð 
sem búðirnar eru haldnar og hafa þær 

Stefnir á Suðureyri

Sumarstarf Stefnis verður með 
hefðbundnum hætti 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.
Boðið verður upp á útifótbolta tvisvar 
í viku í sumar þá bæði fyrir börn og 
unglinga. Þessir tímar verða auglýstir 
betur þegar nær dregur. Umsjón með 
þessum tímum hefur Dominik Bochra.



ingar um leikjanámskeiðið er hægt að 
nálgast á heimasíðunni www.hsv.is/
ithrottaskoli og á facebook síðunni 
„Íþróttaskóli HSV“.

Siglinga- og útivistar- 
námskeið Sæfara

Siglingaklúbburinn Sæfari verður með 
siglinga- og útivistarnámskeið fyrir 
9-14 ára börn. Boðið verður upp á 5 

eins vikna námskeið á tímabilinu 10. 
júní til 16. ágúst. Námskeið hefst á 
mánudegi og lýkur á föstudegi og 
stendur frá kl. 9-14. 
Námskeiðin verða í aðstöðu Sæfara 
við Suðurtanga. Á námskeiðinu læra 
börnin m.a. á kajak og seglbáta en 
einnig verður farið í fjallgöngur, úti-
legu og hjólaferð (á eigin hjólum), 
föndrað úr fjörunni og farið í leiki. 
Þátttakendur þurfa að vera klæddir 
hlýjum og skjólgóðum fötum og hafa 
meðferðis aukaföt og nesti. Hámarks-
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borið hróður félagsins víða. Þjálfarar 
koma víða að og sama má segja um 
iðkendur. 
Í ár býður KFÍ sérstaklega velkomna 
þátttakendur úr nágrannabyggðum 
Ísafjarðar og stendur þeim til boða 
afsláttur af þátttökugjaldi. Gjaldinu 
er stillt mjög í hóf til að sem flestir 
hafi tök á að vera með. 

Verðskrá:
Þátttökugjald:  22.000 kr. 
Systkinaafsláttur: 3.000 kr.(á barn 
umfram fyrsta barn)
Fullt fæði:   15.000 kr.
Þátttakendum frá Þingeyri, Flateyri 
og Suðureyri býðst að gista á heima-
vist MÍ gegn 8.000 kr. gjaldi og 2.000 
kr. vistartryggingu.
Upplýsingar um starfsemi búðanna 
og skráning eru á heimasíðu KFÍ, 
www.kfi.is (Körfuboltabúðir 2013) 
auk þess sem Guðjón Þorsteins-
son veitir upplýsingar og tekur við 
skráningum á kfibasketball@gmail.
com eða í síma 896-5111. Mikilvægt 
er að huga að skráningu sem fyrst þar 

sem þátttökufjöldi er takmarkaður og 
getur selst upp í búðirnar þegar nær 
dregur.

Íþrótta-/leikjanámskeið HSV

Í júní verður íþrótta- og leikjanám-
skeið fyrir börn sem eru að ljúka 1.-4.
bekk í grunnskóla. Námskeiðið er alla 
virka daga frá kl. 9-12 en mögulegt er 
að fá gæslu frá kl.8:30. Fyrsta nám-
skeiðið hefst mánudaginn 3.júní og þá 
viku verður námskeiðið á mánudegi og 
þriðjudegi frá kl.13-16 en aðra daga 
frá kl. 9-12. Hvert námskeið stendur 
í eina viku. Leikjanámskeiðið verður 

með fjölbreyttu sniði, farið verður í 
leiki, fjöruferðir, hjólaferðir, fjallgöng- 
ur, sund, ýmsar íþróttagreinar reynd-
ar og margt fleira. Nesti verður tekið 
um miðjan morgun og koma allir með 
hollt og gott nesti að heiman. Nánari 
upplýsingar veitir Salome Elín Ingólfs-
dóttir í síma 896-4668. Frekari upplýs-

þátttökufjöldi er 10-12 börn. Verð 
er 16.000 kr. Umsjónarmaður er Elín 
Marta Eiríksdóttir. Skráning og nánari 
upplýsingar í síma 8934289 eða á 
póstfanginu elineiriks@gmail.com. 
Upplýsingar birtast einnig á hsv.is og 
facebook síðu Sæfara.
Námskeiðsvikurnar verða sem hér 
segir frá kl. 9-14:
10.-14. júní
24.-28. júní
1.-5. júlí
8.-12. júlí

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. Námsskeiðið byrjar mánu- 
daginn 3. júní og endar 14. júní.
Upplýsingar hjá Margréti Eyjólfsdótt-
ur í síma 867-7745, margey@simnet.
is eða hjá Herdísi Magnúsdóttir í síma 
8669764, herdism93@gmail.com.

Riddarar Rósu

Sumarstarf Riddara Rósu hófst 1. maí 
og stendur út október. Æfingar eru á 
þriðjudögum og fimmtudögum klukk-
an 18.15 og á laugardögum klukkan 
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9.30. Alltaf er hist við íþróttahúsið á 
Torfnesi nema annað sé tekið fram. 
Æfingarnar eru fyrir alla 15 ára og 
eldri, vana sem nýja hlaupara.
Þjálfari hópsins er Martha Ernstsdóttir 
og sér hún um að búa til prógramm 
fyrir hópinn en þar ættu allir að finna 
eitthvað við sitt hæfi, byrjendur jafnt 
sem lengra komnir. Martha mun vera 
með fjarþjálfun í sumar en hitta 
okkur reglulega. Vanir hlauparar sjá 
um æfingarnar í hennar stað. Æfinga-
gjöld fyrir sumarið eru 9.000 kr.
Nánari upplýsingar eru á facebook-
síðu Riddaranna, Riddarar Rósu Ísa-
firði, en einnig er hægt að senda póst 
á hagu@centrum.is. Auk þess að halda 
uppi æfingum í sumar munu Riddarar-
nir halda maraþonboðhlaup 5. júní og 
hina margrómuðu Hlaupahátíð á Vest-
fjörðum 19.-21. júlí.
Hvetjum alla til að mæta á æfingu 
og sjá hvort það sé ekki eitthvað sem 
hentar, frír prufumánuður í maí.

Ljósmyndanámskeið

Langar þig að læra að búa til mynda-
vél og taka ljósmyndir? Kynnast því að 
vinna í myrkraherbergi og framkalla 
myndirnar?
Um mánaðamótin ágúst/september 
verður námskeiðið „Sígildar ljósmynd-
unaraðferðir“ haldið í Ljósmynda-
safninu Ísafirði en þar mun Sigurður 
Gunnarsson kenna handverkið við 

ljósmyndun. Í lok þess verður svo sýn-
ing á afrakstrinum.
Námskeiðið er fyrir krakka á aldrin-
um 9-12 ára. Kennt verður á helgi 
en dags- og tímasetning ásamt verði 
verður auglýst síðar.

Sumarlestur á bókasafninu

Bókasafnið býður upp á sumarlestur 
í allt sumar fyrir börn á grunnskóla-
aldri. Sumarlestur á bókasafninu 
hefst 3. júní og lýkur 24. ágúst. Sum- 
arlesturinn hefur það markmið að 
auka lestrarfærni barna auk þess að 
minna á allar skemmtilegu bækurnar 
sem hægt er að lesa í sumarfríinu.
Börnin skrá sig á safninu og eignast þá 
bókaskrá sem þau skrifa í þegar þau 
eru búin að lesa bók frá bókasafninu. 
Þegar bók er skilað fæst límmiði til að 
setja í bókaskrána og miði til að setja 
í lukkupottinn. Dregið er úr lukkupott-
inum í lok ágúst.

Leiklistarnámskeið Ólafar 
Sverrisdóttur

Leiklistarnámskeið fyrir 8-12 ára börn 
verður haldið kl. 15.00 -17.00 vikurnar 
18.-21 júní og 24.- 28. júní.
Fyrri vikuna fá börnin útrás í leik 
og spuna og læra æfingar sem örva 
ímyndunarafl og auka einbeitingu.
Seinni vikuna nýta þau þekkinguna 
og æfingarnar í að semja einfaldan 

Sundlaugar Ísafjarðarbæjar

ÍSAFJÖRÐUR:

Virkir dagar 10.00-21.00
Helgar  10.00-17.00

SUÐUREYRI:

Virkir dagar 10.00-20.00*
Helgar  10.00-18.00*
*Gildir í júní og ágúst. Í júlí lokar laugin kl. 20 á helgum og 21 á virkum dögum.

ÞINGEYRI:

Virkir dagar 08.00-21.00
Helgar  10.00-18.00

FLATEYRI:

Virkir dagar 10.00-20.00
Helgar  11.00-17.00

VERÐ:

Fullorðnir:

Stakur miði  530
10 miða kort  4.200
30 miða kort  9.700
Árskort   15.400

Börn 6-18 ára og 
aldraðir/öryrkjar:

Stakur miði  270
10 miða kort  2.100
30 miða kort  4.900
Árskort   2.800

Hægt er að fá leigðan 
sundfatnað og handklæði.
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leikþátt eða götuleiksýningu sem þau 
sýna í lok námskeiðsins.
Leiklistakennari er Ólöf Sverrisdótt-
ir leikari og leiklistarkennari, MA in 
Theatre Practice. Skráning fer fram í 
gegnum netfangið iceolof@ hotmail.
com.

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

Sumarsæla í Holti
 
Okkar árlegu gistisumarbúðir á vegum 
kirkjunnar verða í Holti frá þriðju-
deginum 18. júní til sunnudagsins 23. 

júní og eru fyrir krakka á aldrinum 9 
- 13 ára. Þær kosta 20.000 krónur á 
barn og er allt innifalið.

Við förum á kajak, sund, njótum nátt-
úrunnar í Önundarfirði, syngjum, lit-
um, föndrum, förum í leiki og njót-
um þess að eiga mjög ánægjulegar 
stundir saman.
Umsjónardömur þetta árið eins og 
undanfarin ár eru þær Elín Halldóra 
Friðriksdóttir og Árný Herbertsdóttir.
Þá er um að gera að skrá sig hjá Elínu 
á netfangið kirkjuthjonn@simnet.is 
eða í síma: 868-3851.
Hlökkum til að sjá ykkur.
Kveðja
Elín og Árný.

Rauði krossinn

Rauða kross deildirnar á norðan-
verðum Vestfjörðum halda tvenns 
konar námskeið fyrir börn í sumar.
Námskeiðið Mannúð og menning/
gleðidagar.
Námskeiðið er ætlað börnum á aldrin-
um 7-10 ára. Á námskeiðinu er lögð 
áhersla á fræðslu og leiki í tengslum 
við hugsjónir Rauða krossins um mann-
úð og óhlutdrægni. Börnin fá einnig 
innsýn í skyndihjálp, fjölmenningu og 
umhverfisvernd. Eldri borgarar koma í 
heimsókn og farið verður í útileiki og 
vettvangsferðir. 
Boðið er upp á tvö tímabil: 24.júní til 
28 júní frá kl 10.00 – 16.00 og 1.júlí 
til 5 júlí frá kl 10.00 – 16.00 í Barna-
skólanum í Hnífsdal. Námskeiðsgjald 
er 1.500 kr og þátttakendur þurfa að 

Miðbær-
Holtahverfi:
11.00
13.15
14.30
15.05
16.25
17.10
18.00

Holtahverfi-
Miðbær:
07.20
07.40
13.30
14.40
16.10
16.35

Miðbær - Holtahverfi

Ísafjörður-
Hnífsdalur:
07.30
13.15
14.40
16.40
18.00

Hnífsdalur-
Ísafjörður:
07.40
13.25 
14.50
16.50
18.15

Miðbær - Hnífsdalur

Ísafjörður-
Suðureyri:
06.30
15.05
17.10

Suðureyri-
Ísafjörður:
07.25
15.40
17.35

Ísafjörður - Suðureyri

Flateyri-
Ísafjörður:
07.25
13.00
16.40

Ísafjörður-
Flateyri:
11.00
15.05
18.00

Flateyri - Ísafjörður

Þingeyri-
(Flateyri)-
Ísafjörður
06.55
12.30
16.10

Ísafjörður-
(Flateyri)-
Þingeyri
11.00
15.05
18.00

Þingeyri - Ísafjörður

Strætisvagnar Ísafjarðarbæjar verða á ferðinni mánudaga t.o.m. föstudaga í 
allt sumar.
Verð í vagnana eru eftirfarandi: Fullorðnir: 350 kr., elli- og örorkulífeyris- 
þegar: 210 kr. Börn á grunnskólaaldri eru undanþegin greiðslu. 
25 miða afsláttarkort eru seld um borð í vögnunum og á skrifstofu Ísafjarðar-
bæjar. Þau kosta: Fullorðnir: 6.550 kr., elli- og örorkulífeyrisþegar: 3.950 kr.

Allir með strætó



hafa með sér nesti.
Umsjónarmaður: Margrét Heiða 
Magnúsdóttir, nemi í tómstunda- og 
félagsmálafræði við HÍ 
Námskeiðið Börn og umhverfi.
Námskeiðið er fyrir stelpur og stráka 
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 sam-
skipti, leiðtogahæfni, agastjórnun, 
umönnun og hollar lífsvenjur, leiki og 
leikföng. Lögð er áhersla á umfjöllun 
um slysavarnir og algengar slysahætt-
ur í umhverfinu ásamt ítarlegri 
kennslu í skyndihjálp. Að auki fá þátt-
takendur innsýn í sögu og starf Rauða 
krossins.
Námskeiðið verður haldið dagana 5. 
og 6. júní frá kl 13.00-16.00, báða 
dagana í húsnæði Rauða krossins að 
Suðurgötu 12 Ísafirði (Vestrahúsinu).
Námskeiðsgjald er 1.500 kr. Innifalin 
er nemendahandbók og skyndihjálpar- 
taska. 
Leiðbeinendur eru Auður Ólafsdótt-
ir hjúkrunarfræðingur og Bryndís 
Friðgeirsdóttir kennari.
Upplýsingar og skráning á bæði 
námskeiðin á netfanginu bryndis@ 
redcross.is eða í síma 864-6754 

Þríþraut Vasa2000

Þríþraut Vasa2000 fer fram laugardag-
inn 7. september. Keppnin hefst með 
700m sundi í sundlauginni í Bolungar-
vík, síðan er hjóluð um 15 km leið til 
Ísafjarðar þar sem mótinu lýkur með 
7 km hlaupi. Auk einstaklingskeppni 
er boðið upp á liðakeppni þar sem 
þrír einstaklingar skipta þrautinni 
á milli sín. Nánari upplýsingar á 
http://tri-vest.blogspot.com/ .

Hlaupahátíð á Vestfjörðum

Hlaupahátíð á Vestfjörðum fer fram 
dagana 19.-21. júlí og er dagskráin 
eftirfarandi:

19. júlí: Sjósund á Ísafirði (500 m og 
1500 m), Óshlíðarhlaup (21,1 km og 
10 km) start í Bolungarvík, mark á Ísa-
firði
20. júlí: Vesturgatan-hjólreiðar (55 
km), start á Þingeyri. Skemmtiskokk 
(2 km og 4 km) á Þingeyri.
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21. júlí: Vesturgatan-hlaup (45 km, 
24 km, 10 km). Miðstöð hlaupsins er 
á Þingeyri.
Upplýsingar og skráning á vefnum 
www.hlaupahatid.is.

Smíðavöllurinn á Ísafirði

Líkt og síðustu sumur verður starf-
ræktur smíðavöllur á Ísafirði. Stefnt 
er að því að byggðin verði á Suður-
tanga í sumar. Vestfirskir 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 ungling-
anna í Vinnuskólanum.

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 Guð-
bjartsdóttir. Flestir stíga sín fyrstu 
skref á vinnumarkaðnum í Vinnuskólan- 
um.
Foreldrar, starfsmenn og aðrir þurfa 
að bera virðingu fyrir þessari vin-
nu og því sem þar fer fram. Enginn 
fæðist sérfræðingur, en markmið 
okkar allra er að undirbúa börnin til 
þátttöku í atvinnulífinu. 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. 



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.

18.-23. júní: Við Djúpið
Tónlistarhátíð og marsterclassar. 
Nánari upplýsingar á viddjupid.is.

4.-7. júlí: Dýrafjarðardagar
Hátíð með víkingablæ.

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

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

19.-21. júlí: Hlaupahátíð í 
Ísafjarðarbæ
Óslíðarhlaupið, Vesturgatan, 
skemmtiskokk og Svalvogahjólreiðar.

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

2.-4. ágúst: Mýrarboltinn
Evrópumeistaramót í mýrarbolta.

3. ágúst: Sandkastalakeppni
Sandkastalakeppni í Holtsfjöru í 
Önundarfirði.

8.-11. ágúst: Act alone
Leiklistarhátíð á Suðureyri. Fjöl- 
margir áhugaverðir einleikir í boði.

31. ágúst: Þríþraut Vasa2000
Þríþrautarmót Vasa2000 hópsins. 
Sund, hjólreiðar og hlaup.
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