Ísafjarðarbær
- gerum betur í vetur

Íþrótta- og tómstundalíf í
Ísafjarðarbæ veturinn 08-09

Kveðja frá íþróttaog tómstundafulltrúa

Op

Ágæti lesandi,
í bæklingi þessum hefur verið tekið
saman skipulagt íþrótta- og
tómstundastarf í Ísafjarðarbæ
haustið 2008 fyrir alla aldurshópa. Þá er hér að finna opnunartíma bókasafna, sundlauga
og félagsmiðstöðva. Ljóst er
að framboðið er heilmikið. Til
viðbótar við allt skipulagt starf
býður svæðið upp á mikla
möguleika á hollri hreyfingu og
útiveru. Hér er mikið af góðum
og skemmtilegum gönguleiðum,
bæði til fjalla og á láglendi.
Göngustíga og gangstéttar má líka
nota til að hjóla eða renna sér á
línuskautum. Í sveitarfélaginu eru fjórar
sundlaugar og er frítt fyrir börn í þær
allar. Þá
eru hér sex sparkvellir og einn gervigrasvöllur sem íbúar hafa aðgang að. Körfuspjöld eru á fimm stöðum og
leikvellir víða en unnið hefur verið að uppbyggingu þeirra síðustu ár
og mun henni verða fram haldið. Við eigum líka eitt flottasta skíðasvæði landsins á dölunum tveimur, göngusvæðið á Seljalandsdal og
brekkurnar í Tungudal. Þó sveitarfélagið sé víðfemt eru áætlunarferðir milli allra byggðarkjarna og er frítt fyrir alla í vagnana.
Samvera foreldra og barna er mjög mikilvæg og reynslan sýnir að
hún er ein besta forvörnin. Það er von mín að fjölskyldan geti fundið
einhverja hreyfingu við hæfi og skapað góðar minningar saman.
Með kveðju og von um ánægjulegan vetur,
Margrét Halldórsdóttir
Íþrótta– og tómstundarfulltrúi

Sundhöll Ísa
Virkir dagar:		
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Opnunartími sundlauga
í Ísafjarðarbæ

Sundlaugin á Flateyri (s: 450-8460)
Mán-fim			
16-20
Föstudagar		
Lokað
Helgar			
11-16

Sundhöll Ísafjarðar (s: 450-8480)
Virkir dagar:		
07-08 og 19.30-21.30
Helgar:			
10-16

Sundlaugin á Suðureyri (s: 450-8490)
Mán-fim			
16-20
Föstudagar		
Lokað
Helgar		
12-17

Sundlaugin á Þingeyri (s: 450-8470)
Mán, mið og fim:07.45-09.00 og 16.00-21.00
Þriðjudagar:
07.45-11.30 og 16.00-21.00
Föstudagar:
07.45-11.30
Laugardagar:
10.00-15.00
Sunnudagar:
11.00-16.00

Tónlistarkennsla og annað
listnám í Ísafjarðarbæ

vinnukonugripum
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dansanámskeið,
föndurnámskeið
son, Ninu Ivano
vefsíðunni edinb

Tónlistarskóli Ísafjarðar
Tónlistarskóli Ísafjarðar er starfræktur á Ísafirði, Suðureyri, Flateyri og Þingeyri. Nemendur
eru á fjórða hundrað en kennarar um 20 talsins
af ýmsum þjóðernum. Námsframboð er afar
fjölbreytt og kennt er á flest algeng hljóðfæri
auk kennslu í einsöng og tónfræði. Samleikur og
samsöngur setja mikinn svip á skólastarfið, þrír
kórar starfa í skólanum, harmóníkusveit, tvær strengjasveitir, lúðrasveit og
skólalúðrasveit, blokkflautukvartett og ýmsir minni hópar. Meðal hljóðfæra
sem kennt verður á má nefna píanó, harmóníku, gítar, rafgítar, bassa, trommur, ýmis tré- og málmblásturshljóðfæri, fiðlu, víólu og selló. Þá verður boðið
upp á einsöngsnám og forskóla fyrir yngstu nemendurna. Nemendur í 1.-7.
bekkjum Grunnskólans á Ísafirði geta sótt spilatíma á skólatíma eftir ákveðnum reglum. Skólinn stendur fyrir fjölbreyttum skólatónleikum og nemendur í
efstu bekkjum grunnskólanna og menntaskólanemar fá tónlistarnámið metið
sem valeiningar. Skrifstofa skólans verður opin fyrir skráningu dagana 21.-25.
ágúst, klukkan 12-17 virka daga en 11-14 á laugardegi. Á sama tíma verða
ýmis hljóðfæri til sýnis fyrir þá sem eiga erfitt með að ákveða sig. Á heimasíðu skólans, tonis.is, má nálgast umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar um
skólagjöld, námsframboð á hverjum stað og kennara í einstökum greinum.
Ritari skólans, Sigrún Viggósdóttir, veitir nánari upplýsingar í síma 456-3925
og 456-3926 og tekur á móti fyrirspurnum í tölvupósti á ritari@tonis.is.
Skólasetning verður í Hömrum klukkan 18 mánudaginn 1. september.
Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar
Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar er í eigu
tveggja stærstu hluthafa Edinborgarhússins efh.,
Litla leikklúbbsins og Myndlistarfélagsins á Ísafirði, auk Tónlistarskóla Margrétar Gunnarsdóttur.
Skólinn var stofnaður árið 1993 og er uppbygging hans miðuð við að veita almenna fræðslu á
sviði myndlistar, leiklistar, tónlistar og danslistar.
Listaskólinn býður bæði nám samkvæmt fastri stundaskrá og einstök námskeið. Þar má nefna píanókennslu fyrir alla aldurshópa, kennslu á rafbassa,
rafgítar og gítar, slagverksnám, byrjenda- og framhaldsnámskeið í
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vinnukonugripum, stórsveitarnámskeið, námskeið í teiknun og akrýlmálun,
vatnslitun, leirlist og dansi, jóganámskeið, jassballet fyrir unglinga, þjóðdansanámskeið, ljósahönnunarnámskeið, námskeið í leik og söngleik og
föndurnámskeið. Meðal kennara má nefna Irisi Kramer, Pétur Guðmundsson, Ninu Ivanovu og Jón Hallfreð Engilbertsson. Nánari upplýsingar má fá á
vefsíðunni edinborg.is eða í síma 456-5444.

Söfn í Ísafjarðarbæ
Bæjar- og héraðsbókasafnið
Aðalsafnið á Ísafirði er í Gamla sjúkrahúsinu
(Safnahúsinu). Safnið er opið virka daga frá kl.
13 til 19 og laugardaga frá kl. 13 til 16. Lestrarsalur er opinn á sama tíma. Sími safnsins er
450-8220 og símavarsla er virka daga frá kl. 10
til 19. Faxnúmer safnsins er 450-8229 og póstfang bokasafn@isafjordur.is. Bækur eru sendar
heim til þeirra sem búa fjarri safninu eða eiga erfitt með að koma þangað.
Útibú eru rekin á Þingeyri, Flateyri og Suðureyri, afgreiðslutími þeirra er
auglýstur á staðnum. Skírteini fyrir fullorðna kosta 1.600 krónur.
Endurnýjunargjald fyrir börn á grunnskólaaldri er 300 krónur, en fyrsta skírteini er ókeypis. Vefsíða er á slóðinni safn.isafjordur.is.
Önnur söfn í Safnahúsinu
Bæjar- og héraðsbókasafnið er ekki eina safnið
sem hefur aðstöðu í Safnahúsinu á Eyrartúni á
Ísafirði. Þar ber einnig að nefna Ljósmyndasafn
Ísafjarðar, Listasafn Ísafjarðar og Skjalasafnið á
Ísafirði. Má þar nálgast alls konar fróðleik og
upplýsingar um liðna tíð. Ljósmyndasafnið fékk
nýverið að gjöf ítarlegt myndasafn sjómannsins
Sigurgeirs Bjarna Halldórssonar sem tók myndir af mannlífi og umhverfi
bæjarins um 1940. Eru myndirnar gríðarlega merkileg heimild um Ísafjörð og í
raun fleiri bæi sem Sigurgeir heimsótti á sínum sjómannsferli.

Brúðusafnið á Flateyri
Í Félags- og menningarmiðstöðinni á Flateyri
má finna alþjóðlegt brúðusafn þar sem má sjá
á annað hundrað handgerðar brúður frá ýmsum
heimshornum. Safnið fékk Minjasjóður Önundarfjarðar að gjöf árið 1999 frá þýsku hjónunum dr.
Siller og dr. Pintsch. Félagar í handverksfélaginu
Purku hafa umsjón með brúðusafninu og reka
þar verslun. Safnið er opið yfir vetrartímann á þriðjudögum, fimmtudögum og
sunnudögum milli klukkan 14 og 17.

Íþróttastarf í bænum

Skíðafélag Ísfi
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Fjölmörg íþróttafélög eru starfandi í Ísafjarðarbæ, í öllum byggðarkjörnum
sveitarfélagsins. Hér að neðan eru tíunduð þau íþróttafélög sem eru á annað
borð með vetrarstarf, en eins og gefur að skilja er ekki hægt að stunda allar
íþróttir yfir háveturinn. Fótbolti, körfubolti, glíma, blak, bocchia, handbolti,
taikwondo sund, skíði og skotfimi er meðal þess sem boðið verður uppá í
vetur.
Vestri
Sundfélagið Vestri ætlar að bjóða upp á öflugt
starf í vetur líkt og fyrri ár. Boðið verður upp á
sundskóla fyrir 4-6 ára börn sem hefur reynst
afar vel sem traustur grunnur. Þá verða reglubundnar æfingar fyrir alla aldurshópa. Félagið er
með 5 hópa auk sundskólans og æfa yngstu
hóparnir D (5-6 ára) og C (7-9 ára) 3svar sinnum í viku í um 45 mín til klukkustundar í senn. Þar er áframhaldandi kennsla í
gangi þar sem þau fá að kynnast öllum sundaðferðunum. Þá æfir silfurhópur
(9-10 ára) fimm sinnum í viku í 45 mín til klukkustundar í senn. Þar læra
krakkarnir að ná tökum á öllum sundaðferðunum og byrja að læra á æfingakerfi og þolsund. Blái hópurinn (10-14 ára) æfir undir sæmilega miklu álagi og
kynnist því að keppa á mótum viðsvegar um landið og hjá Gullhópnum (12 ára og eldri) fer fram afreksþjálfun. Nánari upplýsingar er hægt
að fá á vefslóðinni swim.is/vestri.
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Skíðafélag Ísfirðinga
Starf Skíðafélags Ísfirðinga er þegar farið á fullt
skrið og hafa börn 13 ára og eldri æft af kappi í
allt sumar, en þrekæfingar fyrir 12 ára og yngri
hefjast mánudaginn 25. Ágúst. Kristján Gunnar
Flosason og Stella Hjaltadóttir verða yfirþjálfarar
og munu ásamt öðrum reyndum þjálfurum sjá
um æfingar félagsins. Þá hefur landsliðsmaðurinn
Sævar Birgisson gengið til liðs við félagið og mun sjá um þjálfun eldri krakka í
norrænum greinum. Um leið og skíðasvæði Ísfirðinga opna verður boðið upp á
æfingar á gönguskíðum, svigskíðum og snjóbrettum. Einnig er stefnt að því að
bjóða upp á kennslu og æfingar fyrir fullorðna. Félagið gefur systkinum afslátt
ef tvö eða fleiri stunda æfingar hjá félaginu. Áhugasömum er boðið að mæta
á þrekæfingu og athuga hvernig þeim líst á, án þess að þurfa strax að skrá sig
og borga æfingagjöld. Nánari upplýsingar er hægt að fá á vefsíðu félagsins á
slóðinni snjor.is.
Skellur
Blakfélagið Skellur er búið að vera starfandi í
fjölda ára. Síðasta vetur var ákveðið að bjóða
upp á æfingar fyrir börn og unglinga á Ísafirði,
Suðureyri og Þingeyri og verður áframhald á
krakkablaki í vetur. Á Þingeyri er stefnt á að hafa
æfingar fyrir krakka í 1. til 8. bekk. Á Suðureyri
er stefnt á að hafa æfingar fyrir krakka í 1. til 10.
bekk. Á báðum stöðum verður skipt í eldri og
yngri hóp og æft tvisvar í viku. Á Ísafirði er stefnt á að halda úti æfingum
fyrir krakka í 3. til 7. bekk. Væntanlega verða 3. og 4. bekkur saman á
æfingum og 5.-7. bekkir
saman. Æfingar verða tvisvar í viku fyrir hvorn hóp. Þar sem mjög stutt er
liðið síðan að starf í yngri hópum hófst hefur félagið ekki enn sent krakkalið á
Íslandsmót. Aftur á móti hafa verið haldin nokkur innanfélagsmót og samæfingar fyrir alla blakkrakkana á Suðureyri, Þingeyri og Ísafirði. Í vetur er
stefnt að því að senda eitt eða fleiri lið á Íslandsmótið og einnig er vonast til
að hitta krakkablakara frá Snæfellsnesi til samæfinga. Í vetur verður kannað
hvort áhugi er á unglingablaki fyrir fólk á aldrinum 14-20 ára.
Í fullorðinsstarfinu er líka nóg um að vera. Væntanlega verða 2-3 æfingar í
viku á Ísafirði og ein á Suðureyri. Félagið mun í vetur halda úti kvennaliði í 3.
deild Íslandsmótsins í blaki líkt og á síðasta ári. Undanfarin ár hefur félagið
keppt á Öldungamóti Blaksambands Íslands sem Skellur hélt á Ísafirði í vor.
Þá tóku þrjú lið frá félaginu þátt, og er stefnt að því að senda ekki færri lið
á næsta Öldungamót sem haldið verður á Egilsstöðum og Seyðisfirði í maí á
næsta ári. Nánari upplýsingar má fá á vefslóðinni hsv.is/skellur.

Íþróttafélagið Ívar
Íþróttafélagið Ívar verður að venju með æfingar
í boccia og sundi í vetur og er áætlað að æfingar hefjist í byrjun september. Bocciaæfingarnar
hafa verið í íþróttahúsinu á Torfnesi á miðvikudögum og föstudögum milli klukkan 17 og 18,
en svo gæti farið að þær yrðu í íþróttahúsinu við
Austurvöll í vetur. Sundæfingarnar hafa verið á
mánudögum, miðvikudögum og laugardögum kl. 16. Þátttakendur í bocciaæfingum hafa verið frá 14 til 65 ára en iðkendur á sundæfingum hafa verið á
aldrinum 9 til 17 ára. Íþróttafélagið Ívar býður öllum sem áhuga hafa að kíkja
á æfingar félagsins. Nánari upplýsingar gefur Harpa Björnsdóttir formaður
Ívars í síma 863-1618.

Stefnir
Íþróttafélagið Stefnir á Suðureyri mun í vetur
bjóða upp á fótbolta- og körfuboltaæfingar, í það
minnsta. Þá stendur til að bjóða einnig upp á
fjölskyldutíma einu sinni í viku þar sem foreldrar og börn geta komið saman og stundað þær
íþróttir sem hugurinn girnist í hvert skipti. Nánari
upplýsingar má nálgast hjá Þorgerði Karlsdóttur
(dolla@snerpa.is, 899-9562) eða Sturlu Páli Sturlusyni (892-1688).

Skotíþróttafélag Ísafjarðarbæjar
Skotíþróttafélag Ísafjarðarbæjar er með aðstöðu
á félagssvæði sínu ofarlega í Dagverðardal í
Skutulsfirði. Þar verður opið í leirdúfuturna
félagsins á sunnudögum klukkan 14 þar til áhugi
dofnar og/eða þar til veginn uppá heiði
snjóar í kaf. 25 dúfu hringur í turnunum kostar
500 krónur fyrir félagsmenn en 1.000 krónur
fyrir aðra. Aldurstakmark er 15 ár, en ungmenni á aldrinum 15-18 ára þurfa
að hafa uppáskrifað leyfi frá forráðamönnum. Hægt er að kaupa leirdúfuskot
á staðnum. Þá verður félagið með æfingar fyrir mót í skíðaskotfimi sem haldið
verður um páskana og verða æfingarnar auglýstar þegar nær dregur.
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BÍ88
BÍ88 verður með 14 flokka í gangi í vetur.
Meistaraflokkur karla mun æfa á fullu sem fyrr
og munu leikmenn 2. flokks æfa með að hluta
eða öllu leyti. 3.-6. flokkar karla verða á 2-3
æfingum í viku þennan veturinn, væntanlega
tveimur innanhússæfingum og einni utanhúss.
2.-6. flokkur kvenna mun æfa 2-3 í viku, þar af
verða 2 inniæfingar en útiæfingar verða settar á í samráði við þjálfara. Síðasta
vetur var bryddað upp á þeirri nýjung að bjóða krökkum í 6. og 7. flokki að
fara á æfingar í beinu framhaldi af skólastarfinu. Gafst það afskaplega vel og
verður vonandi framhald þar á í vetur. Vonast er til þess að 7. flokkur kk/kvk
muni fara beint úr skóla og á æfingar milli kl. 13-14. Sömuleiðis munu 6.
flokkar kk/kvk hefja æfingar sem fyrst eftir að skóla lýkur eða um kl. 14. Áttundi flokkur stráka og stelpna mun síðan verða á einni æfingu í viku, væntanlega á laugardegi eða sunnudegi, tímasetning verður auglýst síðar. Þessi
flokkur 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.

Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar
Barna- og unglingastarf Körfuknattleiksfélags
Ísafjarðar hefur verið gríðarlega öflugt á
undanförnum árum og verður hvergi slegið af í
ár. Boðið verður upp á æfingar í fjórum aldursflokkum drengja í vetur og þremur aldursflokkum stúlkna. Þá verður íþróttaskóli KFÍ að öllum
líkindum áfram starfræktur í vetur. Kennari þar er Árni Heiðar Ívarsson og eru
nemendur á aldrinum 1-5 ára. Um er að ræða léttar leikfimiæfingar fyrir allra
yngstu börnin. Aðrir sem koma að þjálfun hjá félaginu eru Jóhann Waage,
Sigríður Guðjónsdóttir, Guðni Guðnason og Borce Ilievski, þjálfari meistaraflokks sem tekur einnig að sér þjálfun elstu drengjanna hjá félaginu. Allra
yngstu flokkar KFÍ æfa í íþróttahúsinu við Austurveg. Aðrir flokkar, þar með
talinn meistaraflokkur, æfa í íþróttahúsinu á Torfnesi á Ísafirði. Nánari upplýsingar um starf félagsins, æfingatöflur og annað, má nálgast á heimasíðunni
kfi.is eða hjá Guðna Guðnasyni í síma 660-5094.

Golfklúbburinn Gláma
Golfklúbburinn Gláma í Dýrafirði býður upp á
æfingar einu sinni í viku fyrir fólk á öllum aldri
í vetur. Æft verður klukkustund í senn, en ekki
hefur enn verið ákveðið hvar æfingarnar fara
fram. Helst koma til greina íþróttahúsið á Þingeyri og reiðhöllin að Söndum. Ekki er ætlunin að
vera með flokkaskiptar æfingar fyrst um sinn en
verði þátttaka nægileg verður málið endurskoðað. Ætlunin er, í samráði við
skólastjóra og bæjaryfirvöld, að efla fræðslu í Grunnskólanum á Þingeyri um
kosti golfíþróttarinnar þannig að hún geti orðið ein af þeim íþróttagreinum
sem verði hægt að nema við skólann.

Tennis- og badmintonfélag
Ísafjarðar (TBÍ)
Trimmarahópar hafa spilað í íþróttahúsinu á Torfnesi á mánudags-, þriðjudags- og fimmtudagskvöldum frá september til maí undanfarin ár. TBÍ
hefur ekki umráð yfir völlunum þannig að trimmarar hafa sótt um tíma til forstöðumanns íþróttahússins og greiða fyrir samkvæmt gjaldskrá
Ísafjarðarbæjar. Hafa þarf samband við forstöðumann íþróttahússins varðandi
lausa velli. Unglingastarf hefur verið á vegum félagsins þegar leiðbeinendur
hafa fengist. HSV hefur útvegað TBÍ einn völl fyrir unglinga á sama tíma og
trimmarar spila á þriðjudags- og fimmtudagskvöldum. Unglingar geta þá mætt
og spilað án gjaldtöku.

Ungbarnasund
Guðný Stefanía Stefánsdóttir íþróttafræðingur stendur fyrir ungbarnasundi í sundlaug
Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði. Yngstu íbúum
bæjarins verður skipt í tvo flokka eftir því hvort þeir
eru byrjendur eða lengra komnir. Byrjendanámskeið
verða á þriðjudögum klukkan 15 og föstudögum
klukkan 13 og framhaldsnámskeið verða á
þriðjudögum klukkan 15.45 og föstudögum klukkan 13.45. Námskeiðin hefjast
þriðjudaginn 23. september. Áhugasömum er bent á að hafa samband við
Guðnýju í síma 861-1072.
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Hörður
Knattspyrnufélagið Hörður var stofnað 27. maí
1919 og verður því nírætt næsta vor. Helstu
íþróttagreinar sem iðkaðar hafa verið á vegum
félagsins í gegnum tíðina eru knattspyrna, frjálsar íþróttir, skíði, sund, handknattleikur og glíma
en síðustu árin og næstkomandi vetur býður
félagið æsku Ísafjarðarbæjar að æfa glímu,
handbolta, taikwondo og hnefaleika. Æfingar í glímu verða fyrir 8 – 10 ára,
11- 13 ára og 14 ára og eldri, bæði stráka og stelpur. Þjálfarar verða Hermann
Níelsson og eldri glímumenn félagsins.
Æfingar í handbolta verða fyrir 14 – 15 ára og 16 – 18 ára stráka. Þjálfari
verður Steinþór Gunnarsson. Æfingar í Taikwondo verða fyrir 8 – 12 ára og 13
ára og eldri, bæði stráka og stelpur. Hjalti Leifsson þjálfar. Æfingar í hnefaleikum verða fyrir 14 – 15 ára og 16 ára og eldri en þar þjálfar Lárus Daníelsson. Allir flokkar æfa fyrir opinber mót svo sem meistaramót Íslands. Áhersla
er lögð á uppeldishlutverk félagsins, góðan félagsanda og öflugt foreldrastarf.
Formaður félagsins Hermann Níelsson gefur allar nánari upplýsingar í síma
861-3248, en einnig er hægt að líta á vefsíðu félagsins, hsv.is/hordur.
Íþróttafélagið Höfrungur
Íþróttafélagið Höfrungur á Þingeyri ætlar að
bjóða upp á krakkablak fjórum sinnum í viku
í vetur. Þar æfa krakkar á grunnskólaaldri og
þaðan af yngri undir styrkri leiðsögn þjálfara.
Íþróttaskóli Þingeyringa hefur notið mikilla vinsælda undanfarin ár og verður skólastarfinu fram
haldið á laugardögum í vetur. Þá verða æfingar
yngri og eldri flokka í knattspyrnu tvisvar í viku og blakæfingar einu sinni í
viku. Á sunnudögum býður Höfrungur upp á fjölskyldutíma í íþróttahúsinu þar
sem kynslóðunum býðst að koma saman og stunda þær íþróttir sem hugurinn
girnist í hvert skipti. Þrisvar í viku er boðið upp á þrekæfingar og lóðalyftingar
í íþróttahúsinu á Þingeyri. Stefnt er að því að halda veglegt Vestfjarðamót í
blaki í vetur með þátttöku landsliðsþjálfara. Nánari upplýsingar gefur
Sigmundur Þórðarson í síma 863-4235.
Íþróttafélagið Grettir
Íþróttafélagið Grettir á Flateyri stefnir að því að
gefa krökkum í bænum kost á að koma í íþróttahúsið að minnsta kosti einu sinni í viku og æfa
þar skemmtilegar íþróttir undir leiðsögn kennara.
Starfið verður nánar auglýst á Flateyri þegar
málin þróast.

Heilsuefling í Ísafjarðarbæ
Heilsuefling í Ísafjarðarbæ eru grasrótarsamtök
áhugafólks um almenna heilsueflingu í bæjarfélaginu. Frá stofnum samtakanna árið 2004
hefur verið unnið að margvíslegum verkefnum og
má þar nefna sjálfsstyrkingarnámskeið, reykingarvarnanámskeið, fyrirlestra næringrráðgjafa
og heilsufræðings, heilsumatarboð, meðgönguleikfimi, púttnámskeið, Fjallapassann ofl. Yfir vetrartímann eru reglulegir fundir
fyrsta þriðjudag hvers mánaðar og er öllum frjálst að mæta, hvort sem er til
að vinna að ákveðnum verkefnum eða til að koma á framfæri góðum hugmyndum eða ábendingum um eitthvað sem betur mætti fara í bæjarfélaginu
hvað varðar heilsueflingu eða aðbúnað til heilsueflingar. Oftar er þrýstingur frá
heilum hópi vænlegri til árangurs heldur en rödd eins einstaklings. Vetrarstarf
Heilsueflingar er ekki fullmótað þegar þetta er ritað en án efa verður sem fyrr
í boði fullt af skemmtilegum og heilsueflandi verkefnum fyrir alla aldurhópa.
Formaður Heilsueflingar í Ísafjarðarbæ er Sigríður Ragna Jóhannsdóttir og er
hægt að senda netskeyti til hennar á heilsueflingisafj@simnet.is

Annað félagsstarf
í Ísafjarðarbæ
Félag eldri borgara á Ísafirði
Félag eldri borgara á Ísafirði stendur fyrir margvíslegu félags- og íþróttastarfi á veturna. Í ár er
gert ráð fyrir því að íþróttaiðkun hefjist í byrjun
október. Reiknað er með því að sundleikfimi verði
á fimmtudagsmorgnum, en það verður nánar
auglýst síðar. Þá er stefnt að því að bjóða eldri
borgurum upp á leikfimitíma í íþróttahúsinu við
Austurveg á þriðjudögum. Félagsstarfið hefst á sama tíma og koma menn
saman hálfsmánaðarlega í safnarheimili Ísafjarðarkirkju þar sem til skiptis
verður spiluð félagsvist og bingó. Laugardaginn 20. september fá Ísfirðingar
góða gesti í heimsókn þegar Glóð, íþróttafélag eldri borgara í Kópavogi, sækir
bæinn heim. Meðlimir Glóðar og yngra íþróttafólk standa saman að íþróttasýningu í bænum. Þeim sem eru áhugasamir um félags- og íþróttastarf eldri
borgara í vetur er bent á að hafa samband við Halldór Hermannsson í síma
848-2388.
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Skátarnir
Skátafélagið Einherjar - Valkyrjan er rótgróið í
bæjarlífinu á Ísafirði. Það var stofnað á fyrri hluta
síðustu aldar og hefur staðið fyrir fjölbreyttu
og uppbyggjandi æskulýðsstarfi svo eftir hefur
verið tekið í bænum og víðar um land. Skátar
hittast vikulega á fundum og vinna í hópastarfi
að margþættum verkefnum, taka þátt í útilífi og
alþjóðlegu skátastarfi. Nokkrir aldursflokkar eru í skátastarfinu; drekaskátar
(7-9 ára), fálkaskátar (10-12 ára), dróttskátar (13-15 ára), rekkaskátar (16-18
ára) og róverskátar (19-22 ára). Yngsti hópurinn starfar mest í þéttbýli, lærir
að þekkja umhverfi sitt og rétt viðbrögð við hættum í daglegu lífi. Eftir því sem
á líður læra skátar að takast á við meira krefjandi verkefni. Eins og alkunna er
skipar útivist stóran sess í tilvist skáta sem byrja ungir að takast á við náttúruna. Skátastarfið verður nánar auglýst í skólum svæðisins í haust.
Tindar
Björgunarsveitin Tindar í Hnífsdal rekur öflugt
og skemmtilegt ungmennastarf ætlað fólki á
aldrinum 14 til 18 ára. Starfið er uppbyggilegt og
skemmtilegt og meðal annars er farið á æfingar í
snjóflóðabjörgun og sleða- eða bátsferðir. Segja
má að starfið sé tvíþætt, miði annars vegar að
því að skemmta ungmennunum en einnig að
því að skila þjálfuðu fólki upp í björgunarsveit Tinda. Fundir verða haldnir í
Tindahúsinu við Strandgötu í Hnífsdal á þriðjudögum klukkan 20 í allan vetur.
Nánari upplýsingar um starfið gefur Rúnar Páll Hólm í síma 865-0163.
Björgunarfélag Ísafjarðar
Unglingastarf Björgunarfélags Ísafjarðar fer fram
í Hafstjörnunni sem heldur fundi á hverju
fimmtudagskvöldi klukkan 20 yfir vetrarmánuðina. Þröstur Þórisson hefur umsjón með
starfi deildarinnar fyrir hönd Björgunarfélagsins.
Tilgangur Hafstjörnunnar er að bjóða upp á
skemmtilegt útivistarstarf með námsívafi fyrir
unglinga á Ísafirði, með það lokatakmark að sem flestir skili sér upp í björgunarsveitina þegar fram líða stundir. Meðferð slöngubáta, fjallaferðir, skyndihjálp, útilegur, aðstoð við hundahóp björgunarsveitar, námskeið og æfingar
eru meðal þess sem gert er í Hafstjörnunni. Þá er reglulega slegið á létta
strengi og haldin videó- og pizzakvöld.

Félagsmiðstöðvarnar í Ísafjarðarbæ
Ísafjarðarbær starfrækir fjórar félagsmiðstöðvar
innan marka sveitarfélagsins; á Ísafirði, Flateyri,
Suðureyri og Þingeyri. Í félagsmiðstöðvunum er
ungmennum á gagnfræðaskólaaldri boðið upp á
margvíslega afþreyingu
og fá þau að stórum
hluta að móta starfið sjálf. Sem dæmi um viðburði
sem boðið hefur verið upp á má nefna ljósmyndasamkeppni, söngvarakeppni, vegglistakennslu og að sjálfsögðu diskótekin sem hafa verið
óhemju vinsæl meðal unglinga um allt land svo
lengi sem elstu menn muna.
Engum þarf að leiðast
í félagsmiðstöðvunum og er aðbúnaður þar til
ýmissa leikja, hægt er að fara í pool, borðtennis og þar fram eftir
götunum. Þá hefur
verið innréttað hljóðver
í félagsmiðstöðinni á
Ísafirði svo áhugasamir
bílskúrsrokkarar þurfa
ekki að leita langt til að
taka upp sína fyrstu smelli.
Á sameiginlegri heimasíðu félagsmiðstöðvanna í
Ísafjarðarbæ, felagsmidstod.is, er að finna nánari upplýsingar um starfsemina,
myndir frá viðburðum og fleira. Opnunartímar í félagsmiðstöðvunum verða
sem hér segir í vetur:

Strætisvagnar

Ísafjarðarbær tó
félagsins, nærsv
sveitarfélagið up
vagnanna mikið
þéttbýliskjörnum
með 26. ágúst v

Ísafjörður
16:00-18:00 alla virka daga
19:30-22:00 mán og mið
19:30-23.00 föstudaga
Suðureyri
20:00-22:00 mán og mið
20:00-22:30 föstudaga
Flateyri
20:00-22:00 mán og mið
20:00-22:30 föstudaga
Þingeyri
20:00-22:00 mán og mið
20:00-22:30 föstudaga

Flateyri-Ísafjö
Frá Ísafirði kl. 1
Frá Flateyri kl. 1

Þingeyri-Flate
Frá Þingeyri kl. 0
Frá Flateyri kl. 0
Frá Ísafirði kl. 1

arbæ

Strætisvagnar í Ísafjarðarbæ

smiðstöðvar
firði, Flateyri,
öðvunum er
boðið upp á

Ísafjarðarbær tók á áramótum upp á því að bjóða öllum íbúum sveitarfélagsins, nærsveitamönnum, ferðamönnum og öðrum sem leið eiga um
sveitarfélagið upp á ókeypis strætisvagnaferðir. Við þetta jókst notkun strætisvagnanna mikið eins og gefur að skilja. Ísafjarðarbær er samsettur úr fimm
þéttbýliskjörnum og býður sveitarfélagið upp á akstur milli þeirra allra. Frá og
með 26. ágúst verður ekið eftir neðangreindu fyrirkomulagi:

ður þar til
, borðtenn-

um starfsemina,
unum verða

Holtahverfi-miðbærHoltahverfi
Pollgata – Holtahverfi kl.
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:30, 10:30, 12:05, 13:15,
14:00, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30
Holtahverfi – Pollgata kl.
07:15, 07:40, 08:15, 08:45,
09:45, 10:45, 12:45, 13:30,
14:15, 14:45, 15:45, 16:45,
17:45, 18:45
Hnífsdalur-ÍsafjörðurHnífsdalur
Pollgata-Hnífsdalur kl. 07:30,
08:00, 08:30, 09:00, 12.05,
13:15, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00
Hnífsdalur-Pollgata kl. 07:40,
08:15, 08:45, 09:15, 12:45,
13:30, 14:15, 15:15, 16:15,
17:15, 18:15
Suðureyri-ÍsafjörðurSuðureyri
Frá Ísafirði kl. 06.30, 15.00 og
18.00
Frá Suðureyri kl. 07.25, 15.30
og 18.30
Flateyri-Ísafjörður-Flateyri
Frá Ísafirði kl. 15.00 og 17.00
Frá Flateyri kl. 15.25 og 17.25 (panta þarf far í 17.25 ferðina)
Þingeyri-Flateyri-Ísafjörður-Flateyri-Þingeyri
Frá Þingeyri kl. 07.00 og 12.30
Frá Flateyri kl. 07.30 og 13.00
Frá Ísafirði kl. 16.00 og 18.00

Að lokum
Í þessum litla bæklingi, sem unninn er í samstarfi Ísafjarðarbæjar og Héraðssambands Vestfirðinga, hefur verið reynt að stikla á stóru í því viðamikla
íþrótta- og æskulýðsstarfi sem félög hér í bæ bjóða upp á. Það er von þeirra
sem standa að útgáfunni að vel hafi tekist til og íbúar séu upplýstari eftir
lesturinn. Seint verður fullkomlega upptalið allt það fórnfúsa starf sem unnið
er í þágu íþrótta- og æskulýðsmála í Ísafjarðarbæ og hefur því verið reynt að
einblína á skipulagða starfsemi sem hefur náð fótfestu á undanförnum árum
eða áratugum.
Auk alls þess sem þegar hefur komið fram er þess vert að minnast á kórastarf
bæjarbúa sem stendur í miklum
blóma. Þar má nefna gamalkunna
kóra eins og Sunnukórinn á Ísafirði og nýrri söngflokka eins og
Karlakórinn Erni, Golspelkór Vestfjarða, Kammerkórinn og
Vestfirsku valkyrjurnar.
Varla er hægt að upplýsa um
vetraríþróttir í bænum án þess að
minnast á skíðasvæði Ísfirðinga,
sem er af mörgum talið eitt hið
besta á landinu. Í raun skiptist
svæðið í tvennt, göngubrautirnar á
Seljalandsdal og svigskíðabrautirnar á Tungudal. Opnunartími svæðisins er að sjálfsögðu háður veðri og
vindum, en aðgerðir starfsmanna á sumrin og tilraunir þeirra til snjóföngunar
hafa nokkurn árangur borið þannig að sífellt minni snjó þarf til að boðlegt sé
að skíða. Fullsnemmt er þó að fara að lofa nokkrum sköpuðum hlut varðandi
opnunartíma svæðisins, en fullyrt skal þó að opið verður alla daga þegar
snjóalög leyfa.

