
Hvað er hægt
að gera í vetur

Upplýsingar fyrir íbúa um íþróttir og
tómstundir í Ísafjarðarbæ veturinn 2009-2010



Ágæti lesandi.

Nú þegar skólar eru að byrja aftur 
eftir sumarfrí og regla fer að komast 
á allt fjölskyldulíf er ekki úr vegi að 
skoða hvað hægt er að gera skemmti-
legt í frítíma sínum. Hér er samantekt 
á hluta af því skipulagða íþrótta- og 
tómstundastarfi sem í boði er í Ísa- 
fjarðarbæ. Til viðbótar þessu er 
auðvitað mikil gróska í fjölmörgum 
félagasamtökum, kórastarfi og fleiru. 

Ég hef ekki verið feimin við að 
dásama það umhverfi sem við höfum 
hér í Ísafjarðarbæ og þá möguleika 

sem fjölskyldan hefur til að stunda hreyfingu og útivist saman með litlum 
tilkostnaði. Má þar enn og aftur minna á göngustíga, sparkvelli, göngu-
leiðir og að í Ísafjarðarbæ er enn frítt fyrir börn í sund. Enn eina para-
dís eigum við þó sem við notum aðallega á veturna en það eru dalirnir 
tveir. Skíðasvæði okkar Ísfirðinga er eitt það flottasta á landinu og við 
erum heppin að hafa það hér rétt við bæjardyrnar. Ísafjörður hefur verið 
þekktur sem skíðabær þar sem allir kunna á skíði og fjölskyldan fer 
saman að renna sér og drekkur saman nesti úti eða inni í skálum allt eftir 
því hvernig viðrar eða stemmingin er.

Ég vil hvetja fjölskyldur til að fara saman á skíði í vetur og njóta hollrar 
útiveru og hreyfingar í þeim frábæra félagsskap sem fjölskyldan er.

Með kveðju,
Margrét Halldórsdóttir,
íþrótta- og tómstundafulltrúi Ísafjarðarbæjar-

Kveðja frá íþrótta- og tómstundafulltrúa Opnunartímar sundlauga í Ísafjarðarbæ

Sundhöll Ísafjarðar
Mán-fös: 07:00-08:00

og 19:00-21:00
Lau-sun: 10:00-15:00

Flateyrarlaug
Mán, þri, fim: 16:00-19:00

Lau: 13.15-18.00
Mið, fös, sun: Lokað

Þingeyrarlaug
Mán, þri, mið: 08.15-11:30

og 16:00-19:30
Fim: 08.15-11.30

og 16:00-21:00
Sun: 11:00-17:00

Fös, lau: Lokað

Suðureyrarlaug
Þri, mið, fim: 16:00-19:00

Sun: 14:00-18:00
Mán, fös, lau: Lokað

Sundlaugar í Ísafjarðarbæ eru fjórar; á Þingeyri, Flateyri, Suðureyri og 
Ísafirði. Ein gjaldskrá gildir fyrir allar laugarnar. Verð fyrir 16 ára og 
eldri er 400 krónur, en hægt er að kaupa 10 miða afsláttarkort á 3.080 
kr., 30 miða kort á 7.540 kr. eða árskort á 28.600 kr. Kortin má nota í 
öllum fjórum laugunum. Sem fyrr er ókeypis í sund fyrir börn og unglinga 
að 16 ára aldri. Athugið að börn 8 ára og yngri þurfa að hafa fylgd 
einhvers sem er 14 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar um laugarnar, sem og fréttir af starfseminni, er hægt 
að nálgast á heimasíðu Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.is. Þar er einnig 
hægt að fá upplýsingar um starfsemi þeirra fimm íþróttahúsa sem starf-
rækt eru í fjórum byggðarkjörnum
Ísafjarðarbæjar.
Í vetur verða laugarnar opnar eins og hér 
segir:
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Sundlaugar



Íþróttafélagið Ívar

Íþróttafélagið Ívar verður að venju með 
æfingar í Boccia og sundi í vetur og er 
áætlað að æfingar hefjist í byrjun sept-
ember. Bocciaæfingarnar hafa verið í 
íþróttahúsinu á Torfnesi á miðvikudögum 
og föstudögum milli kl. 17 og 18, en svo 
gæti farið að þær yrðu í íþróttahúsinu 
við Austurvöll í vetur. Þátttakendur í 
bocciaæfingunum hafa verið frá 14 til 

65 ára. Sundæfingar verða þrisvar í viku og hafa iðkendur á þeim verið 
á aldrinum 9 til 18 ára. Íþróttafélagið Ívar býður öllum sem áhuga hafa 
að kíkja á æfingar félagsins. Nánari upplýsingar gefur Harpa Björns- 
dóttir í síma 863-1618.

Tónlistarskóli Ísafjarðar

Tónlistarskóli Ísafjarðar er starfræktur á 
Ísafirði, Suðureyri, Flateyri og Þingeyri. 
Nemendur eru á fjórða hundrað en kenn-
arar um 20 talsins af ýmsum þjóðernum. 
Námsframboð er afar fjölbreytt og 
kennt er á flest algeng hljóðfæri auk 
kennslu í einsöng og tónfræði. 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. Nem- 
endur í 1.-7. bekkjum Grunnskólans á Ísafirði geta sótt spilatíma á skóla-
tíma eftir ákveðnum reglum. Skólinn stendur fyrir fjölbreyttum skólatón-
leikum og nemendur í efstu bekkjum grunnskólanna og menntaskólanemar 
fá tónlistarnámið metið sem valeiningar.
Skrifstofa skólans verður opin frá og með 19. ágúst en þar eru ýmis 
hljóðfæri til sýnis. Ritari skólans, Sigrún Viggósdóttir, veitir nánari upp-
lýsingar í símum 456-3925 og 456-3926 og tekur á móti fyrirspurnum í 
tölvupósti á ritari@tonis.is.

Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar var 
stofnaður árið 1993 og er uppbygg-
ing hans miðuð við að veita almenna 
fræðslu á sviði myndlistar, leiklistar, tón-
listar 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 og söng, byrjenda- og framhaldsnámskeið í vinnukonu-
gripum, ýmis myndlistarnámskeið, leirlistarnámskeið, hönnunarnámskeið 
og jóganámskeið, kennslu í dansi frá 4 ára aldri og jassballet fyrir ung-
linga og fullorðna.

Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar
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Ívar - Skellur

Á komandi vetri mun félagið bjóða 
upp á krakkablak á Ísafirði og Suður-
eyri.  Á Suðureyri verða æfingar fyrir 
krakka í 2. til 10. bekk en á Ísafirði  fyrir 
krakka í 3. til 8. bekk. Á báðum stöðum 
verður skipt í eldri og yngri hóp og æfir 
hvor hópurinn tvisvar í viku. Haldin eru  
innanfélagsmót og samæfingar fyrir 
alla blakkrakkana á Suðureyri, Þingeyri 

og Ísafirði með reglulegu millibili auk þess sem stefnt er á Íslandsmót.
Hjá fullorðnum verða æfingar þrisvar í viku á Ísafirði.  Félagið tekur þátt 
í þriðju deild kvenna í blaki auk þess sem æft er í karla- og kvennaflokki 
fyrir Öldungamót BLÍ sem haldið verður í Mosfellsbæ næsta vor.
Frekari upplýsingar má fá á heimasíðu félagsins, http://hsv.is/skellur

Blakfélagið Skellur

Á haustönn verður leiklistarnámskeið fyrir unglinga 13 – 15 ára. Nem-
endur munu taka þátt í að semja leikrit, sem sýnt verður í janúar. Nánari 
upplýsingar má fá á vefsíðunni edinborg.is eða í síma 456-5444.



BÍ88

BÍ88 verður með 14 flokka í gangi í 
vetur, frá meistaraflokki karla niður í 8. 
flokk stráka og stelpna. Meistaraflokkur 
karla mun æfa á fullu sem fyrr og munu 
leikmenn 2. flokks æfa með að hluta 
til eða öllu leyti. 3.-6. flokkar karla 
og kvenna verða á 2-3 æfingum í viku 
þennan veturinn. Æfingar í 7. og 8. 
flokki eru aðeins öðruvísi, 7. flokkur æfir 

tvisvar en 8. flokkur einu sinni. Þessi flokkur er ætlaður krökkum sem eru 
á næstsíðasta og síðasta ári í leikskóla og er þar lögð áhersla á hreyfi-
þroska og almenna líkamsrækt en þó mest rækt lögð við boltaleiki. 
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 og 14. Sömuleiðis munu 6. flokkar kk/kvk hefja æfingar sem fyrst eftir 
að skóla lýkur eða um kl. 14. Upplýsingar um æfingar og annað starf 
félagsins verður að finna á heimasíðu þess, www.hsv.is/bi.

Sundfélagið Vestri

Sundfélagið Vestri býður upp á sund-
skóla fyrir börn 4 til 6 ára og skipu-
lagðar sundæfingar fyrir börn frá 6 ára 
og upp úr. Mikið félagslíf er í kringum 
sundið og er farið reglulega í æfinga- 
og keppnisferðir bæði hér heima sem 
og um land allt. Reynt er að samræma 
áhuga og afreksþjálfun og reynt að 
koma til móts við markmið hvers og eins. 

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu félagsins www.hsv.is/vestri og 
hjá Benedikt Sigurðssyni yfirþjálfara í síma 690-2303.

Íþróttafélagið Stefnir á Suðureyri mun 
í vetur bjóða upp á fótbolta- og frjáls-
íþróttaæfingar. Fjölskyldutími verður í 
íþróttahúsinu einu sinni í viku þar sem 
foreldrar og börn geta komið saman og 
stundað þær íþróttir sem hugurinn girnist 
í hvert skipti. Þá er einnig stefnt að 
íþróttaskóla fyrir yngstu börnin. Nánari 
upplýsingar má nálgast hjá Þorgerði 

Karlsdóttur (dolla@snerpa.is, 899-9562).

Iþróttafélagið Stefnir, Suðureyri
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BÍ88 - KFÍ

Barna- og unglingastarf KFÍ verður 
áfram með miklum blóma. Boðið verður 
upp á æfingar fyrir 6-9 ára í íþrótta-
húsinu við Austurveg og fyrir 10-18 ára 
á Torfnesi. Yfirþjálfari félagsins er Borce 
Ilievski en með honum munu starfa góðir 
menn s.s. gamla kempan Guðni Guðna-
son. Þá mun KFÍ líkt og síðustu ár vera 
með íþróttaskóla fyrir börn 1-5 ára. Um 

er að ræða léttar leikfimiæfingar fyrir allra yngstu börnin og er það Árni 
Heiðar Ívarsson sem stýrt hefur þessum skóla. Nánari upplýsingar um starf 
félagsins, æfingatöflur og annað, má nálgast á heimasíðunni kfi.is og hjá 
Guðna Guðnasyni í síma 660-5094.

Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar

Kvennaleikfimi Guðríðar og Rannýjar

Styrkjandi og liðkandi leikfimi fyrir 
konur á öllum aldri þar sem áhersla er 
lögð á þol, þrek og liðleika. Kennt er í 
íþróttahúsinu við Austurveg mánudaga 
og fimmtudaga. Nánari upplýsingar í 
síma 456-3035 eða 456-3696.



Hörður

Íþróttafélagið Hörður býður íbúum 
Ísafjarðarbæjar upp á að æfa ýmsar 
íþróttagreinar næsta vetur. Um er að 
ræða glímu, júdó og taikwondo fyrir 
8 ára og eldri, handbolta fyrir 10 ára 
og eldri og hnefaleika fyrir 16 ára 
og eldri. Hermann Níelsson formaður 
félagsins mun hafa yfirumsjón með 
þjálfun en aðalþjálfari í glímu verður 

Brynjólfur Rúnarsson. Í handboltanum verður það Maron Pétursson og 
í hnefaleikunum Lárus Daníelsson en fleiri munu einnig koma að þjálfun 
í vetur. Allar deildir félagsins æfa fyrir opinber mót s.s. meistaramót 
Íslands. Hægt er að fá nánari upplýsingar hjá formanni félagsins í síma 
861-3248 eða á heimasíðu félagsins, hsv.is/hordur.
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Ungbarnasund

Guðný Stefanía Stefánsdóttir íþrótta-
fræðingur stendur fyrir ungbarnasundi 
í sundlaug Fjórðungssjúkrahússins á Ísa-
firði. Yngstu íbúum bæjarins verður skipt 
í tvo flokka eftir því hvort þeir eru byrj-
endur eða lengra komnir. Áhugasömum 
er bent á að hafa samband við Guðnýju 
í síma 861-1072.

Hestamannafélagið Stormur, Vestfjörðum

Stormur mun í vetur bjóða upp á 
reiðnámskeið fyrir börn á grunnskóla-
aldri í reiðhöllinni að Söndum í Dýra-
firði. Námskeiðin verða eftir áramót, 
í mars og/eða apríl, nánari tíma- 
setningar verða auglýstar á vef Storms, 
http://stormur.123.is þegar nær dregur. 
Farið verður í undirstöðuatriði hesta-
mennskunnar. Nánari upplýsingar gefur 

Nanna Björk Bárðardóttir, formaður Storms.

Skíðafélag Ísfirðinga

Starf Skíðafélags Ísfirðinga er að fara 
af stað aftur eftir sumarfrí. Ungling-
arnir hafa æft vel í sumar en þrek- 
æfingar fyrir 12 ára og yngri hefjast 
1. september. Kristján Gunnar Flosason 
og Stella Hjaltadóttir verða áfram yfir-
þjálfarar og munu ásamt öðrum reyndum 
þjálfurum sjá um æfingar félagsins.
Um leið og skíðasvæði Ísfirðinga opnar 

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 að tvö eða fleiri stunda æfingar. Áhuga-
sömum er boðið að mæta á þrekæfingu og athuga hvernig þeim líst á, án 
þess að þurfa strax að skrá sig og borga æfingagjöld. Einnig á félagið 
gönguskíði fyrir börn til að lána ef einhverjir vilja prófa gönguæfingar 
áður en fjárfest er í eigin búnaði.
Nánari upplýsingar er hægt að fá á vefsíðu félagsins á slóðinni snjor.is.

Íþróttafélagið Grettir, Flateyri

Á Flateyri starfar Íþróttafélagið 
Grettir og í vor var kosin þar ný stjórn 
sem vænst er mikils af. Vetrarstarfið er 
ekki orðið fastmótað en stefnt er að fjör-
ugu starfi í vetur. Starfið verður auglýst 
á Flateyri þegar dagskrá er orðin 
klár. Nánari upplýsingar gefur Björn R. 
Gunnarsson í síma 861-2276.



Riddarar Rósu

Riddarar Rósu bjóða upp á hlaupaþjálf-
un allt árið og í vetur munu þeir hittast 
2svar sinnum í viku auk þess að fá hlaupa- 
prógram frá þjálfara riddaranna, 
Mörthu  Ernstsdóttur. Æfingarnar verða 
í formi hlaup- og þrekæfinga auk 
liðleikaæfinga. Ekki er komið á  hreint 
hvenær æfingarnar verða en þær upp-
lýsingar verða á heimasíðu riddaranna, 

www.oshlid.is, þegar nær dregur. Allir 15 ára og eldri velkomnir, vanir 
jafnt sem óvanir. Árgjald riddaranna er 18.000 krónur en hægt er að 
velja um að greiða allt árið eða hálft ár.
Engin skráning nauðsynleg, bara mæta í hlaupaskónum með góða 
skapið.
Frjálsar íþróttir

Jón Halldór Oddsson verður með 
æfingar í frjálsum íþróttum í vetur. Frjáls-
ar eru svo skemmtilegar því að þær 
henta öllum, allir geta fundið eitthvað 
við sitt hæfi og þær styrkja líka aðrar 
íþróttagreinar. Nánari upplýsingar má 
fá hjá Jóni í síma 692-7002.

Ljósið þitt

Yoga- og meðferðarstöð í hjarta 
bæjarins. Ýmislegt í boði, m.a. 
meðgönguyoga, yoga fyrir stúlkur 
13-16 ára, opnir yogatímar og 
margt fleira. Stöðin er til húsa að Silfur- 
götu 5. Nánari upplýsingar má finna á 
www.ljosyoga.is
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Höfrungur, Þingeyri

Íþróttafélagið Höfrungur á Þingeyri 
ætlar að bjóða upp á krakkablak fjórum 
sinnum í viku í vetur. Þar æfa krakkar 
á grunnskólaaldri undir styrkri leiðsögn 
þjálfara. Íþróttaskóli Þingeyringa hefur 
notið mikilla vinsælda undanfarin ár 
og verður skólastarfinu fram haldið á 
laugardögum í vetur. Þá verða æfing-
ar 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.
Stefnt er að því að æfingar verði í RINGO að minnsta kosti einu sinni í 
viku. 
Nánari upplýsingar gefur Sigmundur Þórðarson í síma 863-4235.

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 báts-
ferðir. Segja má að starfið sé tvíþætt, 
miði annars vegar að því að skemmta 
ungmennunum og hins vegar 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. Mikið og gott samstarf er við unglingadeildir í nágrenninu. Nánari 
upplýsingar um starfið gefur Rúnar Páll Hólm í síma 865-0163.

Höfrungur - Tindar



Björgunarfélag Ísafjarðar

Unglingastarf Björgunarfélags Ísa-
fjarðar fer fram í Hafstjörnunni sem 
heldur fundi á hverju fimmtudagskvöldi 
klukkan 20 yfir vetrarmánuðina. Þröstur 
Þórisson hefur umsjón með starfi deild-
arinnar 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.

Skátarnir

Skátafélagið Einherjar - Valkyrjan er 
rótgróið í bæjarlífinu á Ísafirði. Það 
var stofnað á fyrri hluta síðustu aldar 
og hefur staðið fyrir fjölbreyttu og upp-
byggjandi 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 alþjóð-

legu 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.
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Félag eldri borgara á Ísafirði

Félag eldri borgara á Ísafirði stendur 
fyrir margvíslegu félags- og íþrótta-
starfi á veturna. Í ár er gert ráð fyrir 
því að íþróttaiðkun hefjist í byrjun 
október. Reiknað er með því að sund-
leikfimi verði í vetur en það verður 
nánar auglýst síðar. Þá er stefnt að því 
að bjóða eldri borgurum upp á leikfimi-
tíma í íþróttahúsinu við Austurveg og svo 

tíma í íþróttahúsinu á Torfnesi fyrir boccia og aðrar íþróttir sem taka 
meira pláss. Félagsstarfið hefst á sama tíma og koma menn saman hálfs-
mánaðarlega í safnaðarheimili Ísafjarðarkirkju þar sem til skiptis verður 
spiluð félagsvist og bingó. Nú eru eldriborgarar líka farnir að nota nýja 
púttvöllinn mikið og þar eru mót fyrir eldriborgara af og til. 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.

Félag eldri borgara á Ísafirði - félagsmiðstöðvar

Félagsmiðstöðvar Ísafjarðarbæjar

Starf félagsmiðstöðvanna verður með svipuðu sniði og síðasta vetur. Þar 
er unglingum boðið upp á margvíslega afþreyingu og fá þau að stórum 
hluta að móta starfið sjálf í samráði við starfsmenn.
Umsjónarmaður félagsmiðstöðvarinnar á Ísafirði er María Rut Kristins- 
dóttir. Á Suðureyri er það Einar Ómarsson sem 
stýrir starfinu, á Flateyri Smári Eiríksson og á 
Þingeyri Daðey Arnborg Sigþórsdóttir. Opnu-
nartímar í félagsmiðstöðvum verða sem hér 
segir í vetur:
Ísafjörður
9:00-13:00 og 16:00-18:00 alla virka daga
19:30-22:00 mánudaga og miðvikudaga
19:30-23:00 föstudaga
Suðureyri, Flateyri og Þingeyri
20:00-22:00 mánudaga og miðvikudaga
20:00-22:30 föstudaga



Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar - dalirnir tveir

Skíðasvæði okkar býður upp á marga 
möguleika og ættu allir að geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi í dölunum tveimur. 
Á Seljalandsdal er paradís gönguskíða-
mannsins og er þar nánast alltaf opið 
þegar viðrar til útivistar. Troðnar eru 
brautir í ýmsum vegalengdum allt frá 
2,5 km hring upp í 50 km hring en í 
honum er keppt í einni elstu skíðagöngu 

landsins, Fossavatnsgöngunni, sem fer næst fram 1. maí 2010. Þá er einnig 
hægt að ganga utan brautar og njóta þeirrar gríðarlegu náttúrufegurðar 
sem svæðið okkar hefur upp á að bjóða. 
Á skíðasvæðinu í Tungudal eru fjölbreyttar brekkur við allra hæfi. Í dal-
botninum er barnalyfta fyrir þá sem eru að taka fyrstu beygjurnar. Ofan 
við barnalyftuna tekur svo Sandfellslyftan við og eru þar mjúkir en brattir 
hjallar sem aðeins eru troðnir að hluta, þannig að auðvelt er að skíða utan 
brauta. Innar í dalnum er svo Miðfellslyftan með fjölbreyttum troðnum og 
ótroðnum brekkum fyrir alla fjölskylduna.
Í Tungudal er troðinn gönguhringur á golfvellinum og um skógræktina 
þegar snjóalög leyfa. 
Snjóbrettin eru að sjálfsögðu ekki skilin útundan. Ef aðstæður leyfa búa 
starfsmenn til stökkpalla, bordercross brautir og fleira í Tungudal til að 
stytta brettaköppum stundir. 
Svartasta skammdegið á ekki að stoppa skíðaþyrsta íbúa Ísafjarðar- 
bæjar því á báðum svæðunum er möguleiki á að skíða eða ganga í 
ljósum. Þá hefur aðgangseyrir að svæðunum verið sérlega hagkvæmur, 
sérstaklega fyrir börn, og er að sjálfsögðu hagkvæmast að kaupa árs-
kort. Þarna geta börn verið að leik heilu og hálfu dagana í hollri hreyfingu 
og útiveru.
Opnunartími skíðasvæðisins ræðst af snjóalögum. Upplýsingasími 
svæðisins er 878-1011 en einnig er hægt að fá nánari upplýsingar í 
gegnum heimasíðu Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.is.

Pollgata-
Holtahverfi:
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:
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

Miðbær - Holtahverfi

Pollgata-
Hnífsdalur:
07:30
08:00
08:30
09:00
12:05
13:15
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Hnífsdalur-
Pollgata:
07:40
08:15
08:45
09:15
12:45
13:30
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15

Miðbær - Hnífsdalur

Ísafjörður-
Suðureyri:
06.30
15.05
18.00

Suðureyri-
Ísafjörður:
07.25
15.30
18.30

Ísafjörður - Suðureyri

Flateyri-
Ísafjörður:
07.30
13.00

Ísafjörður-
Flateyri:
15.05
18.00

Flateyri - Ísafjörður

Þingeyri-
(Flateyri)-
Ísafjörður
06.55
12.30

Ísafjörður-
(Flateyri)-
Þingeyri
15.05
18.00

Þingeyri - Ísafjörður

 Strætisvagnar Ísafjarðarbæjar Strætisvagnar Ísafjarðarbæjar

Strætisvagnar Ísafjarðarbæjar verða á ferðinni alla virka daga í vetur. 
Áætlunin gildir frá og með 26. ágúst til 8. júní.
Verð í vagnana eru eftirfarandi: Fullorðnir: 280 kr., börn: 100 kr., elli- og 
örorkulífeyrisþegar: 170. kr. Grunnskólabörn ferðast gjaldfrjálst í og úr 
skóla. 25 miða afsláttarkort eru seld um borð í vögnunum og á skrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar. Þau kosta: Fullorðnir: 5.250 kr., börn: 1.850 kr., elli- og örorkulíf-
eyrisþegar: 3.000 kr.
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Íþróttafatnaður, sá besti?

Láttu sjá þig í verslun okkar!

Núpur ehf. Skeiði 1, 400 Ísafjörður, 456 3114, www.nupur.is

Perform jakki
Kr. 15.900,

Perform jakki
Kr. 15.900,

Perform bolur
Kr. 5.900,

Perform bolur
Kr. 5.900,


