
Íþrótta- og tómstundastarf í 
Ísafjarðarbæ veturinn 2015-2016

Upplýsingarit fyrir
börn og fullorðna



Sundlaugar í Ísafjarðarbæ eru fjórar; á 
Þingeyri, Flateyri, Suðureyri og Ísafirði. 
Ein gjaldskrá gildir fyrir allar laugarnar. 
Verð fyrir 18 ára og eldri er 570 krónur, 
en hægt er að kaupa 10 miða afsláttarkort 
á 4.550 kr., 30 miða kort á 10.442 kr. eða 
árskort á 16.000 kr. Verð fyrir börn 6-17 
ára og aldraða/öryrkja er 290 krónur, 
10 miða kort kostar 2.275, 30 miða kort 
kostar 5.237 og árskort 3.000. Kortin má 
nota í öllum fjórum laugunum og árskort-
in má líka nota í Sundlaug Bolungarvíkur. 
Athugið að börn 10 ára og yngri þurfa að 
hafa fylgd einhvers sem er 15 ára eða eldri. 

Gjaldskrá sundlauga er uppfærð um 
áramót og er fólk beðið um að fylgjast 
með á heimasíðu Ísafjarðarbæjar, www.
isafjordur.is, þar sem nálgast má nánari 
upplýsingar um laugarnar. Þar er einnig 
hægt að fá upplýsingar um starfsemi þeirra 
fimm íþróttahúsa sem starfrækt eru í 
byggðarkjörnum Ísafjarðarbæjar. 
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Sundhöll Ísafjarðar
Mán-fös: 07.00-08.00 

og 18.00-21.00 
Lau-sun: 10.00-17.00

Flateyrarlaug
Þri, mið, fim: 13.00-19.00 

Lau, sun: 13.00-16.00 
Mán og fös: Lokað 

Þingeyrarlaug
Mán - fim: 08.00-10.00 

og 17.00-20.00 
Fös: 08.00-10.00 

Lau: Lokað
Sun: 10.00-16.00 

Suðureyrarlaug
Þri - fös: 16.00-19.00

Lau, sun: 10.00-15.00
Mán: Lokað

Opnunartími sundlauga í 
Ísafjarðarbæ í vetur

Íþróttir- og tómstundir
2. tölublað, 8. árgangur
Útgefandi: Ísafjarðarbær
Sími: 450-8000
Veffang: www.isafjordur.is
Netfang: postur@isafjordur.is
Ritstjórn: Esther Ósk 
Arnórsdóttir
Umbrot: Hálfdán Bjarki 
Hálfdánsson
Prentun: Gúttó
Forsíðumynd: SJS

Félagsmiðstöðvar 
Ísafjarðarbæjar

Starf félagsmiðstöðvanna verður með 
svipuðu sniði og undanfarna vetur. Þar 
er unglingum boðið upp á margvís-
lega afþreyingu og fá þau að stórum 
hluta að móta starfið sjálf í samráði 
við starfsmenn. Félagsmiðstöðvarn-
ar reyna að gera eitthvað saman 
yfir veturinn og eru allir velkomnir í 
hvaða félagsmiðstöð sveitarfélags-
ins sem er þó hún sé ekki í þeirra 
byggðarkjarna. Haldin eru böll og söng-
vakeppnir, stelpukvöld, strákakvöld, 
spilakvöld, draugakvöld, sundlaugar-
partý, metakvöld og bíókvöld svo fátt 
eitt sé nefnt.
Forstöðumaður félagsmiðstöðvanna 
er Esther Ósk Arnórsdóttir og er hægt 
að ná í hana í síma 450-8052 á opn-
unartíma félagsmiðstöðvarinnar á 
Ísafirði.
Opnunartímar í félagsmiðstöðvum 
verða sem hér segir í vetur:
Ísafjörður
12:30-16:00 alla virka daga
19:30-22:00 mánud. og miðvikud.
19:30-23:00 föstudaga
Suðureyri:
20:00-22:00 mánud. og miðvikud.
20:00-22:30 föstudaga
Flateyri:
20:00-22:00 þriðjud. og fimmtud.
Þingeyri:
20:00-22:00 mánud. og miðvikud.
20:00-22:30 föstudaga

Heilsdagsskóli – Dægradvöl

Dægradvöl er heilsdagsskóli sem 
starfræktur er á Ísafirði. Hún hefur 
aðstöðu á efri hæð Sundhallarinn-
ar að Austurvegi 9. Dægradvöl er 
einkum ætluð nemendum 1. og 2. 
bekks, en ef aðstæður leyfa komast 
eldri nemendur líka að. Starfsmenn 
Dægradvalar passa upp á að senda 
nemendur í tónlistartíma, íþróttatíma 
og allar þær tómstundir sem börnin 
stunda utan Dægradvalar. Reglulega 
er farið á bæjarbókasafnið og í göngu-
ferðir en að öðru leyti eru börnin við 
frjálsan leik, föndur, spil o.fl. ýmist 
úti eða inni.
Anna Margrét Sigurðardóttir er 
umsjónarmaður og sér um skráningu. 
S: 450-8059 – póstfang: daegradvol@
isafjordur.is.

Íþróttaskóli HSV

Íþróttaskóli Héraðssambands Vest-
firðinga (HSV) verður starfræktur 
í vetur og mun HSV í samstarfi við 
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aðildarfélög sjá um þjálfun í skólan-
um. Íþróttaskólinn er fyrir börn í 1.-
4. bekk grunnskóla og verður hann 
í boði á Ísafirði, Suðureyri, Flateyri 
og Þingeyri. Íþróttaskóli HSV mun 
leggja áherslu á grunnþjálfun barna 
og þjálfun í flestum þeim íþróttagrein- 
um sem í boði eru á eldri stigum 
aðildarfélaga HSV. Frekari upplýsing-
ar um skólann eru á heimasíðu hans, 
hsv.is/ithrottaskoli.
Verð á haustönn er 7.000 kr. og 8.750 
kr. á vorönn, eða sem nemur 1.750 
kr. á mánuði óháð því hversu margar 
greinar iðkandinn stundar.
Markmið skólans eru:
• Að fá sem allra flest börn til að 

iðka íþróttir
• Að fyrstu kynni barna af íþrótta-

iðkun verði jákvæð
• Að börn fái að kynnast sem flest-

um íþróttagreinum
• Að auka gæði þjálfunar
• Að lækka kostnað heimila við 

íþróttaiðkun barna
• Að auka grunnþjálfunarhluta æf-

inga, almenna hreyfingu, hreyfi-
þroska og hreyfigetu

KFÍ

Vetrarstarf Körfuknattleiksfélags Ísa-
fjarðar hefst af fullum krafti í byrjun 
september. Félagið teflir fram meist-
araflokki karla í 1. deild og fara æf-
ingar fram í íþróttahúsinu á Torfnesi. 
Hjá yngri flokkum félagsins verður 

boðið upp á fjölbreyttar, skemmti-
legar og krefjandi æfingar fyrir börn 
allt frá fjögurra ára aldri, jafnt stelp- 
ur sem stráka, og verður valinn 
þjálfari í hverjum hópi. Æfingar eldri 
iðkenda fara fram í íþróttahúsinu á 

Torfnesi en yngstu iðkendurnir æfa í 
íþróttahúsinu að Austurvegi.
KFÍ leggur metnað í að halda vel 
utan um iðkendur sína og skapa góða 
umgjörð um körfuknattleiksíþróttina 
í sveitarfélaginu. Stefnan er sett á 
íþróttamót við hæfi hvers æfingahóps 
og má þar nefna Íslandsmótaraðir í 
eldri flokkum og minniboltamót á 
borð við Nettómótið í Reykjanesbæ í 
yngri flokkum.
KFÍ stendur einnig fyrir metnaðar-
fullum körfuboltabúðum á Ísafirði í 
byrjun júní ár hvert. Þjálfararnir eru 
í fremstu röð, jafnt innlendir sem er-
lendir, og iðkendur koma víðsvegar að 
af landinu. Óhætt er að fullyrða að 
þetta sé glæsilegustu körfuboltabúðir 
sem haldnar eru hér á landi. Búðirnar 
eru ætlaðar iðkendum á aldrinum 10-
16 ára.

KFÍ býður að vanda upp á íþróttaskóla 
fyrir börn á aldrinum 2-5 ára í umsjón 
Árna Heiðars Ívarssonar íþróttakenn-
ara. Æft er í íþróttahúsinu á Torfnesi 
á laugardagsmorgnum. Árni Heiðar 
veitir allar frekari upplýsingar í síma 
895-9241.
Æfingatöflur KFÍ og ýmsar nytsamar upp-
lýsingar verða aðgengilegar á heima- 
síðu félagsins, kfi.is, í byrjun sep-
tember auk þess sem senda má fyrir-
spurnir til Birnu Lárusdóttur, formanns 
barna- og unglingaráðs, á netfangið 
bil@snerpa.is.
Einnig má finna ýmsan fróðleik á 
Facebook – KFÍ yngri flokkar.

TBÍ

HSV hefur útvegað Tennis- og badmin-
tonfélagi Ísafjarðar einn völl til ráðstöf- 
unar fyrir unglinga í íþróttahúsinu á 
Torfnesi á Ísafirði. Tímasetningin er 
á sama tíma og trimmarar, sem eru á 
eigin vegum, eru að spila í húsinu, eða 
frá 21:00 - 22:40 á þriðjudögum og 
19:40 - 21:20 á fimmtudögum. Þessar 
tímasetningar gætu mögulega breyst, 
en nánari upplýsingar gefur Guðmund-
ur í síma 893-0436. Æfingar standa frá 
miðjum september til aprílloka. Þar 
sem unglingatíminn er á sama tíma og 
trimmarar eru að spila er möguleiki 
á tilsögn. Badmintonspaðar og kúlur 
fyrir byrjendur eru til staðar.

BÍ/Bolungarvík

BÍ/Bolungarvík verður með 10 flokka 
í gangi í vetur, frá meistaraflokkum 
karla og kvenna niður í 8. flokk stráka 
og stelpna. Meistaraflokkar karla og 
kvenna munu æfa á fullu sem fyrr. 2.-
5. flokkur karla og kvenna verða á 2-3 

æfingum í viku. 6. og 7. flokkur stráka 
og stúlkna (1.-4.bekkur grunnskóla) 
munu vera í samstarfi við íþrótta- 
skóla HSV. Æfingar í 8. flokki eru aðeins 
öðruvísi, en 8. flokkur æfir tvisvar í 
viku og 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. Upplýsingar 
um æfingar og annað starf félagsins 
verður að finna á heimasíðu þess hsv.
is/bi.
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Íþróttafélagið Ívar

Íþróttafélagið Ívar stendur fyrir Boccia- 
æfingum í vetur í íþróttahúsinu á Torf- 
nesi miðvikudaga og föstudaga kl. 
17:00-18:00. Þjálfari er Jónas Sigur-
steinsson. 
Sundæfingar verða 2-4 í viku, allt eft-
ir getu, milli kl. 17:00 og 18:00, og 
þrekæfingar einu sinni í viku.
Upplýsingar í síma 897-7370 Arnþór 
(boccia) og í síma 8948965 Sigríður 
(sund).

Blakfélagið Skellur

Blakfélagið Skellur heldur úti æfing-
um fyrir alla aldurshópa í vetur. Allir 
eru velkomnir á æfingar hvort sem 
þeir hafa spilað blak áður eða ekki og 
á það við um börn, unglinga og full-
orðna. Æfingarnar eru fjölbreyttar 

og í þeim felst góð alhliða hreyfing 
í góðum félagsskap. Yngri flokkarnir 
fara á 2-3 Íslandsmót í blaki yfir vet-

urinn. Meistaraflokkarnir spila í 1. 
deild Íslandsmótsins og einnig send-
ir Skellur lið á öldungamót Blaksam-
bandsins. Upplýsingar er að finna á 
heimasíðu félagsins, hsv.is/skellur,og 
Facebook-síðu Skells. Einnig veitir 
Harpa Grímsdóttir upplýsingar í síma 
843-0413 og í gegnum netfangið 
harpa@vedur.is

Sundfélagið Vestri

Sundfélagið Vestri býður upp á skipu-
lagðar sundæfingar fyrir börn frá 10 ára 
aldri og upp úr. 6-10 ára börn koma til 
með að æfa í íþróttaskóla HSV. Einn- 
ig býður félagið upp á sundskóla 
fyrir 4-6 ára börn. Nánari upplýsing-
ar er að finna á heimasíðu félagsins, 
hsv.is/ vestri.

Skíðafélag Ísfirðinga

Skíðafélag Ísfirðinga mun bjóða upp á 
kennslu á svigskíðum og gönguskíðum 
í vetur. Einnig verður stefnt á að hafa 
kennslu á snjóbrettum eins og var 

seinni hluta seinasta vetrar. Æfingar 
munu hefjast um leið og aðstæður 
leyfa a skíðasvæðunum. Skíðafélagið 
verður þó með þolþjálfun fyrir iðkend- 
ur sem mun byrja fljótlega í septemb-
er, allar æfingar verða auglýstar á 
heimasíðu Skíðafélagsins, snjor.is, og 
á Facebook síðu félagsins.

Hörður

Handknattleiksdeild Harðar verður 
með fjölbreytt starf í vetur og í 
deildinni verða níu starfandi flokkar. 
Yngstu flokkarnir (8. og 7.) eru bland-
aðir hópar fyrir stráka og stelpur í 
elsta árgangi leikskóla og 1.-4.bekk 
sem æfa með hliðsjón af íþróttaskóla 

HSV. Fyrir 5.- 8. bekk verða æfingar 
fyrir bæði kyn. Karlamegin verða 
einnig æfingar í 4. og 3.flokki (9. - 
10.bekkur og 1. - 2.ár í menntaskóla). 
Þá verður afreksbrautin endurvakin 
og endurbætt fyrir metnaðarfulla iðk-
endur þar sem leikmönnum í 3.flokki 

býðst tækifæri til að bæta sig enn 
frekar. Síðan verður meistaraflokkur 
karla með lið í utandeildinni eins og 
áður, skipað eldri leikmönnum.
Stefna deildarinnar er að bjóða 
yngstu flokkunum að æfa frítt og að 
hafa æfingagjöld annarra iðkenda 
í algjöru lágmarki og reynum við að 
minnka þau enn frekar með styrkjum 
og fjáröflunum. Hægt er að fylgjast 
með starfinu og fá upplýsingar á Face-
book síðu deildarinnar, facebook.com 
/hordur.isafjordur.

Stefnir á Suðureyri

Áætlað er að vetrarstarf Stefnis verði 
með svipuðu sniði og síðasta vetur. 
Íþróttaskóli HSV hefur verið starfandi 
í samvinnu við Stefni og er von okk-
ar að framhald verði á því. Stefnir 
ætlar að bjóða upp á blakæfingar fyrir 
krakka sem eru í 2. – 4. bekk, en þess 
má geta að Skellur hefur verið með 
æfingar fyrir eldri börnin. Ætlunin er 
að kanna áhuga hjá krökkunum fyrir 
fótbolta og körfubolta og bjóða upp 



8     www.isafjordur.is www.isafjordur.is     9

á æfingar ef næg þátttaka fæst. Fyrir 
leikskólabörn er síðan stefnt að því að 
bjóða upp á íþróttaskóla á haust- og 
vorönn. Að lokum viljum við minna á 
fjölskyldutímann sem er einu sinni í 
viku í íþróttahúsinu og hvetjum við 
foreldra og börn að nýta sér þessa 
tíma. Áætlað er að vetrarstarfið 
hefjist um miðjan september. Nánari 
tímasetning verður auglýst þegar nær 
dregur.
Öll börn ættu að geta fundið eitthvað 
við sitt hæfi og hvetjum við alla til að 
taka þátt í starfinu hjá okkur í vetur. 
Nánari upplýsingar og skráning er hjá 
Svövu Rán Valgeirsdóttur (895-1780) 
og Þorgerði Karlsdóttur (899-9562).

Höfrungur á Þingeyri

Íþróttafélagið Höfrungur á Þingeyri 
mun í vetur bjóða upp á íþróttaskóla, 
blak, fótbolta og boccia. Einnig er 
stefnt að því að bjóða upp á æfingar 
í körfubolta, nánar um það síðar. Ekki 
er komin föst stundatafla fyrir æfing-
ar en hún verður auglýst í íþrótta-

miðstöðinni á Þingeyri þegar þar að 
kemur. Á sunnudögum mun Höfrungur 
líkt og undanfarin ár bjóða upp á fjöl-
skyldutíma í íþróttahúsinu þar sem 
kynslóðunum býðst að koma saman 
og stunda þær íþróttir sem hugurinn 
girnist í hvert skipti. Allar nánari upp-
lýsingar gefur Sigmundur Þórðarson í 
síma 863-4235.

Kvennaleikfimi Guðríðar 
og Rannýar

Styrkjandi og liðkandi leikfimi fyrir 
konur á öllum aldri, þar sem áhersla 
er lögð á uppbyggingu allra vöðva 
líkamans, þol, þrek og liðleika. Kennt 
er í íþróttahúsinu við Austurveg mánu-
daga og fimmtudaga. Upplýsingar í 
símum 456-3035 eða 456-3696.

Riddarar Rósu

Vetrardagskrá Riddara Rósu hefst 1. 
nóvember en þá hittumst við 2svar í 
viku í þreki og jóga. Einnig fá með- 
limir sent hlaupaprógramm frá 
Mörthu Ernstsdóttur sem farið verður 
eftir yfir vetrartímann. Í september og 
október verða æfingar líkt og í sumar 
á mánudögum og fimmtudögum klukk-
an 18:15 og á laugardögum klukkan 
9:30 og er hist við íþróttahúsið á Torf-
nesi. Hópurinn er einnig með síðu á 
Facebook þar sem nánari upplýsingar 
er hægt að fá. Gjaldið fyrir veturinn 
er 9.000 krónur.

Ísafjarðarkirkja

Foreldrasamverur eru í safnaðarheim-
ili Ísafjarðarkirkju á miðvikudögum 
kl. 10:30. Samverurnar eru fyrir 
foreldra ungra barna. Boðið er upp á 
kaffi og djús. Dagskráin er í höndum 
foreldranna en oftast er um að ræða 
óformlegt spjall. Samverurnar hefjast 
í byrjun september. Sóknarprestur-
inn, sr. Magnús Erlingsson, veitir frek-
ari upplýsingar í síma 456-3171.

Opið hús er í Hnífsdalskapellu á 
miðvikudögum kl. 10:30. Boðið er upp 
á kaffi og djús. Opna húsið er hugsað 
fyrir heimavinnandi fólk og eldri borg- 
ara í Hnífsdal. Umsjón með starfinu 
hefur Ása María Guðmundsdóttir. 
Síminn hjá henni er 456-4405.
Kirkjuskóli barnanna er í Hnífsdalska-
pellu á mánudögum kl. 17:00. Umsjón 
með starfinu hafa þau Ása María Guð-
mundsdóttir og sr. Magnús Erlingsson.
Kirkjuskóli fyrir börn í leikskóla og 
grunnskóla er í Ísafjarðarkirkju á 
miðvikudögum kl. 16:30. Umsjón með 

starfinu hafa þau Árný Herbertsdótt-
ir, Lísbet Harðardóttir og sr. Magnús 
Erlingsson.
Krakkaklúbbur fyrir börn á aldrinum 
10 til 12 ára er í Ísafjarðarkirkju á 
miðvikudögum kl. 17:30. Umsjón með 
starfinu hafa þau Lísbet Harðardóttir 
og sr. Magnús Erlingsson.
Æskulýðsstarf fyrir unglinga er í 
safnaðarheimili Ísafjarðarkirkju á 
þriðjudögum kl. 20:00. Umsjón með 
starfinu hefur Lísbet Harðardóttir.
Allt safnaðarstarf kirkjunnar er gjald-
frjálst.

Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar

Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar var 
stofnaður árið 1993 og er uppbygg-
ing 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 ald- 
urshópa, kennslu á rafbassa, raf-
gítar og gítar, slagverksnám og söng, 
byrjenda- og framhaldsnámskeið í 
vinnukonugripum, ýmis myndlist-
arnámskeið, leirlistarnámskeið og 
hönnunarnámskeið, kennslu í dansi 
frá 3 ára aldri og jazzballet fyrir ung-
linga og fullorðna. Nánari upplýsingar 
má fá á vefsíðunni edinborg.is eða 
í síma 456-5444 eða um netfangið 
edinborg@edinborg.is
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Tónlistarskóli Ísafjarðar

Tónlistarskóli Ísafjarðar er starfrækt-
ur á Ísafirði (Austurvegi 11), Flat-
eyri (í grunnskólanum) og Þingeyri 
(í félagsheimilinu). Námsframboð er 
fjölbreytt og kennt er á flest algeng 
hljóðfæri auk kennslu í einsöng og 
bóklegum greinum. Þá er boðið upp 
á forskóla fyrir yngstu nemendurna. 
Áhersla er lögð á að nemendur öðlist 
grunnþekkingu í tónlist og tækifæri 
til samleiks og sköpunar. Tónleikahald 
er mikilvægur þáttur í skólastarfinu 
og hljóta nemendur þannig þjálf-
un í að koma fram opinberlega og 
hlusta á aðra. Í skólanum starfa 
þrjár lúðrasveitir, tvær strengja- 
sveitir, barnakór og skólakór auk ýmissa 
minni samleikshópa. Gott samstarf 
er við Grunnskóla Ísafjarðar og geta 
nemendur í 1.-7. bekk sótt tíma í Tón-
listarskólanum á skólatíma í „fríst-
und“ og „hræringi“. Nemendur 8. 
– 10. bekkja grunnskólanna og í 1.-4. 
bekk Menntaskólans á Ísafirði fá tón-
listarnámið metið til valeininga. Allar 
nánari upplýsingar um námsframboð 
og skólagjöld er að finna á heimsíðu 
skólans tonis.is en einnig á skrifstofu 
skólans í síma 456-3925 milli kl. 10:00 
og 15:30.

Unglingadeildin Hafstjarnan

Hjá Hafstjörnunni læra krakkar und-
irstöðuatriði í ferðamennsku og fyrstu 

hjálp ásamt því að fá góða kynningu 
á starfsemi björgunar- og slysavarnar-
deilda á landsvísu. Við förum reglu-
lega í skemmtilegar útilegur og höfum 
gaman. Starfið er fyrir krakka frá 14-
18 ára og fundir eru á fimmtudögum 
en ekkert gjald er tekið fyrir starfið. 
Nánari upplýsingar gefur Einar Birkir 
Sveinbjörnsson í síma 868-4098.

Bókasafnið á Ísafirði

Það verður ýmislegt um að vera á 
Bókasafninu í haust og vetur. Dagskrá 
neðangreindra viðburða verður birt 
er nær dregur og viðburðir kunna að 
bætast við. Fylgist með götuauglýs-
ingum, á Facebook síðu safnsins og á 
safnis.is.
FYRIR BÖRN
27.október: Bangsadagurinn 
FYRIR FULLORÐNA
8.september: Bókasafnsdagurinn 
Veturnætur – auglýst nánar síðar
9.-15. nóvember: Norræna Bóka- 
safnavikan
Bókaspjallið verður 4 sinnum í vetur, 
2svar fyrir áramót og 2svar eftir 
áramót.
Opið mán-fös 13-16, lau 13-16
Sími 450-8220
Netfang: bokasafn@isafjordur.is
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Félagsstarf eldri borgara

Vinnustofur eldri borgara

Í tómstundastarfi eldri borgara er feng- 
ist við fjölbreytt verkefni og unnið við 
fagurt handverk. Fólk lærir hvert af 
öðru og þannig færist mikilvæg þekk-
ing á milli kynslóða.
Starfsfólk er vinnustofugestum til 
aðstoðar og er opið fyrir nýjum hug-
myndum.
Hver vinnustofa hefur sínar hefðir og 
uppákomur. Í öllum vinnustofunum 
eru virkir spilahópar. 
Allir þeir sem eru 60 ára og eldri eru 
hjartanlega velkomnir í vinnustofur-
nar til að kynna sér vetrarstarfið.
Hlökkum til að sjá þig!

Á Ísafirði er vinnustofan á 4. hæð á Hlíf 
I. Opið er mánudaga til fimmtudaga 
frá kl. 10:00 til 16:30 og á föstudögum 
frá kl. 10:00-15:00. s. 450-8251.
Umsjón: Brynhildur Halldórsdóttir og 
Eyrún Leifsdóttir. 

Hreyfing og virkni á Hlíf

Leikfimi er á mánudögum og fimmtu-
dögum kl. 10:15-11:00
Gönguhópur á mánudögum og fimmtu-
dögum kl. 13:30
Jóga á miðvikudögum kl. 11:00-12:00
Bingó síðasta fimmtudag í mánuði kl. 
13:30 
Biblíulestur á föstudögum kl. 10:30

Boccía á föstudögum kl. 13:30-14:30
Allir velkomnir!

Dagdeild á Hlíf

Dagdeildin á Hlíf er opin alla virka 
daga frá kl. 10:00 til 16:30
Markmið með dagþjálfun á dagdeild:
• Að viðhalda sjálfstæði einstak-

lingsins eins lengi og kostur er 
með því að styrkja líkamlega og 
vitsmunalega hæfni hans og stuðla 
þannig að því að hann geti búið 
sem lengst heima

• Að rjúfa félagslega einangrun og 
efla þátttöku í daglegum athöfn-
um

• Að efla sjálfstraust, draga úr van-
líðan og vanmáttarkennd

• Að létta undir með aðstandendum
Tekið er mið af getu hvers og eins. 
Sækja þarf um dagdeildarpláss á 

eyðublöðum sem má finna á heima-
síðu Ísafjarðarbæjar og á fjölskyldu-
sviði Ísafjarðarbæjar.
Umsjón með dagdeildinni hefur 

forstöðumaður á Hlíf. Símanúmer 
dagdeildar 450-8251. Starfsmenn 
dagdeildar eru Hulda Helgadóttir og 
Soffía Bergmannsdóttir.

Á Suðureyri er vinnustofa og dagdeild 
í Sunnuhlíð. Opið er alla virka daga 
frá kl. 13:00 til 17:00. s. 456-6194. 
Umsjón: Ásta Björk Friðbertsdóttir.

Á Flateyri er vinnustofan í Félagsbæ. 
Opið er á mánudögum og mið- 
vikudögum frá kl. 13:00 til 17:00. s. 
456-7710. 
Umsjón: Guðrún B. Guðmundsdóttir.
 
Á Þingeyri er vinnustofa í kjallaran-
um á Tjörn. Opið er á mánudögum 
og miðvikudögum frá kl. 13:00 til 
17:00. S: 456-8142. Boccía er á 
mánudögum og fimmtudögum. Bingó 
er haldið einu sinni á önn. Umsjón: 
Ásta G. Kristinsdóttir og Gíslína Matt-
hildur Gestsdóttir.

Í vinnustofunum er hægt að kaupa 
kaffi og meðlæti sem kostar kr. 370,- .

Íþróttafélagið Kubbi

Íþróttafélagið Kubbi var stofnað í 
apríl 2011 til þess að sinna íþróttum 
og hreyfingu eldri borgara Ísafjarðar- 
bæjar. Félagið hefur sinnt hlutverki 
sínu af áhuga og staðið fyrir marg-
víslegum íþróttatengdum atburðum 
fyrir þennan aldurshóp, meðal annars 
tekið þátt í UMFÍ 50+ mótum í Mos-
fellsbæ og Vík í Mýrdal ásamt mörg-
um íþróttaviðburðum í Ísafjarðarbæ 
fyrir eldri borgara. Púttmótin eru á 
fullri ferð og enda í september með 
þátttöku í Íslandsmóti í pútti 60+ sem 
fer fram í Borgarfirði. Vetrarstarfið 
byrjar í október, það byggist á 
æfingum í Boccia og Ringó í íþrótta- 
húsinu á Torfnesi tvisvar sinnum í viku 
og einu sinni í viku í sundi og leik-
fimi á Austurvegi. Ekki er enn tilbúin 
tímatafla fyrir æfingar. Hún verður 
kynnt síðar en gert er ráð fyrir að hún 
verði svipuð og á síðasta ári. Á síðasta 
tímabili mættu um 60 á inniæfingar í 
hverri viku. Félagið hvetur sem flesta 
60 ára og eldri að koma og vera með. 
Skemmtilegur félagsskapur myndast 
og í boði er kaffi og spjall eftir hverja 
æfingu.
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Miðbær-
Holtahverfi:
11.00
14.00
15.10
16.45
17.10
18.00

Holtahverfi-
Miðbær:
07.20
07.40
14.20
16.55

Miðbær - Holtahverfi

Ísafjörður-
Hnífsdalur:
07.30
14.00
14.40
16.25
18.00

Hnífsdalur-
Ísafjörður:
07.40
14.15 
14.50
16.35
18.15

Miðbær - Hnífsdalur

Ísafjörður-
Suðureyri:
06.30
15.10
17.10

Suðureyri-
Ísafjörður:
07.25
15.45
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 
allan vetur.
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




