
Íþróttir og 
tómstundir í 
Dalabyggð 

Upplýsingarit um tómstundastarf fyrir alla aldurshópa  

VOR 2014  





 

Tómstundir vor 2014   Síða  3 

 

Efnisyfirlit: 
 
Jennyar Nudd .................................................................   4 

Hestamannafélagið Glaður ...........................................   5 

Unglingasveitin Óskar ...................................................    6 

Ungmennafélögin - Knattspyrna ....................................   7 

Skátafélagið Stígandi .......................................................   8-9 

Glímufélag Dalamanna ................................................... 10 

Fermingafræðsla ............................................................ 11 

Eldri borgarar  ................................................................ 12 

Einkaþjálfun ..............………………………………………………….. 13 

Leikfimi -  stöðvaþjálfun  .................................................     13 

Ólafur Pái—Þreksalur ....…………………………………......... ...  14-15 

Íþróttamiðstöðin Laugum ................................................. 16 

Útgefandi: Dalabyggð  
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Svala Svavarsdóttir 

Umsjón, hönnun og útlit: Svala Svavarsdóttir 
Ljósmyndir: Björn A. Einarsson, Brynjólfur Gunnarsson,  Steinunn 
Matthíasdóttir, Svala Svavarsdóttir, Auðarskóli , Dalabyggð o.fl. 



Tómstundir vor 2014 

 

  Síða  4 

 

Bíð upp á nudd í vetur og fram á vorið í Búðardal. 

Fyrir þá sem langar í stuttan bíltúr og kíkja út í sveit er hægt að fá 

nudd um helgar heima að Lyngbrekku 2 í gríðarlega fallega 

Flekkudalnum. 

Nudd sem mýkir, bætir vellíðan og minnkar verki. Get hjálpað með 

vöðvabólgu, hausverk og aðra tengda verki. Lærði nudd og stundaði 

námið í Svíþjóð. 

 

 

 

 

 

Verð: 

30 mín - 3.000 kr.  

45 mín - 4.500 kr.  

 

Byrja að taka við pöntunum miðvikudaginn 8. janúar: 

Sími: 844-5710 

Netfang: jenny86nilsson@gmail.com 

Einnig hægt að finna mig á facebook undir Jennyar Nudd 

Jennyar Nudd 
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Hestamannafélagið Glaður 

 

Fræðslunefnd Glaðs er í undirbúningsvinnu fyrir vorönnina og eru margar 
hugmyndir í farvatninu. Boðið verður upp á reiðnámskeið og fleira 
skemmtilegt í vetur. Nánari dagskrá verður auglýst síðar. 

 

Í fræðslunefnd starfa: 

Heiðrún 772-0860, hsandra@is.enjo.net  

Svanborg 895-1437, svanborgjon@simnet.is  

Ágústa Rut 771-3881, nem.arh1@lbhi.is  



Unglinasveitin Óskar 

 
Aldurshópur:  8. – 10. bekkur 

 

Æfingar hjá Unglingasveitinni Óskari halda áfram á þriðjudögum. Í 
unglingastarfi sveitarinnar er mikið um útivist og þátttakendur læra margt sem 
við kemur starfsemi björgunarsveita. Einnig eru fyrirhugaðar heimsóknir til 
annarra björgunarsveita og stofnana. Allir áhugasamir í 8.-10. bekk velkomnir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umsjónarmenn: Hermann Jóhann Bjarnason s: 8629755 og  
Sigurður Bjarni Gilbertsson s: 8446908 
Hvenær: Þriðjudagar kl. 17:30-19:00 
Tímabil:  7. janúar  og út skólaárið 
Hvar: Hús Björgunarsveitarinnar 
Verð:  Frítt 
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UDN - Knattspyrna 

 
Aldurshópur:  1. – 10. bekkur 

 
Knattspyrnuæfingar halda 
áfram á vorönn á 
gervigrasinu í Búðardal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þjálfari:  Guðni 
Albert Kristjánsson 
Hvenær: 
Mánudögum og 
fimmtudögum—
Yngri hópur: 18:30-
19:30 / Eldri hópur: 19:30-20:30.  

Tímabil:  13. janúar  - 28. apríl 
Hvar: Sparkvöllur Búðardal 
Verð:  12.000 kr. fyrir önnina jan-apríl.  
Skráning: hjá þjálfara í síma 849-7336 
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Skátafélagið Stígandi  
 
Aldurshópur:  3. – 10. bekkur 
 

Eftirtaldar sveitir starfa hjá skátafélaginu: 

Drekaskátar  (3. og 4. bekkur) funda kl. 14:25-15:05 
Þéttbýlið í borg og bæ. Drekaskátar læra að þekkja umhverfi sitt, hættur í 
daglegu lífi og rétt viðbrögð við þeim. Áhersla á ævintýrið, hjálpsemina, 
glaðværðina og umgengni við náttúruna.   
Foringi: Kristján Meldal s: 434-1225  

 

 

Fálkaskátar ( 5. 6. og 7. bekkur) funda kl. 15:10-16:30 
Láglendið—tjaldbúðin. Hér fær ævintýraþráin frekari útrás og nýjar slóðir 
kannaðar. Í fjölbreyttum verkefnum er lögð áhersla á útilífið ásamt 
félagslyndi, hópefli, samvinnu og hreyfingu.  
Sveitaforingi og ábyrgðaaðili: Helga Elínborg s: 843-0357 
Foringjar: Eva Lind, Katrín, Anna Magga, Elísabet og Birgitta.  
Einnig aðstoða foreldrar. 
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Dróttskátar ( 8. 9. og 10. bekkur) funda kl.15:10-17:00 
Heiðin og fyrstu kynni af fjallamennsku. Sjálfstæðið eykst og verkefnin 
verða meira ögrandi. Nefna má gönguferðir, næturleiki, útieldun og 
frumraun í fjallamennsku—allt í hópi jafningja sem marka leiðina saman.  

Foringi: Jenny Nilsson s: 844-5710 

 
                                  ________________________ 
 
Hvenær:  Misjafn tími, sjá texta hjá hverri sveit 
Hvar: Dalabúð, Búðardal 
Verð:  Félagsgjaldið er 8.000 kr. (systkinaafsláttur 2.000 kr.) 
Innifalið er efniskostnaður, klútur, bolur og gott skátastarf.  
Gjaldkeri sendir reikning. 
Skráning: Skráning er á www.skatarnir.is. Það verða allir að fara þar inn 
og fara í gegnum síðuna, byrja á komdu í skátana. 
 
 

Í  hverjum flokk eru 6-8 skátar. Hver flokkur útbýr sína eigin dagskrá í 
samvinnu við foringja og velur verkefni við hæfi.  Dagskrá send heim 

þegar hún er tilbúin. Vikulegir fundir í 12 vikur. Að öll jöfnu eru 
skátafundir í skátaherberginu í Dalabúð. Allir áhugasamir velkomnir. 
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Glímufélag Dalamanna  
 
Aldurshópur: 1. - 10. bekkur 
 
Glímufélagið býður upp á glímuæfingar í vetur eins og undanfarin ár. 
Dalamenn hafa verið gríðarlega 
sigursælir í glímu á landsvísu á 
liðnum árum. Það er ekki úr vegi að 
við Dalamenn höldum áfram að 
þjálfa upp stórstjörnur í þessari 
þjóðaríþrótt okkar Íslendinga. 
 

 
 
 
 

 
    
 
Þjálfari: Jóhann Pálmason  

Hvenær:  fimmtudaga kl. 17:00-18:00. 

Tímabil:  byrjar 9. jan og fram á vor 

Hvar: Dalabúð 

Verð:  Ókeypis 

Skráning: Þarf ekki að skrá, bara 

mæta. 

KOMDU FAGNANDI 

Í GLÍMU 
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Fermingafræðsla 
 
Aldurshópur: Fermingabörn 
 
Fermingarfræðslan fram að áramótum. 
 
Prestur: Anna Eiríksdóttir 
Hvenær: Fimmtudagar kl. 15:15 - 17:00 
Tímabil: Eftirfarandi dagsetningar: 23. jan  - 13. feb -  27.feb -   
13. mars -  27. mars. 
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Starf félags eldri borgara 
verður með svipuðu sniði 
þessa önn og verið hefur. 
Félagar hittast á 
fimmtudögum 
kl. 13:30-16:00. 
 
Dagskrá um starfið 
verður send út í lok 
janúar. 

Eldri borgarar 

Gönguhópurinn Stormur 

 
Gönguhópurinn Stormur er i feiknaformi og er gengið alla mánudaga og 
föstudaga. Lagt af stað frá Samkaup kl. 10:30 og endaði í kaffisopa á 
Silfurtúni.  Nýjir félagar velkomnir! 
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Leikfimi - stöðvaþjálfun 

 
Aldurshópur: fullorðnir (15 ára og eldri) 
  
Boðið verður upp á námskeið í stöðvaþjálfun. Góð styrktar– og þolþjálfun 
fyrir alla, konur og karla. Hver og einn getur æft á sínum forsendum. 
Byrjum miðvikudaginn 8. janúar. 
 
Umsjónarmaður: Einar Jón Geirsson  
Hvenær:  mánudaga og miðvikudaga 17:30 - 18:30 
Tímabil:  8. janúar - 9. apríl (27 skipti) 
Hvar: Þreksalur Óla Pá 
Verð:  Allt námskeiðið 15.000 kr.  
Skráning: í síma 893-9066 eða einarjon@audarskoli.is 
Minni á að hægt er að fá niðurgreitt hjá stéttarfélögum 

Einkaþjálfun 
 
Aldurshópur: fullorðnir (15 ára og eldri) 
  
Bíð upp á einkaþjálfun í vetur.  
Áhugasamir hafið samband í síma 893-9066 eða einarjon@audarskoli.is 
Minni á að hægt er að fá niðurgreitt hjá stéttarfélögum 
 
Einar Jón Geirsson, 
íþróttakennari 



Ó
lafur P

ái - T
ím

atafla í þ
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sal 

Dagar/tímar Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtuda gur Föstudagur
laugar- 

sunnudagar

6:00 - 11:00 Einstaklingstímar Einstaklingstímar EinsktalingstímarEinstaklingstímar Einstaklingstímar Einstaklingstímar

11:00 - 13:00 Einstaklingstímar Einstaklingstímar
Lokaðir tímar   
/eldri borgarar Einstaklingstímar Einstaklingstímar Einstaklingstímar

13:00 - 15:00 Einstaklingstímar Einstaklingstímar EinsktalingstímarEinstaklingstímar EinstaklingstímarEinstaklingstímar

15:00 - 17:30 Einstaklingstímar Einstaklingstímar EinsktalingstímarEinstaklingstímar Einstaklingstímar Einstaklingstímar

17:30 - 18:30
Hópatímar /     
Einar Jón Einstaklingstímar

Hópatímar /     
Einar Jón Einstaklingstímar Einstaklingstímar Einstaklingstímar

18:30 - 19:30 Einstaklingstímar Einstaklingstímar EinsktalingstímarEinstaklingstímar Einstaklingstímar Einstaklingstímar

19:30 - 20:30 Einstaklingstímar Einstaklingstímar EinsktalingstímarEinstaklingstímar EinstaklingstímarEinstaklingstímar

20:30 - 23:00 Einstaklingstímar Einstaklingstímar EinsktalingstímarEinstaklingstímar Einstaklingstímar Einstaklingstímar

Ingibjörgu Jóhannsd. 896-8315; 434-1315

Tímatafla veturinn 2013/2014
Einstaklingstímar: alla daga 6-23 

Lokaðir tímar:

Hópatímar:  virkadaga 17:30 - 18:30

Þeir sem vilja halda hópatíma þurfa að hafa samband við
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Ungmennafélagið Ólafur Pái rekur æfingasal að Vesturbraut 20. 
Hlaupabretti – stigvélar – hjól – boxpúði – lóð og fleiri tæki. 
 
Áskriftarleiðir: 
1.  3 mánuðir    6.500 kr. 
2 6 mánuðir    9.500 kr. 
3. 12 mánuðir   16.000 kr. 
25% afsláttur fyrir eldri borgara. 
 
Lykillinn gildir fyrir alla fjölskylduna. Allir sem æfa í salnum eru að æfa á 
eigin ábyrgð. Börn yngri en 14 ára verða að vera í fylgd með fullorðnum. 
Ungmenni 14-18 ára verða að vera með leyfi foreldra til að æfa ein í  
salnum. Það er á ábyrgð foreldra að börnin kunni að meðhöndla tæki og 
tól í salnum.  
Vertu með í vetur! 
Pantanir á áskrift eru hjá Ingibjörgu Jóhannsdóttur, s: 896-8315 
ibbaj@simnet.is 
 
Styrkur til líkamsræktar 
Flest Stéttarfélög endurgreiða að fullu eða að hluta til líkamsrækt. 
Skil á lyklum 
Ef einhverjir eru með lykla sem eru ekki í notkun endilega komið þeim til 
skila til umsjónamanns. 
 
 
 
 

Sjá tímatöflu hér vinstra megin á 
síðunni    

Ólafur Pái - Þreksalur 
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Íþróttamiðstöðin að Laugum 
Símar: 434-1465/861-2660 og 

 laugar@umfi.is 

OPNUNARTÍMI SUNDLAUGAR  
 

ÞRIÐJUDAGAR                  17:00-20:00 
MIÐVIKUDAGAR               17:00-20:00 
FIMMTUDAGAR                 17:00-19:00 

 
Opið sérstaklega fyrir eldri borgara á  

þriðjudögum milli 15:30-17:00  
 

Hópar og fjölskyldur geta haft samband og athugað með að koma í sund fyrir 
utan opnunartíma ef starfsfólk er á svæðinu. 

Umsjónarmaður Sælingsdalslaugar frá 1. september er Gunnar Már Leifsson í 
síma 434 1465 eða 777 0295 og netfagnið gunnarmar@umfi.is. 

 
Hálftíma fyrir lokun lýkur sölu aðgangseyris í sundlaugina.  

 
Allar upplýsingar um sundlaugaopnun er að finna  á: 

www. ungmennabudir.is  
 

-Upplýsingar uppfærðar reglulega á vefnum- 
 

Munið árskortin.             


