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Íþrótta- og frístundastarf í Árborg 2018
Nú þegar sumardagurinn fyrsti hefur gengið í garð fer að styttast í
að sumarnámskeiðin hefjist. Dagskráin er fjölbreytt og skemmtileg
líkt og undanfarin ár og ættu öll börn og unglingar í Árborg og
nágrenni að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Í þessu blaði er að
finna öll helstu námskeiðin og viðburði sem verða í boði í
Sveitarfélaginu Árborg sumarið 2018.
Íþrótta- og frístundastarfið í Árborg er fjörugt en framboð af
skemmtilegum námskeiðum, æfingum og öðru tengdu starfi er
mikið miðað við stærð sveitarfélagsins. Það hefur vonandi þau áhrif
að fleiri stundi skipulagt íþrótta- og/eða frístundastarf en þau félög
og fyrirtæki sem bjóða upp á slík námskeið hafa lagt mikin metnað
í sitt starf undanfarin ár.
Þetta árið má finna hefðbundin námskeið sem hafa fest sig í sessi
sem og ný spennandi námskeið. Íþrótta- og útivistarklúbburinn
verður á sínum stað ásamt sumarsmiðjum félagsmiðstöðvarinnar
Zelsíuz og vinnuskólanum sem hefur áfram sína aðstöðu í félags-

miðstöðinni. Íþróttafélögin bjóða flest upp á skipulagðar æfingar í
sumar eða sumarnámskeið sem öllum er velkomið að skrá sig í.
Sú nýjung verður þetta árið að börnum og foreldrum verður boðið
til kynningar á sumarnámskeiðum í sérstakri Tómstundamessu sem
haldin verður í íþróttahúsi Vallaskóla miðvikudaginn 9. maí nk. Slík
messa var haldin í fyrsta skipti sl. haust til að kynna vetrarstarfið en
markmiðið er að halda þennan viðburð tvisvar á ári, að vori og hausti.
Hægt verður að skrá á flest námskeiðin í gegnum skráningarkerfið Nóra inn á Mín Árborg.
Vil að lokum hvetja alla til að taka þátt í því fjölbreytta íþrótta- og
frístundastarfi sem er í boði og mæta á þá íþróttaviðburði sem eru í
gangi allt árið um kring. það er von mín að Sumarblaðið 2018 muni
nýtast íbúum sveitarfélagsins og gestum vel til upplýsingar um námskeið og viðburði tengda íþrótta- og frístundamálum sumarið 2018.
Bragi Bjarnason, menningar- og frístundafulltrúi

Útgefandi: Sveitarfélagið Árborg Umsjón og ábyrgðarmaður: Bragi Bjarnason Umbrot: Davíð Þór Guðlaugsson / davidthor.is Prentun: Litróf
Ljósmyndir: Við þökkum þeim sem tóku þátt í útgáfu þessa blaðs fyrir að deila með okkur ljósmyndum úr starfi sínu. Dreift í 3.000 eintökum í Árborg.

SUMARSMIÐJUR ZELSIUZ FYRIR
BÖRN FÆDD 2005-2007
Verðskrá:

Félagsmiðstöðin Zelsiuz ætlar að standa fyrir sumarsmiðjum fyrir krakka sem voru í 5. -7. bekk
síðastliðinn vetur. Smiðjurnar verða í boði frá 11. júní til 13. júlí. Hægt er að skrá sig í stakar smiðjur,
heilan dag eða heila viku. Smiðjurnar verða með fjölbreyttu sniði eins og sést hér að neðan en
meðal annars verður í boði skartgripagerð, ævintýraferðir, ýmsar leikjasmiðjur, stuttmyndagerð og
matreiðslusmiðjur. Umsjón verður í höndum tveggja starfsmanna félagsmiðstöðvarinnar en einnig
verða þrjár til fjórar aðstoðarmanneskjur. Nánari upplýsingar gefur Gunnar í síma: 480-1950 eða
820-4567 og á www.arborg.is. Skráning í smiðjurnar sendist á vefpóstinn kristin.olga@arborg.is.
Fjöldatakmarkanir verða í hverja smiðju svo um að gera að skrá sig sem fyrst.

Vika 1
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Vika 2

Vika 3

Stök smiðja
Heill dagur
Heil vika

1.000 kr.
1.500 kr.
5.000 kr.

Skráning hefst 14. maí í vefpóstfangið
kristin.olga@arborg.is . Skráning telst
ekki gild fyrr en greiðsla hefur borist.

Vika 4

Vika 5

11.–15. júní

18.–22. júní

25.–29. júní

2.–6. júlí

9.–13. júlí

Mánudagur
fyrir hádegi

Brjóstsykursgerð
- 24 krakkar

Capture the flag leikur
- 30 krakkar

Hönnunarsmiðja
- 20 krakkar

Skotbolti og brennó
- 30 krakkar

Útileikir
- 30 krakkar

Mánudagur
eftir hádegi

Pizzubakstur
- 24 krakkar

Hunger Games ævintýri
- 30 krakkar

Bolagerð/Tie Dye
- 20 krakkar

Ratleikur
- 30 krakkar

Vatnsstríð
- 30 krakkar

Þriðjudagur
fyrir hádegi

Role play smiðja
- 16 krakkar

Kókoskúlugerð
- 16 krakkar

Ferð í Hveragerði, aparóla,
kjörís og sund - 30 krakkar

Vísindasmiðja
- 20 krakkar

Frisbí golf
- 20 krakkar

Þriðjudagur
eftir hádegi

Minute to win it
- 20 krakkar

Masterchef Árborg
- 16 krakkar

Ferð í Hveragerði, aparóla,
kjörís og sund - 30 krakkar

Kajak og sund
- 20 krakkar

Bubblubolti og
núðlustríð - 20 krakkar

Miðvikudagur
fyrir hádegi

Ferð í Efsta dal
- 24 krakkar

Ferð í Slakka húsdýragarð
- 30 krakkar

Amazing race ratleikur
- 30 krakkar

Lista- og föndursmiðja
- 24 krakkar

Ferð á Skátasvæði
Úlfljótsvatn - 30 krakkar

Miðvikudagur
eftir hádegi

Sundferð á Borg
- 24 krakkar

Ferð í Slakka húsdýragarð
- 30 krakkar

Skotbolti og brennó
- 30 krakkar

Sleikjógerð
- 24 krakkar

Sundferð á Borg
- 30 krakkar

Fimmtudagur
fyrir hádegi

Skartgripa- og lyklakippugerð - 18 krakkar

Vísindasmiðja
- 30 krakkar

Stuttmyndagerð
- 16 krakkar

Skartgripa- og lyklakippugerð - 20 krakkar

Rice crispies gerð
- 16 krakkar

Fimmtudagur
eftir hádegi

Smíða- og föndursmiðja
- 18 krakkar

Sundferð á Selfossi
- 20 krakkar

Stuttmyndagerð
- 16 krakkar

Fléttur, maskar og
varasalvagerð - 20 krakkar

Masterchef Árborg
- 16 krakkar

Föstudagur
fyrir hádegi

Hjólað í Hellisskóg
- 20 krakkar

Leiklistarsmiðja
- 24 krakkar

Heimsækja lögreglu
og slökkvilið - 30

Fimleika og danssmiðja
- 20 krakkar

Lokahátíð
- 30 krakkar

Föstudagur
eftir hádegi

Gönguferð upp Ingólfsfjall
- 20 krakkar

Skátasmiðja
- 24 krakkar

Vatnsstríð
- 30 krakkar

Fót- handbolta og körfubolta smiðja - 20 krakkar

Lokahátíð
- 30 krakkar
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Vinnuskóli Árborgar

Vinnuskóli Árborgar býður þig velkominn/velkomna til starfa í sumar.
Vinnuskólinn er útiskóli og í honum starfa 14 - 16 ára unglingar
(fæddir 2002, 2003 og 2004). Nemendum er skipt í vinnuhópa og
vinna þeir undir leiðsögn flokkstjóra hvers hóps. Yfirleitt er hópum
skipt upp eftir búsetu og allir þurfa að læra að vinna með hverjum
sem er, svo að skipting í hópa fer ekki eftir bekkjum eða vinahópum.
Flest störf sem eru í boði eru útistörf, svo sem snyrting og umhirða á
opnum svæðum, almenn garðyrkja, létt viðhaldsstörf o.fl.
Markmið vinnuskólans
n Fegra og snyrta bæinn okkar.
n Gefa unglingum kost á vinnu, þjálfun og fræðslu í sumarleyfi sínu.
n Kenna unglingum fagleg vinnubrögð og meðferð verkfæra.
n Að kenna unglingum að vinna og hegða sér vel á vinnustað.
n Unglingar læri að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og bænum sínum.
n Viðhalda jákvæðri ímynd um vinnuskólann og gera hana enn
jákvæðari.
Áætlað er vinnuskóli verður starfræktur á tímabilinu 11. júní til 26.
júlí. Unnið er frá frá mánudegi til fimmtudags og munu 14 ára vinna
3,5 klst. á dag 11. júní – 26. júlí, 15 ára vinna 6,5 klst. á dag frá 11.
júní til 26. júlí og 16 ára vinna 6,5 klst. á dag þessa daga en munu
einnig vinna á föstudögum frá kl. 8:30-12:00. Vinnuskólahátið
vinnuskólans verður fimmtudaginn 26. júlí.
ATH. Þessar tímasetningar eru ekki bindandi og geta breyst.
Laun
n 14 ára 2004: 578 kr. á tímann
Geta unnið sér inn ca. 56.500 kr. yfir sumarið.
n 15 ára 2003: 690 kr. á tímann
Geta unnið sér inn ca. 105.500 kr. yfir sumarið.
n 16 ára 2002: 867 kr
Geta unnið sér inn ca. 1 76.000 kr. yfir sumarið.
Reglur skólans
n Vinnuskólinn er tóbakslaus vinnustaður
n Mæta stundvíslega og vinna samviskusamlega
n Fara vel með eignir vinnuskólans og bera virðingu fyrir eignum annarra
n Bera virðingu fyrir samstarfsfélögum og flokkstjórum – ekkert
ofbeldi, hvorki andlegt né líkamlegt, er liðið
n Ef um veikindi er að ræða skal forráðamaður tilkynna þau fyrir kl.
9:00 á morgnana
n Notkun farsíma við vinnu er ekki heimil

GRÆNJAXLINN

Fjölmiðlaverkefni vinnuskólans. Í verkefninu er unnið að útgáfu
blaðs vinnuskólans, Grænjaxlsins. Unglingar sem lokið hafa 9. bekk
eiga kost á því að taka þátt í þeirri vinnu.

Smíðavellir 2018

Smíðavellir munu verða í boði í eina viku eða dagana 25. júní – 29.
júní en starfsmenn sumarsmiðjanna munu sjá um smíðavellina og
fer skráning á þá í gegnum sumarsmiðjurnar. Dagurinn kostar kr.
1000 en skráning og upplýsingagjöf fer fram í gegnum vefpóstinn:
kristin.olga@arborg.is.
Efni og verkfæri verða á staðnum en börnunum er heimilt að
koma með sín eigin verkfæri.

FÉLAGSMIÐSTÖÐIN ZELSIUZ

Félagsmiðstöðin Zelsiuz verður opin út skólaárið alla virka
daga milli 13:30 og 17:00 og á mánudags-, miðvikudags- og
föstdagskvöldum á milli 19:30 og 22:00. Einnig verður opið
á þriðjudagskvöldum út skólaárið á milli kl. 19:30 og 22:00 á
Stokkseyri. Eins og staðan er núna verður einungis opið í Zelsiuz í
tengslum við starfsemi vinnuskólans í sumar. Nánari upplýsingar
veitir Gunnar E. Sigurbjörnsson í síma 480-1950 en einnig má finna
upplýsingar á www.zelsiuz.is.

Frístundaklúbburinn Kotið

Frístundaklúbburinn Kotið er fyrir grunnskólanemendur í 5.—10.
bekk í Árborg sem eru með fatlanir. Markmið frístundaklúbbsins er
að efla félagslegan þroska þátttakenda og stuðla að alhliða þroska
og heilbrigði ásamt því að hafa góða samvinnu milli starfsfólks og
foreldra. Einnig er lagt upp með að mæta þátttakendum á þeirra
grundvelli og veita þeim þjónustu við hæfi.
Aðstaða frístundaklúbbsins er í Glaðheimum og er kölluð Kotið.
Í starfinu er unnið að því að auka félagsfærni, samvinnu og góð
samskipti í hóp. Unnið er í skipulögðu starfi sem og frjálsum tíma
þar sem þátttakendur fá að velja sér verkefni eftir eigin áhugasviði.
Markmið starfsins er að auka samvinnu og gæði félagslegs starfs
hjá krökkum með fötlun. Unnið er með þarfir einstaklingsins í
huga og hvað honum hentar best í leik og starfi ásamt því að auka
sjálfstæði, öryggi í hóp og ánægju af því að vera í félagsstarfi.
Frístundaklúbburinn er opinn alla virka daga frá 08:00 til 16:30 frá
skólaslitum til skólasetningar. Lokað verður í Kotinu frá 23. júli til 7.
ágúst. Forstöðumaður er Eiríkur Sigmarsson, þroskaþjálfi, og er hægt
að ná í hann í síma 4806363 eða í tölvupósti eirikurs@arborg.is.
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Sumarlestur
Bókasafn Árborgar, Selfossi

SUÐRI, ÍÞRÓTTAFÉLAG FATLAÐRA
Á SUÐURLANDI

Sund, golfnámskeið, knattspyrnuæfingar og frjálsíþróttaæfingar
verða haldnar í sumar á vegum félagsins ef næg þátttaka verður.
Þessar æfingar eru fyrir allan aldur og við hvetjum þá sem áhuga
hafa til að koma, kíkja á æfingar og kynnast frábærum félagsskap.
Við tökum vel á móti öllum og hlökkum til að sjá sem flesta.
Upplýsingar varðandi tímasetningar og verð veitir Þórdís Bjarnadóttir í vefpóstinum formadur@sudri.is eða í síma 661-2923.

Handboltaskóli
Selfoss

Handknattleiksdeild verður með handboltaskóla í sumar eins
og undanfarin ár. Það verða 2 vikur í boði í þetta skiptið. Það
eru vikurnar 25. - 29. júní og 2. - 6. júlí.
1 vika kostar 5000 kr og 2 vikur kosta 9000 kr.
Handboltaskólinn fer fram í íþróttahúsinu Iðu (hjá FSu)
Krakkar fæddir 2008-2011 verða klukkan 10.00-11.00
Krakkar fæddir 2005-2007 verða klukkan 11.00-12.00
Allir velkomnir og vonumst til að sjá sem flesta!
Leiðbeinandi er Perla Ruth Albertsdóttir Íþróttafræðingur
og landsliðskona í Handknattleik S: 866-7924 og Örn
Þrastarson Íþróttafræðingur og handknattleiksþjálfari er
henni til aðstoðar. Skráning í handboltaskólann fer fram á
selfosshandboltaskóli@gmail.com.
PS. Fólk er bæðið um að fylgjast með tilkynningum í
tölvupósti og á facebook síðu Selfoss handbolti, þar sem
dagsetningar og staðsetning gæti breyst vegna framkvæmda í
íþróttahúsum bæjarins sem standa til í sumar.
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Sumarlestur hefur verið haldinn í lok hvers skólaárs frá
árinu 1993 í Bókasafni Árborgar. Sumarlestur er ókeypis
lestrarhvetjandi námskeið fyrir krakka í 2. – 5. bekk, þau
mega vera yngri eða eldri en viðmiðunin er að þau séu orðin
stautfær í lestri.
Tveir hópar hafa verið í sumarlestri og hittast þeir einu sinni
í viku þar sem börnin fá ýmist fræðslu og/eða skemmtun.
Í hverri viku er dregið úr happdrætti þar sem börnin fá
skemmtilega vinninga.
Sumarlesturinn endar með miklu fjöri í ratleik þar sem
krakkarnir leita að vísbendingum og leysa þrautir.
Markmið sumarlestrar er að viðhalda lestrarhæfni og
kynna ævintýraheim bóka fyrir
börnum.
Í sumar er þemað Ofurhetjur.
Sumarlesturinn hefst
miðvikudaginn 6. júni k. 13:00 og
þá mæta allir sem ætla að taka
þátt í sumarlestrinum en síðan
verður börnunum skipt upp í
hópa fyrir og eftir hádegi eftir
því hvað hentar. Sumarlesturinn
er alla miðvikudaga í júní frá og
með 6. júní.
Skráning í sumarlestur
er nauðsynleg.
Þátttökublöðum verður
dreift í grunnskólum
sveitarfélagsins en einnig
er hægt að nálgast þau í
afgreiðslu bókasafnsins.
Hlökkum til að sjá ykkur.

FIMLEIKAR FYRIR BÖRN
FÆDD 2009–2011

Fjölbreyttar æfingar
og leikir með áherslu á
grunnfimleika, samhæfingu, styrk og liðleika.
Ekki þarf að hafa verið
í fimleikum áður til að
geta sótt þessar æfingar.
Æfingarnar verða í Baulu,
íþróttahúsinu við Sunnulækjaskóla.
Börn fædd 2011 æfa
í 1,5 klst í senn, þrisvar
sinnum í viku og verður
kennt á morgnana. Verð
fyrir sumarið er 19.900 kr.
Börn fædd 2009 og 2010 æfa í 2 klst í senn, þrisvar sinnum í viku
og verður kennt á morgnana. Verð fyrir sumarið er 21.900 kr.
Æft verður 11. – 30. júní og 7. – 17. ágúst. Frí í júlí.
Opnað verður fyrir skráningar 3. maí á selfoss.felog.is
Nánari upplýsingar fást í gegnum vefpóstinn fimleikar@umfs.is

ÍÞRÓTTA- OG ÚTIVISTARKLÚBBURINN

Íþrótta- og útivistarklúbburinn, sem er fyrir öll
börn fædd 2008-2012, er starfræktur í sumar eins
og síðastliðin sumur. Klúbburinn er starfræktur á
vegum Ungmennafélags Selfoss í góðu samstarfi
við Sveitarfélagið Árborg. Klúbburinn býður upp
á fjölbreytt og skemmtileg sumaranámskeið fyrir
hressa krakka.
Markmið námskeiðanna í klúbbnum
er fjölbreytileiki og skemmtileg hreyfing
með mikilli útiveru og íþróttum í góðum
félagsskap. Börnin fá að kynnast sem flestum
íþróttagreinum og stefnt er að því að þau nái
betri líkamlegri færni og eflist félagslega.
Þurfi börn sérstaka aðstoð mun
Sveitarfélagið Árborg útvega hana í
samræmi við þarfir hvers og eins.
Klúbburinn býður upp á fimm
fjölbreytt og skemmtileg tveggja
vikna sumaranámskeið fyrir hressa
krakka í sumar. Hægt er að velja
heilan dag eða hálfan, fyrir eða eftir
hádegi. Einnig verður boðið upp á
hollan hádegismat með ávöxtum og
grænmeti allt eftir því hvað hentar fólki.

Námskeiðin í sumar verða sem hér segir:
1. námskeið: 11. júní – 22. júní (30 eða 60 tíma námskeið).
2. námskeið: 25. júní – 6. júlí (30 eða 60 tíma námskeið).
3. námskeið: 9. júlí – 20. júlí (30 eða 60 tíma námskeið).
4. námskeið: 23. júlí – 3. ágúst (30 eða 60 tíma námskeið).
5. námskeið: 7. ágúst – 17. ágúst (27 eða 54 tíma námskeið).

Allar nánari upplýsingar og skráningar
hjá Óttari Guðlaugssyni og Sesselju Önnu
Óskarsdóttur umsjónarmönnum klúbbsins í netfanginu
sumarnamskeidumfs@gmail.com eða í síma 849-2866.
Við hlökkum til að hitta hressa krakka í sumar. Með kveðju frá íþróttaog útivistarklúbbnum 2018 - þar sem leikurinn verður í fyrirrúmi.
Íþrótta- og útivistarklúbburinn er staðsettur í Vallaskóla
og er gengið inn um inngang við gervigrasvöllinn Eikatún.
Allar upplýsingar um íþrótta- og útivistarklúbbinn má finna á
heimasíðu Ungmennafélags Selfoss www.selfoss.net.

Selurinn, sértækt
félagsstarf fyrir 16+

Selurinn, fræðslu- og tómstundaklúbbur, heldur sínu striki
í sumar og verður með fjölbreytta dagskrá. Við hittumst í
félagsmiðstöðinni Zelsíuz á mánudögum og fimmtudögum
klukkan 17.00-18.30 nema dagskrá segi til um annað.
Með starfinu er verið að efla fèlagslega færni, frumkvæði, að
virkja einstaklinn og jafnvel prófa eitthvað nýtt. Þeir sem mæta í
Selinn setja saman dagskrá og viðburði í samráði við starfsfólk og
má þar nefna meðal annars kareoke, dans, leiklist, grill, sundferð,
kaffihús, bakstur, föndur o.fl.
Stefnt er að því að fá inn
fræðslu ásamt því að kynna okkur
hvað er hægt að gera í frítíma
sínum í nágrenninu.
Ekki hika við að hafa samband
ef þið viljið fá senda dagskrá eða
forvitnast almennt um starfið.
Jónína Ósk Ingólfsdóttir er
umsjónarmaður Selsins. Hægt er að
senda tölvupóst á hana á netfangið joninaosk@arborg.is eða hringja í síma 480-1951.
Einnig er hægt að finna og óska eftir aðgangi að hópi Selsins á Facebook.
Hlökkum til að sjá sem flesta í sumar í Selnum
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Reiðnámskeið Sleipnis
Reiðnámskeið Sleipnis
verður haldið í Þorleifskoti
(Laugardælum) við
Selfoss í sumar. Börnin
læra undirstöðurnar í
hestamennsku, stjórnun
og ásetu. Námskeiðin
henta öllum börnum og
verður skipt í hópa eftir
reynslu hvers og eins.
Innifalið í verði er
aðgangur að hesti,
reiðtygjum og hjálmi.
Að loknu námskeiði er
foreldrasýning og fá öll
börn viðurkenningarskjal
með mynd af sér og
sínum hesti.

SUMARNÁMSKEIÐ
KNATTSPYRNUDEILDAR SELFOSS

Knattspyrnusumarið 2018 verður mjög fjölbreytt og
skemmtilegt. Knattspyrnudeild Selfoss býður upp á
fjölmörg flott sumarnámskeið fyrir áhugasama
og fjöruga krakka. Allir sem koma á námskeið
hjá deildinni geta fundið eitthvað við
sitt hæfi, hvort sem menn hafa æft lengi
eða eru að byrja á sínum fyrstu æfingum.
Þjálfarar námskeiðanna eru vel menntaðir
og reyndir í þjálfun og kennslu. Leikmenn
meistaraflokka Selfoss og efnilegir
yngri leikmenn munu einnig leiðbeina á
námskeiðunum
Öll námskeiðin eru haldin á æfingasvæði
deildarinnar við Engjaveg og er mikill metnaður
lagður í hvert námskeið. Við hvetjum alla til að láta leið sína
liggja út á völl, hvort sem það er á leik hjá meistaraflokkum félagsins,
til að kíkja við á yngri leiki, námskeiðin okkar eða bara til þess að taka
göngutúr um líflegt svæði og vera þátttakandi í fótboltasumrinu árið
2018 hjá flottasta liði landsins.

Knattspyrnunámskeið sumarið 2018
Námskeiðin eru í boði fyrir krakka í 1. bekk til 6. bekk og eru öll
námskeiðin bæði aldurs og getuskipt svo allir njóti sín sem best.
Námskeið 1
11. júní – 15. júní
Selfoss námskeiðið
Vikunámskeið fyrir alla aldurshópa. Við brjótum upp dagana með
skemmtilegum hætti og góðir gestir kíkja í heimsókn. Námskeiðinu
lokum við með grillveislu og óvæntum uppákomum.
Verð 6.000 kr.
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Námskeið 2
18. júní – 22. júní
Atvinnumanna námskeiðið
Viknunámskeið þar sem við leggjum aðaláherslu á
spil á litlum völlum, einn gegn einum og skot. Mjög
skemmtilegt námskeið strax eftir fyrstu mót sumarsins.
Þetta námskeið er frá 9:15 - 14:00 og boðið verður upp
á hádegismat og hressingu.
Verð 15.000 kr.

Námskeið 3 , EM námskeið
2. júlí-13. Júlí
Tveggja vikna námskeið fyrir alla aldurshópa. Lögð áhersla á
grunntækni í bland við skemmtilega leiki og jákvæða upplifun.
Námskeiðinu lokum við með grillveislu og óvæntum uppákomum.
Verð 12:000 kr.
Öll námskeið knattspyrnudeildarinnar eru getu- og aldursskipt og
áhersla lögð á að einstaklingurinn njóti sín. Aðaláhersla er
lögð á grunn- og fíntækni með skipulögðum og vel upp settum
æfingum með skemmtilegum leikjum og mikilli útiveru. Samvera og
samstaða er stór þáttur á öllum námskeiðunum og er mikið lagt upp
úr samvinnu og að krakkarnir virði hvort annað.
Öll námskeiðin hefjast 9:15 mánudaga til föstudaga og eru ýmist til
12:00 eða lengur. En hægt er að semja um sérstaka daga eða einstaka
vikur eftir því hvernig hverri fjölskyldu hentar í hvert skipti.
Skráning og frekari upplýsingar um námskeið deildarinnar eru á
netfanginu knattspyrna@umfs.is eða í síma 897 7697
Allar aðrar upplýsingar um námskeið, æfingatíma og þjálfara
deildarinnar er að finna á selfoss.net/knattspyrna

Fyrir 6-8 ára. 5 daga námskeið
kostar 12.000 kr.
n 25.–29. júni
n 9.–13. júlí
n 16.–20. júlí
n 13.–17. ágúst

Fyrir 9 ára og eldri. 10 daga
námskeið kostar 24.000 kr.
n 11.–22. júní
n 9.–20. júlí
n 23. júlí–3. ágúst
n 7. –18. ágúst

Fyrir börn með mikla reynslu
verður boðið upp á námskeið 25.29. júní og 23.-27. júlí þar sem þau
hafa möguleika á að koma með
sína eigin hesta.
Umsjónarmenn eru Bjarni
Sveinsson og Guðbjörg
Matthíasdóttir (Gullý) en þau eru
bæði menntaðir reiðkennarar frá
Háskólanum á Hólum.
Skráning er hafin í síma
823-8636 (Gullý) eða
reidskolisleipnis@gmail.com.

REIÐNÁMSKEIÐ
Á EYRARBAKKA

Í sumar (júní-júlí) verða haldin vikuleg
reiðnámskeið fyrir börn á aldrinum 5-13 ára.
Hestar og allur búnaður á staðnum.
Verð fyrir vikuna er 15.000 kr. Upplýsingar og
skráning hjá Jessicu í síma: 823-2205.
Netfang: jessicadahlgren13@hotmail.com

Reiðskóli Oddnýjar Láru
Reiðskóli Oddnýjar Láru verður haldin í Vallartröð 8 á Selfossi í sumar.
Umsjónarmaður er Oddný Lára Guðnadóttir. Oddný er menntaður
hestafræðingur og leiðbeinandi frá Háskólanum á Hólum í Hjaltadal og hefur
haldið allmörg reiðnámskeið með góðum árangri í gegnum árin. Skráning
er hafin í síma 8479834 eða á oddnylara(hja)floaskoli.is einnig er til síða á
facebook sem heitir einfaldlega Reiðskóli Oddnýjar Láru. Endilega læka hana
en þar koma fram allar upplýsingar og myndir af námskeiðum.
Börn læra grunnatriði í hestamennsku, stjórnun og ásetu. Farið verður
í útreiðartúra ásamt allskonar skemmtilegheitum. Innifalið í verði er
aðgangur að hesti, reiðtygjum og hjálmi. Öll börn fá viðurkenningarskjal
með mynd af sér og hestinum í lok námskeiðis.
Fyrir 6-8 ára. 5 daga námskeið kostar 11.000 kr.
4. - 8. júní kl. 9:00 - 10:00 eða 12:30 - 13:30 eða 14:00 - 15:00
11. - 15. júní kl. 09:00 - 10:00 eða 14:00 - 15:00
18. - 22. júní kl. 9:00 - 10:00 eða 14:00 - 15:00
26. - 30. júní kl. 9:00 - 10:00 eða 12:30 - 13:30 eða 14:00 - 15:00
Fyrir 9 ára og eldri. 10 dagar kostar 22.000 kr.
11. - 22. júní kl. 12:00 - 13:30
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Frjálsíþróttaskóli HSK á
Selfossi 12.–16. júní 2018
Í sumar verður Frjálsíþróttaskóli UMFÍ starfræktur í tíunda sinn á
HSK svæðinu og í ár er hann á Selfossi 12.-16. júní og er haldinn
í samstarfi við Frjálsíþróttaráð HSK. Skólinn er ætlaður fyrir börn
á aldrinum 11 til 18 ára. Ungmennin koma saman á hádegi á
þriðjudegi og skólanum lýkur á hádegi á laugardegi í sömu viku.
Aðaláhersla er lögð á kennslu í frjálsum íþróttum.
Dagskráin er fjölbreytt og skemmtileg það er til dæmis farið
í sund, leiki, haldnar kvöldvökur og endar skólinn svo
með móti og pylsuveislu. Þáttökugjald í skólann
er 25.000 kr. (20.000 kr fyrir systkini) en innifalið
í því er kennsla, fæði, gisting ofl. Skólinn
er í samvinnu við Frjálsíþróttasamband
Íslands og Ungmennafélag Íslands.
Aðalumsjónarmenn með skólanum 2018 líkt
og undafarin ár eru Ágústa Tryggvadóttir
og Fjóla Signý Hannesdóttir en einnig munu
fleiri þjálfarar og aðstoðarmenn vinna við
skólann. Lagt er upp með að fagmenntaðir
kennarar sjái um kennsluna á hverjum stað til að
tryggja sem besta kennslu fyrir ungmennin.
Í lok námskeiðsins fá öll ungmennin
viðurkenningarskjal til staðfestingar um þátttökuna. Skólinn hefur
fengið eindæma góð viðbrögð og ungmennin hafa farið sátt heim
eftir lærdómsríka, krefjandi en umfram allt skemmtilega viku.
Skólinn gegnir mikilvægu hlutverki í að opna augu ungmenna
fyrir ágæti íþróttaiðkunar og styðja fjölmargar rannsóknir þá
fullyrðingu að ungmenni sem stunda íþróttir leiðast síður út í
óreglu síðar á lífsleiðinni. Síðast en ekki síst öðlast ungmennin
tækifæri til að kynnast hvert öðru og mynda tengslanet og auka
hæfni sína í mannlegum samskiptum.

Golfleikjanámskeið GOS
Æfingar – leikir – grill

Aldur: 5 – 14 ára. Á námskeiðunum verður nemendum
skipt í tvo aldurshópa, 5 – 9 og 10 – 14 ára.
Dagsetningar:
11. – 15. júní – 5 dagar
18. – 22. júní – 5 dagar
Tími 9:00 – 12:00
5 daga námskeið kostar kr. 8.000,- Veittur er 20%
systkinaafsláttur. Einnig er veittur 20% afsláttur
ef sótt eru fleiri en eitt námskeið. Þau sem
eiga ekki kylfur geta fengið lánaðar kylfur á
námskeiðinu. Námskeið byrjar kl. 9:00.

Undafarin ár hefur skólinn verið full bókaður en
hámarkið er við 60 iðkendur. Skólinn hefur verið
fjölmennasti skólinn síðustu ár. Því er mikilvægt að
tryggja sér snemma pláss í skólanum.
Skráning fer fram í gegnum tölvupóst fjolasigny@gmail.com
og agustat@hotmail.com. Pósturinn þarf að innihalda eftirfarandi:
Nafn, Heimilisfang, Staður, Kennitala (barns), Félag (ef barnið
er að æfa með félagi), Sími, Netfang, Nafn forráðarmanns, Sími
forráðarmanns, Ofnæmi eða annað sem gott er að vita
Við erum búin að stofna Facebook hóp, þið getið séð hér
(Frjálsíþróttaskóli á Selfossi 2018). Þar getið þið fylgst með
skólanum. Við setjum inn tilkynningar og myndir á hópinn.
Ef það eru einhverjar spurningar, ekki hika við að hafa samband
við okkur.

Markmið námskeiða:
Markmið golfleikjanámskeiðanna er að kynna
golfíþróttina fyrir börnum og ýta undir áhuga
þeirra á þvi að leggja stund á þessa göfugu
íþrótt. Farið verður í helstu þætti golfleiksins,
allt frá púttum í upphafshögg og eru leiðbeiningar
gjarnan í formi golfleikja ýmis konar. Einnig verður lögð
áhersla á að kynna golfsiði og golfreglur fyrir nemendum.
Mikilvægt er að á golfleikjanámskeiðum séu einnig fjölbreyttir
leikir sem efla hreyfiþroska barnanna, s.s samhæfing, liðleiki og
jafnvægi, en það eru mikilvægir þættir í hreyfingu golfsveiflunnar.
Forgangsatriði námskeiðanna er að þau séu skemmtileg, að
börnin njóti sín og þrói jákvætt viðhorf til golfíþróttarinnar og
komi til með að stunda hana ævilangt.
Iðkenndur geta tekið fleiri en eitt námskeið, en einnig er hægt
að stunda æfingar frá 6 ára aldri hjá GOS sem félagsmaður. Nánari
upplýsingar um æfingatöflur, verðskrá ofl. er að finna á heimasíðu
GOS: www.gosgolf.is

FRJÁLSÍÞRÓTTAÆFINGAR SUMARIÐ 2018

Flokkur 8–10 ára (fædd 2008–2010). Æfingar 3x í viku í klukkutíma
í senn. Meginmarkmið er alhliða hreyfiþjálfun ásamt tækniþjálfun í
öllum greinum. Nokkur minni mót þar sem allir fá jöfn tækifæri og
allir eru sigurvegarar.
Flokkur 11–14 ára (fædd 2004–2007). Æfingar 4x í viku í 90 mín í senn
hjá 13-14 ára og 3x í viku í 90mín í senn hjá 11-12 ára. Meginmarkmið
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er tækni og styrktarþjálfun ásamt leikjum og þolæfingum. Allir eru
velkomnir á æfingar hvort sem þeir vilja keppa eða ekki. Stefnt á fjölda
móta, m.a. Unglingalandsmót Íslands, Meistaramót Íslands 11–14 ára,
Aldursflokkamót HSK 11–14 ára, ásamt fleiri smærri mótum.
Flokkur 15 ára og eldri (fædd 2003 og síðar). Æfingar 4x í viku
í 2 klst. í senn. Allir eru velkomnir á æfingar hvort sem þeir vilja
keppa eða ekki. Meginmarkmið er afreksþjálfun en allir fá fjölþætta
alhliða þjálfun við hæfi hvers og eins. Stefnt á fjölda móta, m.a.
Unglingalandsmót UMFÍ, Meistaramót Íslands, Bikarkeppni FRÍ,
Héraðsmót og fullt af smærri mótum.

Leiðbeinendur:
Yfirumsjónarmaður og verkstjóri verður Gylfi B Sigurjónsson
íþróttakennari og golfleiðbeinandi. Leiðbeinendur námskeiðanna
koma úr hópi afrekskylfinga GOS. Þess verður gætt eftir fremstu
megni að hópar undir umsjón hvers leiðbeinanda verði ekki
skipaðir fleiri en 6 börnum.
Skráning: Nánari upplýsingar og skráning er hjá Hlyni Geir
yfirþjálfara GOS í síma 8931650 og á netfanginu hlynur@gosgolf.is

SUNDNÁMSKEIÐ
UMF. SELFOSS

Frjálsíþróttaæfingar verða í sumar með hefðbundnu sniði á
glæsilegum frjálsíþróttavelli á Selfossi. Boðið verður upp á æfingar
í flokkunum 8 ára og yngri, 9–10 ára, 11–14 ára og 15 ára og eldri.
Nánari upplýsingar um æfingartíma og æfingagjöld verða birt í lok
maí á heimasíðu Ungmennafélags Selfoss, www.umfs.is, auk þess
sem dreifibréf verður borið út í öll hús í Sveitarfélaginu Árborg.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Anna Guðjónsdóttir yfirþjálfari í
síma 892-7052 og á netfanginu frjalsar@umfs.is
Flokkur 7 ára og yngri (fædd 2011-2013). Æfingar 2x í viku
í klukkutíma í senn. Meginmarkmið er alhliða hreyfiþjálfun í
leikjaformi. Nokkur minni mót þar sem allir fá jöfn tækifæri og allir
eru sigurvegarar.

Námskeiðinu lýkur með pylsuveislu
og afhendingu viðurkenningarskjals
frá GOS.
Aðstaða:
Æfingasvæðið á Svarfhólsvelli (GOS),
verður miðstöð fyrir barnanámskeiðin.
Þátttakendur mæta þar í upphafi dags og
aðstandendur sækja á sama stað í lok dags.
Nemendur taka með sér létt nesti.

Sundnámskeið
á Stokkseyri

Kennari: Magnús Tryggvason Íþróttafræðingur og sundþjálfari
Aldur: f. 2014 og eldri, krakkar á skólaaldri sérlega velkomin
Kennsluatriði: Vatnsaðlögun, flot, köfun, sund og leikir ýmiskonar.
Tímabil: 6. júní – 21. júní, kennsla verður fyrir hádegi.
(Reikna með að byrja milli kl. 9:00- 10:00)
Verð: Kr. 14.000 (11 skipti)
Skráning og upplýsingar: Magnús Tryggvason s. 898 3067 og á
Facebook síðu Ungmennafélag Stokkseyrar.

Vornámskeið sunddeildar umf.Selfoss verður haldið 11.-20.
júní í gömlu innilauginni á Selfossi. Kennt verður fyrir hádegi
virka daga í alls 8 skipti í 45 mínútur í senn.
Námskeiðið er fyrir börn fædd 2013 og eldri. Börnin koma
ofaní laugina án foreldra (nema ástæða sé til annars).
Athygli er vakin á að hópur er í boði fyrir börn sem eru
byrjuð í skóla og vilja/þurfa að bæta sundkunnáttuna.
Kennari á námskeiðinu er Guðbjörg H. Bjarnadóttir
íþróttakennari og sundþjálfari sem kennt hefur á þessum
námskeiðum mörg síðustu ár.
Námskeiðsgjaldið er 14.500kr og ef annað systkini kemur
líka þá greiðir seinna barnið kr 12.000.
Skráning á guggahb@simnet.is eða í s-848-1626.
Best er að fá skráningar fyrir 8. júní. Senda þarf fullt nafn
barns, fæðingardag, nafn foreldris, gsm númer og tölvupóstfang.
Einnig upplýsingar um hvort barnið er óhrætt í vatni og getur
fleytt sér kútlaust eða ef það er óöruggt og kafar ekki/lítið.
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Motokrossdeild Umf. Selfoss
Það verður líf og fjör hjá okkur í sumar eins og undanfarin ár.
Stefnum við á að hefja æfingar þann 14. maí þetta árið. Æfingar
munu verða á eftirfarandi tímum í sumar:
Mánudaga og miðvikudaga fyrir 85cc hjól og stærri. Þessi
æfingartími verður fyrir þá hjólara sem eru lengra komnir.
Hefðbundin æfing verður frá kl. 19-20 svo verður boðið uppá
æfingar frá kl. 20-21 fyrir þá sem stefna á að taka þátt í keppnum í
sumar.
Svo verða æfingar líka á þriðjudögum og fimmtudögum frá kl.

LEIKHÚSNÁMSKEIÐ

Leikfélag Selfoss verður að venju með námskeið fyrir
börn og unglinga í leiklist. Unnið verður með framkomu,
tjáningu, sjálfsöruggi á sviði, samvinnu og almenna
jákvæðni í garð leiklistar. Farið verður
í
ýmiskonar leiklistaræfingar og spuna
og unnið að eflingu sjálfstrausts, gleði
og jákvæðni. Að þessu sinni verða sex
leikhúsnámskeið fyrir aldurshópinn 7–13 ára
(fædd 2005–2011).
Verð er 8.000 kr., innifalið er morgun- eða
síðdegishressing.

Námskeiðin verða eftirfarandi vikur:
n Vikuna 19. – 22. júní kl. 11:00 – 16:00, þriðjudag til föstudags.
Námskeiði lýkur með sýningu fyrir aðstandendur kl. 15:00 þann
22. júní.
n Vikuna 25. - 29. júní kl. 11:00 – 15:00, mánudag til föstudags.
Námskeiði lýkur með sýningu fyrir aðstandendur kl. 14:00 þann 29. júní.
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18-19 fyrir 85cc hjól og minni. Þessar æfingar verða fyrir byrjendur.
Þjálfarar í sumar verða feðginin Heiðar Örn og Gyða. Gleðilegt
hjólasumar.
Samantekt:
Mánud og miðvikud 85cc og stærri kl. 19-20 og 20-21 keppnis.
Þriðjud og fimmtud 85cc og minni kl. 18-19 byrjendur.
Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu Umf. Selfoss www.selfoss.net
og facebook síðu okkar Umfs Motocross Selfoss.

n Vikuna 23. – 27. júlí kl. 12:00 – 16:00, mánudag til
föstudags. Námskeiði lýkur með sýningu fyrir
aðstandendur kl. 15:00 þann 27. júlí.
n Vikuna 30. júlí – 3. ágúst kl. 12:00 – 16:00,
mánudag til föstudags. Námskeiði lýkur með
sýningu fyrir aðstandendur kl. 15:00 þann 3. ágúst.
n Vikuna 7. – 10. ágúst kl. 9:00 – 14:00, þriðjudag
til föstudags. Námskeiði lýkur með sýningu fyrir
aðstandendur kl. 13:00 þann 10. ágúst.
n Vikuna 13. – 17. ágúst kl. 9:00 – 13:00, mánudag til föstudags.
Námskeiði lýkur með sýningu fyrir aðstandendur kl. 13:00 þann
17. ágúst.
Leiðbeinendur á námskeiðunum eru Guðný Lára
Gunnarsdóttir, Sigríður Hafsteinsdóttir, Viktor Ingi Jónsson, Íris
Árný Magnúsdóttir og Rakel Ýr Stefánsdóttir. Skráningar sendast
á netfangið SUMARNAMSKEID.LS@gmail.com

Sumarnámskeið í körfuknattleik
SELFOSS-KARFA heldur fjögur sumarnámskeið í körfuknattleik
sumarið 2018. Námskeiðin eru fyrir öll börn sem fædd eru 2010–2012.
Öll námskeið og æfingar munu fara fram í íþróttahúsinu við Vallaskóla.
Dagsetningar:
Námskeið 1: 18.–22. júní
Námskeið 2: 25.-29. júní
Námskeið 3: 2.-6. júlí
Námskeið 4: 9.-13. júlí
Námskeiðin eru frá kl. 10:00-12:00 og er áhersla lögð á að læra
körfubolta í gegnum skemmtilega leiki og æfingar. Öll námskeiðin
hjá þessum hópi enda með sundferð og grilli á föstudegi auk
óvænts glaðnings.

Frístundaheimilin
Bifröst og Hólar

Frístundaheimilin, Bifröst við Vallaskóla og Hólar við
Sunnulækjarskóla, verða opin til og með 22. júní og opna aftur
eftir sumarlokun þann 8. ágúst. Í júní gengur starfið
undir nafninu Sumarfrístund og dagskrá í takt við
það. Opnunartími verður 7:45 – 16:30 að loknum
skólaslitum og hafa foreldrar þeirra barna sem nú
þegar eru með vistun kost á að lengja vistunina á
þessu tímabili. Skráning þarf að berast fyrir 20. maí, en
forstöðukonur hvors frístundaheimilis senda foreldrum
eyðublað þess efnis.
Við minnum einnig á skráningar fyrir skólaárið 20182019 fara fram inni á Mín Árborg, hvort sem um ræðir
nýskráningar eða endurnýjanir, þær umsóknir skulu
berast fyrir 1. júní.

Verð fyrir námskeiðið er 4000 kr. Frítt er á eitt námskeið fyrir öll
börn fædd 2012.
Einnig verður boðið upp á æfingar fyrir börn sem fædd eru
2007-2009 mánudaga til fimmtudaga frá kl. 12:30-14:30. Á þessum
æfingum verður mikið farið í undirstöðuatriði körfuboltans og
verður komið til móts við getu hvers og eins. Allir velkomnir að
koma og prófa þessa skemmtilegu íþrótt. Æfingarnar munu vera á
sama tímabili og er verð fyrir vikuna 3000 kr.
Karl Ágúst Hannibalsson íþróttafræðingur og yfirþjálfari
yngriflokka hjá SELFOSS-KARFA verður þjálfari og
yfirumsjónamaður námskeiðanna.
Hægt verður að skrá í gegnum arborg.felog.is.
Allar nánari upplýsingar er hægt að nálgast hjá Karli í netfangið
kallikrulla@gmail.com eða í síma 865-2856.

FRÍSTUNDAHEIMILIÐ
STJÖRNUSTEINAR

Við Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri er starfrækt
frístundheimili fyrir nemendur í 1. - 4. bekk.
Á skóladögum er frístundin
opin frá kl. 13:55 - 16:30.
Á starfsdögum og öðrum
frídögum er hún opin frá 8:00
- 16:30. Í haustfríi og vetrarfríi
er lokað í frístund.
Frístundaheimilið lokar
vegna sumarleyfa 22. júní
og opnar aftur 8. ágúst
2018. Hægt er að sækja um
frístund á mín Árborg.
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Sundhöll
Selfoss

Tryggvagata 15, Selfossi
Sími: 480 1960
OPNUNARTÍMI:
Virka daga frá 06:30 til 21:30
Helgar 09:00 til 19:00

Komdu í sund
á Selfossi og á Stokkseyri

handk föt
sund d
og sun
r.
1.600 k

12

Gjaldskrá

FRÍTT fyrir öll börn
að 10 ára aldri

Fullorðnir (18–66 ára)
Stakt skipti: 980 kr.
10 skipta kort: 4.000 kr.
30 skipta kort: 8.200 kr.
Árskort: 29.000 kr.

Börn (10–18 ára)
Stakt skipti: 150 kr.
10 skipti: 1.200 kr.
30 skipti: 3.400 kr.
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Stjörnusteinum 1a, Stokkseyri
Sími: 480 3260
OPNUNARTÍMI:
Vetraropnun: miðjan ágúst–31. maí
Mánudaga–föstudaga 16:30 til 20:30
Laugardaga 10:00 til 15:00
Sunnudaga lokað
Sumaropnun: 1. júní–miðjan ágúst
Mánudaga–föstudaga 13:00 til 21:00
Laugardaga–sunnudaga 10:00 til 17:0
0

67 ára og eldri fá frían aðgang gegn
framvísun skilríkja. Öryrkjar fá frían aðgang
en verða að framvísa korti til staðfestingar.

DAVIDTHOR.IS

Tilbolæðði,

Sundlaug
Stokkseyrar

