
Hreyfivika í Grindavík
23. - 29. maí 2016

Hver er hreyfingin þín? - Fjölbreytt hreyfing í boði fyrir alla fjölskylduna

Dagana 21. til 27. maí stendur yfir Hreyfivika
(Move Week) í Evrópu. Grindavíkurbær tekur þátt
í þriðja skipti og hafa undirtektirnar verið framar
vonum í ár. Hreyfivikan hefur verið að hausti til en
var færð núna í byrjun sumars.
Boðið er upp á fjölbreytta og skemmtilega
dagskrá fyrir alla aldurhópa. Dagskráin er í
opnunni á þessum bæklingi en á baksíðunni er
ljóðagönguhringur. Vakin er athygli á því að
Grindavík tekur þátt í sundkeppni sveitarfélaga.
Tilgangur Hreyfivikunnar er að hvetja til
virkrar hreyfingar og þátttöku í íþróttum. Það
eru samtökin International Sport and Culture
Association (ISCA) sem standa fyrir verkefninu

en Ungmennafélag Íslands fylgir því eftir hér-
lendis. Skipuleggjendur Hreyfivikunnar í
Grindavík eru frístunda- og menningarsvið
Grindavíkurbæjar í samstarfi við forvarnarteymi
UMFG, skóla, félög, stofnanir og ýmsa fleiri aðila
sem koma að hreyfingu á einn eða annan hátt.

Það er von okkar að sem flestir íbúar Grinda-
víkurbæjar kynni sér það sem í boði er í
Hreyfvikunni og taki þátt í einhverjum
viðburðanna, skilji líka bílinn eftir heima og gangi
eða hjóli í vinnuna. Vonandi getur hún einnig
verið einhverjum hvatning til aukinnar hreyfingar
eða þátttöku í íþróttum.

# grindavik - #minhreyfing - #umfi



D A G S K R Á
SETNING HREYFIVIKU Í GRINDAVÍK: Hádegisskokk bæjarstjórans frá íþróttamiðstöðinni
mánudaginn 23. maí kl. 12:00
Róbert Ragnarsson bæjarstjóri býður í hádegisskokk, allir velkomnir að slást með í för.

Hjólabrettakennsla - mánudaginn 23. maí kl. 16:00
Hjólabrettakennsla fyrir alla krakka við Hópsskóla. Leiðbeinandi: Ármann Halldórsson.

Zumba fitness og kids - mánudaginn 23. maí kl. 17:00
Jeanette Sicat með zumba fyrir alla í litla salnum í íþróttahúsinu.

Hlaupahópur Grindavíkur - Þriðjudaginn 24. maí kl. 19:45
Útihlaup, við hittumst í Sundlaug Grindavíkur ca. 10 mínútum fyrir hlaup og tökum í framhaldi 30 mínútna
göngu/skokk/hlaup, hver á sínum hraða. Haldið er í átt að Þorbirni klukkan 19:45 og eftir 15 mínútur er snúið
við og farið sömu leið til baka. Þeir sem hlaupa hratt fara lengra og þeir sem er styttra komnir í hlaupagírnum
fara skemur. Með þessu fyrirkomulagi byrja allir þáttakendur og enda á sama stað á sama tíma.
Eftir hlaupið er frítt í sund fyrir þáttakendur og hvetjum við sem flesta til að koma með sundföt og taka þátt í
pottaspjalli um framhaldið.

Hjólakraftur og Hjólreiðanefnd Grindavíkur – Miðvikudaginn 25. maí kl. 18:30.
Mæting í íþróttamiðstöðina
Hjólakraftur með Þorvald Daníelsson hjólreiðaleiðbeinanda, Sigurð Bergmann hjólreiðagarp og Bjarna
Svavarsson formaður Hjólreiðanefndar Grindavíkur hvetja alla þá sem hafa áhuga á hjólreiðum til að koma og
taka einn skemmtilegan hring með sér. Þrír möguleikar í boði:
1) Grunnhringur á fjallahjólum - Hópsnes-Hesthús-námur-Skógrækt-heim um Norðurljósaveg og inn á Ingi-
bjargarstíg. Endað hjá kaffihúsinu Bryggjunni. Þessi leið er fyrir fjallahjól.
2) Farið út í virkjun - viðkoma í kirkjugarði - Bjarnahringur. Endað hjá kaffihúsinu Bryggjunni. Þessi leið er fyrir
allar tegundir hjóla.
3) Festarfjall - Suðurstrandarvegur að Krýsuvíkurvegi - til baka. Endað hjá kaffihúsinu Bryggjunni. Þessi leið er
fyrir allar tegundir hjóla.

Hjólreiðanefnd Grindavíkur og Hjólakraftur
Æfingar fyrir alla sem vilja hjóla í hóp í sumar á þriðjudögum og miðvikudögum kl 18:30 en á sunnudögum kl.
10:00. Allir velkomnir.
Aðrir tímar verða auglýstir á Facebooksíðu hjólreiðanefndar UMFG. http://tinyurl.com/hjoladeild

Golfklúbbur Grindavíkur
Nýliðanámskeið helgina 28. – 29. maí. Allar nánari upplýsingar hjá Halldóri í síma 893 3227.
Kynningar og fræðsludagur fyrir alla sem hafa áhuga á golfíþróttinni verður í golfskálanum að Húsatóftum
laugardaginn 21. maí.
Kynningarfundur barna- og unglingastarfs verður í Gjánni miðvikudaginn 25. maí kl. 20:00.
Æfingar verða fyrir börn og unglinga í sumar alla mánudaga og miðvikudaga milli kl. 17:00 og 19:00, júní,
júlí og ágúst. Nánari upplýsingar veitir Helgi Dan PGA golfkennari í síma 897 9231.
Stigamót 4. Íslyft. Þriðjudagur 24. maí. Hvetjum alla félaga GG til að taka þátt í Hreyfiviku og spila einn
golfhring í Stigamóti.

Foreldraæfingar
Þjálfarar hjá knattspyrnudeild UMFG bjóða foreldrum/forráðamönnum sérstaklega á eina æfingu í Hreyfi-
vikunni þar sem tilgangurinn er að iðkendur og foreldrar/forráðamenn skemmti sér saman.
Iðkendur fara með boðsmiða heim.

Opinn tími í Metabolic – Föstudaginn 27. maí kl. 06:10
Allir velkomnir að prófa tíma hjá Helga Jónasi í Metabolic, alhliða hreyfing. Tíminn er í íþróttahúsinu.

Gymheilsa - laugardaginn 29. maí kl 10.30
Gymheilsa heilsa áformar að bjóða uppá spinning næsta haust og því bjóðum við upp á ókeypis spinning
tíma laugardaginn 29. maí kl 10.30. Nauðsynlegt er að skrá sig í afgreiðslu sundlaugarinnar og taka með
sér vatn og hreint handklæði í tímann.



Kvenfélag Grindavíkur – Þriðjudaginn 31. maí kl. 18:00.
Við í Kvenfélaginu ætlum að ganga Ingibjargarstíginn, mæting við skiltið á Grindavíkurvegi. Boðið verður upp
á kaffi, svala og bakkelsi við minnisvarðann hennar Ingibjargar Jónsdóttur. Allir velkomnir, ungir sem aldnir.

Götuhlaup Sjóarans síkáta og Ullmax – Miðvikudaginn 1. júní kl. 18:00
Götuhlaup Sjóarans síkáta og Ullmax 2016 verður haldið í annað sinn miðvikudaginn, 1. júní kl.18.
Skráning: Skráning fer fram á www.hlaup.is . Skráning opin til kl. 22.00, þriðjudaginn, 31. maí.
Staðsetning: Lagt af stað við aðalinngang íþróttamiðstöðvarinnar í Grindavík.
Tímataka: Tímataka með flögu. Tölvupóstur með upplýsingum um tíma er sendur til keppenda eftir hlaup og
birtur á www.hlaup.is.
Flokkaskipting: Keppt verður í flokkum karla og kvenna, 18 ára og eldri og undir 18 ára.
Verðlaun: Allir þátttakendur fá verðlaunapening og efstu sætin fá vegleg verðlaun frá Ullmax
Hlaupleið: 5 km. Kort á heimasíðu hlaupsins (sjá www.grindavik.is)
Þátttökugjald: Þátttökugjald er 1.500 kr. fyrir 18 ára og eldri. Ókeypis fyrir yngri en 18 ára.
Annað:Grillveisla og ókeypis í sund eftir hlaupið. Heimasíða hátíðarinnar er www.grindavik.is/sjoarinnsikati

Miðgarður
Stólaleikfimi á miðvikudag og föstudag kl. 10:00 í Miðgarði
Vatnsleikfimi mánudag og miðvikudag kl. 16:00 í sundlauginni.

Félag eldri borgara
Nú er vorið komið og um að gera að skella sér í sund og skrá nafn sitt til þess að vera með í sundkeppninni
milli sveitarfélaga.
Gengið verður tvo morgna kl.10:00, mánud. 23. og miðvikud. 25. maí, frá Miðgarði/Víðihlíð, (um klst. ganga).
Búið er að slá púttvöllinn við Víðihlíð og merkja holurnar. Gunni „Best“ ætlar að bjóða uppá leiðsögn þar 25.
maí milli kl.13:30-15:30
Að minnsta kosti tveggja liða „mót“ verður í Boccia – dagsetning/tími auglýst nánar er nær dregur.
Morgungöngur í Hópinu frá kl. 06:00.
Athugið að í sumar verður Hópið opið frá kl. 9-11 á morgnana fyrir morgungöngur.

SKÓLARNIR
Grunnskólinn
Ásabraut: Íþróttadagur 27. maí. Íþróttakennarar sjá um útileiki á skólalóðinni frá kl. 10:00-11:00 fyrir mið- og
unglingastig.
Hópsskóli: 25. maí; 3. bekkur gengur á Þorbjörn. - 26. maí; leikjadagur yngsta stigs.
27. maí – skóladagurinn byrjar á jógastund á sal.
NBA – deildin, körfuboltamót Hópsskóla.
Leikskólinn Laut:
Mánudagur kl. 08:00 -08:15 Teygjur og slökun inn á Akri, hvetjum foreldra til þess að taka þátt. Afmælisdagur
Lautar sem fagnar 10 ára afmæli í dag.
Miðvikudagur: Sveitaferð í Grjóteyri þar sem við munum skoða dýrin og leika okkur.
Föstudagur: Sjóræningjaratleikur á lóð leikskólans og víðavangshlaup Lautar.
„Dansað á pallinum“ ef veður leyfir í vikunni.
Við hvetjum foreldra,nemendur og starfsmenn að ganga eða hjóla til vinnu.
Heilsuleikskólinn Krókur:
23. maí verða hreyfistöðvar í leikskólagarðinum í anda færni til framtíðar um örvun hreyfifærni barna út í
nánasta umhverfi.
24. maí bjóðum við uppá morgunjóga og morgunmat fyrir börn og foreldra
25. maí höldum við uppá alþjóðadag hreyfingar og förum út í stofnanir og fáum gesti og gangandi með okkur í
hreyfingu
26. maí verður stór hreyfibraut sett upp í gegnum allan leikskólann.
Einnig eru foreldrar hvattir til að hreyfa sig með börnunum heima með því að setja bolta í fjallið okkar Þorbjörn
sem við höfum búið til og hengt upp á vegg.

SUNDKEPPNI SVEITARFÉLAGANNA
Grindavík tekur þátt í sundkeppni sveitarfélaga. Verum dugleg að taka þátt.
Í afgreiðslu íþróttamiðstöðvar er eyðublað sem þarf að fylla út eftir sundið þar
sem þarf að skrá hversu marga metra þú syndir.



Ljóðahringur Grindavíkur
3 km létt gönguferð með menningarívafi

Ljóðahringurinn liggur frá brjóstmynd
Sigvalda Kaldalóns við Kvennó á Víkur-
braut og eru 10 áningarstaðir á leiðinni.
• Ljóð eftir nemendur í Grunnskólanum
á spjöldum sem prýða hvern áningarstað
ásamt leiðarvísi að næsta stað.
• Aftan á hverju spjaldi er einnig að finna
bókstaf sem er hluti af orðarugli.
• Þegar leyst hefur verið úr orðaruglinu, er
réttu svari skilað á bókasafnið og dregið
verður úr réttum svörum í lok
Hreyfivikunnar.
• Eyðublöðin getur þú nálgast á
heimasíðu bæjarins eða á bókasafninu.
• Við hvetjum alla til að taka þátt í
Hreyfivikunni og taka léttan göngutúr um
bæinn.
Vinningur: Matur fyrir 2 á veitinga-
staðnum Hjá Höllu.
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