


Markmið

• að skapa vettvang þar sem unglingar á aldrinum 13 –
16 ára frá öllu landinu geti komið saman og skemmt sér 
á öruggum stað undir vökulum augum fagmanna (sem 
eru starfsmenn í félagsmiðstöðvum) án tóbaks, áfengis 
og/eða annarra vímuefna. 

• Mörg ungmenni á Íslandi hafa fá eða engin tækifæri til 
að taka þátt í viðburðum sem þessum og er það í 
samræmi við upprunalegan tilgang Samfés, samtaka 
félagsmiðstöðva á Íslandi, að mynda slíkan vettvang og 
samfés hátíðin er ein birtingarmynd af mörgum.



Til upplýsinga

• Samfés eru Samtök félagsmiðstöðva á Íslandi 
EKKI grunnskóla Íslands. 

• vinsamleg tilmæli Samfés að þeir unglingar 
gangi fyrir sem sæki félagsmiðstöðina. Þessi 
tilmæli eru fyrst og síðast sprottin af 
öryggissjónarmiðum. Þannig eru mestar 
líkurnar á því að það starfsfólk sem fylgir 
unglingunum á hátíðina þekki unglingana sína 
og geti greint þá frá öðrum í ösinni. 



Fjöldi

• Rúmlega 4.400 unglingar

• Starfsmenn – 1 á hverja 15 => um 300

• Samtals = tæplega 5.000 manns

• Hver og einn fær armband í rútunni.



Tímasetningar

• Mæting í Þrumuna kl. 17:00

• Brottför frá Þrumunni kl. 17:30

• Komutími við Laugardalshöll 18:30

• Ballið hefst kl. 19:00 – 23:00

• Áætluð heimkoma um rúmlega miðnætti.



Reglur Þrumunnar

• Neysla áfengis og/eða vímuefna er óheimil í/og við Þrumuna. Verði 
unglingur staðinn að, eða leiki grunur á neyslu eða meðferð slíkra efna, er 
kallað umsvifalaust á forráðamann og/eða aðra er málið varðar og 
unglingurinn sóttur. Ef grunur reynist réttur missir unglingurinn um leið 
rétt til að stunda skemmtanir á vegum Þrumunnar um ákveðinn tíma.

• Reykingar eru bannaðar í Þrumunni og í kringum Þrumuna. Reynist 
unglingur vera með tóbak í fórum sínum skal það gert upptæk og því eytt. 
Ef ítrekuð brot eru framin hefur starfsmaður leyfi til að vísa setja ungling í 
bann um stundasakir. 

Leitað verður í töskum í upphafi ferðar



Reglur um klæðaburð
( eða dresscode)

• Ef klæðast á kjól eða pilsi sem nær EKKI niður fyrir hné 
skal klæðast lituðum sokkabuxum eða leggins sem ná 
niður á ökkla (s.s. hjólabuxur ekki í lagi).

• Varast skal að klæðast of flegnum bolum eða kjólum.
• Ekki er leyfilegt að vera með skyrtur alveg fráhnepptar 

né að vera ber að ofan.
• Vanda skal val á skóm og beita skynseminni í þeim 

efnum, þetta er langt ball þar sem fá tækifæri gefast til 
að setjast og hvíla sig– margar stúlkur sem hafa ákveðið 
að vera í háum hælum eru oftar en ekki komnar úr 
þeim á leiðinni í höllina. Tíðustu slysin er af völdum 
hárra hæla, hælsæra og ef búið er að stíga á berar tær.



Fatnaður



Fatnaður



Viðurlög

• Krökkum sé brjóta þetta verður umsvifalaust 
vísað í sér herbergi á bak við þar sem þau 
þurfa að bíða þar til farið verður heim, frekar 
fúlt.



Hvar er rútan mín?



Nesti og nýir skór

• ATH – ekki fara af stað svangur. Vera búin(n) að 
borða.

• Sjoppusala á staðnum.

• Passa upp á að drekka mikið vatn



Starfsmenn

• Guðrún Ásta Bergsteinsdóttir – 865 2903

• Heiðar Már Hilmarsson – 844 8704

• Kristinn Reimarsson – 660 7310

• Kristín Eva Bjarnadóttir – 893 6807

• Þórunn Alda Gylfadóttir – 822 7987
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