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Ágætu Grindvíkingar!
Þið hafið nú í höndum upplýsingarit um
íþrótta- og tómstundastarf í Grindavík
veturinn 2017 - 2018. Árið 2015 var samþykkt
stefna frístundastarfs Grindavíkurbæjar fyrir
árin 2015-2020 þar sem áhersla er lögð á að
stuðlað verði að faglegu frístundastarfi í góðu
húsnæði með metnaðarfullu starfsfólki, fyrir
alla þar sem íbúar á öllum aldri eru virkir
þátttakendur. Strax var hafist handa við að
framfylgja frístundastefnunni eftir m.a. með
því að gera starfið faglegra og auka frístundaframboð og áfram höldum við í þeirri viðleitni
að bæta starfið og styrkja, efla þá starfsemi
sem fyrir er og skapa rými fyrir aukið framboð
frístunda. Ýmislegt hefur áunnist og í þessu
riti má sjá hversu metnaðarfullt starf er unnið
í Grindavík og hversu fjölbreytt afþreying er
í boði fyrir alla aldurshópa. Við getum alltaf
gert betur og höldum ótrauð áfram að vinna
að eflingu starfsins. Ljóst er að skortur á húsnæði setur starfseminni oft þröngar skorður
og vonandi að þær framkvæmdir sem í
undirbúningi eru við íþróttahúsið eigi eftir að
efla og styrkja íþrótta- og frístundastarf og
gefa öllum aldurshópum aukið tækifæri til að
sækja það sem í boði er.
Síðustu misseri hefur verið unnið að
gerð fjárhagsáætlunar vegna verkefnisins

Þruman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Knattspyrnudeild . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Minja- og sögufélag  . . . . . . . . . . . . . . 7
Skákdeild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ungmennafélag Grindavíkur . . . . . . . 8
Hjólreiðanefnd UMFG . . . . . . . . . . . . . 8
Júdódeild UMFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Félag eldri borgara í Grindavík . . . . . 10
Körfuknattleiksdeild UMFG  . . . . . . . 11
Æfingatafla körfuknattleiksdeildar . 12
Íþróttafélagið NES  . . . . . . . . . . . . . . . 13
Björgunarsveitin Þorbjörn . . . . . . . . 13
Dagskrá Miðgarðs - Haust 2017  . . . 14
Taekwondódeild UMFG  . . . . . . . . . . 14
Dagskrá eldri borgara - Haust 2016 15
Sundlaugin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sunddeild UMFG  . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Æfingartafla sunddeildar UMFG . . . 16

Heilsueflandi samfélag og ef áætlunin verður
samþykkt má gera ráð fyrir að vinna við innleiðingu hefjist fyrir áramót. Með þátttöku í
þessu verkefni og innleiðingu leggur Grindavíkurbær enn ríkari áherslu á mikilvægi þess
að íbúar búi við þær aðstæður að geta, eftir
hagkvæmum leiðum, viðhaldið og bætt
heilsu sína á öllum æviskeiðum. Þegar horft
er til framtíðar gera spár ráð fyrir að hlutfall
eldri borgara eigi eftir að aukast og mikilvægt
að við búum til aðstæður þar sem auðvelt er
að hlúa að líkamlegu, andlegu og félagslegu
atgervi. Með því að gefa íbúum tækifæri á að
bæta heilsu og lífsgæði með öflugu íþróttaog frístundastarfi gerir Grindavíkurbær
íbúunum kleift að auka hreysti og efla vitund
og vilja til að viðhalda heilbrigði. Fjárfesting í
íþrótta- og frístundastarfi, hvort sem við fjárfestum í tíma eða aðstæðum, er fjárfesting
sem skilar öflugra samfélagi og fjölbreytt
starf gefur íbúum tækifæri á að finna eitthvað
við sitt hæfi.
Verum virk í vetur og ræktum líkama og sál í
frístundum!
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs
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Þruman

Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Þrumunnar
er komin á fullt bæði á skólatíma og á kvöldin.
Í Þrumunni fer fram ýmiskonar frístundastarf
fyrir alla aldurshópa. Miklar breytingar hafa
átt sér stað á starfsemi Þrumunnar síðustu
misseri. Félagsmiðstöðin Þruman flutti haustið
2014 úr Kvennó yfir í Grunnskóla Grindavíkur.
Félagsmiðstöðin er því opin á skólatíma fyrir
krakkana og geta þau því eytt bæði frímínútum
og öðrum lausum tíma í skólanum í félagsmiðstöðinni sinni. Þá er Ungmennagarðurinn
beint fyrir utan Þrumuna og því vinnur þetta
allt vel saman. Hefðbundið starf er á kvöldin
eins og hefð er fyrir. Áframhald verður á vinsælu stráka- og stelpuklúbbunum í 8.-10. bekk.
Síðan verður opið kvöld í Þrumunni þrisvar
í viku og er oftar en ekki skipulagt starf sem
nemenda- og Þrumuráð sér um. Einnig býðst
öðrum nemendum að halda viðburði og er
það skref í áttina að svo kölluðu opnu nemendaráði. Þruman er einnig í góðu samstarfi
við félagsmiðstöðvar á Suðurnesjum og halda
þær nokkrar skemmtanir á starfsárinu undir
merkjum Samsuð. Síðan verður farið á stærstu
Samfés-viðburðina en það eru samtök allra
félagsmiðstöðva á Íslandi. Einnig verður skipulagt starf fyrir 5.-7.bekk. Eftir stofnun minna
þrumuráðs í fyrra fór það starf í nýjar hæðir og
verður skemmtilegt að fylgjast með því í vetur.
Einnig eiga krakkarnir í 5.-7.bekk einn dag þar

sem er opið hús fyrir þau eftir skóla. Þá verður
áfram boðið upp á Gaman saman fyrir 3.-4.
Bekk.
Starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar í vetur
eru: Jóhann Árni Ólafsson, Sigríður Etna
Marinósdóttir, Hanna Dís Gestsdóttir,
Alexandra Hauksdóttir, Arney Sigurbjörnsdóttir, Milos Jugovic og Marko Valdimar
Stefánsson.
• Símanúmer Félagsmiðstöðvarinnar Þrumunnar er: 789 5458.
Hlutverk:
Starfsemi Þrumunnar tekur mið af æskulýðslögum nr. 70 frá 2007 en tilgangur þeirra
er að styðja börn og ungmenni til þátttöku í
æskulýðsstarfi. Með æskulýðsstarfi er átt við
skipulagða félags- og tómstundastarfsemi
þar sem börn og ungmenni starfa saman í frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum
og áhugamálum sem þau sjálf meta að verðleikum. Í skipulögðu æskulýðsstarfi skal hafa í
huga félags-, forvarna-, uppeldis- og menntunarlegt gildi þess sem miðar að því að auka
mannkosti og lýðræðisvitund þátttakenda. Í
öllu starfi með börnum og ungmennum skal
velferð þeirra höfð að leiðarljósi og þau hvött
til frumkvæðis og virkrar þátttöku. Lögin miðast við æskulýðsstarf fyrir börn og ungmenni,
einkum á aldrinum 6–25 ára.

- 3 -

Frístundabæklingur
Markmið:
Þruman skal vera opin öllum börnum og
unglingum, á aldrinum 9 - 16 ára sem áhuga
hafa á að taka þátt í starfseminni. Sérstaklega
skal leitast við að ná til þeirra unglinga sem
sökum áhugaleysis eða af öðrum orsökum
sinna ekki heilbrigðum viðfangsefnum í
frístundum sínum. Þruman vinnur að uppbyggilegu uppeldis-, fræðslu- forvarnar- og
frístundastarfi og í nánu sambandi við alla þá
aðila er koma að málefnum barna og unglinga
með það að markmiði að sameiginlega náist
sem bestur árangur. - Unnið skal markvisst að
uppbyggingu fjölbreyttrar starfsemi og vera
hvetjandi til enn frekara starfs og reyna eins
og kostur er að samræma störf félaga er sinna
málefnum barna og unglinga. - Þruman vinnur
markvisst með unglingalýðræði. Markmiðið er
að þjálfa unglinga í að taka sjálfstæðar ákvarðanir byggðar á þeirra eigin skoðunum og eigin
forsendum.
Nánari upplýsingar um dagskrá Þrumunnar má finna á heimasíðu Grindavíkur-

bæjar, www.grindavik.is/thruman sem og
á Facebook síðu Þrumunnar.

Einstakir viðburðir
• Opnun Þrumunnar 5. sept.
• Opnunar útipartý 6. sept.
• Starfsdagar Samfés 14.-15. sept.
• Landsmót samfés á Egilstöðum 6.-8.
okt.
• Halloween draugahús og bíó. 27.
október.
• Félagsmiðstöðvadagurinn mið. 1. nóv.
• Rímnaflæði Miðberg 17. nóv.
• Heimsókn Þrumunar í inni Trambólín
garð
• Hæfileikakeppni Samsuð desember
• Jólaball 20. des.
• Samfés Con 5. jan.
• Undankeppni söngkeppni Samfés jan/
feb
• Skíðaferð Þrumunar Febrúar
• Stíll í Hörpu 17. mars
• SamFestingurinn í Laugardalshöll 23.
mars
• Söngkeppni Samfés í Laugardalshöll
24. Mars
• Borðtennis- og fótboltaspilsmót
Samfés 24.Mars
• Sundlaugarpartý og andvökunótt í
íþróttahúsinu 9.Maí

Dagskrá Þrumunnar
veturinn 2017-2018
8.-10. bekkur:
Mánudaga kl. 20:00-22:00 Opið hús.
Þriðjudaga kl. 20:00-22:00 Stelpu- og
strákaklúbbar (til skiptis).
Miðvikudaga kl. 20:00-22:00 Opið hús
Föstudaga kl. 20:00-22:00 Opið hús
5.-7. bekkur:
Miðvikudaga kl. 18:00-19:30 Skipulögð
dagskrá.
Mánudaga 13:40-15:00 opið hús
3.-4. bekkur - Gaman saman:
Þriðjudagar kl. 13:40-14:40 í október og
nóvember, febrúar og mars
Gildi Þrumunnar: VIRKNI – VELLÍÐAN –
VIRÐING - VÍÐSÝNI
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Knattspyrnudeild
Stjórn:
Formaður:
Varaformaður:
Gjaldkeri:
Ritari:
Meðstjórnandi:
Meðstjórnandi:
Meðstjórnandi:

Jónas Þórhallsson
Helgi Bogason
Almar Þór Sveinsson
Sigurður Halldórsson
Jón Þór Hallgrímsson
Jóhann Ármannsson
Ragnar Ragnarsson

691-4030
899-4359
779-6776
896-8687
864-7271,
896-3440
899-8486

Kvennaráð:
Formaður:

Almar Þór Sveinsson
779-6776
Birgir Hermannsson
821-7370
Gerður Björg Jónasdóttir 868-9005
Einar Guðjónsson
892-5031
Margrét Magnúsdóttir
862-5858
			
Ágústa Jóna Heiðdal
867-7033
Unglingaráð:
Formaður:

Rúnar Sigurjónsson
Grétar Schmidt
Arna Magnúsdóttir
Ástrún Jónasdóttir
Ármann Harðarson
Bjarni Rúnar Einarsson
Ragnheiður Ólafsdóttir

Meistaraflokksráð karla:
Formaður:
Jón Þór Hallgrímsson
Sigurður Halldórsson
Jóhann Ármannsson
Ragnar Ragnarsson
Austurvegi 3, 240 Grindavík
Sími: 426 8605. Fax: 426 7605
Heimasíða: www.umfg.is.
Netfang: umfg@centrum.is
Framkvæmdastjóri Eiríkur Leifsson,
sími 426 8605 / 863 2040
Hvers vegna að æfa fótbolta?
Knattspyrna er vinsælasta íþróttagrein
heims, hún er jafnframt vinsælasta íþróttagreinin á Íslandi! Fjöldi barna og unglinga
æfir knattspyrnu hjá knattspyrnudeild UMFG
eða um það bil 250, enda íþróttin fyrir löngu
síðan orðin stór þáttur í menningarlífi bæjarins. Hér eru nokkrar góðar ástæður fyrir alla
krakka að iðka knattspyrnu í vetur (og auð-

jonas@thorfish.is
helgi.bogason@landsbankinn.is
aths@simnet.is
austurhop19@simnet.is
jon@eskja.is
hanni@klafar.is
gunnarsholmi@hotmail.com
aths@simnet.is
biggher@gmail.com
gebba.b@gmail.com
einargudjonss72@gmail.com
gudrun.m.magnusdottir@
landsbankinn.is
agusta0509@hotmail.com

894-2069
895-9292
861 9273
856 5701
694 9227
868-0161
865-5218

runarss@simnet.is
thordisdan@simnet.is
arna@grindin.is
astrun@visirhf.is
hhraf@simnet.is
breinarsson@gmail.com
antoni@simnet.is

864-7271
896-8687
896-3440
899-8486

jon@eskja.is
austurhop19@simnet.is
hanni@klafar.is

vitað sumar líka):
• Frábær æfingaaðstaða í fjölnota íþróttahúsi, Hópinu. Upphitað knattspyrnuhús
sem reynst hefur frábærlega vel.
• Góð aðstaða fyrir félagsstarfið í Gula húsinu, félagsheimili knattspyrnudeildar.
• Vel menntað og reynslumikið þjálfarateymi.
• Allir flokkar beggja kynja æfa 3-4 sinnum
í viku og fara í fjölmargar keppnisferðir út
um allt land, 3. flokkur fer út fyrir landsteinana (karla og kvenna til skiptis).
• Öflugt foreldrastarf er ekki síður mikilvægur þáttur sem tengist knattspyrnunni, en
þar myndast oft ekki síðri félagsskapur en
hjá krökkunum sem elta boltann. Skipuð
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eru foreldraráð sem skipuleggja fjáraflanir,
keppnisferðir og félagslega viðburði í samvinnu við þjálfara.
• Knattspyrnuskóli Grindavíkur og Lýsis á
sumrin en hann hefur notið vinsælda á
undanförnum árum, en hann var fyrst
starfræktur árið 2003. Þar gefst krökkum,
12 ára og yngri, tækifæri til að æfa hæfni
sína, reyna við ýmsar þrautir og stunda
skemmtilega leiki í góðra vina hópi, en í
skólanum æfa saman krakkar af báðum
kynjum.
• Boðið er upp á æfingar fyrir leikskólakrakka, (8.flokk) í vetur í Hópinu.
• Boðið upp á markmannsþjálfun fyrir
áhugasama markverði.
Uppeldisáætlun knattspyrnudeildar
Þar kemur fram hver stefna og markmið
unglingastarfs knattspyrnudeildar Grindavíkur, er aðgengileg á heimasíðunni. Þar er
komið inn á bæði félagslega og íþróttalega
þætti, sem og agamál, ýmis konar reglur og
svo framvegis. Einnig kemur þar fram hvað
við viljum að einkenni góða félagsmenn og
þau lið sem við sendum til keppni í okkar
nafni. Áhugasamir er hvattir til að kynna
sér þessa uppeldisáætlun, sem er í sífelldri
endurskoðun, en hana má finna á www.
umfg.is. Það er m.a. skýr stefna unglingaráðs
knattspyrnudeildar Grindavíkur að gefa
öllum þeim sem vilja, tækifæri og aðstöðu til
að æfa knattspyrnu á vegum félagsins. Öllum
sem vilja reyna sig og leita að sínum hæfileikum í góðum félagsskap er þar af leiðandi
tekið fagnandi. Mikil áhersla er lögð á að efla
félagsandann með aðferðum þjálfunarinnar
og ýmsum skemmtilegum uppákomum,

enda er hann ekki síður mikilvægur en
glæstir sigrar og upplyftingar bikara. Sem
dæmi má nefna opin hús, spila- og pizzukvöld, og jafnvel fjallgöngur.
Þjálfarar og starfsfólk Knattspyrnudeildar
UMFG 2017
• Óli Stefán Flóventsson, UEFA A þjálfaragráða þjálfari meistaraflokks karla.
• Milan Stefán Jankovic, UEFA Pro, aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla.
• Þorsteinn Magnússon UEFA A þjálfaragráða, markmannaþjálfun m.fl kk, kv og
yngri flokka.
• Róbert Jóhann Haraldsson, þjálfari
meistaraflokks kvenna.
• Ægir Viktorsson, UEFA A þjálfaragráða,
• Margét Rut Reynisdóttir, KSÍ III.
• Arngrímur j. Ingimundarson, UEFA B
þjálfaragráða.
• Smári Jónsson, UEFA B þjálfaragráða.
• Nihad Hasecic (Cober), UEFA-A.
• Pálmar Örn Guðmundsson, KSÍ III.
• Bentína Frímannsdóttir
• Milos Jugovic
• Anna Þórunn Guðmundsdóttir
• Eiríkur Leifsson framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar UMFG.
• Jasmina Nóra Gjurcevska, húsvarsla og þrif
Aðalstyrktaraðili Knattspyrnudeildar UMFG
er Lýsi hf og hefur það samstarf staðið síðan
1984.
Allar nánari upplýsingar um knattspyrnustarfsemina má finna á www.umfg.is eða
í Gula húsinu við knattspyrnuvöllinn, sími
426-8605.
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Minja- og sögufélag
Minja- og sögufélag Grindavíkur var stofnað
þann 21. nóvember 2013. Félagið var skráð
hjá Ríkisskattstjóra sem félag 2. desember
2013 Tilgangur félagsins er að stuðla að
samvinnu um að varðveita menningu og
minjar frá Grindavík. Einnig munu félagar
reyna að vekja áhuga fólks á stórmerkri
sögu Grindavíkur, og fornri menningu
sveitarfélagsins og minjum þess. Til menningarminja má nefna muni, gamlar bryggjur,
menningarlandslag og aðrar minjar um
búsetu manna. Með tilgangi sínum hyggst
félagið varðveita og skrásetja minjar í
sveitarfélaginu og gera þær aðgengilegar
almenningi eins best verður á kosið. Félagið
stefnir á að ná tilgangi sínum með því að
skapa lifandi umræðuvettvang um sögu
sveitarinnar, stuðla að rannsóknum og
skrifum jafnt á vefsíðum og á prenti. Áætlun
er að halda úti vef með sögulegum fróðleik,
ljósmyndum og kvikmyndum sem tengjast
sveitarfélaginu. Félagið er opið öllum sem
hafa áhuga og nú þegar eru 61 manns
skráðir í félagið.
Opnir félagsfundur eru á miðvikudagskvöldum í Kvennó (2. hæð) kl. 20:00. Allir
velkomnir að kíkja við í kaffi.
Félagið keypti húseign sem heitir Bakki.
Bakki er ein af elstu sjóverbúðum á Suðurnesjum sem staðið hefur nánast óhreyft.
Fékk félagið afsalið þann 27.04.2015. Má
þar þakka fyrir fyrirtæki og félög sem gerðu

félaginu kleift að staðgreiða húsnæðið. Bakki
er byggður árið 1933 og er áætlun um að
gera það upp og koma því í upprunalegt
horf. Þetta er eitt af þeim verkefnum sem
félagið stendur fyrir en ýmislegt annað er á
döfinni. Ef þið eigið til eitthvað af munum,
ljósmyndum, kvikmyndum eða myndum á
öðrum formi og þið hafið áhuga á að deila því
með okkur, endilega hafið samband við Hall í
síma 821-5304 eða Örn í síma 8696820 Tekið
er á móti öllum myndum.
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Stjórn:
Formaður er Hallur Gunnarsson
Varaformaður er Einar Þór Lárusson
Gjaldkeri er Marta Karlsdóttir
Ritari er Viðar Geirsson
Meðstjórnandi er Örn Sigurðsson
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Skákdeild
Skákdeild UMFG fékk inngöngu í UMFG á
aðalfundi þess vorið 2016. Um tveggja ára
aðlögunarferli er að ræða og á þeim tíma
er vinnuheitið skáknefnd UMFG. Reynslutímanum lýkur vorið 2018 og að reynslutíma
loknum verður metið hvort nefndin fær fulla
aðild að UMFG og verður þá skákdeild innan
UMFG.
Skákæfingar:
Á miðvikudögum klukkan 15:30 -17:00 í
Gjánni. Æfingarnar eru fyrir krakka í 3.-10.
bekk og hámarksfjöldi á æfingu eru tuttugu
börn. Sótt er um hjá Siguringa sem sér um
æfingarnar, á netfanginu siguringi@yahoo.
com. Ef fjöldi umsækjanda fer fram yfir 20
verður biðlisti. Ef börn stunda æfingarnar

ekki nægilega vel og af nægum áhuga detta
þau út úr hópnum og þeir sem eru á biðlista
verða teknir inn. Auk þessara æfinga fer
fram skákkennsla Hópskóla að venju sem og
í grunnskólanum að Ásabraut á skólatíma.

Ungmennafélag Grindavíkur
Austurvegur 2, 240 Grindavík
Netfang: umfg@umfg.is
Sími: 426-7775. Kt: 420284-0129
Heimasíða: www.umfg.is
www.facebook.com/umfgrindavik
Upplýsingar um æfingagjöld :
http://umfg.is/umfg/aefingargjold
Æfingagjöld UMFG eru skráð og greidd fyrir
börn á aldrinum 6-16 ára hjá UMFG. Deildir sjá
um að halda námskeið fyrir yngri börn og eru
þau gjöld rukkuð af deildunum sjálfum eða af
UMFG.
Allar frekari upplýsingar varðandi æfingagjöld
eru á skrifstofu félagsins sem er í íþróttamiðstöð Grindavíkur. Í íþróttamiðstöð Grindavíkur
er salur sem er til útleigu. Salurinn tekur allt að
200 manns í sæti. Allar frekari upplýsingar um
salinn gefur starfsmaður skrifstofunnar.
Skrifstofa UMFG er opin frá 14:00-17:00 mánudaga-fimmtudaga.

Meðstjórnandi: Bjarni Már Svavarsson
bjarni@umfg.is
Gjaldkeri: Kjartan Fr. Adólfsson
kjartan@grindavik.is
Deildir innan UMFG:
Sunddeild, knattspyrnudeild, körfuknattleiksdeild, fimleikadeild, júdódeild, taekwondodeild. Einnig eru starfandi hjólreiðanefnd og
skáknefnd sem eru í aðlögunarferli.

Stjórn UMFG:
Formaður Sigurður Enokssonumfg@simnet.is
Varaformaður: Guðmundur Bragason gb@
sonar.is
Meðstjórnandi : Rúnar Sigurjónsson
runars@simnet.is
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Hjólreiðanefnd UMFG

Hjólreiðanefnd UMFG fékk inngöngu í
UMFG á aðalfundi þess í fyrra. Um tveggja
ára aðlögunarferli er að ræða og á þeim
tíma er vinnuheitið hjólreiðanefndnefnd
UMFG. Að reynslutíma loknum verður
metið hvort nefndin fær fulla aðild að
UMFG og verður þá hjólreiðadeild innan
UMFG.
Æfingar: Fyrir alla á fimmtudögum kl.
19:30 og á sunnudögum kl 10:00. Aðrir
tímar verða auglýstir á Facebooksíðu hjólreiðanefndar UMFG

Frístundabæklingur

Júdódeild UMFG
kraft andstæðingsins sér í vil og beita tækni
og snerpu fremur en kröftum til að yfirbuga hann. Júdó sameinar standandi glímu
og gólfglímu og er þekkt fyrir tilþrifamikil
kastbrögð, fastatök og lása. En það fyrsta
sem iðkendur læra í júdó er að detta enda
er það lykillinn að því að geta stundað júdó á
öruggan máta.

Júdó er frábær alhliða íþrótt sem styrkir iðkendur á sál og líkama. Júdó hentar breiðum
hópi fólks, stelpum og strákum, konum og
körlum, á öllum aldri og af öllum stærðum
og gerðum. Hjá Júdódeild UMFG leggjum við
áheyrslu á að sem flestir finni eitthvað við
sitt hæfi og líði vel á æfingum. Hvort sem
þú vilt aðeins komast í góðan félagsskap í
skemmtilegri íþrótt eða stefnir á keppni og
jafnvel afreksmennsku í íþróttum, þá ættir
þú að finna eitthvað við þitt hæfi í okkar
hópi.
Mjúka leiðin og mögnuð köst
Orðið júdó hefur verið þýtt á íslensku sem
„mjúka leiðin“. Mjúka leiðin felst í því að nýta

Áherslur í þjálfun
Lögð er rækt við barna- og unglingastarf
og séð til þess að krakkarnir fái útrás og
hreyfingu, læri ákveðinn aga og virðingu fyrir
þjálfara, félögum og umhverfi, læri grundvallaratriði júdóíþróttarinnar og ekki síst að
þau öðlist ákveðið sjálfsöryggi og temji sér
heilbrigðan lífstíl. Einnig er lögð rækt við fullorðna einstaklinga sem vilja stunda júdó sér
til skemmtunar og heilsubótar en þeir eru
fjöl margir. Þar kristallast góðir eiginleikar
júdóíþróttarinnar þar sem allir geta fundið
eitthvað við sitt hæfi, þ.e. börn og unglingar,
fólk sem sækist eftir heilsubót og hreyfingu
og fólk sem vill taka þátt í keppni og jafnvel
komast í flokk afreksfólks á alþjóðlega vísu.
Krílatímar
Nú verður boðið upp á krílatíma fyrir börn á
aldrinum 3-6 ára þar sem undirstöður júdós
verður kennar í leik þar sem verður mikið
fjör og gaman. Krílatímar hefjast 27. september.
Barna- og unglingaflokkar
Boðið er upp á barnaflokk, yngri og eldri 6 –
11 ára. Aldursskiptingin er ekki alveg heilög
því tekið er tillit til reynslu, stærðar og fleiri
þátta; mestu skiptir að iðkandanum líði vel í

Æfingatímar
Mánudagar, miðvikudagar og föstudagar
6-11 ára. 17:00-17:55.
12 ára og eldri/Fullorðnir/meistaraflokkur.
18:00-20:00.
Föstudagar
6-11 ára. 17:00-17:55
12 ára og eldri/ Fullorðnir/meistaraflokkur.
18:00-19:00.

Miðvikudagar
Krílahópur 3-6 ára kl. 16:00 – 16:50.
Þjálfari: Arnar Már Jónsson 1 dan, s. gsm
868
6823. Netfang: loggurinn@hotmail.com
Formaður: Gunnar Jóhannesson 2 dan
sími 892 8958
www.umfg.is/umfg/judoaefingar
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Frístundabæklingur
þeim flokki sem hann er í. Í yngri flokknum
er lögð áhersla á undirstöðuatriði júdóíþróttarinnar, að læra að detta, halda andstæðing í
gólfinu og einföld kastbrögð kennd. Auk þess
er leitast við að styrkja líkamann og farið í
skemmtilega leiki. Í eldri flokknum er svo
farið dýpra í júdóið og þrek og styrktaræfingar auknar. Þó er gjarnan rúm fyrir að brjóta
upp æfingar með skemmtilegum leikjum
sem auka fjölbreytni en nýtast jafnframt til
að auka styrk, fimi og þol.
Fullorðnir
Boðið er upp á byrjenda- framhalds- og
meistaraflokk fyrir fullorðna. Lögð er áhersla
á að allir finni eitthvað við sitt hæfi, hvort
sem um er að ræða fólk sem stefnir á Ólympíuleika eða þá sem vilja koma sér í form
með því að iðka skemmtilega íþrótt í góðum

félagsskap. Iðkendahópurinn er margbreyttur og á öllum aldri og hvetjum við alla
til að koma í ókeypis prufutíma.

Félag eldri borgara í Grindavík
Félag eldri borgara í Grindavík (FebG) er
hluti af Félagi eldri borgara á Suðurnesjum
(FEBS) og geta allir félagar tekið þátt í því
sem auglýst er á þeirra vegum. Vetrarstarf
allra félaganna á Suðurnesjum er auglýst í
Aftanskini, upplýsingabæklingi FEBS, sem
allir 60+ fá, auk þess sem við höfum opna
Facebook-síðu undir nafninu Feb Grindavík.
Allir 60 ára og eldri geta gengið til liðs við
félagið, þeir sem hafa áhuga hringi í Margréti
Gísladóttur, s. 896 3173 eða sendi tölvupóst
á margis2@live.com, félagsgjald er kr. 2000
fyrir starfsárið.
Félagaðstaðan er í Miðgarði/Víðihlíð, Austurvegi 5, neðri hæð.
Dagskrá vetrarins í stórum dráttum:
• September: Félagsfundur miðvikud.12.
sept. kl. 17:00 í Miðgarði, Víðihlíð við
Austurveg 5, ræðum vetrarstarfið og
höfum gaman saman. (boðið uppá súpu
og brauð).
• Október: Leikhúsferð í okt/nóv. Farið að
sjá „Risaeðlurnar“. Nánar auglýst síðar.
Skráning hjá Hildi Sig. sími 862 7924
• Desember: Jólahlaðborð
• Janúar: Þorrablót
• Apríl: Vorhátíðin, haldin í Gjánni, Sumardaginn fyrsta,19.apríl kl.15:00.

• Maí/júní: Vorferð eða annað skemmtilegt –
allt auglýst nánar síðar.
Fastir liðir vetrarins eru m.a.:
• Ganga í Hópinu við Austurveg – alla virka
daga 06:00-12:00
• Spilað á spil í safnaðaheimilinu á fimmtudögum 14:00-17:00
• Boccia í Íþróttamiðstöðinni við Austurveg 3
• Billjard og félagsvist í útistofu við Skólabraut
• Bridds og önnur spilamennska í Miðgarði –
sjá allt nánar í stundaskrá í Miðgarði.
Birt með fyrirvara um breytingar.
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Körfuknattleiksdeild UMFG

Körfuknattleikur hefur lengi verið mjög
vinsæl í Grindavík. Þrátt fyrir að töluvert
vanti upp á aðstöðuna þá hefur árangurinn
verið mjög góður í öllum flokkum. Samkvæmt heimasíðu KKÍ þá hefur körfuboltinn
skilað hátt í 70 Íslands- og bikarmeistaratitlum í öllum flokkum til Grindavíkur. Þannig
að það eru mjög margir Grindvíkingar sem
eiga bæði gull og silfurverðlaunapeninga
heima hjá sér. Þetta er væntanlega hluti
af skýringunni fyrir vinsældum þessarar
íþróttar hjá okkur. Stjórnir deildarinnar hafa
leitast við að vera með menntaða þjálfara
mörg undanfarin ár og hefur það skilað sér
með fjölgun iðkenda og betri leikmönnum.
Við hvetjum alla til að stunda einhverjar af
þeim íþróttagreinum sem boðið er uppá í
Grindavík, þær gera okkur bara gott og öll
hreyfing er af hinu góða.

Tracy Vita Horne
Andrew Horne
Steingrímur Kjartansson
Yfirþjálfari: Jóhann Árni Ólafsson
johannao@grindavik.is
www.umfg.is/umfg/karfaaefingar
VIÐ HVETJUM ALLS GRINDVÍKINGA TIL AÐ
MÆTA Á LEIKI OG STYÐJA LIÐIN OKKAR

Stjórn:
Formaður: Lórenz Óli Ólason, sími 7752166
lolli927@hotmail.com
Unglingaráð:
Formaður: Kjartan Friðrik Adólfsson
ka@grindavik.is. Sími 849-7535.
Gjaldkeri: Laufey Birgisdóttir laufey@hss.is
Guðmundur Bragason
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Æfingatafla körfuknattleiksdeildar
Leikskólaæfingar (4-5 ára drengir og
stúlkur)
Þjálfari Sandra Dögg
Þriðjudagar 17:30-18:00
1. og 2. bekkur drengir
Þjálfari Jóhann Árni
Miðvikudagar 14:10-14:50
Föstudagar 13:20-14:00
1. og 2. bekkur stúlkur
Þjálfari Sandra Dögg
Þriðjudagar 14:20-15:00
Fimmtudagar 14:20-15:00
3. og 4. bekkur drengir
Þjálfari Ólöf Helga
Mánudagar 14:30-15:30
Miðvikudagar 14:00-15:00
Laugardagar 14:00-15:00
3. og 4. bekkur stúlkur
Þjálfari Unndór Sigurðsson
Mánudagar 16:00-17:00
Miðvikudagar 16:00-17:00
Föstudagar 14:00-15:00
Minnibolti 11 ára kk (5.-6.bekkur
drengir)
Þjálfari Helgi Jónas Guðfinnsson
Mánudagar 15:00-16:00
Miðvikudagar 15:00-16:00
Fimmtudagar 15:00-16:00
Föstudagar 14:00-15:00
Minnibolti 11 kvk (5.-6.bekkur stúlkur)
Þjálfari Unndór Sigurðsson
Mánudagar 17:00-18:00
Miðvikudagar 17:00-18:00
Fimmtudagar 17:00-18:00
Föstudagar 15:00-16:00
7.-8.fl. kk (7.-8. bekkur drengir)
Þjálfari Pétur Rúðrik Guðmundsson
Mánudagur 16:30-17:30
Þriðjudagur 16:00-17:00
Miðvikudagur 15:00-16:00
Föstudagur 15:00-16:00

7. fl. kvk (7. bekkur stúlkur)
Þjálfari Ellert Magnússon
Þriðjudagur 17:00-18:00
Fimmtudagur 16:00-17:00
Föstudagar 16:00-17:00
Laugardagar 14:00-16:00
8. fl. kvk (8. bekkur stúlkur)
Þjálfari Ellert Magnússon
Mánudagar 16:30-17:30
Miðvikudagar 16:00-17:00
Föstudagar 16:00-17:00
Laugardagur 15:00-16:00
9.-10. fl. kk (9. og 10. b dr.)
Þjálfari Jens Valgeir Óskarsson
Mánudagar 21:00-22:00
Miðvikudagar 17:00-18:00
Föstudagar 17:00-18:00
Sunnudagur 11:00-12:00
Drengjaflokkur og Unglingaflokkur
(Framhaldsskóli drengir)
Þjálfari Jóhann Þór Ólafsson
Mánudagar 21:00-22:00
Miðvikudagar 21:00-22:00
Föstudagar 17:00-18:00
Sunnudagar 12:00-13:00
9.-10. fl kvk (9.-10. bekkur stúlkur)
Þjálfari Ólöf Helga
Mánudagar 15:30-16:30
Þriðjudagar 15:00-16:00
Miðvikudagar 21:00-22:00
(19.30 ef mfl kvenna er að
spila útileik)
Laugardagar 15:00-16:00
Aðrar körfuboltaæfingar: ÍG
Þriðjudaga kl. 21:00-22:00.
Fimmtudaga kl. 21:00-22:00.
B-lið kvenna
Þriðjudaga kl. 21:00-22:00.
Fimmtudaga kl. 21:00-22:00
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Íþróttafélagið NES
Nes, Íþróttafélag fatlaðra á Suðurnesjum, var
stofnað 17. nóvember 1991. Aðal hvatamenn
að stofnun félagsins voru Þroskahjálp á
Suðurnesjum, Sjálfsbjörg á Suðurnesjum og
áhugamenn um íþróttir fatlaðs fólks.
Hjá félaginu í dag eru um 70 iðkendur á
aldrinum 6 til 60 ára.
NES býður uppá fjölbreyttar æfingar í Reykjanesbæ.
Allar nánari upplýsingar á Facebook síðu
okkar - Íþróttafélagið Nes
Fyrirspurnir má senda á netfangið
nes.stjorn@gmail.com

Björgunarsveitin Þorbjörn
Björgunarsveitin Þorbjörn er ein elsta og
stærsta björgunarsveit á Íslandi og hefur í
gegnum tíðina skipað sér í fremstu röð með
öflugum tækjabúnaði og vel þjálfuðum mannskap. Í björgunarsveitinni er mjög virkt félagsstarf en að jafnaði eru þrír eða fleiri fastir
fundir í mánuði. Björgunarsveitarstarfið er
opið fyrir öllum eldri en 18 ára og eru áhuga-

samir, ungir sem aldnir hvattir til þess að
kynna sér starfið sem hefst í lok september.
Nánari upplýsingar gefur formaður björgunarsveitarinnar, Bogi Adolfsson, í síma
897 6212.
Upplýsingar um starfsemi björgunarsveitarinnar má finna á facebooksíðunni www.
facebook.com/bjorgunarsveitinthorbjorn
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Taekwondódeild UMFG
Í Grindavík er Taekwondo í boði fyrir börn
6-16 ára.
Taekwondo er bardagalist sem er frá Kóreu
og byggist að miklu leyti upp á aga og virðingu.
Taekwondo er ekki einungis bardagi og
sjálfsvörn heldur lífstíll og hugsun. Með réttu
hugarfari er hægt að gera nánast hvað sem
er og er það víðamikill þáttur í taekwondo.
,,Ég get’’ hugarfarið er ríkjandi í taekwondo og

mikið lagt uppúr því að trúa á sjálfa/n sig.
Æfingar verða í Gjánni á þriðjudögum og
fimmtudögum
1.-2. bekkur kl. 17 – 17:45
3. bekkur og eldri kl. 17:50-18:50
Þjálfari er Karel Bergmann Gunnarsson
S. 773-3178
Æfingar hefjast 5. september
-Allir velkomnir

Dagskrá Miðgarðs - Haust 2017
Mánudagur
13:00-15:30
Bridge

Þriðjudagur
10:00-10:40
Lestur

Miðvikudagur
10:00-10:40
Stólaleikfimi

Fimmtudagur
10:00-10:40
Lestur

13:00-15:30
Postulínskennsla,
keramik,
handavinna,
kortagerð

14:00-15:00
Bingó 2. og 4.
miðv.d. í
mánuði

14:00-16:00
Félagsvist

Föstudagur
10:00-10:40
Stólaleikfimi

15:00-16:00
Línudans
3. miðv.d.
í mánuði

Postulín, keramik og handavinna byrja 12.sept. Séra Elínborg kemur til okkar í leikfimi í Miðgarði annan hvern miðvikudag í spjall.
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Dagskrá eldri borgara Haust 2016
Mánudagur
06:00-12:00
Ganga –
Hópið
9:00-11:30
Útskurður
Gamla slökkvistöðin
10:00-16:00
Billjardstofan
útistofu við
Skólabraut
9:30-10:15
Leikfimi
Íþróttamiðstöðinni

Þriðjudagur
06:00-12.00
Ganga - Hópið

Miðvikudagur
06:00-12:00
Ganga – Hópið

Fimmtudagur
06:00-12:00
Ganga - Hópið

Föstudagur
06:00-12:00
Ganga - Hópið

10:00-16:00
Billjardstofan
í útistofu við
Skólabraut

10:00-16:00
Billjardstofan
í útistofu við
Skólabraut

10:00-16:00
Billjardstofan
í útistofu við
Skólabraut

10:00-16:00
Billjardstofan
í útistofu við
Skólabraut

14:00-15:00
Bocciaíþróttahús

13.30-16.00
Spil - Safnaðarheimili

12:40-13:40
Boccia Íþróttahús

16:00-16:40
Vatnsleikfimi

16:00-16:40
Vatnsleikfimi

13:00-15:00
Bridds í Verkalýðshúsinu

Boccia og útskurður byrja 12.sept. Leikfimi í íþróttahúsinu byrjar 21.sept. Vatnsleikfimi er til
21.sept. Ýmiss námskeið verða í boði og þau auglýst nánar á www.grindavik.is. Alla virka daga
eruð þið velkomin að koma og fá kaffi, spjalla, lesa blöðin, hittast og einnig er aðgangur að
tölvum og fleira.
Kær kveðja, starfsfólk Miðgarðs
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Sundlaugin
Opnunartími í Sundlaug verður sem hér
segir yfir vetrartímann, virka daga verður
opið frá kl. 06:00-21:00 og á laugardögum og
sunnudögum frá kl. 09:00-16:00.
Í sumar (frá 1. maí til 1. september) var
opnunartími sundlaugarinnar um helgar frá
kl. 09:00-18:00.
Aðsókn í sundlaugina í sumar dróst eilítið
saman miðað við aðsóknina sumarið 2016 en
gestum í líkamsræktarstöðina fjölgar á milli
ára. Sundlaugin var lokuð hluta maí mánaðar
og opnaði aftur eftir lagfæringar í byrjun
júní. Samdráttur á milli ára skýrist af þessari
lokun því ef horft er á mánuðina maí og júní

fækkaði gestum þar sem fækkun varð – maí
og júní en fjölgar aðra mánuði.
Við bjóðum íbúa og gesti hjartanlega velkomin til okkar í sund

Sunddeild UMFG
Sunddeild UMFG býður uppá sundnámskeið
og æfingar fyrir allra hæfi í vetur. Bæði fyrir
þá sem vilja koma og læra sundtökin sér
til heilsubóta og einnig fyrir þá sem vilja
krefjandi þjálfun með keppni í huga.
Í vetur verður deildin með æfingar fyrir elsta
hóp leikskólans ( stjörnuhóp) sem og æfingar
fyrir alla grunnskólakrakka.
Stefnt er að því að halda sundnámskeið
fyrir þá sem langar að rifja upp sundtökin
og verða þau námskeið fyrir alla, unga sem
aldna.
Í júní fóru 21 iðkendur í sundæfingabúðir til
Llorde De Mar á Spáni.
Það voru stífar æfingar 2x á dag en á milli
æfinga var ýmislegt skemmtilegt gert sér til
dundurs. Farið í rennibrautagarð, á ströndina og kíkt í bæinn.
Stefnan er tekin á að fara aftur í æfingabúðir
2019
Einungis tveir iðkendur frá sunddeildinni
fóru á unglingalandsmótið á Egilsstöðum
í ár en þeir stóðu sig frábærlega og komu

heim með samtals 5 gull, 1 silfur og 2 brons.
Frábær árangur.
Síðastliðinn vetur var sunddeild UMFG með
um 65 iðkendur og stefnum við á að fjölga
iðkendum í vetur.
Sund er skemmtileg alhliða líkamsþjálfun þar
sem hver og einn fer á sínum hraða.
Sund krefst mikils sjálfsaga og er gott fyrir
bæði sál og líkama.
Þjálfari Sunddeildar er :
Jórmundur (Jóri) Kristinsson
Stjórn Sunddeildar:
Formaður: Klara Bjarnadóttir, sími 856-5792
Sigrún Þorbjörnsdóttir, gjaldkeri
Brynja Guðmundsdóttir, meðstjórnandi
Sigríður Guðmundsdóttir, meðstjórnandi
Svanhvít Másdóttir, meðstjórnandi
Allar upplýsingar gefur Klara formaður
sunddeildar í síma 856-5792 eða Sigrún
gjaldkeri í síma 899-3874 eða á facebooksíðu sunddeildarinnar.

Æfingartafla sunddeildar UMFG
Tími
16:30-17:10
17:20-18:00
18:00-19:30

Mánud
1-2 b
3-5 b
6b og eldri

Þriðjud
Skólah.
-5 b
6b og eldri
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Miðvikud
1-2 b
3-5 b
6b og eldri

Fimmtud
Skólah.
-5 b
6b og eldri

TILBOÐSVERÐ Á
ÁRSKORTUM
Í LÍKAMSRÆKT OG SUND
Á AÐEINS 39.990 KR.
Frístundabæklingur

(EINGREIÐSLA)

Hægt er að dreifa greyðslum á fleiri en einn gjalddaga, nánari upplýsingar í afgreiðslu sundlaugar

Tilboðið gildir til 26. september 2017

Ókeypis í hóptíma fyrir meðlimi GYM heilsu
Hóptímar í Grindavík frá 21. ágúst 2017
Morgunhressing byrjar 11. sept.

Klukkan

Mánud

Þriðjud

Miðvikud

Arna

Arna

10:10
17:10

Tabata
Sandra

Spinning

Birgitta/Rannveig

Laugard

Sunnud

Morgunhressing

Morgunhressing

10:00

Fimmtud

Styrkur
Sandra

Spinning

Stöðvar/lotur
Sandra

Spinning

Birgitta/Rannveig

Birgitta/Rannveig

GY
M

Nauðsynlegt er að koma með hreint handklæði í alla hóptíma.

heilsa

Kortið gildir í líkamsrækt og sund í Sundlaug Grindavíkur
Hægt er að fara í aðrar GYM heilsu stöðvar utan Grindavíkur
gegn greiðslu aðgangseyris í sund á viðkomandi stað.
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Golfklúbbur Grindavíkur
Formaður: Halldór Einir Smárason,
gggolf@gggolf.is
Á þriðjudagskvöldum í Hópinu er GG félögum frjálst að koma og taka æfingasveiflur,
slá af mottum í net og allt annað sem hægt
er að æfa innandyra.
Laugardagsmorgnar í Hópinu: Golfkennari mun vera með fjölbreyttar æfingar fyrir
yngstu kylfingana, SNAG og fleira. Allar nánari
upplýsingar um starfsemi golfklúbbsins má
finna á heimasíðunni og á Facebook síðu
Golfklúbbsins

Fimleikadeild UMFG
Fimleikadeild UMFG stendur fyrir fimleikum
fyrir börn á aldrinum 6– 16 ára. Fimleikaiðkunin fer fram í íþróttahúsinu.
Um er að ræða almenna fimleika með
áherslu á trompfimleika. Telma Lind Árnadóttir verður yfirþjálfari í vetur.
Yfirþjálfari:
Telma Lind Árnadóttir, sími: 697-4790, netfang: fimleikadeildumfg@gmail.com
Almennt fimleikastarf í vetur einkennist af
æfingum, jólasýningu, innanfélagsmóti og
maraþoni til að safna fyrir æfingabúðum. Í
vetur stefnum við að því að fá fleiri foreldra til liðs við okkur til aðstoðar við valin
verkefni.
Æfingatöfluna má nálgast á heimasíðu
UMFG, www.umfg.is, undir fimleikadeild en
þar verða einnig settar inn tilkynningar frá
deildinni sem og með tölvupósti til foreldra.
Einnig hvetjum við foreldra til að finna Facebook síðu deildarinnar en hún er Fimleikadeild UMFG 2017-2018.
Það er því mikilvægt fyrir okkur að hafa rétt

netföng foreldra en þau þurfum við að fá við
skráningu.
Formaður: Eva Lind Matthíasdóttir
sími 842-1925
netfang: fimleikadeildumfg@gmail.com
Fimleikar er skemmtileg alhliða líkamsþjálfun
sem gefur iðkendum aukinn styrk og liðleika
auk skemmtilegrar samveru. Fimleikaiðkun
reynir einnig á samskipti iðkendanna og
sjálfsaga og lögð er áhersla á að virðing sé
borin fyrir hinum iðkendunum, þjálfurunum
og sjálfum sér.
Æfingatafla:
Þriðjudagar - Stóri salur
16:00 – 17:00
1. - 3. bekkur
17:00 - 18:00
4. - 10. bekkur
Fimmtudagar - Stóri salur
16:00 - 17:00
4. - 10. bekkur
17:00 - 18:00
1. - 3. Bekkur
www.umfg.is/umfg/fimleikaraefingar
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Hjónaklúbbur Grindavíkur
Hjónaklúbbur Grindavíkur er klúbbur þar
sem hjón og pör njóta skemmtilegra samverustunda og gleðjast saman. Klúbburinn
var stofnaður árið 1959 og hafa margir
átt glaðar stundir með góðum félögum í
gegnum árin. Kjörorð klúbbsins er maður er
manns gaman og starfsemin er fjölbreytt.
Klúbburinn hefur átt sín blómaskeið í
gegnum árin sem eru orðin 58 að tölu og er
reyndar kraftaverk þegar við skoðum alla þá
afþreyingu sem er til staðar í dag. Viðburðir
eru sex yfir árið sem eru í formi árshátíðar,
óvissuferðar, ævintýraferðar, aðalfundar og
skemmtikvölds og að lokum hátíðarkvölds
/ nýársfagnaðar sem fer eftir því hvernig
dagatalið stendur af sér.
Stjórn situr í tvö ár í senn og skipar félögum í nefndir sem sjá um viðburði komandi
árs sem er svakalega skemmtilegt. Árgjöld
eru ávallt greidd fyrir 1. mars ár hvert og
eru núna 12.000 kr á hjón. Félagar Hjónaklúbbsins fá fréttabréf og viðburðadagatal

í byrjun hvers árs. Tilgangur árgjaldanna er
að greiða niður viðburði ársins sem deilast
eftir stærð viðburða. Hjónaklúbburinn
hvetur hjón til að skoða þennan möguleika
í afþreyingu.
Ef þið viljið ganga í klúbbinn okkar
hafið þá samband við formann Kristín
Þorsteinsdóttir sími 894-1230 eða gjalkera
Margréti Sigurðardóttur í síma 865-2905

Hestamannafélagið Brimfaxi
Hestamannafélagið Brimfaxi var stofnað árið
2010 og Brimfaxi varð aðildarfélag LH árið
2012. Félagsmenn hafa aðstöðu í Þórkötlustaðarhverfi, hesthúsahverfinu í Hópsheiði
og Vík og sumarbeit fyrir félagsmenn er við
hesthúsahverfið. Í hesthúsahverfinu er reiðhöll, hringvöllur, hringgerði og kennslugerði.
Reiðkennsla er allt árið þar sem bæði

menntaðir reiðkennarar og leiðbeinendur
eru fengnir til að kenna og félagið er með
fræðslufundi, fræðsluferð, æskulýðsstarf,
hestaferðir, mót og margt fleira.
Heimasíða Brimfaxa er www.brimfaxi.is
Nánari upplýsingar veitir Hilmar K. Larsen
formaður í síma 898-5696 eða á netfangið
hkverk@simnet.is
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Unglingadeildin Hafbjörg
Unglingadeildin Hafbjörg hefur verið starfrækt frá árinu 1992 og er markmið hennar
að undirbúa krakka á aldrinum 14 til 18 ára
undir störf í björgunarsveit. Starfið hefst
í september og geta nýir meðlimir aðeins
gengið í unglingadeildina þann mánuð.
Starfið byggir fyrst og fremst á skemmtilegu
og fjölbreyttu félagsstarfi. Yfir veturinn er
ýmislegt skemmtilegt gert eins og t.d. klifurveggur, bjargsig, siglingar, gönguferðir, ýmis
námskeið og margt fleira. Til að byrja með
verða fundir fyrir nýliða tvisvar til þrisvar í
mánuði en þeim gæti fjölgað þegar líður á
veturinn. Fundir eru á miðvikudögum og
hefjast alltaf klukkan 19:30.

Tengiliður Unglingadeildarinnar Hafbjörg
er Harpa Dögg Jónsdóttir, sími 869 5553 og
harpadogg19@gmail.com

Bókasafn Grindavíkur
Í vetur verður boðið upp á ýmislegt á safninu
eins og undanfarin ár. Á haust- og vetrarmánuðum munum við fá rithöfunda til að
koma og lesa upp úr bókum sínum. Boðið
verður upp á kaffi og kruðerí á þessum
rithöfundakvöldum og verður dagskráin
auglýst nánar á heimasíðu og Facebooksíðu
safnsins.
Frá 20. ágúst er safnið er opið almenningi
mánudaga-föstudaga frá kl. 10:00 – 18:00
en skólabókasafnið opnar kl. 8:00. Árgjald er
1800 kr. en eldri borgarar, öryrkjar og börn
6 til 18 ára fá frítt skírteini. Bókasafnið er á
Facebook og Instagram (leitið að bókasafn
Grindavíkur) og á Snapchat undir nafninu

bokasafn. Á samfélagsmiðlunum birtum við
upplýsingar um nýjar bækur sem koma inn á
safnið, minnum á viðburði og annað áhugavert. Það má alltaf hafa samband við okkur á
safninu að Ásabraut 2, í síma: 420 1140, eða
sendið póst á: bokasafn@grindavik.is, hvort
sem þið viljið framlengja lánstíma, koma með
uppástungur um bókakaup, fá upplýsingar
eða aðstoð. Ef þið hafið hugmyndir um starfsemi sem á heima á safninu, þá endilega
komið þeim á framfæri við starfsfólkið. Tímarit og dagblöð liggja frammi til lestrar – eldri
tímarit eru lánuð út.
Nánari upplýsingar um safnið eru á heimasíðu: www.grindavik.is/bokasafn
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Skotfélag Grindavíkur
Skotfélagið Markmið var stofnað þann 4.
Desember 1988. Eftir nokkur ára dvala var
tekin ákvörðun um að endurvekja félagið
árið 2009. Félagið fékk svo inngöngu í UMFG
og í kjölfarið af því varð félagið að deild
innan UMFG árið 2011. Við erum að vinna
í að fá útisvæði og erum við með augastað
svæði sem við eigum eftir að fá svar við.
Félagið verður með aðstöðu í litla salnum í
íþróttamiðstöðinni (gamla anddyrinu) í vetur
og verðum með æfingar frá 20:00-21:30 alla
þriðjudaga.
Ávallt er skotstjóri á staðnum með 2 byssur,
skot og skífur fyrir félagsmenn og þá sem líta
við og og prófa. Það er 15 ára aldurstakmark
til að fá að stunda skotæfingar og þurfa þeir
einstaklingar að fá skriflegt samþykki foreldra eða forsjáaðila fram að 18 ára aldri.
Æfingarsvæðið er með 10 metra braut. Við
hvetjum menn og konur að koma og kynna
sér þessa íþrótt. Þetta er fyrir alla, hvort sem
fólk hefur meðhöndlað skotvopn áður eða
ekki.
Hægt er að sækja um inngöngu í félagið
með því að mæta á æfingu eða á netföngum hjá Halli: sjonarholl1@simnet.is
eða Mörtu: karlsdóttir.marta@gmail.com

Stjórn:
Formaður. Hallur J. Gunnarsson
sími 821-5304
Varaformaður. Gísli Jóhann Sigurðsson
sími 896-8909
Ritari/gjaldkeri. Marta Karlsdóttir
sími 868-5950
Meðstjórnandi. Gunnar Jóhannesson
sími 892-8658
Meðstjórnandi. Óttar Hjartarson
sími 899-8512
Endurskoðendur eru Helgi Einarsson
sími 697-8370
Smári Þórólfsson sími 697-6218
í aganefnd er Bogi Adolfsson sími 897-6212

Rauði krossinn í Grindavík
Hafnargötu 13, 240 Grindavík.
Stjórn:
Ágústa Gísladóttir, formaður 823-1922
Kjartan Fr. Adólfsson, gjaldkeri
Sigríður Steinunn Gestsdóttir, ritari
Ingibjörg Reynisdóttir, meðstjórnandi
Einar Sveinn Jónsson, meðstjórnandi
Stjórn Grindavíkurdeildar
hefur fastan fundartíma
annan mánudag í mánuði
en hittist oftar ef þörf
krefur. Sími deildar er 426-7787.
Rauði krossinn kemur að ýmsu
hjálparstarfi innanlands, en stærsta
einstaka verkefni deildarinnar er
fatasöfnun í gám við Rauðakrosshúsið
Hafnargötu 13.

Hópurinn sér um flokkun fatnaðarins,
vinnur m.a. neyðarpakka til fátækra barna
í Hvíta-Rússlandi og Afríku, en einnig
eru Rauðakrosskonur að sauma og
prjóna heima og gefa í starfið. Alltaf
er þörf á góðu fólki til þeirrar vinnu.
Best að hafa samband við
Erlu Delbertsdóttur og
Margréti Brynjólfsdóttur til
að fá upplýsingar um starf
hópsins.
Gott að kíkja á heimasíðuna og/eða hafa samband við einhvern í stjórninni.
Á heimasíðu: www.redcross.is er
hægt að fá nánari upplýsingar um
starf Rauðakrossins á Íslandi.
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AA samtökin
AA samtökin eru félagsskapur karla og
kvenna sem samhæfa reynslu sína, styrk
og vonir svo að þau megi leysa sameiginlegt vandamál sitt og séu fær um að hjálpa
öðrum frá áfengisbölinu. Til þess að gerast
AA félagi þarf aðeins eitt; Löngun til að hætta
að drekka. Inntöku eða félagsgjöld eru engin,
en með innbyrðis samskotum sjáum við
okkur efnalega farborða. AA samtökin eru
sjálfstæð heild og óháð hvers kyns félagsskap öðrum. Þau halda sig utan við þras og
þrætur og taka ekki afstöðu til opinberra
mála. Höfuðtilgangur okkar er að vera
ódrukkin og að styðja aðra alkóhólista til
hins sama. AA-samtökin í Grindavík eru með
aðsetur í gömlu kirkjunni við Víkurbraut.
Fundað er á eftirtöldum dögum:
- Sunnudögum kl. 11:00 og 21:00

(síðasti fundur í hverjum mánuði opinn).
- Þriðjudögum kl. 21:00
(Sporafundur/Erfðavenjufundur)
- Fimmtudögum kl. 21:00

Kvenfélag Grindavíkur
Kvenfélag Grindavíkur var stofnað 24. nóvember 1923. Í félaginu eru um 130 konur á
öllum aldri. Félagið er aðili að K.S.G.K. Kvenfélaga sambandi Gullbringu- og Kjósarsýslu,
sem í eru tíu félög og um 700 félagskonur.
Frá stofnun hefur aðal markmið félagsins
verið að styðja og styrkja líknar- og velferðarmál í okkar nærsamfélagi með ýmsu
móti. Jafnframt að búa konum á öllum aldri
vettvang til að kynnast, efla samvinnu, læra
af hver annarri og hafa gaman saman.
Fjáröflunarleiðir félagsins eru margvíslegar
og rennur allur ágóði til líknarmála. Félagið
stendur fyrir ýmsum uppákomum og fyrirlestrum fyrir félagsmenn. Fundir eru haldnir
einu sinni í mánuði yfir vetrarmánuðina,
október til maí. Fyrsti félagsfundur haustsins
verður 9. október í glæsilegri aðstöðu félagsins í íþróttamiðstöðinni. Áhugasamir geta
haft samband við stjórnarkonur og eru að
sjálfsögðu velkomnar á fundi.
Stjórn félagsins 2017 - 2018 skipa
Formaður: Sólveig Ólafsdóttir
S: 426-8115 / 698-8115
Sollaola@simnet.is
Gjaldkeri: Sigríður Loftsdóttir

S: 426-8596 / 898-8596
sigr1960@vortex.is
Ritari: Karen Elísdóttir
S: 426-8600 / 699-8600
karmjoll@gmail.com
Meðstjórnendur:
Sigurlaug Sigurðardóttir
S: 426-8037 / 895-6241
baldurshagi1@simnet.is
Rannveig Böðvarsdóttir
S: 426-7016 / 897-6303
rannyb@simnet.is
Hrafnhildur Bjarnadóttir
S: 426-7364 / 849-5981
oliel@simnet.is
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Slysavarnadeildin Þórkatla
Í slysavarnadeildinni Þórkötlu eru rúmlega 160
konur og styðja þær við starf björgunarsveitarinnar Þorbjarnar með ýmsum fjáröflunum, til
dæmis með sölu á mat og varningi á sjómannadagshelginni og 17. júní, kökusölu og sölu á
jólarósum. Þórkatla styður einnig við slysavarnir
í Grindavík.
Þórkatla átti 40 ára afmæli þann 12. janúar
síðastliðinn og á árinu hefur deildin, auk hefðbundinna fjáraflana, gert bílbeltakönnun við
leikskólana, gefið endurskinsmerki í grunnskólanum, séð um kaffi fyrir leitarfólk við leitina að
Birnu, farið á Landsþing Landsbjargar á Akureyri, séð um afmæliskaffi fyrir 80 ára afmæli
Verkalýðsfélags Grindavíkur og séð um mat
handa erlendri unglingadeild sem heimsótti
Grindavík í sumar. Sölugámur Þórkötlu, Ellubúð,
sem heiðursfélaginn Elín Pálfríður Alexandersdóttir gaf deildinni var líka endurbættur og 20
feta gámur uppfærður í nýjan og enn betri 40
feta gám.
Kvennaþing og Landsþing Landsbjargar eru
viðburðir sem eru á dagskrá annað hvert ár.

Á hverju ári eru tveir fastir fundir, aðalfundur
og haustfundur og verður haustfundur, ásamt
afmælisveislu, haldinn þann 4. nóvember næstkomandi. Allar konur eru velkomnar að starfa
með okkur í deildinni.
Stjórn Þórkötlu skipa: Guðrún Kristín Einarsdóttir formaður, Emma Geirsdóttir varaformaður, Þórunn Halldóra Ólafsdóttir gjaldkeri,
Ragna Gestsdóttir ritari, Valdís Helga Lárusdóttir
varagjaldkeri, Margrét Sigurveig Jónsdóttir vararitari og Eydís Ármannsdóttir meðstjórnandi.
Þórkatla er til húsa að Seljabót 10 í björgunarsveitarhúsinu.
Við erum á á facebook og má finna nánari
upplýsingar þar og hjá Gunnu Stínu formanni, sími 860-8928og netfang:
gunnastina80@gmail.com.

Stjórn Þórkötlu: Efri röð: Gunna Stína, Eydís,
Veiga og Ragna. Neðri röð: Þóra Dóra, Emma og
Valdís.

Hressar Þórkötlur í Þórsmerkurferð í september
2017.

Ellubúð, sölugámur Þórkötlu.

Eydís gerir bílbeltakönnun við leikskólann Krók.
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Íþróttaskóli UMFG
Íþróttaskóli UMFG hófst laugardaginn 2. september og er á
laugardögum í vetur. Íþróttaskólinn er fyrir börn á leikskólaaldri sem vilja auka hreyfigetu,
jafnvægi, styrk, úthald og
boltafærni. Salnum er skipt í tvö
aldurskipt æfingasvæði. Í öðrum
salnum er áhaldahringur þar
sem börnin gera ýmsar æfingar
og í hinum salnum er notast við
bolta og ýmsar þrautir.
Æfingar fara fram í íþróttahúsinu alla laugardaga kl 10:00-10:40 og
foreldrar fylgja börnum sínum á æfingum.
Námskeiðið stendur yfir í þrjá mánuði
og námskeiðsgjald er 5.000 kr. Skráningar

Skógræktarfélag
Grindavíkur

Forsvarsmaður: Pálmar Örn Guðmundsson.
Netfang: skoggrindavik@gmail.com
Erum á Facebook: Skógræktarfélag
Grindavíkur
Félagsmenn um 40
Viðburðir i vetur: Fræðslukvöld

fara fram á fyrstu æfingum,
en einnig er hægt að senda
upplýsingar á tölvunetfangið
petrunella@grindavik.is (nafn
foreldri og kennitala, nafn barns
og kennitala)Mjög mikilvægt er
að skráningar fari einnig fram
gegnum Nóra kerfið til að greiða
námskeiðagjaldið.
Hadda getur aðstoðað foreldra við skráningar í kerfið
en skrifstofa UMFG er opin frá
14:00-17:00 mánud-fimmtud
eða senda tölvupóst umfg@umfg.is .
Hlökkum til að sjá ykkur.
Umsjónamaður íþróttaskólans er Petrúnella Skúladóttir íþróttakennari.

Greip – Félag handverksfólks

Félagið hefur aðstöðu að Skólabraut 8
(Gamla slökkvistöðin). Aðstaða félagsins
hefur stækkað um helming og er orðin
hið glæsilegasta. Markmið félagsins er að
efla þekkingu á handverki, með námskeiðarhaldi. Skaffa veglega aðstöðu
fyrir handverksfólk, þar sem það getur
stundað listmálun og útskurð svo nokkuð
sé nefnt.
Formaður: Einar Lárusson
Gjaldkeri: Sólveig Ólafsdóttir
Ritari: Berta Gretarsdóttir
Allar nánari upplýsingar um félagið
veitir formaður í síma 863 9006.
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Lionsklúbbur Grindavíkur
Stofnaður 1965.
Fundarstaður: Salthúsið.
Fundartími: Fyrsta og þriðja þriðjudag í
mánuði kl. 19:30.
Lionsklúbbur Grindavíkur starfar yfir vetrartímann, frá september og fram í maí ár

hvert, félagar í klúbbnum eru 35. Stjórn
klúbbsins starfsárið 2016 til 2017 skipa:
Stjórn Lionsklúbbs Grindavíkur skipa:
Formaður Valdimar Einarsson
Ritari Gunnlaugur Úlfar Gunnlaugsson
Gjaldkeri Guðmundur Einarsson

Stangveiðifélag Grindavíkur
Í forsvari fyrir félagið eru Bergsteinn Ólafsson 868 8394 og og Sveinn Eyfjörð 8952130.
Æfingar verða í febrúar og mars, annan
hvern sunnudag kl. 19:30. Þar geta allir

stangveiðiáhugamenn mætt og æft köstin.
Allir velkomnir og leiðbeinandi á staðnum.
Allar nánari upplýsingar veitir forsvarsmaður, Sveinn Eyfjörð.

Grindavíkurkirkja
Sunnudagur Kl. 11:00
Barnastarf/sunnudagaskóli
Mánudagur: Kl. 20:00
12 sporin andlegt ferðalag.
Kynningarfundir byrja 18. september.
Kyrrðarbæn kl. 19:00
Þriðjudagur: Kl. 10-12. Foreldramorgnar –
Byrjar 26. september
Miðvikudagur: Kl. 12:00. Hádegissamvera
og súpa á eftir. Byrjar 4. október.
Kl. 19-21 Kóræfing
Fimmtudagur: 13:30 -16:40.
Opið hús fyrir eldri borgara.
Kl. 17:00 7-9 ára starf. Byrjar 5. okt.
Kl. 18-19 9-12 ára starf
Kl. 20:00 Æskulýðsstarf.
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Íþróttamannvirki
Íþróttahús Grindavíkur
Austurvegi 1 - Sími 426 8244
Grindavíkurvöllur (knattspyrna)
við Austurveg - Sími 426 8605

Hópið - Fjölnota íþróttahús
Austurvegi 3c
Vallarstjóri er Bergsteinn Ólafsson
Sími 868 8394.

Sundlaug Grindavíkur
Austurvegi 1 - Sími 426 7555
Sumaropnunartími:
Mánudag - fimmtudags kl: 06:00-21:00
Föstudaga kl: 06:00-20:00
Helgar kl. 09:00 – 18:00
Vetraropnunartími:
Mánudag – föstudags kl. 06:00 – 21:00
Helgar kl. 09:00 – 16:00

Golfvöllurinn í Grindavík
Húsatóftavelli, 18 holu golfvöllur
Sími í golfskála 426-8720
gggolf@gggolf.is - www.gggolf.is
Yfirmaður íþróttamannvirkja Grindavíkurbæjar er Hermann Guðmundsson.
Sími 426 8244 og 660 7304.
hermann@grindavik.is
Íþróttahús 426 8244 - Sundlaug 426 7555
Fax 426 7244 - ithrottir@grindavik.is
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Menningarvika
Menningarvika Grindavíkur verður haldin
í tíunda sinn dagana 10. – 18. mars 2018.
Formleg setningarhátíð verður laugardaginn
10. mars og er undirbúningur hafinn. Á
setningarhátíðinni verða ungir tónlistarmenn
með dagskrá og vikurnar fyrir Menningarvikuna verður boðið uppá námskeið fyrir
unga söngvara sem Emilía hjá Söngskóla
Emilíu heldur utan um. Fullorðnir geta sótt
ýmis námskeið bæði fyrir Menningarvikuna
og í vikunni sjálfri. Námskeið verða auglýst á
vefsíðu Grindavíkurbæjar, www.grindavik.is.
Nemendur leikskólanna eru þegar byrjaðir
að undirbúa sýningar sem vekja ávallt mikla
athygli bæjarbúa og gesta, handverksmarkaður verður haldinn auk þess sem ýmsir
viðburðir verða á Menningarvikunni.
Sem fyrr er uppistaðan í Menningarviku

framlag heimamanna auk þess sem fjöldi
landsþekktra listamanna og skemmtikrafta
sækja Grindavík heim. Undanfarin ár hefur
Menningarvikunni verið vel tekið og Grindvíkingar duglegir að taka þátt og njóta þess
fjölbreytta úrvals viðburða sem í boði er. Allir
leggjast á eitt við að bjóða uppá fjölbreytta
og skemmtilega dagskrá og eru Grindvíkingar hvattir til að nýta sér tækifærið og
fjölmenna á menningarviðburðina. Menningarvikan er skipulögð af Björgu Erlingsdóttur,
sviðsstjóra frístunda- og menningarsvið en
fjöldi fólks aðstoðar og leggur til hugmyndir,
húsnæði og krafta sína. Ef þú hefur áhuga á
að taka þátt í undirbúningi, hefur hugmynd
að viðburði eða vilt vera þátttakandi t.d. í
handverksmarkaði getur þú haft samband í
gegnum netfangið bjorg@grindavik.is.
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Þekking í þína þágu

Vilt þú koma
í Menntastoðir?
Menntastoðir er undirbúningur til áframhaldandi náms
og miðar við háskólabrú Keilis og frumgreinadeildir við
Bifröst og H.R. Einnig má nýta einingar úr Menntastoðum
inn í nám í framhaldsskóla s.s. grunn að iðnnámi.
Kjörorð Menntastoða MSS eru
» framúrskarandi fjarnámskennsla
» sveigjanleiki í námi, óháð tíma og rúmi
» metnaðarfull þjónusta og stuðningur við nemendur
Hægt er að skrá sig í Menntastoðir fjarnám hvenær sem
nýtt fag hefst. Frekari upplýsingar veitir Áslaug Bára,
verkefnastjóri í síma 412 5952 eða í gegnum netfangið
aslaug@mss.is

Kynntu þér málið á mss.is

