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Ágætu Grindavíkingar!
Ágætu Grindavíkingar! Þið hafið nú í höndum
upplýsingarit um íþrótta- og tómstundastarf í
Grindavík veturinn 2014 - 2015. Framboðið er
virkilega gott bæði á vegum ýmsa stofnana
Grindavíkurbæjar, félagasamtaka og íþrótta-
hreyfingarinnar, fyrir allan aldur.
En hvert skal stefna í frístundastarfi á vegum Grinda-
víkurbæjar? Í haust hófst vinna við stefnumótun
um frístundastarf á vegum bæjarins. Í stýrihópn-
um sem heldur utan um þessa vinna sitja auk
undirritaðs forstöðumaður Miðgarðs og Sam-
býlis, deildarstjóri Grunnskóla Grindavíkur og
frístundaleiðbeinandi. Þessi hópur mun fara yfir
frístundastarf á vegum Grindavíkurbæjar og kalla
að borðinu hagsmunaaðila til þess að fá
sjónarmið sem flestra fram. Frístundamál
heyra undir frístunda- og menningar-
nefnd. Hlutverk þeirra nefndar er m.a.
„að gera tillögur til bæjarstjórnar um stefnu í
frístunda- og menningarmálum og hafa eftirlit
með að stefna bæjaryfirvalda á hverjum tíma sé
haldin“ eins og segir í samþykktum fyrir
nefndina. Með þessari stefnumótun er
stigið stórt skref í þá átt að móta stefnu
til framtíðar til að skýra verkefni og hlutverk
hlutaðeigandi. Nefndin skal einnig stuðla að
góðu samstarfi félagasamtaka í Grindavík, að
heildstæðum forvörnum í samstarfi við for-
varnarteymi og vera bæjarstjórn að öðru leyti til
ráðuneytis í frístunda- og menningarmálum.

Jákvæð niðurstaða um líðan nemenda í
grunnskólanum
Ár hvert er lögð fyrir könnun hjá nemendum 8.-
10. bekk grunnskólanna á landsvísu þar sem
lagðar eru fyrir spurningar um hagi og líðan
nemendanna. Margt jákvætt kemur fram í nýjustu

könnuninni um hagi og líðan ungmenna í
Grindavík en þar ber hæst bætt líðan þeirra í
skólanum.
Rannsóknin var framkvæmd af Rannsóknir og
greiningu ehf. í febrúarmánuði. Spurt var m.a.
um neyslu ungmenna á tóbaki, áfengi og ólög-
legum vímuefnum, tölvuleikjanotkun, íþrótta-
iðkun og líðan í skóla, svo eitthvað sé nefnt. Rétt
er að taka fram að í fámenninu í Grindavík eru
frekar fáir nemendur á bak við hverja prósentu-
tölu.
Það sem vekur mesta athygli er jákvæð líðan
nemenda í 8.-10. bekk í Grunnskóla Grindavíkur,
sérstaklega hjá stúlkum, miðað við landsmeðaltal.
Um 4% stúlkna í 9. og 10. bekk segja það oft eða
nær alltaf eiga við sig að líða illa í skólanum
borið saman við 10% á landsvísu. Hefur þessi
tala lækkað í Grindavík um 10% á síðan 2009
sem eru afar ánægjulegar niðurstöður. Hjá
strákunum er 9% sem líður illa í skólanum og
hefur lækkað úr 11% frá 2009 sem er jákvæð
þróun. Landsmeðaltalið í dag er 8%.
Af öðrum niðurstöðum má nefna að samvera
foreldra og unglinga í Grindavík er mikil og vel
er fylgst með ungmennunum utan skólatíma.
Árgangur 1999 kemur sérstaklega vel út úr
þessari könnun því þar mælist engin neysla

áfengis, ólöglegra vímuefna eða
reykingar. Árgangur 2000 kemur einnig
mjög vel út en árgangur 1998 er hins
vegar rétt yfir landsmeðaltali. Þar var
aftur á mót lág svörun í könnuninni en
árgangurinn kemur heilt yfir vel út en
fáir einstakl-ingar í vanda með reykingar
og neyslu.
Íþróttaiðkun ungmenna í Grindavík er
mjög mikil eins og áður og reyndar æfa

grindvískar stelpur miklu meira en jafn-aldrar
þeirra á landsvísu. Þá er þátttaka í tómstundas-
tarfi hjá grindvískum ungmennum nokkuð yfir
landsmeðaltali sem er mjög jákvætt.
Ýmsu þarf hins vegar að huga að eins og
námsleiða og útivistartíma drengja ásamt
munntóbaksnotkun sem kemur ekki nógu vel út í
könnuninni.
Verum virk í vetur og ræktum líkama og sál í

frístundum!
Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri

frístunda- og menningarsviðs

Hvert skal
stefna?
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Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Þrumunnar er
nú komin á fullt skrið. Þar fer fram ýmiskonar
frístundastarf fyrir alla aldurshópa.
Miklar breytingar hafa átt sér stað á starfsemi
Þrumunar á síðasta ári, bæði nýjir starfsmenn og
ný aðstaða. Félagsmiðstöðin Þruman flutti í
sumar úr Kvennó yfir í Grunnskóla Grinda-
víkur. Félagsmiðstöðin er því opin á skólatíma
fyrir krakkana og geta þau því eytt bæði frímín-
útum og eyðum í stundatöflu í félagsmiðstöðinni
sinni.
Hefðbundið starf verður síðan á kvöldin eins og
hefð er fyrir. Þruman ætlar að leggja aukna
áherslu á Klúbbastarf í vetur og verða fjórir
klúbbar í boði. Áframhald verður á vinsælu
stráka- og stelpuklúbbunum. Síðan verður boðið
uppá fjölmiðlaklúbb og ævintýraklúbb.
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.

5.-7. bekkur
Þruman bíður einnig upp á starfsemi fyrir 5. – 7.
bekk tvisvar í viku eftir skóla:
• Miðvikudögum kl. 17:00-18:30 - Skipulögð

dagskrá
• Föstudögum kl. 13:30-15:00 Opið hús
Þar er ýmislegt skemmtilegt gert t.d ratleikir,
kappát,bíókvöld,bingó og marg fleirra.
Opið er alla daga frá 8:00-14:00

Kvölddagskrá er í boði fyrir nemendur í
8.- 10. bekk kl. 20:-22:
Mán Þri Mið Fim Fös
Stráka/ opið hús Fjölmiðla/ opið hús
stelpu ævintýra

Markmið Þrumunnar:
VIRKNI – VELLÍÐAN – VIRÐING -
VÍÐSÝNI
Starfsemi Þrumunar 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 ung-
menni starfa saman í frístundum sínum að
hugsjónum, markmiðum og áhugamálum.

Nánari upplýsingar um dagskrá Þrumunnar má
finna á heimasíðu Grindavíkurbæjar,
www.grindavik.is/thruman sem og á Facebook síðu
Þrumunnar.

Félagsmiðstöðin Þruman



Innritun og upplýsingar í síma:
866 2640, 866 2494

Innritun 2. - 12. sept. milli kl. 19 - 21 Erla Rut HaraldsdóttirHarpa Pálsdóttir

Nýir dansar!!

Grindavík
Kennslustaður Kvennó

Skemmtileg hjóna- 
og paranámskeið

Byrjendur og framhald.
Frábærir tímar. Kennt 
verður sitt lítið af hverju 
svo að allir verða ballfærir!

Barnadansar
Mjög skemmtilegt námskeið.
Góð hrey�ng! Yngst 4 ára.

KonusalsaSjóðheitt námskeiðfyrir allar konur.

Krakkar
Blandað dansnámskeið

fyrir ykkur.

Systkinaafsláttur
Fyrsta barn fullt gjald

Annað barn 50% afsláttur
Þriðja barn Frítt

Freestyle
fyrir 16 ára og eldri.

Einstaklingar - Fullorðnir
Dans fyrir alla - þarft ekki dansfélaga.
Lærið , salsa, línudans, freestyle, 
samkvæmisdansa og �eira
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Austurvegi 3 240 Grindavík
Sími: 426 8605
Fax: 426 7605
Heimasíða: www.umfg.is
Netfang: umfg@centrum.is
Framkvæmdastjóri Hjörtur Waltersson,
sími 426 8605 / 863 2040

Stjórn:
Formaður: Jónas Þórhallsson, sími 691-4030,
jonas@thorfish.is
Varaformaður: Rúnar S. Sigurjónsson, 894-20469,
runarss@simnet.is
Gjaldkeri: Eiríkur Leifsson, sími 859-1130,
eikil@simnet.is
Ritari: Sigurður Halldórsson, sími 896-8687,
austurhop19@simnet.is
Meðstjórnandi: Helgi Bogason, sími 899-4359,
helgi.bogason@landsbankinn.is
Meðstjórnandi: Þórarinn Ólafsson, sími 892-0117,
thorio@simnet.is
Meðstjórnandi: Ragnar Ragnarsson, sími 899-
8486, gunnarsholmi@hotmail.com

Kvennaráð:
Formaður: Guðmundur Pálsson, sími 864 7210,
gudmundurpals@grindavik.is
Sigurður Enoksson, sími 775-8002,
herastubbur@simnet.is
Gerður Björg Jónasdóttir, sími 868-9005,
gebba.b@gmail.com
Petra Rós Ólafsd., sími 869 5570, etra@optimal.is

Unglingaráð:
Formaður: Grétar Schmidt, sími 895-9292,
thordisdan@simnet.is
Arna Magnúsdóttir, sími 861 9273, arna@grindin.is
Ástrún Jónasdóttir, sími 856 5701, astrun@visirhf.is
Ármann Harðarson, sími 694 9227,
hhraf@simnet.is
Herdís Gunnlaugsdóttir, sími 864-6075,
herdisg@internet.is
Róbert Ragnarsson, sími 660-7300,
robert@grindavik.is
Þórhallur Benónýsson, sími:898-8813,
austurhop20@gmail.com

Kna6spyrnudeild UMFG



Meistaraflokksráð karla:
Rúnar S. Sigurjónsson, 894-20469,
runarss@simnet.is
Sigurður Halldórsson, sími 896-8687,
austurhop19@simnet.is

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-
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 eru foreldraráð sem skipu-
leggja 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 öllum aðgengileg
Uppeldisáætlun knattspyrnudeildar, þar sem
kemur klárlega 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 skemmti-
legum uppákomum, enda er hann ekki síður mik-
ilvægur en glæstir sigrar og upplyftingar bikara.
Sem dæmi má nefna opin hús, spila- og pizzu-
kvöld, og jafnvel fjallgöngur.

Þjálfarar og starfsfólk
Knattspyrnudeildar UMFG 2014
• Milan Stefan Jankovic UEFA A þjálfaragráða,
þjálfari meistaraflokks karla.
• Pálmi Ingólfsson, UEFA B þjálfaragráða,
aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla.
• Ægir Viktorsson, UEFA A þjálfaragráða,
yfirþjálfari yngri flokka og þjálfari meistaraflokks
kvenna.
• Einar Jón Ólafsson íþróttakennari, KSÍ II.
• Pálmar Örn Guðmundsson, KSÍ II
• Sveinn Þór Steingrímsson íþróttakennari,
UEFA-B.
• Margét Rut Reynisdóttir, KSÍ II,
• Guðrún Bentína Frímannsdóttir, KSÍ III
• Steinberg Reynisson, KSÍ III,
• Anna Þórunn Guðmundsdóttir, KSÍ II.
• Benóný Þórhallsson markmannþjálfun yngri
flokka.
• Hjörtur Waltersson framkvæmdastjóri knattspyr-
nudeildar UMFG.
• Nives Grizelj og Jasmín Olsen, húsvarsla og þrif.
Aðalstyrktaraðili Knattspyrnudeildar UMFG er
Lýsi hf og hefur það samstarf staðið síðan 1984.
Allar nánari upplýsingar um knattspyrnustarfsem-
ina má finna á www.umfg.is eða í Gula húsinu
við knattspyrnuvöllinn, sími 426-8605.
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Félagsstarfið er í unnið í góðri samvinnu við
félag eldri borgara í Grindavík. Formaður þess
félags er Sverrir Vilbergsson. Sími 894 8742.
Aðrir í stjórn eru:
Gunnar Vilbergsson ritari.
Guðbjörg Ásgeirsdóttir gjaldkeri.
Helgi Einarsson varaformaður.
Sigurbjörg Ásgeirsdóttir og Birna Bjarnadóttir
meðstjórnendur.
Félagið tekur virkan þátt í félagstarfi eldri
borgara á Suðurnesjum.

Félagsstarf eldri borg

Mánudagur

06:00-12:00
Ganga - Hópið

09:00-11:30
Útskurður -
Gamla

slökkvistöðin

9:30-10:15
Leikfimi
Íþróttahús

13:00-15:00
Almenn

handavinna
Þæfing
Miðgarður

Leikfimi í íþróttahúsinu byrjar 15. sept. Boccia byrjar 13.sept. Útskurður, postulín, keramik og ýmis
handavinna byrja 15. sept . Ýmislegt verður í boði í haust: Vatnsleikfimi sem byrjaði 19.ágúst ,
dansnámskeið 7. okt. í fimm skipti kl. 16:00, tálgunarnámskeið, ýmsar uppákomur annan hvern
fimmtudag og byrjar það 18.sept. og fl. og mun það verða auglýst nánar á heimasíðunni okkar
www.grindavik.is. Séra Elínborg kemur til okkar í leikfimi í Miðgarði annan hvern miðvikudag í spjall.
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

Þriðjudagur

06:00-12:00
Ganga - Hópið

09:00-12:00
Postulín -
Keramik
Miðgarður

13:00-15:30
Aðstoð við

handavinnu –
Miðgarður, t.d.:
• Pennasaum
• Krókódílahekl
• Kortagerð

16:00-16:50
Vatnsleikifmi
(12 skipti)

Miðvikudagur

06:00-12:00
Ganga - Hópið

10:00-10:30
Stólaleikfimi
Miðgarður

14:00-15:00
Bingó - Miðgarður

2. og 4.
miðvikudag í
mánuði

15:00-16:00
Línudans -

Miðgarður 1. og 3.
miðvikudag í
mánuði

Fimmtudagur

06:00-12:00
Ganga - Hópið

13.00-16.00
Spil -

Safnaðarheimili

14:00-15:30
Ýmsar uppá-

komur
Miðgarður

16:00-16:50
Vatnsleikifmi
(12 skipti)

Föstudagur

06:00-12:00
Ganga - Hópið

10:00-10:30
Stólaleikfimi
Miðgarður

11:00-12:00
Boccia -
Íþróttahús
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gara (67+) og öryrkja
Dagskrá í blárri útistofu við
Grunnskóla Grindavíkur
Félag eldri borgara hefur fengið aðstöðu í
blárri útistofu við Grunnskóla Grindavíkur
í vetur. Þar verður boðið upp á eftirfarandi
dagskrá:
Billardborð, píluspjald, taflborð og spil.
Opið fyrst sinn opið frá kl. 10:00-16:00
(lokað í hádeginu) alla virka daga.
Opnar mánudaginn 22. september. Nánar
auglýst í Miðgarði og á heimasíðunni.
Allar hugmyndir vel þegnar um starfsemi í
bláa húsinu sem ekki er í Miðgarði.

Viltu skrá þig í félag eldri
borgara?
Skráðu þig endilega í Félag eldri borgara,
annað hvort með því að hringja í Sverri
Vilbergsson formann í síma 894 8742, eða
senda honum tölvupóst á netfangið:
sverrirv@simnet.is.
Árgjaldið er aðeins 2.000 kr.

Dagskrá Félags eldri borgara haustið 2014:
26. september

Skemmtikvöld í Miðgarði kl. 20:00.
24. október
Leikhúsferð.
31. október

Dansleikur á Sjómannastofunni Vör kl. 21:00.
5. desember

Jólahangikjöt í Miðgarði kl. 19:00.
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Júdó er frábær alhliða íþrótt sem styrkjir 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
kraft andstæðingsins sér í vil og beita tækni og
snerpu fremur en kröftum til að yfirbuga hann.
Júdó sameinar standiglímu 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.

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 júdóíþróttar-
innar og ekki síst að þau öðlist ákveðið sjálf-
söryggi og temji sér heilbrigðan lífstíl. Einnig er
lögð rækt við fullorðna einstaklinga sem vilja
stunda júdó sér til skemmtunar og heilsubótar en
þeir eru fjölmargir. Þar kristallast góðir eiginleikar
júdóíþróttarinnar þar sem allir geta fundið eitth-
vað 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 afreks-
fólks á alþjóðlega vísu.

Barna- og unglingaflokkar
Boðið er upp á barnaflokk, yngri og eldri 6 – 14
ára. Aldursskiptingin er ekki alveg heilög því líka
er tekið tillit til reynslu, stærðar og fleiri þátta;
mestu skiptir að iðkandanum líði vel í þeim flokki
sem hann er í.
Í yngri flokknum er lögð áhersla á undirstöðu

atriði 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 meist-
araflokk 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 skemmti-
lega íþrótt í góðum félagsskap. Iðkendahópurinn
er margbreyttur og á öllum aldri og hvetjum við
alla til að koma í ókeypis prufutíma.

Æfingar eru sem hér segir:
Mánudagur. 6-14 ára. 17.00/17.55.
Fullorðnir/meistaraflokkur. 18.00/20.00.
Miðvikudagur. 6-14 ára. 17.00/17.55.
Fullorðnir/meistaraflokkur. 18.00/20.00.
Föstudagur. 6-14 ára 17.00/17.55.
Fullorðnir/meistaraflokkur. 18.00/20.00.

Þjálfari: Arnar Már Jónsson 1 dan, s. gsm 868
6823. Netfang: loggurinn@hotmail.com
Formaður: Gunnar Jóhannesson 2 dan
sími 892 8958.

Júdódeild UMFG
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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. Við erum
svo heppin að hafa fengið metnaðarfullan og
áhugasama þjálfara í fimleikum en það er:
Díana Karen Rúnarsdóttir, sími: 846-4840,
netfang: dianakaren@gmail.com
Almennt fimleikastarf í vetur einkennist af
æfingum, jólasýningu 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.
Æfingatöflu má sjá á heimasíðu UMFG,
www.umfg.is, undir fimleikadeild en þar verða
einnig settar inn tilkynningar frá deildinni sem og
með tölvupósti til foreldra. Það er því mikilvægt
fyrir okkur að hafa rétt netföng foreldra en þau
þurfum við að fá við skráningu.
Formaður:
Valgerður Jennýjardóttir, form. Sími: 690-2885
valgerdurj@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.

Fimleikadeild UMFG

Í Grindavík er taekwondo í boði fyrir börn 6-16
ára. Taekwondo er ævaforn kóresk bardagalist
sem á rætur sínar að rekja til hernaðarlista sem
stundaðar voru á Kóreuskaganum fyrir 2000
árum. Taekwondo 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 hvað sem er og er það
víðamikill þáttur í taekwondo. Æfingar fara fram í
litla sal í íþróttahúsinu. Frekari upplýsingar eru á
heimasíðunni www.umfg.is/taekwondo eða hjá
Helga í tölvupósti helgiflex@gmail.com

Æfingar verða mánudaga, fimmtudaga og
föstudaga
1.-2. bekkur kl 15:00-15:45
3. bekkur og eldri kl 15:45-16:45
Þjálfarar : Helgi Rafn Guðmundsson, 3. dan svart
belti og íþróttafræðingur, Björn Lúkas Haraldsson

1.dan og Jón Levy 1.dan
Forsvarsmaður foreldra og formaður stjórnar:
Birgitta Sigurðardóttir brefaklemman@gmail.com
Annað sem er á dagskrá er; mót, æfingabúðir,
beltapróf og fl.
Fylgist með á www.umfg.is/taekwondo eða í
facebook hópnum Taekwondo Grindavík

Taekwondódeild UMFG
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Körfukna6leiksdeild UMFG

Körfuknattleikur hefur lengi verið mjög vinsæl í
Grindavík. Þrátt fyrir að töluvert vanti uppá
aðstöðuna þá hefur árangurinn verið frábær í
öllum flokkum. Samkvæmt heimasíðu KKÍ þá
hefur körfuboltinn skilað 63 Íslands- og bikar-
meistaratitlum 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.
Stjórn:
Formaður: Jón Gauti Dagbjartsson,
sími 840 1719. grindavik@olis.is
Unglingaráð:
Formaður :Kjartan Friðrik Adolfsson
ka@grindavik.is. Sími 849-7535.
Gjaldkeri: Laufey Birgisdóttir laufey@hss.is
Guðmundur Bragason
Tracy Vita Horne
Andrew Horne
Steingrímur Kjartansson
Yfirþjálfari: Jóhann Árni Ólafsson
johannao@grindavik.is



Æfingatafla körfukna6leiksdeildar
2014- 2015
Minnibolti 6-7 ára stelpur
Miðvikudagar 14:30
Föstudagar 14:50
Þjálfarar: Sandra Dögg
Guðlaugsdóttir og Pétur
Rúðrik Guðmundsson

Minnibolti 6-7 ára strákar
Miðvikudagar 15:15
Föstudagar 14:10
Þjálfariar: Sandra Dögg
Guðlaugsdóttir og Pétur
Rúðrik Guðmundsson

Minnibolti 8-9 ára stelpur
Miðvikudagur 15:30
Föstudagur 16:30
Sunnudagur10:00
Þjálfari: Daníel Guðni
Guðmundsson

Minnibolti 8-9 ára strákar
Miðvikudagur 16:30
Föstudagur 15:30
Sunnudagur 11:00
Þjálfari Daníel Guðni
Guðmundsson

Minnibolti 10-11 ára stelpur
Mánudagur 16:00
Miðvikudagur 17:00

Föstudagur 14:00
Laugardagur 14:00
Þjálfari Ellert Magnússon

Minnibolti 10-11 ára strákar
Mánudagur 17:00
Þriðjudagur 17:00
Fimmtudagur 17:00
Föstudagur 15:00 (mb 11 ára
æfa með 7.flokki)
Þjálfari Ellert Magnússon

7.fl kvenna
Þriðjudagar 15:45
Miðvikudagur 16:00
Fimmtudagur 15:45
Laugardagur 15:00
Þjálfari Ellert Magnússon

7.fl karla
Föstudagur 15:00
7. Flokkur Æfa svo með 8-9 fl

kk.
Þjálfari Unndór Sigurðsson

8.-9. flokkur kk
Mánudagur 16:00
Þriðjudagar 17:30
Föstudagur 16:00
Laugardagur 14:00
Þjálfari Unndór Sigurðsson

8.-9. flokkur kvk
Mánudagur 17:00
Þriðjudagur 14:30
Fimmtudasgur 14:30
Sunnudagur 12:00
Þjálfari Jóhann Árni Ólafsson

10.fl kk
Æfa með Þór Þorlákshöfn

11. og drengjaflokkur
Mánudagur 21:00
Miðvikudagur 21:00
Föstudagur 17:00
Sunnudagur 13:00
Ein æfing í viku í Þorlákshöfn
Þjálfari Brandon Roberson

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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Vetraropnunartími í sundlauginni

Mánudaga til fimmtudaga opið 06:00 til 21:00
Föstudaga opið 06:00 til 20:00

Laugardaga og sunnudaga opið 10:00 til 15:00

Formaður: Halldór Einir Smárason,
gggolf@gggolf.is
Á þriðjudagskvöldum er GG félögum frjálst að
koma og taka æfingasveiflur, slá af mottum í net
og allt annað sem hægt er að æfa innandyra.
Sunnudagsmorgnar í umsjá Helga Dan. Helgi Dan
mun vera með fjölbreyttar æfingar fyrir yngstu
kylfingina, SNAG og fleira.
Nánari upplýsingar á www.gggolf.is

Gol5lúbbur Grindavíkur

Fjáreigendafélag Grindavíkur var stofnað árið
2005 og eru haldnir reglulega fundir ásamt
þorrablóti einnig hafa verið haldnir fræðslufundir.
Áhugasamir hafi samband við formann.
Formaður: Grétar Jónsson, sími 895 1468
Varaformaður: Þórlaug Guðmundsdóttir.
Gjaldkeri: Ásta Agnes Jóhannesdóttir.
Ritari: Karólína Þorláksdóttir ritari.
Meðstjórnandi: Guðjón Þorláksson
Nánari uppl er hægt að finna á heimasíðu

félagssins www.fjareigendafelag.blog.is einnig er hægt
að senda línu á okkur fjareigendafelag@gmail.com

Fjáreigendafélag Grindavíkur
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Sunddeild UMFG býður uppá sundnánskeið og
æfingar við allra hæfi í vetur, fyrir fólk sem vill
koma og læra sundtökin sér til heilsubótar og líka
þá sem vilja krefjandi þjálfun með keppni í huga.
Í vetur verður deildin með starfandi sundskóla
fyrir börn fædd 2009 og einnig verða sund-
námskeið fyrir þá sem langar að rifja upp
sundtökin og eru þau námskeið ætluð fyrir alla
unga sem aldna.

Sunddeild UMFG hefur á tveggja ára fresti farið í
æfingabúðir erlendis og er slík ferð áætluð í
júlí/ágúst 2015 og er hún fyrir þá sem eru fæddir
2003 og eldri og stunda æfingar af kappi í vetur.
Í vetur verða að minnsta kosti 2 æfingabúðir
innanlands auk einna sem verða í Grindavík.

Þjálfari Sunddeildar er: Magnús Már Jakobsson

Allar upplýsingar gefur Bjarni Már Svavarsson
formaður sunddeildar í síma 8917553 eða
netfangið bjarni@umfg.is
og á facbook síðusunddeildar á
http://goo.gl/1Qk1yv

Sunddeild UMFG
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Formaður: Gunnar Ari Harðarson
gunnarah65@gmail.com
Ritari: Hulda Kristín Smáradóttir
Gjaldkeri: Ásta Agnes Jóhannsdóttir, Páll Gísla-
son
Meðstjórnendur: Lydía Jónsdóttir, Einar Skafta-
son. Valdís Sigrún Larsdóttir, Valgeir Berg
Steindórsson. Vigdís Helgadóttir, Lárus Vil-
hjálmsson.
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 fjöl-
breytt.
Fastir liðir í starfsemi klúbbsins eru
árshátíð/hótelferð í mars, dagsferð í maí og farið
er í útilegu/ævintýraferð í ágúst. Í október er
leikhúsferð, í nóvember er haldin aðalfundur og á

nýárskvöld er haldið glæsilegt nýársball. Félagar
Hjónaklúbbsins fá fréttabréf og viðburðadagatal í
byrjun hvers árs og árgjald klúbbsins fer í að
greiða niður viðburði ársins.
Heimasíða Hjónaklúbbsins er
http://hjonaklubbur.bloggar.is og hann er einnig á
Facebook. Hjónaklúbbur Grindavíkur býður nýja
félaga velkomna og þeir sem hafa áhuga á að
ganga í Hjónaklúbbinn geta haft samband við þau
Gunnar Ara Harðarson og Huldu Kristínu
Smáradóttur í síma 846 9800 eða sent póst á net-
fangið gunnarah65@gmail.com.

Hjónaklúbbur Grindavíkur

Hestamannafélagið Brimfaxi hefur verið öflugt
starfandi félag frá stofnun þess árið 2010. Félags-
menn hafa aðstöðu fyrir hesta sína í Þórkötlus-
taðarhverfi, hesthúsahverfinu í Hópsheiði og Vík
og sumarbeit fyrir félagsmenn er við hest-
húsahverfið.
2000 m2 reiðhöll er í byggingu í hesthúsahverfinu
og er hún á lokastigi og vonir standa til að hún
verði tilbúin fyrir veturinn.
Reiðkennsla er höfð yfir veturartímabilið þar sem
menntaðir reiðkennarar eru fengnir til að kenna
og einnig Brimfaxi er í samstarfi við Arctic horses
um reiðkennslu yfir sumartímann.
Árið 2015 verður félagið með reiðkennslu,
fræðslufundi, fræðsluferð, æskulýðsstarf, hesta-
ferðir, mót og margt fleira.
Nánari upplýsingar veitir formaður Brimfaxa er
Hilmar K. Larsen í s. 898-5696 / netfang
hkverk@simnet.is

Nánari upplýsingar veitir formaður félagsins
Hilmar K. Larsen s: 8985696
netfang hkverk@simnet.is
Heimasíða félagsins www.brimfaxi.is Dagskrá
félagsins verður sett inn jafnóðum inná vef
félagsins ásamt fréttum af starfseminni. Brimfaxi
og nýir eigendur hestaleigunnar hafa verið í sam-
starfi varðandi reiðnámskeiðin í sumar sem hafa
mælst vel fyrir og verið vel sótt.

Hestamannafélagið Brimfaxi
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Unglingadeildin Hafbjörg hefur verið starfrækt frá
árinu 1992 og er markmið hennar að undirbúa
krakka á aldrinum 14 til 18 ára undir störf í björg-
unarsveit. Starfið hefst í september og geta nýir
meðlimir aðeins gengið í unglingadeildina þann
mánuð. Starfið byggir fyrst og fremst á
fjáröflunum sem síðar eru nýttar til námskeiða og
ferðalaga. Yfir veturinn er svo gert ýmislegt
skemmtilegt eins og t.d. klifurveggur, bjargsig,
siglingar, gönguferðir, 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 í björgunarsveitarhús-
inu við Seljabót 10. Fyrsti fundur er
miðvikudaginn 10. sept.og kynningarfundur
fimmtudaginn 18. sept.. Unglingadeildin Hafbjörg

er eins og svo margir aðrir á fésbókinni og er hægt
að nálgast dagskrá, myndir og tilkynningar þar.
Ábyrgðamaður unglingadeildarinnar er Otti
Sigmarsson og í hann næst í síma 823 1118

Unglingadeildin Ha4jörg

Á bókasafninu finnur þú öll möguleg og ómögu-
leg ævintýri, á blaðsíðum hinna fjölmörgu bóka,
sem þar er að finna. Eina leiðin til að upplifa öll
skemmtilegheitin, er að lesa bækurnar… nú eða fá
einhvern til að lesa fyrir þig ef þannig liggur á þér
– til þess eru hljóðbækur fínn kostur.
Námsfólk er velkomið með tölvuna sína – erum
með þráðlaust net og nettengda tölvu og fullt af
góðum upplýsingaveitum á netinu.
Safnið er opið mánudaga-föstudaga kl. 10:00 –
18:00. Laugardagsopnun verður auglýst síðar á
heimasíðu bæjarins. Þá vonumst við eftir að sjá
foreldra með ung börn sín koma og kenna bör-
num sínum að njóta lesturs – hvað ungur nemur,
gamall temur. Allir ættu að finna efni við hæfi.
Grindavíkurbær gefur ársskírteini út árið í tilefni
af 40 ára kaupstaðarafmæli sínu – endilega nýtið
ykkur þetta boð.
Árgjald er kr.1600 – (h)eldri borgarar, öryrkjar og
börn 6 til 16 ára fá frítt skírteini!
Hvernig væri að taka þátt í bókaklúbbum í
vetur? – þeir eru fyrir alla, saman eða sér - fyrir
stelpur, stráka, konur og karla. Ef þið hafið áhuga
á að koma saman og ræða það sem þið eruð að
lesa, er hægt að auglýsa það hjá okkur.
Einn bókaklúbbur hefur verið í gangi í tvö ár og
hann heldur áfram í vetur. Við hittumst einu sinni

í mánuði frá september og fram í maí (2.
þriðjudag hvers mánaðar) kl. 20:00. Gerum ráð
fyrir að byrja 9.sept. n.k. Það er alveg pláss fyrir
fleiri áhugasama í létt bókaspjall, hafið samband
við okkur á safninu að Ásabraut 2, í síma: 420
1140, eða sendið póst á: bokasafn@grindavik.is
Ef þið hafið hugmyndir um starfsemi sem á
heima á safninu, þá endilega komið þeim á fram-
færi við starfsfólkið.
Lestur er bestur – eykur orðaforða – bætir
lesskilning og léttir nám, þess vegna eru foreldrar
hvattir til að lesa fyrir börnin sín.
Best er að gera lestur góðra bóka að venju, sem
mun fylgja þeim allt lífið.
Tímarit og dagblöð liggja frammi til lestrar – eldri
tímarit eru lánuð út.
Nánari upplýsingar um safnið eru á heimasíðu:
www.grindavik.is/bokasafn

Bókasafn Grindavíkur



Björgunarsveitin Þorbjörn er ein elsta og stærsta
björgunarsveit á Íslandi og hefur í gegnum tíðina
skipað sér í fremstu röð með öflugum tækjabú-
naði 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 áhugasamir, ungir sem aldnir hvattir
til þess að kynna sér starfið sem hefst í lok
september.
Nánari upplýsingar gefur formaður björgunar-
sveitarinnar, Steinar Þór Kristjánsson, í síma 862
5775.
Upplýsingar um starfsemi björgunarsveitarinnar
má finna á facebooksíðunni
www.facebook.com/bjorgunarsveitinthorbjorn

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 sjálf-
stæð 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

Björgunarsveitin Þorbjörn
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Þórkatla er slysa- og forvarnadeild til húsa að
Seljabót 10 í björgunarsveitarhúsinu. Þórkatla
styður við starf björgunarsveitarinnar með
ýmsum fjáröflunum, t.d. með sjoppu á sjómanna-
dagshelginni, kökusölu og sölu á jólarósum.
Þórkatla styður einnig við slysavarnir í Grindavík.
Á árinu hefur deildin tekið þátt í landsátaki Lands-
bjargar þar sem að öllum 67 ára landsmönnum
var færð gjöf og farið yfir slysavarnir á heimili
viðkomandi, gefið endurskinsmerki í
grunnskólana, gert bílbeltakönnun við leikskólana,
skrifað kort til 17 ára unglinga sem eru að fá bíl-
próf og safnað lífssýnum í átaki Íslenskrar erfða-
greiningar.
Þórkötlur gera sér líka glaðan dag og hafa haldið
skemmtikvöld og aðventuskreytingakvöld, farið í
óvissuferðir, Þórsmerkurferðir og á kvennaþing,
en næsta kvennaþing er á Patreksfirði helgina 12.-
14. september nk. Við erum einnig með árlegt

grill eftir sjómannahelgi. Einnig sér Þórkatla um
handverksmarkað í byrjun desember og að ausa
súpu í svanga hjólreiðamenn í Bláalónsþrautinni.
Fyrsta uppskriftabókin okkar er „52 uppáhalds aðal-
réttir Þórkötlu“ og eru allar stjórnarkonur með bók-
ina til sölu.
Á hverju ári eru tveir fastir fundir, aðalfundur og
haustfundur og verður haustfundur sem er í
október nk. auglýstur rækilega síðar. Allar konur
eru velkomnar að starfa með okkur í deildinni.
Stjórn Þórkötlu skipa: Sigrún Stefánsdóttir for-
maður, Ólöf Guðlaugsdóttir varaformaður,
Guðrún Kristín Einarsdóttir gjaldkeri, Ragna
Gestsdóttir ritari, Emma Geirsdóttir, Guðrún
Ólöf Sigurðardóttir og Sara Símonardóttir. Við
erum á á facebook og má finna nánari upplýsingar
þar og hjá Sigrúnu Stefánsdóttur formanni s. 899-
5993 og netfang sigrun.stef@simnet.is.

Slysavarnadeildin Þórkatla
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Mánudagur: Kl. 20-22. 12 sporin andlegt ferðalag.
Byrjar í september en verður auglýst sérstaklega
Þriðjudagur: Kl. 10:00 – 12:00. Foreldramorgnar.
Byrjar 23. september
Þriðjudagur: Kl. 20:00-21:00 Kristin íhugun
(Centering Prayer)
Miðvikudagur: Kl. 12.00 Hádegissamvera kyrrðar
og fyrirbænastund og súpa í safnaðarheimilinu.
Byrjar 24.september
Miðvikudagur: kl. 19-21 Kóræfing
Fimmtudagur: Kl. 13:00 – 16:00 Opið hús fyrir
eldri borgara. Byrjar 11. september
Fimmtudagur: Kl. 17:30 – 18:30 TTT-starf.
Byrjar 11. sept.
Fimmtudagur: Kl. 19:00- 21:00 Æskulýðsstarf.
Byrjar 11. sept

Sunnudagaskóli kl. 11:00. Byrjar 21. sept.
Sjá: http://kirkjan.is/grindavikurkirkja/

Í forsvari fyrir félagið er Bergsteinn Ólafsson 868
8394 og og Sveinn Eyfjörð 8952130. Félagið mun
fá úthlutað tíma á sunnudögum í Hópinu en þar
geta allir stangveiðiáhugamenn mætt og æft
köstin.
Æfingar hefjast þó ekki fyrr en í febrúar/mars
2015. Allir velkomnir og leiðbeinandi á staðnum.
Allar nánari upplýsingar veitir forsvarsmaður,
Sveinn Eyfjörð.

Stofnaður 1965 og verður því 50 ára á næsta ári.
Fundarstaður: Salthúsið.
Fundartími: Fyrsta og þriðja þriðjudag í mánuði
kl. 19:30.
Lionsklúbbur Grindavíkur starfar yfir vetrartím-
ann, frá september og fram í maí ár hvert, félagar
í klúbbnum eru 37. Stjórn klúbbsins starfsárið
2014 til 2015 skipa:
Stjórn Lionsklúbbs Grindavíkur skipa:
Formaður Hörður Jónsson
Gjaldkeri Reynir Gunnarsson
Ritari Valdimar Einarsson

Grindavíkurkirkja

Stangveiðifélag Grindavíkur

Lionsklúbbur Grindavíkur
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Félagið hefur aðstöðu að Skólabraut 8 ( Gamla
slökkvistöðin )
Markmið félagsinns er að efla þekkingu á hand-
verki, 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
Enduskoðandi : Matthías Grindvík

Allar nánari upplýsingar um félagið veitir for-
maður í síma 863 9006.

Æfingar Pílufélags Grindavíkur hefjast
mánudaginn 15. september n.k. og verðum við
tvö kvöld í viku eins og síðustu 2 vetur. Æfingar
verða á mánudagskvöldum og miðvikudags-
kvöldum frá kl. 20:00. Æfingarnar verða í neðri
sal Kvennó í vetur.

Forsvarsmaður: Guðmundur Grétar Karlsson
Netfang: skoggrindavik@gmail.com
Erum á Facebook: Skógræktarfélag Grindavíkur
Félagsmenn um 45.
Viðburðir í vetur: Jólatréssala og jólamarkaður
nálægt jólum.

Greip - Félag handverksfólks

Pílufélag Grindavíkur

Skógræktarfélag Grindavíkur
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Skotfélagið Markmið var stofnað þann 4. desem-
ber 1988. Eftir nokkur ár í 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. Af þeim sökum varð að breyta nafni skot-
félagsins Markmið í Skotdeild Grindavíkur og ber
félagið það nafn í dag. Félagsmenn eru í dag
orðnir 43 talsins og enn er að bætast við.
Sótt var um útisvæði og var það ferli langt komið
en því varað lokum synjað svo enn er verið að
vinna í því að fá úti svæði.
Félagið er með að stöðu upp í Íþróttahúsi
Grindavíkur og eru æfingar frá kl 20:00 – 22:00
alla þriðjudaga. Ávallt er skotstjóri á staðnum

með byssu, skot og skífur svo fólk geti fengið að
prófa. 15 ára aldurstakmark er inn á æfingar
svæðið og verður við komandi að vera með skri-
flegt samþykki foreldri eða forsjáaðila fram að 18
ára aldri.
Æfingar svæðið er með 10 metra braut.
Einnig er þetta mjög góð æfing fyrir veiðimenn til
að æfa hittni og færni til dæmis þegar komið er að
skotprófum vegna hreindýraveiða.
Við hvetjum menn og konur að koma á æfingar
og prófa. 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 eða á netföngunum
sjonarholl1@simnet.is eða mak20@hi.is

Stjórn:
Formaður er Hallur J. Gunnarsson. Sími 821-5304. Netfang sjonarholl1@simnet.is
Varaformaður er Einar Einarsson. Sími 865-7548. Netfang ilandi@simnet.is
Ritar/gjaldkeri er Marta Karlsdóttir. Sími 868-5950. Netfang mak20@hi.is
Meðstjórnandi er Gunnar Jóhannesson. Sími 892-8658. Netfang kafarinn@simnet.is
Meðstjórnandi er Óttar Hjartarson. Sími 899-8512. Netfang lea.dio@simnet.is
Endurskoðendur eru þeir Helgi Einarsson Sími 697-8370. Netfang helgi160786@simnet.is
og Smári Þórólfsson Sími 6976218. Netfang smarith@gmail.com
Í aganefnd er Bogi Adolfson. Sími 897-6212 Netfang bogiadolfs@hotmail.com

Skotfélag Grindavíkur



Kvenfélag Grindavíkur var stofnað 1923 og er
því á nítugasta og fyrsta starfsári sínu.
Í félaginu starfa konur á öllum aldri í sjálf-
boðavinnu og rennur allur ágóði félagsins til líkn-
armála.
Fjáröflunarleiðir félagsins eru margvíslegar einnig
stendur félagið fyrir ýmsum uppákomum og fyrir-
lestrum fyrir félagsmenn.
Fundir eru haldnir annan mánudag í mánuði
yfir vetrarmánuðina október til maí
Fyrsti félagsfundur haustsins verður 13. október
næstkomandi.
Nýir meðlimir á öllum aldri eru velkomnir til
starfa með skemmtilegum konum og til að láta
gott af sér leiða.
Áhugasamir geta haft samband við stjórnarkonur.
Stjórn starfsárið 2014-2015
Formaður: Sólveig Ólafsdóttir Sollaola@simnet.is
Gjaldkeri: Guðbjörg Ásgeirsdóttir
epverkga@simnet.is

Ritari: Dagbjört Óskarsdóttir diddao1@simnet.is
Meðstjórnendur:
Ingibjörg Halldórsdóttir inga84@hotmail.com
Birgitta Káradóttir birgitta@einhamarsefood.is
Hrafnhildur Björgvinsdóttir abba@snerpa.is

Hafnargötu 13
Stjórn:
Ágústa Gísladóttir, formaður 823-1922
Kjartan Fr. Adolfsson, gjaldkeri
Sigríður Gerða Guðlaugsdóttir, ritari
Ingibjörg Reynisdóttir, meðstjórnandi
Brynja Guðmundsdóttir, meðstjórnandi
Stjórn Grindavíkurdeildar hefur fastan fundartíma
annan mánudag í mánuði en hittist oftar ef þörf
krefur. Sími deildar er 426-7787.
Stærsta verkefni deildarinnar er fatasöfnun í gám
við Rauðakrosshúsið Hafnargötu 13.
Hópurinn sér um flokkun fatnaðarins, vinnur
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 sam-

band við einhvern í stjórninni.
Á heimasíðu: www.redcross.is er hægt að fá nánari
upplýsingar um starf Rauðakrossins á Íslandi.

Rauði krossinn í Grindavík

Kvenfélag Grindavíkur
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