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Við Guðrún og Magnús, eða 
Gunna og Maggi eins og flestir 
þekkja okkur, rekum gistingu í 
Hólmi  og veitinga/brugghúsið 
Jón Ríka. Ásamt því eigum við 
kindur og önnur dýr bæði til 
ánægju og nytja.
Líkt og svo margir aðrir í  ferða
þjónustugeiranum, horfðum 
við  sl. vetur  á afbókanir renna 
í gegnum tölvupóstinn eins og 
vatn úr krana. Engin leið var að 
stöðva þá bunu. 
Framtíðarhorfur voru ekki 
bjartar, óvissan mikil og engar 
tekjur sýnilegar í einhverja 
mánuði. Þá er um tvennt að gera: 
leggjast upp í rúm, breiða yfir 
haus og gefa skít í allt, eða setjast 
yfir kaffibolla og reyna að finna 
leiðir bæði til að reyna að skapa 
tekjur og ekki síst til að bjarga 
andlegri hlið. 
Við völdum kaffi  og að spekúlera. 
Yngsta dóttir okkar, Arndís Ósk 
sem er við nám í HÍ, var með 
okkur í þessum kaffipásum og er 
búin að vera okkar helsta stoð og 
stytta í gegnum  þetta ævintýri og 
lagt til óþrjótandi hugmyndir.
Grunnhugmynd var að nýta það 
sem við ættum: þekkingu, land 
og byggingar. Og ekki fara út í 

nein kostnaðarsöm innkaup.  
Fyrir um 30 árum reyndum við 
fyrir okkur í grænmetisrækt 
og fannst það virkilega gaman. 
Síðan tóku við aðrir tímar og 
önnur tækifæri og oft höfum við 
átt grænmetisgarð á sumrin, en 
í smáum stíl síðastliðin ár vegna 
anna við ferðaþjónustuna.
Núna var allt í einu kominn tími 
upp í hendurnar á okkur sem 
ekki hafði sést í mörg ár, meira 
að segja tími til að setjast niður, 
tala saman, láta sig dreyma  og 
drekka extra mikið af kaffi.
Eftir töluvert marga   bolla 
tókum við þá ákvörðun að gera 
nokkra smágarða og setja niður 
grænmeti bæði fyrir okkur, 
veitingastaðinn og til sölu ef 
umfram væri. Þar með hófust 
framkvæmdir við að girða og 
vinna garðlandið, ásamt því að 
huga að sáningu.
Þrátt fyrir COVID  19 þá þarf víst 
mannkynið alltaf að næra sig.
Veitingastaðurinn var lokaður 
fram í lok júní og hann gerður 
að uppeldisstöð fyrir kálplöntur 
og aðsetur fyrir kartöflur til að 
spíra. Þær plöntur sem þarna 
dvöldu nutu þeirrar sérstöðu 
að vaxa upp við hljóðfæraleik, 

því með reglulegu millibili voru 
hljómsveitaræfingar á kvöldin 
fyrir þær. Við erum ekki í vafa 
um að það jók spírunar og 
vaxtarhraðann til muna.
Tónlistarflutningur fer því án efa 
undir liðinn áætlaður kostnaður   
líkt og áburður og fræ næsta vor.
9 tegundir af kartöflum voru 
settar niður og reyndist uppskera 
að öllu jöfnu mjög góð þótt hún 
væri misjöfn eftir tegundum. 
Við höfum virkilega dellu fyrir 
mismunandi kartöflutegundum, 
og vorum í trylltri leit að útsæði 
í vor.
22 tegundir af mismunandi 
grænmeti voru einnig  sett í 
garða. Til öryggis keyptum við  nú 
samt nokkrar plöntur í Dilksnesi 
ef uppeldisræktun brygðist. En 
allt gekk nú samkvæmt óskum. 
Öllum kartöflum,  plöntum og 
fræjum var potað niður með 
höndunum. Hið sama á við um 
uppskerutímann. Guðsgafflarnir 
bara  notaðir. Við fluttum okkur 
því  yfir á fornöld í vinnubrögðum. 
Það var skriðið á hnjánum með 
skít undir nöglum, en allt var 
gert með ást og umhyggju 🙂
Í sumar fylltist einnig húsið okkar 
af tómataplöntum forræktuðum 
á stúdentagörðunum og 
kryddjurtum, svo  það lá við 
að við þyrftum sveðju til að 
komast í gegnum frumskóginn á 
morgnanna. Þegar leið á sumarið 
stunduðum við sultugerð ásamt 

alls kyns tilraunastarfsemi 
í niðursuðu, krydd  og 
sýrópsgerð.
Við héldum opið kaffihús 
um helgar ásamt því að hafa 
svokallaðan bændamarkað í 
leiðinni með þessum afurðum. 
Þetta mæltist vel fyrir og erum 
við heimamönnum ákaflega 
þakklát fyrir þann stuðning og 
góðar viðtökur. 
Núna í haust höfum við fært 
okkur með markaðinn út 
á Höfn. Á meðan uppskera 
endist munum við vera undir 
vængnum á fjölskyldunni okkar 
á veitingastaðnum ÚPS varðandi 
söluaðstöðu.
Ferðaþjónustutímabilið var stutt 
og snubbótt,  og enn er kominn 
tími mikillar óvissu og tekjuleysis, 
en þrátt fyrir það erum við farin 
að hlakka til vorsins. Viljum 
helst bara  sleppa vetrinum. 
En það verður mikið spáð og 
spekúlerað hvaða fræjum verður 
potað niður þegar hækka fer sól. 
Vetrartíminn verður sennilega  
nýttur í matvælatilraunir  sem 
Hornfirðingar fá að fljótlega 
að smakka. Við ætlum  bara 
að reyna  halda áfram að vera 
bjartsýn og láta okkur dreyma, 
þrátt fyrir þennan djúpa dal sem 
við svo mörg erum að þræða. 
Vörum okkur á veirunni og 
umfram allt  verum  góð við 
náungann. 
Baráttukveðja úr sveitinni.

Hornfirskt grænmeti frá Hólmi

Guðrún að störfum á bændamarkaðnum fyrir fram ÚPS á dögunum
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FÉLAGSSTARF FÉLAGS 
ELDRI HORNFIRÐINGA
SAMVERUSTUND 
föstudaginn 9. október  
kl. 17:00. Póllandsferð í máli og 
myndum. Umsjón Eiríkur Sigurðsson.
Allar sóttvarnarreglur virtar, hámark 
20 manns, 1 meters millibil og 
GRÍMUSKYLDA.

Vildaráskrift
Nýir vildaráskrifendur 
velkomnir í hópinn.

HLS ehf. 
Rnr. 0537-14-409068 

Kt. 500210-2490
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Skrifstofuaðstaða á Höfn í Hornafirði - störf 
án staðsetningar

Sveitarfélagið Hornafjörður hefur hug á að skapa vettvang 
fyrir fólk sem hefur áhuga á að hefja starfsemi á Höfn í 
Hornafirði. Um er að ræða sameiginlega skrifstofuaðstöðu 
með aðgengi að kaffistofu og fundaraðstöðu. Aðstaðan 
hæfir jafnt fyrir ný störf sem og eldri sem unnin geta verið án 
staðsetningar.
Sveitarfélagið Hornafjörður er líflegt og fjölskylduvænt 
samfélag í fallegu umhverfi. Sveitarfélagið býður upp á hátt 
þjónustustig og fjölbreytt menningarlíf fyrir unga sem aldna. 

Áhugasömum aðilum er bent á að hafa samband við Árdísi 
Ernu Halldórsdóttur í netfangið ardis@hornafjordur.is fyrir 
nánari upplýsingar um leiguverð og annað fyrirkomulag.

Bifreiðaskoðun á Höfn  
12., 13. og 14. október.
Tímapantanir í síma 570-9090 

fyrir kl. 16:00 föstudaginn 9. október.
Næsta skoðun 16., 17., og 18. nóvember

Þegar vel er skoðað

Hlífðardýnur og lök 
í öllum stærðum

Úrval af rúmum og dýnum, sama verð og í 
Reykjavík.

Frír flutningur um óákveðinn tíma.
Úrval af fallegum og nytsamlegum  gjafavörum 

Verið velkomin

Sofðu vel 
heilsunnar vegna

Opið frá kl. 13-18 virka daga
478-2535 / 898-3664

NÝSENDING 

AF POTTABLÓMUM
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Síðasta ár hefur Nýheimar þekkingarsetur staðið fyrir þremur 
ólíkum valdeflandi viðburðum fyrir ungmenni á svæðinu í 
gegnum evrópskt samstarfsverkefni sem styrkt er af Erasmus+ 
áætlun Evrópusambandsins. Verkefnið KNOW HUBs fjallar 
um valdeflingu jaðarhópa og kaus setrið að leggja áherslu á 
unga fólkið enda hafa niðurstöður fyrri verkefna Nýheima sýnt 
að ungmenni í sveitarfélaginu telja sig utangátta í samfélaginu 
og tilheyra hvorki samfélagi barna né fullorðinna. 
Samstarfsaðilar KNOW HUBs settu saman handbók með 
20 hæfniþáttum til valdeflingar og hlutu tveir starfsmenn 
Nýheima þekkingarseturs fræðslu um miðlun efnisins. 
Í desember síðastliðnum bauð setrið Ungmennaráði 
Hornafjarðar og Nemendaráði FAS á tveggja kvölda námskeið 
sem kallað var Öflug ung forysta og fjallaði um stöðu þessa 
hóps í forsvari fyrir ungmenni á svæðinu og hvernig þau 
geta eflt sig og starfsemi ráðanna. Að námskeiði loknu voru 
ungmennin beðin um að koma á framfæri hvernig betur mætti 
ná til hópsins og hvernig fræðslu skorti fyrir þennan hóp, 
fjölbreytt lífsleiknifræðsla var nefnd sem og fyrirtækið KVAN 

sem sérhæfir sig í valdeflingu ungmenna. Frá janúar til mars 
var svo komið að sex vikna valdeflingarnámskeiðinu Hittu í 
mark!  þar sem öllum ungmennum 1620 ára óháð námi eða 
starfi var boðin þátttaka, 11 stúlkur skráðu sig til þátttöku og 
sjö luku námskeiðinu. Að lokum fengum við KVAN til liðs við 
okkur og héldu þau Kvöldstund með KVAN mánudaginn 28. 
september, eftir ítrekaðar frestanir vegna COVID. Þjálfarar 
KVAN fóru yfir mikilvæg málefni svo sem kröfur samfélagsins 
og áhrif einstaklingsins. 11 þátttakendur tóku þátt, þar af þrír 
strákar. Mikið var um hlátrasköll og líflegar umræður og höfðu 
þátttakendur orð á skemmtana og notagildi viðburðarins. 
Þjálfarar KVAN náðu vel til hópsins og voru sérstaklega ánægð 
með umræðurnar um samfélagið, vináttu og slúður, sem voru 
mjög djúpar. 

Nýheimar þekkingarsetur vill áfram leggja áherslu á málefni 
ungra Hornfirðinga og tökum öllum hugmyndum fagnandi um 
hvernig betur má ná til fjöldans.

Ungmennastarf

Núna eru að hefjast æfingar hjá okkur í Frjálsíþróttadeildinni. 
Æfingarnar sem verða í boði á þessari önn eru frjálsar, þrek og 
hreystiæfingar þar sem verður farið í hefðbundnar frjálsíþróttaæfingar 
ásamt því að þjálfa upp þrek og bæta styrk iðkenda. Þetta hentar vel 
fyrir þá sem eru í öðrum íþróttum en vilja bæta þrek og styrk og við 
bjóðum nýja iðkendur velkomna og mælum með frjálsum fyrir alla þá 
sem vilja koma og bæta sig á líkama og sál.
Æfingarnar eru fyrir 11 ára og yngri (1.6. bekkur) og 1218 ára (710 
bekkur +).

11 ára og yngri
Þriðjudagar kl. 16:00 í íþróttahúsinu
Laugardagar kl. 11:00 í íþróttahúsinu

12-18 ára
Fimmtudagur kl. 14:30 í Bárunni
Laugardagar kl. 12:00 í íþróttahúsinu

Kynningartímar fyrir 1.4. bekk kl. 14:00 í Bárunni á fimmtudögum
Kynningartímar fyrir 5.6. bekk kl. 14:30 í Bárunni á fimmtudögum

Við erum með flottan þjálfara sem 
heitir Mariano Ferreyra. Hann hefur 
þjálfað íþróttahópa um allan heim, þar 
á meðal rugbylið, þríþrautarhópa, 
og afrekssundfólk. Hann er með 
Mastersgráðu í þjálfun afreksíþróttafólks 
og hann er mjög spenntur að nýta þessa 
flottu aðstöðu sem er hérna á Höfn og 
hlakkar til að hitta alla nýju krakkana sem 
vilja bæta sig í íþróttum.
Æfingar hefjast 29. september og við 
bjóðum öllum þeim sem vilja prufa að mæta í 3 tíma áður en tekin er 
ákvörðun um að skrá sig. Verð fyrir haustönnina er 15.000 kr. fyrir alla 
sem vilja æfa reglulega.

Hlökkum til að sjá ykkur!
Frekari upplýsingar má nálgast með því að senda tölvupóst á sindri@
umfsindri.is

Æfingar á haustönn
Frjálsar, þrek og hreysti.



Michelin X-ICE Snow
Nýjasti meðlimurinn í vetrardekkjalínu Michelin

Aukið grip hvort sem í hálku, snjó eða slabbi

Endingargott grip út líftímann

Einstakir akstureiginleikar og þægindi við erfiðustu aðstæður

Allir bestu eiginleikarnir – Michelin Total Performance

Michelin X-ICE North 4 
Besta hemlun í hálku, hvort sem dekkin  
eru ný eða ekin 10.000 km

Betri aksturseiginleikar m.v.  
helstu samkeppnisaðila

Hámarks grip með sérhönnuðu  
mynstri fyrir hverja stærð

Einstök ending

Michelin Alpin 6
Nýr mynsturskurður sem opnast  
eftir því sem dekkið slitnar

Endingargott grip út líftímann

Lagskipt gúmmíblanda sem veitir  
hámarks grip

Alla leið 
á öruggari
dekkjum

Verslun N1
Vesturbraut 1, Höfn, 478 1940

 Notaðu  
N1 kortið 

ALLA LEIÐ

Nýtt
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Í fætinum einum saman eru 26 
bein og 33 liðir og er þetta bundið 
saman með 214 liðböndum og 38 
sinum og vöðvum. Góð umhirða á 
fótum er því heilsuvernd þar sem 
fótamein ýmisskonar geta valdið 
vanlíðan og eru þau oft á tíðum 
algerlega óháð aldri. Okkur ber að 
hugsa vel um fætur okkar því við 
fáum jú bara þetta eina par til að 
nýtast okkur út ævina. Því miður 
er því svo farið að allt of margir 
hirða ekki næginlega vel um fætur sína og þeim er oft stungið 
ofan í allt of litla og þrönga skó, allt eftir því hvernig tískan er 
hverju sinni. Í einhverjum tilfellum hefur eigandi fótanna ekki 
heilsu til að sjá um að hirða um þá sjálfur. Allar breytingar sem 
verða í  uppbyggingu og starfssemi fótanna valda breytingum á 
líkamsstöðu og göngulagi, sem getur svo leitt til verkja í fótum, 
herðum, höfði og jafnvel í æðakerfinu okkar. 
Löggiltur fótaaðgerðafræðingur veitir heilbrigðisþjónustu sem 
miðar að því að viðhalda heilbrigði fótanna. Starf okkar felst 
m.a. í því:

• Meta ástand fóta, greina fótamein og meðhöndla þau 
fótamein sem ekki krefjast sérstakrar læknisfræðilegrar 
meðferðar. 

• Ráðleggja um heilbrigði fóta, meðferð og forvarnir 
ýmissa fótameina sem og þau úrræði sem finnast í 
heilbrigðiskerfinu þar að lútandi. 

• Skipuleggja, framkvæma og meta eigin vinnu í samræmi við 
viðurkennda gæðastaðla og halda sjúkraskrár samkvæmt 
lögum þar um. 

• Fótaaðgerðafræðingar beita margvíslegri meðferð svo 
sem hreinsun á siggi og nöglum, líkþornameðferð, 
vörtumeðferð og hlífðarmeðferð.

• Þeir ráðleggja einstaklingum um fótaumhirðu í þeim 
tilgangi að minnka verki, dreifa álagi og bæta göngulag. 
Þeir útbúa spangir, hlífar, leppa og innleggssóla. 

Sjálf lauk ég námi frá Keili í janúar síðastliðinn sem löggiltur 
fótaaðgerðafræðingur og starfa sem slíkur á Fótaaðgerðastofu 
Mosfellsbæjar. Mér hafa alla tíð verið afar hugleikin þau fræði 
sem snúa að heilsu fóta okkar og vil hvetja Hornfirðinga sem 
og aðra að hugsa vel um fæturnar sínar. Til að styðja að slíkri 
heilsubót langar mig að heimsækja Hornafjörðinn sem mér 
þykir svo vænt um reglulega og bjóða heimamönnum upp 
á þjónustu mína sem fótaaðgerðafræðings. Ég hef fengið 
aðstöðu í Sporthöllinni og mun vera á Höfn dagana 28. október 
– 1.nóvember og svo aftur 29.nóvember – 3.desember. Ef vel 
gengur hef ég svo hug á að koma ca 78 vikna fresti þannig 
að Hornfirðingar sem á reglulegri þjónustu þurfa halda geti 
fengið slíka. Tímapantanir fara í gegnum síma 8967685.
Að gefnu tilefni langar mig til að skora á bæjaryfirvöld, 
heilbrigðisstofnunina, félag eldri borgara og/eða önnur 
félagasamtök að bæta aðstöðu fyrir komu fótaaðgerðafræðinga 
á Höfn. Það er hægt að gera með betri aðbúnaði með þar 
til gerðum stól svo vel fari um skjólstæðinga ásamt betri 
vinnuaðstöðu fyrir fótaaðgerðafræðinginn. Þjónusta sem þessi 
er lýðheilsumál sem snerti alla íbúa bæjarins og ef aðstaðan er 
góð mun ávalt vera auðveldara að fá þjónustuna á staðinn.

Anna Vilborg Sölmundardóttir 
Lögggiltur fótaaðgerðafræðingur

Af hverju er gott að fara 
til fótaaðgerðafræðings ?
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Á síðasta aðalfundi FOSS sem 
haldinn var á Hótel Selfossi þann  
23. september, var nýr formaður 
kosinn, Árný Erla Bjarnadóttir. Árný 
Erla hefur starfað á skrifstofu FOSS 
frá árinu 2012. 
Ásbjörn Sigurðsson hætti sem 
formaður eftir 11 ár í starfi. Auk 
þess hætti Þuríður Jónsdóttir sem 
stjórnarmaður en hún hefur unnið 
fyrir félagið í um það bil 20 ár.
Félagið þakkar þeim fyrir vel unnin 
störf og óskar þeim velfarnaðar í framtíðinni. 
Á fundinum voru einnig Ágústa G. Sigurbjörnsdóttir og Helga 
Kolbeinsdóttir kosnar í  stjórn FOSS. 

Nýr formaður FOSS, 
stéttarfélags í almannaþjónustu

Á myndinni eru Þuríður Jónsdóttir t.v. Ásbjörn Sigurðsson í miðjunni og 
Birna Kjartansdóttir varaformaður FOSS t.h. 

Heimasíður
umbrot og auglýsingar

Hafðu samband:
 tjorvi@upplausn.is 
eða í s:  848-3933



Bæonne skinka

996KR/KG
ÁÐUR: 2.119 KR/KG

-50%

KLIKKAÐ 
VERÐ!

s í ð a n  1 9 8 6

Bleikjuflök með roði
Sjávarklasinn

984KR/KG
ÁÐUR: 2.399 KR/KG

Kjúklingaborgarar
með brauði - 4 stk

1.487KR/PK
ÁÐUR: 1.859 KR/PK

Hamborgarhryggur

999KR/KG
ÁÐUR: 1.784 KR/KG

Ananas
Gold Del Monte

220KR/KG
ÁÐUR: 439 KR/KG

Hrossagúllas
Kjötbankinn

1.079KR/KG
ÁÐUR: 1.799 KR/KG

ÓDÝRT OG LJÚFFENGT Í NETTÓ!
Hringskorinn 
grísabógur

399KR/KG
ÁÐUR: 927 KR/KG

-57%

Lambafille
2 stk saman

2.967KR/KG
ÁÐUR: 5.599 KR/KG

Pulled pork
með brauði - 4 stk

2.079KR/PK
ÁÐUR: 2.599 KR/PK

-40%

Tilboðin gilda meðan birgðir endast.  
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Tilboðin gilda 8. — 11. október

VERÐ-
SPRENGJA!

MEIRIHÁTTAR SKYNDIBITI!
-59%

-20%

BILUÐ 
BOMBA!

NÝTT!

Lægra verð – léttari innkaup

-44%

-15%

-53%

-47%

-20%



7Eystrahorn  

Sveitarfélagið hefur tekið þá ákvörðun 
að lengja opnunartíma íþróttahússins við 
Heppuskóla og hjálpar það Ungmenna
félaginu Sindra að bæta þjónustuna við fólk 
á öllum aldri. Nú er íþróttahúsið opið frá  
kl. 10:0018:00 bæði laugardaga og 
sunnudaga og hefur stundataflan verið 

uppfærð samkvæmt því. Því miður hafa hádegistímar félagsins 
dottið niður vegna hertra sóttvarnaraðgerða en félagið hefur 
reynt að koma til móts við sem flesta með því að nýta helgarnar. 
Íþróttalíf veltur alltaf á þeim sem stunda íþróttir og þeim 

sjálfboðaliðum sem koma að starfinu. Ungmennafélagið Sindri 
hefur á að skipa frábærum sjálfboðaliðum og verður þeim seint 
fullþakkað fyrir það starf sem þeir sinna í þágu félagsins. Ég 
vil því nota tækifærið og þakka öllum sem hafa lagt hönd á 
plóg í sumar og undanfarin ár að byggja upp öflugt íþróttalíf í 
sveitarfélaginu og vonast til áframhaldandi samstarfs.

Virðingarfyllst
Lárus Páll Pálsson

Framkvæmdastjóri UMF. Sindra 

Tími Mánudagur Tími Þriðjudagur Tími Miðvikudagur Tími Fimmtudagur Tími Föstudagur Tími Laugardagur Tími Sunnudagur
07:00 Karfa mfl. Ka. 07:00 07:00 Karfa mfl. Ka. 07:00 07:00 Karfa mfl. Ka. 07:00 //////////// 07:00 ////////////
08:10 //////////// 08:10 //////////// 08:10 //////////// 08:10 //////////// 08:10 //////////// 09:00 //////////// 08:00 ////////////
10:40 11:30 11:50 //////////// 11:10 //////////// 09:40 10:00 Almenningsíþróttir 10:20 Leikskólabolti
11:50 12:10 13:00 //////////// 12:00 //////////// 10:30 //////////// 11:00 Frjálsar 1-6 bekkur 11:00 Karfa kvk 1-5 bekkur
13:40 //////////// 13:40 //////////// 13:40 Karfa 1-2. bekkur 14:00 12:00 12:00 Frjálsar 7-10 bekkur 12:15 Karfa kk 1-5 bekkur
14:20 Karfa 1-2. bekkur 14:20 Karfa 6-7 bekkur 14:20 Karfa 3-5 bekkur 14:20 Blak 1-3 b. / Karfa 6-7 b. 13:00 //////////// 13:00 Íþróttir 16-26 ára 13:30 Karfa kvk 6-10 bekkur
15:10 Karfa 3-5 bekkur 15:10 Karfa 8-10 bekkur 15:10 Karfa 6-7 bekkur 15:10 Blak 4-6 bekkur 14:20 Fiml. 6-8 b kvk / 5-7 b kk 14:00 Karfa mfl. Kv. 14:45 Karfa kk 6-10 bekkur
16:00 Blak 1-3 bekkur 16:00 Frjálsar 1-6 bekkur 16:00 Karfa 8-10+ bekkur 16:10 Blak 7-10 bekkur 15:50 Fiml. 3-4b kk 15:00 Karfa mfl. Kv. 16:00 Karfa mfl. Ka.
16:40 Blak 4-6 bekkur 16:50 Karfa mfl. Ka. 16:50 Karfa mfl. Kv. 17:20 Karfa mfl. Ka. 17:10 Fiml. 3-5b kvk 16:00 Badminton 16:30 Karfa mfl. Ka.
17:50 Blak 7-10 bekkur 17:40 Karfa mfl. Ka. 17:40 Fiml. 9 bekk kvk & 8 bekk kk 18:00 Karfa mfl. Ka. 18:30 Karfa 8-10+ bekkur 17:00 Badminton 17:00 Karfa mfl. Ka.
19:10 Karfa 8-10+ bekkur 18:30 Blak mfl. Kv. 18:30 Fiml. 9 bekk kvk & 8 bekk kk 18:30 Karfa mfl. Ka. 19:50 Karfa mfl. Ka. 18:00 Lokað 18:00 Lokað
20:00 Karfa mfl. Ka. 19:10 Blak mfl. Kv. 19:20 Karfa mfl. Ka. 19:00 Blak mfl. Kv. 20:40 Karfa mfl. Ka.
20:20 Karfa mfl. Ka. 20:00 Blak mfl. Ka. 20:10 Karfa mfl. Ka. 20:00 Blak mfl. Kv. 21:00 Karfa mfl. Ka.
21:00 Karfa mfl. Ka. 20:40 Blak mfl. Ka. 21:00 Karfa mfl. Ka. 20:30 Karfa old boys 21:30 Karfa mfl. Ka.
21:50 Lokað 21:50 Lokað 21:50 Lokað 21:50 Lokað 21:50 Lokað

Tími Mánudagur Tími Þriðjudagur Tími Miðvikudagur Tími Fimmtudagur Tími Föstudagur Tími Laugardagur Tími Sunnudagur
14:20 RÚTUR 14:20 RÚTUR 14:20 RÚTUR 14:20 RÚTUR 14:20 RÚTUR 10:00 Leikskólafiml.
14:40 Fiml. 6-8b kvk & 5-7b kk 14:40 Fiml. 1-2 bekkur kk &kvk 14:40 Fiml. 6-8b kvk & 5-7b kk 14:40 Fiml. 3-4b kk & 3-5b kvk 14:40 Fiml. 1-2 bekkur kk & kvk 10:30 Leikskólafiml.
16:10 RÚTUR 15:45 RÚTUR 16:30 Leikskólafiml.
16:20 Fiml. 9b+ kvk & 8b+ kk 16:00 Fiml. 3-4b kk & 3-5b kvk 16:10 RÚTUR

18:00 16+ Fimleikar fyrir alla 16:20 Fiml. 9b+ kvk & 8b+ kk

Tími Mánudagur Tími Þriðjudagur Tími Miðvikudagur Tími Fimmtudagur Tími Föstudagur Tími Laugardagur Tími Sunnudagur
13:20 Sund 1-2 bekkur (Selir) 13:45 Sund 1-2 bekkur (Selir)
14:05 Sund 1-2 bekkur (Hákarlar) 14:50 Sund 8-10 bekkur + 14:30 Sund 1-2 bekkur (Hákarlar) 15:30 Sund 3-6 bekkur
15:10 Sund 8-10 bekkur + 16:00 Sund 3-6 bekkur 15:30 Sund 8-10 bekkur +
16:30 Sund Garpar 16:00 Sund 8-10 bekkur + 16:30 Sund Garpar

17:00 Sund Garpar

Tími Mánudagur Tími Þriðjudagur Tími Miðvikudagur Tími Fimmtudagur Tími Föstudagur Tími Laugardagur Tími Sunnudagur
13:40 Fótb. 3-4 bekkur kk&kvk (6fl.) 13:30 Fótb. 1-2 bekkur kk&kvk (7fl.) 14:50 Fótb. 9-10 bekkur kk (3fl.) 14:00 Frjálsar kynning 13:30 Fótb. 1-2 bekkur kk&kvk (7fl.) 11:00 Fótb. 9-10 bekkur kk (3fl.)

14:30 Fótb. 3-4 bekkur kk&kvk (6fl.) 14:30 Frjálsar 7-10 bekkur 14:30 Fótb. 3-4 bekkur kk&kvk (6fl.) 12:00 Fótb. 9-10 bekkur kvk (3fl.)
16:30 Fótb. 5-6 bekkur kk&kvk (5fl.) 15:00 Fótb. 7-8 bekkur kvk (4fl.) 16:30 Fótb. 5-6 bekkur kk&kvk (5fl.) 15:00 Fótb. 5-6 bekkur kk&kvk (5fl.) 16:00 Fótb. 5-6 bekkur kk&kvk (5fl.) 12:00 Fótb. MFL Kvk 13:00 Golf
17:30 Fótb. 7-8 bekkur kvk (4fl.) 16:00 Fótb. 7-8 bekkur kk (4fl.) 16:00 Fótb. 7-8 bekkur kvk (4fl.) 13:00 Fótb. 7-8 bekkur kvk (4fl.) 14:00 Golf
17:30 Fótb. 7-8 bekkur kk (4fl.) 17:00 Fótb. 9-10 bekkur kk (3fl.) 18:00 Fótb. 9-10 bekkur kvk (3fl.) 17:00 Fótb. 7-8 bekkur kk (4fl.) 18:00 Fótb. 9-10 bekkur kvk (3fl.) 14:00 Fótb. 7-8 bekkur kk (4fl.)

18:00 Fótb. 9-10 bekkur kvk (3fl.) 18:00 Fótb. MFL Kvk 17:00 Fótb. 9-10 bekkur kk (3fl.) 18:00 Fótb. MFL Kvk 16:00 Golf 17:00 Fótb. Old boys
18:00 Fótb. MFL Kvk 19:30 Fótb. Old boys 20:00 Golf

5 flokkur strákar og stelpur fædd 2009 geta mætt á æfingar hjá 4 flokki á hverjum þriðjudegi
6 flokkur strákar og stelpur fædd 2011 geta mætt á æfingar hjá 5 flokki á hverjum fimmtudegi

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

01/10/2020

Mánagarður

Sundlaug Hafnar

7 bekkur

2 bekkur
3 bekkur
4 bekkur
5 bekkur
6 bekkur

1 bekkur
Haust 2020

8 bekkur
9 bekkur

10 bekkur

Báran

Íþróttahús Heppuskóli

Tími Mánudagur Tími Þriðjudagur Tími Miðvikudagur Tími Fimmtudagur Tími Föstudagur Tími Laugardagur Tími Sunnudagur
07:00 Karfa mfl. Ka. 07:00 07:00 Karfa mfl. Ka. 07:00 07:00 Karfa mfl. Ka. 07:00 //////////// 07:00 ////////////
08:10 //////////// 08:10 //////////// 08:10 //////////// 08:10 //////////// 08:10 //////////// 09:00 //////////// 08:00 ////////////
10:40 11:30 11:50 //////////// 11:10 //////////// 09:40 10:00 Almenningsíþróttir 10:20 Leikskólabolti
11:50 12:10 13:00 //////////// 12:00 //////////// 10:30 //////////// 11:00 Frjálsar 1-6 bekkur 11:00 Karfa kvk 1-5 bekkur
13:40 //////////// 13:40 //////////// 13:40 Karfa 1-2. bekkur 14:00 12:00 12:00 Frjálsar 7-10 bekkur 12:15 Karfa kk 1-5 bekkur
14:20 Karfa 1-2. bekkur 14:20 Karfa 6-7 bekkur 14:20 Karfa 3-5 bekkur 14:20 Blak 1-3 b. / Karfa 6-7 b. 13:00 //////////// 13:00 Íþróttir 16-26 ára 13:30 Karfa kvk 6-10 bekkur
15:10 Karfa 3-5 bekkur 15:10 Karfa 8-10 bekkur 15:10 Karfa 6-7 bekkur 15:10 Blak 4-6 bekkur 14:20 Fiml. 6-8 b kvk / 5-7 b kk 14:00 Karfa mfl. Kv. 14:45 Karfa kk 6-10 bekkur
16:00 Blak 1-3 bekkur 16:00 Frjálsar 1-6 bekkur 16:00 Karfa 8-10+ bekkur 16:10 Blak 7-10 bekkur 15:50 Fiml. 3-4b kk 15:00 Karfa mfl. Kv. 16:00 Karfa mfl. Ka.
16:40 Blak 4-6 bekkur 16:50 Karfa mfl. Ka. 16:50 Karfa mfl. Kv. 17:20 Karfa mfl. Ka. 17:10 Fiml. 3-5b kvk 16:00 Badminton 16:30 Karfa mfl. Ka.
17:50 Blak 7-10 bekkur 17:40 Karfa mfl. Ka. 17:40 Fiml. 9 bekk kvk & 8 bekk kk 18:00 Karfa mfl. Ka. 18:30 Karfa 8-10+ bekkur 17:00 Badminton 17:00 Karfa mfl. Ka.
19:10 Karfa 8-10+ bekkur 18:30 Blak mfl. Kv. 18:30 Fiml. 9 bekk kvk & 8 bekk kk 18:30 Karfa mfl. Ka. 19:50 Karfa mfl. Ka. 18:00 Lokað 18:00 Lokað
20:00 Karfa mfl. Ka. 19:10 Blak mfl. Kv. 19:20 Karfa mfl. Ka. 19:00 Blak mfl. Kv. 20:40 Karfa mfl. Ka.
20:20 Karfa mfl. Ka. 20:00 Blak mfl. Ka. 20:10 Karfa mfl. Ka. 20:00 Blak mfl. Kv. 21:00 Karfa mfl. Ka.
21:00 Karfa mfl. Ka. 20:40 Blak mfl. Ka. 21:00 Karfa mfl. Ka. 20:30 Karfa old boys 21:30 Karfa mfl. Ka.
21:50 Lokað 21:50 Lokað 21:50 Lokað 21:50 Lokað 21:50 Lokað

Tími Mánudagur Tími Þriðjudagur Tími Miðvikudagur Tími Fimmtudagur Tími Föstudagur Tími Laugardagur Tími Sunnudagur
14:20 RÚTUR 14:20 RÚTUR 14:20 RÚTUR 14:20 RÚTUR 14:20 RÚTUR 10:00 Leikskólafiml.
14:40 Fiml. 6-8b kvk & 5-7b kk 14:40 Fiml. 1-2 bekkur kk &kvk 14:40 Fiml. 6-8b kvk & 5-7b kk 14:40 Fiml. 3-4b kk & 3-5b kvk 14:40 Fiml. 1-2 bekkur kk & kvk 10:30 Leikskólafiml.
16:10 RÚTUR 15:45 RÚTUR 16:30 Leikskólafiml.
16:20 Fiml. 9b+ kvk & 8b+ kk 16:00 Fiml. 3-4b kk & 3-5b kvk 16:10 RÚTUR

18:00 16+ Fimleikar fyrir alla 16:20 Fiml. 9b+ kvk & 8b+ kk

Tími Mánudagur Tími Þriðjudagur Tími Miðvikudagur Tími Fimmtudagur Tími Föstudagur Tími Laugardagur Tími Sunnudagur
13:20 Sund 1-2 bekkur (Selir) 13:45 Sund 1-2 bekkur (Selir)
14:05 Sund 1-2 bekkur (Hákarlar) 14:50 Sund 8-10 bekkur + 14:30 Sund 1-2 bekkur (Hákarlar) 15:30 Sund 3-6 bekkur
15:10 Sund 8-10 bekkur + 16:00 Sund 3-6 bekkur 15:30 Sund 8-10 bekkur +
16:30 Sund Garpar 16:00 Sund 8-10 bekkur + 16:30 Sund Garpar

17:00 Sund Garpar

Tími Mánudagur Tími Þriðjudagur Tími Miðvikudagur Tími Fimmtudagur Tími Föstudagur Tími Laugardagur Tími Sunnudagur
13:40 Fótb. 3-4 bekkur kk&kvk (6fl.) 13:30 Fótb. 1-2 bekkur kk&kvk (7fl.) 14:50 Fótb. 9-10 bekkur kk (3fl.) 14:00 Frjálsar kynning 13:30 Fótb. 1-2 bekkur kk&kvk (7fl.) 11:00 Fótb. 9-10 bekkur kk (3fl.)

14:30 Fótb. 3-4 bekkur kk&kvk (6fl.) 14:30 Frjálsar 7-10 bekkur 14:30 Fótb. 3-4 bekkur kk&kvk (6fl.) 12:00 Fótb. 9-10 bekkur kvk (3fl.)
16:30 Fótb. 5-6 bekkur kk&kvk (5fl.) 15:00 Fótb. 7-8 bekkur kvk (4fl.) 16:30 Fótb. 5-6 bekkur kk&kvk (5fl.) 15:00 Fótb. 5-6 bekkur kk&kvk (5fl.) 16:00 Fótb. 5-6 bekkur kk&kvk (5fl.) 12:00 Fótb. MFL Kvk 13:00 Golf
17:30 Fótb. 7-8 bekkur kvk (4fl.) 16:00 Fótb. 7-8 bekkur kk (4fl.) 16:00 Fótb. 7-8 bekkur kvk (4fl.) 13:00 Fótb. 7-8 bekkur kvk (4fl.) 14:00 Golf
17:30 Fótb. 7-8 bekkur kk (4fl.) 17:00 Fótb. 9-10 bekkur kk (3fl.) 18:00 Fótb. 9-10 bekkur kvk (3fl.) 17:00 Fótb. 7-8 bekkur kk (4fl.) 18:00 Fótb. 9-10 bekkur kvk (3fl.) 14:00 Fótb. 7-8 bekkur kk (4fl.)

18:00 Fótb. 9-10 bekkur kvk (3fl.) 18:00 Fótb. MFL Kvk 17:00 Fótb. 9-10 bekkur kk (3fl.) 18:00 Fótb. MFL Kvk 16:00 Golf 17:00 Fótb. Old boys
18:00 Fótb. MFL Kvk 19:30 Fótb. Old boys 20:00 Golf

5 flokkur strákar og stelpur fædd 2009 geta mætt á æfingar hjá 4 flokki á hverjum þriðjudegi
6 flokkur strákar og stelpur fædd 2011 geta mætt á æfingar hjá 5 flokki á hverjum fimmtudegi

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

01/10/2020

Mánagarður

Sundlaug Hafnar

7 bekkur

2 bekkur
3 bekkur
4 bekkur
5 bekkur
6 bekkur

1 bekkur
Haust 2020

8 bekkur
9 bekkur

10 bekkur

Báran

Íþróttahús Heppuskóli

Breytingar á opnunartíma íþróttahússins við Heppuskóla

Núna höfum við í sund og 
frjálsíþróttadeild Sindra tekið höndum 
saman og ráðið til okkar fagmenntaðan 
þjálfara sem heitir Mariano Ferreyra. 
Báðar þessar deildir hafa átt erfitt með 
að finna þjálfara síðustu ár og hafa verið 
ör þjálfaraskipti þar sem þetta hefur 
verið lítið starfshlutfall og óheppilegur 
vinnutími til að púsla með annarri vinnu.
En með samstarfi tókst þessum deildum 
að laða hingað þjálfara sem við vonum að 
verði hérna hjá okkur til lengri tíma og 
ná þannig samfellu í starfið hjá okkur.
Í sunddeildinni hafa verið um það bil 20 
30 iðkendur á ári og hefur 3. til 6. bekkur 
yfirleitt verið fjölmennastur. Núna er 
aftur á móti gróska í yngri flokka starfinu 
og stefnir í að yfir 20 iðkendur frá 1. og 
2. bekk verði að æfa hjá okkur í vetur. 
Erum við núna að sjá fram á vera með 
yfir 30 iðkendur á komandi vetri. 
Ásamt æfingum fyrir krakka hefur 
sunddeildin boðið upp á Garpa æfingar 
fyrir 18 ára og eldri. Nú verður einnig 
boðið upp á æfingar fyrir þríþraut 
og bjóðum við allar Járn konur og 
karla velkomna til okkar á æfingar.  

Sunddeildin hefur einnig verið að bjóða 
upp á stutt skriðsundsnámskeið að 
vetri fyrir fullorðna. Ekki má gleyma að 
minnast á æfingabúðirnar sem við höfum 
haldið reglulega í febrúar og einu sinni á 
vetri höfum við fengið til liðs við okkur 

þjálfara frá öðrum félögum bæði til að 
öðlast reynsluna og ná góðri tengingu 
við önnur félög.
Við bjóðum allt sundfólk velkomið að 
æfa hjá okkur.

Fréttir af sunddeildinni



Tilboð gilda út október 2020 N1 Höfn

Family special

4.495 kr.

16" Pizza special

2.295 kr.


