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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Stofnuð 1983

Vantar allar 
gerðir eigna á 
söluskrá!

Hafið samband  
við  
sölumenn 
okkar.

Bæta á starfsaðstæður í 
leikskólum og minnka álag á 
börn og starfsfólk á nýju ári. 
Undir búnings- og yfirvinnu-
stund um starfsmanna verður 
fjölgað á leikskólum. Stigin 
verða fyrstu skrefin í því að 

auka rými barna á leikskól-
unum með því að hafa færri 
börn í hópum. 

Nú munu allir leiðbeinend-
ur fá eina klukkustund í undir-
búning á viku. Fjármagn í 
vettvangsferðir verður aukið 

um 3 milljónir króna og til 
náms gagnakaupa um 2,5 
milljónir króna. Þetta er 
meðal þess sem áhersla er 
lögð á í nýrri fjárhagsáætlun 
samkvæmt tilkynningu.

Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.

Tilvalinn staður fyrir 
einkasamkvæmi stærri  

og smærri hópa.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Aukið fé í vettvangsferðir
Bæta á starfsumhverfi í leikskólum á nýju ári

Kökulist, verslunarmiðstöðinni Firði

u Heilkorna
u 100% spelt
u Sykurlaus
u Gerlaus
u Olíulaus

Súrdeigsbrauðin 
okkar eru alvöru

BIFREIÐASKOÐUN
Dalshrauni 5

Opið kl. 8-17 virka daga
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Bílaverkstæði 
Högna

Allar almennar  
bílaviðgerðir
          Hjólastillingar

Trönuhrauni 2
(Hjallahraunsmegin)

sími  555 2622

Jólin verða kvödd með dansi  og söng laugardaginn 6. janúar kl. 17.

Helga Möller stjórnar söng og dansi af sviði. Jólasveinn, Grýla, Leppalúði,
álfar og púkar skemmta. Kakó og vöfflur á vægu verði. Stjörnuljós seld í afgreiðslu.
Hátíðinni lýkur um kl. 18 með glæsilegri flugeldasýningu  Björgunarsveitar Hafnarfjarðar.

Nánari upplýsingar á www.hafnar�ordur.is

ÞRETTÁNDAGLEÐI Á ÁSVÖLLUM

Gleðileg ár! Takk fyrir viðskiptin á liðnu ári.

Gleðilegt ár!

http://www.fjardarfrettir.is


2    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 4. JANÚAR 2018  

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf.  kt. 450106-1350
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason
Ritstjórn og auglýsingar: 565 4513, 896 4613
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja  •  Dreifing: Íslandspóstur

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is
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Gleðilegt ár!
Kosningaár til sveitarstjórna er 

upp runnið og spennandi verður 
að sjá hvað það ber í skauti sér.

Ytri aðstæður hafa sjaldan 
verið betri en núna þó fólk finni 

mismikið fyrir góðærinu. Stöðugt er leitað að 
jöfnuði í þjóðfélaginu sem tryggi öllum öryggi en 
jafnframt tryggi einnig þeim sem sýna frumkvæði 
að þeir get notið góðs af ef vel gengur.

Þeir sem fara með stjórn sveitarfélaga eru 
fulltrúar bæjarbúa og geta ráðið miklu um velferð 
bæjarbúa. Festa í fjármálum og litlar eða helst engar 
skuldir í samræmi við marg yfirlýsta skoðun 
núverandi bæjarstjóra er það sem vinna á að og 
skattpeningar bæjarbúa eru ekki kosningasjóður 
stjórnmálaflokka sem hægt er að ganga í rétt fyrir 
kosningar.

Það getur vel verið að hægt sé að réttlæta það að 
það eigi að byggja tvo fullstóra yfirbyggða 
knattspyrnuvelli. En það skýtur skökku við þegar 
það kemur niður á öðrum framkvæmdum og kemur 
í veg fyrir að hægt sé að lækka skuldir. Það er líka 
undarlegt á tímum þegar ekki er hægt að halda úti 
hreinsuðu skautasvelli þegar frost er eða að þrýst sé 
á að vetrarþjónusta sé á Bláfjallaveginum úr 
Hafnarfirði til að tryggja mun styttri akstur að 
skíðasvæðunum. Eða þegar ekki er til fjármagn til 
að viðhalda einföldum leiktækjum og mörkum í 
bæjarlandinu. 

Það eru fjölmörg verkefni sem setið hafa á 
hakanum m.a. uppbygging á útivistarsvæðum eins 
og bætt aðstaða við Hvaleyrarvatn sem sífellt fleiri 
bæjarbúar nýta til útivistar. Lítið fé hefur verið lagt 
í lagningu göngustíga í upplandinu eða merkinga á 
þeim en þakka ber fyrsta áfanga nýs göngu- og 
hjólastígs meðfram Kaldárselsvegi. Mik il aukning 
á notkun reiðhjóla kallar á bætta stíga og þar ber 
bætt tenging á milli Valla og mið bæjarins hæst þar 
sem nú mætti kalla hindrunarbraut.

Það er víða lagt í með metnaðarfullum hætti og 
vonandi eiga hafnfirsk börn t.d. eftir að njóta 
uppbyggingar í skólamálum. En það má ekki slaka 
á aðhaldinu og tryggja bætta nýtingu þess skattfjár 
sem bæjarbúar leggja til. Því er ekki ætlað að nýta 
til að uppfylla kosningaloforð rétt fyrir kosningar.

Vonandi verður nýtt ár gott ár fyrir Hafnfirðinga.
Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn
Auglýsingar
sími 565 4513 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

Flatahraun 5a

Símar allan sólarhringinn: 565 5892 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Álfaskeiði 115 | sími 555 7676 
www.bodunarkirkjan.is

Prestur og forstöðumaður: 
Steinþór Þórðarson sími 849 9584

Samkomur alla laugardaga kl. 11 
Veitingar eftir samkomu

Á Útvarpi Boðun FM 105,5 er 
Biblíufræðsla allan sólarhringinn

Sunnudagur 7. janúar:

Sunnudagaskóli kl. 11
 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar starfar í Bjarkar-
húsinu, Haukahrauni 1, og í íþróttasal Setbergsskóla.

Street Jazz er kennt í Setberginu og er kennt á 
þriðjudögum og fimmtudögum kl. 18 og kl. 19. 
Kennari í þessum hópum er Andrea Sigurðardóttir 
sem hefur kennt hjá DÍH til margra ára og er mjög 
vinsæl hjá krökkunum í Street Jazz. 

Barna- og unglingahópar í samkvæmisdansi æfa í 
Bjarkarhúsinu svo og hjónahópar, byrjendur og 
framhald. Yngstu nemendurnir í DÍH eru 3-5 ára og 
æfa í hópi sem kallast Jazzleikskólinn. Þau börn æfa á 
laugardögum kl. 10.30. Aðalkennari í þessum hópum 
er Auður Haraldsdóttir danskennari sem hefur langa 
og mikla reynslu í danskennslu og er einnig fram-
kvæmdastjóri félagsins.

Það eru alltaf skemmtilegar uppákomur í DÍH, m.a. 
öskudagsball, nemendasýningar, pizza-partý og 
keiluferð. Einnig býður félagið upp á salsa tíma í Set-
berginu. Þeir tímar eru kenndir á fimmtudagskvöldum 

kl. 20. Kennari er Lilja Guðmundsdóttir sem lærði og 
kenndi salsa í Frakklandi í mörg ár. Salsa námskeiðin 
eru í 7 vikur og hægt að mæta einn eða með dans-
félaga. Kennsla hefst mánudaginn 8. janúar.

Innritun á öll námskeiðin eru á heimasíðu félagsins 
www.dih.is.

Fjölbreytt dansnámskeið
Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar býður upp á fjölbreytt námskeið

Frá danskennsklu hjá DÍH.

Haustönn  Dansskóla Birnu Björns var mjög við-
burðarík hjá nemendum og kennurum að sögn Birnu 
Björns dóttur. Stofnuð var söngleikja deild innan 
skólans með faglærðum leik- og söngkonum en allar 
eru þær útskrifaðar úr virtum söngleikjaskólum í 
London. Deildin býður upp á önn einkatíma og 
hóptíma í söng, leik listatíma og kóreó grafíu á næstu 
önn. „Nemendur deildar innar héldu glæsi lega 
lokasýningu í desember og erum við kennararnir 
orðlausar hversu mikl um framförum allir hafa tekið á 

einni önn. Þær eiga allar heima á sviði leikhúsanna! 
„Nemendur tóku þátt í mörgum stórum viðburðum á 
árinu og það er gaman að segja frá því að  margir 
nemendur skól ans leika í Bláa hnettinum og 
Fjarskalandinu. Danskeppnin Dans fárið er árlegur 
viðburður hjá okkur en um 100 nemendur tóku þátt í 
ár frá 8 ára aldri og sömdu atriðin sín sjálf.

Dansskólinn hefur stækkað mjög hratt og framundan 
er spennandi dansár með fullt af skemmtilegum 
viðburðum. 

Spennandi dansár
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BURGERINN BERNES          2.295 kr.
(Eggjaðu upp, flottur hangover burger) kr.200
110 gr ungnautakjöt / Ostur / Beikon / Sveppir / 
Bearnaisesósa / Iceberg / Rauðlaukur / Tómatar. 
Borinn fram með frönskum. Bearnaisessósa fylgir.

ALVÖRU OSTBORGARI          1.890 kr. 
110 gr ungnautakjöt / Tvöfaldur ostur / Burgersósa / 
Iceberg / Rauðlaukur / Tómatar / Paprika / Gúrka. 
Borinn fram með frönskum.

BEIKONBORGARI          2.095 kr. 
110 gr ungnautakjöt / Ostur / Beikon / Burgersósa / 
Iceberg / Rauðlaukur / Tómatar / Paprika / Gúrka. 
Borinn fram með frönskum.

JOHN WAYNE          2.390 kr. 
200gr ungnautakjöt / Ostur / Beikon / Iceberg / 
Tómatar / Laukur / Burgersósa. 
Borinn fram með frönskum.

BBQ SPECIAL          1.890 kr. 
110 gr ungnautakjöt / Ostur / BBQ sósa / 
Sýrðar gúrkur / Paprika / Iceberg. 
Borinn fram með frönskum. 

BIG BEN          2.195 kr.
2 x 90 gr ungnautakjöt / Tvöfaldur Ostur / 
Paprika / Burgersósa / Iceberg / Laukhringir. 
Borinn fram með frönskum.

BURGER MEXICANA          1.895 kr. 
110 gr ungnautakjöt / Ostur / Laukhringir / 
Chili majónes / Nachos / Jalapeno í tempura / 
Ranch sósa. Borinn fram með frönskum.

GORDON BLUE          1.995 kr.
110 gr ungnautakjöt með Gráðosti / Skinku / 
Sveppum / hvítlaukssósu / Iceberg. 
Borinn fram með frönskum.

KJÚKLINGABORGARI          1.995 kr.
Grillað úrbeinað kjúklingalæri / Ostur / Ranch sósa / 
Iceberg / Tómatar / Rauðlaukur / Jalapeno í tempura. 
Borinn fram með sætum kartöflum.

Flatahrauni 5a      Sími: 555 7030      www.burgerinn.is

FRÍTT COKE ÚR VÉL 
MEÐ ÖLLUM HAMBORGARAMÁLTÍÐUM
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Á viðurkenningarhátíð sem haldin 
var 27. desember sl var Arna Stefanía 
Guðmundsdóttir, frjálsíþróttakona úr 
FH útnefnd íþróttakona Hafnarfjarðar 
2017 og Róbert Ísak Jónsson sund-
maður úr Íþróttafélaginu Firði og SH 
var kjörinn íþróttakarl Hafnarfjarðar.

Aðeins íþróttamenn sem keppa fyrir 
hafnfirsk íþróttafélög eru gjaldgengir í 
kjöri til íþróttamanns Hafnarfjarðar.

Arna Stefanía Guðmundsdóttir frjáls-
íþróttakona úr Fimleikafélagi Hafnar-
fjarðar er íþróttakona Hafnarfjarðar árið 
2017. Arna Stefanía varð Íslandsmeist-
ari á árinu og bikarmeistari með 
kvenna liði FH. Hún er landsliðskona í 
frjálsíþróttum og tók þátt í alþjóðlegum 
mótum með góðum árangri. Arna 
Stefan ía sigraði á Smáþjóðaleikunum 
2017 í 400 m grindahlaupi. Hún er 
Norðurlandameistari kvenna í 400 m 
hlaupi innanhúss og vann bronsverðlaun 
á Evrópumeistaramóti 22 ára og yngri í 
400 m grindahlaupi. Arna Stefanía er 
einnig íþróttakona FH 2017.

Róbert Ísak Jónsson sundmaður úr 
Íþróttafélaginu Firði og SH er íþrótta-

maður Hafnarfjarðar árið 2017. Róbert 
Ísak er margfaldur Íslandsmeistari í 
sundi á árinu. Bikarmeistari í sundi með 
bæði Firði og Sundfélagi Hafnarfjarðar. 

Róbert tók þátt í alþjóðlegum mótum 
og vann til verðlauna á þeim. Hann er 
fjórfaldur Norðurlandameistari í sundi 
á árinu. Heimsmeistari í 200 m fjór-
sundi, silfurverðlaunahafi á heims-
meistaramóti í 100 m bringusundi og í 
100 m baksundi. Róbert er einnig 
íþróttakarl Fjarðar 2017.

KARLALIÐ FH Í 
HANDBOLTA ÍÞRÓTTALIÐ 
HAFNARFJARÐAR 2017

Íþróttalið Hafnarfjarðar 2017 var 
útnefnt og hlotnaðist sá heiður meistara-
flokki karla í handknattleik hjá 
Fimleikafélagi Hafnarfjarðar.

Liðið komst í úrslitakeppni fjögurra 
liða í bikarkeppninni og í úrslitaleik á 
Íslandsmótinu þar sem liðið endaði í 
öðru sæti. Liðið tók einnig þátt í 
Evrópukeppni félagsliða og spilaði 3 
umferðir sem gengu vel og rétt missti af 
riðlakeppni Evrópukeppninnar. Liðið 
er nú í efsta sæti Íslandsmótsins.

FRJÁLSÍÞRÓTTADEILD FH 
FÉKK ÍSÍ BIKARINN
ÍSÍ bikarinn er veittur árlega því 

félagi innan ÍBH sem skarar fram úr í 
uppbyggingu félags- og íþróttastarfs og 
fyrir góðan árangur.

Í ár er það frjálsíþróttadeild FH sem 
hlýtur bikarinn en deildin fékk flesta 

Íslandsmeistaratitla allra hafnfirskra 
íþróttadeilda í ár og komu titlarnir úr 
öllum aldurshópum beggja kynja. 
Deildin á meistaraflokk karla sem eru 
Íslandsmeistarar, meistaraflokk kvenna 
sem urðu bikarmeistarar, átti átta 
landsliðsmenn á Smáþjóðaleikunum og 
á Evrópubikar 2017.

Sigríður Jónsdóttir varaforseti ÍSÍ 
afhenti bikarinn Sigurði Haraldssyni, 
formanni frjálsíþróttadeildar FH.

374 ÍSLANDS MEISTAR
ARAR OG UM 800 TITLAR
Þeir sem urðu Íslandsmeistarar með 

hafnfirskum liðum innan ÍBH voru 
heiðraðir en alls urðu þeir 374 í ár og 55 
þjálfarar miðað við 473 í fyrra. FH átti 
langflesta Íslandsmeistarana eða 129 
og alls 316 titla. Þar af átti frjáls íþrótta-
deildin 103 Íslandsmeistara og 290 
titla. Sundfélag Hafnarfjarðar kom næst 
með 79 Íslandsmeistara og 234 titla. 
Haukar voru í þriðja sæti með 59 
Íslands meistara og 65 titla. Af ein-
stökum íþróttamönnum hreppti Hrafn-
hildur Lúthersdóttir flesta titla, alls 17.

Sjá nánar á fjardarfrettir.is

Frá Tónlistarskóla 
Hafnarfjarðar

Söngnám
Getum bætt við nemendum í söngnám og á  

6 vikna söngnámskeið á vorönn
Fyrra námskeiðið er frá 15. janúar til 23. febrúar 

Seinna námskeiðið er frá 5. mars til 20. apríl

Harmónikkunám
Getum einnig bætt við nemendum í harmónikkunám

 Vinsamlegast hafið samband við skrifstofu skólans 
í síma 5552704 eða með tölvupósti tonhaf@tonhaf.is

  Skólastjóri

Arna Stefanía og Róbert Ísak 
íþróttamenn Hafnarfjarðar 2017 

Karlalið FH í handbolta er íþróttalið ársins og frjálsíþróttadeild FH fékk ÍSÍ bikarinn

Róbert Ísak Jónsson úr Firði og Arna Stefanía Guðmundsdóttir úr FH, íþróttamenn Hafnarfjarðar 2017.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n



www.fjardarfrettir.is     5FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 4. JANÚAR 2018  

FLUGELDASALA 

Kæru Hafnfirðingar

Við þökkum stuðninginn á árinu sem var að 
líða. Án ykkar gætum við ekki starfrækt eina 
öflugustu björgunarsveit landsins.

Félagar Björgunarsveitar Hafnarfjarðar
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  – opið Björgunarmiðstöðinni Kletti, Hvaleyrarbraut 32, aðkoma frá Lónsbraut

 föstudaginn 5. janúar kl. 14-22   |   laugardaginn 6. janúar kl. 10-22
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þjónusta

Tek að mér að færa yfir á (vídeó, slide, 
ljósmyndir) DVD diska eða flakkara. 
Sýnishorn á siggileifa.123.is sími 8637265 

siggil@simnet.is, Sigurður Þorleifsson.

smáauglýsingar 
fjardarfrett ir@fjardarfrett ir. is  

s ími 565 3066

Verð 1.200 kr. m.v. hver 200 slög. 
Myndbirting 1.200 kr. 

Tapað-fundið og Gefins: FRÍTT

www.fjardarfrettir.is 

SMÁAUGLÝSINGAR

Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir 
á Facebook síðu 

Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Þrettándagleði
Jólin verða kvödd með dansi og söng á  
þrettánda gleði á Ásvöllum á laugardag. 
Skemmtidagskrá hefst kl. 17 og lýkur 
með flugeldasýningu kl. 18. Kaffi, heitt 
kakó, blys og kyndlar til sölu á staðnum 
á vægu verði. 

Jón Thor sýnir

Myndlistarsýningin „Dulhvít fjarlægð“ 
hefst 5. janúar kl. 17 í SÍM húsinu, 
Hafnarstræti 16, Reykjavík. Sýningin 
stendur til 23. janúar og er opin alla 
virka daga frá kl. 10 til 16. Jón Thor 
Gíslason er Hafnfirðingur, lauk námi frá 
Listaakademíunni í Stuttgart 1994 og 
hefur síðan þá búið og starfað í 
Þýskalandi, þar af síðastliðin 20 ár í 
Düsseldorf.
Síðasta einkasýning hans á Íslandi var í 
Hafnarborg árið 2002.

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI

Bæjarhrauni 10 
220 Hafnarfirði 
Sími 565 2189 
bokhaldsstofan.is  

skattframtöl   ársreikningar   umsjón húsfélaga
bókhald   launaumsjón   virðisaukaskattsuppgjör

Getum bætt við okkur nýjum viðskiptavinum

Magnús Waage
viðurkenndur bókari, 
framkvæmdastjóri
GSM 863 2275 

BÆJARHRAUNI 10, HAFNARFIRÐI 

FÉLAGSFUNDUR  
í Samfylkingarhúsinu á Strandgötu 

Stjórn Samfylkingarinnar í Hafnarfirði boðar til félagsfundar  
mánudaginn 8. janúar klukkan 20:00 í húsi félagsins að Strandgötu 43

Á fundinum verður valið um aðferð við uppstillingu 
á framboðslista flokksins í bæjarstjórnarkosningum í 
Hafnarfirði vorið 2018. 
Dagskráin er í samræmi við lög og reglur Samfylkingarinnar 
á Íslandi. 

Allir velkomnir 
Kveðja, stjórnin.

Mörgum blöskrar flugeldadraslið 
sem fólk hefur skilið eftir víða um bæ 
og jafnvel fyrir utan bæinn. Á og við 
Hvaleyrarvatn hefur greinilega verið 
mikill gleðskapur og flugeldadrasl og 
hálfbrunnin dagblöð og kassar úti á 
ísilögðu vatninu.

Á Norðurbakkanum er mikið drasl 
eftir áramótagleðina, svo að veg farend-

um blöskrar stórlega. Enginn virðist 
hafa séð sóma sinn í að taka til eftir sig 
og fjarlægja ruslið.

Sem betur fer eru aðrir hin mestu 
snyrtimenni og mátti sjá fólk með kúst 
og skóflu að hreinsa upp, m.a. á Arnar-
hrauninu.

LÁ VIÐ STÓRBRUNA Í 
HRAUNVALLASKÓLA
Þá hafa ruslafötur verið skemmdar 

víða um bæinn og kveikt var í rusla-
gerði við Hraunvallaskóla og litlu 

munaði að mjög illa færi. Brotnaði rúða 
og náði eldur að læsa sig í þakskegg 
áður en slökkviliðið kom og afstýrði 
stórtjóni.

Fólk ber sjálft ábyrgð á að þrífa upp 
eftir sig útbrunnar skottertur og annað 
drasl.

Víða mikið áramótarusl
Mikið drasl skilið eftir úti á frosnu Hvaleyrarvatni og á Norðurbakkanum

Ótrúleg umgengni á Hvaleyrarvatni.

Norðurbakkinn 2. janúar.
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http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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Körfubolti: 
5. jan. kl. 19.15, Akureyri 

Þór Ak. - Haukar,  úrvalsdeild karla

7. jan. kl. 17.45, Ásvellir 
Haukar - Stjarnan,  úrvalsd. kvenna

5. jan. kl. 20, Ásvellir 
Haukar - Grindavík,  úrvalsdeild karla

10. jan. kl. 20, Ásvellir 
Haukar - Tindastóll,  bikar karla

Knattspyrna: 
7. jan. kl. 19, Ásvellir 

FH - Grindavík,  Faxaflóamót kvenna A

ÍÞRÓTTIR

styrkir barna- og unglingastarf SH

Æfingastaðir: Sundhöll, Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug

Skráning er hafin á heimasíðu  
Sundfélags Hafnarfjarðar – www.sh.is
Eitthvað fyrir alla:
- Sundnámskeið með foreldrum; fyrstu sundtökin (3-4 ára)
- Sundnámskeið; sundtökin og vatnið kynnt fyrir krökkunum (4-6 ára)
- Sundkennsla; áframhaldandi bæting á tækni og sundi „Stjórn á vatninu“
- Sundæfingar yngri (8-16 ára)
- Sundæfingar eldri (16 ára og eldri)

Sundfélag Hafnarfjarðar  • sh@sh.is • www.sh.is • 555 6830

Skriðsunds
námskeið  

fyrir fullorðna

Ný sundnámskeið 
byrja í janúar  
Sundtímabilið 2017/2018 heldur áfram
Nýjar skráningar velkomnar

Komdu í Karate
Byrjendanámskeið  
hefjast 9. janúar 
– Ókeypis prufutími
Allir velkomnir
Allar nánari upplýsingar á heimasíðu deildarinnar www.kdh.is

Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.

Tilvalinn staður fyrir 
einkasamkvæmi stærri  

og smærri hópa.

Happy Hour alla daga  
frá kl. 16 til 19 og fleiri  
flott tilboð á barnum.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200
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Hlaupakonan Arna Stefanía Guðmundsdóttir var útnefnd 
íþróttakona FH 2017 á gamlársdag. Þá var sleggjukastarinn 
Hilmar Örn Jónsson var útnefndur íþróttakarl FH 2017.

Auk þeirra voru heiðruð: Fanney Þóra Þórsdóttir, 
handknattleikskona FH, Ágúst Birgisson, handknattleikskarl 
FH, Þórdís Ylfa Viðarsdóttir, skylmingakona FH, Hilmar Örn 
Jónsson, skylmingakarl FH, Guðný Árnadóttir, knatt-
spyrnukona FH og Steven Lennon, knattspyrnukarl FH.

Elín Jóna Þorsteinsdóttir handknattleikskona var valin 
íþróttakona Hauka 2017 og Daníel Þór Ingason handknat t-
leiks maður var valinn íþróttamaður Hauka 2017 á gaml-
ársdag. Auk þeirra voru heiðruð: Eva Ósk Gunnarsdóttir og 
Gunnar Ingi Ingvarsson, karatedeild, Hildur Adal og Ingi Páll 
Sæbjörnsson, almenningsíþróttadeild, Alexandra Jóhanns-
dóttir og Daníel Snorri Guðlaugsson, knattspyrnudeild,  Þóra 
Kristín Jónsdóttir og Finnur Atli Magnússon, körfuknatt-
leiksdeild.

Arna Stefanía og 
Hilmar Örn 

íþróttamenn FH

Elín Jóna og Daníel 
Þór íþróttamenn 

Hauka
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Eins og Fætur Toga - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogi - Sími 55 77 100 - www.gongugreining.is

Risa Útsala
Allir skór á kr. 14.000
Allir toppar á kr. 4.000

Fatnaður á 20-40% afslætti
(var á sama verði og í USA)

Brooks var kosið fyrirtæki ársins í hlaupabransanum fjórða árið í röð hjá IRRA (Independent  
Running Retailers Assiciation).

Brooks er með 28% markaðshlutdeild í hlaupaverslunum í USA og 25% markaðshlutdeild í  
hlaupaverslunum í  Evrópu...... þar sem hlaupararnir versla er þér óhætt.

Brooks hefur fengið flest verðlaun hjá Runners world 2015 - 2017. Allir core skór Brooks hafa fengið 
verðlaun hjá RW. Runners World er lang stærsti óháði aðili sem metur hlaupaskó.

Brooks hlaupaskór eru á betra verði en á hinum norðurlöndunum og Brooks er á mun betra verði á 
Íslandi en allir helstu keppinautarnir.

Brooks skór eru framleiddir fyrir mismunandi fótlag og niðurstig.

Samkvæmt árlegri skókönnun hlaup.is fyrir árið 2012 hlupu 5% hlauparar Reykjavíkur maraþons í 
Brooks skóm, í sömu könnun 2016 hlupu 23% hlaupara í Brooks. Brooks er því orðið stærsta  
hlaupamerki á Íslandi.


