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SÉRBLAÐ UM SUMARSTARF Í HAFNARFIRÐI
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Vinsamlegast færið merkið EKKI úr stað!

Ratleikur Hafnarfjarðar 2022
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Ratleikurinn stendur til 25. september 2022. 

Eftir það er vel þegið að merkjunum sé skilað í 

þjónustuver bæjarins í Ráðhúsinu. 

Látið gjarnan vita á Facebooksíðunni  

ef þið hafið tekið merki og skilað. 

fréttamiðill  Hafnfirðinga

HEILSUBÆRINN

Hafnar�örð
ur

Aðalstyrktaraðili:

RAT-022

25

Stendur til 25. september

https:/ratleikur.fjardarfrettir.is

RatRatleikur leikur 
HafnarfjarðarHafnarfjarðar

Ratleikur

Allir geta tekið þátt!
Markmiðið með leikn um er að hvetja til útivistar og náttúru skoðunar í fjöl breyttu 
upplandi Hafnarfjarðar og um leið að vekja athygli á þeim fjölmörgu perlum sem 
leynast í okkar næsta nágrenni. Þemað í ár er Gamlar þjóðleiðir

Ratleikskortin má fá frá byrjun júní

 
BÆJARHRAUN 10 – HAFNARFIRÐI

FASTEIGNASALA SÍÐAN 1983

HRAUNHAMAR.IS
SÍMI: 520-7500

www.errea.is

NÆSTA BLAÐ 
KEMUR ÚT  

8. júní

Æskulýðs- og íþróttafélögin 
og Hafnarfjarðarbær bjóða upp 
á fjölbreytt starf í sumar sem 
ætti að uppfylla kröfur flestra. Í 
boði eru námskeið í skemmri 
tíma og æfingar í allt sumar 
svo allir ættu að geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi. Hafnar-

fjörður er ævintýra heim ur út af 
fyrir sig með sitt magnaða 
umhverfi frá fjöru til fjalls og 
börn og fullorðnir hvattir til að 
njóta þess í leik og göngu um 
okkar fallega bæjarstæði.

Skoðið vel það sem í boði er 
og foreldrar eru hvattir til að 

hvetja börnin sín til að taka þátt 
og jafnframt að prófa eitthvað 
nýtt.

Í þessu blaði er sumarstarf 
fjöl  margra félaga kynnt en 
blaðið er gefið út í samstarfi 
við íþrótta- og æskulýðsfulltrúa 
Hafnarfjarðar. Hafnarfjarðar-

bær styður vel við fjölbreytt 
starf fyrir börn og unglinga 
enda mikilvægt að efla holla 
útivist, hreyfingu og samstarf.

Njótum sumarsins og hins 
glæsilega starfs sem í boði er í 
Hafnarfirði!

Gleðilegt hafnfirskt sumar! Styrkja 
barna  starf 

Keilis

Fjarðarbikarinn er innanfélags-
mót Keilis sem hefst með undan-
keppni og 18 bestu keppa í holu-
keppni í allt sumar þar til sigur-
vegari fæst. Fjörður, húsfélag, 
220 Fjörður, rekstrar félag Fjarðar 
og veitinga stað urinn Rif styrkja 
mótið en allar tekjur af mótinu 
renna til barna- og unglingastarfs 
Keilis. - Nánar á www.keilir.is
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Sambo er nú á sínu öðru starfsári og 
hefur fengið inngöngu í Íþróttabandalag 
Hafnarfjarðar. Félagið er með aðstöðu að 
Flata hrauni 14 sem er ómetanlegur 
stuðn ingur frá Hafnarfjarðarbæ.  Iðkend-
ur eru í öllum aldurshópum og yngstu 

iðkendur eru 5 ára.  Grunnþjálfun í 
Sambo er alhliða liðleika og styrkl eika-
þjálfun þar sem jafnframt er lögð áhersla 
á fyrirbyggjandi æfingar til að lágmarka 
hættu á meiðslum.  Sambo 80 er aðili að 
alþjóðasamtökum Sambo og iðkendur 

taka alþjóðlegt próf á vegum samtakanna 
einu sinni á ári.  Á síðasta ári sendi 
Sambo Ísland tvo keppendur frá Íslandi á 
alþjóðleg mót í Sambo, heims meistara-
mót og evrópumót. Sambo hefur verið í 
samstarfi við NÚ grunnskólann frá 
upphafi og fjölmargir nemendur skólans 
hafa sótt námskeið í Sambo. 

Annað árið í röð 
kemur út sérblað um 
sumarstarf fyrir börn 
og ungmenni.

Æskulýðs- og 
íþrótta félögin í Hafn-
ar firði halda úti öfl-

ugu starfi á sumrin og margt er í boði. 
Í blaðinu má finn tilboð frá fjöl-

mörgum félögum en bæjarbúar eru 
hvattir til að leita á heimasíðum 
félaganna ef upplýsingar er ekki að 
finna hér.

Hafnarfjarðarbær styður vel við 
bakið á starfi þessara félaga til þess að 
börn og ungmenni geti tekið þátt í 
uppbyggjandi starfi sem styrki bæði 
líkamlega og andlega. Lögð er áhersla 
á að starfið sé metnaðarfullt, félögin 
uppfylli öll lög og reglur í starfi með 
börnum og íþróttafélög eru verð-
launuð fyrir góða leiðtogaþjálfun.

Útivist og hreyfing er talin nauð-
synleg öllum, á hvaða aldri sem er, og 
ekki síst á uppvaxtarárunum. Ekki 
aðeins eflir hún líkamlega hreysti 
heldur styrkir einnig andlega líðan. 
Því er það jafn nauðsynlegt fyrir 
foreldrana sem börnin að njóta 
útiveru með fjölskyldunni.

Úrslit kosninga
Samfylking bætti við sig tveimur 

bæjarfulltrúum og Framsókn einum 
en aðrir flokkar töpuðu fylgi. 

Sjá nánar um niðurstöður 
kosninganna á blaðsíðu 5 og á  
www.fjardarfrettir.is

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

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

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Hönnunarhúsið ehf.,  
Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Allir velkomnir í prufutíma í Sambo

Sambo er alþjóðleg sjálfsvarnar- og bardagaíþrótt og 
viðurkennd Olympíugrein frá árinu 2021.
Sambo 80 er frumkvöðull á Íslandi með að bjóða þjálfun í Sambo
Þjálfari er Aleksandr Stoljarov, alþjóðlegur þjálfari. 

SAMBO – glíma og sjálfsvörn

Skráning:  helga@1312.is eða á facebook: Sambo 80/skilaboð.
Við erum á Flatahrauni 14 í Hafnarfirði.
Frístundastyrkur hjá Hafnarfjarðarbæ gildir hjá Sambo 80

Uppbygging Sambo 80 gengur vel

Gabríel Helgi Bóasson og Aleksandr 
Stoljarov á Evrópumóti í Sambó í 
Kýpur í desember 2021.

Leikir 
lengja 

lífið!
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www.ibh.is

Fjölbreytt hafnfirsk Fjölbreytt hafnfirsk 
íþróttastarfsemiíþróttastarfsemi
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ALLAR UPPLÝSINGAR INNÁ
WWW.BFH.IS OG HÆGT AÐ
SENDA PÓST Á BFH@BFH.IS

Hjólabretti

HJÓLABRETTA NÁMSKEIÐ
FJALLAHJÓLA NÁMSKEIÐ
BMX NÁMSKEIÐ

BMX

FJALLAHJÓL

UPPLÝSINGAR

Sumarnámskeið 
BFH
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Framsóknarflokkurinn jók fylgi sitt 
um 71% og bætti við sig einum bæjar-
fulltrúa og Samfylkingin jók sitt fylgi 
um 50% og bætti við sig 2 bæjar f ullt-
rúum og eru því ótvíræðir sigur vegarar 
kosninganna í Hafnarfirði og þeir einu 
sem bæta við sig hlutfallslegu fylgi.

Þetta breytir hins vegar litlu um 
mögu legt meirhlutasamstarf því meiri-
hlutinn heldur velli þó Sjálfstæðis-
flokk urinn tapi rúmum 11% af sínu 
fylgi og missi einn bæjarfulltrúa.

ALLIR FLOKKAR NEMA 
FRAMSÓKN OG 
SAMFYLKING TAPA FYLGI
Mesta afhroðið geldur Miðflokkurinn 

og Bæjarlistinn sem tapa sínum bæjar-
fulltrúum. Miðflokkurinn tapar 64% af 
sínu fylgi og Bæjarlistinn tapar 46% af 
sínu fylgi. VG kemur þar rétt á eftir og 

tapar 37% af sínu fylgi en flokkurinn 
hafði ekki bæjarfulltrúa á síðasta 
kjörtímabili.

Kjörsóknin var 60,4% en hún var 
58,1% í síðustu kosningum. Auðir 
seðlar voru 295 og ógildir voru 39.

NÆSTIR INN
Píratar þyrftu ekki nema 92 atkvæði til 

að ná inn manni en Sjálfstæðisflokkur 
sem virðist nær þyrfti hins vegar  á fimmta 
hundrað atkvæði til að ná næsta manni inn 
til að ná 91 sem munar. Deila þarf í 
fjölgun atkvæðanna með 5 fyrir 5. sætið. 

FLEIRI UTAN  KJÖR  
FUNDAR   ATKVÆÐI
Utankjörfundar atkvæði voru skv. 

óstaðfestum tölum 1.624 en  1.288 fyrir 
4 árum og 1.453 árið 2014. Engar upp-
lýs ingar hafa fengist um útstrikanir.

Framsókn Sjálfstæðisflokkur Samfylking Vinstri græn Píratar Bæjarlistinn Miðflokkurinn Viðreisn Á kjörskrá: 21.744
B D S V P L M C Auðir Ógildir Alls Kjörsókn
1.750 3.924 3.710 552 784 546 363 1.170 295 39 13.133 60,4%
13,3% 29,9% 28,2% 4,2% 6,0% 4,2% 2,8% 8,9% 2,2% 0,3% 100,0% 12.799

1.750 3.924 3.710 552 784 546 363 1.170
875 1.962 1.855 276 392 273 182 585
583 1.308 1.237 184 261 182 121 390
438 981 928 138 196 137 91 293
350 785 742 110 157 109 73 234
292 654 618 92 131 91 61 195
250 561 530 79 112 78 52 167
219 491 464 69 98 68 45 146
194 436 412 61 87 61 40 130
175 392 371 55 78 55 36 117
159 357 337 50 71 50 33 106

Framsókn Sjálfstæðisflokkur Samfylking Vinstri græn Píratar Bæjarlistinn Miðflokkurinn Viðreisn

2 4 4 0 0 0 0 1
13,7% 30,7% 29,0% 4,3% 6,1% 4,3% 2,8% 9,1%

B
13,7%
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30,7%

S
29,0%

V
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C
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Framsókn og Samfylking í mikilli sókn
Sjálfstæðisflokkurinn, Bæjarlisti og Miðflokkur töpuðu einum bæjarfulltrúa hver

Röð Nafn Atkvæði
1. Rósa Guðbjartsdóttir, D 3.924
2. Guðmundur Árni Stefánsson, S 3.710
3. Orri Björnsson, D 1.962
4.  Sigrún Sverrisdóttir, S 1.855
5. Valdimar Víðisson, B 1.750
6. Kristinn Andersen, S 1.308
7. Árni Rúnar Þorvaldsson, S 1.237
8. Jón Ingi Hákonarson, C 1.170
9. Kristín María Thoroddsen 994
10. Hildur Rós Guðbjargardóttir 928
11. Margrét Vala Marteinsdóttir 875
Næstu frambjóðendur til að ná kjöri:
12. Guðbjörg Oddný Jónasdóttir, D 785
13. Haraldur Rafn Yngvason, P 784
14. Stefán Már Gunnlaugsson, S 742
15. Árni Stefán Guðjónsson, C 585

Atkvæðin á 
bak við bæjar

full trúana

Fulltrúar í bæjarstjórn Hafnarfjarðar 2022

Guðmundur Árni 
Stefánsson

Rósa 
Guðbjartsdóttir

22

Árni Rúnar 
Þorvaldsson

Margrét Vala 
Marteinsdóttir

Valdimar  
Víðisson

Hildur Rós 
Guðbjargardóttir

Sigrún 
Sverrisdóttir

Orri 
Björnsson

Kristín María 
Thoroddsen

Kristinn 
Andersen

Jón Ingi 
Hákonarson

33 44 55 66

1111998877 1010

d‘Hondt reiknireglan sem notuð er 
til að úthluta sætum í bæjarstjórn 
hyglir stóru flokkunum og stjórnlaga-
dómstóll Þýskalands hefur dæmt 
d‘Hondt regluna ólýðræðis lega og því 
ónothæfa.

Skv. d‘Hondt reglunni er fyrsti full-
trúi valinn eftir hæsta fylgi hvers 
flokks, síðan er deilt í heildartölu hvers 
flokks með 2 upp í 11 og hæsta talan 
notuð til að ákvarða fulltrúana eins og 
sjá má á töflunni hér að ofan. Rauðu 
tölurnar sýna tölur á bak við hvern 
fulltrúa. Ef fylgi flokkanna er skoðað 
og fjöldi sæta í bæjarstjórn reiknað 
eftir hlut falli af fylgi kemur þetta í ljós:

Flokkur fylgi reiknað fulltrúar
D  30,7% 3,37  3
S  29,0% 3,19 3
B 13,7% 1,50 2
C  9,1% 1,01 1
P 6,1% 0,67 1
V 4,3% 0,474 1 
L 4,3% 0,469 0
M 2,8% 0,31 0
Þannig hefðu Vinstri græn og Píratar 

frekar átt að fá mann inn en Sjálfstæðis-
flokkur og Sjálfstæðisflokkur að fá 
sinn 4. fulltrúa. Skýr ist það á því að 
0,67 og 0,474 er hærri tala en 0,37 og 
0,19 sem eftir stendur hjá D og S upp 
þeirra fjórða mann.

Réttlát deiling sæta?
Sjálfstæðisflokkur og Samfylking græða á kerfinu

   fjardarfrettir.is/felog
Er þitt félag rétt skráð?  |  Sendu ábendingu á fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

11
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Skrifstofustjóri Vinnuskóla Hafnar-
fjarðar er Brynja Birgisdóttir og felst 
hennar starf í því að ganga frá ráðningar- 
og launamálum, kynningum og umsjón 
með skrifstofu Vinnuskólans sem núna er 
starfræktur að Suðurgötu 14. Blaðamaður 
lagði nokkrar spurningar fyrir Brynju um 
starfið.

HVER ERT ÞÚ OG AF 
HVERJU ERT ÞÚ 
SKRIFSTOFUSTJÓRI 
VINNUSKÓLANS?

Ég er 26 ára Hafnfirðingur með Bs. 
gráðu í sálfræði og master í mann auðs-
stjórnun. Ég sóttist upphaflega eftir 
þessu starfi þar sem ég þekkti vel til 
Vinnu skólans og fannst þetta vera vett-
vangur þar sem ég gæti nýtt menntun 
mína að einhverju leiti. Þetta er annað 
árið í röð sem ég sinni þessu starfi en 
Vinnuskólinn er ótrúlega skemmtilegur 
og lifandi vinnustaður og ég hef verið 
ótrúlega heppin með samstarfsfólk sem 
mörg hver eru að koma aftur í sumar.

VARST ÞÚ UNGMENNI Í 
VINNUSKÓLANUM? 
Já, ég var bæði í almennum hópum og 

á leikjanámskeiði og hafði mjög gaman 
af. Það er svo ótrúlega dýrmætt að geta 
eytt sumrinu í að vinna með vinum 
sínum sem er alls ekki sjálfgefið eftir því 
sem maður eldist. Það var því alltaf 
mikið fjör í Vinnuskólanum og ég á 
ekkert nema góðar minningar frá þessum 
tíma. Þegar ég var orðin 18 ára fór ég 
síðan í blómahóp sem var ótrúlega 
skemmtilegt líka og ég endaði á því að 
vera yfir þeim hóp nokkur sumur. Það er 
alveg frábært að geta unnið úti á sumrin 

þó að sumar á Íslandi þýði reyndar ekki 
alltaf að það sé sól og blíða.

HVERS VEGNA ÆTTU 
HAFN FIRSK UNGMENNI 
AÐ STARFA Í 
VINNUSKÓLANUM?

Vinnuskólinn er hugsaður sem fyrsti 
vinnustaður ungmenna þar sem þau læra 
hvernig það er að vera hluti af vinnu-
markaðnum í öruggu starfsumhverfi. 
Þetta eru því oft þeirra fyrstu kynni af 
launuðu starfi og hafa þau gott og gaman 
af því að starfa úti með sínum jafnöldrum. 
Vinnuskólinn snýst nefnilega ekki ein-

ungis um sjálfa vinnuna heldur er hann 
líka hugsaður til að efla ungmennin 
félags  lega, hjálpa þeim að viðhalda 
rútínu og draga úr líkum á því að þau 
einangrist yfir sumartímann. Við leggj-
um þess vegna mikið upp úr því að það 
sé líka gaman í vinnunni og höfum brot-
ið upp vinnudagana til dæmis með því 
að bjóða uppá jafningjafræðslu, halda 
keppni um best hreinsaða beðið og 
sumarhátíð þegar líður á sumarið.

GETA ALLIR FENGIÐ 
VINNU?
Öll ungmenni á aldrinum 14-17 ára 

sem sækja um fá vinnu við Vinnuskólann. 

Við reynum eftir fremsta megni að verða 
að óskum um starfsstaði en því miður er 
ekki hægt að þóknast öllum. Við erum 
síðan einnig með fjölbreytt störf fyrir 18 
ára og eldri en þessum aldri er ekki lofuð 
vinna og sækja þau því um hjá Vinnu-
skólanum eins og annarstaðar. 

HVER ERU HELSTU VERK
EFNI VINNUSKÓLANS?
Í Vinnuskólanum eru mörg mismun-

andi störf í boði og geta ungmenni t.d. 
valið um að vinna í almennum hópum, 
hjá íþróttafélögum, í listahóp, á leik-
skólum og leikjanámskeiðum. Það hefur 
verið ákveðinn tröppugangur á þessu hjá 
okkur svo líkurnar á því að komast á 
aðra starfsstaði aukast með aldrinum en 
við leggjum upp með að allir byrji í 
almennum hópum og geti svo seinna 
meir sóst eftir öðrum störfum. Eitt helsta 
verkefni ungmenna í Vinnuskólanum er 
að sjálfsögðu að halda bænum okkar 
fallegum, hirða beð, hreinsa skólalóðir 
og fleira. Til þess erum við einnig með 
hópa fyrir 18 ára og eldri sem sjá t.d. um 
slátt og gróðursetningu blóma.

GETA ALLIR VERIÐ Í 
FJÖLSKYLDUGÖRÐUNUM?
Já, fjölskyldugarðarnir eru komnir í 

staðin fyrir skólagarðana. Í dag getur 
hver sem er sótt um slíkan garð, ungir 
sem aldnir og er þetta því tilvalið tæki-
færi fyrir einstaklinga eða fjölskyldur 
sem hafa ekki tök á því að rækta í eigin 
garði. Aðgengi að vatni og einhver áhöld 
verða á staðnum en fólk þarf að koma 
með sitt grænmeti sjálft og ræður því 
alfarið hvað það ræktar. Garðarnir verða 
plægðir í lok maí og eftir það verður 
hægt að byrja að huga að sínum garði. 

Mörg mismunandi störf í Vinnuskólanum
Brynja Birgisdóttir er 26 ára Hafnfirðingur og skrifstofustjóri Vinnuskóla Hafnarfjarðar

Brynja Birgisdóttir, skrifstofustóri Vinnuskóla Hafnarfjarðar.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Sumarið skín á Bókasafn Hafnar-
fjarðar og starfsmenn þess stefna á að 
njóta þess í botn með gestum safnsins. 

Sumarlestur hefst að venju þann 1. 
júní, en ungir lestrarhestar geta skráð 
sig bæði á bókasafninu og rafrænt. 
Hægt er að nálgast bæði lestrardagbækur 
sem og umsagnarmiða fyrir lestrarhest 
vikunnar á bókasafninu.

NÁMSKEIÐ Í MYNDSÖGU
GERÐ OG RITLIST
Sumarnámskeið fyrir ungmenni í 

myndasögugerð og ritlist, leitt af fjöl-
listakonunni Sólveigu Evu Magnús-
dóttir, verður í fyrri hluta júní. 

FRÆÐSLUGÖNGUR
Þjóðhátíðardeginum verður fagnað 

sem fyrr með skautun fjallkonunnar, 
hin árlega barnaganga verður í júní og 
boðið verður upp á fræðslugöngu á 

villtum matjurtum í bæjarfélaginu í 
ágústmánuði. 

TÓNLIST OG SUMAR
LEIKJA  PAKKI TIL ÚTLÁNS
Þá býður starfsfólk Bókasafnsins upp 

á tónlist og sumarleikjapakka til útláns 
í allt sumar til að fegra og gleðja á 
sólarstundum í sumar. 

Sjáumst!

Lestrarhestar og námskeið í Bókasafninu
Fjölbreytt dagskrá fyrir alla í Bókasafni Hafnarfjarðar í sumar – ekki síst fyrir börn
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Golfskóli Keilis 
Fyrir stráka og stelpur fædd 2010 og yngri 12 ára 

og yngri

                        Með að taka þátt á golfleikjanámskeiðunum verður viðkomandi með
                   aukaaðild að Golfklúbbnum Keili. Innifalið er aðgangur að Sveinskotsvelli.                
      Ef viðkomand hefur áhuga á því að æfa golf hjá Keili þá eru hópaæfingar sam-
       kvæmt æfingaskipulagi á Sportabler frá kl. 13:00-16:00 alla daga nema föstudaga.

Hægt er að æfa golf hjá Keili frá fimm ára aldri. 

Umsjón með golfleikjaskólanum hefur Karl Ómar Karlsson íþróttastjóri Keilis og veitir 
hann allar nánari upplýsingar á netfangið kalli@keilir.is

Skráning hefst 5. maí rafrænt á skráningarformi á https://www.sportabler.com/shop/gk
Nánari upplýsingar um golf hjá Keili er að finna inn á keilir.is undir liðnum íþróttastarf 
og golfleikjaskóli.

Markmið skólans er að fyrstu kynni af golfi 
eru jákvæð og það er gaman að leika golf

2	 27.	júní	-	1.	júlí		kl.	9:00	-12:00
	 Fimm	dagar	(mán.	til	fös.)	
	 Verð:	15.000	kr.-

4	 18.	-	22.	júlí	kl.	9:00	-12:00
	 Fimm	dagar		(mán.	til	fös.)	
	 Verð:	15.000	kr.-

6	 8.	-	11.	ágúst	kl.	9:00	-12:00	 	
	 Fjórir	dagar	(mán.	til	fim.)	
	 Verð:	12.000	kr.-

1	 13.	-	16.	júní	kl.	9:00	-12:00	 	
	 Fjórir	dagar	(mán.	til	fim.)
	 Verð:	12.000	kr.-

3	 11.	–	14.	júlí	kl.	9:00	-12:00
								Fjórir	dagar	(mán.	til	fim.)		
							Verð:	12.000	kr.-

										5					25.	-	29	.	júlí	kl.	9:00	-12:00
	 										Fimm	dagar	(mán.	til	fös.)	
																	Verð:	15.000	kr.-

																				7				15.	-	19.	ágúst	kl.	9:00	-	12:00
																								Fimm	dagar	(mán.	til	fös.)	
																								Verð:	15.000	kr.-
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Fjölgreinanámskeið Hugaríþróttir
Fótbolta, handbolta og 

körfuboltaskólinn
Knattspyrnudeild Hauka 

6-12 ára / 2010-2015
Íþrótta- og leikjanámskeið sem samanstendur af
fjölbreyttu íþrótta- og leikja úrvali.

6-12 ára / 2010-2015
Boltaskólar bæði fyrir byrjendur og lengra komna. Knattspyrnudeild býður upp á námskeiðið

Tækni og trix í sumar. Áhersla verður á 
gabbhreyfingar og 1v1.

 

Rafíþróttanámskeið og hreyfing 
Námskeið fyrir alla 8-16 ára þar sem rafíþróttum 
og hreyfingu, bæði innanhúss og úti, er blandað 

saman. Námskeiðin eru haldin á Reykjavíkurvegi 50, 
í húsnæði NÚ.Fyrir hádegi er meiri áhersla lögð á íþróttir

og leiki á Ásvöllum.

Skipt verður upp eftir aldri og getu. 

FjölgreinanámskeiðVika KörfuboltaskólinnFótboltaskólinn Handboltaskólinn Tækni og Trix Hugaríþróttir

2010-2015 2010-20152010-2015 2010-2015 2010-2015 2006-2012

13-17. júní (4

dagar)
kl 9-12 og 13-16

kl 9-12 og 13-16

kl 9-12 og 13-16 Kl 10-12

kl 9-12 

kl 9-12 og 13-16

kl 9-12 og 13-16

kl 9-12 

kl 9-12

kl 9-12

kl 9-12 kl 9-12

kl 9-12

kl 9-12

kl 9-12

kl 9-12 Kl 10-12

kl 9-12

kl 9-12

kl 9-12 kl 9-12

11-15. júlí

27. júní-1.

júlí

25-29

(lokað)

. júlí

(lokað)

8-12. ágúst

20-24. júní

18-22. júlí

(lokað)

4-8. júlí

2-5. ágúst (4

dagar)

15-19. ágúst

 Lokað

 Lokað  Lokað  Lokað  Lokað  Lokað

 Lokað

 Lokað  Lokað  Lokað  Lokað  Lokað

Tækni og Trix

Farið í allskonar æfingar og leiki sem auka
boltafærni í hverri grein.

Eftir hádegi er dagskráin brotin upp og farið 
í sundferðir, hjólatúra, ratleiki o.s.frv. sem
verður auglýst vikulega

Sumarið 2022 bjóða Haukar upp á námskeið við allra hæfi, bæði fyrir byrjendur og lengra komna

við topp aðstæður innan- og utandyra á Ásvöllum. 

Skráningar á öll námskeið fara fram í gegnum Sportabler

Nánari upplýsingar um öll námskeið má finna á heimasíðu félagsins, Haukar.is undir liðnum sumaríþróttaskóli

Sumaríþróttaskóli
Hauka

ka

Skráning fer fram á eftirfarandi vefslóð: www.sportabler.com/shop/haukar 

Kl 10-12 og 13-15

Kl 10-12 og 13-15

Kl 10-12 og 13-15

Kl 10-12

Kl 10-12

Kl 10-12

kl 10-12

kl 9-12

kl 9-12 kl 9-12
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kl 9-12 kl 9-12
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FYRIR 4-9 ÁRA BÖRN
10 SKIPTA NÁMSKEIÐ
40 MÍN KENNSLA Á DAG
 Í ÁSVALLALAUG.
Verð 10.500 kr

SUMARSUND SH 2022

ÞRJÚ TÍMABIL Í BOÐI
27. jún til 8. júl
11. júl til 22. Júl 
25. júl til 5. águ Nánár á: sportabler.com/shop/sh

Tímatafla 
9.00 - 9.40 4-5 ára
9.45 - 10.25 4-5 ára
10.30 - 11.10 5-6 ára
11.15 - 12.00 6-8 ára
13.00 - 13.40 4-6 ára
13.45 - 14.25 framhald 5-6 ára
14.30 - 15.10 framhald 6-9 ára

Komdu á sumarnámskeið
Fjölgreinanámskeið þar sem

prófaðar eru allar þær íþróttir
sem eru í boði hjá félaginu.  

Fimleikar, Klifur, Parkour og
Taekwondo í bland við leiki

og fjör

Fleiri námskeið, nánari
upplýsingar og skráning á

Sportabler

fbjork.is
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Spaða
fjörí íþróttahúsinu við 

Strandgötu

Sumarnámskeið fyrir 6-16 ára. 
Badminton, borðtennis, útivera, leikir 
og fjör. Hentar fyrir byrjendur og 
lengra komna

13.-16. júní
4.-8. júlí
11.-15. júlí
8.-12. ágúst
15.-19. ágúst

Vikur í boði

Nánari upplýsingar á badmintonfelag.is
Aðalþjálfarar
Sólrún Anna 
og Una Hrund

3.
leikir

1. 
gaman

Frábær sumarnámskeið í boði
fyrir alla krakka í 1. til 4. bekk
Fyrsta námskeið hefst 10. júní

Hægt að tengja saman við önnur námskeið FH
Skráning á sportabler.com/shop/fh
Æfingar í boði fyrir 5. bekk og eldri 

FH FRÁLSAR / ATHLETICS 
SUMARNÁMSKEIÐ

fh.is/frjalsar

2.
vinátta
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Gleðilegt sumarstarf!
Sumarstarf fyrir börn og ungmenni á vegum Hafnarfjarðarbæjar árið 2022

Fjölskyldugarðar

Frístundastyrkir á 
leikjanámskeið

Vinnuskóli Hafnarfjarðar

Breyttar reglur um frístundastyrki fyrir 6 til 18 ára

Opið fyrir umsóknir 14 - 17 ára

Ræktum okkar eigið grænmeti í sumar!

Fjölskyldugarðar Hafnarfjarðar eru opnir öllum bæjarbúum 
og eru frábært tækifæri fyrir fjölskyldur og einstaklinga í 
Hafnarfirði til að rækta sitt eigið grænmeti og hugsa um í 
sumar. Fjölskyldugarðarnir verða opnir á Víðistöðum og á 
Öldugötu. Kostnaður fyrir einn garð er kr. 1.579.- og tvo kr. 
2.632.- 

Grænmeti eða annað efni til ræktunar er ekki innifalið en 
aðgengi að vatni og minniháttar verkfærum til staðar.  
Garðarnir afhentast plægðir og hefst úthlutun undir lok maí.

Í Hafnarfirði er boðið upp á fjölbreytta dagskrá 
fyrir börn og ungmenni yfir sumartímann. Á vefnum 
tomstund.is er hægt að skoða námskeið og 
sumarfrístund á vegum Hafnarfjarðarbæjar. 

Dæmi um námskeið:
• Sumarfrístund fyrir 7-9 ára við alla grunnskóla
• SumarKletturinn fyrir börn í 9–13 ára með sértæka stuðningsþörf
• Sumarfrístund fyrir útskriftarhópa leikskólanna
• Tómstund fyrir 10-13 ára
• Sumarnámskeið í Hafnarborg fyrir 6-12 ára
• Sumarlestur og skapandi námskeið á Bókasafni Hafnarfjarðar

Frá og með sumri 2022 geta börn og ungmenni, sem nýta ekki 
frístundastyrk í hefðbundin æfingargjöld í júní, júlí og ágúst, 
nýtt mánaðarlega styrkupphæð kr. 4.500.- í sumarnámskeið. 
Námskeiðin þurfa samtals að vera átta daga eða lengur á mánuði. 
Tímalengd námskeiðs skal koma fram á reikningi. Ekki er hægt að 
flytja milli mánaða.  

Opið er fyrir umsóknir 14-17 ára ungmenna (fædd 2005-
2008) hjá Vinnuskóla Hafnarfjarðar. Vinnuskólinn sinnir 
fyrst og fremst umhverfismálum og á þannig stóran þátt í því 
að hreinsa bæinn og hirða gróður, götur og göngustíga yfir 
sumartímann. 

Starfstímabil almennra hópa er frá 13. júní til 28. júlí. 
Umsóknarfrestur er 18. maí. 

Nánar á:

tomstund.is

hfj.is/fjolskyldugardar

hfj.is/fristundastyrkir
hfj.is/vinnuskolinn
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Hestamannafélagið Sörli 
er í samstarfi við tvo aðila 
um reiðnámskeið í sumar; 
Reiðskóla Íshesta og 
Hestaíþróttaklúbbinn 
Fákar og fjör

REIÐSKÓLINN hjá Íshestum er starfræktur á 
félagsvæði Sörla og hefur samstarfið verið í mörg ár 
og notið mikilla vinsælda meðal ungra bæjarbúa. 
Hann verður því að sjálfsögðu með sama sniði og 
undan farin ár. Í reiðskólanum er einungis verkleg 
kennsla sem fer fram í gegnum leik og starf með hestunum. 
Foreldrum er síðan boðið að koma á sýningu í reiðhöll Sörla 
síðasta kennsludag. Námskeiðin hafa verið afar vinsæl og mjög vel sótt í 
gegnum tíðina.

Skráning og frekari upplýsingar:  www.ishestar.is/reidskoli-ishesta-og-sorla/

FÁKAR OG FJÖR - Síðustu sumur hefur Sörli einnig verið í samstarfi við þær Sif og 
Karen sem hafa nú um árabil rekið hestaíþróttaklúbbinn Fákar og fjör. Þær sjá um 
reiðkennslu á sumarnámskeiðum sem verða kennd í yndislegu umhverfi á Álftanesi. 
Námskeiðin eru sann kölluð ævintýranámskeið og henta vel fyrir bæði byrj endur og 
krakka sem hafa stundað hestamennsku eða eiga jafnvel eigin hest og geta komið 
með hann.

Skráning og frekari upplýsingar á fésbókarsíðunni Reiðskólinn Fákar og fjör.

Uppfylla 
gæða
viðmið

Öll íþróttafélögin í Hafnarfirði sem 
eru með þjónustusamning við Hafnar-
fjarðarbæ uppfylla sett gæðaviðmið 
skv. nýrri úttekt. 

Hafnarfjarðarbæar skilyrðir fjárveit-
ingar til íþróttafélaga og þeirra sem bjóða 
upp á tómstundaiðkun fyrir börn og 
unglinga, því að félögin setji sér siða-
reglur, viðbragðsáætlanir og fræði sitt 
fólk um ofbeldi, kynferðislega áreitni og 
kynferðisofbeldi. Búin voru til viðmið og 
matskvarðar sem íþróttafélögum er gert 
að uppfylla að a.m.k. 90% leyti. Árið 
2021 fór fram úttekt á þáttunum hjá 
þessum íþróttafélögum.  Kom í ljós að öll 
íþróttafélögin sem eru með þjónustu-
samning uppfylla viðmiðin. Fyrir starfs-
árið 2022 hefur íþrótta- og tómstunda-
nefnd hert viðmiðin og núna verða gerðar 
kröfur um að í stjórnum íþróttafélaga og 
deilda innan þeirra verði kynjahlutföll 
innan 40/60%. 
Þannig að í fimm 
manna stjórn verði 
minnst tveir af 
hvoru kyni.

Skannaðu kóðann: Nemendur í 6. og 7. bekk í Víðistað máluðu þessa miklu eðlu á gangstéttina 
við skólann og létu sköpunargleðina og samstarfið vera í fyrirrúmi.

Svipmyndir úr öflugu æskulýðsstarfiSvipmyndir úr öflugu æskulýðsstarfi

Vel tekið á í Víðavangshlaupi Hafnarfjarðar á sumardeginum fyrsta.
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Gleðin skín eftir kalda sjóferð.

Fyrir átta árum og nú er einn 
þessara leiðtoginn í sínu félagi.
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Handboltaskóli FH
Í sumar mun handknattleiksdeild FH bjóða upp á handboltaskóla 
fyrir krakka á aldrinum 6-13 ára (1.-7. bekk) í Kaplakrika.
Kennt verður í báðum sölum og verður hópaskipt eftir aldri og 
námskeiðið sniðið eftir getu þátttakenda. Námskeiðið er hvoru 
tveggja tilvalið fyrir lengra komna til að auka handboltagetu sína 
sem og fyrir nýja iðkendur að prófa handbolta. Fjölmargir þjálfarar 
og leikmenn handknattleiksdeildar FH munu kenna á námskeiðinu.

Handboltaskóli FH sumarið 2022
1. námskeið:  10. - 16. júní kl. 13-16
2. námskeið:  21. - 25. júní kl. 13-16
3. námskeið:  27. júní - 1. júlí kl. 13-16
...
1. námskeið:  2. - 5. ágúst kl. 13-16 (4 dagar)
2. námskeið:  8. - 12. ágúst kl. 13-16
3. námskeið:  15. - 19. ágúst kl. 13-16

Nánari upplýsingar um Handboltaskólann  
inn á Sportabler verslun og www.fh.is.

Knattspyrnuskóli FH og
Tíu námskeið! 

1. námskeið: 10. - 16. júni
2. námskeið:  20. - 24. júni 
3. námskeið:  27. júní - 1. júlí 
4. námskeið:  4. - 8. júlí 
5. námskeið:  11. - 15. júlí 

Skólinn er frá 9-12 alla daga fyrir krakka fædda 2015-2012  
og kl. 10-12 fyrir krakka fædda 2011-2009. Gæsla kl. 8-9.

6. námskeið:  18. - 22. júlí 
7. námskeið:  25. - 29. júlí 
8. námskeið:  2. - 5. ágúst - 4 dagar 
9. námskeið:  8. - 12. ágúst
10. námskeið:  15. - 19. ágúst 

Boltaskólinn 
fyrir krakka fædda 2016-2019 

kl. 9-12. Gæsla kl. 8-9 
1. námskeið: 18-22. júlí 
2. námskeið: 25-29. júlí 
3. námskeið: 2-5. ágúst - 4 dagar 
4. námskeið: 8-12. ágúst 

Sportabler
Skannaðu kóðann:
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Skátafélagið HraunbúarSkátafélagið Hraunbúar

Skátafélagið Hraunbúar 
býður upp á útilífsnámskeið 
fyrir 8-12 ára (fædd 2010-2014)

Stofnað 1925
www.hraunbuar.is | Hraunbyrgi, Hjallabraut 51 | hraunbuar@hraunbuar.is

Útilífsnámskeið  Útilífsnámskeið  
HraunbúaHraunbúa
www.hraunbuar.is

Mismunandi dagskrá er í dagsferðaviku (A) 
og útileguviku (B) svo ef börn eru skráð á 
bæði námskeiðin fá þau fjölbreytta upplifun.

Námskeiðin
13.-16. júní
20.-24. júní m/útilegu
27.-30. júní 
4.-8. júlí m/útilegu
11.-15. júlí
18.-22. júlí m/útilegu

- Tvenns konar námskeið í boði, með eða án útilegu!
- Námskeiðin hefjast kl. 09:00 í skátaheimili Hraunbúa.
- Mikil áhersla lögð á útiveru og samvinnu!
- Útilega á útivistar- og skógarsvæði skáta við Hvaleyrarvatn

SKRÁNINGSKRÁNING
Skannaðu QR kóðann!


