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Það sem er búið að gerast í janúar og 

febrúar. 
 

Hópurinn sem fór til Suður Kóreu er kominn  heim 

eftir frábæra ferð  á Alþjóðavetrarleika Special 

Olympics Þau kepptu í listhlaupi  á skautum. 

 

 
Þórdís, Júlíus og Katrín við heimkomuna. 

Þau eru úr skautadeild Aspar 

 

 
Þórdís og Katrín unnu sinn riðil í parakeppni í 

listhlaupi á skautum 
Júní 

8. Bikarmót ÍF í sundi, 25m laug – Akureyri 

Júlí 

 28-3. ágúst Norrænt barna- og unglingamót, Danmörk 

Ágúst 

HM í sundi, Montreal í Kanada 

 

 
Íslenski hópurinn gengur inn á leikvanginn í 

Kóreu 

 

 
Helga Kristin Olsen og Guðbjört Erlendsdóttir 

ráða sér vart fyrir kæti og eru ekkert smá 

stolltar af liðinu sínu! 

 

Úrslit keppni í einstaklingsgreinum: 

Level 1: Júlíus Pálsson - 4.sæti 

Level 2: Þórdís Erlingsdóttir - 1.sæti 

Level 2: Katrín Guðrún Tryggvadóttir - 2.sæti 

 

Það sem framundan er 
 

Mars 

9-10.  Sambandsþing ÍF, Hótel Saga 

Apríl 

19-21.  Íslandsmót ÍF, Reykjavík – Laugardalur 

boccia, sund, frjálsar og lyftingar 

Maí 

Hængsmót á Akureyri 3-5 maí 

Vormót Aspar í öllum greinum sem æfðar eru hjá félaginu 

Sundmótið er 11. Maí í Laugardalslaug 

http://www.facebook.com/olsen.helga?group_id=0
http://www.facebook.com/gudbjort.erlendsdottir?group_id=0
http://www.facebook.com/julius.palsson.58?group_id=0
http://www.facebook.com/profile.php?id=1392068586&group_id=0
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Minningarkort íþróttafélagsins Aspar 

Fást hjá Ás styrktarfélagi, eða í síma 

5539964 og hver og einn ræður þeirri 

upphæð, sem hann vill minnast einhvers 

með. 

           
132     132      132      132 

Getraunanúmer Aspar er 132 ef þið tippið í 

getraunum, þá ættuð þið að nota þetta 

félagsnúmer á getraunaseðla. Og aðrir sem lesa 

þetta fréttabréf og eru ekki að styrkja eitthvað 

félag ættu að nota 132 félagsnúmer á 

getraunaseðla.  
 

 
Stoltar sundkonur með verðlaunapeninga í 

Malmö Elín og Inga Björk 

 
Í Byrjun febrúar fór vaskur hópur sundmanna úr 
Ösp á Malmö-open mótið í Svíþjóð. Í för voru einnig 
Jón Margeir Sverrisson og Kristján Jónsson sem 
báðir telja sig sanna Asparfélaga þó þeir æfi nú 
með ófötluðum. Það má í stuttu máli segja að 
Öspin hafi átt svæðið því bæði vakti liðið eftirtekt 
fyrir að styðja þá félaga sem voru að synda sem og 
mikla samheldni. Af þeim 15 sundmönnum sem 
fóru komu 8 heim með verðlaunapeninga og fór 
Jón Margeir þar fremstur í flokki og gamla kempan 
Bára Bergmann var rétt á hæla hans. Þess má til 
gamans geta að Bára er eldri en margir foreldrarnir 
sem voru í ferðinni en er enn á fullu. Jón Margeir 
setti 1 Íslandsmet á mótinu og Karen Axelsdóttir 
toppaði hann með að setja 2. Í lok móts var svo 
tilkynnt um lið mótsins, þ.e. það lið sem var 
stigahæst og sigraði Öspin það nokkuð örugglega 
með 16 stig en næsta lið var með 12. 

 

 
Daníel Hafdís þjálfari Katrínog Gunnhildur 

með bikarinn sem hópurinn vann í Malmö   

 

 
Malmö fararnir 15 ásamt þjálfurum Ingu 

Maggý og Hafdísi  
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Karen Axelsdóttir setti 2 Íslandsmet á mótinu í 

Malmö og Jón Margeir  1 Íslandsmet 

 

 
Stoltir foreldrar með keppendum í Svíþjóð 

 
 

 
          Keilarar að lokini æfingu í Öskjuhlíð 

 

 

 
Þjálfarnir í keilu Gulla og Erna það vantar  

Gunnu á myndina 

 

 

 
Á keiluæfingu í Keiluhöllini í Öskjuhlíö   

 

Á Keiluæfingar mæta á þriðjudögum um 50 

mans á æfingar í Keiluhöllini í Öskjuhlíð 

    


