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                             Ábm Ól 

 

 
Keppendur, þjálfarar og dómarar á 

vormóti Aspar 2014 í Skautagöllini 3. 

maí 

 

 
Asparfélagar á vormóti Aspar 

 
Tafla fyrir sumarið 2014. 

SUND   LAUGARDALSLAUG 

Nánari upplýsingar hjá Ingu Maggý 

MÁNUDAGAR:       KL. 18.30-20.30   

ÞRIÐJUDAGA:        KL. 16.30-18.30              

MIÐVIKUDAGA:    KL. 16.30-18.30 

FIMMTUDAGA:      KL. 18.30-20.30 

FÖSTUDAGA:         KL. 18.00-20.00 (engar 

föstudagsæfingar eftir föstudaginn 6. Júní) 

Laugardaga í Sundhöllinni við Barónstíg kl. 10.00-12.00 

(engar laugardagsæfingar í júní) 

Síðasta sundæfing sumarsins verður fimmtudaginn 19. júní 

FÓTBOLTI 

Æfingarnar eru á Framvellinum í Safamýri 

Mánudagar       kl.18-19 

Miðvikudagar   kl.17-18.30 

Fimmtudagar    kl.18-19 

Allar æfingar eru í Safamýri 

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR. 

Verða  kl 16:30 á  Kópavogsvellinum  

ÞRIÐJUDAGA       KL. 16:30 – 17:10 

FIMMTUDAGA    KL. 16:30 – 17:10  

              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.  

 

 

 
Ungir sundkappar úr Ösp á vormóti Aspar 

 

 

 
Á verðlaunapalli verðlaun voru veitt fyrir 

hvern riðil og viðurkenning fyrir 4-8 sæti á 

Vormótinu í sumdi sem fór fram í 

Laugardalslaug 
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Lögreglumenn hlupu með logandi kyndil frá 

alþingishúsinu að keppnissvæði KR í Law 

Enforcement Torch Run. Tveir 

lögreglumenn, Guðmundur Sigurðsson og 

Gunnar Schram mun hlaupa kyndilhlaup 

ásamt lögreglumönnum í Evrópu fyrir 

Evrópuleika Special Olympics í Antwerpen í 

september. 

 

Þrátt fyrir rigningarsudda létu keppendur 

ekki deigan síga, Ösp hafði sigur í flokki 

getumeiri liða og í flokki getuminni liða en 

þar sigraði Ösp 2.  

Úrslit mótsins má sjá hér á heimasíðu KSÍ 

 

 
Forseti Íslands afhentu verðaun á Alþjóðlega 

skautamótinu  

 

 

 
23. – 25. maí var haldið skautamót í 

Skautahöllinni í Laugardal undir merkjum 

Inclusive Skating. Framkvæmdaaðilar voru  

 
Veisluborð á vorhátíðini 

 

 
34 Vorhátíð Aspar fór framm 18. Maí með 

verðlaunaafendingu og veitingu viðurkenninga. 

 
Íþróttasamband fatlaðra og skautadeild Aspar í 

samvinnu við Inclusive Skating samtökin, 

Special Olympics á Íslandi og með stuðningi 

Skautasambands Íslands. Ísland hefur tekið 

virkan þátt þróunarstarfi Inclusive Skating sem 

felst í að aðlaga reglur og skipuleggja mót þar 

sem fólk með mismunandi fötlun keppir saman. 

Skautagreinar hafa verið í boði á vetrarleikum 

Special Olympics en þeir leikar eru aðeins fyrir 

fólk með þroskahömlun. Markmið er að 

skautagreinar verði einnig innleiddar á 

vetrarólympíumót fatlaðra (Paralympics). 

 

Inclusive Skating stendur að mótum þar sem 

boðið er upp á keppni í mismunandi 

fötlunarflokkum og því hafa hér opnast ný 

tækifæri fyrir marga iðkendur 

 
Forsetinn fékk faðmlag 
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Keppendur og þjálfari á Íslandsmóti ÍF í frjálsum 

íþróttum á Laugardalavelli 

 

 
Bikarmót ÍF í sundi  fór fram í sundlaug 

Kópavogs 

 

 
Sundlið Aspar varð í þriðja sæti á bikarmóti 

ÍF í sundi 

 

 
Keilulið ásamt þjálfurum á vorhátíðinni öll 

verðlaun á vormótum félagsins gaf 

Kiwinisklúbburinn Elliði 

 
Dómarar á vormóti Aspar í listhlaupi á 

skautum og upprenandi dómari með móður 

sinni 

 
Fótboltakappar 

 
Jón Margeir, Sverrir og Karen  

         


