
 

               Fréttaskot ASPAR      

 
   Október 2017                    

                             Ábm Ól Ó 

 

Æfingar hjá Íþróttafélaginu Ösp 
á haustönn færast í íþróttahús  
Klettaskóla þegar það verður 

tilbúið til notkunar.  
 

 
Óli, Rakel, Arna Dís og Glódís ásamt 

varafosseta alþjóða Lionshreifingarinnar sem er 

stór styrktaraðili SPO 
 

Breytingar á innheimtu 
æfingagjalda  

Í haust þegar æfingar hefjast verða hver  
þátttakandi 18 ára og yngri að skrá sig í 

gegnum íbúðagátt hvers sveitafélags. Þar 
skráir hver og einn hvaða æfingar 

hann/hún ætlar að stunda og hversu oft í 
viku. Svo er að ákveða hvernig greiða skal 

æfingagjöldin. Hægt verður að borga 
önnina alla í einu eða fyrirfram um hver 

mánaðarmót.   
Æfingar í Boccia, nútíma fimleikum, á 
sundnámskeiðum, fótbolta, frjálsum 

íþróttum, þrekþjálfun og leikjanámskeiðið 
færast í Klettaskóla þegar hann verður 

tilbúinn.  
 

 
 

 
Kristján Vignir hampaði gulli á Íslandsmóti ÍF í 

Boccia sem fór framm á Húsavík helgina 13.-14. 

október 
 

 
Einar Scheving við stýrið á rútuni sem flutti 

Asparfélaga til og frá Húsavík 
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Það var skemtilegur hópur á Húsavík 

 

 

Það sem er framundan hjá 
Asparfélögum haustið 2017 

Lionsmót á Akranesi sunnudaginn 12. 
nóvember 2017 

Erlingsmótið í sundi 4.-5. nóvember 
Jólamót Aspar í öllum greinum 

Jólakaffi Aspar og verðlaunafhending 
verður 10. desembar 

 

Vörur til sölu á skrifstofu Aspar 
Sundhettur m/merki Aspar 2000.- kr 
Baðhandklæði m/merki Aspar 2000,- 

kr 
Buff  2000,- 

 
Skrifstofan er opin kl. 15:00 -17:00 á 

fimmtudögum. 

 

 
132     132      132      132 
Getraunanúmer Aspar er 132. 

Ef þið tippið í getraunum þá ættuð 
þið að setja þetta félagsnúmer á 

getraunaseðlana ykkar. 
 
         Styrktaraðilar 

               
 

 
 

 
 

 
 

Þjálfarar 
Skautar: Helga Olsen sími 698 0899 

Sund keppnishópur: Hulda Bjarkar               

sími 822 8304 

Sundnámskeið: Friðrik sími 6959611 

Nútíma fimleikar: Sigurlín sími 863 3731 

Keila: Laufey sími 892 2888 

Fótbolti: Darri sími 8678049 

Boccia: Guðrún sími 7815858 

Leikjanámskeið: ?? 

Þrek og styrktaræfingar: ?? 

 

 
Á sundnámskeiði í sundlaugini á Háaleitisbraut 

 

 
Þjálfarar og hluti af keppnishóp Aspar í sundi 
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Alþjóðaleikar Asparinnar í fótbolta 

Alþjóðaleikar Asparinnar í fótbolta fóru fram 

16. september síðastliðinn í Egilshöll. 

Á mótinu kepptu 12 fótboltalið og var leikið í 

tveimur riðlum. Þess má geta að gestalið komu 

frá Færeyjum og eyjunni Mön, einnig keppti 4. 

flokkur Fjölnis sem gestalið. 

Mótið hófst á því að Guðni Bergsson, formaður 

KSÍ, bauð gesti velkomna og setti mótið. Áður 

en hann gerði það gekk hann ásamt Daða, 

fulltrúa lögreglunnar, inn í salinn með kyndil 

leikanna. 

Fjölnir vann riðil 1 á markatölu, en gat ekki 

unnið til verðlauna á mótinu. Ösp taldist því 

sigurvegari riðilsins og var Fjölnir valið 

prúðasta liðið þar og hlaut með því 

háttvísisverðlaun KSÍ. 

Mön vann riðil 2 og þar voru Færeyingar valdir 

prúðastir og hlutu háttvísisverðlaun KSÍ. 

Hér fyrir neðan er hægt að skoða úrslit riðlanna 

tveggja: 
Riðill 1 
Riðill 2 

 

Myndir úr starfi 

 
Vinningshafar á Páskabingói Aspar 

 

 

 

 
Á Boccia æfingu 

 

 
Stúlkur sem æfa nútima fimleika 

 

 
Boccia æfing í Nauthólsvík 
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Þessar úr Skautaliðinu voru með okkur á  

Paralympic deiginum 21 október og sýndu 

verðlaun og búnað sem er notaður við 

skautaiðkun. 

 


