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Hópur Asparfélaga tók þátt í Heimsleikun 

Special Olympics í Los Angeles í Ameríku, Villi 

Már og Aldís keppti í Keilu 

 
 

Þetta var frábært mót og mikil stemming á 
keppnistöðum sérlega var gaman á fótbolta 

leikjunum og þangað komu flestir 
aðstandendur og hvöttu fótboltaliðið til dáða 

 
Íþróttafélagið Ösp hefur tekið að sér það 

verkefni að halda Íslandsmót í 
eistaklingskeppnni í Boccia dagana 9-11 

október í Laugardalshöll þetta er í tilefni 
þess að félagið varð 35 ára á árinu 

keppendur eru um 230 og með 

aðstoðarfólki eru þetta um 300 manns, 
lokahóf verður í gullhömrum á 

sunnudagskvöldið 11 október 

Þau unnu bæði til verðlauna 

 
 

 

 
Til þess að þetta takist vel þurfum 

við aðstoð allra foreldra og 
aðstandenda Aspar þessa helgi 

við dómgæslu í boccia og verður 
haldið námskeið fimmtudaginn 

17. Sept í Klettaskóla kl. 19:30-
21:30  fyrir þá sem geta aðstoðað 

okkur þessa helgi  
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Félagar úr Ösp, Nes og Suðra sem urðu í 4 sæti 

í 11 manna fótbolta í mjög sterkum riðli  á 
Heimsleikunum SPO í Los Angeles 

 

 
Rakel vann til gull verðlauna í sundi 

 
Tveir ungir félagar úr Ösp tóku þátt í Norrænu 

barna og unlingamóti í Færeyjum það voru þeir  
Ýmir snær og Magnús. 

 

 
Það fór stór hópur aðstanda til LA til að fylgjast 

með Íslensku keppendunum sem voru 41 
ásamt þjálfurum og fararstjórn 

 
 

 
Guðmundur Sigurðsson lögreglumaður úr 

Garði tók þátt í kyndilhlaupinu fyrir SPO í Los 

Angeles hér er fjölskyldan með kyndilinn 

 
132     132      132      132 

Getraunanúmer Aspar er 132 ef þið 

tippið í getraunum, þá ættuð þið að nota 
þetta félagsnúmer á getraunaseðla. 

 
 
 

Félagsgjöld. 
Greiðsluseðlar vegna félagsgjalda eru sendir út 
einu sinni á ári í september og eru 3000,- kr 
Þeir foreldrar og aðstendur íþróttafólks úr Ösp 
sem vilja gerast styrktarfélagar Aspar geta 
skráð sig á ospin@ospin.is 
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Íslandsmót í frjálsum Íþróttum fór framm í 
Laugardal  þar unnu þessar ungu konur til 

verðlauna Katrín Lilja, Ragney Þjálfari og Katrín 
Anna 

 

Nú fer að hefjast hauststarfið hjá Ösp og verður 

þar mikið af æfingum í boði. 

Við ætlum að vera með boltaleiki og 

leikjanámskeið á laugardögum þar sem 

foreldrar geta verið með 

Fótbolti er á mánudögum, miðvikudögum og 

fimmtudögum bæði inni og úti, Keila er á 

þriðjudögum, Boccia á Laugardögum sund er í 

Laugardalslaug, keppnishópur alla daga nema 

sunnudaga, sundnámskeið eru í sundlaug 

Styrktarfélagsins að Háaleitisbraut og í 

Lágafellslaug, frjálsar íþróttir eru á 

fimmtudögum og laugardögum í Laugardalshöll 

Listhlaup á skautum er í skautahöllinni í 

Laugardal  við verðum áfram í samstarfi við 

Gerplu með fimleika og förum í samstarf við  

Skíðadeild ÍR um skíðaæfingar. 

 

Þeir sem búa í Kópavogi geta farið á þennan 

vef til að fá leiðbeiningar um hvernig á að skrá 

á íþróttanámskeið hjá Ösp 

http://www.kopavogur.is/media/pdf/Leidbeinin

gar-um-fristundagatt-jan-2015.pdf 

 

Gömul mynd af Hokky liði Aspar í Austuríki 

 
 

 

 

Íþróttafélagið Ösp hefur opnað skrifstofu að 

Sigtúni 42  og opnunartími verður á milli  

16:00 og 17:00 þriðjudaga og fimmtudaga    

Nánari upplýsingar  Ólafur Ólafsson formaður. 

Netfang ospin@ospin.is Sími 8998164 

Skrifstofa sími 5550066 

 

 

 

     

Íþróttafélagið Ösp vantar þjálfara 

 í haust og  vetur til sundþjálfunar fatlaðra 

og þroskahamlaðra  á aldrinum 8 ára og 

eldri. Þetta er sundþjálfun sem fer fram í 

Lágafellslaug í Mosfellsbæ og 

Laugardalslaug, aðstoð við 

Bocciaæfingar sem eru á 
laugardögum í íþróttahúsi 

Hlíðarskóla og í leikjanámskeið 
Nánari upplýsingar veitir 

Ólafur Ólafsson formaður. 

Netfang olliks@simnet.is 

Sími 899 8164 

 

 

Laugardaginn 12 september  

byrja leikjanámskeið í íþróttahúsi 

Hlíðarskóla kl. 14:00-15:30. 

Foreldrar taka þátt í þessu með 

börnunum, fótbolti/ leikjaþrautir 

og fleira skemmtilegt, þetta er 

fyrir aldurinn 8-13 ára stelpur og 

stráka. Nemendur Klettaskóla eru 

hvattir til að mæta og prufa íþróttir 

og leiki   
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