
 
 
 
 
 
 

 
Ágætu sveitungar! 
Innheimta félagsgjalda Æskunnar er í fullum gangi þessa dagana. Árgjald er 1300 kr 
fyrir félagsmenn 16 ára og eldri en hálf sú upphæð fyrir 12-15 ára. Nýjir félagsmenn 
eru velkomnir og má senda inngöngubeiðni á netfangið: starri@internet.is. 
Við reynum eftir fremsta megni að hafa félagatalið rétt en alltaf er hætta á að gamlir 
félagar fái rukkun þrátt fyrir úrsögn úr félaginu. Séuð þið í þeim hópi þá vinsamlegast 
hafið samband við Starra í síma 6632650 eða á netfangið sem gefið er upp hér að 
ofan. 
Barna- og unglingastarf félagsins er opið öllum börnum í sveitarfélaginu og því hafa 
öll börn á elsta ári leikskólans verið tekin inn sem félagar. Það er síðan einungis þau 
sem stunda íþróttir á vegum félagsins sem eru rukkuð um félagsgjöld við 12 ára aldur 
og skráð sem fullgildir félagar. 
Styrkur félagsins er velvilji samfélagsins og almenn þátttaka í félaginu. Það er ekki 
einungis fjárhagslegur styrkur fyrir félagið að fá félagsgjöld heldur hefur fjöldi félaga 
mikil áhrif á lottóúthlutun. 
 

Æskudagurinn 
Æskudagurinn var haldinn 8. september síðastliðinn og nutum við aðstoðar 
kvenfélagsins sem samhliða hélt markaðsdag sinn. Æskan þakkar eftirtöldum 
fyrirtækjum stuðning við Æskudaginn: Landsbanki Íslands, Mjólkursamsalan og 
Kjarnafæði. 
 

Íþróttamorgnar! 
Líkt og undanfarin ár þá býður félagið grunnskólabörnum sveitar-innar til 
íþróttamorgna á laugardögum. Edda Línberg Kristjáns-dóttir, íþróttakennari, hefur 
umsjón með morgnunum sem hefjast 10:30 og standa til 12:00. Frjálsar íþróttir skipa 
veglegan sess á morgnunum en ýmsar aðrar íþróttagreinar koma einnig við sögu. 
Síðasti tími fyrir jól verður 15. desember og fyrsti tími eftir jól þann 19. janúar. 
Mæting hefur oftast verið nokkuð góð í vetur en flest hafa mætt 22 börn. 
 

Innahússmót UMSE 
UMSE heldur sitt árlega innanhússmót (fyrrum jólamót) í íþróttahöllinni á Akureyri 
þann 12. janúar n.k. Keppt verður í eftirtöldum greinum og flokkum: 
8 ára og yngri: 50m, langstökk án atrennu, boltakast. 
9-10 ára: 50m, 400m, langstökk án atrennu, boltakast. 
11-12 ára: 50m, 600m, hástökk, langstökk án atrennu, kúluvarp. 
13-14 ára: 50m, 600m, hástökk, langstökk án atrennu, þrístökk án atrennu, kúluvarp 
15 ára og eldri: 50m, 600m, hástökk, langstökk án atrennu, þrístökk án atrennu, 
kúluvarp. 
Sérstaka æfingar fyrir mótið verða haldnar í Valsárskóla miðvikudaginn 9. og 
föstudaginn 11. janúar kl. 17:00-18:30. 
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Þátttöku má tilkynna Eddu þjálfara (GSM: 8677093, eddakris@khi.is) eða til Starra. 
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