
 
 
 
 
 
 

 
Ágætu sveitungar! 
Þetta fréttabréf inniheldur fundarboð á aðalfund Æskunnar sem haldinn verður þann 
29. maí n.k. Viljum við hvetja félagsmenn til að mæta á fundinn en fyrirhuguð er 
mikil uppbygging á frjálsíþróttaaðstöðu félagsins og mikilvægt fyrir stjórn að kynnast 
sjónarmiðum félagsmanna. Sumarstarf félagsins hefst von bráðar og er ætlunin að 
standa fyrir tveimur frjálsíþróttaæfingum á viku auk þess sem okkar iðkendum gefst 
kostur á að mæta á aðrar æfingar með öðrum UMSE-félögum. Knattspyrnuæfingar 
síðasta sumars fyrir krakkana voru fremur illa sóttar og munum við bjóða uppá slíkar 
æfingar til reynslu fyrripart sumars og endurmeta svo áhugann. Hins vegar gekk vel að 
halda úti fótbolta eldri á liðnu sumri og verður því framhaldið í sumar. Einnig hefur 
mæting á körfubolta eldri verið nokkuð góð í vetur þó vissulega hafi komið tímabil 
þar sem ver gekk. 
Líkt og undanfarna vetur hefur félagið boðið börnum sveitarinnar til íþróttamorgna á 
laugardögum í vetur og hefur það gengið allvel þó mæting hafi verið misjöfn. 
Seinnipart vetrar var boðið upp á skákkennslu í Valsárskóla í samstarfi við skólann og 
heppnaðist það afar vel.  
 

Aðalfundur umf. Æskunnar 
Aðalfundur umf. Æskunnar verður haldinn fimmtudaginn 29. maí kl. 20:00 í 
Valsárskóla. Venjuleg aðalfundarstörf. 
      Stjórn Æskunnar 

 
Knattspyrna! 

Fótbolti á Æskuvellinum alla miðvikudaga kl. 20:30. Líkt og í fyrra verður um 
„stjórnlausar“ æfingar að ræða. Fyrsta æfing sumarsins verður 21. maí. 
 

Frjálsar sumarið 2008 
Frjálsíþróttaæfingar verða á mánudögum og fimmtudögum frá 17:00 til 18:30 undir 
stjórn Eddu Línberg Kristjánsdóttur. Ekki verður boðið upp á flokkaskiptar æfingar í 
ár en allir eru velkomnir. Í bígerð er að bjóða yngstu börnum grunnskólans og eldri 
börnum leikskólans upp á leikjaskóla sem þá verður auglýstur síðar. 
 

Knattspyrnuæfingar yngri... 
..verða auglýstar síðar en vegna dræmrar þátttöku síðasta sumar verða þær reyndar 
snemmsumars og reynist þátttaka næg verður þeim að sjálfsögðu framhaldið. 

 
Íþróttavöllur Æskunnar. 

Frjálsíþróttaaðstaðan á Æskuvellinum er í mikilli þörf fyrir úrbætur. Slíkar úrbætur 
hafa verið á dagskránni um nokkurra ára skeið og loksins hyllir undir að af 
framkvæmdum verði. Áætlað er að leggja 100 m braut auk langstökksatrennu og 
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uppstökkssvæði fyrir hástökk gerviefni. Gerviefnið verður lagt á steypta plötu og mun 
þetta vafalítið gjörbylta aðstöðunni. Kostnaður er áætlaður 6-7 milljónir króna og 
treystir félagið á velvilja sveitunganna til að koma verkefninu í höfn. Fyrir lítið félag 
er þetta stór biti en með samstilltu átaki ætti það að hafast 
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