
 
 
 
 
 
 

 
Ágætu sveitungar! 
 
Þetta fréttabréf inniheldur m.a. fundarboð á aðalfund Æskunnar sem haldinn verður 
þann 28. apríl n.k. Viljum við hvetja félagsmenn til að mæta á fundinn.  
Sumarstarf félagsins hefst von bráðar og er ætlunin að standa fyrir a.m.k. tveimur 
frjálsíþróttaæfingum á viku auk þess sem okkar iðkendum gefst kostur á að mæta á 
æfingar með öðrum UMSE-félögum. Knattspyrnuæfingar síðasta sumars fyrir 
krakkana voru vel sóttar og vonumst við eftir öðru góðu knattspyrnusumri. Nýbyggður 
sparkvöllur gefur einnig möguleika á fjölbreyttari æfingum sem hægt er að hefja fyrr á 
vorin og halda lengur úti á haustin. Sömuleiðis verður haldið úti fótbolta eldri líkt og á 
liðnu sumri.  
Mæting á körfubolta eldri hefur verið afar góð í vetur sem líklega má þakka lækkandi 
meðalaldri. 
Líkt og undanfarna vetur hefur félagið boðið börnum sveitarinnar til íþróttamorgna á 
laugardögum í vetur og hefur það gengið vel. 
Í samstarfi við Valsárskóla hefur verið boðið upp á skákkennslu og skákæfingar.  
 

Æskudagurinn 2008... 
..var haldinn 8. september í samstarfi við kvenfélagið líkt og undanfarin ár. Á 
Æskudeginum var vígð ný og glæsileg frjálsíþróttaaðstaða félagsins. Þátttaka var góð. 
Líkt og áður styrkti Kjarnafæði Æskudaginn sem og Landsbankinn og þökkum við 
stuðninginn. 

Aðalfundur umf. Æskunnar 
Aðalfundur umf. Æskunnar verður haldinn þriðjudaginn 28. apríl kl. 20:00 í 
Valsárskóla. Venjuleg aðalfundarstörf. 
      Stjórn Æskunnar 
 

Íþróttavöllur Æskunnar 
Æskufélagar búa nú við ágæta aðstöðu til frjálsíþróttaiðkunar með 100 m braut lagða 
gerviefni, gott aðhlaup fyrir langstökk og hástökk auk þess sem steyptur pallur fyrir 
kúluvarp og kringlukast er til staðar. Vissulega hefði 300 m hringbraut lögð gerviefni 
fullkomnað framkvæmdirnar en mikilvægt er fyrir Æskuna, líkt og aðra, að sníða sér 
stakk eftir vexti. Kostnaður við framkvæmdirnar er u.þ.b. 7,5 milljónir sem er nokkuð 
hærra en áætlanir gerðu ráð fyrir. Nokkrum þáttum má kenna um að ekki tókst að 
halda kostnaðaráætlun, m.a. var olíuverð afar hátt sem þýddi aukinn kostnað við 
malbikun auk þess sem gengið var nokkuð óhagstætt sem leiddi til að gerviefnið og 
aðkeyptir sérfræðingar voru dýrari. 
Við framkvæmdirnar naut félagið góðs af sjálfboðavinnu og annarri aðstoð fjölmargra 
aðila sem við erum afar þakklát fyrir. Sveitarstjórn hefur verið jákvæð og lagði fram 
tæpan helming kostnaðar sem lán til félagsins. Afgangurinn var fjármagnaður með 
styrk úr Minningarsjóði Guðmundar Benediktssonar uppá 2.387.500 kr, Hotel Natur á 
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Þórisstöðum styrkti okkur um 250.000 og íþróttasjóður um 200.000 kr. Félagið hafði 
einnig safnað um milljón í sjóð sem nýttur var í verkefnið. 
Mikilvægt er að fara vel með völlinn og viljum við minna á að það er með öllu 
óheimilt að fara með vélknúin ökutæki út á hlaupabrautirnar! Þó svo að 
gerviefnið sé sterkt þá er það ekki gert til að þola slíkt og skiptir þá engu þó yfir sé 
snjór. Þetta er sérstaklega mikilvægt til að allar ábyrgðir á efni og uppsetningu þess 
gildi. 
 

Knattspyrnuæfingar yngri... 
..verða með hefðbundnu sniði í sumar. Ágætis þátttaka var síðasta sumar og vonandi 
að það haldi áfram. 

 
Knattspyrna eldri! 

Meðan sparkvöllurinn var snjólaus voru fimmtudagarnir nýttir til sparks fyrir „eldri“ 
ungmennafélaga. Aðstæður eru farnar að bjóða aftur upp á slíkt og er mæting kl. 20:00 
á fimmtudagskvöldum. Við höldum svo uppteknum hætti á grasvellinum þegar hann 
hefur þornað nægjanlega. 
 

Frjálsar íþróttir... 
.. verða með hefðbundnu sniði í sumar. Æfingartímar hafa enn ekki verið ákveðnir og 
viljum við benda foreldrum á að aðalfundur Æskunnar er góður vettvangur til að ræða 
starf félagsins, m.a. hvaða tímar henta. 
 

Leikjaskóli... 
..verður væntanlega í boði fyrir yngstu börn grunnskólans og eldri börn leikskólans. 
Verður það betur auglýst síðar. Þetta hefur verið á dagskrá lengi hjá félaginu og 
vonandi að okkur takist að standa við það núna;-) 
 

Árgjöld Æskunnar 
Þessa dagana er verið að senda út greiðsluseðla vegna árgjalds félagsins 2009. Árgjald 
fyrir 16 ára og eldri er 1300 kr. en 12-15 ára greiða hálft gjald. Úrsagnir úr félaginu 
eða inntökubeiðnir má senda til Starra (starri@internet.is eða 6632650).  

 
Heimasíðan 

Munið heimasíðu félagsins: aeskan.blogcentral.is. 
 

Landsmót UMFÍ! 
UMSE og UFA halda Landsmót 9.-12. júlí næstkomandi. Líkt og á undanförnum 
landsmótum munu félögin einnig senda sameiginlegt lið á landsmótið. 
Landsmótsnefnd hefur verið að störfum síðan síðla árs 2007 en það er metnaður 
félaganna að framkvæmd landsmótsins verði til fyrirmyndar. Til að það megi takast 
þarf samvinnu og samhjálp aðildarfélaganna og að sjálfsögðu félagsmanna þeirra.  
UMSE/UFA stefna auðvitað að góðri þátttöku í mótinu en ekki er síður mikilvægt allt 
það sjálfboðastarf sem þarf til að mótið gangi snurðulaust fyrir sig. Verkefnastjóri 
landsmótsins er Óskar Þór Halldórsson og hefur hann skrifstofu í Hamri, við 
glæsilegan frjálsíþróttavöll sem er í byggingu og verður aðalleikvangur mótsins. 
Æskufélagar sem eru tilbúnir að leggja sitt af mörkum á landsmótinu geta haft 



samband við Óskar eða einhvern stjórnar-manna Æskunnar. Heimasíða landsmótsins 
er: http://umfi.is/umfi/landsmot/. 
Óhætt er að hvetja íþrótta- og keppnisfólk Æskunnar að leggja sérstaklega hart að sér 
við æfingar þetta vorið hvort sem stefnan er sett á keppni í frjálsum, starfsíþróttum, 
boltagreinum eða öðru. Dagskrá landsmótsins verður afar fjölbreytt með ýmsum 
nýjum greinum svosem sjósundi en einnig er það nýbreytni að keppt verður í 
maraþoni í tengslum við mótið. Maraþonið kemur í stað Akureyrarhlaupsins og þar 
verður auk maraþons boðið upp á hálfa þá vegalengd auk 10 km hlaups og 
skemmtiskokks þannig að allir eiga að geta fundið vegalengd við hæfi. 
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