
 
 
 
 
 
 

 
Gleðilegt sumar! 
 
Við upphaf nýrrar aldar í sögu félagsins er starfið blómlegt. Við búum við ágæta 
aðstöðu til að iðka frjálsar íþróttir sem í seinni tíð hafa orðið kjölfesta félagsins. 
Nýverið festi félagið kaup á hástökksdýnu sem keypt var af Sporttækjum í 
Hveragerði. Er um fjárfestingu að ræða en dýnan kostaði rúma milljón en kaupin 
voru gerleg vegna myndarlegs styrks til dýnukaupanna frá sveitarfélaginu sem 
færði félaginu 500 þúsund að gjöf á afmælisárinu í fyrra til dýnukaupa. Fleiri 
styrktu okkur til dýnukaupanna, Valsárskóli, sem mun hýsa dýnuna og nýta yfir 
vetrarmánuðina og kvenfélag Svalbarðsstrandar styrktu okkur sömuleiðis. Þá 
bíðum við enn svars við styrkbeiðni til Landsmótssjóðs UMSE. Dýnan mun 
standa úti í sumar en henni fylgir yfirdrag til að verja hana vætu. Biðjum við alla 
íbúa um hjálp við að fylgjast með dýnunni en mikilvægt er að vel sé um hana 
gengið til að hún endist okkur vel og því mikilvægt að tilkynna stjórnarmönnum 
Æskunnar ef t.d. yfirdragið hefur fokið eða eitthvað annað farið úrskeiðis. 
Næstkomandi fimmtudag hefjast sumaræfingar félagsins í frjálsum íþróttum. Því 
miður hefur börnum í sveitarfélaginu farið fækkandi og eftir reynslu síðasta 
sumars ákvað stjórn að leggja niður knattspyrnuæfingar fyrir 14 ára og yngri en 
þátttaka var orðin afar dræm.  
Æskuvöllurinn er, með tilkomu nýju hástökksdýnunnar, ákjósanlegur fyrir 
mótahald þar sem keppt er í hástökki og spretthlaupum. Hefur þegar eitt mót 
verið haldið og er ætlunin að halda nokkuð reglulega bætingarmót fyrri hluta 
sumars. 
 

Frjálsar sumarið 2011 
 

Frjálsíþróttaæfingar verða í sumar líkt og undanfarin ár. Þjálfara verða Ari 
Jósavinsson og Eir Starradóttir Æfingartímar munu vera á mánudögum og 
fimmtudögum frá 13-15. Yngri krakkarnir eru frá 13-14, síðan er tilvalið fyrir 
þá að skreppa í sund þar sem laugin verður opin sömu daga frá 14-16. Eldri 
krakkarnir byrja á því að mæta kl 12 og síðan mun Ari leggja línurnar með 
mætingar hjá þeim. Þeir ná síðan klukkutíma í lauginni eftir æfingu. 
Æfingagjöld verða 9.000 kr allt sumarið og 4.000 kr stakur mánuður. Veittur er 
systkinaafsláttur 50% fyrir annað systkini og þriðja, æfingagjöld falla niður frá 
og með fjórða systkini. Sé æfingagjaldið greitt fyrir júnílok kostar sumarið 8.000 
kr.  

Fréttir frá Æskunni 
Júní 2011 



Æfingagjöldin má greiða inná reikning U.M.F. Æskunnar, 0162-26-75055 kt 
581088-3109. 
Einnig má greiða beint til gjaldkera með reiðufé.  
 

Leikjaskóli 
 

Fyrir yngstu börn grunnskólans og eldri börnum leikskólans verður 
auglýstur síðar. 

 

Foreldrafundur 
 
Ari Jósavinsson mun halda foreldrafund þriðjudagskvöldið 8. júní kl 20:30. Þar 
mun hann kynna sumarstarfið í frjálsunum auk þess að kynna sig og sín störf. 
Hvetjum alla til að mæta og sjá hvað er í vændum auk þess að spyrja spurninga 
ef þær eru einhverjar. Iðkendur eru af sjálfsögðu velkomnir líka. 
 
 

Ungmennafélagið Æskan, Svalbarðsströnd – Stofnað 1910 

Stjórn Æskunnar skipa: Starri Heiðmarsson, Svanbjört Brynja 
Bjarkadóttir, Birkir Örn Stefánsson, Linda Stefánsdóttir og Edda 
Línberg Kristjánsdóttir 
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