
 
 
 
 
 
 

 
Ágætu félagar og sveitungar.  
Enn heilsar sumar okkur og líkt og mörg undanfarin ár viljum við í Æskunni bjóða ungu fólki 
sveitarinnar til æfinga í frjálsum íþróttum. Frjálsar hafa löngum verið helsta íþróttagrein 
félagsins og hin síðari ár hefur fámenni enn frekar fest frjálsíþróttirnar í sessi hjá félaginu en 
erfitt er að halda úti liði í hópíþrótt þegar árgangar eru fámennir. Við erum engu að síður ávalt 
opin fyrir nýjum hugmyndum og styðjum gjarna nýjar greinar innan félagsins. 
Í fyrra fjárfesti félagið í nýrri hástökksdýnu sem Valsárskóli hefur varðveitt fyrir okkur í 
vetur. Líkt og í fyrra þá mun dýnan standa úti í sumar og nýtast þar við æfingar og keppni og 
þar sem um mikla fjárfestingu er að ræða þá biðlum við til ykkar allra að hjálpa okkur 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. 
Á liðnum vetri bauð félagið uppá skák í samstarfi við Valsárskóla en um skákþjálfun sá 
Hjörleifur Halldórsson og þökkum við Hjörleifi sem og Valsárskóla samstarfið í vetur. Einnig 
var börnum sveitarinnar boðið til Laugardagsmorgna eftir áramót í vetur og voru þeir tímar í 
umsjón Eirar Starradóttur. 
Að lokum vil ég minna á heimasíðu félagsins en þar má nálgast allar nýjustu fréttir af 
æfingatímum auk annarra upplýsinga s.s. ársskýrslna, umfjöllunar um íþróttamann Æskunnar 
og reikninga félagsins. Í bígerð er að skanna ýmis gömul skjöl og gera aðgengileg á 
heimasíðunni. Slóðin er: http//aeskan.umse.is 
 

Frjálsar sumarið 2012 
 

Frjálsíþróttaæfingar verða í sumar líkt og undanfarin ár. Þjálfari í sumar verður Þórunn 
Erlingsdóttir, íþróttakennari og frjálsíþróttaþjálfari en Eir Starradóttir mun aðstoða hana eftir 
þörfum. Æfingartímar verða á þriðjudögum og fimmtudögum frá 12:30-14:30.  

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.  
Æfingagjöldin má greiða inná reikning U.M.F. Æskunnar, 0162-26-75055 kt 581088-3109. 
Einnig má greiða beint til gjaldkera með reiðufé en sérstakur greiðsludagur þar sem gjaldkeri 
mætir á æfingu verður auglýstur síðar. Að sjálfsögðu kostar ekkert að prufa frjálsíþróttirnar í 
viku eða tvær.  
 

Leikjaskóli 
 

Fyrir yngstu börn grunnskólans og eldri börnum leikskólans verður haldinn síðar í júnímánuði 
verði þátttaka næg 
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