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Efnisyfirlit



Kæri lesandi

Nú er sumarið liðið og veturinn að ganga í
garð með tilheyrandi íþrótta- og tómstunda-
starfi. Dagskráin verður með fjölbreyttari
móti í vetur og ættu allir að geta fundið eitt-
hvað við sitt hæfi. Í þessum bæklingi er að
finna upplýsingar um skipulagt íþrótta- og
tómstundastarf hér í Snæfellsbæ veturinn
2010-2011. Einnig er hægt að finna fundar-
tíma félaga, opnunartíma bókasafns, lausa
tíma í sundlaug og íþróttahúsi. 
Til viðbótar við allt skipulagt starf  býður
bæjarfélagið upp á mikla möguleika í
aðstöðu á hollri hreyfingu og útiveru. Undirrituð hefur verið dugleg í sumar að nýta sér
nokkrar af þeim glæsilegu gönguleiðum sem við höfum hér á sunnanverðu Snæfellsnesi
og er það eitthvað sem ég hvet alla til að skoða, því að ekki eru allir svo lánsamir að hafa
þvílíka náttúrufegurð við bæjardyrnar. 
Mikill uppgangur hefur verið í íþrótta- og tómstundastarfinu í Snæfellsbæ og vil ég sérstak-
lega óska knattspyrnumönnunum okkar fyrir frábæran árangur í sumar þessi árangur sýnir
að þegar hver og einn leggur á sig mikla vinnu og skipulagningu skilar það sér til baka í
góðum árangri.
Ég vona að svona muni þetta halda áfram því að þetta er málaflokkur sem snertir okkur
öll. Öflug sókn í íþrótta- og tómstundalífi er besta forvörn sem við getum veitt börnunum
okkar
Það er von mín að frístundabæklingurinn muni nýtast íbúum sveitarfélagsins vel til
upplýsingar um íþrótta- og tómstundamálin veturinn 2010-2011
Nýtum okkur það sem er í boði og verum börnum okkar góð fyrirmynd.

Sigrún Ólafsdóttir
Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi Snæfellsbæjar

Frá útgefanda

Útgefandi: Snæfellsbær, Íþrótta- og æskulýðsnefnd
Ábyrgðarmaður: Sigrún Ólafsdóttir, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
Ljósmyndir: Ýmsir
Umbrot og prentun: Steinprent
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Starfsemi félagsins hefur verið samfelld frá stofnun eða frá því í  apríl árið 2000. Mikið
og fjölbreytt starf er hjá félaginu m.a. er boðið upp á félagstarf á miðvikudögum á Klifi,
vatnsleikfimi, yoga, dansæfingarm minigolf og boccia. Fyrirhugað er að halda
dómaranámskeið í haust og Vesturlandsmót í boccia hér í Snæfellsbæ í vor. Boðið er
upp á sparidaga á Örkinni og í haust verður farið til Canary á vegum félagsins. Hið
árlega Nesball veður haldið á Klifi núna í október.
Félagið hefur aðsetur í kjallara að Hjarðartúni 4-6, sem er kallað Hreiðrið, þar er unnið
við að sauma og gerð handverk til fjáröflunar fyrir félagið. Haldið var námskeið í
viðartálgun og félagið er að vinna að bættri aðstöðu fyrir handverk einkum gler- og
leirvinnslu, ásamt vinnu úr tré.

Fastir tímar:
Þriðjudagar kl. 09:00 Vatsnleikfimi, sundlaug
Miðvikudagar kl. 09:00 Vatsnleikfimi sundlaug, kl. 13:00 félagstarf, Klif
Fimmtudagar kl. 09:00 Yoga, sundlaug,
Golf og boccia, fimmtudagar

Nýir félagar sérstaklega boðnir velkomnir.

Stjórnin er þannig skipuð: 
Kristján Helgason formaður, 
Bergmundur Ögmundsson gjaldkeri, 
Hrafnhildur Óskarsdóttir, ritari
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Félag eldri borgara í Snæfellsbæ



Í félagsmiðstöðin Afdrep er áhersla lögð á fjölbreytt og skemmtilegt starf fyrir unglinga
í 8. - 10. bekk. Einnig er lögð áhersla á unglingalýðræði og að virkja gesti
félagsmiðstöðvarinnar í að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd.Ýmsir fastir
viðburðir eru á vegum Afdreps eins og Söngkeppni , Stíll og Samféshátíðin.
Félagsmiðstöðin er ágætlega búin að tækjum eins og Wii og PS2 tölvu, flatskjá,
heimabíói, myndbandsupptökuvél, billjard-, þythokkí og borðtennisborði einnig er
hægt að grípa í spil eða bara syngja í Sing star. Félagsmiðstöðinn er staðsett við hliðina
á Þín verslun.

Umsjónarmenn vetrarins verða þau Heiðrún Hallgrímsdóttir og Jens Guðmundsson

Afrep er opið veturinn 2010-2011
Mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga kl. 19:30-22:00 

Nánari upplýsingar 
um dagskrá á fésbókinni.
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Unglingadeildin Dreki er fyrir krakka í 8. til og með 10. bekk. Fundartímar verða annan-
hvern miðvikudag og byrja kl. 19:30 nema annað sé boðað og standa til kl. 21:30 
Rútan fer frá íþróttahúsinu í Ólafsvík kl. 19:20 og keyrir í gegn um Rif. Fer frá Líkn kl.
21:30
Æfingar eru haldnar á þessum dögum og auka æfingar eru settar á laugardaga í dagskrá
eða boðar sérstaklega.
Starfið byggist á að læra öll undirstöðuatriði björgunarmanna og þá er farið í ferðir bæði
á Gufuskála og í heimsóknir til annara deilda. Landshlutamót eru haldin annað hvert ár
og Landsmót unglingadeilda annað hvert ár á móti.
Vetrardagskrá Drekans, starfsreglur og allar upplýsingar um unglingadeildina Dreka er
að finna á heimasíðu Drekans sem er:

http://ud-dreki.blogcentral.is

Umsjónarmaður er Þórarinn Steingrímsson og honum til aðstoðar eru Ægir Þór Þórsson,
Magnús Rafn Sigurbjörnsson og Lilja Kolbrún Þorvaðardóttir
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Unglingadeildin Dreki



Golfklúbburinn Jökull var stofnaður 21. júlí 1973. Land undir golfvöllinn fékkst fyrst á
Fróðárengjum vestan Fróðár við frumstæðar aðstæður. Völlurinn var færður út á Sveins-
staði. Árið 1978 var farið að huga að nýju vallarstæði og samið var við eigendur Ytri-
Bugs um golfvöll til 5 ára. 1980 var samið við eigendur Fróðár hf. um land undir golf-
völl og 1986 var byggt nýtt hús fyrir G.J.Ó.

Stjórn Jökuls skipa:
Örvar Ólafsson formaður
Rögnvaldur Ólafsson varaformaður
Kristinn Kristófersson gjaldkeri
Hannes Marinó Ellertsson ritari
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Golfklúbburinn Jökull



Hesteigendafélagið Hringur er hagsmunafélag hesteigenda. Félagið á keppnisvöll sem
er staðsettur inn í Fossárdal. Það beitir sér fyrir bættum reiðleiðum í nágrenni
Ólafsvíkur.
Stundum er fenginn reiðkennari sem heldur námskeið fyrir félagsmenn og aðra sem
áhuga hafa á reiðmennsku.
Árlega stendur félagið fyrir hestaferðum. Í júní er farin dagsferð. Í júlí er farin nokkurra
daga ferð. Í ágúst er farin tveggja daga ferð. Yfir vetrarmánuðina fara félagsmenn oft
saman í reiðtúra.
Félagið hefur áhuga á að fá sem flesta til að taka þátt í starfinu og að reyna að fá börn
og unglinga til að taka þátt í þessari skemmtilegu íþrótt.

Stjórn:
Snævar Ö. Arnarson s. 698 1863 formaður
Elfa E. Ármannsdóttir s. 894 9920 ritari
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SAMEIGINLEGT KIRKJUSTARF ÓLAFSVÍKUR OG INGJALDSHÓLSSÓKNA

Sóknaprestur: Séra Ragnheiður Karítas Pétursdóttir.
Viðtalspantanir við sóknaprest eru í símum:  436 6920 og 895 9084.

Umsjón og pantanir á safnaðarheimilum
Ingjaldshólskirkja: Kristín Þórðardóttir s. 436 6942 og 847 6645

Ólafsvíkurkirkja: Steiney Kristín Ólafsdóttir s. 436 1534 og 847 9307
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Kirkjur í Snæfellsbæ

TTT starf verður starfrækt í
Ólafsvíkurkirkju á miðvikudögum kl.
14:15 og hefst þann 16. September 

6-9 ára starf verður í grunnskólanum á
Hellissandi tími verður auglýstur síðar.

Kirkjuleikskóli smáfólksins (0 til 6 ára)
verður í Ólafsvíkurkirkju á laugardögum
kl. 11:00 og hefst hann laugardaginn 18.

september.

Æskulýðsfundir verða í Ólafsvíkurkirkju
kl. 20:00 annan hvern miðvikudag og

hefjast þann 15. september.

Foreldramorgnar eru í Ólafsvíkurkirkju á
fimmtudögum frá 10-12 og hefjast 16.

september.

Námskeið í 12 sporum - andlegu ferðala-
gi verður í safnaðarheimili

Ingjaldshólskirkju  og hefst föstudaginn
24. september kl. 20:00.   



Knattspyrnudeildin býður upp á fótboltaæfingar fyrir börn fædd 2005 og eldri.
Æfingarnar í vetur verða stundaðar inni og fara þær fram í íþróttahúsi Snæfellsbæjar,
hver flokkur æfir að meðaltali þrisvar sinnum í viku. Sjá nánar á töflu ungmennaféla-
ganna. Á veturnar hefur skapast skemmtileg stemning á laugardagsmorgnum, þá mæta
foreldrar með börnum sínum og spila fótbolta, á eftir er svo hægt að setjast niður og fá
sér kaffisopa og kíkja á getraunaseðilinn hjá Stjána og Tótu.

Þjálfarar eru Ejub Purisevic og Suad Begic
Aðstoðarmaður er Alma Kristmannsdóttir

Nánari upplýsingar gefur Baldvin Leifur Ívarsson 

Meistarflokkur knattspyrnudeildarinnar er mjög öflugt starf 
og gaman er að fylgjast með því á heimasíðunni vikingurol.is.
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Blakstarfið hefur verið öflugt í Snæfellsbæ í rúman áratug. „Krakkablak“ hefur verið
stundað í allmörg ár og er iðkendafjöldi meiri hér en almennt gerist á landsvísu.
Víkingur/Reynir mætir alltaf með góðan hóp á Íslandsmeistaramótin og landar iðulega
einhverjum meistaratitlum.

Í vetur verða æfingar fyrir yngri flokkana í tveimur hópum; 3.-5. bekkur, 6.-10. bekkur.
Framhaldsskólanemarnir æfa svo með meistaraflokki og stefnt er að því að senda þær
til þátttöku í 3. deild Íslandsmótsins. Í fyrra voru um 50 krakkar í blakinu og væntanle-
ga verður það svipað í vetur. Þjálfarar verða Selma Pétursdóttir og Vilborg Lilja
Stefánsdóttir.

Öflugt foreldrastarf hefur verið í kringum krakkablakið sem er mjög mikilvægt í öllu
íþróttastarfi. Hópurinn hefur t.d. séð um 2 stór Íslandsmót, fjölmennar hæfileikabúið í
blaki á vegum BLÍ og ýmsar aðrar fjáraflanir. 
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Krakkablak (yngriflokka blak)



Leikfélag Ólafsvíkur er 54 ára í ár og skipa 5 manns stjórn í félaginu, sem eru kosnir á
aðalfundi félagsins. Starfsemi leikfélagsins er frá september ár hvert til maí. Frá árinu
2003 hefur leikfélagið sett upp eina leiksýningu á ári og hefur aðsetur í Félgasheimilinu
Klifi í Ólafsvík. Einnig setti leikfélagið upp kaffileikhús í Röstinni á Hellisandi vorið
2004 við góðan orðstýr. Í ár var sett upp  leiksýningin „Með
vífið í lúkunum“. Fyrirhugað er að setja upp næsta verkefni í haust.

Leikfélagið er opinn félagsskapur fyrir alla og ný andlit hjartanlega velkomin.

Stjórnin er þannig skipuð:
Formaður er Gunnsteinn Sigurðsson 
gjaldkeri er Ingigerður Stefánsdóttir, 
ritari er G. Sirrý Gunnarsdóttir
meðstjórnendur eru Dóra Einarsdóttir og Sigurlaug Jónsdóttir.
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Motocrossklúbbur Snæfellsbæjar var stofnaður 2001og var brautin þá í vinnslu.  Nokkr-
ar keppnir hafa verið haldnar hér og hefur brautin verið endurbætt nokkrum sinnum.
Félagar eru nú um 15 talsins en mikil aukning hefur verið hjá yngri kynslóðinni síðustu
ár.  

Selt er inn á brautina í Söluskála ÓK og er
þar hægt að kaupa dagspassa.  Árgjald er
fyrir félaga.  Brautin er staðsett á Breiðinni
sem er á milli Ólafsvíkur og Rifs.

Nánari upplýsingar: 
runarmar@simnet.is
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Björgunarsveitin Lífsbjörg er með fasta fundi annan hvern sunnudag fyrir félagsmenn og
æfingar eru haldnar reglulega. Dagskrá vetrarins er ekki fastmótuð að öðru leyti.
Upplýsingar um störf sveitarinnar má sjá á heimasíðunni okkar sem er:
http://123.is/bjorgunarsveit
Fundirnir eru opnir fyrir alla þá sem vilja kynna sér störf sveitarinnar og gerast félagar.

Við erum með nýliðastarf fyrir aldurshópinn 16 til 18 ára sem byggist á námskeiðum og
æfingum og markmiðið er að við 18 ára aldur verði nýliðarnir orðnir fullgildir björgunar-
sveitarmenn/konur, en þá geta þau tekið fullan þátt í útköllum sveitarinnar.

Stjórn sveitarinnar er þannig skipuð:

Formaður: Davíð Óli Axelsson.
Ritari: Halldór Sigurjónsson.
Gjaldkeri: Guðbjartur Þorvarðarson. 
Varaformaður: Birgir Tryggvason.
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Björgunarsveitin Lífsbjörg



Rauðakrossdeild Snæfellsbæjar er deild innan Rauða krosss Íslands og starfar
samkvæmt reglum þeirrar hreyfingar. Að auka þekkingu almennings á skyndihjálp er
eitt af markmiðunum og hefur deildin umsjón með slíkum námskeiðum eftir því sem
óskað er.
Rauðakrossdeildin reynir að aðstoða þar sem þörf er á, bæði í Snæfellsbæ og  á landsví-
su. M.a. starfa heimsóknarvinir á vegum deildarinnar en þeir heimsækja þá sem þurfa
á því að halda.
Vikulega hittast konur og vinna að því að útbúa ungbarnapakka sem sendir verða til
Hvíta Rússlands. Þar er saumað og prjónaðar flíkur til að setja í þessa pakka. Allir eru
velkomnir að koma og taka þátt.
Ef fólk vill gerast sjálfboðaliðar er það beðið um að hafa samband við stjórnina.
Allir eru velkomnir að gerast félagar í deildinni.

Stjórn:
Elfa E. Ármannsdóttir s. 894 9920 formaður
Baldvin Leifur Ívarsson s. 897 6291 ritari
Sigríður Þórarinsdóttir s. 899 1730 gjaldkeri
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Sjósnæ var stofnað 1990 og fagnaði því 20 ára afmæli í ár með glæsilegu og velsóttu
afmælismóti. Félagið hefur staðið fyrir tveimur mótum á hverju ári, innanfélagsmóti í
maí sem er fyrir félagsmenn og þá sem vilja prófa þessa skemmtilegu íþrótt og svo opnu
móti í júlí þar sem keppendur koma frá stjóstangaveiðifélögum allsstaðar af  á landinu
og er það  liður í Íslandsmóti. Mótið stendur í tvo daga og líkur með lokahófi þar sem
er veislumatur, sigurvegarar eru krýndir og endar svo með dansleik. Þá hefur félagið alla
tíð staðið fyrir bryggjumóti (marhnútakeppni) fyrir yngstu kynslóðina sem er orðinn einn
liður í hátíðahöldum sjómannadagsins og lýkur mótinu með grillveislu. 

Ég vil hvetja alla sem hafa áhuga á sjóstangaveiði að hafa samband við stjórnina eða
að kíkja á heimasíðuna okkar sjosnae.is. 

Stjórn félagsins skipa 
Formaður: Guðrún Gísladóttir, Háarifi 69, 360 Hellissandi, sjosnae@sjosnae.is, 
heimasími: 436 6703 farsími: 897 6703

Ritari: Gylfi Sigurðsson,  Lækjarhvammi 11, 220 Hafnarfjörður, gylfi.sig@simnet.is, 
farsími: 897 7947

Gjaldkeri: Magnús Guðmundsson Lækjargötu 30, 220 Hafnarfjörður, 
mgudm@hafnarfjordur.is, farsími: 864 4771

Meðstjórnandi:
Jón Bjarni Andrésson Háarifi 13, 360 Rifi, farsími: 891 7825

Meðstjórnandi:
Kristbjörn Rafnsson, Hellnafelli 4, 350 Grundarfjörður, vakt@vdsl.is
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Sjósnæ (Sjóstangaveiðifélag Snæfellsness)



Íþróttafélagið Sólin var stofnað 2001. Starfsemi Sólarinnar síðasta vetur var þannig að
Gunnsteinn Sigurðsson hitti þau einu sinni í viku í íþróttahúsi Snæfellsbæjar og var með
leiklistarnámskeið fyrir þau.  Félagið er með eina fjáröflun á ári sem er sala á jóla-
kortum. Síðasta vetur styrkti Rauðakrossdeild Snæfellsbæjar leiklistarnámskeiðið.

Nú í vetur  hefur Gunnsteinn tekið aftur að sér að sjá um leiklistarnámskeið fyrir félag-
ið og eru æfingar í íþróttahúsinu á mánudögum kl. 16:15.
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Sunddeildin býður krökkum og unglingum upp á sundkennslu og æfingar til að efla
sundiðkun og góðar lífsvenjur.
Sunddeildin mun í starfi sínu leitast eftir því að fylgja eftir jákvæðum uppeldisáhrifum
hjá iðkendum sínum og fylgja því eftir með aga á æfingum, innan hóps og einstaklin-
ga, sem og í lífinu sjálfu. Áhersla verður lögð á samvinnu við foreldra og að gera þau
virk í starfi og uppbyggingu deildarinnar.

Sundæfingar eru á mánudögum, og fimmtudögum kl. 16:10 í sundlaug Snæfellsbæjar.

Þjálfari er Sara Sigurðardóttir

Í stjórn eru
Rakel Gunnarsdóttir
Kolbrún  Þóra Ólafsdóttir 
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Sunddeild



Nú eftir nokkra ára hlé verður aftur boðið upp á barna - og unglingastarf í körfubolta.
Boðið verður upp á æfingar í tveimur aldursflokkum auk meistarflokks sem sendir lið á
Íslandsmótið í ár. 

Æfingar verða á mánudögum, miðvikudögum og fimmtudögum, sjá nánar á stun-
dartöflu íþróttafélagana. Stefnt er að því að hafa æfingarhelgi í vetur þar sem þjálfari
Íslandsmeistara Snæfells  kemur í heimsókn.

Þjálfari verður íþróttakennarinn Jens Guðmundsson.

Nánari upplýsingar gefur Jens í síma 823 5201 og á netfangið jens@gsnb.is
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Körfubolti



Kennt er á blásturshljóðfæri,  ásláttar-
hljóðfæri, píanó, gítar, og harmoniku.
Nemendur eru frá 5 ára aldri og uppúr og
er elsti nemandinn um 80 ára.
Einnig er söngkennsla fyrir alla aldurs-
hópa 

Kennslan fer fram í Tónlistarskólanum á
Hellissandi, Lýsuhóli og Ólafsvík
Alls stunda um 90 nemendur nám við
skólann í vetur og starfa 4 kennarar við
skólann.

Kennarar Tónlistarskóla Snæfellsbæjar:

* Nanna Þórðardóttir
- píanó, forskóli, hljómborð
- sími: 436-1493
- gsm: 865-7491
- netfang: bubbi@simnet.is 

* Valentina Kay Skólastjóri
- píanó, harmonikka, tónfræði og fleira.
- sími: 436-1208
- gsm: 893-7963
- netfang: valentina@simnet.is 

* Evgeny Makeev
- blásaradeild, gítar og fleira
- sími: 436-1049 
- GSM: 844-5991
- netfang: jazz-makeev@mail.ru

* Elena Makeeva
- píanó, blokkflauta og fleira
- sími: 436-1049
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Tónlistarskólinn



Félagar í taflfélagi Snæfellsbæjar hittast á hverjum sunnudegi kl. 20 í Miðbæ(fyrir ofan
Átthagastofu) og tefla saman.  Innanfélagsmót eru haldin að jafnaði einu sinni í mánuði.
Félagið hefur einnig haldið nokkur stórmót þar sem flestir af stórmeisturum Íslands hafa
mætt til þátttöku og eru flest öll þau mót haldin til minningar um Ottó Árnason sem var
frumkvöðull í skáklífi á Snæfellsnesi.

Stjórnina skipa:
Formaður: Sigurður Scheving

Gunnar Gunnarsson
Gylfi Scheving

Við viljum bjóða alla þá sem
hafa áhuga á skák að mæta í
Miðbæ á sunnudögum og tefla
með okkur.
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Taflfélag Snæfellsbæjar



Lionsklúbbarnir í Snæfellsbæ eru fjórir og allir kynjaskiptir, karlaklúbbarnir eru
Lionsklúbbur Ólafsvíkur og Lionsklúbbur Nesþinga en kvennaklúbbarnir eru Þernan á
Hellissandi og Rán í Ólafsvík, samtals eru rúmlega 110 manns í lionsklúbbunum fjórum
í Snæfellsbæ og starfið blómlegt. 

Lionsklúbburinn Þernan er stofnaður 5. maí 1994, fundað er annan miðvikudag í
mánuði kl. 20.30, formaður er Hjördís Alexandersdóttir.

Lionsklúbburinn Rán er stofnaður 5. apríl 1994, fundað er annan þriðjudag í mánuði
kl. 20, formaður er Bylgja Konráðsdóttir.

Lionsklúbbur Nesþinga er stofnaður 29. nóvember 1970, fundað er 1. og 3 þriðjudag í
mánuði kl. 20.30, formaður er Páll Stefánsson.

Lionsklúbbur Ólafsvíkur er stofnaður 21. janúar 1973, fundað er 2. og 4. sunnudag í
mánuði kl. 20.30, formaður er Sigurður Sveinn Guðmundsson.

Lionsklúbbarnir í Snæfellsbæ gáfu heilsugæslustöðinni í Ólafsvík  tæki til að skoða og meðhöndla háls- nef- og eyrnamein.  
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Lionsklúbbarnir í Snæfellsbæ
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Lionsklúbbur Nesþinga, Hellissandi
Fundartími: 
1. og 3. þriðjudagur, kl. 20:30
Fundarstaður: 
Félagsheimilið Röst Hellissandi

Lionsklúbbur Ólafsvíkur
Fundartími: 
2. og 4. sunnudagur kl. 20:30
Fundarstaður: 
Safnaðarheimili Ólafsvíkur

Lionsklúbburinn Þernan, Hellissandi
Fundartími: 
Annar miðvikudagur kl 20:30
Fundarstaður: 
Félagsheimilið Röst

Lionsklúbburinn Rán, Ólafsvík
Fundartími: 
2. þriðjudagur kl. 20:00
Fundarstaður: 
Félagsheimilið Klif

Rótarýklúbbur Ólafsvíkur
Fundartími: 
Miðvikudögum  kl 19:30
Fundarstaður: 
Mettubúð

Kvenfélag Hellissands 
Fundartími :
1. mánudagur í mánuði kl. 20:00
Fundarstaður: 
Félagsheimilið Röst

Kvenfélag Ólafsvíkur
Fundartími :
1. þriðjudagur í mánuði kl. 20:00
Fundarstaður: 
Safnaðarheimili Ólafsvíkurkirkju

Kvenfélagið Sigurvon

Soroptimistaklúbbur Snæfellsness
Sjá nánar um fundartíma og stað á
/www.soroptimist.is

AA-samtökin
Fundartími: 
Föstudögum kl 20:00
Fundarstaður: 
Safnaðarheimili Ólafsvíkurkirkju

Al-Anon
Fundartími: 
Þriðjudagar kl. 20
Fundarstaður: 
Safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju

Taflfélag Snæfellsbæjar
Fundartími: 
Mánudagar kl. 20
Fundarstaður: 
Framsóknarhúsinu, Miðbæ

Fundartími félaga í Snæfellsbæ
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Sundlaug 

Íþróttahús



26

Hellissandur:
Farið er frá Hraðbúðini og keyrt í gegnum Rif.

Ólafsvík:
Farið er frá íþróttahúsinu, eftir kl. 20 er farið frá félagsmiðstöðinni.

Aksturstafla

ATH
Það er hægt að kaupa staka tíma og kort í borðtennis, hnit og knattspyrnu 18+.

Verið velkomin í Íþróttahús Snæfellsbæjar.
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