
Símanúmer  
Sindri Kristinn (Umsjónarmaður): 663-5178 
Hjördís Baldursdóttir (Íþróttastjóri): 899-7574 
 
Netföng 
 
Sindri Kristinn: Sindrikrisss@gmail.com 
Íþróttastjóri Keflavíkur: hjordis@keflavik.is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markmið deildarinnar er að 

vera í sem bestu sambandi við 

foreldra og forráðamenn eins 

og  kostur er.  Þannig ef 

spurningar vakna um 

leikjaskólann er fólk hvatt til að 

hafa samband.  

Fólk er hvatt til að merkja öll 

föt, nestisbox og eigur barnsins 

með nafni og símanúmeri. 

 

 
 

 

  
Markmið 

 
 

 
 

 

1. Auka hreyfifærni og líkamlega getu 
 

2. Kynnast útivist og leik betur 
 

3. Ná betur saman með öðrum börnum 
 

4. Efla og auka félagslegan þroska 
 

5. Kynnast Reykjanesbæ og nágrenni betur 
 
6. Njóta lífsins og hafa gaman! 

 

1. Þeir sem eru fyrir hádegi eiga alltaf 
að mæta kl. 09:00 og eru alltaf búin 
kl. 11:30 (Nema annað sé tekið fram) 

 
  

 
 

2. Þeir sem eru eftir hádegi eiga að 
mæta kl. 13:00 og eru búin kl. 15:30 
(Nema annað sé tekið fram) 

 

  

Íþrótta og 
leikjaskóli 
Keflavíkur 
2022 
  

Námskeið 28.júní – 8. Júlí  
 

Knattspyrnudeild Keflavíkur 
  

Sunnubraut 34 
 

Sími: 663-5178 

 

  
   

mailto:Sindrikrisss@gmail.com


 

Hvar á að mæta? 

Alla daga er mæting í Blue – Höllina á 

Sunnubraut 34, nema annað sé tekið 

fram. 

Knattspyrnudeild Keflavíkur 

Íþrótta og leikjaskólinn er í umsjón 

Knattspyrnudeildar Keflavíkur.  Sindri 

Kristinn Ólafsson mun hafa yfirumsjón með 

leikjaskólanum. Sindri er leikmaður hjá 

Keflavík og þjálfar bæði hjá 

Knattspyrnudeildinni sem og 

Körfuknattleiksdeildinni.  Sindri er 

íþróttafræðingur að mennt. 

 

Hjördís Baldursdóttir er Íþróttastjóri 

Keflavíkur og mun sjá um skráningu og vera 

skólanum innan handar.  

 

  

Nesti og búnaður 

- Börnin eiga að koma með nesti á 

hverjum degi (ekki sælgæti, gos 
eða orkudrykki) 

 
- Börnin skulu alltaf koma vel 

klædd eftir veðri og til útivistar 
 

- Auglýst er sérstaklega ef það þarf 
eitthvað sérstakt með (Sundföt) 

 
Hvað verður gert? (Dagskrá) 
27. Júní – Fyrsti dagur þar sem verður farið í létta 
leiki og fjör! 
 
28. Júní – Móafjör 

29. Júní - Stapaskóli 

 
30. Júní –  Fjöruferð 
 
1. Júlí – Sundferð 
 
4. Júlí – Hjólreiðaferð 
 
5. Júlí – Heimsóknar dagur 
 
6. Júlí – Fjörheimadagur 
 
 
 

 

7. Júlí – Óvissuferð (Allir saman) 

8. Júlí – Lokadagur! Grillveisla og fjör! 

 

 

 

 

 

  
 

Upplýsingar og 
Skilaboð 

Íþrótta og leikjakóli Keflavíkur er á Facebook 

og þar koma inn myndir og fjör! Annars verða 

email samskipti notuð í flestum tilfellum.  Við 

erum líka á Sportabler og þar er gott að merkja 

sérstaklega við ef viðkomandi er í fríi eða 
veikur. 

Dagskráin gæti tekið breytingum.  

Skráning! 

Skráing fer fram í gegnum Sportabler! Eða 
Sportabler.com/shop/keflavik 

Námskeiðið er það undir Knattspyrnudeild og 
heitir Íþrótta og leikjanámskeið.  

Verð námskeiðisins er 15.000 ISK  

 

 

 

 

 




