
27.maí – 2.júní 2019 



Skátafélagið Heiðabúar

Skátaleikar Heiðabúa 30. maí 2019
• Húllumhæ og fjör, allir velkomnir og eitthvað fyrir alla, unga sem aldna.

• Það verða ýmsir leiki og þrautir, skátalegt og hefðbundið, nýlegt og gamaldags.

• Við verðum við skátaheimili Heiðabúa að Hringbraut 101 og á túninu á bak við 
skrifstofur Sýslumanns milli kl. 13:00 og 17:00 þann 30. maí (Uppstigningardag) 
2019."



Sundmiðstöð 

Reykjanesbæjar
• Verður með ókeypis í sund 31. maí fyrir 

bæjarbúa og 20 % afslátt af árskortum og 
sundkeppni alla dagana.



Sundkeppni sveitarfélaganna 

• Einn liður í Hreyfiviku UMFÍ er sundkeppni á milli 
sveitarfélaga. Hugmynd keppninnar er komin frá 
Fjallabyggð árið 2015 en íþróttafulltrúi 
Fjallabyggðar hafði þá samband við íþróttafulltrúa 
Norðurþings. Sveitarfélögin ætluðu í upphafi að 
keppa eingöngu sín á milli en með stuttum 
fyrirvara var haft samband við landsfulltrúa UMFÍ.

• Með sameiginlegu átaki UMFÍ, Fjallabyggðar og 
Norðurþings varð úr að 28 sveitarfélög skráðu sig 
til leiks árið 2015 og 35 sveitarfélög árið 2016.



Listasafn Reykjanesbæjar !

Útilistaverkahjólreiðatúr
með Listasafni Reykjanesbæjar

Áttu hjól? Smelltu þér þá með okkur í léttan og skemmtilegan hjólreiðatúr þar 
sem hjólað verður á milli nokkurra útilistaverka og minnismerkja í bænum með 
leiðsögn. Hópurinn hittist við suðurenda Duus Safnahúsa laugardaginn 1. júní kl. 
10:00. Ferðin hentar öllum, háum sem lágum og farið verður rólega yfir. Miðað er 
við að túrinn taki um 1,5 klukkustund og eru allir velkomnir. 



Golfklúbbur Suðurnesja kynnir !

• Golfklúbbur Suðurnesja kynnir Stigamót GS –
Saltver 28. maí og Opna Sólseturshátíðarmótið 
30.maí. 31. maí karlahittingur með GSE 1. júní 
opið kvennamót Bioeffect - Nánar á golf.is



Myllubakkaskóli kynnir !

• Myllubakkaskóli verður með íþróttadag fyrir 
nemendur þriðjudaginn 28. maí nk.



Heiðarskóli kynnir !

• Heiðarskóli býður upp á hina árlegu 
Heiðarleika föstudaginn 31. maí þar sem allir 
nemendur skólans leysa ýmsar þrautir víðs 
vegar um skólann og á skólalóðinni.



Akurskóli

• Mun bjóða upp á Zumba fyrir yngri og eldri 
deild í Hreyfivikunni.



Sporthúsið

• Sporthúsið er með sumartilboð á 
sumarkortum – verð einungis 9.990 kr.



Lífsstíll



UMFN

• UMFN er með fríar æfingar í körfu- og fótbolta í Háaleitisskóla fyrir 
aldurshópinn 6-10 ára þessa vikuna, þar sem engar skipulagðar 
íþróttaæfingar eru þar en stefnt er að því að vera með skipulagðar 
æfingar fyrir alla aldursflokka þar, næsta skólaár. 

• Njarðvíkurskóli er með þemadaga 28-31.maí, sem tengist aðallega 
umhverfismennt, farið verður í fjörur og skóga, þar verður útikennsla og 
mikil hreyfing samhliða, ratleikir eru einnig á dagskrá.



Háaleitisskóli

• Það er ýmislegt um að vera í hreyfivikunni hjá okkur í Háaleitisskóla vorferðir og fl.  
Við ákváðum að skoða vel hvað við gætum gert fyrir unglingana okkar sem hafa 
misjafnan áhuga á hreyfi tengdum viðburðum. Þann 28. maí ætlum við að bjóða 
upp á fræðslu í unglingadeildinni um heilbrigðan lífsstíl (hreyfingu og mataræði) og 
fengum við Einar í Alpha Gym með okkur í þetta verkefni. 



Holtaskóli 

• Holtaskóli verður með Karnival og 
Regnbogahlaup 31. maí og Holtasprett 3. júní.



Fimleikadeild Keflavíkur

• Fimleikadeild ætlar að hafa fjölskyldu og 
vinaæfingar fyrir sína iðkendur.



Fjörheimar taka þátt í 
hreyfivikunni



Ráðhús Reykjanesbæjar

Gönguhópur ráðhússins gengur frá 
ráðhúsinu miðvikudaginn 29.maí kl 16.30 !



Velferðarsvið Reykjanesbæjar

Ætlar að leika folf saman 31. maí 2019



Heilsuleikskólinn Heiðarsel

Hreyfivika UMFÍ
Heilsuleikskólinn Heiðarsel

Börnin í Heiðarseli eru alla daga mikið á hreyfingu og í þessari viku munu þau fara í tvær skipulagðar 
hreyfistundir með íþróttafræðing. Stundirnar eru bæði í íþróttasalnum okkar sem og úti. Þá daga sem 
þau eru ekki með íþróttafræðingnum leika þau á útisvæði auk þess að fara í vettvangsferðir í nánasta 
umhverfi okkar þar sem við skoðum svæðið og förum í marga skemmtilega leiki. Starfsfólkið tekur að 
sjálfsögðu þátt með börnunum.

Starfsfólk leikskólans ætlar í gönguferð eftir lokun leikskólans mánudaginn 27.maí. Við ætlum að hittast 
fyrir framan leikskólann ganga góðan hring um svæðið.

Þriðjudaginn 28.maí ætlar starfsfólkið að hittast í sundlauginni að loknum vinnudegi.



Heilsuleikskólinn Skógarás

Heilsuleikskólinn Skógarás, 

Í tilefni af Hreyfiviku UMFÍ 27. maí – 2. Júní,  viljum við bjóða foreldrum og öðrum þeim sem hafa áhuga 
á að kynna sér SNAG.
SNAG - ( starting new at golf)  er  áhugaverð og skemmtileg nýjung í golfkennslu,  til að kynna 
golfíþróttina fyrir byrjendum og auðvelda þeim að ná tökum á henni. 
Heilsuleikskólinn Skógarás hefur verið með kennslu á SNAG fyrir elstu börnin í skólanum sl.  þrjú ár með 
góðum árangri.
Hvenær: Dagana  27. og 29. maí kl. 14.30 – 15.30.  
Staðsetning: Heilsuleikskólinn Skógarás, Skógarbraut 932, Ásbrú, Reykjanesbæ



Af hverju þessi 
herferð ? 
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Tveir þriðju hlutar 
fullorðinna íbúa í Evrópu 

ná ekki að mæta 
almennum 

ráðleggingum varðandi 
hreyfingu/dag. 

Dauðsföll á ári í Evrópu sem rekja má til 
hreyfingarleysi

*600.000

Evrur á ári er beinn (heilbrigðisþjónustu) og 
óbeinn kostnaður af hreyfingarleysi Evrópu.

*100 billion



https://www.youtube.com/watch?v=ZXvRFbvBwn0
https://www.youtube.com/watch?v=ZXvRFbvBwn0
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YKKAR HREYFIVIKA – SAMFÉLAGSVIKA !!!! 

Fyrirtæki á 

svæðinu 

Skólar á 

svæðinu 

Félög á 

svæðinu 

Stjórnsýslan 

Heilsugæslan 

Einstaklinga

r  

TÖKUM ÞETTA SAMAN

Við viljum kynna Íslendingum og öðrum
Evrópubúum kosti þess að taka virkan þátt
í hreyfingu sér til heilsubótar. Það næst
með víðtæku samstarfi einstaklinga, 
sambandsaðila og stofnana – samfélagsins
alls.

ÞETTA ER LANGHLAUP 

Breytingar taka tíma. Ungmennafélag 
Íslands trúir því að saman getum við
skapað aukin tækifæri fyrir alla til
hreyfingar og þátttöku í íþróttum.







Viljum við vera með í Hreyfiviku UMFÍ ? 

Hvað getum við gert ? 

Hvar eigum við að byrja ? 

BYRJIÐ SMÁTT – ÞAÐ ER AUÐVELDARA AÐ BÆTA Í 2020 ;)

HVAÐ ER TIL STAÐAR – SEM MÁ KYNNA BETUR !

HVAÐ VILJIÐ ÞIÐ GERA – ER SAMFÉLAGIÐ HEILSUEFLANDI !



Góðar hugmyndir ;)

• Frítt í sund einhvern dag eða dagspart

• Frítt í líkamsræktarstöðvar bæjarins dagspart

• Opnir tímar í líkamsræktinni

• Foreldrar boðnir með á æfingar barnanna

• Pabbaæfingar – pabbar boðnir með börnunum 

• Mömmuæfingar – mömmur boðnar með 

börnum

• Ömmu og af æfingar

• Firmakeppni 

• Leikskólabörnin ganga á harmónikkuball á 

dvalarheimilum 

• Gönguferðir fyrir eldri borgara – sögugöngur

• Fjallgöngur – nota þau fjöll sem þið hafið skráð 

í ganga.is 

• Hafa leikjadag á opnu svæði – leikja klst. Að 

kvöldi t.d. 

• Útbúa ratleik í bænum sem er opinn alla vikuna 

• Hvetja fjölskyldur til að vera saman – nota 

græn svæði í samfélaginu

• Fá heilsugæslustöðvar til að hafa 

heilsufarsmælingar og bjóða upp á gönguferðir 

á íþróttavelli 2-3x yfir vikuna

• Kynna nýjar íþróttir – fá kynningu frá UMFÍ á 

íþróttum eldri borgara

• Allar æfingar í boði frítt yfir vikuna 

• Halda víðavangshlaup í vikunni 

• Hvetja skóla til að hafa aukna hreyfingu

• Hafa extra langar frímínútur

• Fjallganga með skólanum 

• Setja upp hjólaþrautir

• Setja upp hjólabrettaþrautir

• Kynna nýjan leik á hverjum degi í leikskólanum


