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Grafningshreppur

REIÐNÁMSKEIÐ

Árlegt reiðnámskeið

Hestamannafélagsins Trausta verður

haldið samkvæmt venju  í ágúst, 

Fimm daga námskeið fyrir börn og

unglinga og lýkur námskeiðinu með

fjölskyldureiðtúr í Kringlumýri þar sem

verður gist og grillað.

Allir eru velkomnir en þátttökugjald er

lægra ef þátttakendur eða foreldrar

þeirra eru félagar í Trausta.  

Frekari upplýsingar munu berast 

þegar nær dregur. 

Leiðbeinendur eru Guðbjörg Þóra

Jónsdóttir og Ragnhildur Sævarsdóttir

LEIKLIST

Leikfélagið Borg heldur

leiklistarnámskeið fyrir börn og

ungmenni í byrjun ágúst.

Námskeiðið verður á Borg, 

Við ætlum að vera eins mikið úti 

og verður leyfir.

Tímar og hópar fara eftir fjölda og aldri

þátttakenda. Í framhaldinu verður

þátttaka í Grímsævintýrum 

fyrir þá sem það vilja.

Skráning á netfangið:

leikfelagidborg@gmail.com

ÍÞRÓTTAÆFINGAR

UMF  HVÖT

 

Frjálsar íþróttir
Fimmtudagar kl 15:30 - 16:30

Þjálfari: Ástþór Jón Ragnheiðarson

Skráning á facebooksíðu Hvatar

 

Knattspyrna í samvinnu við ÍBU
Þriðjudagar kl. 15:00 - 16:00 

(fædd 2014-2011)

Þriðjudagar kl. 16:00 - 17:00

(fædd 2010-2004)          

Þjálfarar: Gústaf Sæland og 

Sólmundur M. Sigurðsson. 

Það er einnig í boði að mæta á æfingar á

Flúðum og í Reykholti þá daga sem æfingar eru

þar.

 

Skráningarform er á facebooksíðu
Hvatar.

 

Æfingagjöld fyrir sumaræfingar er 10.000.- 

á iðkanda.og æfingar hefjast 9. júní.

 

 



SUNDNÁMSKEIÐ        

 UMF HVÖT

Tímsetning er ekki komin á sundnámskeið
en upplýsingar koma fljótlega á 

 facebooksíðu Hvatar og heimasíðu
sveitarfélagsins.

 

 

SUMARSTARF Í 

ÁRBORG
 

Fjölbreytt framboð af námskeiðum og æfingum

er í  sveitarfélaginu Árborg. Börnum og        

unglingum úr Grímsnes– og Grafningshreppi er

velkomið að sækja þau námskeið. Athugið að

börn úr sveitarfélaginu (Árborg) hafa forgang á

viss námskeið.

Upplýsingar um námskeiðin má m.a. finna á:

www.arborg.is/                               

www.selfoss.net/

LEIKJANÁMSKEIÐ        

 UMF HVÖT

Leikjanámskeið fyrir börn í 1. - 5. bekk verður
haldið 15. - 26. júní.

Námskeiðið er frá kl. 9 - 14 alla virka daga.
Hægt verður að fá gæslutíma á þriðjudögum
og fimmtudögum frá kl. 14 þegar dagskrá

líkur þar til íþróttaæfingar hefjast, 
ef á þarf að halda.

Leiðbeinendur eru Anna Katrín og 

Anika Bäcker. 
Skráning er á facebooksíðu Hvatar

Verð:  8000.- á fjölskyldu.

 

 

VINNUSKÓLINN
 

Vinnuskólinn býður nemendur  sína
velkomna til starfa í sumar. Vinnuskólinn er
útiskóli og í honum starfa 12—16 ára
unglingar. 
Vinnuskólinn er starfræktur frá 

8. júní—17. júlí. Vinnutíminn er alla virka daga 

kl. 8:00 til kl. 14:00. 

Starfsmaður er Magnús Hlynur Hreiðarsson.

Markmið vinnuskólans er að hafa:
- hollt og uppbyggjandi sumarstarf fyrir

ungmenni í sveitarfélaginu 

- fjölbreytt verkefni 

- kennslu í faglegum vinnubrögðum 

- fræðslu um notkun og meðferð algengra    

 verkfæra

- fræðslu um náttúru og umhverfi 

- reynslu og þekkingu sem að gagni kemur á

sviði verklegra framkvæmda.

 


