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Frá sveitarstjóra
Gleðilegt sumar kæru Áveitulesendur!

Íþrótta- og leikjanámskeið
Ungmennafélögin Baldur, Samhygð og Vaka ætla að standa fyrir
íþrótta- og leikjanámskeiði í sumar. Námskeiðið stendur yfir
dagana 8.-19. júní frá kl. 13:00 - 15:30, alls 9 skipti. Mikil
áhersla verður lögð á að kenna leiki og sem flestar íþróttagreinar
á námskeiðinu. Kennt verður á íþróttasvæðinu við Þjórsárver
og kennari verður Hulda Kristjánsdóttir íþróttafræðingur.
Námskeiðið er ætlað börnum á aldrinum 6-12 ára þ.e. þeim sem
fædd eru á árunum 1997-2003. Foreldrar greiða kr. 2.500 pr.
barn en ungmennafélögin niðurgreiða afganginn. Foreldrar eru
hvattir til að leyfa sem flestum að vera með. Tilvalið er að tala
sig saman og skiptist á að keyra.
Skráningar berist fyrir 20. maí til Huldu í síma 866-3245 eða með
tölvupósti á netfangið huldi15@hotmail.com
Með von um góða þátttöku nú eins og síðustu ár.
Ungmennafélögin

Nú er tími ársuppgjöra hjá fyrirtækjum og sveitarfélögum og það er gaman að
segja frá því að ársreikningur Flóahrepps hefur verið samþykktur og undirritaður. Sennilega er Flóahreppur fyrst sveitarfélaga á Suðurlandi þetta árið til
að ljúka við gerð ársreikning.
Hjá sveitarstjórnarmönnum og konum er það sennilega álíka tilfinning og að
vera fyrstur til að hefja slátt að sumri.
Ársreikningur Flóahrepps var samþykktur 16. apríl s.l. að loknum tveimur umræðum og var rekstarniðurstaða jákvæð um rúmlega 32 milljónir.
Rekstur sveitarfélagsins skiptist í A og B hluta. Til A hluta telst starfsemi sem
er að hluta eða öllu leyti fjármögnuð með skatttekjum. Hér er um að ræða
Aðalsjóð og Eignasjóð.
Til B hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki í eigu sveitarfélagsins en
rekstur þessara fyrirtækja er fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtæki sem
falla undir B hluta starfsemi Flóahrepps eru vatnsveita og leiguíbúðir. Í
samanlögðum A og B hluta eru niðurstöðutölur eftirfarandi:
Rekstrartekjur kr. 378.624.667
Rekstrargjöld kr. 343.712.660
Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur kr. 2.639.624
Rekstrarniðurstaða kr. 32.272.383
Eigið fé kr. 348.779.207
Skuldir kr. 152.588.867
Eignir kr. 501.368.074
Ársreikningur er í heild sinni á heimasíðu Flóahrepps. Þeir sem hafa áhuga á að
fá hann í prentuðu formi geta nálgast eintak á skrifstofu sveitarfélagsins í Þingborg.
íbúafundur um skólamál og staðardagskrá 13. maí
Mikil umræða hefur verið innan sveitarstjórnar og fræðslunefndar um skólamál
og hvort fari eigi í framkvæmdir við viðbyggingu Flóaskóla.
Í fyrrasumar var settur á laggirnar stýrihópur við verkefni um staðsetningu og
fyrirkomulag um hugsanlega uppbyggingu. Í nefndinni voru tilnefndir fulltrúar
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úr fræðslunefnd og sveitarstjórn ásamt skólastjóra, sveitarstjóra og umsjónarmanni fasteigna en þau voru Elín Höskuldsdóttir, Jóhannes Símonarson, Kristín
Sigurðardóttir, Margrét Sigurðardóttir og Guðmundur Sigurðsson.
Verkfræðistofan Verkís vann þarfagreiningu á rýmisþörf fyrir Flóaskóla með
stýrihóp. Þeirri vinnu lauk með skýrslugerð og tillögu að stækkun skóla.
Sveitarstjórn hefur tekið ákvörðun um að breyta deiliskipulagi við Þjórsárver/
Flóaskóla. Einnig hefur verið samþykkt að fá verðhugmyndir í hönnun
viðbyggingar skólahúsnæðis.
Nú á að kynna þessar hugmyndir og tillögu fyrir íbúum sveitarfélagsins á
opnum fundi sem haldinn verður 13. maí n.k. kl. 20.30 á vegum sveitarstjórnar,
fræðslunefndar og skólaráðs.

Endilega látið skoðun ykkar í ljós!
Staðardagskrárstarfið í Flóahreppi mun byggja á þeim hugmyndum og umfjöllunaratriðum sem fram munu koma á íbúaþinginu í Félagslundi 13. maí n.k.
og hefst strax á eftir fundinum um skipulag og fyrirkomulag fyrirhugaðrar
stækkunar á Flóaskóla.
Á heimasíðu Flóahrepps er linkur sem heitir Staðardagskrá 21 þar sem sjá má
úrval þeirra málaflokka sem íbúar telja að leggja eigi áherslu á. Þeir sem ekki
hafa aðgengi að heimasíðu geta hringt á skrifstofu sveitarfélagsins, 480-4370,
og óskað eftir að fá listann sendan í pósti.
Íbúar eru hvattir til að kynna sér málaflokkana og velja sér þá veigamestu að
þeirra mati.

Klukkan 22:00 sama kvöld verður íbúafundur um Staðardagskrá 21. Það er
mikilvægt að sem flestir mæti og taki þátt í þessu starfi.
Hafsteinn Hafliðason er formaður nefndar um Staðardagskrá 21 í Flóahreppi og
hann tók saman eftirfarandi kynningu vegna fundarins.
Staðardagskrá 21 (Local Agenda 21) er forskrift að sjálfbærri þróun
einstakra samfélaga á 21. öldinni. Hún snýst um vistfræðilega, efnahagslega og
félagslega þætti. Þátttaka almennings – íbúa hvers sveitarfélags – er áríðandi
þáttur í allri ákvarðanatöku, skipulags og stjórnsýslu, hvers nær-samfélags og
liður í að koma á virkara lýðræði með opinni umræðu og gagnsæi um öll mál er
samfélagið varðar.
Skv. 28. kafla Dagskrár 21 (Agenda 21), sem samþykkt var af 179 þjóðum á
heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun í Ríó 1992, ber
öllum sveitarstjórnum að koma sér upp Staðardagskrá 21 í samráði við íbúana á
hverjum stað.
Staðardagskrá 21 er ekki umhverfisáætlun, heldur áætlun um velferð íbúa í
tilteknu samfélagi til langs tíma og nær yfir öll svið lífshátta í nútíma-samfélagi
s.s.:
Umhverfi
Efnahagur
Félagslegir þættir
Staðardagskrá 21 (SD21) byggir á sjálfbærri þróun sem er:
„Sú þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum okkar án þess að
stefna í voða möguleikum komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum“
SD21 - snýr ekki bara að því sem er á borði sveitarstjórnar, heldur líka verkefni
ungmennafélaga, félaga aldraðra, kvenfélaga, fyrirtækja o.fl.
Hvernig viljið þið að sveitarfélagið þróist á næstu 15 árum?
Hvaða verkefni eru brýnust til að stuðla að þróun sveitarfélagsins í rétta átt?
Vantar fleiri málaflokka?
Látið hugann reika og komið með ykkar tillögur að verkefnum sem hrinda þarf
í framkvæmd.

Íbúafundur um veggirðingar og lausagöngu búfjár
Sveitarstjórn hefur ákveðið að boða til íbúafundar um lausagöngu búfjár miðvikudaginn 10. júní n.k.
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Seyrulosun
Holræsa-og stífluþjónusta Suðurlands mun hefja reglubundna hreinsun úr
rotþróm við íbúðarhús í Flóahreppi á næstunni.
Áætlað er að losað verði fyrst úr þróm í fyrrum Villingaholtshreppi, síðan í
fyrrum Hraungerðishreppi og að lokum í fyrrum Gaulverjabæjarhreppi.
Reiknað er með að allar rotþrær verði losaðar á þessu ári.
Ef þrær þarfnast losunar fyrr en ráðgert er samkvæmt áætlun er sjálfsagt að
hafa samband við Hörð hjá Holræsa-og stífluþjónustunni og hann mun bregðast
við því.
Sími hjá Herði er 892-2136.
Refaveiðar
Samþykkt hefur verið að endurnýja samning um grenjaleit sem gerður var á
síðasta ári við Birgi Örn Arnarson.
Hann vann í fyrrasumar 10 fullorðin dýr og átta yrðlinga.

Verklagsreglur um val á umhverfisverðlaunum
Umhverfisnefnd hefur unnið tillögur að verklagsreglum um val á umhverfisverðlaunum í Flóahreppi frá umhverfisnefnd sveitarfélagsins.
Reglurnar eru ítarlegar og góðar og verða kynntar við fyrsta tækifæri á heimasíðu sveitarfélagsins.
Íbúar eru hvattir til að leggja höfuð í bleyti þegar auglýst er eftir tilnefningum
og koma þeim til umhverfisnefndar.
Formaður nefndarinnar er Almar Sigurðsson, Lambastöðum.
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Frá Umf. Baldri

Frá Flóaskóla

Grill og útreiðatúr í Einbúa
Umf. Baldur ætlar að standa fyrir dagskrá í Einbúa sunnudaginn 24. maí frá kl
15:00 – 17:00. Ungmennafélagar ætla að sjá um leikjadagskrá og grilla pulsur
í mannskapinn og er tilvalið fyrir fólk að fá sér útreiðatúr eða koma á öðrum
farartækjum og eiga góðan dag saman á þessu fallega svæði félagsins.
Þeim sem ætla að mæta ríðandi er bent á að hittast á við Kjötmjölið um
kl 14:00 og þaðan geta þeir sem vilja riðið í einum hóp upp í Einbúa og síðan
bætast þeir sem eru ofar á Reykjaveginum eftir því sem ríðið verður fram hjá
bæjunum.
Vorfundur UMF Baldurs
Vorfundur UMF Baldurs verður haldinn í Þingborg miðvikudaginn 20. maí
klukkan 20:30. Meðal þess sem verður rætt á fundinum er sumarstarfið og
margt fleira.
Allir að mæta og eiga notalega kvöldstund í spjalli með stjórn félagsins.
Stjórn Umf. Baldurs

Gleðilegt sumar!
Nýliðin árshátíð Flóaskóla heppnaðist mjög vel og þökkum við öllum þeim
fjölmörgu gestum sem komu og fylgdust með uppsetningu okkar á Kardimommubænum. Á þriðja hundrað manns voru í Félagslundi en það gladdi okkur
óskaplega mikið að fá svo góða aðsókn. Nemendur í 4.-5. bekk stóðu fyrir
fjáröflun á árshátíðinni fyrir ABC barnahjálp og söfnuðuð ríflega 22.000
krónum, en þær hafa þegar verið nýttar til að kaupa 401 skólamáltíð fyrir börn í
nokkrum löndum í Afríku og Asíu. Við þökkum sveitungum og öðrum gestum
fyrir stuðninginn við þetta hjálparstarf sem hefur opnað augu nemenda okkar
fyrir svo mörgu varðandi kjör barna víða í heiminum.
Nemendur í 6.-7. bekk stóðu fyrir bingói í Þjórsárveri 30. apríl sl. Foreldrar þeirra gáfu vinningana en auk þess fengum við nokkra vinninga frá Öldu

Svæðanudd

kennara og Office One. Yfir 100 manns sóttu bingóið. Við þökkum öllum þeim

Mjög áhrifarík meðferð gegn ýmsum kvillum, s.s vöðvabólgu,
vefjagigt, stirðleika í stoðkerfi og höfuðverkjum. Meðferðin stuðlar
að jafnvægi, streitulosun, vellíðan og bættu blóðrásar- og orkuflæði í líkamanum.
Býð einnig upp á gott slökunarnudd

sem komu að þessari skemmtilegu kvöldstund fyrir stuðninginn.
Flóaskóli á nú tvo Grunnskólameistara í glímu en þau Þorgils Kári
Sigurðsson frá Kolsholti og Guðrún Inga Helgadóttir frá Súluholti unnu þessa
titla í sínum aldursflokkum á móti á Selfossi um miðjan apríl. Frábær árangur

Tímapantanir í síma 487-5818 og 898-1597.
Sonja Arnarsdóttir.
Svæðanuddari.

hjá þessum efnilegu krökkum – innilega til hamingju!

Tré og list

geta að nemendur skólans eru nú 67 talsins og koma frá 51 heimili.

Nemendum Flóaskóla heldur áfram að fjölga en nýlega bættist Viðja
Ágústsdóttir frá Brúnastöðum við í duglegan hóp nemenda í 1. bekk. Þess má

Þeir nemendur sem koma í haust í 1. bekk ætla að dvelja hjá okkur í svoTré og list Forsæti III verður opið alla daga frá kl: 13:00 - 18:00 frá maí
og fram á haust og einnig eftir samkomulagi utan þess tíma.
Nokkrar farandsýningar verða uppi í sumar í viðbót við safnið sjálft. Má
þar nefna: Í undirbúningi er sýning á tískufatnaði úr skinni hannað og
saumað af Sigríði Theodórsdóttur, málverkasýningu Önnu Hrefnudóttur
í júní, ásamt fleiru sem kynnt verður síðar.
Frekari upplýsingar á heimasíðu www.treoglist.is
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kallaðri vorskólaviku í byrjun maí. Þá fá þeir stundaskrá og mæta í skólann alla
daga vikunnar. Í vorskólavikunni fá nemendur að prófa list- og verkgreinar,
íþróttir og sund og nýta sér þjónustu mötuneytis og skólabifreiða. Börnunum
hefur gengið vel í vetur og verður þetta punkturinn yfir i-ið á aðlögun þeirra að
grunnskólastarfinu. Foreldrar verðandi 1. bekkinga sóttu undirbúningsfund í
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skólann miðvikudagskvöldið 29. apríl. Á fundinum var farið yfir hagnýt atriði

Frá Krakkaborg

varðandi upphaf grunnskólagöngunnar og spjallað um þessi merku tímamót í

Heil og sæl.

lífi barnanna.
Skólaráð Flóaskóla og sveitarstjórn hafa ákveðið að standa fyrir íbúafundi um skólamál miðvikudaginn 13. maí kl. 20:30 í Flóaskóla. Vonandi sjá
íbúar sér fært að mæta til að skiptast á skoðunum um þennan mikilvæga
málaflokk.
Nemendur í 6. og 7. bekk fara í Skólabúðirnar að Reykjum í Hrútafirði
til vikudvalar 25.-29. maí. Vegna heimferðar þeirra síðla dags föstudaginn 29.
maí hefur skólaslitum verið frestað til þriðjudagsins 2. júní (strax eftir hvítasunnuhelgi). Þetta verður nánar auglýst fyrir nemendum og foreldrum þeirra.
Fjórar umsóknir bárust um auglýst starf þroskaþjálfa við skólann.
Verið er að vinna úr umsóknum og taka umsækjendur í viðtöl. Miðað er við að
ráða í stöðuna frá og með 1. ágúst.
Með góðri sumarkveðju, Kristín Sigurðardóttir skólastjóri
kristin@floahreppur.is , gsm 663-5720.

Aðalsafnaðarfundur Villingaholtskirkju
Aðalsafnaðarfundur Villingaholtskirkju verður haldinn fimmtudaginn 7. maí í
Þjórsárveri kl. 20:30.
Kirkjan okkar verður 100 ára eftir tvö ár og öll viljum við geta komið að henni
fínni og snyrtilegri. Alltaf er eitthvað sem þarf að bæta og laga t.d. þarf nú að
mála glugga og yfirdekkja bekki. Ræða þarf hvað við viljum gera í kirkjugarðinum, svo hann verði snyrtilegur og auðveldari í umhirðu. Hjá kirkjunni
er til orgelsjóður, hvað eigum við að gera með hann? Er tímabært að kaupa
hljóðfæri og hvernig? Hvað viljum við gera þegar kirkjan verður aldargömul?
Þetta og margt fleira langar okkur að ræða og hvetjum við fólk til að mæta og
láta sér málefni kirjunnar varða.
Sóknarnefnd.
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Apríl mánuður var fljótur að líða enda páskaleyfið í þeim mánuði. Maí
mánuður er að ganga í garð og margt á döfinni á þeim tíma.
Í vikunni 4.-8. maí verður vorskólavikan hjá skólahópnum okkar en með
þessari viku lýkur aðlögun barnanna að skólastarfinu. Á hausti komandi
fer svo hópurinn sem samanstendur af börnum sem fædd eru 2003 frá okkur í Flóaskóla í 1. bekk og verða þau vel undirbúin þar sem þau þekkja
skólann sinn vel eftir reglulegar heimsóknir í vetur. Lagður hefur verið
góður grunnur að lestranámi barnanna þar sem unnið hefur verið í markvissri málörvun daglega í vetur og hefur verið mikil og góða samvinna
milli leik-og grunnskólans.
Undirbúningur næsta skólaárs stendur nú sem hæst í leikskólanum og eru
nú þegar skráð 37 börn við skólann. Í júní fer ég í fæðingarorlof og leysir
Karen Viðarsdóttir aðstoðarleikskólastjóri mig af og Hallfríður Aðalsteinsdóttir leysir hana af sem aðstoðarleikskólastjóra næsta vetur.
Þann 12. maí förum við í lambaferð og síðan þann 27. maí verður
vorhátíðin árlega hjá okkur þar sem margar skemmtilegar uppákomur
verða eins og áður.
Við bíðum spennt eftir að fara að setja niður í grænmetisgarðinn okkar því
uppskeran í fyrra var með eindæmum góð.
Það er komin vorhugur í okkur í Krakkaborg og myndaðist mikil stemming þegar bálið var tendrað í glæsilega garðinum okkar í fyrsta sinn í
vor. Þá var sest út við bálstæði og grillað snørebrød í góða veðrinu.
Í lokin vil ég óska íbúum
Flóahrepps gleðilegs sumars.
Með bestu kveðjum,
Fanney H. Kristjánsdóttir, leikskólastjóri.
leikskoli@floahreppur.is,
sími 482-3085
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Frá Búnaðarfélagi Villingaholtshrepps:

Frá Umf. Vöku:

Aðalfundur félagsins var haldinn í Þjórsárveri 15. apríl sl. Helstu mál
fundarins voru þau að samþykkt voru ný lög fyrir félagið. Einnig var
samþykkt að styrkja Flóaskóla vegna unglingadeildar sem tekur til starfa í
haust.
Félagið hefur gerst aðili að nýstofnuðu félagi, Skarna ehf., sem
stofnað var um rekstur Samson mykjutanks með niðurfellingarbúnaði.
Hluthafar félagsins eru:
Búnaðarfélag Hraungerðishrepps
Búnaðarfélag Villingaholtshrepps
Búnaðarfélag Skeiðahrepps
Búnaðarfélag Stokkseyrarhrepps
Jötunn Vélar
Túnfang, sem sér um notkun tækisins.
Tækið sem ræðir um er gríðarlega öflugur 20 m3 mykjutankur sem
áföstum áfyllibúnaði sem fyllir tankinn á innan við 2 mínútum. Aftan í
tankinn er síðan settur ýmist slöngudreifibúnaður sem leggur mykjuna niður
að jörðu eða niðurfellingarbúnaður sem fellir mykjuna niður í svörðinn
nákvæmlega í því magni sem viðskiptavinurinn óskar eftir. Algeng afköst
tækisins við niðurfellingu eru á bilinu 40-50 m3 á klukkustund.
Allar frekari upplýsingar um tækið og möguleika á leigu þess veita
starfsmenn Túnfangs, Davíð Ingvason, s 898-9154 og Sigurður Ágústsson
s 894-1130.

Vorfundur
Vorfundur Vöku verður haldinn sunnudagskvöldið 24. maí í Þjórsárveri.
Hefðbundin stjórnarstörf og skemmtilegar umræður um starfið. Allir velkomnir.

Tækjalisti félagsins
Þessi tæki eru staðsett á Hurðarbaki, s 695695-0814/4860814/486-3317
Pinnatætari
Þvottatæki
Plógur
Valtari
Skítadreifari
Staurabor
Loftpressa
Þessi tæki eru staðsett í SyðriSyðri-Gróf, s 846846-3411/4863411/486-3430
Hnífaherfi
Haughræra
Fjaðraherfi
Tætari
Plógur
Haugsuga
Þessi tæki eru staðsett í Forsæti IV, s 862862-7532/4867532/486-3312
Málningarsprauta
Flaghefill
Hagasláttuvél
Sturtuvagn
Stjórnin.
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Fjör í Flóa
Ungmennafélagið Vaka ætlar að standa fyrir fjörlegri fjölskylduskemmtun á
Fjöri í Flóa. Skemmtunin verður með líku sniði og síðasta ár, kveikt verður í
grillkolum við Þjórsárver og geta gestir tekið með sér eitthvað gott í grillið.
Eftir að allir eru orðnir saddir og sælir verður efnt til reiptogskeppni þar sem
hraustir Flóamenn og konur keppa sín á milli í þessari gömlu og góðu
keppnisíþrótt.
Reglur reiptogskeppninnar eru sem hér segir:
1. Reiptogskeppni skal haldin milli tveggja liða. Það lið sem fyrr vinnur tvær
keppnir er sigurvegari.
2. Hvort lið skal skipað 8 einstaklingum. Þar af a.m.k. 2 konur.
3. Í hverju liði þurfa að vera a.m.k. 2 einstaklingar úr “gömlu hreppunum“
Gaulverjabæjarhrepp, Hraungerðishrepp og Villingaholtshrepp.
4. Stjórn Umf. Vöku tilnefnir 2 höfðingja. Þeir eru í forsvari fyrir sitt lið og
bera ábyrgð á því að manna sitt lið. Æskilegt er að höfðingjar reyni að halda
því leyndu hverjir liðsmenn þeirra eru.
5. Liðsmenn þurfa að eiga lögheimili og fasta búsetu í Flóahrepp.
6. Stjórn Umf. Vöku tilnefnir dómara keppninnar.
7. Sigurvegarar keppninnar bera titilinn “Hreystimenni Flóahrepps” í eitt ár
og fá að auki verðlaunagrip til eignar.
Innan skamms verða höfðingjar valdir og fara þeir svo fljótlega að vinna að
því að fá til liðs við sig efnilega reiptogskappa. Nú er því um að gera að fara
og æfa sig og láta það svo berast að maður sé í geysilegu formi☺
Vonandi sjáumst við sem flest, skemmtunin verður nánar auglýst síðar.
Ungmennafélagið Vaka

Páskahret – Mynddiskur
Ungmennafélögin hafa til sölu upptöku af leikritinu Páskahreti á mynddiski. Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband við Hallfríði í Lyngholti í gegnum tölvupóst lyngh@emax.is eða í síma 845-9719 fyrir 15.
maí og panta eintak. Hver mynddiskur kostar 1000 kr.
Athugið að ekki verður hægt að panta eintak eftir 15. maí.
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Víðavangshlaup Umf. Vöku
Haldið á Þjórsárbökkum sumardaginn fyrsta 2009
1. Haraldur Einarsson

5:32 m
2. Jón Örn Albertsson
5:42 3. Jóhann Jónsson
6:20 4. Halldór Bjarnason
7:03 5. Sveinn Orri Einarsson 7:07 6. Erlingur Snær Loftsson 7:23 7. Arnar Einarsson
7:37 8. Unnur Bjarkadóttir
7:52 9. Þórunn Elva Bjarkadóttir 7:54 10. Jón Þór Pálsson
8:03 11. Þorgils Kári Sigurðsson 8:10 12. Guðrún Inga Helgadóttir 8:17 13. Víkingur Freyr Erlingsson8:23 14. Ægir Atlason
8:30 15. Matthildur Guðmundsd. 8:32 16. Laufey Einarsdóttir
8:34 17. Ásrún Halla Loftsdóttir 8:39 18. Hanna Einarsdóttir
8:54 19. Sigmar Örn Aðalsteins. 9:11 20. Hlynur Logi Erlingsson 9:17 21. Ýmir Atlason
9:37 22. Jóann Páll Smárason
10:32 23. Ólafur Týr Stefánsson 10:38 24. Sigurður J. Bogans
11:18 25. Elvar Elí Hallgrímsdóttir 11:48 26. Sæþór Atlason
13:14 27. Sigurbjörg Eva Ernudóttir 13:15 28. Elías Þráinsson
13:16 29. Erna Jóhannesdóttir
13:17 30. Soffía Náttsól Andradóttir 13:42 31. Hulda Kristjánsdóttir
13:42 -

32. Elín Bjarnveig Sveinsd. 13:50 33. Unnsteinn Reynisson
14:12 34. Kristján Gestsson
14:17 35. Anna Guðbergsdóttir
14:17 36. Kristín Stefánsdóttir
14:25 37. Bryndís Ólafsdóttir
14:32 38. Elizabeth Karen Bogans 14:52 39. Kristín Sigurðardóttir
14:52 40. Martha Brynjólfsdóttir
14:57 41. Kolbrún Katla Jónsdóttir 15:08 42. Hjalti Geir Jónsson
15:23 43. Jón Valgeir Geirsson
15:23 44. Hallfríður Ó. Aðalsteinsd. 15:25 45. Kristín Tómasdóttir
15:39 46. Ólöf Vala Heimisdóttir
17:52 47. Sigrún Helgadóttir
17:53 48. Pétur Þór Brynjólfsson 18:04 49. Heinz Jóhann Brynjólfs. 18:09 50. Pia Schmauder
18:09 51. Jón Finnur Ólafsson
18:47 52. Bjarnfríður L. Guðsteinsd.18:47 53. Embla María Böðvarsd. 19:07 54. Alda Agnes Sveinsdóttir 19:08 55. Sveinn Þórarinsson
19:19 56. Sigurjón Reynisson
19:41 57. Fanney Ólafsdóttir
19:41 58. Eiríkur Árnason
19:47 59. Sólveig Þórðardóttir
19:47 60. Aldís Tanja Söndrudóttir 20:03 61. Sandra Dís Sigurðarsóttir20:03 62. Aðalsteinn Sveinsson
20:03 -

Frá Kvenfélagi Gaulverjabæjarhrepps.
Til stendur að setja öll eldri skjöl kvenfélagsins á Héraðsskjalasafnið á Selfossi. Stjórnarkonur telja sig vera með mestallt af þeim skjölum og bókum sem
tilheyra félaginu, en ef eitthvað skyldi leynast annarsstaðar, vinsamlega komið
því til einhverra af stjórnarkonum kvenfélagsins, Margrétar á S-Velli, Guðrúnar í
Hólshúsum eða Guðbjargar í Vorsabæjarhjáleigu.
Flóamarkaður.
Kvenfélagið ætlar að standa fyrir flóamarkaði í Félagslundi á Fjöri í Flóa. Það
sem einum finnst vera fyrir sér eða hreinlega bara drasl, getur öðrum fundist
vera mikil verðmæti. Því auglýsum við nú eftir dóti á markaðinn, það getur verið
nánast hvað sem er, t.d. föt, bæði á börn og fullorðna, eldhúsdót, minni húsgögn,
skrautmunir, bækur, dvd-og videómyndir, leikföng og púsl eða önnur spil sem
allir á bænum eru kannski orðnir leiðir á að spila. Skilyrði er að allt sem sett er á
markaðinn sé bæði heilt og hreint, öðruvísi verður ekki tekið við því. Ágóðinn af
þessari sölu mun renna til líknarmála. Það verður svo auglýst í næstu Áveitu
hvenær tekið er á móti dótinu.
Samhliða flóamarkaði verður kvenfélagið með basar, og handverksbásar verða
fyrir þá sem vilja selja eigið handverk eða list, af hvaða tagi sem er. Áhugasamir
snúi sér til stjórnarkvenna félagsins.
Sumarið .
Kvenfélagið vill vekja athygli á því, að það tekur ekki að sér matar-eða kaffisölu
í sumar, frá 20. júní-20. ágúst. Þetta á ekki við um erfikaffi.

Tiltekt-útplöntun-kleinukaffi
Laugardaginn 23. maí næstkomandi kl. 13:00 ætlum við að hittast í
Timburhólum og taka til og planta fleiri plöntum í nýrri reitinn og eins stendur
til að laga grillstaðinn. Okkur vantar áhugasamt fólk á öllum aldri til að aðstoða
okkur í að halda þessum sælureit sveitarinnar snyrtilegum og aðlaðandi, á eftir
tiltekt verður svo boðið upp á djús, kaffi og kleinur.
Með von um að sem flestir geti séð af smá tíma og verið með okkur í skóginum.
Stjórn skógræktardeildarinnar.
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Flóðgáttin

Fréttir frá Kvenfélagi Villingaholtshrepps:

Ólafur Sigurjónsson í Forsæti hefur starfið lengi við trésmíðar en Ólafur
er líka hagur vísnasmiður og sendi hann inn þrjár stökur í Flóðgáttina að
þessu sinni og við gefum honum orðið:

Skírnarkjólasýning á Fjöri í Flóa
Í tengslum við Fjör í Flóa stendur til að hafa sýningu í Þjórsárveri á
handunnum skírnarkjólum, ungbarnateppum og öðru því sem tilheyrir
skírninni. Það er von okkar að hægt verði að gera sýninguna fallega og
fjölbreytta, og nú leitum við til ykkar sveitungar góðir að leggja okkur
lið og láta okkur vita um slíka muni sem gætu sómt sér vel á sýningunni.
Nánari upplýsingar hjá, Önnu Fíu 483-3570, Valgerði 863-9557 eða
Kristínu 486-3317.

Mér varð að orði eftir lestur á fyrsta þætti.
Um Flóann lágan flæða enn,
fögur ljóð og staka.
Í Gerðum reyna góðir menn,
glímuna að taka.
Vandaðu þínar vísur Geir ,
veldu hverja línu .
Annars les ég ekki meir ,
orð í blaði þínu.

Svo er það vorið og fjallasýn í Flóa sem fær mann til að hugsa um það
hvað við erum rík, þrátt fyrir kreppu og vandræði af mannavöldum.
Með austurfjöllin fagurblá,
og fuglasöng á vori.
Í Flóa sjáum fegurð þá,
fögnum létt í spori.

Flóamarkaður á Fjöri í Flóa
Kvenfélag Villingaholtshrepps ætlar einnig að standa fyrir flóamarkaði.
Nú fer
tími tiltektar í hönd, er þá ekki upplagt að líta í geymsluna og sjá hvort
þar séu
hlutir sem þú vilt losna við en gætu orðið dýrgripir í höndum nýrra
eigenda.
Allur ágóði mun renna óskiptur til góðgerðamála.
Þið sem viljið gefa muni í þetta verkefni getið komið þeim í eldhúsið í
Þjórsárveri frá mánudegi 25. maí til fimmtudags 28. maí frá klukkan 9–
12.
Anna Fía, 483-3570, Didda 486-3404 og Dísa 486-3324.
Fréttir af aðalfundi
Aðalfundur kvenfélagsins var haldinn í Þjórsárveri 7. mars s.l.

Gleðilegt sumar sveitungar allir og lesendur
Ólafur Forsæti
Umsjónarmaður þakka Ólafur kærlega fyrir sitt framlag en Flóðgáttin er
sem fyrr opin fyrir yrkingar lesenda.
Stefán Geirsson
stegeir@hotmail.com
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Að venju voru reikningar félagsins lagðir fram og samþykktir. Úr stjórn
átti að ganga ritari en gaf hún kost á sér aftur og var samþykkt, þannig
að stjórn félagsins er óbreytt, þ.e. Valgerður á Mjósyndi er formaður,
Lilja á Urriðafossi er gjaldkeri og Sólveig á Skúfslæk er ritari.
Skemmtinefnd er nú skipuð þannig: Eydís í Kolsholti, Fanney á
Hurðarbaki, Elín Bjarnveig í Egilsstaðakoti, Christiana á Egilsstöðum,
Hulda á Skálateig, og Þorbjörg á Selfossi. Fulltrúi á SSK þing var kosin
Sólveig á Skúfslæk, endurskoðandi er Kristín á Hurðarbaki, Aðalheiður
í Ferjunesi er fulltrúi í eldri borgara nefnd.
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Önnur mál: Halla í Kolsholti hefur farið í gegnum skjöl félagsins frá
1941-2000 og hefur hún komið þeim í varðveislu hjá Héraðsskjalasafni
Árnesinga og voru Höllu færðar alúðarþakkir fyrir gott starf.
Komin er ný uppþvottavél í Þjórsárver og er það hið besta mál, gamla
vélin var seld á sanngjörnu verði, og andvirðið notað til kaupa á hlutum
sem okkur finnst vanta í eldhúsið. Aðalheiður í Vatnsholti sagði frá
skipulagningu á Fjöri í Flóa sem haldið verður fyrstu helgina í júní og
verður fyrirkomulagið með svipuðu sniði og í fyrra, þ.e veitingasala
báða dagana, sýning verður í anddyri, flóamarkaður á loftinu o.fl.
Skipuleggjendur verða þær Anna Fía í Skálatjörn, Valgerður á
Mjósyndi, Kristín á Hurðarbaki og Aðalheiður í Kolsholti. Til sýnis var
hátíðarfáni félagsins sem Jóhannes í BrosBolum gaf okkur, einnig gaf
hann okkur nokkra nýja borðfána. Þetta er mjög höfðingleg gjöf og í
þakklætisskyni verður honum og fjölskyldu hans boðið að koma til
okkar á Fjör í Flóa og að þiggja veitingar. Höllu í Kolsholti var afhentur
fyrsti nýi fáninn en hún er höfundur hans, en litnum í fánanum hefur
verið breytt að hennar ósk. Ákveðið var að halda félagsmálanámskeið,
en vegna tímaleysis verður því frestað til haustsins. Ákveðið að fara í
leikhús og sjá Hart í bak. Samþykkt var að kaupa hægindastóla og gefa
á Ljósheima.
Keyptur var rafmagns hægindastóll og gefinn á Ljósheima, en fyrr í
vetur höfðum við gefið hægindastól á Fossheima. Elfa Kristinsdóttir í
Vatnsholti sótti um inngöngu í félagið og var því tekið fagnandi og hún
boðin velkomin.
Hulda á Skálateig ætlar að bjóða í opið hús hjá sér.
Að venju verður vorfundurinn haldinn í júní en hefur ekki verið
tímasettur enn.
Sólveig Þórðardóttir

Ritari

Opið hús
Hulda í Skálateigi býður í opið hús fimmtudagskvöldið 14. maí n.k. frá
kl. 20:30. Munið eftir bakkelsinu og góða skapinu. Tilvalinn vettvangur
til að ræða um vorverkin, komandi sumar og svo auðvitað allt sem okkur dettur í hug.
Með von um að sjá sem flestar.
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Frá Hrossaræktardeild Villingaholtshrepps sumarið 2009
Glæsifolinn Dökkvi IS2006186183 frá Bakkakoti verður til afnota í Yrpholtsgirðingunni í sumar frá júníbyrjun. Dökkvi er undan IS1997186541 Rökkva
frá Hárlaugsstöðum og IS1999284192 Rán frá Bakkakoti. Dökkvi vann ungfolasýningarnar á Hellu og í Ölfushöllinni.
Folaltollur undir Dökkva er 15.000 + girðingargjald og sónarskoðun.
Einnig verður IS2001165890 Kaspar frá Kommu til afnota í Yrpholtsgirðingunni strax að loknu Fjórðungsmóti í sumar. Kaspar er undan IS1988165895
Gust frá Hóli og IS1992265890 Kjarnorku frá Kommu. Kaspar hefur hlotið
8,13 fyrir byggingu og 8,38 fyrir hæfileika, þar af þrjár 9 fyrir tölt, vilja og
geðslag, fegurð í reið og 9,5 fyrir brokk.
Nánari upplýsingar og pantanir í síma:
Sigurður Kolsholti 695-4332 og 486-3332
Erling Vatnsholti 892-0373 og 486-3404
Erling Skálatjörn 898-8779 og 483-3570.

Stafgöngunámskeið
Ákveðið hefur verið að halda fimm vikna stafgöngunámskeið. Við byrjuð
8.júní og æfum mánudags- og fimmtudagskvöld kl. 20:30.
Stafganga er auðlæranleg iðkun sem hægt er að stunda hvar og hvenær sem er.
Stafganga er ganga með sérhannaða stafi og er áhrifarík leið til heilsuræktar
sem hentar jafnt ungum sem öldnum, hjartasjúklingum og keppnisfólki þar
sem allir geta farið á sínum hraða.
Stafganga þjálfar alla stærstu vöðva líkamans en fyrst og fremst þann vöðva
sem er mikilvægastur - hjartað.
Með því að nota stafi við gönguna virkjast vöðvar efri hluta líkamans meira
en í venjulegri göngu og það losnar um spennu í efri hluta líkamans s.s. í hálsi
og herðum. Ekkert aukaálag er á hné, ökkla eða hrygg. Þú þjálfar liðina í að
þola álag án þess að leggja of mikið á þá.
Aðferðir til að halda líkamanum í góðu formi eru margar en þær henta okkur
misvel. Ganga er okkur öllum eðlileg og því rösklegar sem gengið er, því
fleiri hitaeiningum er brennt. Ef þig langar til að losna við nokkur kíló er gott
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til þess að vita að rannsóknir hafa leitt í ljós að brennslan getur verið 20% meiri
en í venjulegri göngu og stafgangan styrkir líkamann að auki allt að 40% meira
en venjuleg ganga. Því er stafganga einföld og áhrifarík aðferð til að komast í
gott form.
Hægt er að fá nánari upplýsingar og skrá sig á námskeiðið í síma 848-8079
(Ingibjörg) Stafgangan verður kynnt betur á Fjör í Flóa laugardaginn 6.júní þar
sem skráning verður einnig tekin niður.
Ingibjörg Markúsdóttir íþróttafræðinemi og stafgönguþjálfari.

Frá Kvenfélagi Hraungerðishrepps
Fundarboð
Vorfundur Kvenfélags Hraungerðishrepps verður í Þingborg
þriðjudaginn 26.maí kl.20:30. Merkið við daginn á dagatalinu eða setjið í
dagbók símans,svo það gleymist ekki.
Stjórnin
Kaffikonur: Guðrún,Margrét Einars,Margrét Kristins,Helga Sigurðar og
Þórunn.
Herbergiskvöld
Konur í Kvenfélagi Hraungerðishrepps athugið. Við ætlum að hittast í
herberginu okkar þriðjudagskvöldið 12. maí kl 20:30. Halla í Reykjaseli mætir
til að kenna þeim sem vilja að prjóna ungbarnaskó.Hinar taka með sér það sem
þær eru með á prjónunum eða koma til að fylgjast með og spjalla. Hittumst
hressar og kátar.
Stjórnin

Kvenfélagskonur athugið!
3 félaga kvöldvaka Kvenfélaganna í Flóahreppi verður haldin í
Þingborg miðvikudaginn 6. maí kl 20:30. Mætum hressar og kátar.
Skemmtinefnd Kvenfélags Hraungerðishrepps

Glímufréttir
Bikarglíma Samhygðar 2009
Bikarglíma Samhygðar var haldin í 22. skipti í Félagslundi mánudagskvöldið 27. apríl
2009. Bikarglíma Samhygðar fór fyrst fram 1988 og hefur hún verið haldin árlega síðan
þá. Að þessu sinni voru keppendur 13 talsins frá ungmennafélögunum Samhygð, Baldri
og Vöku en þeir höfðu æft glímu af kappi um veturinn undir öruggri handleiðslu Stefáns
Geirssonar glímukappa. Yfirdómari var Ólafur Oddur Sigurðsson. Stefán Geirsson sá um
glímustjórn og ritun.
Stefán Geirsson þakkaði krökkunum fyrir veturinn og lagði áherslu á að æfingin skapar
meistarann og minnti á Unglingalandsmót á Sauðárkróki um verslunarmannahelgina.
Strákar,
1.Þorgils Kári Sigurðarson
2.Viðar Janus Helgason
3.Ægir Atlason
4.Adam Smári Ólafsson
5.Sigurgeir Daníel Steinarss.
6.Magnús Freyr Bárðarson
7.Jón Gunnþór Þorsteinsson

Félag
Vöku
Samh
Samh
Samh
Samh
Samh
Samh

Stúlkur yngri flokkur
1. Guðrún Inga Helgadóttir
2. Helga Leifsdóttir
3. Hanna Ólafsdóttir

Félag
Vöku
Samh
Baldur

Stúlkur eldri flokkur
1. Marín Laufey Davíðsdóttir
2.-3. Ingveldur Þorsteinsdóttir
2.-3. Ásrún Halla Loftsdóttir

1 2 3 4 5 6 7
x 1 ½ 1 1 1 1
0 x ½ ½ 1 1 1
½ ½ x ½ 1 ½ ½
0 ½ ½ x 0 1 1
0 0 0 1 x 1 ½
0 0 ½ 0 0 x 1
0 0 ½ 0 ½ 0 x

Félag
Samh
Samh
Vöku

2
1
x
0

3
1
1
x

1
x
0
0

2 3
1 1
x ½
½ x

Vinn.
2
1
0
Vinn.
2
0,5+0,5
0,5+0,5

Grunnskólamót Íslands
Fór fram í Iðu á Selfossi 18. apríl. Fjórir grunnskólameistaratitlar unnust af æfingahóp
Samhygðar. Úrslit urður eftirfarandi:
5. bekkur stráka 10 keppendur
1. Þorgils Kári Sigurðsson
Flóaskóla
4. Jón Gunnþór Þorsteinsson
Flóaskóla
6.-7. Magnús Freyr Bárðarson
Flóaskóla
6. bekkur stráka 8 keppendur
4. Viðar Janus Helgason
Flóaskóla
6. Adam Smári Ólafsson
Austurbæjarskóli
7.-8. Sigurgeir Daníel Steinars.
Vallaskóli
5. bekkur stúlkna 3 keppendur
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1
x
0
0

Vinn.
5,5
4
3,5
3
2,5
1,5
1
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Grunnskólameistari

3. Hanna Ólafsdóttir
Flóaskóla
6. bekkur stúlkna 2 keppendur
1. Guðrún Inga Leifsdóttir
Flóaskóla
2. Helga Leifsdóttir
Flóaskóla

Þingborgarmótið
Grunnskólameistari

Þingborgarmótið var haldið 1. maí í Þingborg. Þar áttust við lið Umf. Baldurs, Umf.
Vöku, Umf. Samhygðar og Umf. Skeiðamanna. Mótið tókst í alla staði mjög vel og
skemmtu börn og fullorðin sér hið besta. Hér að neðan má sjá úrslitin af mótinu.

8. bekkur stúlkna 4 keppendur
1. Marín Laufey Davíðsdóttir
Vallaskóla

Grunnskólameistari

Hnokkar 10 ára og yngri

9. bekkur stúlkna 3 keppendur
1. Ingveldur Þorsteinsdóttir
Vallaskóla

Grunnskólameistari

Langstökk

Sveitaglíma Íslands 16 ára og yngri
Sama dag og grunnskólamótið fór fram sveitaglíma Íslands 16 ára og yngri. Sveitirnar
eru skipaðar þremur keppendum auka varamanna og keppt var með útsláttarfyrirkomulagi. Flestir krakkarnir sem kepptu á grunnskólamótinu kepptu einnig á sveitaglímunni
auk þess sem einhverjir bættust við. Árangur okkar fólks verð eftirfarandi:
Strákar 11-12 ára 4 sveitir
HSK-A sveit hafnaði í 2. sæti. Hana skipuðu ásamt fleirum:
Viðar Janus Helgason
Samhygð
Adam Smári Ólafsson
Samhygð
Sigurgeir Daníel Steinarsson
Samhygð
HSK-B sveit náði 3. sæti en í henni voru af okkar liði:
Þorgils Kári Sigurðsson
Vöku
Jón Gunnþór Þorsteinsson
Samhygð
Magnús Freyr Bárðarson
Samhygð
Stúlkur 13-14 ára 4 sveitir
Í þessum flokki sigraði sveit HSK eftir hörkukeppni. Þrír af fimm liðsmönnum hennar
komu úr okkar hópi.
Marín Laufey Davíðsdóttir
Samhygð
Ásrún Halla Loftsdóttir
Vöku
Margrét Ýr Bárðardóttir
Samhygð

Messur í Hraungerðisprestakalli
3. maí, messa í Hraungerðiskirkju kl. 13:30
10. maí, messa í Villingaholtskirkju kl. 13:30
Hvítasunnudagur 31. maí, fermingarguðsþjónusta í Hraungerðiskirkju kl.
13:30.
Annar í hvítasunnu 1. júní, hátíðarguðsþjónusta í Villingaholtskirkju kl.
13:30.
Sóknarprestur.

19

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.

Hannes Höskuldsson
Sigurður J. Bogans
Hólmar Höskuldsson
Stefán Narfi Bjarnason
Hlynur Þór Róbertsson
Þórarinn Guðni Helgason
Dagur Fannar Einarsson
Matthías Bjarnason
Sigurður Arnar Leifsson
Árni Már Ólafsson
Ágúst Gísli Heimisson
Brynjar Jón Brynjarsson
Pétur Þór Brynjólfsson

Umf. Baldur
Umf. Vaka
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Samhygð
Umf. Vaka
Umf. Skeið
Umf. Skeið
Umf. Samhygð
Umf. Baldur
Umf Samhygð
Umf. Vaka

1,86 m
1,75 m
1,70 m
1,62 m
1,57 m
1,41 m
1,40 m
1,38 m
1,35 m
1,31 m
1,30 m
1,24 m
0,98 m

Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Skeið
Umf. Skeið
Umf. Samhygð
Umf. Vaka
Umf. Samhygð
Umf Samhygð
Umf. Vaka
Umf. Samhygð
Umf. Vaka
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur

6,78 m
6,59 m
5,54 m
5,34 m
5,07 m
5,00 m
4,99 m
4,79 m
3,96 m
3,85 m
3,55 m
3,21 m
3,13 m
2,10 m
0,39 m

Umf. Baldur
Umf. Baldur

1,72 m
1,69 m

Kúluvarp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

Hólmar Höskuldsson
Hannes Höskuldsson
Stefán Narfi Bjarnason
Sigurður Arnar Leifsson
Matthías Bjarnason
Árni Már Ólafsson
Sigurður J. Bogans
Þórarinn Guðni Helgason
Brynjar Jón Brynjarsson
Pétur Þór Brynjólfsson
Ármann Baldur Bragason
Dagur Fannar Einarsson
Hlynur Þór Róbertsson
Ágúst Gísli Heimisson
Hjálmar Vilhelm Rúnarsson

Hnátur 10 ára og yngri

Langstökk
1.
2.

Eyrún Gautadóttir
Sunna Skeggjadóttir
20

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Viðja Ágústsdóttir
Arndís María Ingólfsdóttir
Ásta Sól Stefánsdóttir
Bríet Auður Baldursdóttir
Agnes Björg Birgisdóttir
Marta Brynjólfsdóttir
Elizabeth Bogans
Lára Bjarnadóttir

Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Vaka
Umf. Vaka
Umf. Skeið

1,41 m
1,22 m
1,18 m
1,18 m
1,15 m
1,09 m
1,08 m
0,77 m

Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Vaka
Umf. Skeið
Umf. Vaka

6,41 m
4,91 m
3,86 m
3,61 m
3,15 m
2,58 m
2,12 m
1,70 m
1,52 m
1,40 m

Kúluvarp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sunna Skeggjadóttir
Eyrún Gautadóttir
Bríet Auður Baldursdóttir
Agnes Björg Birgisdóttir
Viðja Ágústsdóttir
Ásta Sól Stefánsdóttir
Arndís María Ingólfsdóttir
Marta Brynjólfsdóttir
Lára Bjarnadóttir
Elizabeth Bogans

Jón Þór Pálsson
Jóann Páll Smárason
Viðar Janus Helgason

Guðrún Inga Helgadóttir
Hanna Kristín Ólafsdóttir

Umf. Vaka
Umf. Baldur
Umf. Baldur

1,20 m
1,00 m
0,90 m

Umf. Vaka
Umf. Baldur

9,18 m
5,06 m

Umf. Vaka
Umf. Vaka

1,25 m
1,20 m

Umf. Vaka
Umf. Vaka
Umf. Baldur

2,00 m
1,76 m
1,12 m

Umf. Vaka
Umf. Baldur

5,51 m
4,16 m

Umf. Vaka
Umf. Vaka
Umf. Baldur

7,36 m
6,63 m
3,41 m

Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur

1,25 m
1,20 m
1,10 m
1,10 m

Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur

1,94 m
1,93 m
1,93 m
1,84 m
1,83 m

Piltar 13 -14 ára
Hástökk
1.
2.

Sveinn Orri Einarsson
Arnar Einarsson

Langstökk
1.
2.
3.

Arnar Einarsson
Sveinn Orri Einarsson
Hafsteinn Óskar Kjartansson

Viðar Janus Helgason
Jón Þór Pálsson
Jóann Páll Smárason

Jón Þór Pálsson
Jón Gunnþór Þorsteinsson
Viðar Janus Helgason
Jóann Páll Smárason

Kúluvarp

Umf. Samhygð
Umf. Vaka
Umf. Vaka

1,15 m
1,15 m
1,10 m

Telpur 13 -14 ára

Umf. Vaka
Umf. Samhygð
Umf. Samhygð
Umf. Vaka

8,02 m
7,40 m
6,49 m
5,81 m

Stelpur 11. – 12. ára

Langstökk
Guðrún Inga Helgadóttir
Hanna Kristín Ólafsdóttir

Umf. Vaka
Umf. Baldur
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Arnar Einarsson
Hafsteinn Óskar Kjartansson

1,82 m
1,71 m
1,62 m

Kúluvarp

1.
2.

1.
2.

Umf. Vaka
Umf. Vaka
Umf. Samhygð

Hástökk

1.
2.
3.
4.

Guðrún Inga Helgadóttir
Eyrún Gautadóttir
Hanna Kristín Ólafsdóttir

Kúluvarp

1.
2.

Langstökk

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Þrístökk

Strákar 11. – 12. ára

1.
2.
3.

Hástökk

1,90 m
1,37 m

1.
2.
3.

Sveinn Orri Einarsson
Arnar Einarsson
Hafsteinn Óskar Kjartansson

Hástökk
1.
2.
3.
4.

Hjördís Björg Viðjudóttir
Gunnhildur Gísladóttir
Margrét H. Steindórsdóttir
Harpa Almarsdóttir

Langstökk
1.
2.
3.
4.
5.

Gunnhildur Gísladóttir
Birgitta K. Bjarnadóttir
Margrét H. Steindórsdóttir
Hjördís Björg Viðjudóttir
Harpa Almarsdóttir
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Þrístökk
1.
2.
3.
4.
5.

Gunnhildur Gísladóttir
Birgitta K. Bjarnadóttir
Hjördís Björg Viðjudóttir
Harpa Almarsdóttir
Margrét H. Steindórsdóttir

Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur

6,11 m
5,49 m
5,47 m
5,03 m
4,92 m

Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur
Umf. Baldur

6,87 m
6,35 m
5,62 m
5,13 m
4,77 m

Kúluvarp
1.
2.
3.
4.
5.

Gunnhildur Gísladóttir
Hjördís Björg Viðjudóttir
Harpa Almarsdóttir
Margrét H. Steindórsdóttir
Birgitta K. Bjarnadóttir

Sveinar 15.– 16 ára
Þrístökk
1.

Guðmundur Bjarnason

Umf. Baldur

4,35 m

Umf. Baldur

1,81 m

Umf. Baldur

8,75 m

Umf. Baldur

4,72 m

Umf. Baldur

1,65 m

Umf. Baldur

1,05 m

Umf. Baldur

6,73 m

Langstökk
1.

Guðmundur Bjarnason

Kúluvarp
1.

Guðmundur Bjarnason

Meyjar 15 – 16 ára
Þrístökk
1. Iðunn Sigurðardóttir

Langstökk
1. Iðunn Sigurðardóttir

Hástökk
1. Iðunn Sigurðardóttir

Kúluvarp
1. Iðunn Sigurðardóttir

Tökum að okkur allar gerðir mannvirkja.
Nýsmíði, viðhald, breytingar.
Erum með traktors- og beltagröfu.

Kríutangi ehf.
Vorsabæ
Stefán Helgason Húsasmíðameistari
S:893-4933
Dagskrá mánaðarins
Messa í Hraungerðiskirkju
Æfing eldri
Æfing yngri
Kvenfélagakvöldvaka í Þingborg
Aðalsafnaðarfundur Villingaholtskirkju
Messa í Villingaholtskirkju
Æfing eldri
Herbergiskvöld Kvf. Hraungerðishrepps
Æfing yngri
Íbúafundur um skólamál og staðardagskrá
Opið hús hjá Kvenfélagi Villingaholtshrepps
Æfing eldri
Skráning á leikjanámskeið
Æfing yngri
Vorfundur Umf. Baldurs
Tiltekt í Timburhólum
Vorfundur Umf. Vöku
Grill og úteiðatúr í Einbúa
Æfing eldri
Vorfundur Kvf. Hraungerðishrepps
Æfing yngri
Fermingarmessa í Gaulverjabæjarkirkju kl 11
Fermingarguðsþjónusta í Hraungerðiskirkju
Hátíðarguðsþjónusta í Villingaholtskirkju

Úrslit
Umf. Baldur
Umf. Vaka
Umf. Samhygð
Umf. Skeið

226 stig
92 stig
21 stig
5 stig
23

24

3. maí
5. maí
6. maí
6. maí
7. maí
10. maí
12. maí
12. maí
13. maí
13. maí
14. maí
19. maí
20. maí
20. maí
20. maí
23. maí
24. maí
24. maí
26. maí
26. maí
27. maí
31. maí
31. maí
1. júní

