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Kjartan Lárusson fær
heiðursviðurkenningu í USA
Alþjóðlegu fangbragðasamtökin The Eastern U.S.A.
International Martial Arts Association héldu ársþing sitt á
d ö g u n u m
í
B a n d a r í k j u n u m .
Þingið sóttu nokkrir Íslendingar og hlutu þeir viðurkenningu
fyrir mikil störf að glímumálum og fangbrögðum. Þeirra á meðal
var Kjartan Lárusson glímufrömuður á Laugarvatni, en hann
hlaut viðurkenninguna "Silver Anniversary Achievement" fyrir
mikil og farsæl störf að glímu og sem glímudómari í áraraðir.
Þá var haldin áhrifamikil kynning og fyrirlestur um glímu fyrir
fullu húsi fagfólks á sviði fangbragða sem lýsti aðdáun á tækni
og fegurð íþróttarinnar en jafnframt áhuga fyrir frekari vitneskju
um sögulega þróun hennar. (www.glima.is)

Formannaskipti hjá UMFÍ á
Þingvöllum
Helga Guðjónsdóttir aðstoðarskólastýra
grunnskóla Hveragerðis og varaformaður UMFÍ
sl. 6 ár, var einróma kjörin formaður UMFÍ á
þingi samtakanna á Þingvöllum 20.-21. október
sl. Helga tekur við af Birni B. Jónssyni sem
gegnt hefur formennslu í sex ár.
Sambandsþing UMFÍ var haldið 20. - 21. október
síðastliðinn á Þingvöllum. Dagskráin var með
hátíðarblæ þar sem UMFÍ fagnar 100 ára afmæli á
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þessu
ári. Þingsetning
var í Almannagjá
klukkan tíu á
laugardagsmorgni
í rigningu og smá
gjólu. Björn B.
Jónsson formaður
UMFÍ, forseti
Íslands herra
Ólafur Ragnar Grímsson og Ólafur Rafnsson forseti
ÍSÍ fluttu ávörp. Í lok setningarinnar sungu
viðstaddir lagið Ísland er land þitt með höfundi þess
Magnúsi Þór Sigmundssyni.
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Ritstjórn Laugdælings
Ritstjóri: Kári Jónsson
Umbrot: Kári Jónsson og
Lára Hreinsdóttir
Prófarkalestur: Lára Hreinsdóttir
Pistlar: Kjartan Lárusson, Helena
Traustadóttir, Óskar Þórðarson, Sigurjón
Mýrdal, Kristrún Sigurfinnsdóttir
Auglýsingar: Kári Jónsson og Kristrún
Sigurfinnsdóttir

Tilgangur og stefna
Laugdælings er að
flytja fréttir úr
starfi félagsins

Ágæti lesandi
Laugdælingur færir þér nú nokkrar fréttir úr starfi félagsins
eins og honum er ætlað að gera skv. lögum þess.
Formaðurinn er nú kominn úr “útlegðinni” í ríki Skota, en
sökum dugnaðar annarra stjórnarmanna tók víst enginn eftir
því að hann vantaði . Vil ég þakka Láru Hreinsdóttur
sérstaklega fyrir að hlaupa í skarðið fyrir mig meðan ég var í
burtu. Siggu Kjartans þakka ég einnig störf í þágu félagsins en
hún flutti í burtu um síðustu áramót og hætti þar með í stjórn.
Nú er starfið komið vel í gang eins og þið sjáið af þessum
fréttum enda langt liðið á haustið. Krakkarnir eru duglegir að
æfa íþróttirnar og kunna að meta það sem er í boði. Þeir eldri
fá líka sitt í gegnum körfu mfl. karla og blak kvenna og karla.
Guðrún Ásgeirs er með trimm fyrir fullorðna tvo eftirmiðdaga í
viku og konuleikfimi tvö kvöld. Karlatrimm er í höndum
formannsins tvö kvöld í viku einnig. Það er því nokkuð vel séð
fyrir hreyfiþörf íbúanna.
Samningur félagsins við sveitarstjórnina er nú að koma
foreldrum til góða þar sem gjaldskráin hefur verið lækkuð til
muna og aðeins greitt eitt lágmarks gjald óháð fjölda æfinga.

Samkaup-Strax færði félaginu 100 þús. að gjöf í tilefni af
opnun verslunarinnar hér á Laugarvatni. Voru þeir peningar
nýttir til að greiða niður æfingagjöld í barna og
unglingastarfinu.
Byggingafélag Laugarvatns og Gröfuþjónusta Sölva hafa
styrkt körfuboltalið karla í vetur með því að greiða
keppnisgjöld á Íslandsmótinu og með því að útvega
fjáröflunarleiðir. Að auki hefur Sölvi heitið styrkjum eftir
áramót til að halda liðinu við efnið.
Afmælisnefnd félagsins er farin að funda. Hefur hún lagt
niður fyrir sér þá stefnu að halda upp á 100 ára afmæli
félagsins allt starfsárið 2008. Verða allir viðburðir sem fram
fara í nafni félagsins jafnframt afmælisviðburðir, má þar nefna
þorrablótið 9. febrúar, íþróttamót 5. mars á afmælisdaginn
sjálfan og síðan í sumar s.s. á 17. júní. Einnig hefur komið til
tals að félagið bjóði íbúum og sumarhúsaeigendum fánastangir
til sölu ásamt þjóðfána og félagsfánanum. Þeim sem eiga
stangir nú þegar býðst félagsfáni.
Eitt er víst að framundan er viðburðaríkt og skemmtilegt ár
hér í Laugardalnum á 100 ára afmæli UMFL.
Íslandi allt, Kári Jónsson formaður

Frjálsar
Jóhann Erlingsson, Jakob Alf Arnarsson og Hreinn Heiðar
Jóhannsson kepptu í Silfurmóti ÍR í Laugardalnum 17. nóvember. Allir
bættu sig. Jóhann varpaði kúlunna 11,18 ( 5. sæti 13-14 ára) Jakob
stökk 1,55 í hástökki ( 3. sæti 13-14 ára) og Hreinn H fór yfir 1,70 í
hástökki ( 2. sæti 15-16 ára). AHO

Tromp fimmleikar
Esmeralda Aldís Canales, Hermann Ágúst Canalis og Anny Björk
Arnardóttir æfir reglulega trompfimmleika á Selfossi. þau kepptu siðast
í 2. þrepi í Vestmannaeyjum ( 3.nóv) og stóðu sig með prýði. Hermann
Á. komst tvisvar á pallinn, fékk brons á dýnu og silfur á hesti. Þau
Kepptu í hópfimmleikum um helgina í mjög mikilli stemningu. AHO

Vetraropnun
Sundlaug - þreksalur

Jólaopnun 2007
Lokað 21.-26. des.
Opið 27.-28. des kl. 06:30-16:00
og 29.-30. des kl. 13:00-16:00
Lokað 31. des.-1. jan. ‘08
Opnum aftur miðvikudaginn 2. jan. 2008
Kl. 06:30-8:00 og 17:00-20:00 virka daga.
Starfsfólk

Sundlaug

Þreksalur

Mánudaga – föstudaga kl: 17-20

Mánudaga – fimmtudaga kl:17-22

Laugardaga og sunnudaga kl: 13-17

Föstudaga kl:17-20
Laugardaga og sunnudaga kl:13-17
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Glímufréttir

Belt Wrestling
-73 kg flokkur karla
Meistaramót Íslands í glímu
Þar varð Hreinn Heiðar Jóhannsson fyrsti
Fyrsta umferðin í Meistaramóti Íslands í glímu
Íslandsmeistari Laugdæla í Belt Wrestling og
fór fram í íþróttahúsi Hagaskóla 27. október
2007. Laugdælir áttu tvo keppendur, Ólaf Odd Magnús Bjarki Snæbjörnsson varð þriðji í sama
Sigurðsson sem varð í þriðja sæti í opnum flokki flokki.
Hryggspenna
karla og í öðru sæti í -90 kg flokki. Hreinn
Þar varð Ólafur Oddur Sigurðsson annar í -90
Heiðar Jóhannsson varð annar í -80 kg flokki
kg flokkur karla og í -73 kg flokkur karla varð .
unglinga.
Hreinn Heiðar Jóhannsson í öðru sæti og
Judo
Magnús Bjarki Snæbjörnsson í þriðja í sama
Magnús Bjarki Snæbjörnsson keppti á sama
tíma í judomóti í glímuhúsi Ármanns í Reykjavík flokki.
Lausatök
og vann þar tvenn bronsverðlaun í sínum flokki
Í -73 kg flokki karla varð Hreinn Heiðar
og næsta flokki fyrir ofan.
Jóhannsson Íslandsmeistari og Magnús Bjarki
Íslandsmeistaramótið í Belt Wrestling,
Snæbjörnsson varð þar annar. Tvöfaldur
hryggspennu og lausatökum
Laugdælskur sigur í þessum flokki, til hamingju
Fyrsta Íslandsmeistaramótið í Belt Wrestling,
með þennan árangur drengir.
hryggspennu og lausatökum fór fram 28.
október 2007 í glímuhúsi Ármanns í Reykjavík. KL
Keppnin var skemmtileg og spennandi og var
gaman að fylgjast með mótinu.

UMF Hvöt 100 ára
Nágrannar okkar í Hvöt í
Grímsnes og Grafningshreppi
auk gamla Þingvallahr. eru 100
ára um þessar mundir. Í tilefni af
því héldu þeir heilmikið matarboð
fyrir félagsmenn sína og
sveitunga í félagsheimilinu Borg
laugardagskvöldið 24 nóv. Kári formaður
Laugdæla mætti þangað og færði félaginu
kveðju Laugdæla og stóran blómvönd.
Guðmundur Jóhannsson í Klausturhólum,

formaður Hvatar tók við kveðjunum og skoraði
á okkur að halda áfram þriggjafélagamótunum.
Félagið fékk margar kveðjur og gjafir, þar á
meðal var 1 milljón frá sveitarstjórn GOGG.
Hvöt er elsta starfandi félagið innan HSK, en
félagið var stofnað 22. desember 1907. Félagið
var stofnað í þinghúsi hreppsins sem þá var á
Stóru Borg, af tilstuðlan Páls Bjarnarsonar frá
Traðarkoti á Stokkseyri. Hann var þá kennari í
sveitinni og var hann jafnframt kosinn fyrsti
formaður félagsins. Aðrir í fyrstu stjórn félagsins
voru
þeir
Björgvin
Magnússon
frá
Klausturhólum sem var kosinn ritari og Jón
Gunnlaugsson frá Kiðjabergi sem gjaldkeri.

Hvatningarverðlaun UMFÍ til HSK-manna
Á 45. Sambandsþingi UMFÍ á Þingvöllum
var tilkynnt hvaða héraðssamband fengi
hvatningarverðlaun UMFÍ 2006. Þau féllu í
skaut HSK-manna fyrir framúrskarandi
kynningarstarf.
Gísli Páll Pálsson, formaður HSK, og
Engilbert Olgeirsson, framkvæmdastjóri
HSK tóku við viðurkenningunni fyrir hönd
héraðssambandsins. Þeir félagar eru hér
á myndinni ásamt Birni B. Jónssyni
fráfarandi formanni UMFÍ, sem afhenti
verðlaunin.
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Stjórn UMFL 2006-7

Skáklífið á Laugarvatni
Undanfarið hefur verið viss vakning
í skáklífinu hér á svæðinu
(Laugarvatni og nágrenni). Vaxandi
fjöldi ungmenna á grunnskólaaldri
mætir reglulega á skákæfingar í
gamla Héraðsskólahúsinu, auk
hinna sem eldri eru. Í hópi
ungmennanna er 11 ára drengur,
Emil Sigurðarson, sem er meðal
þeirra öflugustu á landsvísu í sínum
aldursflokki.
Hugmyndin er að fylgja þessari
bylgju eftir með samstarfi við
Skáksamband Íslands. SÍ hefur tekið
jákvætt í að útvega okkur
heimsóknir skákmeistara til enn
frekari hvatningar.
Skákfélagið er hins vegar ekki vel
búið að töflum og skákklukkum. Til
þess að geta boðið til fjölteflis t.d.,
þarf allmörg taflsett.
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Kári Jónsson, formaður kari@khi.is s:824-1260
Heiða Björg Hreinsdóttir, gjaldkeri heidabj@eyjar.is
Lára Hreinsdóttir, ritari og varaformaður
Helena Traustadóttir, varamaður
Sigríður Kjartansdóttir (er flutt brott)
Formenn íþróttanefnda
Kjartan Lárusson, glímunefnd klar@khi.is
Ann-Helen Odberg, frjálsíþróttanefnd annhelen@khi.is
Aron Kárason, boltanefnd
Sigurjón Mýrdal, skáknefnd mosart@ismennt.is
Helena Traustadóttir, fimleikanefnd heletrau@khi.is
Hafþór B.Guðmundsson, sundnefnd hafthorg@khi.is
Starfsnefndir
Ritnefnd: stjórn UMFL
Skemmtinefnd: Kristrún Sigurfinnsdóttir, Ólafur Guðmundsson og Agnes Erlingsdóttir
Afmælisnefnd
Guðmundur Sæmundsson formaður, Kjartan Lárusson, Guðmundur Rafnar Valtýsson og
Kári Jónsson, fh. stjórnar
Endurskoðendur
Sigríður Bragadóttir og Elsa Pétursdóttir

Gunnhildur og Sigurbjörn Árni eru að flytja aftur heim á Laugarvatn
um jólin eftir eitt og hálaft ár í bandaríkjahreppi við nám og
rannsóknavinnu. Ekki ónýtt fyrir blakliðið að fá meistara Gunnhildi
aftur heim! Hver var nú aftur leiðin í Skálholt?
Þorrablótið verður víst það stærsta sem um getur ef marka má
áætlanir stjórnar og skemmtinefndar. Verið er að leggja drög að
smíði borða til að bæta við 200 manns. Ef það gengur eftir verða 550
gestir í húsinu og mikið af nýjum skreytingum.
Grunnskólinn fékk afhentan Grænfána í annað sinn nú á dögunum.
Glæsilegur árangur í umhverfismennt! Allt er vænt sem vel er grænt
segir Sigurður ST. Helgason.
Meistari Halldór varð fimmtugur á dögunum og voru honum
sungnir margir lofsöngvar af því tilefni. Í einum þeirra var
hann nefndur Girðir af nemendum sínum.
Gufubað og Smíðahús hafa nú verið rifin. Hvað verður þá um
Hollvinafélag Gufubaðs og Smíðahúss?
Héraðsskólahúsið verður ekki rifið á þessu ári!

Björgunarsveitin Ingunn

til að halda flugi. Ekki er gerð minni krafa til
björgunarsveitarmanna og búnaðar hér en
Hér í uppsveitum Árnessýslu er eitt
fjölmennasta útivistasvæði landsins hvort sem annarsstaðar td. Í Reykjavík. Hinsvegar eins
er sumar eða vetur sem skýrir meðal annars og þið vitið búum við í fámennu sveitarfélagi
þar sem möguleikar til fjáröflunar eru litlir
það að Björgunarsveitin Ingunn sinnir fleiri
samanborið við nágrannasveitir. Þess vegna
útköllum en nokkur önnur sveit á landinu.
hvet ég þig, lesandi góður, hvort sem þú ert
Mikilvægi þess að hafa virka og öfluga
björgunarsveit hér á þessum stað eykst með íbúi um stundarsakir eða ekki, til að styðja vel
við bakið á okkur og öðrum félagasamtökum
aukinni umferð íbúa og frístundafólks.
Lögregla og aðrir viðbragðsaðilar treysta á að hér í sveit því án þeirra væri byggðin lítils
virði.
við séum alltaf í stakk búnir að bregðast við
Fundir eru haldnir í björgunarstöð á hverjum
þegar á þarf að halda hvort sem er um
þriðjudegi kl 20:00 og þá er reynt að fara yfir
minniháttar aðstoð að ræða eða þegar lífið
tól og tæki ef með þarf, negla nagla hér og þar
liggur við. Eins og með aðra félagastarfsemi
sem er rekin á sjálfboðaliðsstarfi þarf oft mikið og eða bara spjalla um daginn og veginn. Það
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eru allir velkomnir á þessa fundi hvort sem er
að kynna sér starfið eða bara í spjall.
Samstarf
Samstarf björgunarsveitanna Biskup,
Ingunnar og Tintrons er blómlegt og er þetta
samstarf í stöðugri þróun. Sameiginleg
námskeið, árshátíð, ferðir og margt fleira.
Í vor var stigið tímamótaspor í samstarfi
björgunarsveitanna þriggja þegar stofnuð var
sameiginleg ungliðadeild undir nafninu
Greipur. Nú þegar eru skráðir um 23
félagsmenn sem er nokkuð gott miðað við
höfðatölu. Í stjórn ungliðadeildarinnar eru
Heiða, Axel, Smári og Atli. Frh. bls. 5
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Körfuknattleikur – Meistaraflokkur karla
Laugdælaliðið hefur verið endurvakið eftir árs
dvala og tekur þátt í 2.deild-B riðli á
Íslandsmótinu í vetur. Sex lið eru í riðlinum
og munu tvö þeirra fara í úrslitakeppnina
næsta vor. Við teljum raunhæft að reyna að
komast í þá keppni en tíminn mun leiða það í
ljós hvort það náist eður ei. 13 leikmenn
hafa æft stíft síðan í byrjun september en
liðið spilaði fjóra æfingaleiki og hefur spilað
tvo leiki á Íslandsmótinu, unnið 1 og tapað 1.
Liðið byggist aðallega upp á nemendum úr
KHÍ og ML, en þrátt fyrir það nær hópurinn
mjög vel saman bæði innan vallar sem utan.
Kostnaðurinn við svona batterí er mikill en
liðið hefur fengið nokkrar fjáraflanir og hafa
leikmenn liðsins verið virkir við þá vinnu.
Sem dæmi um það þökulögðu leikmenn
ásamt þjálfara sínum, flötina norðan við
gatnamót Hrísholts og Torfholts framan við
gistiheimilið Dalsel. Þarna hefur um nokkurn
tíma verið moldarflag sem gert hefur íbúum
lífið leitt, nú er þar komin slétt grasflöt. Það
var gröfuþjónusta Sölva sem útvegaði þetta
verk og þakka leikmenn honum fyrir það.

Fleiri slík fjáröflunartækifæri eru vel þegin ef
verktakar eða einstaklingar luma á einhverju
þar sem taka þarf til hendi.
Að lokum viljum við hvetja alla sveitunga að
mæta á leiki liðsins hér á Laugarvatni en
næsti heimaleikur er miðvikudaginn 28.nóv.
kl 20:00.
Með körfuknattleikskveðju,
leikmenn meistaraflokks Laugdæla

Fimleikar
Fimleikakennslan hófst 29. september og nú
æfa 15 hressir krakkar, 10 stelpur og 5 strákar á
aldrinum 8-13 ára. Mikill getumunur er á
einstaklingum innan hópsins en allir iðkendur fá
tækifæri til að bæta sig, þannig að tímarnir
verða oft mjög fjölbreyttir. Það sem af er vetrar
hafa þau farið nokkuð mikið í grunnæfingar, s.s.
handstöðu, kúrbett og kollhnísa auk þess sem
áhersla hefur verið lögð á styrktaræfingar og
liðleika.
Í vetur er stefnan að fara á hópfimleikamót en
einstaklingsmótin voru haldin snemma í ár svo
við sendum enga keppendur á þau vegna þess
hve stuttur tími hefði verið til undirbúnings. Við
stefnum einnig á að sýna frumsaminn dans á
jólasýningunni í desember. Einnig er
Frh...Það er óhætt að segja að starfið hafi
verið blómlegt og margt skemmtilegt gert til að
auka áhuga á björgunarstarfi. T.d. var farið á
landsmót í sumar sem var hreint geggjað og í
haust var svo farin skemmtiferð í klifurhúsið,
pizzu og bíó. Framundan er svo spennandi
dagskrá sem hægt er að kynna sér betur á
heimasíðu félagsins http://blog.central.is/ud-

hópfimleikamót framundan sem 1. ár KHÍ ætlar
að standa fyrir þann 26. janúar hér á
Laugarvatni og munum við að sjáfsögðu reyna
að mæta á það.
Þjálfari í vetur er sú sama og í fyrra Hjördís
Marta Óskarsdóttir, fyrrum þjálfari Hattar í 3 ár
þar af eitt ár yfirþjáfari og sá hún um að halda
utan um deildina sem taldi þá 180 iðkendur á
Egilsstöðum. Hjördís stundaði nám í Gymnastyk
- og idrætshöjskolen ved Vilborg haustið 2004
með trompfimleika sem aðalfag. Hún
útskrifaðist sem stúdent frá Menntaskólanum á
Egilsstöðum vorið 2006. hún er núna á 2. ári við
KHÍ.
Kær kveðja ykkar frábæra, skemmtilega og
síunga Helena

greipur . Ef þú ert 14- 18 og langar að kynna
þér starfið, þá er bara að mæta og sjá svo til.
Dósamóttakan
er á þriðjudögum frá kl. 20:00- 22:00. Þeir
sem vilja gefa dósir til björgunarsveitarinnar
geta hringt og þær verða sóttar.
Allar nánari upplýsingar í síma 894-1169,
Bjarni.
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Flugeldasala
verður á vegum Björgunarsveitarinnar Biskup
í Reykholti og Tintron á Selfossi
Áramótaballið verður á sínum stað og verður
auglýst síðar.
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Aðventukvöld
verður haldið í grunnskólanum á Laugarvatni
sunnudaginn 2. desember kl. 20:30
Prestur: sr. Rúnar Þór Egilsson
Ræðumaður: Guðmundur Rafnar Valtýsson

Jólamessan
er á Jóladag í Miðdalskirkju kl.14:00
Sóknarnefndin.

Jólatrésskemmtun og spilakvöld
Kvenfélag Laugdæla heldur
jólatrésskemmtun laugardaginn 29.
desember í kjallara Grunnskólans á
Laugarvatni kl. 14:00.
Enginn aðgangseyrir.
Að kveldi sama dags á sama stað verður
spilavistin kl. 20:30. Aðgangseyrir 1.000,Allir velkomnir.
Jólanefndin

Jólakveðja til Laugdæla nær og fjær!
Þökkum öllum sem gefið hafa félaginu tíma sinn og krafta á liðnu ári.
Formaðurinn ásamt fjölskyldu er nú mættur til leiks á ný. Við hvetjum
alla Laugdæli að smala saman vinum og vandamönnum, íbúum og
brottfluttum til að halda uppá 100 ára afmælið á næsta ári. Allir
viðburðir verða afmælisviðburðir!
Vertu með í starfinu og finndu hvað það er skemmtilegt og gefandi.
Íslandi allt,
stjórn UMFL
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Blak kvenna
Blakið hjá kvenfólkinu er stundað af miklum móð undir
styrkri stjórn Önnu Maríu Björnsdóttur. 18 konur stunda
æfingarnar og hafa tekið þátt í einu hraðmóti hjá HSK.
Engum sögum fer um stórkostlegan árangur þar, nema
miklar framfarir og góða stemningu í hópnum.
Meðfylgajndi myndir eru frá óvissuferð hópsins í fyrra
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Í-KHÍ á Laugarvatni í
Laugardal og
í Laugum í Laugardal
Íþróttafræðasetur Kennaraháskóla Íslands að Laugarvatni
og Laugar – World Class hafa gert með sér
samstarfssamning sem markar tímamót í samvinnu
háskólasamfélagsins og aðila í heilsuræktargeiranum.
Samningurinn brýtur einnig blað í rannsóknum í þágu
lýðheilsu og í endurskipulagningu og eflingu menntunar
leiðbeinenda á líkamsræktarstöðvum.
Laugar – World Class og Íþróttafræðasetur Kennaraháskóla
Íslands á Laugarvatni eru hvort tveggja leiðandi á sínu
sviði.
Væntanlegar rannsóknir munu snerta iðkendur á
öllum aldri, ekki síst aldraða sem stunda skipulagða
hreyfingu í sívaxandi mæli til að viðhalda heilsu sinni.
Samningurinn byggir á eftirfarandi efnisatriðum:
•
Laugar –
World Class byggja upp
rannsóknaraðstöðu í höfuðstöðvum sínum sem
nýtist vísindamönnum og háskólanemum (B.S.-,
M.S.- og doktorsnemum) sem og starfsmönnum
og öðrum samstarfsaðilum Lauga – World Class
s.s. sjúkraþjálfurum og læknum.
•
KHÍ veitir faglega aðstoð við uppbyggingu og
skipulagningu
hinnar
nútímalegu
rannsóknaraðstöðu
og
leggur
til
sérfræðiþekkingu á sviði íþrótta-, lýð- og
heilsufræði.
•
Laugar – World Class styrkja stórt
rannsóknarverkefni sem ráðist verður í á
næstunni
meðal
eldri
aldurshópa
á
höfuðborgarsvæðinu. „Líkams - og heilsurækt
aldraðra – íhlutunarrannsókn til bættrar heilsu
og betri lífsgæða“. Laugar – World Class
standa straum af stórum hluta launakostnaðar
eins doktorsnema og veita þátttakendum í
rannsóknarverkefninu ókeypis aðgang að
tækjasölum fyrirtækisins meðan á rannsókninni
stendur.
•
Laugar - World Class styrkja umfangsmikið
rannsóknarverkefni sem nú stendur yfir í 6
grunnskólum í Reykjavík “Lífsstíll 7 til 9 ára
grunnskólabarna – íhlutunarrannsókn til bættrar
heilsu“. Í hugmyndafræði verkefnisins felast
ákveðnar íhlutunaraðgerðir bæði í skólunum og
á heimilum. Laugar - World Class bjóða m.a. að
foreldrum
barna
í
íhlutunarskólum
líkamsræktarkort á mjög hagstæðum kjörum.
•
Íþróttafræðasetur
KHÍ
mótar
og
endurskipuleggur nám í heilsurækt og
einkaþjálfun í samstarfi við starfsfólk Lauga –
World Class. Nemendur Íþróttafræðisetursins
stunda vettvangstengt nám í líkams - og
heilsuræktarstöð hjá Laugum – World Class.
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Laugarvatn 1. Desember 2007.
Við í Laugardal undirbúum jólin og bjóðum öllum að heimsækja okkur á
Laugarvatn þann 1.desember 2007
Þá kveikjum við á jólaljósum og höldum jólamarkað.
Verið öll velkomin!
DAGSKRÁ:

GRUNNSKÓLINN LAUGARVATNI
KL. 13.30
KÓR MIÐDALSKIRKJU ÁSAMT VIÐSTÖDDUM SYNGJA
JÓLALÖG

KL.14.00
KL.17.00

JÓLAMARKAÐUR KVENFÉLAGSINS
(Kaffisala - kakó – vöfflur með rjóma)
KVEIKT Á JÓLALJÓSUM Á JÓLATRÉ Í BJARNALUNDI
ALLIR SYNGJA JÓLALÖG

VIÐ VATNIÐ
KL.17.30.
TJALDÓ
KL.19.00

KERTAFLEYTING – AÐVENTUSTEMNING

LITLU JÓLIN Í TJALDÓ,MATSEÐILL:SÍLDARRÉTTIR OG
HANGIKJÖT.OPNAÐ FYRIR MATARGESTI

KL.19.00.BORÐAPANTANIR Í
SÍMA:4861155/8931952

LINDIN

JÓLAVILLIBRÁÐA – SMÁRÉTTA –VEISLA. 2500.KR. FYRIR

MANNINN
EINNIG JÓLAHLAÐBORÐ (BORÐAPANTANIR) OG MATSEÐILL
DAGSINS
GRILLRÉTTIR OG FL. OPIÐ NÆSTU 2 HELGAR FIMMT. FÖST.
OG LAUG.
EINNIG OPIÐ FYRIR HÓPA.SÍMI: 4861262/ 8989599

Laugdælir, sameinumst um að skreyta dalinn
okkar fyrir 1. desember verum öll með og látum
ljós okkar skína!
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Jólasýning UMFL
Hin árlega og vinsæla jólasýning UMFL
verður haldin mánudaginn 10. des kl. 16:00
í íþróttahúsinu á Laugarvatni.
Þar munu börn og unglingar frá 4-15 ára
sýna hvað þau hafa verið að æfa í haust.
Á eftir verður boðið uppá kakó—vonast er til að
foreldrar leggi til eitthvað gott að narta í á sameiginlegt
hlaðborð.
Allir velkomnir!
Aðgangseyrir er 500,- kr fyrir 16 ára og eldri.
F.h UMFL
Lára, Helena, þjálfararnir og iðkendurnir
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Þorrablótið 2008
Vertu með í að búa til stærsta blót í sögu uppsveitanna!
Takið frá laugardaginn 9. febrúar 2008 því þá ætlar
Ungmennafélag Laugdæla að halda sitt árlega þorrablót í
íþróttahúsi KHÍ á Laugarvatni.
Matur, tónlist og
skemmtiatriði
verða
að
hætti
heimamanna.
Í
þorrablótsnefnd til að sjá um skemmtiatriði voru skipuð
fyrir ári síðan; Valgerður og Halldór Páll, Birta og
Þorsteinn Darri, Hallbera og Smári á Laugarvatni. Að auki
hefur Rúnar Gunnarsson æviráðningu ef þau vilja aðstoð
í tæknimálin. Nefndin hefur verið í gríðarlegum ham allt
síðasta ár og sér nú væntanlega sveitunga sína með
sposkari augum en áður. Við hin getum farið að hlakka til
að sjá afleiðingarnar á þorrablóti 2008. Hljómsveitin
Leynibandið mun sjá um að enginn nenni að sitja af sér
snúning það kveldið.
Í tilefni af 100 ára afmæli félagsins langar mig að biðja
ykkur að rifja upp hvort þið eigið til video-myndir frá
“gömlum” þorrablótum sem þið væruð til í að lána mér...
Allir eru velkomnir og borðapantanir þurfa að berast með
góðum fyrirvara til Kristrúnar haholt2@simnet.is eða
Ólafs olafur@ml.is . Við auglýsum betur þegar nær
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dregur og þá munum við minna á söngolíuna, fordrykkinn,
pinnahælana og fleira.
Styrkjum UMFL um leið og við tjúttum, syngjum, bítum í
punga og hlæjum saman.
F.h. skemmtinefndar UMFL
Kristrún Sigurfinnsd.
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