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Keppni á Unglingalandsmóti UMFÍ í Borgarnesi hefst 
28. júlí næstkomandi og verður því slitið 31. júlí. 

 

  Þetta er 19. Unglingalandsmót UMFÍ  

og annað skiptið sem það verður haldið í Borgarnesi. 
 

Opið er fyrir skráningu á Unglingalandsmót UMFÍ sem haldið verður í 
samstarfi við UMSB í Borgarnesi um verslunarmannahelgina. Mótið er fyrir 
11-18 ára og þarf aðeins að greiða eitt þátttökugjald. Gjaldið er 7.000 krónur 
og er hægt að skrá sig til keppni í fleiri en einni grein fyrir þetta eina verð.  

 

Keppnisdagskrá liggur fyrir en keppt verður í körfu og fótbolta, frjálsum, 

glímu, ólympískum lyftingum, skotfimi, stafsetningu og mörgu fleira. Boðið 

verður jafnframt upp á mikið af skemmtilegri afþreyingu og tónlist. 

Kvöldvökur verða haldnar mótsdagana í Borgarnesi. Á meðal þeirra 

tónlistarmanna sem fram munu koma eru Emmsjé Gauti, Úlfur Úlfur, 

hljómsveitin Amabadama, Hafnfirðingurinn Jón Jónss,  

bróðir hans Friðrik Dór, Dikta, Glowie og margir fleiri. 

  
Landsmótið fer fram vítt og breitt um svæði UMSB í Borgarbyggð. Keppt 
verður í sundlauginni í Borgarnesi, í íþróttahúsinu, á Skallagrímsvelli og í 
Skallagrímssgarði, í Brákarhlíð, á golfsvæði Hamars, við Hjálmaklett, á 

reiðvelli Hestamannafélagsins Skugga, á skotsvæði SkotVest í Brákarey og 
á Hvanneyri. Þá verður keppt í andans greinum, upplestri, skák og 

stafsetningu á dvalaraheimili aldraðra. 
 

Unglingalandsmót UMFÍ er vímulaus íþrótta- og fjölskylduhátíð.  
Komdu á Unglingalandsmót UMFÍ í Borgarnesi um verslunarmannahelgina! 

 
Skráning og nánari upplýsingar eru á umfi.is 



Frí Bogfimi kynning Fimmtudaginn 7.júlí 
Í boði USVH og UMF Kormáks. 

 
Fimmtudaginn 7.júlí verður haldin kynning á bogfimi í íþróttamiðstöðinni á 

Hvammstanga milli kl. 14:00 og 16:00. 
Eru allir sem áhuga hafa, hvattir til þess að kíkja við og prófa,  

  bæði börn og fullorðnir velkomnir.  
 

Leiðbeinandi verður Indriði Grétarsson frá Skotfélaginu 
Ósmann á Sauðárkróki en hann hefur unnið mikið við 

kynningu á bogfimi greininni hér heima  
á undanförnum árum.  

Breiðabólsstaðarkirkja 
  
Hestamannamessa verður haldin nk. sunnudag 10. júlí kl. 14.00. 
  
Hestamenn mæta með fáka sína að Hvoli og leggja þaðan upp til kirkju kl. 
13.00. Göngufólk heldur af stað á ,,hestum postulanna“ á sama tíma frá sama 
stað. Hestarnir eru geymdir í gerði á Breiðabólsstað meðan á messu stendur. 
Eftir messu er haldið aftur út að Hvoli og drukkið kaffi í boði heimilisfólks á 
Hvoli og sóknarnefndar Breiðabólsstaðarkirkju. Yfir og eftir kaffidrykkju 
verður hægt að berja munasýningu Maríudaga augum eins og undanfarin ár 
aðra helgi júlímánaðar. 
  
Allir velkomnir 
Sóknarprestur   

Umhverfisviðurkenningar 2016 
Auglýst er eftir tilnefningum til umhverfisviðurkenninga 

Húnaþings vestra árið 2016. Slíkar viðurkenningar eru veittar ár 
hvert af nefnd vegna umhverfisviðurkenninga og sveitarstjórn. 
Viðurkenningar hafa m.a. verið veittar vegna umhirðu húsa og 

lóða, endurgerð húsnæðis, framlag til ræktunarmála og framlag til 
umhverfis og samfélags.  

Nefndin 




