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Opna Héraðsmótið í knattspyrnu. 
 

Sunnudaginn 21.08.16 verður haldið opið 
héraðsmót í knattspyrnu á Hvammstangavelli. 

Mótið hefst kl 14:00 og stendur eitthvað fram eftir degi. 
Á mótinu verður spilað í tveimur flokkum 18-29 ára 

(f.árin 1987-1998) og 30+.  
Ekki verða gerðar undantekningar með yngri leikmenn. 

Heimilt er fyrir leikmenn að spila niður um flokk en ekki 
upp um flokk. 

Leiktími verður 2x10 min. 
Sex leikmenn eru inná í hverju liði en hámarks 
leikmanna fjöldi í hverju liði verður 7 manns. 

Spilað verður á völlum sem eru 1/4 af stærð knattspyrnu 
vallar og á yngri flokka mörk. 

Dómgæsla á mótinu skiptist niður á liðin og munu menn 
dæma leiki sem eru ekki í þeirra flokk. 

Skráning liða á kormakur@simnet.is fyrir miðnætti 
laugardagskvöldið 20.08. Þar á að koma fram.  

Nafn liðs, leikmenn, kennitölur leikmanna og símanúmer. 
Einnig verður hægt að skrá sig sem einstaklingur án liðs 
á sama netfang en þá mun mótsstjórn búa til nýtt lið eða 

gefa sér þann rétt að fjölga leikmönnum í liðunum  
Mótsstjórn. 



Unglingalandsmót UMFÍ 2016 
Um verslunarmanna helgina var haldið unglingalandsmót UMFÍ í 
Borgarnesi. 29 keppendur frá USVH tóku þátt á mótinu og stóðu 
sig vel. Krakkarnir tóku þátt í fótbolta, frjálsum íþróttum, sundi, 

stafsetningu og hestagreinum. 
 

Eins og síðustu ár voru USVH og HSS með sameiginlegt 
tjaldsvæði á mótinu og var grillað saman í Kormákstjaldinu á 

föstudags og laugardagskvöld í boði SKVH.  
Kunnum við Sláturhúsinu bestu þakkir fyrir.  

 
Þökkum við öllum keppendum USVH og foreldrum þeirra fyrir 

þáttökuna á mótinu og vonumst til að sjá alla á næsta ári á 
Egilsstöðum. 

 
Umf.Kormákur 

 

 
Gæðingamót Þyts og Neista 

Sameiginlegt gæðingamót Þyts og Neista 
verður haldið á Blönduósi 13 ágúst nk  

Sjá nánari upplýsingar og dagskrá  
á heimasíðu Þyts, 123.is/thytur 

      Mótanefnd  

Akstursstyrkir vegna leikskólabarna. 
 

Umsóknum um styrki vegna aksturs barna til vistunar í leikskóla 
tímabilið janúar til júní árið 2016, ber að skila á skrifstofu 
Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, Hvammstanga. 

 
Sækja þarf um á þar til gerðum eyðublöðum sem fást á skrifstofu 

sveitarfélagsins, einnig er hægt að nálgast þau á heimasíðunni 
www.hunathing.is undir liðnum eyðublöð.  

Með umsókninni þarf að fylgja með staðfesting leikskólastjóra.  
Reglur um akstursstyrki eru á heimasíðunni www.hunathing.is 

undir liðnum reglugerðir og samþykktir. 
 

Nánari upplýsingar veitir sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs  
í síma 455-2400 

 
Ath. Sækja þarf um styrkinn innan tveggja mánaða frá 

birtingu auglýsingar annars fellur hann niður. 
Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs. 

  

Víðidalstunga 
 
Messa í kirkjunni 
sunnudaginn 7. ágúst kl. 14 
Við gleðjumst að sjá þig. 
Sóknarprestur og 
sóknarnefnd  

http://123.is/thytur
http://www.hunathing.is/
http://www.hunathing.is



