
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. 

Til sölu 
Hágæða klósettpappír 

 
Nánari upplýsingar veitir 
Valdimar Gunnlaugsson 

8482017 
Netfang: kormakur@simnet.is 

Sjónaukinn 
32. tbl       31.árg  

10.– 16. ágúst  2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm:Hörður Gylfason 

Netfang: sjonaukinn@simnet.is Uppl. í síma 8482017 

 
 
 
 
 

 
Íslandsmót karla 4.deild C-riðill 

Hvammstangavöllur 
Laugardaginn 20.08.16  

Klukkan 15:00 

   
Kormákur/Hvöt-Stálúlfur 

 

Minnum á Aðdáendasíðu Kormáks á facebook. 
 

Leikurinn er í boði SKVH 
 

 
 
 
 

Mætum og hvetjum strákana okkar til sigurs  
 



Húsaleigubætur fyrir námsmenn 

Námsmenn í framhaldsskólum og háskólum sem eru að fá nýjan 
leigusamning eru minntir á að sækja um húsaleigubætur eða húsaleigustyrk 
skv. reglum Húnaþings vestra fyrir haustönn 2016!  Aðrir námsmenn þurfa 

eingöngu að senda staðfestingu frá skóla. 

Til að fá greiddar bætur fyrir ágústmánuð þarf umsókn að berast fyrir 
25.ágúst en fylgigögn verða að hafa borist innan tveggja mánaða frá 

umsóknardegi.  Bætur verða ekki greiddar fyrr en öll nauðsynleg gögn hafa 
borist. Ekki er nauðsynlegt að senda inn gögn sem þegar eru til staðar. 

Fylgigögn eru: þinglýstur  leigusamningur , staðfesting frá skóla, staðfest 
skattframtal 2016 og launaseðlar þriggja síðustu mánaða þeirra sem 

lögheimili/búsetu eiga í íbúðinni. 

Umsóknareyðublað og reglur um húsaleigustyrk eru að finna á heimasíðu 
Húnaþings vestra www.hunathing.is eða í Ráðhúsinu að Hvammstangabraut 

5. 

Nánari upplýsingar veitir Henrike Wappler, yfirfélagsráðgjafi, í síma 455 
2400 eða netfang henrike@hunathing.is. 

Blak – blak – blak 

Blakdeild Kormáks ætlar að bjóða uppá byrjendaæfingar. Fyrsta 
æfingin verður fimmtudaginn 25. ágúst kl. 20 – 21, sú æfing er 
eingöngu fyrir þá sem hafa ekki spilað blak og langar að byrja.  

Síðan verða opnar æfingar og öllum frjálst að mæta 30. ágúst og 1. 
september kl. 18:30 – 20:00. 

Eftir þessar æfingar verður ekki tekið við byrjendum fyrr en í janúar. 
 

Æfingagjöldin eru 2000 kr. á mánuði sem fer uppí þjálfarakostnað  
og keppnisgjöld. 

Í vetur verða æfingar á þriðju- og fimmtudögum kl. 18:30 - 20:00. 
 

Hlökkum til að sjá ykkur sem flest 
Stjórnin 

Bændur /landeigendur.  
 

Úttekt á girðingum meðfram stofn-og tengivegum fer fram í 
byrjun septembermánaðar 2016. 

Bændur og landeigendur eru hvattir til að kynna sér ákvæði 5. gr. 
reglugerðar nr. 930/2012. og tilkynna viðhald á girðingum,  
að uppfylltum skilyrðum, til skrifstofu Húnaþings vestra  

fyrir 02. september næstkomandi.  
Gefa skal upp nafn og kennitölu þess sem móttekur greiðslu. 

Húnaþing vestra. 

 

 
 
 

Styrkumsóknir fyrir árið 2017 
 

Sveitarstjórn Húnaþings vestra vinnur nú að gerð fjárhagsáætlunar  
fyrir árið 2017.  

 Félagasamtökum og einstaklingum í Húnaþingi vestra er hyggjast sækja um 
styrki frá sveitarfélaginu til einstakra verkefna á næsta ári er bent á að fylla 

út þar til gert eyðublað og senda ásamt fylgigögnum til skrifstofu 
sveitarfélagsins að Hvammstangabraut 5 Hvammstanga eða á netfangið 

skrifstofa@hunathing.is eigi síðar en 15. september nk.   
 

Umsóknir sem kunna að berast að þeim fresti liðnum munu ekki njóta 
forgangs við afgreiðslu sveitarstjórnar.   

Umsóknareyðublöð má finna á heimasíðu Húnaþings vestra undir 
stjórnsýsla/eyðublöð.  

 
Hyggist félagasamtök eða einstaklingar sækja um fjárstyrk vegna verkefnis 

eða málefna sem Húnaþing vestra veitti styrk til á árinu 2015 skal nýrri 
umsókn fylgja skrifleg greinargerð um ráðstöfun styrksins á árinu 2016. 

 

Guðrún Ragnarsdóttir 
sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs 

http://www.hunathing.is
mailto:henrike@hunathing.is
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