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STARFSÁRIÐ 2010-2011

Skráning
Mánudagur 11. október kl. 18:00 - 21:00
Þriðjudagur 12. október kl. 18:00 - 21:00

Kæru íþróttaiðkendur og aðrir Vogabúar.
Í vetur blásum við í UMFÞ til sóknar. Mikil áhersla verður lögð á öfluga starfsemi og jafnframt gott
samstarf félagsins við þjálfara, foreldra, iðkendur og aðra velunnara félagsins. Að auki viljum við
þétta raðir stuðningsmanna félagsins á þann veg að við verðum áfram stoltir Þróttarar.
Stjórnin leggur áherslu á faglegt starf innan ungmennafélagsins og unnið er að gerð siðareglna,
námskráa flokka og agareglna fyrir félagið. Það er von
okkar að UMFÞ verði innan fárra missera eitt af
fyrirmyndarfélögum UMFÍ.
Í sumar var ráðinn nýr framkvæmdastjóri til félagsins.
Eitt af hans hlutverkum er að tryggja gott
upplýsingaflæði þannig að skilaboð nái viðtakendum
sínum, auk þess að tryggja betri skilvirkni innan
félagsins. Einnig var ráðinn yfirþjálfari
knattspyrnudeildar hvers hlutverk er að hafa
yfirumsjón með og skipuleggja þjálfun flokka með
þjálfurum deildarinnar.
Í vetur verður margt á boðstólum fyrir iðkendur Þróttar;
Knattspyrna, sund og júdó fyrir alla aldurshópa. Einnig
verður kalli Ungmennafélags Íslands svarað með því
að bjóða upp á göngu- og hlaupahópa.

Stoltar Þróttarastelpur

Við í stjórn UMFÞ viljum þakka íbúum Sveitarfélagsins Voga fyrir góðar viðtökur á liðnum árum.
Samstarf okkar og samvinna heldur nú áfram og það er ósk okkar að nú geti enn fleiri verið með.
Þróttarakveðja,
Stjórnin.

Ungmennafélagsandinn

Skrifstofa Þróttar er opin mánudaga og
föstudaga milli 10:00 og 13:00 og á
miðvikudögum milli 16:00 og 19:00.
Framkvæmdarstjóri verður til viðtals á þessum
tíma. Sími framkvæmdarstjóra er 866-1699.













Ég ann landi mínu og þjóð.
Ég er heiðarleg(ur) og hlýði
samvisku minni.
Ég treysti öðrum og mér er
treystandi.
Ég veit að ég hef ekki alltaf rétt
fyrir mér, þess vegna hlusta ég
og læri.
Ég ber virðingu fyrir mér og
öðrum og vil að aðrir beri
virðingu fyrir mér.
Ég anda að mér hreinu lofti,
borða hollan mat og hreyfi mig
reglulega svo mér líði vel.
Ég tek þátt, mér og öðrum til
ánægju.
Ég legg metnað í þau verkefni
sem mér eru falin, stefni á sigur,
samgleðst með sigurvegurunum
og get sett mig í spor þeirra sem

Nú er að hefjast nýtt leikár í knattspyrnunni. Mikill metnaður hefur verið hjá stjórn Þróttar til að
byggja upp góða samfellu í knattspyrnuþjálfuninni. Unnið hefur verið að nýrri námskrá þar sem
farið er vel yfir áherslur í hverjum flokki.
Mikil áhersla verður lögð á að halda foreldrum upplýstum um það sem fram fer á æfingum. Mót
verða ákveðin með góðum fyrirvara og upplýsingar um þau og æfingar verða aðgengilegar á
heimasíðu Þróttar.

Yfirþjálfari:
Vignir Arason (UEFA-B og KSÍ lV)
Mun þjálfa 6/5. fl kvk og 5 fl. kk.
Baldvin J. Baldvinsson (KSÍ lV)
Mun þjálfa 7. fl kvk og 2-3.fl.kk.
Vignir

Baldvin
Eðvarð Atli Bjarnason (KSÍ ll)
Mun þjálfa 6 fl kk og 3-4 fl. kvk.

Guðbjörg Kristmundsdóttir (kennari)
Mun sjá um íþróttaskólann á laugardagsmorgnum

Eðvarð

Guðbjörg
mánud

þriðjud

miðvikud

fimmtud

föstud

laugard

10:00 - 11:00

2-4 ára

11:00 –12:00

5-6 ára

16:00 - 17:00

7. fl. kk / kvk.

7. fl. kk / kvk.

17:00 - 18:00

6.fl . Kk.

5.fl. Kvk.

18:00 - 19:00

5. fl. kk.

3-4 fl. Kvk.

19:00 - 20:00

3-4 fl. kvk.

2-3 fl. kk.

7. fl. Kk / kvk.

5.fl. Kvk

6.fl . Kk.

5.fl. Kvk.

6.fl . Kk.

5. fl. Kk.

3-4 fl. Kvk.

5. fl. Kk.

2-3 fl. Kk.

3-4 fl. Kvk.

Sundkennska fyrir börn á
leikskólaaldri
Þróttur býður nú aftur upp á hin vinsælu
námskeið fyrir börn á leikskólaaldri. Allir
eru velkomnir á námskeiðið. .
Þau allra yngstu gætu þurft einhvern með
sér í byrjun en þess þarf sjaldnast lengi.
Unnið er að því að venja krakkana við
Ingi Þór Einarsson
það að fara í kaf, kenna þeim að fljóta,
mun sjá um
kenna þeim að anda við vatnsyfirborðið
leikskólasundið og
og að sjálfsögðu að kenna þeim
aðstoða Steinar í
Steinar Freyr Hafsteinsson undirstöðu atriðin í sundtökunum.
þjálfun eldri flokka.
mun þjálfa sundið í vetur
Námskeiðið er í 10 skipti og er fyrsti
ásamt Inga Þór
tíminn mánudaginn 27. september og sá síðasti miðvikudaginn 3.
nóvember.
Yngri hópur í sundæfingum: 1. - 3. bekkur
Starfið miðar af því að kenna krökkunum allar sundaðferðir. Kennsluaðferðir eru fyrst og fremst
leikir og þrautir. Þessum hópi verður boðið að taka þátt í sundmótum. Athugið að það er ekki
skylda að vera syndur þegar æfingar eru byrjaðar hér.
Eldri hópur í sundæfingum: 5. - 10. bekkur
Æfingarnar miða af því að kenna allar sundaðferðir, jafnframt því að auka þol og styrk með
markvissri þjálfun. Hópurinn tekur þátt í ýmsum sundmótum (fyrir þá sem það vilja) og öllum
uppákomum.
Þjálfarar í sundinu í vetur verða þeir Steinar Freyr Hafsteinsson (er að ljúka þjálfarastigi 1.A,B og
C) og Ingi Þór Einarsson.

mánud

þriðjud

miðvikud

fimmtud

Leikskólasund
3 ára og yngri
17:15

Sundæfingar
1.-3. bekkur
17:00 - 17:45

Leikskólasund
3 ára og yngri
17:15

Sundæfingar
1.-3. bekkur
17:00 - 17:45

Leikskólasund
4 og 5 ára
18:00

Sundæfingar
4.-6. bekkur
17:45 - 18:30

Leikskólasund
4 og 5 ára
18:00

Sundæfingar
4.-6. bekkur
17:45 - 18:30

Í vetur ætlar Þróttur að bjóða upp á skokk og gönguhópa. Í skokkhópnum er miðað
við byrjendur í skokki og verður þjálfað eftir hlaupakerfi sem gerir ráð fyrir að
skokkarar hafi lítinn sem engan grunn í skokki. Ekki verður tekið neitt gjald af
iðkendum en óskað er eftir áhugasömum aðilum til að taka að sér að leiða hópana.
Fyrsti skokkhópurinn fer af stað mánudaginn 4. október og gönguhópurinn daginn
eftir.
Nú fara allir út að hreyfa sig—í góðum félagsskap.

20:30

mánud

þriðjud

miðvikud

fimmtud

Sunnud

Skokk
Byrjendur

Gönguhópur

Skokk
Byrjendur

Gönguhópur

Skokk
Byrjendur

Júdóiðkendur eru kraftmiklir í
Vogunum nú sem fyrr. Nú þegar eru
æfingar hafnar undir styrkri stjórn
Magga Hauks. Ennþá geta þó
áhugasamir iðkendur bæst í hópinn.
Boðið er upp á bæði barna og
fullorðinsflokka.
Júdó er ein besta alhliða þjálfun
sem til er. Júdóið byggir upp kraft,
snerpu og úthald og sjálfstraust.
Júdó hefur reynst vel sem forvörn
gegn einelti. Einnig myndast mikil
samheldni og vinskapur milli manna í júdóinu. Æfingaaðstaðan í kjallaranum á
íþróttamiðstöðinni er orðin mjög góð.
Allir eru velkomnir í júdó.
Kær kveðja frá júdó-mönnum og konum.
mánud

þriðjud

miðvikud

fimmtud

18:00 - 19:00

Yngri
flokkur

Yngri
flokkur

19:00 - 20:00

Eldri flokkur

Eldri
flokkur

föstud

Eldri
flokkur

Í vetur munum við leggja áherslu á að allir iðkendur hjá Þrótti séu merktir félaginu.
Það eflir samstöðu meðal iðkenda og sýnir að við erum öll stoltir Þróttarar.
Innifalið í æfingagjaldi er einn æfingagalli fyrir hvern iðkanda. Auk þess geta iðkendur
nýtt sér íþróttakortið sem niðurgreiðslu á eina íþróttagrein.
Þróttur býður einnig upp á mikið úrval af öðrum fatnaði merkt þrótti. Hægt er að
skoða úrvalið á skrifstofu Þróttar á auglýstum opnunartíma.
Nýi þróttaragallinn frá Saller. Almennt verð er kr. 7000Einn galli fylgir skráningu iðkenda.
Nafnamerking á galla kostar aukalega kr. 500,Stærðir: 86 - 92- 98 - 104 - 110 - 116 - 122 - 128 - 134 - 140 - 146 152 - 158 - XSmall/164 - Small/170 - 180 - 198 - Large - XLarge.

Lancast gervigrasbuxur merktar Þrótti.
Almennt verð kr. 5.500,Niðurgreiðsla kr. 2.400,Verð er kr. 3.100,- (ein niðurgreiðsla pr. skráðan iðkanda).
Stærðir: Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL Barnastærðir: 6-16.

Nýi Þróttaragallinn

Þróttur hefur látið hanna og framleiða sérmerkt buff.
Verðið er kr. 1.000,Buffið er fáanlegt hjá N1 í Vogum. Allur ágóði af sölu buffsins rennur
í sjóð foreldrafélagsins.

Athugið
Á skráningardögum
er hægt að máta nýju
æfingagallana og
finna réttar stærðir.
Stuttu síðar fá
iðkendur afhenda
fallega merkta
þróttaragalla.
5. flokkur, ánægðir strákar eftir gott gengi í fyrrasumar.

Sund:
Eldri (5-10 bekkur)

Árgjald
52.000

Yngri (1-4 bekkur)

52.000
Námskeið.
11.900

Leikskólasund

Fótbolti:
Árgjald
Allir flokkar kk. og kvk. 63.900
Íþróttaskóli
35.000

Athugið að þróttaragallar eru innifaldir í
skráningargjöldum í öllum greinum nema í
sundnámskeiði fyrir börn í leikskóla og
Þróttur þrek.

Hægt er að greiða fyrir æfingagjöld með
greiðslukorti, boðgreiðslum og
staðgreiðslu.

Judo
Judo

63.900

Þróttur-Þrek
Þróttur-þrek

Verðskrá miðast við staðgreiðslu eða
boðgreiðslu (hægt er að dreifa greiðslum á
12 mánuði hjá öllum greinum nema
leikskólasundi og Þróttur Þrek).

17.990

Veittur er 25% systkinaafsláttur af

Skokk og ganga engin
æfingagjöld

Eftir er að reikna niðurgreiðslu
vegna íþróttakorts en hún nemur kr.
10.500 á ári fyrir börn 2-18 ára.

æfingagjöldum.

Veittur er 50% afsláttur af annarri

íþróttagrein sem barn iðkar (nema Þróttur
Þrek). Annar æfingagalli er ekki innifalinn.

Þróttur hefur samið við Artic um sérgjald fyrir iðkendur 14 - 18 ára.
En þau geta nýtt sér þreksalinn á sér verði og einnig nýtt
íþróttakortið sem niðurgreiðslu á ársgjaldi. Salurinn er með
nýlegum tækjum og allur hinn besti. Hægt er að panta tíma hjá
þjálfara og setur hann upp æfingakerfi fyrir hvern og einn.

Stefnt er að því að setja upp nytjamarkað á vegum Þróttar.
Hægt verður að koma með notaðar íþróttavörur og annan
nytsamlegan varning til sölu, Þróttur mun taka 20%
umboðslaun.
Markaðurinn verður auglýstur síðar.

Einnig er stefnt að því að hafa outlet markað með ýmis þekkt
merki á góðu verði.
Allur ágóði rennur til íþróttastarfsins.

