


2

Velkomin á Nettómótið 2010 helgina 6. og 7. 
mars í Reykjanesbæ. Nú eru liðin 20 ár síðan 
barna- og unglingaráð körfuknattleiksdeilda 
Keflavíkur og Njarðvíkur sneru bökum saman 
í fyrsta skipti og ákváðu að halda veglegt 
minniboltamót sem tókst nógu vel til þess að 
það hefur verið haldið árlega síðan.

Orðspor mótsins hefur vaxið jafnt og þétt á 
þessum tuttugu árum.  Á mótið 2009 mættu 
836 þátttakendur til leiks og  mynduðu 131 
keppnislið.  Leiknir voru 313 leikir á 13 
völlum í sex íþróttahúsum.  Á fimmta hundrað 

sjálfboðaliðar koma að framkvæmd mótsins og þrátt fyrir allan þennan fjölda 
ungmennafélagsmanna væri svona framkvæmd ekki gerleg, ef ekki kæmi til dýrmætur 
stuðningur bæjarfélagsins okkar, sem með stuðningi sínum við slíkt verkefni undirstrikar að 
Reykjanesbær er ÍÞRÓTTABÆR.

Það er samt ekki bara leikinn körfubolti á Nettómótinu þó hann sé  vissulega útgangspunktur 
og hornsteinn mótsins, heldur er um að ræða fjölskylduhátíð þar sem allir eru sigurvegarar.  
Þetta er ævintýrahelgi þar sem margir spennandi hlutir gerast. Krakkarnir gista saman og 
borða morgun-, hádegis-, og kvöldverð. Fara í pizzuveislu, bíó, sund, kvöldvöku, fá gjafir og 
kíkja við í stanslaust fjör í Reykjaneshöllinni,  þar sem m.a. má reyna sig í lengsta hoppikastala 
landsins.  Ef þau hafa tíma og þor geta þau líka heimsótt Skessuna í hellinum sem býr við 
smábátahöfnina í Grófinni. 

Skipuleggjendur mótsins vilja þakka öllum þeim fyrirtækjum, stofnunum og einstaklingum 
sem styðja við bakið á okkur í ár og einnig þeim sem hafa staðið með okkur og stutt s.l. 20 ár.  
Framlag ykkar hefur verið dýmætt.  

Við höfum ávallt kappkostað að hafa umgjörð mótsins eins glæsilega og í okkar valdi stendur 
og helsta markmið okkar nú sem áður er að börn og foreldrar haldi heim sælir og glaðir með 
góðar og ógleymanlegar minningar frá Nettómótinu 2010.

Góða skemmtun um helgina!

Með körfuboltakveðju

ARFA
Barna- og unglingaráð

Nettómótið 
2010
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Laugardagur:
08:00 Móttaka liða hefst í Holtaskóla
09:00 Leikir hefjast á öllum völlum
10:00 - 12:00 Bíósýning # 1
11:00 - 13:00 Bíósýning # 2
11:00 - 14:00 Léttur hádegisverður í Fjölbrautaskóla Suðurnesja
12:00 - 14:00 Bíósýning # 3
13:00 - 15:00 Bíósýning # 4
14:00 - 16:00 Bíósýning # 5
15:00 - 17:00 Bíósýning # 6
16:00 - 18:00 Bíósýning # 7
18:00 - 20:00 Kvöldverður í Fjölbrautaskóla Suðurnesja
20:30 - 21:30 Kvöldvaka í íþróttahúsinu við Sunnubraut
21:45 Skúffukaka og mjólk á gististöðum

Sunnudagur:
07:30 - 10:00 Morgunverður á gististöðum 
08:00 Leikir hefjast að nýju
10:00 - 12:00 Bíósýning # 8
11:00 - 13:00 Pizzuveisla í Fjölbrautaskóla Suðurnesja
13:30 Verðlaunaafhending og mótsslit

Verðlaunaafhending fer fram í íþróttahúsinu við Sunnubraut.

Barnaís á 150 kr.
fyrir keppendur á Nettómótinu
Ýmiss önnur frábær tilboð

Iðavöllum 14b og Hafnargötu 12 - 230 Reykjanesbæ - Sími:421 4000

Dagskrá mótsins
SíðaSti Skráningardagur er 26. febrúar

SíðaSíðaSti Skráningardagur 

Léttur hádegisverður í Fjölbrautaskóla SuðurnesjaLéttur hádegisverður í Fjölbrautaskóla Suðurnesja

kráningardagur er 26. febrúar
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Mótið er fyrir stúlkur og drengi fædd 
árið 1998 og síðar.
Hver leikur er 2 x 12 mínútur.
Mikilvægt er að allir leikmenn fái   
tækifæri til að spila.
Það má skipta inná hvenær sem er á 
leiktímanum.
Reglur fyrir minnibolta eru notaðar á 
vellinum.

Stigin eru ekki talin – allir vinna.
Liðin verða að muna eftir að bakka yfir 
miðlínu í vörn.
Ef varnarmaður brýtur á skotmanni fær 
hitt liðið eitt vítaskot.
Mikilvægt er að ábyrgur aðili fylgi 
hverju liði. Börn eða unglingar mega 
ekki vera liðstjórar.

Reglur mótsins

Við óskum mótshöldurum til hamingju með 

20 ára afmæli 
mótsins og öllum þátttakendum góðrar skemmtunar 

Munið að hlusta og fara eftir  því sem liðstjórinn segir. 
Munið að hvatningin er kraftmeiri en nokkuð annað.
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Sjoppur eru á öllum keppnisstöðum þar sem hægt er að kaupa samlokur, 
svaladrykki og margt fleira.  Rjúkandi kaffi frá  og bakkelsi með verður til sölu fyrir 
pabba og mömmu.

Innifalið í mótsgjaldi:

Laugardagur:
Hádegismatur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja

• Samloka, súrmjólk og svaladrykkur

Kvöldmatur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja
• Kjötbollur með brúnni sósu, a la 9. flokkur

 Kvöldkaffi í matsal á gististöðum
• Skúffukaka og mjólk

Sunnudagur:
Morgunmatur í matsal á gististöðum

• Morgunkorn, súrmjólk, samloka og drykkur

Hádegismatur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja
• Pizzuveisla, pizzur frá Langbest

Hvort sem þú ert að leika 
körfubolta eða virkja

jarðhita, þá er það 
liðsheildin sem skapar 

árangur !

ÓSKUM KEPPENDUM
GÓÐS GENGIS Á 

MÓTINU

HS Orka hf
Sími 422 5200   www.hs.is   hs@hs.is

Biðskýlið
í Njarðvík

Þið verðið ekki svöng 
á Nettómótinu
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Frítt verður í Vatnaveröld-sundmiðstöð.

 Það er alltaf gaman að skella sér í Sambíóin. 
Fyrir krakka 8 til 11 ára verður sýnd Disney myndin 
Old Dog´s.
Fyrir krakka 6 og 7 ára verður sýnd teiknimyndin 
Planet 51 sem er ný mynd og hæfir vel þeim aldurshópi. 

Kvöldvakan verður skemmtileg, eins og venjulega. 
Munið fjörið á fyrri mótum.

Það verður stanslaust fjör í Reykjaneshöllinni 
báða keppnisdagana.
Á laugardag verður Reykjaneshöllin opin frá 
kl. 09:00 - 20:00 og á sunnudag frá kl. 09:00 til 12:30.
Hoppukastali, klifurkastali, snú-snú, körfubolti, fótbolti, 
folf (frisbee-golf), frisbee og margt fleira.

Margskonar afþreying 
er á mótinu

Heilbrigð sál í hraustum líkama
Markmið Heilsuleikskólanna er að auka gleði og velliðan barna með 

áherslu á  næringu, hreyfingu og listasköpun í leik og starfi
Meira um Heilsustefnuna á www.skolar.is

Heilsuleikskólar Skóla:
Hamravellir, Kór, Krókur, Ungbarnaleikskólinn Ársól og leikskólinn 

Háaleiti sem er staðsettur á Ásbrú í Reykjanesbæ.

Sundferð:  

Bíóferð: 

Kvöldvaka: 

Reykjaneshöll: 
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Skessan í hellinum

Skessan hefur komið sér vel fyrir í helli við smábátahöfnina í Keflavík. 
Skessunni þykir gaman að fá krakka í heimsókn 
og fá bréf frá krökkum sem 
hún reynir að svara 
eftir bestu getu.

Sjá nánar á 
skessan.is

og fá bréf frá krökkum sem 
hún reynir að svara 
eftir bestu getu.

2

Duushús

Duushús eru menningar- og 
listamiðstöð Reykjanesbæjar. 

Þar má sjá bátasafn Gríms Karlssonar, 
sýningar byggðasafnsins og 
listasafnsins, og elsta bíósal landsins. 



3

4

Byggðasafn Reykjanesbæjar

Sýningar byggðasafnsins eru í Stekkjarkoti, Njarðvík og Duushúsum. 
Sögusýningin Völlurinn í Duushúsum fjallar um áhrif Kanans á byggðina 
á Reykjanesi.

Vatnaveröld 
– fjölskyldusundlaug

Í Vatnaveröld eru fjölbreytt leiktæki fyrir yngstu kynslóðina, 
kastalar, rennibrautir, sveppir og selir. 
Vatnið er upphitað og þægilegt 
fyrir lítil kríli. 

Krakkar á grunnskóla-
aldri fá frítt í sund. 

kastalar, rennibrautir, sveppir og selir. 
Vatnið er upphitað og þægilegt 
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Falleg gönguleið

Frá helli skessunnar liggur gönguleið meðfram 
strandlengjunni í átt að Stapa í Innri-Njarðvík. 
Þar má sjá fjölbreytt fuglalíf og fróðleik 
um fuglana sem sjást á leiðinni. 

Frá helli skessunnar liggur gönguleið meðfram 
strandlengjunni í átt að Stapa í Innri-Njarðvík. 
Þar má sjá fjölbreytt fuglalíf og fróðleik 

6

Fitjar

Við Fitjarnar í Innri-Njarðvík er 
fjölbreytt fuglalíf og þar er tilvalið 
að gefa fuglunum brauð.
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Orkuverið Jörð

Orkuverið Jörð er sýning sem segir frá 
10 helstu orkugjöfum jarðar. Sýningin 
hefst á Miklahvelli og svo er saga 
alheimsins rakin í máli og myndum 
með sérstakri áherslu á sólkerfið.

Sjá nánar á powerplantearth.is

8

Víkingaheimar
Býr víkingur í þér?  

Víkingaskipið Íslendingur er í öndvegi 
í Víkingaheimum. Þar er líka hluti 
sýningar Smithsonian safnsins 
Vikings: The North Atlantic Saga. 

Sjá nánar á vikingaheimar.com

Býr víkingur í þér?  



Góðar hugmyndir
- Fá sér ís eftir sund

- Fara á veitingastað eða kaffihús

- Veiða á bryggjunni

-  Borða nesti í skrúðgörðunum 
í Keflavík og Njarðvík

-  Spila körfubolta á flottustu  
völlum landsins

-  Skoða listaverkin í bænum, 
sjá nánar á reykjanesbaer.is

Fleira áhugavert
-  Frítt í strætó fyrir börn á  

grunnskólaaldri

-  Kynntu þér hvatagreiðslur og  
umönnunargreiðslur á reykjanesbaer.is 
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Ég býð ykkur velkomin  til Reykjanesbæjar. 
Körfuboltahefðin hér spannar næstum 60 ára tímabil og á þessari 
áratuga hefð höfum við byggt. Samvinna bæjarins og
 körfuknattleiksdeilda UMFN og Keflavíkur hefur ætíð verið með 
besta móti. Kappkostað hefur verið af hálfu bæjarins að skapa bestu 
æfinga- og keppnisaðstæður sem völ er á og deildirnar hafa lagt 
metnað í að huga vel að unga fólkinu okkar ásamt því að vinna af þeirri 
fagmennsku sem þarf til að hljóta nafnbótina fyrirmyndardeildir ÍSÍ. 
  
Árangur beggja deilda í karla- og kvennaflokkum undanfarin ár er 
ótrúlegur og fjöldi Íslands- og bikarmeistaratitla tala sínu máli. 
Öll erum við sammála um hve það er mikilvægt að unga fólkið okkar hafi góðar og öflugar 
fyrirmyndir. 
  
Í þessu riti má finna upplýsingar um ævintýri í Reykjanesbæ en þar leggjum við áherslu á að 
skapa tækifæri fyrir fjölskyldur til samveru. Einn liður í því er barnahátíð sem haldin verður í 
fyrsta sinn í Reykjanesbæ á sumardaginn fyrsta. Það er von okkar að sem flestir landsmenn 
sæki hátíðina heim og skemmti sér með börnum sínum. 
  
Ég vona að þið eigið hér ánægjulega dvöl og kynnið ykkur um leið allt það sem Reykjanesbær 
hefur upp á að bjóða. 

Góða skemmtun 

Árni Sigfússon, bæjarstjóri

letur: helvetica neue

Velkomin
til Reykjanesbæjar
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K irkjugarður

KEFLAVÍK

G AR ÐS K AG AV E G UR

NJARÐVÍKURHÖFN

KEFLAVÍKURHÖFN

HELGUVÍKURHÖFN

NJARÐVÍK

KÓPA
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HAFNIR

N
Boðið er uppá gistingu fyrir liðin og 
fararstjóra í eftirtöldum skólum:
Holtaskóla
Heiðarskóla
Njarðvíkurskóla

Mikilvægt er að vel sé gengið um skólana 
og stofum sé skilað í því ástandi sem 
komið var að þeim. 

Gisting

1 Heiðarskóli
Vellir 9 og 10
Svefnaðstaða

2 Íþróttahús/Vatnaveröld 
Holtaskóli/Fjölbrautaskóli 
Suðurnesja
Vellir 1 og 6
Svefnaðstaða
Kvöldvaka
Mötuneyti

3 Njarðvíkurskóli
Vellir 7 og 8
Svefnaðstaða

44 Akurskóli
Vellir 11 og 12

5 Íþróttahúsið Ásbrú
Völlur 13

2

444

SkessuhellirSkessuhellirSkessuhellirSkessuhellir

Víkingaheimar

www.svei.iswww.svei.is Arey
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Gleðilegt nýtt ár 
og gott verð
Frábær nýárstilboð Pennans færa þér allt 
að 60% afslátt af völdum skrifstofuvörum.

50%
afsláttur

40%
afsláttur

50%
afsláttur

Verið velkomin í verslanir Pennans, Hallarmúla 4 og Hafnarstræti 91 Akureyri eða kynnið ykkur 
fjölbreytt úrval skrifstofuvara á hagstæðu verði á www.penninn.is

www.penninn.is  -  pöntunarsími: 540 2050

60%
afsláttur

50%
afsláttur

35%
afsláttur

28%
afsláttur

50%
afsláttur

50%
afsláttur

www.kfc. iswww.kfc . is
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Gunnar Gísli Guðlaugsson
Svæðisstjóri Reykjaness

Sími: 514-1120 / 825-8520  
fax 514-1121

gunnargg@vordur.is - www.vordur.is



Gleðilegt nýtt ár 
og gott verð
Frábær nýárstilboð Pennans færa þér allt 
að 60% afslátt af völdum skrifstofuvörum.

ISO 9706www.eco-label.com ISO 14001

Pennapappír sem hlotið 
hefur fjölda gæðavottanahefur fjölda gæðavottana
500 blöð í pakka.
Verð 999 kr.Verð 999 kr.

50%
afsláttur

PlastmappaPlastmappa Vivanto  Vivanto 
Með klemmu á kili.

Verð 375 kr.

40%
afsláttur

 Vivanto  Vivanto 

50%
afsláttur

BréfabakkiBréfabakki Leitz, A4 Slim 
Tekur minna pláss, með lægri hliðum. Tekur minna pláss, með lægri hliðum. 
Hægt að stafla með venjulegu stærðinni.Hægt að stafla með venjulegu stærðinni.

Verð 595 kr.Verð 595 kr.

DagbókDagbók
Verð 890 kr.Verð 890 kr.

Verið velkomin í verslanir Pennans, Hallarmúla 4 og Hafnarstræti 91 Akureyri eða kynnið ykkur 
fjölbreytt úrval skrifstofuvara á hagstæðu verði á www.penninn.is

www.penninn.is  -  pöntunarsími: 540 2050

Ritföng Tóner Blek Pappír Húsgögn Skólahús Skólahús
gögn Heildarlausnir Skrifborðustofustólar  Skrifborðustofustólar 

Hreinlætisvörur Hentugar kaffilausnir SkrifSkrif
stofutæki Gott úrval Gæði Þjónusta sniðin að Þjónusta sniðin að 
þínum þörfum Persónuleg þjónusta og fagleg Persónuleg þjónusta og fagleg 
ráðgjöf www.penninn.is  Ritföng Tóner Blek Blek 
Pappír Húsgögn Skólahúsgögn Heildarlaus Heildarlaus
nir Skrifborðustofustólar Hreinlætisvörur  Hreinlætisvörur 
Hentugar kaffilausnir Skrifstofutæki Gott Gott 

úrval Gæði Þjónusta sniðin að þínum þörfum Þjónusta sniðin að þínum þörfum 

Bréfabindi
plastklædd
Verð 299 kr.

60%
afsláttur

Skúffuskápar
Hægt að stafla eða raða saman.

Verð frá 8.525 kr.

Skúffuskápar
Hægt að stafla eða raða saman.

Verð frá 8.525 kr.

50%
afsláttur

Tilboðið gildir 
ef keyptar eru 
5 saman í pakka.

Mennt er máttur
Vinnubók, gormabinding, 
rifgötuð blöð.

Verð 299 kr.

Mennt er máttur
Vinnubók, gormabinding, 

35%
afsláttur

Pappírstætari, Fellowes
Microshred MS-460Cs
Verð 68.877 kr.

• Gríðarlega öflugur tætari
• Tætir A4 blað í nærri 4000 hluta 
• Mjög hljóðlátur, SilentShred™
• Tætir auk pappírs: Bréfaklemmur, hefti, CD/DVD 

og greiðslukort

28%
afsláttur

50%
afsláttur

      Pininfarina statíf 
fyrir Z-notes blokkirfyrir Z-notes blokkir
Verð 2.760 kr.

      Pininfarina statíf 
      Pininfarina statíf       Pininfarina statíf 
fyrir límband (4 rúllur fylgja) (4 rúllur fylgja)
Verð 2.670 kr.Verð 2.670 kr.

      Pininfarina statíf 
50%

afsláttur
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Ánægðustu viðskiptavinirnir eru 
áfram hjá Sparisjóðnum
Hlutverk sparisjóðanna er að standa vörð um hagsmuni landsmanna, treysta 
innviði samfélagsins og styðja við félags- og atvinnulíf í heimabyggð. Við lítum á 
viðskiptavini okkar sem mikilvægustu fjárfestinguna og aðstoðum þig við að ná 
yfirsýn og tökum á fjármálum heimilisins.

Við hvetjum þig til þess að kynna þér málið í næsta sparisjóði eða á spkef.is. 
Verið velkomin í viðskipti. 

Við lögum okkur að þínum þörfum.

Fólkið 
í landinu 
hefur alltaf 
verið okkar 
fjárfesting

Ef lið vantar far milli keppnisstaða þá er 
hægt að hringja eftir rútu í 
síma 863 0571 og 863 0572.  
Athugið að mjög stutt er að ganga á milli 
Íþróttahússins 
við Sunnubraut og Reykjaneshallar.
Rútuferðir á bíósýningar eru frá 
keppnisstöðum
 (Akur-, Holta-, Heiðar- og Njarðvíkurskóla.)
Muna að koma tímanlega í rúturnar.

Rútuferðir
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Ánægðustu viðskiptavinirnir eru 
áfram hjá Sparisjóðnum
Hlutverk sparisjóðanna er að standa vörð um hagsmuni landsmanna, treysta 
innviði samfélagsins og styðja við félags- og atvinnulíf í heimabyggð. Við lítum á 
viðskiptavini okkar sem mikilvægustu fjárfestinguna og aðstoðum þig við að ná 
yfirsýn og tökum á fjármálum heimilisins.

Við hvetjum þig til þess að kynna þér málið í næsta sparisjóði eða á spkef.is. 
Verið velkomin í viðskipti. 

Við lögum okkur að þínum þörfum.

Fólkið 
í landinu 
hefur alltaf 
verið okkar 
fjárfesting
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