
Knattspyrnuskóli  
Guðjóns Péturs og UMFÁ 

 

Umsjónarmaður knattspyrnuskólans er Guðjón Pétur Lýðsson, knatt-
spyrnumaður hjá meistaraflokki Vals. Guðjón hefur spilað knattspyrnu 
hér á landi með Breiðablik, Stjörnunni, Haukum og Álftanesi auk þess 

að hafa spilað hjá Helsingborg í Svíþjóð . Hann hefur lokið 4.stigi 
knattspyrnuþjálfunar hjá KSÍ. Guðjón hefur þjálfað víða og m.a. séð 

um knattspynskóla Vals 2012 - 2014. 
 

Markmið skólans er að veita öllum þátttakendum 
tækifæri á að auka færni sína í knattspyrnu sem og 
efla hreyfi- og félagsþroska almennt. Lögð verður á-
hersla á fjölbreyttar og skemmtilegar æfingar sem 

henta öllum.  
 

Námskeiðið fer fram á nýja gervigrasvellinum. 
Mikilvægt er að þátttakendur klæði sig eftir veðri og hafi meðferðis 
hollt og gott nesti. Öllum þátttakendum er boðið í grillveislu í lok 

hvers námskeiðs. 
Aldur: 6 – 13 ára (1. - 7.bekkur) 

 
Námskeið 1 -   13.júní –  24.júní        Verð: 7500 kr 
 Námskeið 2 -   27. júni - 8. júlí          Verð: 8000 kr 
Námskeið 3 -   8.ágúst – 19.ágúst    Verð: 8000 kr 

 
Systkinaafsláttur er 50%. 

Tími: kl. 9:00 – 12:00 
 

Skráning fer fram í gegnum Nóra kerfið - https://alftanes.felog.is/ 
 

Nauðsynlegt er að búið sé að skrá börn áður en mætt er á 
námskeið. Ekki verður mögulegt að skrá á staðnum. 

 
 
 

https://alftanes.felog.is/


 

Körfuknattleiksnámskeið  
UMFÁ - sumar 2015 

 
Strákar og stúlkur 7 – 13 ára 

 
Námskeiðið mun fara fram í frábærri aðstöðu í 

íþróttamiðstöð Álftaness og á útivöllum við  
Álftanesskóla. 

 
Þar sem um unga iðkendur er að ræða verður mikil áhersla lögð 
á leiki og skemmtun auk þess að börnin læri undirstöðuatriði í 

körfuknattleik.   
 

Á námskeiðinu verður farið í  sundkörfubolta og í lok 
námskeiðsins verður körfuboltahátíð þar sem foreldrar eru 

velkomnir.  Þar spila börn körfuknattleik geng foreldrum, horft 
verður á skemmtilega mynd og naslað eitthvað gott með.   

 
Námskeiðið fer fram alla virka daga í tvær vikur(níu skipti) 

og stendur frá kl: 9.00 – 12.00. 
Námskeiðið hefst mánudaginn 15. Júní og stendur til  

og með föstudeginum 26.júní. 
Námskeiðsgjaldið verður 5.000 kr og systkinaafsláttur er 50%. 

Skárning og greiðsla fer fram í gegnum Nóra -  
https://alftanes.felog.is/ 

 
Umsjón með námskeiðinu hefur Ragnar Elvar Arinbjarnarson, 
íþróttakennari við Álftanesskóla og körfuboltaþjálfari í 15 ár. 

 
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnar í síma: 863-1502 

eða senda póst á ragnar.arinbjarnarson@alftanesskoli.is 

 


