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Sigríður Inga Kristmannsdóttir - mótsstjóri
siggainga@ibv.is 869-4295
Haraldur Pálsson – framkvæmdastjóri ÍBV
haraldur@ibv.is 899-7996
Sigfús Gunnar Guðmundsson - gjaldkeri
sigfus@ibv.is 481-2060
Guðmundur Tómas Sigfússon - starfsmaður
mot@ibv.is 857-2498
Daníel Geir Moritz - dómaramál
danielgeirmoritz@gmail.com - 868-5460

Símanúmer:
Skrifstofa ÍBV: 481-2060
Sjúkrahús/heilsugæsla: 432-2500
Vaktþjónusta læknir/hjúkrunarfr. 1700
Neyðartilvik 112
Apótekarinn 481-3900
Eyjataxi: 698-2038
Sundlaug: 488-2400
Herjólfur: 481-2800
Icelandair: 570-3800
Viking Tours: 896-3640
Rib Safari: 661-1810
Tjaldsvæði: 846-9111
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DAGSKRÁ 2021
Miðvikudagur
18:00-20:00 Kvöldmatur - sjá tímasetningar liða hjá matseðli

Fimmtudagur
7:00-9:00
8:20-12:20
11:30-13:30
13:00-17:00
16:30-18:30

Morgunmatur í Höllinni - sjá tímasetningar liða hjá matseðli
Leikir - riðlakeppni
Hádegismatur - sjá tímasetningar liða hjá matseðli
Leikir - riðlakeppni
Kvöldmatur - sjá tímasetningar liða hjá matseðli

19:00 Hæfileikakeppni á ÍBV TV

Föstudagur
7:00-9:00
8:20-12:20
11:30-13:30
13:00-17:00
16:30-18:30
18:30-19:15

Morgunmatur í Höllinni - sjá tímasetningar liða hjá matseðli
Leikir - riðlakeppni
Hádegismatur í Höllinni - sjá tímasetningar liða hjá matseðli
Leikir - riðlakeppni
Kvöldmatur - sjá tímasetningar liða hjá matseðli
Landsleikur - Hópur 1
Kvöldvaka fyrir utan íþróttahús - BMX Brós - Hópur 2
19:30-20:15 Landsleikur - Hópur 2
Kvöldvaka fyrir utan íþróttahús - BMX Brós - Hópur 1
Þeir sem keppa landsleik mæta 30 mín. fyrir leik í Týsheimilið

Laugardagur
7:00-9:00
8:00-11:00
11:30-14:30
10:15-13:00
15:30-17:00
17:15
18:00
17:30-19:00

Morgunmatur í Höllinni - sjá tímasetningar liða hjá matseðli
Leikir - riðlakeppni
Leikir - riðlakeppni
Hádegismatur í Höllinni - sjá tímasetningar liða hjá matseðli
Jafningjaleikir
Bikarúrslitaleikir
Úrslitaleikur
Grillveisla við Týsheimili - sjá tímasetningar liða hjá matseðli
Birt með fyrirvara um breytingar
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LANDSLEIKUR/KVÖLDVAKA
2021
Hópur 1
Breiðablik
RKV
HK
Fylkir
KR
ÍR
Þóra Ak.
Haukar
Álftanes
Grótta
KF/Dalvík
Fjarðabyggð
Höttur
Vestri
KFR
Þróttur
Hamar
Landsleikur
Landseikur 1 kl. 18:30
Landsleikur 2 kl. 19:30

Kvöldvaka - BMX Brós
Kvöldvaka 1 kl. 18:30
Kvöldvaka 2 kl. 19:30

Hópur 1 byrjar á landsleik og fer svo á kvöldvöku - fara eftir gulu pílunni.
Hópur 2 byrjar á kvöldvöku og fer svo á landsleik - fara eftir rauðu pílunni.

Hópur 2
Stjarnan
Víkingur R.
FH
KA
Þróttur R.
Afturelding
Selfoss
Fjölnir
Fram
Valur
ÍBV
Grindavík
Njarðvík
Snæfellsnes
ÍA
Sindri
Skallagrímur
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ÝMSAR UPPLÝSINGAR
Bátsferð:
Öllum þátttakendum er boðið í bátsferð með bátnum Halkíon frá Rib-Safari. Brottför er frá sömu
bryggju og Herjólfur leggst að, nema austan megin, við hliðina á Tanganum. Báturinn hefur nokkuð
stífa áætlun, þannig að hópar þurfa að vera tilbúnir á bryggju tímalega áður en ferð hefst.
Bátsferðin tekur ca. 30 mín, farin er ferð út í Klettshelli.
Bílastæði:
Fá bílastæði eru á mótssvæðinu en einnig er hægt að leggja bílum við sundlaugina og Þórsheimili.
Mikilvægt er að halda akstursleiðum í kringum vellina opnum til að sjúkrabíll eigi greiðan aðgang.
Lögregla hefur eftirlit með svæðinu og grípur til þeirra úrræða sem þeir kjósa ef bílum er ólöglega
lagt, skapa hættu eða loka mikilvægum leiðum.
Félagsfáni:
Öll félög mæta með félagsfána síns félags og flagga honum sjálf á fánastangir við Týsvöll, og taka
hann síðan niður áður en haldið er heim á leið.
Kæligámur:
Við verðum með kæligám við Týsheimilið fyrir þá sem þurfa að koma vörum í kæli. Hann er læstur
með talnalás, lykilnúmerið fyrir lásinn er 2861
Landsleikir:
Landsleikir eru tveir á föstudagskvöld kl. 18:30 og 19:30 á Hásteinsvelli. Þjálfari tilnefnir fulltrúa
síns félags og tilkynnir mótsstjórn, tveim tímum fyrir leik lætur þjálfari leikmann vita um þátttöku.
Miðað er við að hvert félag eigi sinn fulltrúa í öðrum hvorum leiknum. Leikmenn keppa í sérstökum
“Landsliðs” og “Pressuliðs” búningum sem eru gerðir sérstaklega fyrir þennan leik. Að leik loknum
mega leikmenn eiga búningana sína.
Matur:
Allar máltíðir, morgunmatur, hádegismatur og kvöldmatur verða í Höllinni við Strembugötu nema
grillveislan á laugardagskvöldi verður fyrir utan Týsheimilið.
Sjúkravörur:
Á skrifstofu ÍBV er hægt að nálgast plástur, klaka ofl. fyrir minniháttar meiðsli. Ef grunur er um
alvarlega áverka skal alltaf hringja í 112.
Sund:
Frítt er í sund gegn framvísun þátttökuarmbands þrisvar sinnum yfir mótið. Til að geta gefið öllum
kost á að fara í sund eftir leiki dagsins er gott að miða við að sundferðin taki ekki lengri tíma en 40
mín í heild sinni.
Opnunartímar: Virkir dagar 6:15 - 21:00
Helgar kl. 9:00 - 18:00

Rútuferðir:
Reglulegar rútuferðir verða á matartíma. Frá
Íþróttamiðstöð (fánastöngum við Illugagötu) upp í Höll
og til baka aftur. Rútan mun ganga stanslaust þennan
hring á matmálstímum.
Tapað/fundið:
Allir óskilamunir sem verða eftir á mótssvæðinu,
meðan á mótinu stendur, enda í
íþróttahúsinu/sundlauginni, eins það sem verður eftir í
skólunum þegar mótinu er lokið.
Verðlaun í mótslok:
Á laugardegi keppa lið í 8 liða mótum. Sigurlið í hverju móti fá afhentan bikar og leikmenn
gullpening. Leikmenn liðs í 2. sæti hvers móts fá afhenta silfurpeninga.
Lið mótsins, valdir 10-12 bestu leikmenn mótsins að mati dómara fá sérstaka viðurkenningu.
Prúðasta liðið á mótinu utan vallar, fær bikar. Tekið er mið af framkomu hópsins hvarvetna,
“hópur” eru allir leikmenn félagsins, þjálfarar, fararstjórar og foreldrar.
Háttvísi verðlaun KSÍ, dómarar velja prúðustu liðin í hverjum leik.
Allir keppendur fá þátttökupening.
Liðsmyndataka:
Jói frá SportHero verður að taka myndir af liðunum fyrir utan sundlaugina/íþróttahúsið á föstudag
frá kl. 9:00, eingöngu fyrir liðin, ekki foreldra – gott ef liðin geta farið við fyrsta tækifæri í
myndatöku
Mótsgögn og mótsgjafir:
Afhending mótsgagna verður á bryggjunni, starfsmenn mótsins verða við rúturnar.
Mótsgjafir og þátttökupeningar verða afhentar í Týsheimilinu, nauðsynlegt að sækja strax á
miðvikudag.
Nesti á milli leikja:
Ekki verður hægt að vera með samlokugrill/brauðrist/vöfflujárn í skólastofunum þar sem
rafmagnið slær út og brunakerfi fer í gang. Mælum með að útbúa nestið með t.d. vefjum,
flatkökum, skinkuhornum, ostaslaufum, pizzusnúðum, bananabrauði, kleinum, jógúrt,
skyrdrykkjum, ávöxtum, boozt ofl.
Foreldrar:
Foreldrar geta ekki komið inn á gististaði, á kvöldvöku, á landsleiki (nema eiga barn sem keppir
leikinn) eða á úrslitaleik (nema eiga barn sem keppir leikinn). Aðeins þeir liðsstjórar/fararstjórar
sem eru með armband geta komið inn á þessa staði.
ÍBV TV
ÍBV TV er Youtube rás sem ÍBV Íþróttafélag notar til að sýna beint eða setja inn gömul myndbönd.
Myndbönd í Hæfileikakeppninni verða sett inn á ÍBV TV.
Landsleikirnir og úrslitaleikur mótsins verða sýndir í beinni á ÍBV TV.
Hægt verður að horfa á leikina áfram á ÍBV TV eftir að beinni útsendingu lýkur.
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MÓTSREGLUR
1. Keppt er á minivöllum.

Leiktími á fimmtudegi og föstudegi er 2x15 mín. Leikhlé 3 mín.
Leiktími á laugardegi er 2x12 mín. Leikhlé 2 mín.

2. Dæma skal eftir reglum KSÍ fyrir 5. flokk 7 manna bolta.
3. Allir leikir skulu hefjast á því að dómari leiði liðin frá marki við girðingu að miðju vallarins.

4. Dómari skal ekki hefja leik nema þjálfari og varamenn séu á sínum stað. Varamaður og

aðstoðarmenn verða að vera á merktu svæði. Dómari hefur heimild til að stöðva leikinn og
leiðrétta stöðuna.

5. Í leikjum er aldrei skráður meiri markamunur en 3 mörk
6. Röðun liða eftir árangri í riðlum:
1. Stig
2. Fleiri netto mörk
3. Færri mörk fengin á sig
4. Innbyrðis viðureign
5. Hlutkesti

7. Verði lið jöfn að stigum í riðlakeppni gilda eftirfarandi reglur um röð liða:

1. Markamismunur
2. Ef markamunur er jafn, þá telst það lið ofar sem hefur fengið færri mörk á sig.
3. Innbyrðis viðureignir
4. Hlutkesti

8. Undanúrslitaleikir og úrslit um verðlaunasæti:
1. Verði lið jöfn að venjulegum leiktíma loknum (markajafntefli), vinnur það lið sem skoraði
eftir stystan leiktíma í fyrri hálfleik eða seinni hálfleik.
Dæmi:
Lið A skorar í fyrri hálfleik eftir 3 mín og 45 sek
Lið B skorar í seinni hálfleik eftir 2 mín og 10 sek
Endi þessi leikur með jafntefli, þá telst lið B sigurvegari.
Aðstæður gætu verið óhagstæðar á annað markið því verður reglan að gilda fyrir hvorn
hálfleik.
2. Ef leikur endar með markalausu jafntefli fer fram framlenging 2x5 mín. ef enn er jafnt
skal vítakeppni ráða úrslitum, 5 spyrnur á hvort lið. Verði enn jafnt skal varpa hlutkesti.

9. Neiti lið að mæta til leiks eða neiti að spila leik getur það átt á hættu að missa stig eða jafnvel
vera dæmt úr leik. Mótanefnd hverju sinni ákveður viðurlög við broti sem þessu.

TM Mótið í Eyjum

MÓTSKERFI 2021
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AFÞREYING
Það er fjölbreytt afþreying í Vestmannaeyjum sem gestir mótsins geta nýtt sér á milli leikja.
Eldheimar
Eldheimar eru gosminjasafn, þar er hægt að fræðast um eldgosið á Heimaey 1973 og
Surtseyjargosið 1963. Frítt er fyrir keppendur í fylgd með fullorðnum (fullorðnir borga inn).
SEA LIFE Trust
Sea Life Trust er nýtt fiska og náttúrugripasafn, þar er hægt að sjá fiska, fugla og ýmis sjávardýr.
Meðal annars tvo mjaldra frá Kína, Litla hvít og Litla grá, sem munu dvelja þar í aðlögun áður en þeir
flytja í Klettsvík.
Sagnheimar
Sagnheimar er byggðasafn, þar er hægt að fræðast meðal annars um Tyrkjaránið, Þjóðhátíð,
Mormóna ofl. sem tengist sögu Vestmannaeyja. Frítt er fyrir keppendur í fylgd með fullorðnum
(fullorðnir borga inn).
Eyjabíó
Eyjabíó er kvikmyndahús Vestmannaeyja, þar eru allar nýjustu bíómyndirnar sýndar.
Gönguferðir
Það er fullt af skemmtilegum gönguleiðum um Eyjuna, ef taka á börn með í gönguna þá er auðvelt
og skemmtilegt að fara uppá Eldfell og Helgafell.
Golfvöllur
Golfvöllur Vestmannaeyja er 18 holu völlur, hann er talinn einn af óvenjulegustu en jafnframt
skemmtilegustu völlum landsins.
Frisbígolfvöllur
Frisbígolfvöllurinn er 6 holu völlur staðsettur á milli Íþróttahússins og Týsheimilisins, skemmtilega
krefjandi völlur.
Sund
Sundlaug Vestmannaeyja er með skemmtilegt útisvæði, klifurvegg, rennibrautir, trampólín
rennibraut, heita potta ofl.
Sprangan
Sprang er þjóðaríþrótt Vestmannaeyinga. Sprang fellst í því að sveifla sér í kaðli á milli kletta, þeir
sem eru óvanir ættu að varast að fara hátt, bara byrja neðst og fara varlega.
Herjólfsdalur
Skemmtilegt útivistarsvæði með aparólu, tjörn og landnámsbæ.
Stakkó
Stakkó er útivistarsvæði í miðbæ Vestmannaeyja, þar er meðal annars mjög skemmtileg hoppudýna
eða svokallaður "ærslabelgur".
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GISTING 2021

Hamarsskóli
Barnaskóli
Listaskóli
Kiwanis
Safnaðarheimili
Kvika
FÍV
Alþýðuhúsið

Týsvöllur
Þórsvöllur
Hásteinsvöllur
Helgafellsvöllur
Herjólfshöllin
Kæligámur

Höllin - matur
Íþróttahús/sundlaug
Herjólfur
Skrifstofa ÍBV
Myndataka - SportHero

Aðeins þeir sem eru með armband mega fara inn í gistingu!
Fjölgað verður á vöktum í skólunum og mikið lagt upp úr því að þrífa
snertifleti og passa uppá að aðeins þeir sem hafa armband komi inn.

GISTING - INNGANGUR
Hamarsskóli
Breiðablik
10, 11, 12, 13, 14, 15
HK 6, 7, 8
ÍR 9, 9b

Grótta
Álftanes
Valur
Þróttur R.

1
2
Salur
3, 4

Félögin mega aðeins nota einn inngang í skólann, þann sem er merktur þeim. Skólinn verður
lokaður á milli hæða á daginn. Skólinn opnar kl. 13:00 miðvikudaginn 9. júní.
Hnetulaus gisting v/bráðaofnæmis!

Barnaskóli
Sindri
Skallagrímur
Stjarnan
Þróttur V.
Selfoss
KF/Dalvík
ÍA
KR
Þór Ak.
Hamar

Félögin mega aðeins nota einn inngang í skólann, þann sem er merktur
þeim. Skólinn verður lokaður á milli álma á daginn og félögin beðin að
halda sig á sinni hæð. Skólinn opnar kl. 13:00 miðvikudaginn 9. júní.
Hnetulaus gisting v/bráðaofnæmis!

Haukar
KFR
Fram
Njarðvík
Fjölnir
Grindavík

1
2
3, 4, 8, 8a
9

14, 15
32
33
34, 35
Salur
Fundarherbergi
16, 16a
17
26, 26a
27
36, 36a
37

Listaskóli

RKV
Listaskólinn/tónlistarskólinn er við
Heiðarveg - salur og stofur.

Safnaðarheimili

FH
Safnaðarheimilið er við Landakirkju,
við hlið Barnaskólans - salur.

Kvika

Fylkir
Kvika/Vinaminni - félagsaðstaða eldri
borgara við Heiðarveg, beint á móti
bensínsölunni Tvisturinn - salur.

Framhaldsskólinn

Vestri
Höttur
Snæfellsnes

6
7
8

Fjarðabyggð 9
Víkingur R.
Salur

FÍV - Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum,
við malarvöllinn, á milli Hallarinnar og
Landakirkju

Kiwanis

KA
Kiwanis við Strandveg, stutt frá bryggju
- salur.

Alþýðuhúsið

Afturelding
Alþýðuhúsið er fyrir ofan
Stakkagerðistún, nálægt
Barnaskólanum - salur.
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GISTING
Gist er á átta stöðum víðsvegar um bæinn og er þeim skipt upp í tólf sóttvarnarhólf.
Við biðjum ykkur um að fara eftir þessum reglum:
Notið aðeins þann inngang sem er merktur ykkur á gistiplaninu.
Ekki fara á milli sóttvarnarhólfa.
Aðeins þeir sem eru með armband geta farið inn í gistingu.
Það er leyfilegt að hafa 1-2 fararstjóra á lið (þeir sem eru með armband), þessir fararstjórar verða að
hjálpa stelpunum að koma sér fyrir, foreldrar geta ekki farið inn í skólann til að blása upp dýnu, rúlla út
svefnpoka oþh.
Foreldrar geta ekki farið inn í skólann ef eitthvað gleymist, aðeins fararstjóri með armband getur það.
Foreldrar geta ekki farið inn í skólann til að tala við dóttur sína/kyssa hana góða nótt, þeir þurfa að
hringja í fararstjórann og biðja um að dóttirin hitti þá fyrir utan skólann.
Ekki láta armband fararstjóra ganga á milli nema það sé skráð í vaktaplan sem var skilað til
mótsstjórnar fyrir mót.
Ekki er leyfilegt að hafa sameiginlegt nestisrými í skólunum.
ATHUGIÐ!
Þessar reglur eru settar af sóttvarnarástæðum. Ef upp kemur smit í skólunum þá getur smitrakningarteymi
fengið allar upplýsingar hjá okkur þ.e. hverjir hafa verið í gistingu og á hvaða stað í skólanum, einnig getur það
fækkað þeim sem þyrftu að fara í sóttkví.
Þeir sem eru á vöktum í skólunum eru sjálfboðaliðar á vegum félagsins sem eru allir af vilja gerðir til
að aðstoða ykkur, við biðjum ykkur um að sýna þeim kurteisi.

UMGENGNISREGLUR Í GISTINGU
Hvert félag fær stofu/stofur til umráða sem það skal sjá um að halda hreinum meðan á mótinu stendur
(þar með talið salerni og handþurrkur). Verði einhverjar skemmdir ber félagið ábyrgðina. Muna einnig að
henda öllu rusli eftir sig út í gáma.
Í hverri stofu verður að vera fararstjóri. Keppendur mega aldrei vera einir í stofunum, hvorki að nóttu né
degi.
Borð, stólar og annar borðbúnaður sem er í stofum, ekki færa hann til.
Allt á að vera hljótt í skólum frá klukkan 22:00.
Öll hlaup á göngunum eru stranglega bönnuð og boltar eru bannaðir innan dyra.
Fararstjórum skal bent á það að útidyr eru opnanlegar innan frá, keppendur geta því hæglega læst sig úti
eftir að skólanum hefur verið lokað á kvöldin. Athugið að hafa allar hliðarhurðar læstar, hurðin að framan
er opin til klukkan 23:00. Það er verið að hugsa um öryggi ykkar með því að hafa lokað. Annars er það á
ykkar ábyrgð ef eitthvað kemur fyrir.
Öllum bílum skal lagt á bílastæði við skólana, ekki á skólalóð.
Alla skó skal annað hvort geyma í anddyri skólans eða taka með í stofurnar. Það á enginn að ganga á
útiskóm um ganga skólanna.
Skólarnir eru aðeins ætlaðir þátttakendum á mótinu.
Meðferð áfengis og tóbaks er stranglega bönnuð í skólunum og á skólalóð, það sama gildir um rafrettur.
Ef einhver er úti eftir klukkan 23:00 þarf hann að hringja í fararstjóra og láta hleypa sér inn ekki
húsvörð eða annað gæslufólk.
Athugið við brottför að sópa og ganga vel frá stofunum og henda rusli í gáma. Góða ferð heim!
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MATSEÐILL 2021
Mjólkur og hnetulaus

Miðvikudagur
Kvöldmatur Hakkbollur, kartöflur, gular baunir, sveppasósa og sulta
Valréttir Gulrótarbuff, ferskt salat, ísrael cous-cous og lime dressing

Fimmtudagur
Morgunmatur Hafragrautur, súrmjólk, morgunkorn, brauð, álegg og ávextir
Valréttir Sojamólk, laktósafrí mjólk osfrv.
Hádegismatur Gríms fiskistangir í raspi, hrísgrjón, kartöflur, ferskt salat og karrýsósa.
Valréttir Indverskar grænmetisbollur, karrý hrísgrjón, turmerik dressing og ferskt salat.
Kvöldmatur Píta, kjötbuff, gúrka, kál, tómatur, paprika, ofnbakaðar kartöflur og pítusósa.
Valréttir Grænmetislasagna kartöflur og ferskt salat..

Föstudagur
Morgunmatur Hafragrautur, súrmjólk, morgunkorn, brauð, álegg og ávextir
Valréttir Sojamólk, laktósafrí mjólk osfrv.
Hádegismatur Gríms fiskibollur, kartöflur, gulrætur, brokkoli og lauksósa.
Valréttir Falafel grænmetisbollur, hýðishrísgrjón, salat og sveppasósa
Kvöldmatur Kjúklingabitar, franskar, sósa, salat og Kristall - frostpinni.
Valréttir Brokkoli medalíur, grískt salat, grísk grænmetisdressing og Kristall - frostpinni.

Laugardagur
Morgunmatur Hafragrautur, súrmjólk, morgunkorn, brauð, álegg og ávextir
Valréttir Sojamólk, laktósafrí mjólk osfrv.
Hádegismatur Tortilluhlaðborð með kjúklingi, gúrku, tómötum, papriku, káli, osti,
Valréttir hrísgrjónum, sýrðum rjóma og salsasósu.
Kvöldmatur Grillaðar SS pylsur í brauði með tómat, steiktum, sinnep, remolaði og Kristall.
Valréttir Goða pylsur án mjólkurdufts, grænmetispylsur og Kristall.
Upplýsingar um mataróþol leikmanna og fullorðinna þarf að
senda á siggainga@ibv.is í síðasta lagi 7. júní

TM Mótið í Eyjum

TÍMASETNINGAR Í MAT
Miðvikudagur
Kvöldmatur
18:00-18:30 Lagt af stað til Eyja 10:45
18:30-19:00 Lagt af stað til Eyja 13:15
19:00-19:30 Lagt af stað til Eyja 15:45
19:30-20:00 Lagt af stað til Eyja 18:15
Fimmtudagur og föstudagur
Morgunmatur
7:00 Þær sem hefja leik kl. 8:20
7:30 Þær sem hefja leik kl. 9:00
8:00 Þær sem hefja leik kl. 13:00
8:30 Þær sem hefja leik kl. 13:40

Hádegismatur
11:30 Þær sem hefja leik kl. 13:00
12:00 Þær sem hefja leik kl. 13:40
12:30 Þær sem hefja leik kl. 8:20
13:00 Þær sem hefja leik kl. 9:00

Kvöldmatur
16:30 Þær sem hefja leik kl. 8:20
17:00 Þær sem hefja leik kl. 9:00
17:30 Þær sem hefja leik kl. 13:00
18:00 Þær sem hefja leik kl. 13:40
Laugardagur
Morgunmatur
7:00 Þær sem hefja leik kl. 8:00
7:30 Þær sem hefja leik kl. 8:30
8:00 Þær sem hefja leik kl. 11:30
8:30 Þær sem hefja leik kl. 12:00

Hádegismatur
10:15 Þær sem hefja leik kl. 11:30
10:45 Þær sem hefja leik kl. 12:00
11:30 Þær sem hefja leik kl. 8:00
12:00 Þær sem hefja leik kl. 8:30

Kvöldmatur - grillveisla
17:30 Þær sem eiga síðasta leik kl. 15:30
17:50 Þær sem eiga síðasta leik kl. 15:30
18:10 Þær sem eiga síðasta leik kl. 16:30
18:30 Þær sem eiga síðasta leik kl. 17:15 og 18:00
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GRILLSTÖÐVAR 2021
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Herjólf

17:30 Þær sem eiga síðasta leik kl. 15:30 á Þórsvelli og Helgafellsvelli
17:50 Þær sem eiga síðasta leik kl. 16:00 á Þórsvelli og Helgafellsvelli
18:10 Þær sem eiga síðasta leik kl. 16:30 á Þórsvelli og Helgafellsvelli
18:30 Þær sem eiga síðasta leik kl. 17:15 á Þórsvelli og Helgafellsvelli
Þær sem eiga síðasta leik kl. 18:00 á Hásteinsvelli
17:30 Þær sem eiga síðasta leik kl. 15:30 á Týsvelli, Herjólfshöll, Hásteinsvelli
17:50 Þær sem eiga síðasta leik kl. 16:00 á Týsvelli, Herjólfshöll, Hásteinsvelli
18:10 Þær sem eiga síðasta leik kl. 16:30 á Týsvelli, Herjólfshöll, Hásteinsvelli
18:30 Þær sem eiga síðasta leik kl. 17:15 á Týsvelli, Herjólfshöll, Hásteinsvelli
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