
SUMARNÁMSKEIÐ 
Í EGILSHÖLL

Börn  fædd 201 1 -2014

F jö lbreyt t  dagskrá  í  boð i  í  j ún í  og  ágúst
skrán ingar  opna  19 .  apr í l  2021

#Fé lag iðOkkar



NÁMSKEIÐ 1

14.  -  18.  júní*

Í  boð i  er að  vel ja hálfan eða hei lan dag
með  eða án heitrar mált íðar í  hádeginu

Fótbolti
Frjálsar
Íshokkí

Körfubolti
Listskautar

Fimleikar
Frjálsar

Handbolti
Íshokkí

Listskautar

EFTIR HÁDEGIFYRIR HÁDEGI
kl. 09:00 - 12:00 kl. 13:00 - 16:00

Húsið  opnar kl .  08:00 og lokar kl .  16:30
Viðbótarstund er innifal in í  verð i  og er

hún staðsett í  Egi lshöl l

1/2 dagur
1/1 dagur

Hádegisverður

kr. 5.360,-
kr. 10.720,-
kr. 3.200,-

Skráningar opna 19.  aprí l
Nánari  upplýs ingar á sumarnamskeid@fjo ln ir . is

*4  dagar

http://fjolnir.is/


NÁMSKEIÐ 2

21.  -  25.  júní

Í  boð i  er að  vel ja hálfan eða hei lan dag
með  eða án heitrar mált íðar í  hádeginu

Fótbolti
Frjálsar
Íshokkí

Körfubolti
Listskautar

Fimleikar
Frjálsar

Handbolti
Íshokkí

Listskautar

EFTIR HÁDEGIFYRIR HÁDEGI
kl. 09:00 - 12:00 kl. 13:00 - 16:00

Húsið  opnar kl .  08:00 og lokar kl .  16:30
Viðbótarstund er innifal in í  verð i  og er

hún staðsett í  Egi lshöl l

1/2 dagur
1/1 dagur

Hádegisverður

kr. 6.700,-
kr. 13.400,-
kr. 4.000,-

Skráningar opna 19.  aprí l

Nánari  upplýs ingar á sumarnamskeid@fjo ln ir . is

http://fjolnir.is/


NÁMSKEIÐ 3

28. júní  -  2.  jú l í

Í  boð i  er að  vel ja hálfan eða hei lan dag
með  eða án heitrar mált íðar í  hádeginu

Fótbolti
Frjálsar
Íshokkí

Körfubolti
Listskautar

Fimleikar
Frjálsar

Handbolti
Íshokkí

Listskautar

EFTIR HÁDEGIFYRIR HÁDEGI
kl. 09:00 - 12:00 kl. 13:00 - 16:00

Húsið  opnar kl .  08:00 og lokar kl .  16:30
Viðbótarstund er innifal in í  verð i  og er

hún staðsett í  Egi lshöl l

1/2 dagur
1/1 dagur

Hádegisverður

kr. 6.700,-
kr. 13.400,-
kr. 4.000,-

Skráningar opna 19.  aprí l

Nánari  upplýs ingar á sumarnamskeid@fjo ln ir . is

http://fjolnir.is/


NÁMSKEIÐ 4

3. -  6.  ágúst*

Í  boð i  er að  vel ja hálfan eða hei lan dag
með  eða án heitrar mált íðar í  hádeginu

Fótbolti
Frjálsar

Handbolti

Fimleikar
Frjálsar

Körfubolti

EFTIR HÁDEGIFYRIR HÁDEGI
kl. 09:00 - 12:00 kl. 13:00 - 16:00

Húsið  opnar kl .  08:00 og lokar kl .  16:30
Viðbótarstund er innifal in í  verð i  og er

hún staðsett í  Egi lshöl l

1/2 dagur
1/1 dagur

Hádegisverður

kr. 5.360,-
kr. 10.720,-
kr. 3.200,-

Skráningar opna 19.  aprí l

Nánari  upplýs ingar á sumarnamskeid@fjo ln ir . is

*4  dagar

http://fjolnir.is/


NÁMSKEIÐ 5

9. -  13.  ágúst

Fótbolti
Frjálsar

Handbolti
Íshokkí

Listskautar

Fimleikar
Frjálsar
Íshokkí

Körfubolti
Listskautar

EFTIR HÁDEGIFYRIR HÁDEGI
kl. 09:00 - 12:00 kl. 13:00 - 16:00

Húsið  opnar kl .  08:00 og lokar kl .  16:30
Viðbótarstund er innifal in í  verð i  og er

hún staðsett í  Egi lshöl l

1/2 dagur
1/1 dagur

Hádegisverður

kr. 6.700,-
kr. 13.400,-
kr. 4.000,-

Í  boð i  er að  vel ja hálfan eða hei lan dag
með  eða án heitrar mált íðar í  hádeginu

Skráningar opna 19.  aprí l

Nánari  upplýs ingar á sumarnamskeid@fjo ln ir . is

http://fjolnir.is/


NÁMSKEIÐ 6

16.  -  20.  ágúst

Í  boð i  er að  vel ja hálfan eða hei lan dag
með  eða án heitrar mált íðar í  hádeginu

Fótbolti
Frjálsar

Handbolti

Fimleikar
Frjálsar

Körfubolti

EFTIR HÁDEGIFYRIR HÁDEGI
kl. 09:00 - 12:00 kl. 13:00 - 16:00

Húsið  opnar kl .  08:00 og lokar kl .  16:30
Viðbótarstund er innifal in í  verð i  og er

hún staðsett í  Egi lshöl l

1/2 dagur
1/1 dagur

Hádegisverður

kr. 6.700,-
kr. 13.400,-
kr. 4.000,-

Skráningar opna 19.  aprí l

Nánari  upplýs ingar á sumarnamskeid@fjo ln ir . is

http://fjolnir.is/


Hvað  þarf barnið  að  koma með?
 

Íþróttaföt,  íþróttaskó,  vatnsbrúsa og létt
snar l  t .d.  ávöxt.

 
 

Þarf barnið  að  eiga skauta t i l  að  taka
þátt á skautanámskeiðum?

 
Nei ,  v ið  lánum al lan búnað .

 
 

Hvar nálgast ég nánari  upplýsingar?
 

Við  tökum við  fyr irspurnum á
sumarnamskeid@fjo ln ir . is .

SPURT & SVARAÐ
SUMARNÁMSKEIÐ  FJÖLNIS Í  EGILSHÖLL

http://fjolnir.is/

