Íþróttafélagið Höttur heldur opna viku í samstarfi við Fljótsdalshérað vikuna 7. til 13. Oktober
2013.
Meðal þess sem sem félagið stendur fyrir er að bjóða nýja aðila velkomna og kynna starfið með því
að börn og fullorðnir geta mætt á æfingar hjá deildum félagsins. Hjá félaginu eru starfandi 9 deildir
sem halda úti þróttmiklu starfi og hægt er að nálgast upplýsingar um hverja íþróttagrein hér að
neðan eða nánar á hottur.is.

Badminton:
Æfingar fyrir fullorðna í Íþróttamiðstöðinni eru fimmtudaga kl 21:30 til 22:30 og sunnudaga kl 10 til
11.
Tengiliður er Michael Janicek, 843-7972.

Blak:
Æfingar karlar eru í Fellahúsinu á mán. kl. 18:30 og á mið. kl. 20:00.
Æfingar konur eru á Egilsstöðum á þri. kl. 20:00 og fim. kl. 21:00.
Svo er sameiginlega æfing karla og kvenna á Egilsstöðum á sunnudögum kl. 15:00.
Tengiliður er Lovísa Hreinsdóttir, 868-5742.
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Fimleikar:
Boðið er upp á fimleika fyrir börn og unglinga. Hægt er að setja sig í samband við Auði Völu,
yfirþjálfara deildarinnar fyrir tímasetningar í gegnum síma eða í gegnum fimleikar@hottur.is.

Tengiliður er Auður Vala Gunnarsdóttir, 861-1791.

Frjálsar:
Eldri hópurinn eða börn fædd árið 2002 og fyrr mæta á þriðjudögum kl 17:00 til 18:30 og
fimmtudögum kl 16:00 til 17:30 í íþróttamiðstöðinni.
Auka þrektími er síðan fyrir 14 ára og eldri á mánudögum kl 16:00 til 17:30 í kjallara í þróttahússins.
Æfingar fyrir börn 6 til 10 ára eru í Fellahúsi kl 16 til 17 á fimmtudögum og Íþróttahúsinu á
Egilsstöðum kl 17 til 18 á þriðjudögum.
Tengiliður er Mekkin Bjarnadóttir, 898-8731.
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Fótbolti:

Æfingar 8. flokks eru í Fellahúsi á miðvikudögum frá kl. 17:15 til kl. 18:00.
Tengiliður er Skarphéðinn Smári Þórhallsson, 842-3756.

Handbolti:
4 til 6 bekkur blandað í Fellahúsi kl 16:00 til 17:00 á föstudögum.
7 til 9 bekkur karla í Fellahúsi kl 19:00 til 20:00 á miðvikudögum og í Egilsstaðahúsnu kl 17:30 til
18:300 á fimmtudögum.
7 til 10 bekkur kvenna í Fellahúsi kl 17:00 til 18:30 á föstudögum.
9 til 10 bekkur og eldri karla í Egilsstaðahúsi kl 11:00 til 12:00 á sunnudögum.
Tengiliður er Haraldur Geir Eðvaldsson, tölvupóstur handbolti.hottur@gmail.com eða 869-4361
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Körfubolti:

Tengiliður er Viðar Örn Hafsteinsson, 865-9530.

Sund:
Æfingar fyrir 6 til 8 ára mánudaga og fimmtudaga kl. 16:00 – 17:00.
Æfingar fyrir 9 ára og eldri æfa mán., þri., fim. kl. 17:00-18:00
Æfingar fyrir fullorðna mánudögum og fimmtudaga kl 18:00-19:00.
Tengiliður er Óskar Hjartarsson, 650-0900 eða sunddeildhattar@gmail.com
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Taekwondo:
Allir tímar eru í Fellahúsi.
Þriðjudagar og fimmtudagar
17:30-18:30 barnahópur 1 (6-8 ára)
18:30-19:30 barnahópur 2 (9-12)
19:30- 21:00 unglinga/fullorðnir. 13+

Sunnudagar
12-14 unglinga og fullorðinshópar

Þjálfari er Gauti Már Guðnason og hægt er að fá frekari upplýsingar hjá honum í síma 695-3722 og
gautimar@gmail.com
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