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Örn G.

Pier óskar eftir hressum 
og hörkuduglegum starfsmanni 
í framtíðarstarf á Selfossi
 
Starfið sem um ræðir er virka daga, 11 til 18:30 og 
helgar starf, 10 til 18 á laugardögum og 12 til 18 á 
sunnudögum þá önnur hvor helgi. 
 
Hæfniskröfur:
• Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Frumkvæði, samviskusemi og stundvísi
 
Umsækjendur þurfa að vera 20 ára eða 
eldri, íslenskumælandi og geta hafið 
störf sem fyrst.
 
Áhugasamir sendi ferilskrá 
ásamt upplýsingum í gegnum 
selfoss.storemanager@pier.is. 
Öllum umsóknum 
verður svarað.

Fyrir hönd Bláskógabyggðar er óskað eftir tilboðum í 
1. áfanga framkvæmda vegna Leikskólans Álfaborgar í 
Reykholti, Bláskógabyggð.

Um er að ræða uppsteypu og allan utanhússfrágang. Helstu 
verkþættir eru burðarvirki, einangrun, klæðning og þakefni, 
gluggar og hurðir, lagnir í grunni og ídráttarrör. 

Nokkrar magntölur:
- Mót: 2.600 m²
- Bendistál: 21.600 kg
- Steypa: 233 m3

- Klæðning utanhúss: 373 m²
- Gluggar og hurðir: 117 m²
- Þakefni: 646 m²

Heildarverklok eru 1. janúar 2019.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt. Senda skal ósk um gögn á 
tölvupóstfang verkis.selfoss@verkis.is með nafni fyrirtækis, 
heimilisfangi og síma.

Kynningarfundur verður haldinn á verkstað 5. júní kl. 14:00.

Tilboðum skal skila til Verkís, Austurvegi 10, Selfossi fyrir 
kl. 14:00, 18. júní 2018, en þá verða þau opnuð að viðstöddum 
þeim bjóðendum, sem þess óska.

ÚTBOÐ
LEIKSKÓLINN ÁLFABORG, 
REYKHOLTI Í BLÁSKÓGABYGGÐ
UPPSTEYPA OG UTANHÚSSFRÁGANGUR

Allt það besta úr 
Dagskránni á 
einum stað!

HANDBOLTI Selfyssingurinn Elena 
Elísabet Birgisdóttir gekk á dög
unum til liðs við norska fyrstu 
deild arliðið Førde IL. Elena, sem 
leikið hefur með Stjörnunni und
an farin tvö ár, gerði eins árs 
atvinnumannasamning við liðið 
með möguleika á framlengingu 
um annað ár.

Elena kemur ekki að tómum 
kofanum hjá Førde IL því Hilmar 
Guðlaugsson er nýtekinn við sem 
þjálfari liðsins en hann þjálfaði 
hjá Selfossi áður en hann flutti 
sig um set til Noregs. Eins og 
áður segir leikur Førde IL í fyrstu 
deild og endaði í níunda sæti á 
síðustu leiktíð af tólf liðum. Síð
asta leiktíð var fyrsta ár liðsins í 
fyrstu deild en það eru fjórar 
deildir í norska kvennaboltanum 
og svo úrvalsdeildin (eliteserien).

Með þessu fetar Elena í fót
spor frænku sinnar Ingu Fríðu 

Héraðsmót HSK í
sundi framundan

SUND Héraðsmót HSK í sundi 
verður haldið í sundlauginni í 
Laugaskarði í Hveragerði 
þriðju daginn 5. júní nk. Upp
hitun hefst kl. 17:15 og keppni 
kl. 18:00. Skráningar skulu 
ber ast á  skrif stofu HSK í síð
asta lagi kl. 24:00 miðvikudag
inn 30. maí með tölvu pósti á 
netfangið hsk@hsk.is og afrit 
á maggitryggva@gmail.com. 
Nánari upplýsingar á www.
hsk.is.

Íþrótta og Ólympíusamband 
Íslands (ÍSÍ) og Ungmenna

félag Ísland (UMFÍ) standa sam
an að vefsíðunni Sýnum karakter, 
www.synumkarakter.is. Vefsíðan 
er aðallega ætluð þjálfurum og 
íþróttafélög um. Reglulega skrifa 
gestir pistla á síðuna og deila 
þannig sinni reynslu úr íþrótta
heiminum. 

Verkefnið Sýnum karakter er 
hugsað sem verkfæri fyrir þjálf
ara til að hlúa að og efla andlega 
og félagslega þætti hjá börnum 
og unglingum. Mikilvægi þjálf
ar ans er sett í fókus og einblínt 
með nýstárlegum hætti á þann 
jákvæða ávinning sem hlýst af 
íþróttaiðkun umfram líkamlega, 
s.s. áhugahvöt, félagsfærni, sjálfs
traust, einbeitingu, leiðtoga hæfni 
og markmiðasetningu. Á vefsíðu 
Sýnum karakter eru nú þegar 
hinar ýmsu greinar og viðtöl við 
þjálfara og afreks íþrótta fólk þar 
sem helsta um fjöll unarefni er 
efling andlegra og félagslegra 
þátta í gegnum þjálfun. 

Verkefnið Sýnum karakter 
byggir á Framtíðinni, leiðarvísi í 
þjálfun barna og ungmenna sem 

dr. Viðar Halldórsson hefur þró
að í mörg ár með það fyrir augum 
að finna styrkleika íþróttafólks. 
Tilgangur Framtíðarinnar er að 
stuðla að faglegu starfi innan 
félaga með því að stefna að 
hámarksárangri í þjálfun hugar
fars legra og félagslegra þátta. 
Viðar er lektor í félagsfræði við 
Háskóla Íslands og einn helsti 
sérfræðingur landsins á sviði 
íþrótta. Hann hefur unnið eftir 
aðferðafræðinni með einstökum 
félögum og landsliðum í íþrótt
um. Dr. Hafrún Kristjánsdóttir, 

Verkefnið Sýnum karakter er hugsað 
sem verkfæri fyrir þjálfara

Elena handsalar samninginn 
við Odd Erik Gullaksen, íþrótta-
stjóra Førde IL. Ljósmynd úr 
einkasafni.

Elena í atvinnumennsku í Noregi

Tryggvadóttur og Selfyssinganna 
Auðar Hermannsdóttur og Huldu 
Bjarnadóttur sem allar spiluðu í 
atvinnumennsku eftir að hafa slit
ið handboltaskónum á Selfossi.

íþróttasálfræðingur og sviðsstjóri 
á íþróttasviði Háskólans í 
Reykja vík, og dr. Viðar Halldórs
son eru höfundar að efninu í 
verkefninu Sýnum karakter. 

ÍSÍ og UMFÍ hvetja sambands
aðila, héraðssambönd og íþrótta
félög til að skoða vefsíðuna 
Sýnum karakter.

Ef fólk langar að deila sinni 
reynslu á vefsíðunni er tilvalið að 
senda ritstjórn Sýnum karakter 
línu á alvar@isi.is eða umfi@
umfi.is. Vinnum saman og 
sýnum karakter!

FRJÁLSAR Enn eru laus pláss í 
Frjálsíþróttaskóla UMFÍ sem 
haldinn verður á Selfossi 12.–
16. júní. Skólinn er ætl aður fyrir 
börn á aldrinum 11 til 18 ára.

Dagskráin er fjölbreytt og 
skemmtileg. Til dæmis er farið í 
sund, leiki og haldnar kvöld
vökur. Skólinn endar svo með 
móti og pylsuveislu. Ungmenn
in koma saman á hádegi á 
þriðju degi og skólanum lýkur á 
hádegi á laugardegi í sömu 
viku. Aðaláhersla er lögð á 
kennslu í frjálsum íþróttum. 

Meðal þeirra sem heimsækja 
skólann í ár eru Ásdís Hjálms
dóttir, sem mun ræða um líf sitt 

sem atvinnuíþróttamaður. Einnig 
mun Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir 
halda fyrirlestur um mikilvægi 
svefns. Auk þess mun Hrafnhild 
þjálfa á einni æfingunni og annar 
landsliðsmaður mun mæta á 
æfingu og þjálfa.

Þátttökugjald í skólann er 
25.000 kr. (20.000 kr fyrir syst
kini). Innifalið í því er kennsla, 
fæði, gisting og fleira. Skólinn 
er haldinn í samvinnu Frjáls
íþrótta sambands Íslands, Ung
menna félags Íslands og frjáls
íþróttaráðs HSK. Umsjón ar menn 
með skól an um eru Ágústa 
Tryggvadóttir og Fjóla Signý 
Hannesdóttir. Í lok námskeiðs
ins fá öll ung mennin viðurkenn
ing arskjal til staðfest ingar um 
þátttökuna. Skráning og nánari 
upplýs ingar eru hjá Fjólu og 
Ágústu í gegnum tölvupóst:
fjolasigny@gmail.com og 
agustat@hotmail.com.

Enn eru laus pláss í Frjálsíþróttaskóla UMFÍ


