14. nóvember 2016 — 6. tbl

FRÉTTABRÉF GRÓTTU
Áfram Grótta
Í þessu blaði:
 Allt komið á fulla ferð
 Afmæli Eyjó

ljósmyndara
 Hvað er framundan?
 Myndir úr starfinu

Mánaðarlegt fréttabréf
Framvegis mun Íþróttafélagið Grótta gefa út
mánaðarlegt fréttabréf, í kringum mánaðarmót.
Tilgangurinn er að auka upplýsingaflæði um starfsemi
íþróttafélagsins og koma á framfæri þeim viðburðum
sem framundan eru.
Það er von okkar að Gróttufólk og Seltirningar allir taki
þessari nýjung frá félaginu vel. Myndir í blaðinu eru
teknar af Eyjólfi Garðarssyni, ljósmyndara.

Allt komið á fulla ferð
Þá er þriðji mánuður að hefjast í rekstri íþróttamiðstöðvar og knattspyrnuvallar undir
stjórn Gróttu. Fullmannað er í allar stöður og góður hópur starfsmanna hér að
störfum. Við sem komum nálægt rekstrinum erum ánægð með hvernig til hefur tekst
á þessum fyrstu tveimur mánuðum.
Lok ágúst og byrjun septembermánaðar eru alltaf annasamir hér hjá Gróttu.
Handboltinn hjá yngstu iðkendunum fer af stað um leið og skólinn, en eldri iðkendur
byrja um mánaðarmótin júlí/ágúst. Iðkendur eru um 260 talsins í handboltadeildinni
og þjálfarar og aðstoðarþjálfarar um 20 talsins. Fimleikarnir hefjast í byrjun
september með iðkendum frá 3ja ára aldri og eru iðkendur þar rétt tæpir 500.
Þjálfarar og aðstoðarþjálfarar eru um 35 manns. Fótboltinn í yngri flokkum hefst
einnig um leið og skólinn, en stutt frí er hjá elstu iðkendum í september og fer allt á
fullt í byrjun október. Hjá knattspyrnudeildinni æfa um 260 iðkendur eins og hjá
handboltanum og fjöldi þjálfara og aðstoðarþjálfara eru um 20.
Haustið er heillandi tími þegar allt starfið fer af stað aftur. Húsið fyllist af iðkendum,
foreldrum, þjálfurum og kennurum. Yngstu iðkendurnir að stíga sín fyrstu skref hér í
húsinu nú eða úti á fótboltavellinum. Við sem störfum hér erum stolt af iðkendum
okkar og höfum það að leiðarljósi að í hraustum líkama býr hraust sál. Með von um
að enn fleiri iðkendur bætist í hópinn.

Kristín Finnbogadóttir,
Framkvæmdastjóri Gróttu

Stórafmæli Eyjó
ljósmyndara
Að starfi íþróttafélagsins Gróttu koma fjölmargir
sjálfboðaliðar sem allir gegna gríðarlega mikilvægu
hlutverki. Einn þeirra er Eyjólfur Garðarsson, ljósmyndari. Hann hefur ferðast með myndavélina á
leiki og viðburði íþróttafélagsins um árabil.
Þann 4. nóvember síðastliðinn varð Eyjólfur fertugur. Íþróttafélagið Grótta óskar Eyjó innilega til
hamingju með áfangann og vonar Grótta svo sannarlega að hann haldi áfram sinni
merkilegu og mikilvægu vinnu við að skrásetja sögu félagsins með myndavélinni
sinni.
Þess má að sjálfsögðu geta að nær allar myndir sem notaðar hafa verið í fréttabréfi
Gróttu eru teknar af Eyjólfi. Takk fyrir afnotin Eyjó.

Hvað er framundan?
Sun 13. nóvember — Selfoss-Grótta kl. 16.00 — Olís deild kvenna
Sun 13. nóvember — Grótta-Akureyri kl. 16.00 — Olís deild karla (Hertz höllin)
Fim 17. nóvember — FH-Grótta kl. 19.30 — Olís deild karla
Lau 19. nóvember — Jólasýning fimleikadeildar — Fimleiksalur Gróttu
Lau 19. nóvember — Grótta-Stjarnan kl. 13.30 — Olís deild kvenna (Hertz höllin)
Fim 24. nóvember — Grótta-Stjarnan kl. 19.30 — Olís deild karla (Hertz höllin)

