
Listhlaupadeild 

Skautafélags Akureyrar 

 

Æfingagjöld: 25.000 kr önnin eða 45.000 kr. veturinn 

Minnum á frístuundastyrk Akureyrarbæjar 

Skráning fer í gegnum Nora inni á iba.felog.is 

 

Sportabler: www.sportabler.is  

Listhlaupadeild SA notast við forritið Sportabler við skipulagningu æfinga. Sportabler er 

bæði hægt að nota á vef og snjallsímaforrit (app). Foreldrar geta á einfaldan hátt fylgst 

með börnunum sínum, dagskrá og mætingu, auk þess að láta vita af forföllum..  

Athugið: Breytingar á dagskrá, t.d. fresta/breyta eða aflýsa æfingum, eru sendar sem 

tilkynningar beint í símann þeirra sem málið varðar um leið. Því er mikilvægt fyrir iðken-

dur, foreldra og þjálfara að skrá sig hjá Sportabler. 

 

Um 

félagið: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagnlegir tenglar: 

Heimasíða LSA: www.sasport.is/listhlaup 

Facebook hópur: LSA 4.hópur foreldrar 

Sportabler: www.sportabler.is 

Skautasamband Íslands: www.iceskate.is 

 

Við bjóðum alla velkomna! 
 

Íþróttin er jafnt fyrir stráka og stelpur 

Handbók fyrir iðkendur og 

foreldra 

Skautaskóli 

Stjórn félagsins: 

Formaður: María Indriðadóttir 
         formadur@listhlaup.is 

Varaformaður: Birgitta Maggý Valsdóttir 

Gjaldkeri: Gyða Dögg Jónsdóttir 
        gjarldkeri@listhlaup.is 

Ritari: Harpa Samúelsdóttir 

Varamenn: Hrafnhildur Guðjónsdóttir og 
          Þorbjörg Dagný Kristbjörnsd. 

Þjálfarar: 

Yfirþjálfari: Darja Zajcenko 

Aðrir þjálfarar: Bergdís Lind,  

Öll börn 4 ára og eldri er 

velkomið að byrja að æfa 

listhlaup hjá 

Listhlaupadeild Skautafélags 

Akreyrar. 



Um æfingarnar: 

 Æfingar eru á mánudögum og miðvikudögum kl 16:30-17:15. 

 Hver æfing er 45. mín á ís. Mikilvægt er að mæta tímanlega til að hafa tíma til að 
fara í æfingaföt og skauta 

 Við tökum á móti nýjum iðkendum yfir allan veturinn. 

 Við endum hverja önn á sýningu, jólasýning og vorsýning 

 Hægt er að nota frístundastyrkinn til að greiða niður æfingar 
sem og er veittur systkinaafsláttur 

 
 
 
Kennslufyrirkomulag: 

 Unnið er eftir grunnnámskrá Skautasambands Íslands Skautum regnbogann  

 Kerfið inniheldur kennsluaðferðir með sjö þrepaskiptum markmiðum sem byggir á 
grunnskautafærni á markvissan hátt 

 Kennslan byggir á margvíslegum æfingum sem stuðla að góðri undirstöðu fyrir 
íþróttina., frá því einfaldasta í upphafi og í flóknari æfingar. Þegar iðkandi hefur náð 
kennslumarkmiði er hann verðlaunaður með skautanælu (barmmerki)  

 Barmmerkin er viðurkenning í sjö mismunandi litum, eftir því hvaða þrepi verið 
var að ljúka. 

 Með þessu er talið að aukinn árangur náist í kennslu og að iðkandi upplifir 
íþróttina á jákvæðan og skemmtilegan hátt 

 Nælurnar eru einnig nýttar til þess að raða í keppnishópa í félagalínu og er það 
gert til að tryggja að ákveðnum grunni sé náð áður en eiginleg keppni hefst (sjá hér að 
neðan) 

 
 

Skautanælur  -  Skautum regnbogann 
 

 Rauð 

 Gul 

 Appelsínugul 

 Græn 

 Blá  Hefur náð grunnfærni til þátttöku á mótum í félagalínu í samráði við 
  þjálfara  

 Fjólublá 

 Hvít  Iðkandi er tilbúinn til að hefja undirbúning fyrir grunnpróf (Basic Test) 
  og öðlast keppnisrétt í keppnislínu Skautassambands Íslands 

Æfingafatnaður: 

 Mikilvæt er að æfingafatnaður sé lipur, þægilegur og falli þétt að 

líkamanum til þess að þjálfari geti séð líkamsstöðu og líkamsbeitingu 
iðkanda. 

 Kuldagallar, snjóbuxur, gallabuxur, hettupeysur og stórar úlpur 
er ekki æskilegur æfingafatnaður 

 Ávallt skal nota vettlinga á ísæfingum og vera með hjálm á 
höfðinu. Gott er að hafa buff eða eyrnaband undir hjálminum 

 Mikilvægt er að þeir iðkendur sem eru með sítt hár hafi það greitt vel frá 
andlitinu, með hárið í teygju eða noti buff 

 Gæta skal að iðkandi sé ekki með úr, síða eyrnalokka, armbönd eða annað skart 
til þess að forðast alvarleg meiðsli. Einnig skal gæta að vasar séu tómir áður en 
farið er á ísinn til að koma í veg fyrir að hlutir dreyfist á ísinn og skapi þannig 
slysahættu fyrir iðkendur 
 
 

Búnaður: 

 Hægt er að fá bæði skauta og hjálma lánaða í skautahöllinni fyrir æfingar 

 Mælt er með því að þeir sem tök hafi á fjárfesti í leðurskautum, ekki 
plastskautum, til að varna meiðslum og auka um leið líkur á framförum. 

 Best er að skautarnir séu nokkuð stífir um ökklann svo þeir bogni ekki auðveld-
lega. Þetta er til að tryggja viðeignadi stuðning við ökkla og til þess að koma í veg 

fyrir meiðsli. 

 Skautarnir mega hvorki vera of stórir né of litlir. Þurfa að vera passlegir og 
þægilegir.  

 Reima á skautana nokkuð þétt utan um ökklana án þess að það sé 
óþægilegt. Gott getur verið að fela reimarnar svo barnið flækist ekki í 
þeim. 
 

 
Umhirða skauta: 

 Nota plasthlífar þegar gengið er á skautunum utan svells.  

 Þurrka skal blöðin vel eftir hverja æfingu (t.d. með þvottapoka/handklæði)  

 Best er að geyma skauta í tauhlífum (aldrei í plasthlýfum).  

 Mikilvægt er að það lofti um skautana eftir æfingar t.d. með því að oprna 
tösku. Það má alls ekki geyma skautana t.d. á ofni.  

 Skerpa þarf alla nýja skauta. Það er einungis gert af fagmanni sem sérhæfir 
sig í skerpingu á listskautum. Hafa skal samband við formann félagsins. 
 
 
 


