
Öll starfsemi Skautafélagsins fer fram í 
Skautahöllinni við Naustaveg. Þar fara fram 
æfingar í íshokkí, listhlaupi og krullu en einnig 
er svellið opið almenningi auk þess sem hópar 
geta leigt svellið og aðra aðstöðu í höllinni.  
Skautaleiga er í höllinni. 
 

Skautasvellið er opið almenningi: 

Miðvikudaga kl. 13.00-15.00 
Fimmtudaga kl. 13.00-15.00 
Föstudaga kl. 13.00-16.00 

Skautadiskó flest föstudagskvöld   
Kl. 19.300-21.30 

Laugardaga kl. 13.00-17.00 
Sunnudaga kl. 13.00-17.00 

 
Skautahöllin er tilvalinn staður fyrir 
afmælisveislur, bekkjarpartí og aðrar 
hópsamkomur þar sem möguleiki er á að fara á 
skauta og njóta veitinga í leiðinni, til dæmis að 
taka með sér heitt kakó eða aðra hressingu eða 
panta pítsu svo eitthvað sé nefnt. Hafið 
samband og leitið upplýsinga um leigu á 
svellinu og annarri aðstöðu í Skautahöllinni. 
 

www.sasport.is  

skautahollin@sasport.is  

sími 461 2440  
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Skautahöllin á Akureyri 



Íshokkídeild Listhlaupadeild 
Íshokkí er hraðasta hópíþrótt í heimi. Íþróttin 
byggist á samvinnu, aga og hraða. Ungir leik-
menn byrja að læra skauta- og kylfutækni um 
leið og þeir stíga út á ísinn - og skemmta sér 
konunglega á meðan. Það er skemmtilegt að 
horfa á íshokkí og enn skemmtilegra að spila.  

Skautafélag Akureyrar 
er með byrjendaæfingar 
fyrir stelpur og stráka og 
reglulegar æfingar í öl-
lum aldursflokkum. Ef þú 
vilt koma og prófa getur þú æft endurgjald-
slaust í tvær vikur. Skautafélagið býður upp á 
að fá allan búnað lánaðan til þess að koma og 
prófa. Ef þig langar síðan að halda áfram getur 
þú legit búnað gegn gjaldi.  

Góðar ástæður til að 

æfa og spila íshokkí: 

Íshokkí er spennandi 

íþrótt sem býður iðken-
dum að læra nýja 

tækni, íshokkí er hópíþrótt. Fátt er betra en að 
vera í liði, eignast nýja vini, læra um hópvinnu, 

traust og ábyrgð. Það er öruggt að spila 
íshokkí því ákeyrslur eru ekki leyfðar í yngri 
flokkunum og kvennahokkí, slagsmál eru ekki 
leyfð. Varnarbúnaður er góður og meiðsli 

sjaldgæf. Fjölskyldan nýtur þess saman að 
spila og/eða horfa á íshokkí. . 

Krulludeild 
Krulla er íþrótt sem kemur skemmtilega á óvart. 
Næstum allir geta spilað krullu, ungir sem eldri, 
karlar og konur.   

Leikurinn gengur út á að 
renna steinum eftir braut á 
svellinu inn í eða að hring á 
hinum enda brautarinnar. 
Tvö lið með fjórum leikmönnum eigast við í 
hverjum leik. Hver leikmaður rennir tveimur 
steinum í hverri umferð og leika liðin til skiptis. 
Tveir úr liðinu eru tilbúnir með sérstaka kústa, 
fylgja steininum alla leið og sópa svellið til að 
steinninn renni lengra.    

Krulluæfingar í Skautahöllinni á Akureyri.  

Mánudagar  kl. 20.30-22.30 

Miðvikudagar  kl. 21.30-23.30 

Allt sem þarf er hentugur, teygjanlegur 
fatnaður, hreinir, stamir íþróttaskór, gott skap 
og vilji til að reyna eitthvað nýtt! Nauðsynlegur 
búnaður fyrir nýliða er til staðar í Skautahöllinni.  

Allir eru velkomnir á æfingar og er 
krullufólk tilbúið að leiðbeina 
nýliðum.  

Komdu og prófaðu! 

Listhlaup á skautum er 
tignarleg íþrótt, í senn  
listræn og kröftug. Iðkendur 
nota sérstaka listskauta. Í 
keppni eru framkvæmdar 
ákveðnar æfingar og fer eftir 
flokkum hvaða æfingar gera  
skal og hve erfiðar þær eru. 
Nauðsynlegt er að iðkendur 
séu í hlýjum og teygjanlegum fatnaði sem ekki 
heftir hreyfigetu.   

 
Listhlaupsdeild 
Skautafélags 
Akureyrar býður 
upp á æfingar í 
listhlaupi á 
skautum í öllum 
aldursflokkum. 

Allir geta komið og prófað eina æfingu án þess 
að greiða æfingagjald.  
 
Byrjendaflokkur æfir einu 
sinni í viku og er  
ætlaður mjög ungum 
iðkendum. Aðaláherslan 
er á að læra með notkun 
leikja og er öll kennslan 
unnin út frá 
kennsluefninu Skautum 
regnbogann frá 
Skautasambandi 
Íslands. Æfingatafla 
Listhlaupsdeildar er á www.sasport.is. 

 

 

 


