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SUMAR 2021 

KNATTSPYRNUSKÓLI ÞRÓTTAR 

 

Heilsdags eða hálfsdags vikunámskeið fyrir börn fædd á árunum 2011-2014 (þ.e. 7.fl og 

6.fl). Knattspyrnan er í aðalhlutverki frá 09:00-12:00 og kennsla fer fram eftir hugmyndafræði félagsins 

um þjálfun barna og ungmenna.  Eftir hádegi, eða frá kl. 13:00 – 15:00 verður lögð meiri áhersla á 

fjölbreytni, farið í heimsóknir og aðrar íþróttir kynntar. Hver vika endar með grill- og ísveislu. 

Gæsla frá kl. 8–9 að kostnaðarlausu fyrir þáttakendur í Þróttarheimilinu. 

NÁMSKEIÐ Í BOÐI 

• Námskeið 1.  14 júní-18 júní (fjórir dagar, frí 17.júní – lægra gjald) 

• Námskeið 2.  21 – 25 júní 

• Námskeið 3.  28 júní – 2.júlí 

• Námskeið 4.  5 júlí – 9 júlí 

• Námskeið 5.  12 júlí – 16 júlí  

• Námskeið 6.  3 ágúst – 6 ágúst (fjórir dagar v verslunarmannahelgi – lægra gjald) 

• Námskeið 7.  9 ágúst – 13 ágúst 

• Námskeið 8.  16 ágúst – 20.ágúst 

VERÐ 

• Námskeiðsgjald f.hádegi er 8.000 kr. (ekki hádegismatur) stakt námskeið 

• Námskeiðisgjald allur dagurinn er kr. 16.000 (m.hádegismat) stakt námskeið 

Námskeið 1 og 6 eru ódýrari þar sem um fjóra daga er að ræða. 



SKIPULAG 

 

Dagskrá knattspyrnuskólans er unnin af yfirþjálfara drengja, Þórði Einarssyni og skólastjóra 

knattspyrnuskólans Kristrúnu Völu Ólafsdóttur þjálfara í 4 og 3.fl kvenna.   

 

Dagskrá námskeiðanna fyrir hádegi (knattspyrna) miðast við tveggja vikna tímabil, þ.e. tvö 

samliggjandi námskeið.  Dagskrá námskeiða 1 og 3 er því sú sama fyrir hádegi, 2 og 4 o.s.frv.   

SYSTKINAAFSLÁTTUR 

Veittur er 15% systkinaafsláttur. 

SKRÁNING 

 

Skráning í knattspyrnuskólann fer fram á: 

https://trottur.felog.is 

 

Nauðsynlegt er að nýskrá sig inn í kerfið til að geta klárað skráningu. 

Nánari upplýsingar fást á netfanginu thorir@trottur.is  eða í síma 580-5902. 

GREIÐSLUFYRIRKOMULAG 

 

Hægt er að greiða námskeiðisgjöld með kreditkorti eða greiðsluseðli í Nori 

skráningakerfinu (https://trottur.felog.is). Einnig er mögulegt að greiða námskeiðisgjald með millifærslu, 

en þá þarf að senda upplýsingar í tölvupósti á thorir@trottur.is  
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