
Fréttablað Mývatnssveitar, husondin@gmail.com
Útgefandi og ábyrgðarmaður: Arnþrúður Dagsdóttir 

HÚSÖNDIN
sími:

8492804
9 .tbl. 3.árg.
4. mars 2020

AFMÆLISBÖRN DAGANA 5. - 11. MARS
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5. - 8. MARS 2020

www.vetrarhatid.com

Fimmtudagur 5. mars 

21:00 - 23:00 - Barsvar inni á Icelandair Hotel 
Mývatni, Reynihlíð.  

Föstudagur 6. mars 

11:00 - 14:30 - Íslandsmeistaramót 
Sleðahundaklúbbs Íslands, Neslandavík.  
16:00 - Setningarathöfn við Álftabáru.  
16:30 - Hópreið um Mývatn. Allir velkomnir, ekkert 
þátttökugjald. Hópreiðin fer frá Álftabáru. 
Bílastæði eru við Sel-Hótel Mývatn. 
21:00 - Föstudagslögin með Stebba Jak  
og Andra Ívars í Vogafjósi.  
Aðgangseyrir: 1.500kr við dyrnar. 

Laugardagur 7. mars 

10:00 - 16:00 - Mývatn Open 
Hestar á ís, Stakhólstjörn. 
12:00 - 16:00 - Íslandsmeistaramót í 
Snjókrossi og sleðaspyrna, Kröflu.  
13:00 - 16:00 - Mývatnssleðinn, 
Álftabára.  
13:00 - 16:00 - Krakkabraut - 
opið leiksvæði, Álftabára. Allir 
velkomnir að koma með eigin 
sleða eða snjóþotur.  
14:00 - 16:00 - Lærðu að dorga  
með veiðifélagi Mývatns.  
Mæting við Neslandavík kl 14.  
Sætaferðir á staðinn!  
10:00 - 15:30 - Íslandsmeistaramót 
Sleðahundaklúbbs Íslands, 
Neslandavík. Gestum velkomið að 
prófa við dagskrárlok.  
15:00 - 17:00 - Kaffihlaðborð á 
Sel Hótel Mývatni. 
21:00 - Tónleikar með Ljótu 
Hálfvitunum í Skjólbrekku. 
Miðasala á tix.is og við dyrnar. 

Sunnudagur 8. mars 

10:00 - 11:00 - Opið hús hjá Snow Dogs á Heiði, 
hægt að hitta hundana og aðstaðan sýnd.  
11:00 - Hópakstur (snjósleðaferð) á vegum 
Akstursíþróttafélags Mývatnssveitar ef  veður og 
snjóalög bjóða upp á það. 
11:00 - Skemmtiferð hundasleðafólks frá Heiði.  
7,5 km – 15 km hringur  fer eftir veðri og 
vindum. Ekki tímataka – bara njóta.  
13:00 - 15:00 - Lærðu að dorga með veiðifélagi 
Mývatns. Mæting við Neslandavík kl 13.  
Sætaferðir á staðinn! 

 
OPIÐ GÖNGUSKÍÐASPOR ALLA HELGINA. 

 
 

Nánari upplýsingar um alla viðburði, kort 
með staðsetningum, tilboð í gistingu og 

mat er að finna inni á 
heimasíðunni  

www.vetrarhatid.com

Vetrarhátíð við Mývatn  
er í boði Skútustaðahrepps
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Aðalfundur Akstursíþróttarfélags 
Mývatnssveitar.

Aðalfundur Akstursíþróttafélags Mývatnssveitar 
verður haldinn þann 11. mars klukkan 21:00 
í húsi björgunarsveitarinnar.
Dagsskrá:
Ársreikningar
Snocross mót gert upp!.
Framtíð klúbbsins, snocross ískross ofl.
Önnur mál.
Fögnum nýjum félögum og allir velkomnir á fundinn.
Kv júlíus björnsson







Umsóknir um úthlutun menningarstyrkja – 
Fyrri úthlutun 2020

 
Í samræmi við reglur um úthlutun menningarstyrkja í Skútustaðahreppi 
auglýsir velferðar- og menningarmálanefnd eftir umsóknum til 
menningarstarfs í sveitarfélaginu en þetta er fyrri úthlutun ársins 2020. 
Skútustaðahreppur veitir styrki til einstaklinga, hópa, félagssamtaka, 
fyrirtækja og stofnana til almennrar menningarstarfsemi eða verkefni.
 
Við mat á umsóknum skal menningarstefna Skútustaðahrepps höfð 
til hliðsjónar. Auk þess er horft til eftirfarandi þátta:
 - Hvernig verkefnið / starfsemin auðgar menningarlífið í 
 Skútustaðahreppi og hvernig fjármunirnir nýtist í því samhengi.
 - Hversu líklegt er að verkið verði framkvæmt, laði að frekara fjár 
 magn og aðstandendur verkefnisins geti hrint því í framkvæmd.
 - Gæða, vinnslu og framsetningar umsóknar, sýn umsækjenda og  
 fagleg vinnubrögð.

Sótt skal um verkefnastyrki á þar til gerðu eyðublaði á heimasíðu 
Skútustaðahrepps (undir Stjórnsýsla > Skjöl og útgefið efni > 
Umsóknareyðublöð).
Umsóknir skal senda á netfangið: 
 skutustadahreppur@skutustadahreppur.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 27. mars 2020.
 
Velferðar- og menningarmálanefnd



Skjólbrekku Mývatnssveit

7. mars Miðasala á tix.is







Aðalfundur foreldrafélags skólanna í Mývatnssveit 2020
verður haldinn 26.mars klukkan 20:00

1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Kosning stjórnar og í nefndir

Hvetjum alla til að mæta sem vilja vera með í móta forel-
drafélagið og óskum eftir stjórnarmeðlimum.

Kveðja,
stjórnin


