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Lína Dalrós Gísladóttir
Ættarmót 2019
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Ættarmót niðja 
Línu Dalrósar 2019

Ágætu ættingjar,

Ættarmótið verður haldið helgina 26 – 28 júlí 2019 að Laugum í 
Sælingsdal um það bil 14 km. frá Búðardal.

Nánari lýsing á mótsstað er hér https://www.hoteledda.is/
is/hotels/hotel-edda-laugar-i-saelingsdal

og aftar í bréfinu. 

Skráning á ættarmótið 2019:
Skráningin fer fram með því að greiða þátttökugjald inn á 
bankareikning með kennitölu 260654-4039: Banka 0535 höfuðbók 
05 reikning 400448. (Allir ættingar sem hafa netbankaaðgang að 
Íslandsbanka geta fengið lesaðgang að þessum bankareikningi.)
Til skýringar á greiðslu og til þess að við getum útbúið barmmerki þarf  
að koma fram.:
Kennitölur þeirra sem greiðslan á við. Nöfn. Senda þessar upplýsingar í 
tölvupósti til deddinn@gmail.com Dedda (Óskar Jóhann Óskarsson) eða í 
síma 698-2606.

https://www.hoteledda.is/is/hotels/hotel-edda-laugar-i-saelingsdal 20
https://www.hoteledda.is/is/hotels/hotel-edda-laugar-i-saelingsdal 20
mailto:deddinn@gmail.com
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Þátttökugjald:  
Fyrir fullorðna 6.500 kr. 
Börn 6 – 12 ára 3.200 kr. 
Börn 0 til 5 ára fá frían aðgang. 

Þátttökugjaldið er fyrir sameiginlegum kvöldverði laugardagskvöldið 27. 
júlí og öðrum sameiginlegum ættarmótskostnaði svo sem barmmerkjum.

Barmmerki:

Við komuna á ættarmótið fá þátttakendur afhent barmmerki sem eru 
með mismunandi litum samkvæmt ættlegg.
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Dagskrá - kvöldverður 27. júlí 2019.  

Hátíðar kvöldverður:
Sameiginlegur kvöldverður á laugardagskvöldi 27. Júlí 2019: 

Steikarhlaðborð (3 kjötréttir) ásamt súpu og eftirrétti 

Á Edduhótelunum er fullt vínveitingaleyfi. 

Tónlist ofl.:

Áhugasamir sem vilja flytja tónlist og/eða annað skemmtiefni 
í salnum á laugardagskvöldinu 27. júlí er velkomið að gera 
það.  Endilega hafið samband einhvern hér að neðan varðandi 
tímasetningu á skemmtiatriðum.

Agnes Jóhannsdóttir   agnesjoh@simnet.is 
Áslaug Eva Björnsdóttir   aslaugeva@gmail.com 
Ásta Björk Matthíasdóttir  astamatt@hotmail.com 
Elísabet Herbertsdóttir  betah@simnet.is 
Guðjón Reynir Jóhannesson  gudjon@heilsunet.is 
Halldóra Elíasdóttir  lauf25@internet.is 
Hanna Vilhjálmsdóttir  hannavil09@gmail.com 
Hrönn Sveinsdóttir  hronns@fxiceland.is 
Jóhann Kristjónsson  johann.kristjonsson@gmail.com 
Óskar Ingi Guðjónsson  oskar.ingi@gmail.com 
Óskar Jóhann Óskarsson  deddinn@gmail.com 
Sigurvin Heiðar Sigurvinsson  heisi@talnet.is 
Valgerður Hafdís Jensen  vhjensen@gmail.com
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Ættartal:  
Munið að uppfæra ættartal á https://linadalros.wordpress.com/ með 
því að senda upplýsingar til Jóhanns Kristjónssonar á netfangið  johann.
kristjonsson@gmail.com
 

Laugar í Sælingsdal Hótel Edda:
Það er möguleiki á því að það sé ennþá hægt að fá hótelherbergi 
ættarmótahelgina.  Áhugasamir hafi beint samband við hótel Eddu 
 www.hoteledda.is sími 444 4000 eða í tölvupósti laugar@hoteledda.is 

Svefnpokapláss í skólastofu kostar kr. 3.200,- á mann á nótt. 
Tjaldstæði er við hótelið og kostar nóttin kr. 1.250,- á mann. Frítt 
er fyrir börn yngri er 12 ára. Rafmagn á tjaldstæði kostar kr. 900,- 
sólahringurinn. 
Morgunverður kostar kr. 2.450,- á mann. 
Börn 0 til 5 ára fá frían mat, en börn 6 til 12 ára greiða hálft gjald.

Sundlaug - Gjaldskrá - Íþróttamiðstöðin að Laugum

Sundlaugin við hótelið er ekki á vegum Hótel Eddu. 

Sundlaugin er opin frá kl. 09:00 – 19:00 alla daga 

https://linadalros.wordpress.com/
mailto:johann.kristjonsson@gmail.com
mailto:johann.kristjonsson@gmail.com
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Gjaldskrá - Íþróttamiðstöðin að Laugum

Gildir frá 1. janúar 2019

Sundlaug og íþróttahús:

Almennt verð:
Stakur miði kr. 700

10 miðar kr. 3.700
20 miðar kr. 6.600

Fjögurra mánaða kort kr. 8.100
Börn 7-16 ára, eldri borgarar og öryrkjar:

Stakur miði kr. 300
10 miðar kr. 1.500
20 miðar kr. 2.500

Fjögurra mánaða kort kr. 5.500
Annað:

Sturta eingöngu kr. 500
Leiga á handklæðum kr. 500

Leiga á sundfötum kr. 500
Badmintonvöllur kr/klst 2.200

Gjaldfrítt í sundlaug fyrir 6 ára og yngri og eldri borgara með lögheimili í 
Dalabyggð.

Hlökkum til að sjá ykkur!   
Undirbúningsnefndin


