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Reykjavík, 8. mars 2012 

Til sambandsaðila FRÍ 

 

Nokkrar hagnýtar upplýsingar vegna Frjálsíþróttaþings 2012 

 

Boðið upp á skoðunarferð um hið nýja frjálsíþróttasvæði sem tekið var í notkun á Selfossi í fyrra. 
Skoðunarferðin hefst kl. 16 og er mæting við Selið, sem er félagsaðstaða bæði HSK og Umf. 
Selfoss. Bragi Bjarnason íþróttafulltrúi og Helgi S. Haraldsson formaður frjálsíþróttadeildar Umf. 
Selfoss verða til staðar með leiðsögn. 

Þingið hefst, eins og áður hefur verið greint frá kl. 17 og verður haldið í Fjölbrautarskóla 
Suðurlands (FSU). Þinghald og nefndastörf verða fram eftir kvöldi og hefjast síðan kl. 9 á 
laugardagsmorgni ef þess gerist þörf. Þingfundur hefst kl. 10:30, en áætlað er að þingi ljúki um 
kl. 15. 

Boðið verður upp á léttan kvöldverð á föstudagskvöldi og hádegisverð á sunnudegi. Gisting er í 
boði fyrir þá sem þess þurfa í Gesthúsum og á Hótel Selfossi, skv. sérstökum tilboðum fyrir 
þingfulltrúa. 

 Gesthús á Selfossi. Síminn þar er 482-3585 www.gesthus.is. Gistingin kostar kr. 6.000 
fyrir einsmanns herbergi og kr. 8.000 fyrir tveggjamanna herbergi. Hægt er einnig að 
panta morgunverð og er hann á kr. 1.300. 

 Hótel Selfoss vegna 16. mars, en ekki laust 17. mars. Síminn þar er 480-2500. Nánir 
upplýsingar á www.hotelselfoss.is Gisting í eins manns herbergi kr. 12.155. Gisting per 
mann í 2 manna herbergi kr. 7.140 á manninn. Þessi verð eru með morgunverði   

Minnt er á að skila þarf inn kjörbréfum fyrir þingið, á morgun í síðasta lagi, 9. mars nk. Eins er 
nauðsynlegt fyrir undirbúningsaðila að vita fjölda vegna undirbúnings fyrir þingið. 

Öll gögn þingsins verður hægt að nálgast á heimasíðu FRÍ www.fri.is  í viðburðadagatali til 
hægri á forsíðu undir Frjálsíþróttaþing 2012 http://www.fri.is/atburdur/atburd/id/488. Á morgun, 
föstudag verður birt þar skjal með fyrirliggjandi laga- og reglugerðabreytingum, samþykktum og 
ályktunum. 

 

Virðingarfyllst, 

 

Jónas Egilsson, 

framkvæmdastjóri 

http://www.gesthus.is/
http://www.hotelselfoss.is/
http://www.fri.is/
http://www.fri.is/atburdur/atburd/id/488

