
Hugmyndir um hvað er í boði? 
Líkamsræktarstöðvar: mikið í boði á hverjum stað 

Hreyfing  (Reykjavík) http://www.hreyfing.is/ 

World Class  (höfuðborgarsvæðið) http://www.worldclass.is/ 

Hress  (Hafnafirði)  http://www.hress.is/ 

Sporthúsið  (Kópavogi) http://www.sporthusid.is/ 

Nautalius  (Kópavogi, Hafnafjörður, Álftanes, Vestmanneyjar) 

Baðhúsið  (Reykjavík) http://www.badhusid.is/ 

Árbæjarþrek   http://www.threk.is/ 

Heilsuakademían  (Grafavogi) http://www.ha.is/ 

Veggsport (Grafavogi) http://www.veggsport.is/ 

JSB (Reykjavík, http://www.jsb.is/) mikið í boði  

Annað   

Heilsuræktin á Reykjalundi   ( vatnsleikfimi, tækjasælur, sundlaug) 

Dans   (http://www.komidogdansid.is/) margt í boði salsa, línudans, swing, rokk, ofl 

Útivist   (http://www.utivist.is/  ganga þrisvar í viku, kostar ekkert, einnig hjólahópur) 

Fjallahjólaklúbburinn ( http://www.fjallahjolaklubburinn.is hjólar einu sinni í viku um Reykjavik) 

Heilsuborg  (allskyns fræðsla um betri lífstíll og hreyfing)    http://www.heilsuborg.is/ 

Sjúkraþjálfunar stöðvar   (oft hægt að kaupa sér kort í tækjasali,  þægilegt umhverfi fyrir marga) 

TBR  (Badminton við Glæsibæ) http://www.tbr.is/ ,   Tennis   (Kópavogur, http://www.tfk.is) 

Stafaganga   (á nokkrum stöðum  t.d Laugardalur )  http://www.stafganga.is 

Sundlaugar, Vatnsleikfimi í þó nokkrum laugum bara hringja og spyrja http://www.syndaselur.com 
www.vatnogheilsa.is á selfossi 

Frisbígolf í Gufunesi  (mjög skemmtilegt og kemur mikið á óvart) 

http://www.virk.is  margar upplýsingar um hvar er hægt að finna hina ýmsu hreyfingu  

www.kraftganga.is,    www.or.is  er með gönguferðir á sumrin með leiðsögn og er ókeypis 

http://www.vikingur.is/Vikingur/Almenningsithrottadeild/ stafganga, útivist, tækjasalur 

Skíði, gönguskíði, skautar, hjóla  
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Í Fífunni í Kópavogi eru tartanbrautir opnar almenningi alla virka daga frá klukkan 8 til 12. Þangað 
sækja allt að hundrað eldri borgarar daglega en auk hreyfingarinnar getur fólk sest niður, spjallað og 
ræktað þannig vináttuna. Aðgangur er ókeypis en gestir eru beðnir að skrifa í gestabókina við 
Hliðarlínuna, þar sem fólk hefur aðgang að vatns- og kakóvél. 

Í Risanum í Kaplakrika í Hafnarfirði eiga eldri borgarar þess einnig kost að ganga inni alla virka daga 
milli klukkan 9 og 10. 

Í Egilshöllinni í Grafarvogi hafa eldri borgarar fengið að nýta sér aðstöðuna frá átta á morgnana og 
fram undir hádegi. Þangað sækja um þrjátíu til fjörutíu manns að meðaltali. Fólkið getur tyllt sér í 
stúlkurnar til að spjalla en enn sem komið er enginn veitingasalur á staðnum. Það stendur þó til bóta 
með tilkomu Keiluhallarinnar sem verður opnuð innan tíðar. 

Vatnsleikfimi er í Grensáslaug: 

mán og fimmtu. 8.15 , 11.30 og 13.00 

þri og föstud 8.15, 11.30 og 13.00 

mán og miðv. 9.00 

krabbameinshópur 14.45 á mán og miðv. 

og einn hópur 15.45 á þri og fimmtud. 

 

Best að tala við Eyju sjúkraþjálfara/Eiríksínu Hafsteinsdóttur(ehafst@landspitali.is) eða s.  543 9605 

eða 543 9607. 

Athugið! 

Það er bara seld 10 skipta kort. 

4100 kr fyrir elli- og örkuorkulífeyrisþega 

5800 kr fyrir aðra. 

 

Badminton á Selfossi hjá fjölbrautaskólanum frítt 

Mán og Fim klukkan 22-23. 

 

Hjá Fram bjóða þeir upp á almenningsíþróttadeild  sem er með leikfimi og skokk/gönguhópur.  Kíkið 

inn á www.fram.is undir almenningsíþróttadeild.  
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