Reykhóladagar 2015
Fimmtudagur 23. júlí
Kl. 13-17 Bíó á Báta- og hlunnindasýningunni.
Kl. 16 Fitcamp í íþróttahúsinu. Verð 500 kr.
Kl. 18-20 Harmonikuball í þróttahúsinu. Verð 750 kr.
Kl. 20.30 Pubquiz og tónleikar með Spöðum á Báta- og hlunnindasýningunni. Verð 2.500 kr.

Föstudagur 24. júlí
Kl. 10 Teymt undir börnum við Báta- og hlunnindasýninguna. Koma með reiðhjólahjálma!
Kl. 11-12.30 Boðið heim í súpu.
Kl. 12.30-14.30 Sundlaugarfjör í Grettislaug.
Kl. 15-16.30 Hverfakeppni í Hvanngarðabrekku, allir geta tekið þátt.
Kl. 17.30 Spurningakeppni og pítsuhlaðborð í íþróttahúsinu. Ókeypis á keppnina, hlaðborðið
kostar 1.900 kr. fyrir fullorðna og 750 kr. fyrir börn. Skráning liða í johanna@reykholar.is eða
símum 698 2559 og 434 7860.
Kl. 21 Brenna í Bjarkalundi.
Kl. 22 Halli Reynis trúbadúr í Bjarkalundi. Verð 1.000 kr.

Laugardagur 25. júlí
Kl. 9 Reykhhóladagahlaupið, 15 km (frá Bjarkalundi að Hólabúð).
Kl. 9.20 Reykhóladagahlaupið, 8 km (frá bílastæðinu við Barmahlíðarskóg að Hólabúð).
Kl. 9.40 Reykhóladagahlaupið, 5 km (frá Hrafnanesi að Hólabúð).
Kl. 10.20 Reykhóladagahlaupið, 2,5 km (byrjað fyrir neðan Miðhúsabrekkuna, hlaupinn einn
Reykhólahringur og endað hjá Hólabúð).
Þátttökugjald í hlaupinu er 2.000 kr. fyrir fullorðna og 1.000 kr. fyrir börn. Innifalið er bolur,
orkudrykkur, jógakennslustund (mæting við Hólabúð kl. 11) og sundferð á eftir.
Kl. 11.15 Jóga fyrir hlaupara, aðrir velkomnir fyrir 500 kr.
Kl. 13-15 Dráttarvélar og landbúnaðarsprell fyrir framan Báta- og hlunnindasýninguna.
Kl. 13-16 Kaffihlaðborð á sýningunni. Verð 1.500 kr. fyrir fullorðna og 750 kr. fyrir börn.
Kl. 15-18 Karnival í Hvanngarðabrekku. Skottsala (fólk getur selt hluti úr skottinu á bílnum
sínum), hoppukastalar, zumba-fitness, gasblöðrur, andlitsmálning, þaraþrautir og fleira gaman.
Kl. 19 Grillað í Hvanngarðabrekku, veislan utandyra, Jóhannes Kristjánsson eftirherma sér um
veislustjórn. Verð 2.000 kr. fullorðnir og 1.000 kr. börn. Miða á grillveisluna er hægt að kaupa á
Báta- og hlunnindasýningunni og í íþróttahúsinu (sjá hinum megin á þessu blaði).
Kl. 21 Barnaball með Sóldögg í íþróttahúsinu. Verð 1.000 kr.
Kl. 23 Stórdansleikur með Sóldögg í íþróttahúsinu. Verð 2.900 kr.

Sunnudagur 26. júlí
Kl. 13 Léttmessa í Reykhólakirkju.
Kl. 15 Kassabílarall í Króksfjarðarnesi. Líka kökuhlaðborð (1.000 kr. fullorðnir, 500 kr. börn)
og fyrstu Össuleikarnir haldnir.

Flettið áfram niður ...

Afsláttararmbönd
eru seld á Báta- og hlunnindasýningunni þriðjudag og miðvikudag og í íþróttahúsinu fimmtudag
kl. 16-20 og föstudag kl. 17.30-19.30. Miðar á grillveisluna í Hvanngarðabrekkunni eru seldir á
sömu stöðum og tímum og auk þess á Báta- og hlunnindasýningunni á laugardag. Líka er hægt
að mæta á einstaka viðburði og borga sig inn um leið.

Barnaarmband (6-18 ára)
kostar 2.900 krónur
Innifalið:








Pítsuhlaðborð
2 x kaffihlaðborð
Matarveislan í Hvanngarðabrekku
Barnaball með Sóldögg
Harmonikuball
Hlaup, orkudrykkur og jóga
Frítt í sund alla dagana

Fullorðinsarmband (18 ára og eldri)
kostar 9.500 krónur
Ef fólk kaupir sig inn á alla viðburði hátíðarinnar
hvern fyrir sig kostar það 17.000 krónur.
Innifalið (í tímaröð):













Fitcamp
Harmonikuball
Pubquiz og Spaðar
Pítsuhlaðborð
Halli Reynis trúbadúr í Bjarkalundi
Reykhóladagahlaupið, orkudrykkur, bolur og jóga
Jóga (fólk má líka mæta bara í jógakennsluna)
Kökuhlaðborð á Báta- og hlunnindasýningunni
Matarveislan í Hvanngarðabrekku
Stórdansleikur með Sóldögg
Kökuhlaðborð í Króksfjarðarnesi
Frítt í sund alla dagana

Hólabúð og Þörungaverksmiðjan
styrkja Reykhóladaga 2015

