
VÍS-MÓTIÐ 
Fótboltahátíð VÍS og Þróttar 

Haldin í Laugardalnum 26.-27. maí 2018 

Knattspyrnufélagið Þróttur í samstarfi við VÍS, Vátryggingafélag Íslands - boðar til 

knattspyrnuhátíðar fyrir yngstu iðkendurna, drengi og stúlkur í 6., 7., og 8. 

flokki dagana 26.- 27. maí í Laugardalnum, þar sem allar aðstæður eru hinar 

bestu. 

Þetta er í þrettánda sinn sem Þróttur boðar til þessarar hátíðar undir merkjum 

jákvæðs anda og skemmtunar fyrir alla fjölskylduna. 

Keppt verður í A, B, C og D liðum í 6. og 7. flokki karla en í A, B og C liðum í 6. 

og 7. flokki kvenna. Spilaður er 7-manna bolti í 6. og 7.flokki. Í 8. flokki er 

spilaður 5-manna bolti og annað árið í röð verða kynin aðskilin, s.s. leikið í karla 

og kvennaflokki. Í karlaflokki verður liðunum skipt í tvo styrkleikaflokka eins og 

áður en fjöldi styrkleikaflokka fer eftir þátttöku kvennamegin. 

Allir fá þátttökuverðlaun auk annarra smágjafa. Og samkvæmt hefðinni er svo 

auðvitað ljósmyndataka í mótslok.  

Þrátt fyrir að mótið sjálft standi í tvo daga, spilar hvert lið hálfan dag. Lögð er 

áhersla á að allar tímasetningar standist.  

Nánari upplýsingar um tímasetningar um leiki verða kynntar þegar skráningar 

liggja fyrir. 

Í Laugardalnum hafa Reykjavíkurborg og Þróttur byggt upp aðstöðu til 

knattspyrnuiðkunar í einstæðu umhverfi. Þetta umhverfi skapar mótinu glæsilega 

umgjörð og eykur mjög á gildi þess. Við viljum því hvetja þig til að eyða þessum 

fyrstu dögum sumars með okkur í Laugardalnum.  

Skráning liða er rafræn og hægt er að skrá í mótið á síðu mótsins, 

https://www.trottur.is/vis-motid/ 

Einnig má senda skráningu beint á Íþróttastjóra Þróttar á netfangið 

thorir@trottur.is  

Takmarkaður fjöldi liða kemst að á mótið. 

Þátttökugjald er 2500 kr á þáttakanda. Hægt er að greiða inn á bankareikning 0117- 

26-100167. Kennitala Barna- og unglingaráðs Þróttar er 520109-0210. Sendið afrit af 

kvittun á netfangið gjaldkeribur@trottur.is 
Nýjustu upplýsingar um mótið verða jafnharðan settar inn á heimasíðu Þróttar 

þegar nær dregur, www.trottur.is. 

VÍS-MÓTIÐ er einnig á facebook, https://www.facebook.com/VISmotid.  
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