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Opnunartímar
Laug.	 12-22	(bar	opin	lengur)
Sun	 12-22	(bar	opin	lengur)
Mán		 12-22

Klausturvegi	12
Sími	487	4848
systrakaffi.is

N1
Skaftárskáli

Opnunartími
Föstud.	laugad-	og	mánd	.09:00-22:00
Sunnudag.	........................08:00-22:00

Laugardagur 26. maí	 	
Skoðun Offroad Challange 16.00-19.00

Skoðun unglinga- og
kvennakeppni 14.00-18.00
Röðun á ráslínu 16.45
Ræsing Unglinga- og 
kvennakeppni  17.00-18.00
Verðlaunaafhending 18.30

Sunnudagur 27. maí	 	
Skráning og skoðun - loka séns 09.00-10.30
Uppröðun á startlínu 11.00-11.45
Ræsing aðalkeppni 12.00
Keppni lýkur 18.00
Verðlaunaafhending 19.00

	
	Keppnisstjóri:	Einar	Sv.	Sigurðarson	
	Ábyrgðarm.:	Hrafnkell	Sigtryggsson	 	
	Tímavörður:	Einar	Smárason

Pittsvæði

áhorfendur

Start

Tímahlið

Þjónustutjald / Skoðun og

                         Skráning

Skiptisvæði

WC

Brú

Tjaldsvæðið á Ásgarði er einungis ætlað keppendum og 
aðstandendum, keppandi ber ábyrgð á sínu fólki á 
svæðinu. Vinsamlega tjaldið á merktum stöðum, ekki er 
leyfilegt að tjalda á pittsvæði.
Salernisaðstaða er á staðnum en ekki rafmagn.
Vinsamlega gangið snyrtilega um og takið allt rusl með 
ykkur af svæðinu. 
Verð 1000 kr. á mann yfir helgina,  
frítt fyrir 14 ára og yngri

Opnunartími
Föstudag	..........................10:00-18:00
Laugardag	-	mánudag.	.....10:00-14:00

Heima er best

 

  Hellu, 7. febrúar 2012

Kæri viðskiptavinur
 

Rekstur Kjarvals hefur sótt verulega í sig veðrið á undanförnum misserum og má þakka það bæði tryggum viðskiptum 

heimamanna og stóraukinni sölu til ferðamanna. Ákveðið hefur verið að nýta þennan meðbyr til aukinnar sóknar með 

myndarlega lækkun verðs í broddi fylkingar. Markmiðið er að styrkja enn frekar samkeppnisstöðu Kjarvals á Suðurlandi.

Samræmd verðlagning verður héðan í frá í öllum verslunum Kjarvals. Verðlækkunin verður á bilinu 5-25%, mismunandi 

eftir vöruflokkum. 10% afsláttarkortin sem sumir af viðskiptavinum Kjarvals á Hellu og Hvolsvelli hafa haft á undanförnum 

árum verða frá sama tíma, eða 9. febrúar næstkomandi, felld úr gildi. Áfram verður boðið upp á sérstök tilboð til enn frekari 

lækkunar vikulega frá fimmtudegi til sunnudags. Með þessari breytingu er tryggt að allir viðskiptavinir, íbúar og 

sumarhúsaeigendur á svæðinu, innlendir og erlendir ferðamenn og aðrir sem leið eiga um njóti sömu kjara.

Vöruval verslananna verður jafnframt endurskoðað og samræmt. Boðið verður upp á fleiri vörur á hagstæðu verði. Þáttur 

í nýrri vörustefnu Kjarvals er aukin áhersla á vörur sem framleiddar eru á Suðurlandi og munu bætast í hillur verslana á 

næstunni.  

Sókn Kjarvals er grundvölluð á nýrri verð- og vörustefnu. Breytingarnar verða undirstrikaðar með nýju útliti og vörumerki 

og einskis verður látið ófreistað til að rísa undir merkjum hins nýja vígorðs: „heima er best”. Með því er í fyrsta lagi skírskotað 

til þægindanna sem í því felast að bæði þekkja og versla „í sinni búð” og í öðru lagi til mikilvægi þess að efla hag 

heimabyggðarinnar. 

Okkur þætti vænt um að nýja vígorðið okkar rataði á ísskápshurðina til að festa þar miða til minnis og minna okkur á það 

í leiðinni að …. heima er best!

 

 

 

Með kærri kveðju og von um jákvæðar undirtektir,

 

 

 

Erla Guðjónsdóttir verslunarstjóri og starfsfólk Kjarvals á Hellu

 

Verslanir Kjarvals eru reknar á Hellu, Hvolsvelli og Klaustri og í Vestmannaeyjum, Vík og Þorlákshöfn.

Kjarval Hellu // Suðurlandsvegi 1 // 850 Hellu // Sími: 585 7585
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Pittsvæði
Öll umferð vélknúinna farartækja, 
annarra en keppenda og merktra 
starfsmanna, er  bönnuð bæði laugar- og 
sunnudag. Á keppnisdegi eru keppendur 
beðnir að aka um í fyrsta gír um 
skiptisvæði og pittsvæði.

Vinsamlega gangið vel um svæðið og 
skiljið ekki eftir rusl.

Skoðun og skráning
1. Skoðun á hjóli og hjálmi. Kepp andi 
fær skoðunarlímmiða á hjólið.
ATH! dautt á mótor.

2. Skráning í þjónustutjaldi mæta með  
þátttökuyfirlýsingu, staðfestingu á að 
hjólið sé skráð/tryggt, félagsskírteini eða 
staðfesting á félags gjöldum. Seinni/síðasti 
keppandi hvers liðs sem gengur frá 
skráningu fær afhenta/skráða  tímatöku-
bóluna ásamt keppnisnúmerum á hjólið.

Ath! Lega brautarinnar gæti hafa breyst frá prentun kortsins.
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