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Verkefni: Þátttaka og efling íþróttafólks af erlendum uppruna
Styrkþegi: Íþróttafélagið Stál-úlfur
Samantekt
Markmið verkefnisins var að útbúa kynningarbækling til að kynna íþróttafélagið Stál-úlf. Íþróttafélagið
Stál-úlfur var stofnað í ársbyrjun 2010 af nokkrum þekktum litháískum íþróttamönnum búsettum á
Íslandi. Tilgangur félagsins er margþættur, m.a. að búa til vettvang fyrir íþróttaáhugamenn af erlendum
uppruna, hvetja til heilbrigðra lífshátta, efla sjálfsmynd og aðstoða innflytjendur að aðlagast íslensku
samfélagi með því að stuðla að virkum og skemmtilegum samskiptum milli Íslendinga og innflytjenda í
gegnum íþróttir.
Í bæklingnum, sem er bæði á íslensku, ensku, litháísku og pólsku, er starfsemi félagsins kynnt í máli og
myndum og helstu upplýsingar um félagið á ofangreindum tungumálum. Einnig var búin til netútgáfa af
bæklingnum.
Til að kynna félagið betur meðal innflytjenda á Íslandi og skapa vettvang fyrir starfsemi félagsins var
opnuð bloggsíða http://stalulfur.blogcentral.is. Á síðunni eru helstu upplýsingar á íslensku og ensku um
félagið, æfingartíma og aðstöðu.

Project: Participation and empowerment among athletics of
foreign origin
Grantee: Sport Club Stál-úlfur
Abstract
The project aimed to create brochures to promote sport club Stál-úlfur. Sport Club Stál-úlfur was
founded early 2010 by several prominent Lithuanian athletes living in Iceland. The goal was to create a
platform for sports enthusiasts of foreign origin, encouraging healthy lifestyles, strengthen and assist
immigrants to integrate into Icelandic society by promoting an active and interesting relation between
Icelanders and immigrants through sports.
The booklet is in Icelandic, English, Lithuanian and Polish. The activities presented in words and pictures
and basic information about the sport club in the above languages . It was also created web version of
brochure.
To promote the sport club better among immigrants in Iceland alsow was opened a weblog http://
stalulfur.blogcentral.is. The website is key information in Icelandic and English on the sport club training
time and facilities.

