Írskir dagar á Akranesi
Samantekt 2016

Hin árlega bæjarhátíð Írskir dagar fór fram á Akranesi daganna 30. júní - 3. júlí
og var Hallgrímur Ólafsson ráðinn til verksins eins og árið á undan.
Akraneskaupstaður hafði nýlega ráðið Ellu Maríu Gunnarsdóttur til starfa og tók
hún þátt í skipulagningunni að þessu sinni. Hátíðin hefur fyrir löngu fest sig í
sessi og bæjarbúar sem og brottfluttir Skagamenn keppast við að skemmta sér og
sínum þessa daga. Markmiðið okkar var að venju að gera hátíðina aðgengilega
fyrir sem flesta og hafa fjölbreytta dagskrá. Stuðst var við áherslur frá fyrra ári
þar sem nýjum liðum var bætt við dagskrá og reynt að spara þar sem það var
hægt.
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Við breyttum út af vananum þetta árið og fórum að sækja um styrki fyrr en
vanalega þar sem reynsla síðustu hátíðar var að fyrirtæki voru búin að eyða
peningum í styrki yfir veturinn og því lítið til. Það skilaði sér ekki nógu vel og
segjast verður alveg eins og er að fyrirtæki hafa takmarkaðan áhuga á að styrkja
þessa hátíð. En eins og flestir vita þá stóð Evrópukeppnin í knattspyrnu yfir á
þessum tíma og sú hugmynd kviknaði að sýna leikinn í beinni útsendingu á
risaskjá í Garðalundi. Það var gríðarlega kostnaðarsamt og brugðum við á það
ráð að hafa aftur samband við fullt af fyrirtækjum í bænum og það var eins og við
manninn mælt að allir voru til í að legga því verkefni lið.
Skoða verður rækilega varðandi næsta ár hvort leggja eigi áherslu á að sækja
styrki og hvernig það yrði gert.
Hátíðin árið áður fékk mikla umfjöllun í fjölmiðlum og var það kannski því að
þakka að Ríkisútvarpið lagði þá mikla áherslu það sumar að sinna
landsbyggðinni. Okkur þótti frekar erfitt að fá eins mikla athyggli fjölmiðla nú í ár
nema þegar hugmyndin um að sýna leikinn kom upp. Þá allt í einu var eins og
það væri auðveldara enda komst fátt annað en EM að í fjölmiðlum á þessum tíma.
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Tjaldsvæði
Sömu reglur giltu um tjaldstæðið þessa helgi og eru eftirfarandi:
“Velkomin á tjaldsvæðið á Akranesi við Kalmansvík á Írskum dögum 2016
Tjaldsvæðið í Kalmansvík er fjölskyldutjaldsvæði á Írskum dögum. Þetta þýðir
að öllum unglingum og ungu fólki yngra en 23 ára verður vísað frá
tjaldsvæðinu, nema um sé að ræða fjölskyldufólk, þ.e. foreldra með börn sín.
Sérstök verðskrá gildir á tjaldsvæðinu í Kalmansvík á Írskum dögum. Allir
gestir 14 ára og eldri greiða 2.500 kr. fyrir alla helgina, einnig greiðast 2.500
kr. fyrir hvern gististað; tjald, fellihýsi, hjólhýsi eða húsbíl. Innifalið í gjaldinu
er aðgangur að þjónustu á svæðinu, m.a. sturtum og rafmagni. Athugið að ekki
er hægt að hafa rafmagnsofna tengda við rafmagnið.
Hver gestur fær armband til auðkennis sem gildir sem aðgangur að
tjaldsvæðinu þessa helgi. Vinsamlegast athugið að Útilegukortið gildir ekki
þess helgi. Gestir á tjaldsvæðinu eru vinsamlegast beðnir að virða almennar
umgengisreglur. Athugið að brot á reglunum varða brottvísun af tjaldsvæðinu:
1. Bifreiðastöður eru bannaðar á tjaldsvæðinu, vinsamlegast leggið bílum á
bílastæðum. Öll óþarfa umferð um tjaldsvæðið skapar hættu og er bönnuð.
Þetta er fjölskyldutjaldsvæði og börn að leik milli tjalda/húsa og á götum
svæðisins.
2. Undantekningarlaust á að vera komin á næturró kl. 23:00 á kvöldin.
3. Verði gæsluaðilar varir við unglingadrykkju á svæðinu verður málið
umsvifalaust kært til lögreglu. Hið sama gildir að sjálfsögðu ef grunur er um
fíkniefnaneyslu á svæðinu.
4. Allar skemmdir sem gestir vinna á aðstöðu tjaldsvæðisins eða eignum
annarra verða kærðar til lögreglu.
Góða skemmtun á Írskum dögum!”

Áður fyrr kom fram neikvæð umræða um tjaldsvæðið yfir hátíðina. Að
undanförnum árum hefur verið unnið markvisst að umbótum þar á og var
umgengni og gæsla eins og best verður á kosið í ár. Fengum við til liðs við okkur
sérþjálfaða gæslu sem sér um samskonar hátíðir víða um land.
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Dagskrá Írska daga

Landsleikurinn í Garðalundi
Á sunnudag var Leikhópurinn Lotta að venju í Garðalundi. Þangað komu margir
og lék veður við gesti. Um kvöldið var sýnt frá leik Íslands og Frakklands á EM og
mætti mikill fjöldi fólks með tjaldstóla og nesti á staðinn.
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Sigurvegarar í keppnum hátíðarinnar
Írskasta húsið var hús Elínborgar Lárusdóttur og Birgis Snæfeld Björnssonar,
Vesturgata 147. Rauðhærðasti Íslendingurinn var Helga Guðrún Jónsdóttir. Í
báðum þessum keppnum voru flugmiðar fyrir tvo til Írlands í verðlaun.

Niðurstaða
Veður spilaði aðeins inn í fyrirætlanir okkar. Ætlunin var að mála Kirkjubrautina
í írsku fánalitunum á fimmtudagsnóttu og nota það sem hluta af setningarathöfn.
Þar sem úrhellisrigning var um nóttina var það ekki hægt en fréttist af komu
utanríkisráðherra í bæinn og var henni snarað í setningarathöfn með
leikskólabörnum á Akratorgi (í mígandi rigningu). Aðsókn að mörgum
viðburðum var minni en stefnt var að. Veður hafði sín áhrif en ekki hægt að
fullyrða um hverjar ástæðurnar eru. Við höfum þó tilfinningu fyrir því að margir
landsmenn, og ekki sýst Skagamenn hafi verið á erlendri grundu að fylgjast með
landsliði okkar sem getur verið hluti af skýringunni. Það má velta því fyrir sér
hvort viðburðir hátíðarinnar séu nógu áhugaverðir, kannski eru þeir of litlir og of
víða. Það má skoða að endurskipuleggja dagskrá laugardagsins með það að
markmiði að viðburðir dreifi sér ekki um allan bæ. Það má jafnframt bæta við
fleiri aðkeyptum atriðum inn í dagskrá laugardagsins. Það má alltaf gera betur.
Við héldum utan um þau atriði sem við viljum gera betur næst en þau eru flest
skipulagslegs eðlis.
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Þakkir
Við viljum þakka öllum þeim sem komu að vinnu við hátíðina, voru boðnir og
búnir til að leggja sitt af mörgum þó frestir væru oft stuttir. Það yrði langur listi
ef það ætti að rekja hann hér en þið vitið hver þið eruð. Að öðrum ólöstuðum ber
þó að þakka komu Vina hallarinnar að þessari hátíð, vinna þeirra undanfarin ár
er gríðarlega mikilvæg.
Virðingarfyllst,
Hallgrímur Ólafsson og Ella María Gunnarsdóttir
Verkefnastjóri Írska daga árið 2016
Tengslalisti vegna Írskra daga 2016
Tengslalisti Írskir dagar 2016
Lögreglan og slökkviliðið á Akranesi
Neyðarlínan
112
Lögreglan á Akranesi
444 0111
Jónas
896 2886
9701@tmd.is
Trausti 19-07/
Sími lögreglu
0213@tmd.is
Þorsteinn 07-19
Vakthafandi
894 2960
slökkvliðsmaður
Þráinn
864 1139
thrainn.olafsson@akranes.is
slökkviliðsstjóri
Sjúkrahúsið og heilsugæslan
Deildarlæknar
slys og óhöpp
432 1101
sjúkrahúss
Heilsugæslulæknir á
Almenn heilsugæsla utan 892 9970
bakvakt
bráðatilvika
Beinn sími
Til samráðs og
431 4848/895 0022
sjúkraflutningamanna upplýsingagjafar
Bráðatilfelli
112
Gæsla og Tjaldsvæði
Þór Bínó
Formaður
849 7127
Björgunarfélagsins
Guðni H. Haraldsson
Gæsla frá
841-9960
Björgunarfélaginu
Haukur
Gæsla
Tengiliðir vegna fjölmiðlasamskipta og fleira
Regína Ásvalsdsóttir
Bæjarstjóri
433 1000
Ella María
Utanumhald
855-0029
Sædís Alexía
Verkefnastjóri og
433 1001
Sigurmundsdóttir
tjaldsvæði
Maria Neves
Markaðir
847 7964
Lopapeysan
6

Ísólfur
isolfur@biohollin.is
Ingþór Bergmann
Þórhallsson
Erla (Telma Rut)
Óskar

Lopapeysan, tæknimál

896 9908

Lopapeysan, tæknimál

896 1262

Söluvagnar og leiktæki
Partýkerran
Erla s 8612386/(6900992)
candysumar@gmail.com 6928290

Alexandra Sineenard
Prangsri
Ólafur Brandsson

Kínarúllur og fleira
Tækifæris Tattoo

587 0780 / 615 0489 / 867
3655
857-8450

Sigrún Guðm./Guðm
Ómarsson
Jónína Gunnarsdóttir

candy floss og fleira

8654963,

Kjötsúpa

699 7287/780 7444

Brynjólfur Jósteinsson
Vilborg

candyfloss
Domino´s á Akranesi

8441148
akranes@dominos.is

Pálfi Attila

Candyfloss og fleira

Örn Viðar Erlendsson
Siggi
Jóhann
Óskar

Tuddi, borgarar
Paintball
Sprell, (tivoli)
Vatnaboltar

557 4520 / 659 2746 / 691
3923
899-6081
849 0565
893 0096
691 1931

Stofnanir Akraneskaupstaðar og fleira
Bókasafn opnunartímar og
bokasafn@akranes.is
433 1200
fleira
Jaðarsbakkar opnunartímar
sport@akranes.is
433 1100
og fleira
Safnasvæðið á Akranesi
museum@museum.is
431 5566
Arnardalur
arnardalur@akranes.is
433-1250
Golfklúbburinn Leynir
leynir@leynir.is
ÍA/Jón Þór Þórðarson
iapostur@gmail.com
ÍA Elfa
Íþróttahús
Forstöðumaður íþróttamannvirkja á 896-2243
Hörður Kári Jóhannesson
433-1106
Akranesi
Prentun, auglýsingar og fleira
Magnús
magnus@skessuhorn.is
Jóhann Skúli Björnsson
jbs@skessuhorn.is
Prentmet Þórður Elíasson
doddi@prentmet.is
Unnur Jónsdóttir, hönnuður
unnur@apon.is
Þjónustuaðilar
Gunnar Hafsteinn Ólafsson
Hilmar Galito

4335500
4311127
8685245
899 7468

fg.veitingar@gmail.com
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Hugi Ozone
Guðjón S. Brjánsson
Berglind Þráinsdóttir
AlltafGaman
Vilborg Þórunn Alltaf Gaman
Guðmundur Hannah
Módel vegna verðlauna og
fleira
Hulda Gestsdóttir
Rakel Gísladóttir
Örnólfur Stefán Þorleifsson
Júlíana Viðarsdóttir
Baddi og Sigrún
Ingi Arason
Torfi
Gísli Jónsson
Stef Hrafnkell Palmarsson
Stak húsið Ingveldur
Jónsdóttir
Bílaklúbbur Vesturlands
Bilaklubbur/ Omar
Kristofersson
Hjalti Árnason,
hálandaleikarnir
Pálmi Haraldsson
sjóbaðsfélag
Ingi Björn
Hljómsveitin Kvika -Kvika
Music
Ingveldur Hjartardottir
Íris ósk einars, danskennari

431 1301
gudjon.Brjansson@hve.is
berglind.trainsdottir@akranes.is

822 6680

vilborg.gudbjartsdottir@akranes.is

863 4661

model.gudni@simnet.is;

431 3333

primadonnur@gmail.com
Íþróttahópar
lekar@simnet.is
oddibox@gmail.com
jullavidars@gmail.com
asklopp@simnet.is
Gámar og lyftubílar
ingi@gamar.is
torfi@gamar.is
gjlyftur@simnet.is
Aðrir
hrafnkell@stef.is

8614800

ingveldur.jonsdottir@akranes.is

896 3058
6923714

660 2896
8935536
Sími 561 6173
Beinn s. 551
0564
6591307

bilaklubburvesturlands@gmail.com
ok_iceland@yahoo.com
hjaltiar@simnet.is

8978626

palmi.haraldsson@islandsbanki.is
iddibiddi@gmail.com
kvikamusic@gmail.com
ihjartardottir@berklee.edu
irisdans@live.com
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