Upphitun fyrir gönguviku
17. júní Grákollur í Reyðarfirði
Mæting: kl. 10 við Hrafná (skammt innan við Útstekk í Helgustaðahreppi).
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson.
Stutt lýsing: Gengið upp með Hrafná eftir Eydalafjalli á Grákoll. (771m).

18. júní Lollinn í Norðfirði
Mæting: kl. 10 við Grænanes.
Fararstjóri: Laufey Þóra Sveinsdóttir.
Stutt lýsing: Gengið á Lollann ( 473m).

24. júní - 1. júlí Á fætur í Fjarðabyggð Göngu- og
gleðivika fyrir alla fjölskylduna.
Dagská vikunnar verður borin út í öll heimili í Fjarðabyggð.

8. júlí Gamli vegurinn yfir Fagradal genginn
Mæting: kl. 10 við Neðstu brú á Fagradal.
Fararstjóri: Einar Þorvarðarson.
Stutt lýsing: Gengið eftir gamla þjóðveginum um Fagradal.

9. júlí Krakkadagur með Kolfinnu
Mæting: kl. 10 á bílastæði á Hólmahálsi.
Stutt lýsing: Skemmtidagur með Kolfinnu Þorfinnsdóttur, gengið í Hólmanesið.

15. júlí Ferðin fyrir þá sem aldrei hafa gengið á fjöll
Mæting: kl. 10 ofan við hesthúsin í Neskaupstað. ( við athafnasvæði SVN) Fararstjórar: Sibba og
Bjarni.
Stutt lýsing: Gengið í Sultarbotna.

22. júlí Hringur um Karlsskáladal
Mæting: kl. 10 við afleggjarann til Vöðlavíkur.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson.
Stutt lýsing: Gengið með brúnum dalsins að Snæfugli og horft yfir Valahjalla, þaðan í Karlsskálaskarð
og áfram haldið að Hestshaus og gengið upp að efsta klettabelti.

29. júlí Hnjúkurinn milli skarðanna
Mæting: kl.10 við gangnamunna Fáskrúðsfjarðarganga í Reyðarfirði.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson.
Stutt lýsing: Gengið upp Hrútadal og á Hádegistind (1037m).

5. ágúst Neistaflugsganga á Nípukoll
Mæting: við Norðfjarðarvita kl. 10. Fararstjórar: Benti
og Jóna Kata.

13. ágúst Vindfell, Eyrarskarð, Kumlafell
Sameiginleg ferð með göngufélagi Suðurfjarða.
Mæting kl. 9 við Eyri í Fáskrúðsfirði.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson.

Stutt lýsing: Gengið frá Fáskrúðsfirði til Stöðvarfjarðar um Eyrarskarð með viðkomu á Vindfelli (786
m) og Kumlafelli (943 m).

Fréttamolar
Stjórn félagsins skipa: formaður: Laufey Þóra Sveinsdóttir, varaformaður: Sigurborg
Hákonardóttir, ritari: Snorri Styrkársson, gjaldkeri: Árni Páll Ragnarsson og meðstjórnandi:
Kristín Ágústsdóttir
Ferðafélag fjarðamanna var stofnað 1996. Að stofnun þess stóðu útivistaráhugamenn á
Reyðarfirði, Eskifirði og í Neskaupstað og flestir félaganna eru frá þessum stöðum. Nú eru
félagsmenn 107.
Ferðadagskrá félagsins 2016 innihélt 20 viðburði á tímabilinu frá páskum og fram í miðjan
september. Nokkur atriði hafa verið árviss. Það eru skíðaganga á föstudaginn langa, ganga í
Páskahelli í Norðfirði klukkan 6 á páskadagsmorgunn og fjölskylduganga á Grænafell í
Reyðarfirði sömuleiðis á páskadag. Fuglaskoðun er í maíbyrjun, þegar flestir farfuglar eru
komnir og síðan er hjólaferð að hausti.
Í nágrenni við okkur eru Ferðafélag Fljótsdalshéraðs og Göngufélag Suðurfjarða sem starfar
á Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og í Breiðdal. Undanfarin ár höfum við verið með
sameiginlegar ferðir með þessum félögum. Í sumar var ferð á Hallberutind, sameiginleg með
Suðurfirðingum og á Dyrfjöll með Héraðsbúum. Sameiginleg ferð allra félaganna sem átti
að vera yfir Berufjarðarskarð féll niður vegna veðurs. Aðrar ferðir á dagskránni voru farnar,
misfjölmennar.
Gönguvika í Fjarðabyggð í kringum sólstöður er nú orðin árviss. Ferðafélagið á aðild að
henni, ásamt sveitarfélaginu og ferðaþjónustuaðilum. Í 8 daga er skipuleg dagskrá, erfið
ganga og önnur létt alla dagana og kvöldvaka öll kvöldin, þeim er skipt niður á
þéttbýlisstaðina 6 í Fjarðabyggð. Góð þátttaka hefur verið í viðburðum gönguvikunnar.
Félagið rekur gistiskála, á Karlsstöðum í Vöðlavík. Hann er vel útbúinn og þar er prýðis
aðstaða fyrir fólk að dvelja og hægt að fara hvort sem menn vilja í léttar gönguferðir um
Víkina eða klífa næstu fjöll. Ekkert GSM samband er á Karlsstöðum, sem sumum þykir
kostur. Á árinu var sett upp TETRA stöð í skálann til öryggis ef nauðsynlega þarf að ná
sambandi við umheiminn.
Heimasíða Ferðafélags fjarðamanna er www.ferdafelag.is. Þar eru myndir úr ferðum
félagsins, upplýsingar um skálann á Karlsstöðum, útgefið gönguleiðakort af félagssvæðinu,
upplýsingar um leikina Fjarðabyggðaflakk og Fjallagarpar og ýmislegt fleira.
Það er ósk okkar að þið sem þetta lesið eigið eftir að njóta þess að taka þátt í gönguferðum
og öðru því sem Ferðafélag fjarðamanna hefur upp á að bjóða.
Stjórnin

