
Ferðafélag Fjarðamanna
Ferðadagskrá og fréttabréf 2013

Hafið þetta eintak við hendina og takið þátt í ferðum sumarsins
Sækjum orku og skemmtun í útivist og góðan félagsskap

Allir eru hjartanlega velkomnir í ferðir!

	 1.	tbl.		17.	árg.	 Apríl	2013		Ábyrgðarm.	Sigurborg	Hákonard.	og	Laufey	Þ.	Sveinsd.

Skáli félagsins er á Karlsstöðum í Vöðlavík

Pantanir	á	gistingu	eru	hjá	Ínu	í	gsm	894-5477.

Í	skálanum	er	góð	gistiaðstaða,	rúmgóður	matsalur,	góður	borðbúnaður	og	eldað	er	á	gasi.	

Vatnssalerni	og	sturta	eru	í	sér	húsi	við	hlið	skálans.	Stórt	kolagrill	og	góður	sólpallur	er	við	

skálann.	Sjálfboðaliðar	óskast	til	skálavörslu	og	gefur	Lulla	upplýsingar	í	síma	863-3623.

Slagorð félagsins er  

„Eitthvað fyrir alla 

og allir með“



Ferðadagskrá 2013
13. apríl.
Sveitaferð í gamla Helgustaðahreppi 
við norðanverðan Reyðarfjörð.	
Mæting	kl.	10	við	Mjóeyri
Fararstjóri:	Sævar	Guðjónsson.
„Sveitarölt“,	blandað	saman	fróðleik,	léttri	göngu	og	skemmtun.	
Keyrt	á	milli	bæja.	Endað	í	kaffi	í	Randulffssjóhúsi.

11. maí.   
Fuglatalning og fuglaskoðun 
á leirum Reyðarfjarðar og Norðfjarðar. 
Mæting	á	háfjöru	kl.	9:00	á	Norðfirði	við	Leiruna	og	kl.	9:00	á	Reyðarfirði	við	Andapollinn.
Samvinnuferð	 með	 Náttúrustofu	 Austurlands.	 Sérfræðingar	 hennar	 stjórna	 talningu	 og	
koma	með	„fuglaskóp“	fyrir	þátttakendur.	

20. maí.	Rölt um Seldal. (annar	í	hvítasunnu)
Mæting	við	Seldalsbrú	kl.	10:00.
Gönguferð	 um	 Seldal	 með	 Dodda	 frá	 Skorrastað	 og	 Ínu	 frá	 Seldal.	 Leitað	 að	 rústum	 og	
götum	og	Doddi	stjórnar	Dalasöng.

25. - 26. maí.	Viðfjörður – Barðsnes. Vor á Suðurbæjum.
 Fararstjóri:	Ína	s.	894-5477	og	Laufey	s.	863-3623
1.	 dagur:	 Siglt	 frá	 Norðfjarðarhöfn	 til	 Viðfjarðar	 kl	 09:00.	 Gengið	 í	 Sandvíkurskarð	
og	 þaðan	 út	 að	 Barðsnesi.	 Glæsilegt	 útsýni	 úr	 Skarðinu.	 Gist	 á	 Barðsnesi.		
2.	 dagur:	 Gengið	 í	 Skollaskarð	 og	 þaðan	 upp	 á	 Vatnshól.	 Farið	 í	 Mónes	 og	 út	 fjörur	
og	 síðan	 í	 bakaleið	 út	 á	 Hornfont.	 Siglt	 til	 baka	 frá	 Barðsnesi	 ef	 veður	 leyfir,	 annars	
frá	 Viðfirði.	 Litskrúð	 í	 líparíti,	 rústir,	 einstakar	 sögur,	 fuglalíf	 og	 stórfenglegt	
útsýni	 ef	 vel	 viðrar.	 Máltíð	 að	 hætti	 fararstjóra	 á	 laugardagskvöld	 er	 innifalin.	
Þátttakendur	 koma	 með	 annað	 nesti	 og	 svefnpoka.	 Hámarksfjöldi	 20	 manns.		
Verð	auglýst	síðar.	Börn	frá	8-15	ára	greiða	hálft	gjald.
Skráning	í	síðasta	lagi	fimmtudagskvöld	fyrir	ferð.	

Upphitun fyrir gönguviku

15. júní. Fjöllin upp af Kolmúla (Upphitun	fyrir	gönguviku)	
Mæting	kl.	10	við	Kolmúla.
Fararstjóri:	Kristinn	Þorsteinsson.
Gengið	frá	Hafranesi	í	Reyðarfirði	upp	undir	Hrossadalsskarð,	þaðan	er	haldið	út	á	fjallið	
Múla	og	frá	Múla	er	gengið	út	á	Miðmundarfell	og	komið	niður	við	bæinn	Kolmúla.

16. júní. Steðji í Stöðvarfirði	722	m	(Upphitun	fyrir	gönguviku)
Mæting	kl.	10	við	tjaldsvæðið	í	Stöðvarfirði.
Fararstjóri:	Hrafn	Baldursson.
Gengið	á	fjallið	Steðja	í	Stöðvarfirði.

22. - 29. júní.	Á fætur í Fjarðabyggð.
Göngu-	og	gleðivika	fyrir	alla	fjölskylduna.	
Nánar	auglýst	síðar.

Ekkert gjald er í 
ferðir félagsins nema 
annað sé tekið fram.



6. júlí.	Búðarárfoss - Kollaleiruháls. 
Mæting	kl.	10	við	Stríðsárasafnið.
Fararstjóri:	Einar	Þorvarðarson.
Gengið	upp	með	Búðará	með	fram	Búðarárfossi	upp	að	rafstöðvarstíflu.	Þaðan	er	
gengið	yfir	Búðará	um	Kollaleiruháls	og	komið	niður	við	Kollaleiru.

13. júlí. Botnatindur og Áreyjartindur.		
Mæting	kl.	09:00	við	Áreyjar.
Fararstjóri:	Róbert	Beck.
Gengið	á	Botnatind	(1163m)	og	Áreyjartind	(971m).	
Nokkuð	krefjandi	ferð.

19. júlí.	Kvöldganga upp með Eyrará í Eyrardal.
Mæting	við	bæinn	Eyri	í	Reyðarfirði	kl.	20.
Fararstjóri:	Einar	Þorvarðarson.
Mjög	fallegt	árgil	þar	sem	eru	fallegir	fossar.

20. júlí. Stuðlaheiði.	(780	m)	
Mæting	kl.	10	við	vegslóða	að	Stuðlum	og	sameinast	í	bíla.
Fararstjóri:	Ármann	Elísson.
Gengið	frá	Fáskrúðsfjarðargöngum,	sunnanmegin	upp	á	Stuðlaheiði	að	Stuðlum	í	
Reyðarfirði.

27. júlí.	Fannardalshringurinn. 
Mæting	við	bæinn	Seldal	kl.	07:30
Fararstjóri:	Kristinn	Þorsteinsson	s.	864-7694.
Gengið	 á	 Goðaborg	 1132	 m,	 síðan	 inn	 Eggjar	 á	 Fönn	 (1058)	 þaðan	 er	 haldið	 út	
Fannarhnjúka	um	Ljósártind,	Sauðatind	og	Nóntind,	endað	niður	Hólafjall	í	Seldal	
u.þ.b.	33	km.	

3. ágúst.	Neistaflugsganga á Nípukoll.
Mæting	við	Norðfjarðarvita	kl.	10.
Fararstjóri:	Benti	og	Jóna	Kata.

10. ágúst. Goðaborgarfjall í Fáskrúðsfirði.
Mæting	á	bílastæði	við	göngin	Fáskrúðsfjarðarmegin	kl.	10.
Fararstjóri:	Kristinn	Þorsteinsson.

17. ágúst. Op-Helgustaðir. 
Mæting	kl.	10	við	Helgustaði	og	sameinast	í	bíla.
Fararstjóri:	Kristinn	Þorsteinsson.
Gengið	frá	Oddsdal	um	Op	í	Helgustaðaskarð.	Þaðan	er	gengið	á	Glámsaugnatind	
(772	m)	og	af	honum	um	Hrygg	til	Helgustaða.

24. ágúst.	Launárdalur – Hjálpleysa. 
Mæting	 kl.	 9:00	 við	 gamla	 tjaldstæðið	 á	 Egilsstöðum	 og	 sameinast	 í	 bíla.	
Eldsneytiskostnaði	deilt.
Fararstjóri:	Kristinn	Þorsteinsson	s.	864-7694.
Gengið	upp	Launárdal	um	Sauðahlíðaraur	á	Kistufell,	nyrsta	hnjúk	(1231	m).	Af	
fjallinu	er	gengið	niður		í	Hjálpleysu	og	þaðan	að	þjóðvegi	í	Skriðdal.	Sameiginleg	
ferð	með	Ferðafélagi	Fljótsdalshéraðs.	



31. ágúst.	Hjólaferð. 	
Reyðarfjörður-	Egilsstaðir	–	Þórdalsheiði.	
Mæting	kl.	9:00	við	Olísskálann	á	Reyðarfirði.
Fararstjóri:	Árni	Ragnarsson.
Hjólað	frá	Reyðarfirði	til	Egilsstaða,	þaðan	í	Skriðdal	og	yfir	Þórdalsheiði	til	Reyðarfjarðar	
u.þ.b.	82	km.

7. september. Skúmhöttur í Vöðlavík. 
Mæting	kl.	10		við	afleggjarann	til	Vöðlavíkur.
Fararstjóri:	Kristinn	Þorsteinsson
Gengið	á	fjallið	Skúmhött	(881m).

Allir göngumenn eru á 

eigin ábyrgð í ferðum okkar. 

Athygli er vakin á, að fólk kanni sínar 

fjölskyldu- og frítímatryggingar. 

 

Munið að geyma ferðadagskrána! 

Sækjum kraft og gleði í móður náttúru!



Að vinna afrek
Afrek	eru	nú	í	tísku.	Að	ganga	á	Hvannadalshnjúk	þykir	ekkert	merkilegt	lengur.	Þangað	
fer	fólk	í	tuga-,	jafnvel	hundraðatali	um	helgar	á	sumrin.	Í	okkar	Ferðafélagi	varð	auðvitað	
að	svara	kalli	tímans	hvað	varðar	afrek.	Fannardalshringurinn	er	okkar	leið	til	þess.	Hann	
er	töluvert	erfiðari	en	Hnjúkurinn.	Einhver	sagði	að	löng	ganga	væri	ekki	flóknari	en	það	að	
færa	annan	fótinn	fram	fyrir	hinn,	bara	nógu	oft.	Þótt	ég	sé	ekki	með	útlit	afreksmanns	þá	
fór	ég	Fannardalshringinn	en	upplifun	mín	af	því	var	ekki	alveg	svona	einföld.	Frekar	fólst	
sú	ganga	í	því	að	færa	annan	fótinn	ýmist	upp	fyrir	hinn	eða	niður	fyrir.	Vandamál	mitt	við	
að	færa	annan	fótinn	upp	fyrir	hinn,	langtímum	saman,	var	að	ég	gat	ekki	andað	nægilega	
hratt.	 Göngufélagarnir,	 ofurhetjur	 flestir,	 virtust	 ekki	 þurfa	 að	 anda,	 ræddu	 daginn	 og	
veginn,	líkt	og	þeir	sætu	í	hægindum	heima	í	stofu.		Stoppuðu	þó	af	og	til,	til	að	gefa	mér	kost	
á	að	ná	andanum	en	af	kurteisi	létu	þeir	líta	svo	út	að	stoppið	væri	til	einhvers	annars,	til	að	
diskútera	fjöllin	eða	þá	til	að	fá	sér	að	drekka.	Ég	hef	lengi	haft	grunsemdir	varðandi	þennan	
drykk	sem	göngugarpar	eru	sífellt	að	staupa	sig	á,	að	eitthvað	sé	gruggugt	við	hann,	að	hann	
myndi	ekki	standast	próf	í	alvöru	keppnum.	Mér	finnst	ekki	skynsamlegt	að	vera	að	þyngja	
sig	með	óþarfa	vatnsburði	í	erfiðum	ferðum.		Annað	þessu	tengt	sem	mér	finnst	að	þurfi	að	
passa,	það	er	að	ofnesta	sig	ekki.	Sérstaklega	ekki	þar	sem	ég	hef	ágætan	umframorkuforða	
innbyggðan.	Fram	að	þessu	hafði	hann	virkað	vel,	ég	hafði	aldrei	örmagnast	þrátt	fyrir	mun	
minna	nesti	en	mér	hefur	sýnst	aðrir	vera	með.	Eitthvað	var	þó	öðruvísi	í	þessari	ferð	en	
ég	átti	að	venjast.	Og	á	Hólafjalli,	í	um	1000	metra	hæð	gerðist	það.	Nokkru	eftir	að	nestið	
kláraðist.	Ég	varð	stopp.	Átti	í	hinum	mestu	erfiðleikum	með	að	færa	fótinn	fram	fyrir	hinn	
fótinn.	Sem	betur	 fór	var	Róbert	nálægur.	 „Hérna“,	 sagði	hann	og	rétti	mér	pillu,	 „þetta	
dugar	í	klukkutíma“.	Sannarlega	geta	björgunarsveitirnar	þakkað	honum	að	hafa	sparað	
þeim	mikið	erfiði	því	þetta	bjargaði	mér,	ég	varð	sem	sleginn	töfrasprota	og	gat	haldið	áfram	
á	síst	minni	hraða	en	samferðamennirnir.	Róbert	reyndist	sannspár	og	þegar	klukkutíminn	
var	liðinn	gaf	hann	mér	aðra	pillu	sem	dugði	til	að	ég	komst	af	eigin	rammleik	alla	leið	niður	
í	Seldal.	Reynslunni	ríkari	er	ég	nú	alltaf	með	pakka	af	þrúgusykri	í	bakpokanum.

Árni	Páll	Ragnarsson

Fannardalshringurinn	er	29,4	kílómetrar	og		2.685	m	í	hækkun	og	2.665	í	lækkun.	Hann	er	
á	dagskrá	27.	júlí	í	sumar.		Myndir	úr	ferðinni	í	fyrra	eru	á	heimasíðunni.



Fréttir af félaginu
Þegar	litið	er	til	baka	á	starfsemi	Ferðafélags	Fjarðamanna	
árið	2012	er	ýmislegt	sem	vert	er	að	rifja	upp.	

Fjölskylduleikurinn Fjarðabyggðaflakk	 hóf	 göngu	
sína	s.l.	sumar,	lengi	höfðu	verið	uppi	hugmyndir	um	léttan	
göngu-	og	ratleik	sem	allir	gætu	tekið	þátt	í	sem	mótvægi	
við	fjallagarpaleikinn	“Fjöllin	5	í	Fjarðabyggð”.	Eftir	miklar	
bollaleggingar	 og	 yfirlegu	 varð	 leikurinn	 að	 veruleika	 og	
erum	við	nokkuð	ánægð	með	afurðina.		Yfir	50	bækur	seldust	sl.	sumar	og	er	það	von	okkar	
að	betur	seljist	á	sumri	komanda	og	leikurinn	festist	betur	í	sessi.	Tvær	fjölskyldur	hafa	lokið	
leiknum	og	heimsótt	alla	staðina.

Heimasíða félagsins www.simnet.is/ffau/	 endurspeglar	 starfsemina	 og	 þar	 eru	 allar	
upplýsingar	 um	 gönguferðir,skálann	 í	 Vöðlavík,	 myndir,	 leikina	 o.fl.	 aðgengilegar.	 Nýtt	 á	
síðunni	er	t.d.	að	skrá	sig	á	netfangalista	og	fá	sendan	póst	um	viðburði,	einnig	er	kominn	
linkur	á	gönguleiðakortið	þar	sem	hægt	er	að	sjá	upplýsingarnar	sem	eru	á	endamerkingunum	
á	stikuðu	gönguleiðunum.

Tólf göngugarpar	 fengu	 titilinn	 „Fjallagarpur	 Fjarðabyggðar“	 og	 fengu	 verðlaunin	 sín	
afhent	á	síðustu	kvöldvöku	gönguvikunnar	“á	fætur	í	Fjarðabyggð”.		Eru	þá	fjallagarparnir	
orðnir	98	að	tölu.	

Skálinn í Vöðlavík	var	sæmilega	nýttur	sl.	ár	eða	um	70	gistinætur.	Nú	þegar	þetta	er	
skrifað	eru	100	gistinætur	pantaðar	á	komandi	sumri.		

Þegar vegurinn til Vöðlavíkur verður	fær	þarf	húsanefndin	að	kalla	út	mannskap	til	að	
vinna	í	skálanum.	Mála	þarf	öll	húsin	og	tengja	vatnið	og	hreinsa	til.	Vonum	við	að	félagsmenn	
bregðist	vel	við	þegar	kallað	verður	til	vinnu	fyrsta	mögulega	laugardag	á	komandi	vori.

Gönguleiðanefndin	ásamt	ýmsum	hjálparkokkum	náði	þeim	merka	áfanga	að	stika	leiðina	
yfir	Karlsskálaskarð	s.l.	sumar.	Eftir	er	að	stika	leið	frá	göngustígnum	fyrir	Krossanesskriður	
upp	á	Valahjalla	þar	sem	flugvélaflakið	liggur,	verður	það	gert	nú	í	sumar.	Allir	sem	hafa	
leiðir	í	fóstri	þurfa	að	huga	að	þeim	og	setja	sig	í	samband	við	nefndina	til	að	fá	stikur.	Nýjum	
endamerkingum	 var	 komið	 upp	 við	 stikaðar	 leiðir,	 var	 það	 mikð	 verk	 og	 þarft	 því	 gömlu	
skiltin	voru	orðin	upplituð	og	skemmd.
Stjórnin	vill	þakka	félagsmönnum	og	öðrum	sem	komu	að	vinnu	fyrir	félagið	kærlega	fyrir	
frábær	 störf	 því	 eins	 og	 málshátturinn	 segir	
“margar	hendur	vinna	létt	verk”.



Fyrst	til	að	ljúka	leiknum	voru:	Sigurður	Friðrik,	Unnur	Ósk,	Dagur	Nói,	Katrín	Embla	
og	Freyja	Kristín	–	verið	velkomin	í	flakkarafjölskylduna	í	Fjarðabyggð.	Svona	lýsa	þau	
þátttökunni	í	leiknum:	„Leikurinn	var	mjög	skemmtilegur	og	fróðlegur,	við	fórum	á	staði	
í	 nágrenninu	 sem	 við	 hefðum	 ekki	 heimsótt	 annars	 og	 sáum	 líka	 nýja	 hluti	 á	 stöðum	
sem	 við	 þekktum.	 Þegar	 við	 fórum	 niður	 í	 ströndina	 í	 sunnanverðum	 Reyðarfirðinum	

á	 Biskupshöfðann,	 þá	 röltum	 við	 um	
fjöruna	þar	og	tveir	hestar	töltu	á	eftir	
okkur	og	svo	þegar	við	litum	út	á	sjóinn	
í	 víkinni	 þar	 þá	 léku	 sér	 þar	 nokkrir	
höfrungar	 í	 víkinni.“	 Þannig	 að	 ekki	
vantaði	 upplifunina	 fyrir	 krakka	 né	
fullorðna!
Annar	 til	 að	 ljúka	 leiknum	 var	
Hafsteinn	 Jökull	 ásamt	 pabba	 sínum	
Þorgeir.

FjARðA

ByGGðAR

FLAKK

Bókin Fjarðabyggðarflakk	 verður	 til	 sölu	 á	
eftirtöldum	stöðum	frá	1.	maí	og	kostar	1.500	krónur:

Mjóifjörður:	Sólbrekka
Neskaupstaður:	Kaffihúsið	Nesbær,	Olísskálinn		
og	Fjarðasport
Eskifjörður: Veitingasalan	Krían	og		Shellskálinn
Reyðarfjörður: Shellskálinn	og	Veiðiflugan
Fáskrúðsfjörður:	Kaffihúsið	Sumarlína
Stöðvarfjörður:	Brekkan
Egilsstaðir: Upplýsingamiðstöð	Austurlands

Annar	til	að	ljúka	leiknum	var	
Hafsteinn	Jökull	ásamt	pabba	
sínum	Þorgeir.
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Aðalfundur 

Ferðafélags Fjarðamanna

verður haldinn í Björgunarsveitarhúsinu, 

Strandgötu 11 , Eskifirði 

miðvikudaginn 24. apríl kl. 20:00.

Venjuleg aðalfundarstörf,

kaffiveitingar og myndasýning.

Stjórnin.

Heimasíða	félagsins	er	

www.simnet.is/ffau

Tölvupóstfang:	ffau@simnet.is

Allar	ferðir	eru	auglýstar	í	Dagskránni.

Allir	göngumenn	eru	á	eigin	ábyrgð	í	ferðum	okkar.	
Athygli	er	vakin	á,	að	fólk	kanni	sínar	fjölskyldu-	

og	frítímatryggingar.


