
Ferðafélag Fjarðamanna
Ferðadagskrá og fréttabréf 2014

Geymið þetta eintak. Sækjum orku og skemmtun í útivist og góðan félagsskap.
Allir eru hjartanlega velkomnir í ferðir!

	 1.	tbl.		18.	árg.	 Apríl	2014		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 2014
28. febrúar	Námskeið í stjörnuskoðun
Kl.	20	í	Þórðarbúð	Reyðarfirði.	Nánar	á	heimasíðu	félagsins.

18. apríl, föstudagurinn langi	Píslarganga á skíðum 	
Fararstjóri:	Kristinn	Þorsteinsson.	Ræðst	af	snjóalögum	hvar	gengið	verður.	
Nánar	auglýst	á	heimasíðu	félagsins.

20. apríl, páskadagur	Hátíðarganga út í Páskahelli í Norðfirði			
Kl.	6	við	vitann	á	Bakkabökkum.
Fararstjóri:	Ína	Gísladóttir.	Mun	sólin	dansa	þessa	páska?	Upprifjun	á	sögnum.

20. apríl, páskadagur	Grænafell, Reyðarfirði 				
Kl.	10	við	Geithúsárgil.
Fararstjóri:	Róbert	Beck.	og	Fríða	Björk.	Fjölskylduganga	á	Grænafell.	Páskaeggið	opnað.

26. apríl		Sveitaferð  við sunnanverðan Reyðarfjörð	
Kl.	10	við	Sléttu.	Fararstjóri:	Einar	Þorvarðarson.	Sveitarölt,	blandað	saman	fróðleik,	léttri	
göngu	og	skemmtun.	Keyrt	á	milli	bæja	og	endað	í	kaffi		“Hjá	Marlín	kaffihúsi”.

3. maí	Fuglatalning og fuglaskoðun á leirum Reyðarfjarðar og Norðfjarðar 
Mæting	kl.	9	á	Norðfirði	við	Leiruna	og	kl.	10	á	Reyðarfirði	við	Andapollinn.
Samvinnuferð	 með	 Náttúrustofu	 Austurlands.	 Sérfræðingar	 hennar	 stjórna	 talningu	 og	
koma	með	„fuglaskóp“	fyrir	þátttakendur.	

7. maí	Hálfdan á Kirkjumel sóttur heim 
Mæting	 kl.	 10:30	 við	 Kirkjumel	 í	 Norðfjarðarsveit.	 Hálfdan	 á	 Kirkjumel	 ræktandi	 og	
sagnaþulur	heimsóttur	í	skógræktina	sína,	þar	sem	hann	sýnir	okkur	sínar	uppáhaldsplöntur	
og	segir	okkur	sögur.

24. maí	Hyllingarganga til heiðurs Norðfjarðargöngum
Mæting	 við	 Skálateigsrétt	 kl.	 10.	 Gönguferð	 um	 Fannardal	 með	 leiðsögn	 Ínu	 D.	 Gíslad.	
Gengið	 yfir	 nýju	 brúna	 og	 inn	 að	 gangnamunna.	 Klæðumst	 einhverju	 hátíðlegu	 í	 þessu	
tilefni.	Við	 tökum	 lagið	við	gangnamunnann.	Farið	yfir	 skógræktarbrúna	 í	Fannardal	og	
gengið	út	að	norðanverðu.

14. - 15. júní	Vor á Barðsnesi				
Fararstjórar:	Ína,	894-5477	og	Laufey,	863-3623.
1.	d.	Siglt	kl.	9	frá	Norðfjarðarhöfn	til	Viðfjarðar.		Frá	Stuðlum	er	gengið	í	Sandvíkurskarð	
og	 Kerlingin	 í	 Kerlingarskarði	 heimsótt.	 Útsýni	 yfir	 Sandvík	 og	 vítt	 um	 fjallahringinn.	
Kvöldmatur	að	hætti	fararstjóra	og	gisting	í	gamla	bænum	á	Barðsnesi.	
2.	d:	Gengið	um	hið	 litríka	og	 fagra	Barðsneshorn,	perlu	Gerpissvæðisins.	Fjörur,	 rústir,	
rituvarp	og	stórfenglegir	útsýnisstaðir.	Gengið	alla	leið	út	á	Hornfont	og	út	í	Marteinsbás	
sunnan	 Horns.	 Siglt	 til	 baka	 kl.	 18	 frá	 Barðsnesi	 ef	 veður	 leyfir,	 annars	 úr	 Viðfirði.	
Hámarksfjöldi	 er	 15	 manns.	 Verð	 kr.	 19.000.	 Börn	 8-15	 ára	 greiða	 hálft	 gjald.	 Síðasti	
skráningardagur	 er	 miðvikud.	 11.	 júní.	 Innifalið	 í	 verði:	 Sigling,	 fararstjórn,	 gisting	 og	
kvöldverður	á	laugardagskv.	Njótum	vorsins	og	náttúrunnar	í	góðum	félagsskap.

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



Upphitun fyrir gönguviku.

14. júní Úr firði í fjörð  Stöðvarfjörður - Fáskrúðsfjörður 		
Mæting	kl.	10	við	Eyri	í	Fáskrúðsfirði	og	sameinast	í	bíla.
Fararstjóri:	 Kristinn	 Þorsteinsson.	 Gengið	 upp	 Sauðdal	 í	 Stöðvarfirði	 í	 Eyrarskarð	
og	 þaðan	 út	 á	 Vindfell	 (786m).	 Frá	 Vindfelli	 er	 gengið	 meðfram	 Sandfelli	 að	 Eyri	 í	
Fáskrúðsfirði.	

15. júní Úr firði í fjörð. Fáskrúðsfjörður – Reyðarfjörður		
Mæting	kl.	10	við	Hafranes	í	sunnanverðum	Reyðarfirði	og	sameinast	í	bíla.	Fararstjóri:	
Kristinn	Þorsteinsson.
Gengið	upp	með	Gilsá	í	Fáskrúðsfirði	í	Örnólfsskarð.	Þaðan	er	gengið	yfir	Grákoll	út	á	
Kerlingarfjall	og	niður	Hrossadal	til	Hafraness	í	Reyðarfirði.

21. - 28. júní	Á fætur í Fjarðabyggð
Göngu- og gleðivika fyrir alla fjölskylduna. Nánar á heimasíðu.

5. júlí	Hellisfjarðarmúlinn
Mæting	kl.	10	við	Grænanes	í	sunnanverðum	Norðfirði.
Fararstjóri:	Laufey	Sveinsdóttir.	Gengið	út	á	Hellisfjarðarmúla.

12. júlí	Njörvadalsá í Reyðarfirði		
Mæting	kl.	10	á	bílastæði	við	vegamót	til	Fáskrúðsfjarðar.	Fararstjóri:	Einar	Þorvarðarson.	
Gengið	upp	með	Njörvadalsá	og	árgilið	skoðað.	Að	göngu	lokinni	verður	komið	við	í	skála	
Golfklúbbs	Fjarðabyggðar.

18. júlí Kvöldganga		
Mæting	kl.	20	við	Hólma	í	Reyðarfirði.	Fararstjóri:	Einar	Þorvarðarson.
Gengið	frá	Hólmum	að	Leiðarhöfðavík.

19. júlí Botnatindur og Áreyjatindur					
Mæting	kl.	9	við	Áreyjar	í	Reyðarfirði.
Fararstjórar:	Róbert	Beck	og	Fríða	Björk.	Gengið	á	Botnatind	(1163m)	og	af	honum	út	á	
Áreyjartind	(971m)	.

26. júlí	Fannardalshringurinn				
Mæting	við	bæinn	Seldal	kl.	07:30	og	sameinast	í	bíla.
Fararstjóri:	Kristinn	Þorsteinsson	s.	864-7694.	Gengið	á	Goðaborg	(1132	m),	síðan	inn	
Eggjar	á	Fönn	(1058m)	þaðan	er	haldið	út	Fannarhnjúka	um	Ljósártind,	Sauðatind	og	
Nóntind,	 endað	 niður	 Hólafjall	 í	 Seldal	 u.þ.b.	 33	 km.	 Krefjandi	 ferð.	 Heildarhækkun	
2700m.

2. ágúst Neistaflugsganga á Nípukoll					
Kl.	10	við	Norðfjarðarvita.	Fararstjórar:	Benti	og	Jóna	Kata.

9. ágúst	Úr firði í fjörð. Eskifjörður- Reyðarfjörður				
Mæting	við	skógræktarveginn	utan	við	Haga	í	Reyðarfirði	kl.	10	og	sameinast	í	bíla.
Fararstjóri:	Kristinn	Þorsteinsson.	Gengið	frá	Eskifjarðarseli		á	Kambfell	(1012m).	Þaðan	
út	á	Teigagerðistind	og	niður	Ljósárdal	til	Reyðarfjarðar.

16. ágúst	Úr firði í fjörð. Eskifjörður – Norðfjörður				
Mæting	kl.	10		við	við	bæinn	Seldal	í	Norðfirði	og	sameinast	í	bíla.
Fararstjóri:	Kristinn	Þorsteinsson.	Gengið	upp	með	Ytri-Þverá	í	Eskifirði	á	Harðskafa.	
Þaðan	er	gengið	yfir	á	Nóntind	út	á	Hólafjall	og	komið	niður	í	Seldal.



23. ágúst
Lambafell, sameiginleg ferð með Göngufélagi Suðurfjarða		
Mæting	kl.	10	við	Ljósaland	í	Fáskrúðsfirði	og	sameinast	í	bíla.
Fararstjóri:	Magnús	Stefánsson.	Gengið	 frá	Eyri	 í	Reyðarfirði	upp	 í	Eyrarskarð	og	þaðan	á	
Lambafell	(1097m).	Af	fjallinu	er	gengið	niður	í	Hoffellsdal	til	Ljósalands	í	Fáskrúðsfirði.

30. ágúst Hjólaferð. Fáskrúðsfjarðarhringurinn				
Mæting	kl.	9:00	við	Fáskrúðsfjarðargöngin	Reyðarfjarðarmegin.
Fararstjóri:	Árni	Ragnarsson.

6. september Jökuldalur og  Dimmidalur í Borgarfirði eystra					
Sameiginleg	ferð	með	Ferðafélagi	Fljótsdalshéraðs.
Mæting	kl.	8	við	ferðafélagshúsið	Tjarnarási	8	Egilsstöðum.
Fararstjóri:	Björn	Ingvarsson.	Ekið	til	Borgarfjarðar,	gengið	frá	Brandsbalarétt	upp	Jökuldal	
að	 jökli	 undir	 Dyrfjöllum.	 Gengið	 þaðan	 inn	 í	 Dimmadal	 og	 upp	 á	 Hvolsmæli.	 Um	 6	 klst.	
ganga.	 Ekið	 til	 baka	 til	Egilsstaða.	Verð	kr.	 3.000.	 Innifalið	 fararstjórn,	 sameinast	 í	 bíla	 –	
eldsneytiskostnaði	deilt.
Lágmark	10	manns.	Skráningu	lýkur	4.	sept.	Sími	863-5813.	ferdafelag@egilsstadir.is	

13. september Spararfjall 					
Mæting	kl.	10	við	Kolmúla	í	Reyðarfirði.	Fararstjórar:	Róbert	Beck	og	Fríða	Björk.	Gengið	frá	
Kolmúla	upp	í	Kolmúlaskarð	og	þaðan	á	Spararfjall	(726m).

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!

Fjallagarpur Fjarðabyggðar
Ferðafélag	Fjarðamanna	hefur	komið	fyrir	gestabókum	og	stimplum	á	fimm	fjöll	í	Fjarðabyggð.	
Til	þess	að	hljóta	nafnbótina	þarft	þú	að	kaupa	stimpilhefti	og	stimpla	í	það	nafn	hvers	fjalls	
þegar	þú	hefur	komist	á	topp	þess.	Heftinu	framvísar	þú	eftir	að	hafa	sigrað	öll	fimm	fjöllin	sem	
hér	verða	talin	á	eftir,	og	færð	þá	í	sigurlaun	viðurkenningu	frá	félaginu.	Unglingar	fimmtán	
ára	og	yngri	fá	sömu	viðurkenningu	eftir	að	hafa	gengið	á	þrjú	af	fimm	verðlaunafjallanna	að	
eigin	vali.		Fjöllin	sem	um	ræðar	eru	Kistufell	1239	m,	Goðaborg	1132	m,	Svartafjall	1021	m,	
Hólmatind	985	m	og	Hádegisfjall		809	m.		Stimpilheftin	kosta	kr.	500	og	fást	í	Veiðiflugunni	
Reyðarfirði,	 Fjarðasporti	 Norðfirði,	 Ferðaþjónustunni	 á	 Mjóeyri,	 Upplýsingamiðstöðinni	 við	
tjaldstæðið	Egilsstöðum	og	hjá	stjórn	félagsins.	

Nokkur gullkorn sögð af fimmfjallaförum:
Jóna	Margeirs	segir:	„Maður	lifir	svo	lengi	á	hverri	ferð“
Díana	Mjöll	segir:	„Útsýnið	og	frelsistilfinningin	eru	dásamleg	þegar	tindunum	er	náð“
Guðrún	Edda	10	ára	segir:	“Mér	fannst	rosalega	gaman	að	renna	mér	á	snjónum	niður	úr	
Hádegisfjallinu“
Laufey	18	ára	segir:	„Þetta	er	léttara	en	maður	heldur“
Trevor	frá	Englandi	segir:	„Að	göngurnar	á	fjöllin	fimm	séu	einhverjar	þær	bestu	fjallaferðir	
sem	hann	hafi	farið	í“
Ragnheiður	segir:	„Ég	skil	ekkert	í	sjálfri	mér	að	vera	ekki	löngu	byrjuð	að	fara	í	fjallgöngur“



Í lok góu
Þá	er	einmánuður	að	byrja,	þorrinn	og	góan	að	baki	og	hinn	hraðfleygi	tími	verður	búinn	að	
færa	okkur	hörpu	með	sumardaginn	fyrsta	fyrr	en	varir.	Mér	finnst	því	tímabært	að	hugsa	til	
sumarsins	og	liður	í	því	er	að	skoða	heimasíðu	Ferðafélags	Fjarðamanna,	http://www.simnet.
is/ffau/,	en	þar	er	að	finna	ferðadagskrá	2014	auka	annars	fróðleiks.
Þar	 er	 flott	 dagskrá	 og	 á	 nákvæmlega	 þessum	 tímapunkti	 er	 ég	 staðráðinn	 í	 að	 nýta	 mér	
einhverjar	þær	göngur	og	hjólaferðir	sem	í	boði	eru	og	enn	staðráðnari	 í	að	vera	kominn	 í	
sæmilegt	form	áður	en	gamanið	byrjar.	Í	bakhöfðinu	grillir	í	hugrenningar	um	að	ég	hafi	gefið	
mér	svipuð	fyrirheit	áður,	en	ég	læt	sem	ég	viti	ekki	af	þeim	og	fyllist	tilhlökkunar	að	fá	að	
takast	á	við	ferðir	sumarsins	í	góðum	félagsskap.
Ég	fór	þó	alltént	í		eina	góða	hjólaferð	með	félaginu	síðasta	ár	þegar	við	Árni	Ragnarsson	og	
Kristinn	Þorsteinsson	hjóluðum	frá	Reyðarfirði	um	Fagradal	til	Héraðs,	inn	Skriðdalinn	og	
yfir	Þórdalsheiði	til	Reyðarfjarðar.	Kristinn	bætti	að	sjálfsögðu	ferð	til	Eskifjarðar	við	hringinn	
og	nuddaði	okkur	Árna	svolítið	uppúr	því,	en	við	hlustuðum	ekki	á	hann.		Ferðin	gekk	vel	og	
okkur	miðaði	vel	áfram,	sól	og	blíða	og	ég	gætti	þessi	að	hafa	þá	ferðafélaga	frekar	fyrir	aftan	
mig	en	framan.	Það	kom	að	vísu	mótvindur	innarlega	í	Skriðdalnum	og	upp	Þórdalsheiðina.	
Þá	seig	Kristinn	framúr,	en	aldrei	langt	og	ég	hafði	góðan	félagsskap	af	Árna.	Það	tók	samt	
í	upp	brekkuna	man	ég,	verst	að	þurfa	að	stíga	af	baki	í	bröttustu	brekkunni	og	sjá	Kristin	
hjóla	áfram.	Ég	var	svo	sem	ekki	mikið	lengur	upp	á	heiðina	og	þóttist	ekki	taka	eftir	glottinu	
á	Kristni	eða	hvernig	hann	tók	myndir	í	gríð	og	erg	þegar	ég	teymdi	hjólið	síðasta	spölinn.	
Mikið	var	fallegt	upp	á	heiðinni	og	fagurt	að	líta	út	Reyðarfjörðinn.	Menn	segja	að	það	auðgi	
andann	og	auki	víðsýni	að	fara	á	fjöll,	ekki	bara	á	meðan	á	því	stendur	heldur	hjálpi	það	manni	
í	hinu	daglega	amstri.	Mér	leið	alla	vega	vel	þegar	hér	var	komið	sögu	og	get	fullyrt	að	það	
var	mun	léttara	niður	heiðina.	Leiðin	niður	var	hins	vegar	grýtt	og	ég	uggði	ekki	að	mér	í	allri	
minni	gleði	og	stakkst	kollhnís	fram	fyrir	mig	á	hjólinu.	Ég	er	sem	betur	fer	vanur	glímunni	og	
ég	man	ekki	betur	en	ég	hafi	komið	standandi	niður	og	fjaðrað	eins	og	fjaðurbolti.	Þeir	leiðrétta	
mig	þá	ferðafélagarnir	 fari	ég	rangt	með,	alla	vega	var	ekki	gat	á	buxunum,	kannski	örlítil	
óhreinindi	á	afturendanum,	en	ég	held	það	hafi	verið	eftir	áningastaðinn	okkar	við	Gilsána.	
Kristinn	var	ekki	nógu	fljótur	með	myndavélina,	þannig	að	afrekið	verður	ekki	staðfest	með	
mynd,	en	ferðin	var	góð	og	gaf	mér	mikið	eins	og	aðrar	ferðir	með	þessu	góða	félagi.
Fyrir	 fimm	árum	fór	ég	á	 fjöllin	 fimm	og	ber	því	 titilinn	„fjallagarpur	Fjarðabyggðar“	nú	 í	
sumar	verður	boðið	upp	á	fimm	ný	fjöll	í	gönguvikunni	„Á	fætur	í	Fjarðabyggð“.	Ég	hef	heyrt	að	
eitt	þeirra	sé	Sandfellið	við	Fáskrúðsfjörð,	uppáhaldsfjallið	hennar	mömmu	enda	var	hún	alin	
upp	við	rætur	þess.	Merkilegt	fjall	þar	sem	einstakur	bergeitillinn	rís	upp	úr	gróðurþekjunni	
og	við	blasir	eitt	besta	sýnishorn	frá	tertíertíma	á	norðurhveli	jarðar.	Þetta	er	tækifæri	sem	ég	
má	ekki	láta	úr	greipum	mér	ganga	og	miðað	við	snjóalög	og	helgaropnun	í	Oddsskarði	í	maí	
og	júní	verður	hægt	að	taka	skíðin	með	í	síðustu	ferðina	upp	á	Goðatindinn.	Já	það	er	ekki	
leiðinlegt	að	leyfa	sér	að	dreyma	í	lok	góu.	 																																													Þóroddur	Helgason

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!



Flakkaraspil 
í verðlaun

Fjarðabyggðarflakk

Stoppaðu bílinn og taktu þátt 
í Flakkaraleiknum, þú gætir séð: 
•	hreindýr
•	spennandi	rústir
•	falleg	blóm	
•	tröll
•	höfrunga	og	seli
•	álfa
•	skeljar	og	kuðunga
•	hreiður	og	fugla

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

Til sölu hjá:	



Landshornaflakkarar 
eru sérstaklega velkomnir

Út úr bílnum, 

ævintýrin 

leynast  í 

nágrenninu

12 flakkarastaðir að heimsækja

 Velkomin í flakkarafjölskylduna

Heimsækjum hvert annað í Fjarðabyggð



H
ér

að
sp

re
n

t

Aðalfundur 

Ferðafélags Fjarðamanna

verður haldinn í bókasafni 

Reyðarfjarðar, 10. apríl kl. 20:00.

Venjuleg aðalfundarstörf, kaffiveitingar

og kynning á verkefninu „Meet the locals“.

Stjórnin.

Kæru félagar og velunnarar 
Að	halda	úti	starfi	ferðafélags	er	ærið	verk;	halda	þarf	við	húsunum	okkar	á	Karlsskála,	
fara	yfir	stikaðar	leiðir	og	bæta	við	og	laga	stikur,	halda	utan	um	Fjallagarpaleikinn	
og	 Fjarðabyggðarflakkið.	 Félagið	 stendur	 fyrir	 frábærri	 göngudagská	 þar	 sem	 allir	
ættu	að	finna	eitthvað	við	sitt	hæfi.	Einnig	tökum	við	þátt	í	gönguvikunni	„Á	fætur	í	
Fjarðabyggð“,	félagið	gefur	út	vandað	göngukort	af	svæðinu	og	heldur	úti	heimasíðu.

Því	biðjum	við	ykkur	um	að	taka	vel	í	það	þegar	kallað	er	til	vinnu.	Áætlað	er	að	hafa	
vinnuhelgi	á	Karlsstöðum	í	Vöðlavík	14.	og	15.	júní,	einnig	er	ráðgert	að	skipuleggja	
vinnuferðir	til	að	fara	yfir	stikaðar	gönguleiðir,	þetta	verður	auglýst	á	heimasíðunni	
www.simnet.is/ffau/	og	einnig	er	hægt	að	senda	tölvupóst	á	ffau@simnet.is	til	að	bjóða	
fram	aðstoð.
	 	 	 	 	 	 	 Stjórnin	

Heimasíða	félagsins	er	

www.simnet.is/ffau

Tölvupóstfang:	ffau@simnet.is

Allar	ferðir	eru	auglýstar	í	Dagskránni.

Ef	þú	sendir	tölvupóstfangið	þitt	til	okkar
ferðu	á	póstlista	og	færð	sendar	upplýsingar
um	ferðir	og	annað	sem	félagið	stendur	fyrir.


