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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“

Útivist og góður 

félagsskapur er 

allra meina bót

Allir eru hjartanlega 
velkomnir í ferðir!

Ferðafélag Fjarðamanna
Ferðadagskrá og fréttabréf 2018

GEYM
IÐ

ÞETTA EINTAK



Ferðadagskrá 2018
30. mars	Píslarganga á skíðum (föstudagurinn	langi)
Fararstjóri:	Kristinn	Þorsteinsson.	Ræðst	af	snjóalögum	hvar	gengið	verður.	
Nánar	auglýst	á	heimasíðu	er	nær	dregur.

1. apríl	Hátíðarganga út í Páskahelli í Norðfirði	(páskadagur)
Mæting:	kl.	06:00	við	Norðfjarðarvita	á	Bakkabökkum.	
Fararstjóri:	Laufey/Sigurborg.													
Mun	sólin	dansa	þessa	páska?	

1. apríl	Grænafell 	(páskadagur)			
Mæting:	kl.	10	við	Geithúsárgil.
Fararstjórar:	Róbert	Beck	og	Fríða	Björk.	
Fjölskylduganga	á	Grænafell.	Páskaeggið	opnað.

5. maí Fuglatalning og fuglaskoðun á leirum 
Reyðarfjarðar og Norðfjarðar   
Mæting:	kl.	10:30		við	Leiruna	í	Norðfirði	og	kl.	11:30	við	Andapollinn	á	Reyðarfirði.
Samvinnuferð	með	Náttúrustofu	Austurlands.	Sérfræðingar	stjórna	talningu	og	koma	með	
„fuglaskóp“	fyrir	þátttakendur.

13. maí Bæjarrölt á Reyðarfirði    
Mæting:	við	Molann	kl.	11.
Fararstjóri:	Þóroddur	Helgason.	
Í	“bæjarrölti”	er	blandað	saman	fróðleik,	léttri	göngu	og	skemmtun.	
Endað	við	Sesam	kaffihús.

7. júní	Kvöldganga í Vattanesskriðum 	  
Mæting:	kl.	20	við	Kolfreyjustað	í	Fáskrúðsfirði.	
Náttúruupplifun	tengd	sögu	svæðisins.	Fyrir	alla	fjölskylduna.	
Fararstjóri:	Anna	Berg	Samúelsdóttir.

14. júní	Kvöldganga í Helgustaðahreppi hinum forna 		 	  
Mæting	kl.	19:30	við	Helgustaði.	Fararstjóri:	Kamma	Gísladóttir.
Gengið	upp	með	Helgustaðarárgili	og	þaðan	út	í	silfurbergsnámuna.

Göngu- og gleðivikan “ Á fætur í Fjarðabyggð”
23.-30. júní. Dagskráin borin í hvert hús og auglýst er nær dregur.

Ekkert gjald er í 

ferðir félagsins nema 

annað sé tekið fram.



Kvöldganga í júlí  
Nánar	auglýst	síðar	á	heima-	
og	fésbókarsíðu	félagsins.

21. júlí Eyrartindur – Gráfell    
Mæting	kl.	10	við	endurvarpsstöðina	í	sunnanverðum	Fáskrúðsfirði.					
Fararstjóri:	Kristinn	Þorsteinsson.
Gengið	á	Eyrartind	og	Gráfell	í	Fáskrúðsfirði	(735m).

4. ágúst	Neistaflugsganga    
Mæting:	við	Norðfjarðarvita	kl.	10.	Fararstjóri:	Benedikt	Sigurjónsson.
Fjölskylduganga	út	í	Hundsvík.	

18. ágúst	Staðarfjall	(	Staðartindur)						
Mæting	kl.	8	við	hús	Ferðafélags	Fljótsdalshéraðs	á	Egilsstöðum.	Aðeins	verður	farið	í	
björtu	veðri.	Brottför	kl.	9:30	frá	Fjarðarborg	og	ekið	inn	að	Staðarfjalli.
Fararstjóri:	Hafþór	Snjólfur	Helgason.	Verð:	kr.	6.000/5.000.
Innifalið:	 Fararstjórn,	 lágmark	 10	 manns.	 Skráning	 fer	 fram	 á	 skrifstofu	 Ferðafélags	
Fljótsdalshéraðs,		í	tölvupósti		ferdaf@ferdaf.is	og	í	síma	863-5813,	skráningu	lýkur	15.	
ágúst.	Sameiginleg	ferð	með	Ferðafélagi	Fljótsdalshéraðs.																								

1. september	Hjólaferð    
Mæting:	við	sundlaugina	á	Eskifirði	kl.	10.	
Hjólað	 í	 gegnum	 nýju	 göngin	 milli	 Eskifjarðar	 og	 Norðfjarðar,	 hjólað	 út	 í	 miðbæ	
Neskaupstaðar	þar	sem	komið	er	við	á	kaffihúsi	og	hjólað	til	baka,	val	um	að	fara	gamla	
Oddsskarðsveginn	til	baka.	Vegalengd	ca.	50	km.	
Fararstjóri:	Árni	Ragnarsson.

8. september Göngudagur í Vöðlavík              til       	
Mæting	kl.	10	við	skála	ferðafélagsins	á	Karlsstöðum	í	Vöðlavík.	
Í	 boði	 verða	 tvær	 ferðir:	 Gengið	 frá	 kirkjugarði	 upp	 á	 Svartafjall	 og	 þaðan	 út	 undir	
Snæfugl,	(2	skór)	þar	skiptast	leiðir,	annars	vegar	farið	til	baka		eða	gengið	út	á	Sauða-
tind	 og	 komið	 niður	 á	 Krossanesmúla	 (3	 skór).	 Síðan	 er	 auðvitað	 í	 boði	 að	 ganga	 um	
Víkina	á	sínum	hraða	og	skoða	umhverfið.	Að	göngu	lokinni	er	göngufólki	boðið	í	grill	á	
Karlsstöðum.
Skráning	í	síma	863-3623	og	864-7694.

15. september	Hoffell 				
Mæting:	kl.10	við	Eyri	í	sunnanverðum	Reyðarfirði.	
Gengið	upp	Eyradal	í	Eyrarskarð	og	þaðan	á	Hoffell	(1101m).
Fararstjóri:	Kristinn	Þorsteinsson.

Allir göngumenn eru á eigin 

ábyrgð í ferðum okkar. 

Athygli er vakin á, að fólk 

kanni sínar fjölskyldu- og 

frítímatryggingar.

Munið að geyma ferðadagskrána! 

Fylgist með á fésbókarsíðunni!



Samantekt um vinnu Seeds með 
Ferðafélagi fjarðamanna sumarið 2017
Tekið	saman	af	Önnu	Berg	Samúelsdóttur	
umhverfisstjóra	Fjarðabyggðar

Inngangur
Síðasta	 sumar	 kom	 fimm	 manna	 hópur	
á	 vegum	 Seeds	 sjálfboðaliðasamtaka	 til	
að	 aðstoða	 við	 stikun	 gönguleiða,	 á	 milli	
Vöðlavíkur,	Sandvíkur	og	Viðfjarðar	og	 frá	
Karlsskála	 út	 á	 Valahjalla.	 Hópurinn	 kom	
fyrir	 tilstuðlan	 Fjarðabyggðar.	 Ferðafélag	
Fjarðamanna	 sá	 um	 að	 leiðsegja	 hópnum	
við	 stikunina.	 Verkefnið	 var	 unnið	 dagana	
7.	-	19.	júlí	2017.

Samantekt
Áramótin	2016/17	kom	undirrituð	að	máli	við	
Ferðafélagið,	að	undangengnu	samþykki	og	
velvilja	 sveitarstjórnar	 Fjarðabyggðar,	 um	
samstarf	 félagsins	við	 jálfboðaliðasamtökin	
Seeds	 á	 stikun	 gönguleiða.	 Forsvarsmenn	
félagsins,	 tóku	 vel	 í	 hugmyndina	 og	 var	
ákveðið	 að	 undirrituð	 myndi	 óska	 eftir	
einum	hópi	á	vegum	Seeds	samtakanna	til	
að	 vinna	 að	 stikun.	 Hópurinn	 skyldi	 ekki	
vera	stærri	en	8	manns	og	var	lagt	upp	með	
að	 þeir	 sem	 tækju	 þátt	 væru	 færir	 um	 að	
ganga	mikið	og	geta	unnið	sjálfstætt.
Undirrituð	fyrir	hönd	Fjarðabyggðar	sá	um	
samskipti	 við	 Seeds	 samtökin	 og	 styrkti	
sveitarfélagið	 verkefnið	 með	 því	 að	 greiða	
fyrir	hópinn	á	meðan	dvöl	hans	stóð	hér.
Ferðafélaginu	var	ætlað	að	sjá	um	að	hafa	
aðila	 á	 sínum	 snærum	 til	 að	 leiðbeina	
hópnum	í	stikuninni	og	útvega	þeim	gistingu	
á	meðan	þau	ynnu	fyrir	félagið.
Verkefnið	 var	 auglýst	 á	 vef	 Seeds	 í	 apríl	
2017.	 Fimm	 manns	 skráðu	 sig	 til	 leiks	 en	
verkefnið	var	auglýst	sem	stikun	gönguleiða	
á	 Gerpissvæðinu	 í	 Fjarðabyggð	 dagana	
7.-19.	 júlí.	 Hópurinn	 fékk	 fyrir	 tilstuðlan	
Fjarðabyggðar	inni	í	björgunarsveitahúsinu	
á	 Eskifirði.	 Ferðafélagið	 sá	 um	 að	 útvega	
þeim	 gistingu	 í	 ferðaskála	 félagsins	 á	
Karlsstöðum	 í	 Vöðlavík	 í	 tvær	 nætur	 og	
svo	 gistu	 þau	 eina	 nótt	 í	 neyðarskýlinu	 í	
Sandvík.	Með	þeim	í	stikun	frá	Vöðlavík	yfir	
í	Sandvík	var	Róbert	Beck	í	tvo	daga.	Þriðja	

daginn,	frá	Sandvík	yfir	í	Viðfjörð,	aðstoðaði	
við	stikunina	undirrituð	ásamt	 landverði	á	
vegum	 UST,	 Láru	 Björnsdóttur.	 Hópurinn	
stikaði	 einnig	 gönguleiðina	 frá	 Karlsskála	
út	að	Valahjalla	með	Kristni	Þorsteinssyni	
(Kidda).
Við	 lok	 vinnunnar	 með	 Ferðafélaginu	 hélt	
hópurinn	á	vit	ævintýra	í	tvo	daga	þar	sem	
þau	 ferðuðust	 m.a.	 upp	 á	 Fljótsdalshérað	
og	 til	 Borgarfjarðar	 eystri.	 Þau	 unnu	 svo	 í	
nokkra	daga	með	undirritaðri	 og	 landverði	
UST	við	lagfæringu	göngustíga	í	Fólkvangi	
Neskaupstaðar.
Fimmenningarnir	sem	kom	í	þetta	verkefni	
voru	 afar	 ánægð	 með	 dvöl	 sína	 og	 fannst	
Gerpissvæðið	 og	 gönguleiðin	 sem	 þau	
stikuðu	 ævintýri	 líkust.	 Það	 merkilegasta	
fyrir	þau	var	að	vera	án	símasambands	og	
fannst	þeim	það	gera	ferðina	enn	betri.

Þessi	 samvinna	 var	 talsverð	 áskorun	
fyrir	 bæði	 Fjarðabyggð	 og	 Ferðafélagið.	
Ef	 áframhald	 verður	 á	 samstarfinu	 er	
mikilvægt	 að	 hafa	 alla	 verkþætti	 skýra	
og	 þeir	 sem	 taka	 að	 sér	 hlutverk	 í	 þessari	
vinnu	 geri	 það	 með	 festu.	 Með	 samvinnu	
Fjarðabyggðar,	Ferðafélags	fjarðamanna	og	
sjálfboðaliðasamtaka	á	borð	við	Seeds	verður	
auðveldara	 að	 viðhalda	 frábæru	 frum-
kvöðlastarfi	 Ferðafélagsins	 á	 merkingum	
gönguleiða.

Seeds sjálfboðaliðar

Sjálfboðaliðarnir:	 Aaron	 frá	 Ítalíu,	 Eliza	 frá	
Grikklandi,	 Fedir	 frá	 Úkraínu,	 Dimtri	 frá	
Grikklandi	og	Camille	frá	Frakklandi.



Stjórn	 félagsins	 skipa:	 formaður:	 Laufey	
Þóra	Sveinsdóttir,	varaformaður:	Sigurborg	
Hákonardóttir,	 ritari:	 Snorri	 Styrkársson,	
gjaldkeri:	 Árni	 Páll	 Ragnarsson	 og	
meðstjórnandi:	Kristín	Ágústsdóttir.	

Ferðadagskrá	 félagsins	 árið	 2017	 var	
metnaðarfull	og	fjöldi	viðburða	á	tímabilinu	
frá	 páskum	 og	 fram	 í	 september.	 En	 því	
miður	 er	 skemmst	 frá	 því	 að	 segja	 að	
ferðirnar	 voru	 illa	 sóttar	 og	 sumar	 féllu	
niður	eins	og	t.d.		„ferðin	fyrir	þá	sem	aldrei	
hafa	gengið	á	fjöll“		og	sameiginleg	ferð	með	
Ferðafélagi	 Fljótsdalshéraðs	 sem	 átti	 að	
vera	 um	 Miðstrandarskarð	 til	 Mjóafjarðar	
og	 með	 báti	 til	 baka	 á	 Norðfjörð.	 En	 góðu	
fréttirnar	eru	þær	að	gönguvikan	Á	fætur	í	
Fjarðabyggð	sem	við	erum	aðilar	að	tókst	vel	
og	var	góð	þátttaka	í	henni.	Í	gönguvikunni	
sem	varð	10	ára	á	árinu	var	 farið	á	 fjöllin	
fimm	í	 fjallagarpaleiknum	eins	og	gert	var	
í	fyrstu	gönguvikunni	árið	2007	og	kláruðu	
12	nýjir	leikinn	auk	þess	sem	5	aðilar	fóru	
í	annað	sinn	á	öll	fjöllin.	Auk	þessara	luku	
2	 til	 viðbótar	 fjallagarpaleiknum	 og	 því	
eru	 Fjallagarpar	 Fjarðbyggðar	 orðnir	 114	
talsins.	 Gönguvikan	 verður	 nú	 í	 sumar	
dagana	23.	-30.	júní.	

Í	 ljósi	 þess	 að	 síðustu	 ár	 hefur	 verið	 að	
fækka	 í	 göngum	 félagsins	 var	 ákveðið	 að	
breyta	dagskránni	á	komandi	sumri.	Færri	
ferðir	 verða	 og	 fleiri	 auðveldar	 göngur	
og	 viðburði	 sem	 ættu	 að	 henta	 allri	 fjöl-
skyldunni	 en	 einnig	 verða	 erfiðari	 ferðir	 á	
dagskrá.	Sérstaklega	er	vakin	athygli	á	ferð	
til	 Vöðlavíkur	 8.	 september	 þar	 sem	 farið	
verður	 í	 auðveldar	 og	 erfiðar	 göngur	 og	
öllum	boðið	í	grill	í	lok	dags	í	skálanum.

Vonandi	 verður	 áframhald	 af	 því	 að	 sjálf-
boðaliðasamtökin	 Seeds	 komi	 aftur	 til	 að	
hjálpa	 okkur	 við	 stikun	 á	 komandi	 sumri.	
Sjá	nánari	umfjöllun	um	stikunina	sumarið	
2017	 hér	 í	 fréttabréfinu	 frá	 Önnu	 Berg	
umhverfisstjóra	Fjarðabyggðar.

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	en	TETRA	stöð	er	
í	 skálanum	 til	 öryggis	 ef	 nauðsynlega	 þarf	
að	ná	sambandi	við	umheiminn.	

Hefðbundið	 starf	 félagsins	 gekk	 vel	 s.l.	 ár	
og	eru	félögum	færðar	þakkir	fyrir	vinnu	við	
skálann,	 stikun,	 ferðadagskrá,	 fararstjórn	
og	 fleira	 sem	 starfið	 hefur	 krafist.	 Auglýst	
verður	vinnuhelgi	í	Vöðlavík	þegar	vegurinn	

verður	fær	og	eru	allir	sem	vilja	hvattir	til	
að	 kom	 að	 leggja	 hönd	 á	 plóg	 því	 margt	
þarf	að	gera	s.s.	mála	skálann	og	vinna	við	
vatnsbólið.	Í	vinnulaun	verður	kóngafæði	og	
góður	félagsskapur.

Heimasíða	 Ferðafélags	 fjarðamanna	 er	
www.ferdafelag.is.	Þar	eru	myndir	úr	 ferð-
um	 félagsins,	 upplýsingar	 um	 skálann	 á	
Karlsstöðum,	 útgefið	 gönguleiðakort	 af	
félagssvæðinu,	 upplýsingar	 um	 leikina	
Fjarðabyggðaflakk	og	 fjallagarpar	og	ýmis-
legt	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 

Fréttir af félagsstarfi



Ofan við Karlsskálaskriður

Gengið á Lolla



Áreyjatindur

Á Nípukolli

Kistufell
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Ný heimasíða félagsins er	

www.ferdafelag.is
Tölvupóstfang: ffau@simnet.is

Allar ferðir eru auglýstar í Dagskránni. 

Aðalfundur 
Ferðafélags Fjarðamanna

verður haldinn í húsi Björgunarsveitarinnar Gerpis,
Nesgötu 4 í Neskaupstað, miðvikudaginn 11. apríl 

kl. 20:00.

Venjuleg aðalfundarstörf - Lagabreytingar
Kaffiveitingar - Myndasýning

Stjórnin
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