
Vertu með í nýjum hópi
Ferðafélags Snæfellsness!

 NÁNARI UPPLÝ
DAGSKRÁ Á 

 Þátttökugjald kr. 500 fyrir 16 ára og eldri.
 
Föst. 26.06.  Gönguferð: Grundarfjörður 
 Þorkels Gunnars Þorkelssonar. Mæting kl. 20 
 Lau. 27.06 Gönguferð: Grundarfjörður 
   stjórn Önnu Aðalsteinsdóttur. Mæting kl. 14 við Sögumiðst.
Sun. 28.06  Gönguferð: 

 Sögumiðstöð
Gönguferð: 
Þórunnar Kristinsdóttur. Mæting kl. 15 við Sögumiðst.

Sun. 28.06.   Gönguferð: 
 undir stjórn Ólafs
 Gangan hefst við hliðið á skógræktinni við Vatnsdal. Þaðan er gengið beint af 
 augum upp fjallið. Gangan er alltaf á fótinn; Fyrst er hún auðveld en þyngist 
 þegar ofar dregur. Efst í fjallinu eru klettar; Fyrir neðan þá eru lausar 
 skriður, sem þarf að fara rólega yfir. Í klettunum er skarð og þar er farið upp 
 á fjallið. Hópurinn mun ganga upp sem ein heild og þess gætt að enginn 
 dragist aftur úr. Þetta er með öðrum orðum ekki kraftganga. Sama leið er 
 gengin til baka niður fjal
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Vertu með í nýjum hópi 
Ferðafélags Snæfellsness!    

UPPLÝSINGAR UM FÍ SNÆFELLSNES:   
AGSKRÁ Á FJALLADÖGUM 26. - 28. JÚNÍ 

Þátttökugjald kr. 500 fyrir 16 ára og eldri. 

Grundarfjörður – Stöðin (3 klst.) undir stjórn  
Þorkels Gunnars Þorkelssonar. Mæting kl. 20 við Sögumiðst. 

Grundarfjörður – Helgrindur (4 klst.)  undir  
stjórn Önnu Aðalsteinsdóttur. Mæting kl. 14 við Sögumiðst.
Gönguferð: Grundarfjörður – upp á Kirkjufell. Mæting kl. 15 við 
Sögumiðstöð  
Gönguferð: Grundarfjörður – kringum Kirkjufell (2 klst.) 
Þórunnar Kristinsdóttur. Mæting kl. 15 við Sögumiðst. 
Gönguferð: Stykkishólmur – Drápuhliðarfjall (3-3 1/2
undir stjórn Ólafs K. Ólafssonar. Mæting: Kl. 14 
Gangan hefst við hliðið á skógræktinni við Vatnsdal. Þaðan er gengið beint af 
augum upp fjallið. Gangan er alltaf á fótinn; Fyrst er hún auðveld en þyngist 
þegar ofar dregur. Efst í fjallinu eru klettar; Fyrir neðan þá eru lausar 
skriður, sem þarf að fara rólega yfir. Í klettunum er skarð og þar er farið upp 
á fjallið. Hópurinn mun ganga upp sem ein heild og þess gætt að enginn 
dragist aftur úr. Þetta er með öðrum orðum ekki kraftganga. Sama leið er 
gengin til baka niður fjallið.  

    Stjórnin  

IS 

 

ÚNÍ 2009 

    

stjórn Önnu Aðalsteinsdóttur. Mæting kl. 14 við Sögumiðst. 
. Mæting kl. 15 við 

(2 klst.) undir  stjórn 
 

3 1/2 klst.) 

Gangan hefst við hliðið á skógræktinni við Vatnsdal. Þaðan er gengið beint af  
augum upp fjallið. Gangan er alltaf á fótinn; Fyrst er hún auðveld en þyngist  
þegar ofar dregur. Efst í fjallinu eru klettar; Fyrir neðan þá eru lausar  
skriður, sem þarf að fara rólega yfir. Í klettunum er skarð og þar er farið upp  
á fjallið. Hópurinn mun ganga upp sem ein heild og þess gætt að enginn  
dragist aftur úr. Þetta er með öðrum orðum ekki kraftganga. Sama leið er  
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