
Fjallaskíðanámskeið Icelandair hótela og Wild Boys 

Fyrirkomulag:  

Farið verður í fjallaskíðaferðir þar sem æfð verða helstu tækniatriðin varðandi fjallaskíðamennsku. 
Æfingar með snjóflóðabúnað, uppgöngu á skíðum, notkun skinna og brodda o.fl. tengt fjallaskíðum.  

Göngu- og skíðaleiðir verða valdar eftir veðri, vindum og aðstæðum hverju sinni.  

Ferðir ætlaðar byrjendum:  

• Fólk með litla sem enga reynslu af fjallaskíðum.  
• Skíðareynsla nauðsynleg (þetta er ekki skíðanámskeið)  
• Leiðir valdar með hæfilegum bratta.  

Líklegar leiðir í ferðum fyrir byrjendur Austurland:  

• Jökuldalur undir Dyrfjöllum  
• Sandfell í Skriðdal  
• Skagafell við Fagradal  
• Bæjartindur í Breiðdal  
• Lambadalur Borgarfirði  
• Brúðardalsfjall frá Þórudal  

Líklegar leiðir í ferðum fyrir byrjendur Norðurland:  

• Kaldbakur Grenivík  
• Svínárdalur Látraströnd  
• Hlíðarfjall Akureyri  
• Skútudalur Siglufirði  

  

Ferðaáætlun  

Fimmtudagur.    

• Þátttakendur koma á staðinn seinnipart eða um kvöld  
• Kvöldfundur á hóteli 
• Farið yfir dagskrá daganna framundan m.t.t. aðstæðna og veðurs 
• Búnaðar tékk, skoðað og farið yfir búnað. Séð til þess að allir séu með viðeigandi búnað sem 

passar og virkar 

Föstudagur.  

• Morgunverður á hóteli 
• Fjallaskíðaferð eftir veðri og aðstæðum hverju sinni.  
• Heill dagur á fjöllum (7-8 klst) 
• Frítími (hægt að skreppa í sund) 
• Sameiginlegur kvöldverður á hóteli 

 

 



Laugardagur.  

• Morgunverður á hóteli 
• Fjallaskíðaferð eftir veðri og aðstæðum hverju sinni.  
• Heill dagur á fjöllum (7-8 klst) 
• Frítími (hægt að skreppa í sund) 
• Sameiginlegur kvöldverður á hóteli 

  

Sunnudagur.  

• Morgunverður á hóteli 
• Stutt fjallaskíðaferð áður en þátttakendur halda heim á leið (3-4 klst)  

  

Ferðaáætlanir fyrir ferðir ætlaðar byrjendum og lengra komnum eru svipað upp byggðar.  

  

Búnaðarlisti sem þátttakendur koma með sjálfir: 

• Skinn  
• Skíði  
• Skíðastafir (helst stillanlegir)  
• Skíðaskór  
• Skófla   
• Snjóflóðastöng   
• Snjóflóðaýlir (ath rafhlöður)  
• Sólgleraugu eða skíðagleraugu  
• Skíðabroddar (sem festast á bindingarnar)  
• Öxi   
• Hjálmur (Valkvætt en mælt með)  
• Bakpoki með skíðafestingum  
• Hlýr og skjólgóður fatnaður  

  

 


