
Dagskrá fyrir Skíðaferð Púgyn 2019 
 

Föstudagur 5.april                                                    Dagskrá getur breyst eftir aðstæðum án fyrirvara 

11:30  Fá frí frá skóla.  

12:00 Brottför frá Kelduskóla  

15:30 30-40 mín stopp í Staðarskála, það má kaupa sér snarl en rútan fer þegar hún fer svo við 

mælum ekki með því að panta ykkur einhverja máltíð sem þarf að bíða eftir. 

18:00 Áætlaður komutími á Akureyri. Förum beint uppí Rósenborg þar sem við munum gista 

alla helgina, komum okkur vel fyrir og klæðum okkur vel fyrir rölt um Akureyrarbæ. 

20:00 Förum út að borða á Greifann Þar verður í boði Hamborgari með öllu tilheyrandi. 

22:00 Hópurinn kemur sér fyrir í Róseborg – Allir verða að vera komnir í hús eins og almenn 

útivistarlög gera ráð fyrir. 

00:30 Rósenborg – SLEEPING TIME! 

     

Laugardagur 6.april 

08:00 GAGGALAGÚ allir vakna og græja sig fyrir átök dagsins en það sem er enn 

mikilvægara að allir fara og fá sér morgunmat það er ekki umsamningsatriði…það 

gengur öllum betur í fjallinu þegar mikilvægustu máltíð dagsins er skellt í sig. 

09:00 Lagt af stað upp í Hlíðarfjall 

10:00 Byrjum að skíða eins og enginn sé morgundagurinn. – Á meðan við erum í fjallinu þá er 

boðið upp á hádegismat frá kl. 12.00-14.00. ÞAR VERÐA ALLIR AÐ KOMA OG FÁ 

SÉR SNÆÐING! VIÐ MERKJUM VIÐ SVO ÞAÐ ER EKKI HÆGT AÐ SLEPPA. 

16:00 Hlíðarfjallið lokar og við förum beinustu leið niður í Rósenborg. 

17:00 ALLIR Í SUND … ef þig langar ekki að sprikla í lauginni þá er samt skylda að fara í 

sturtu. 

18:30 Sundlaugin lokar og þá tekur við frjáls tími til 21:59 .. svo nú getur hver og einn valið 

hvað hann/hún/hán vill gera 

19:00 Dominos-pizza uppí Rósenborg – Það er valfrjálst hvort þú takir þátt í þessari máltíð en 

það er EKKI HÆGT AÐ KOMA AÐ BORÐA SEINNA EN 19:00 (Þarf að láta 

Gunna vita ef að sleppa á að vera í mat) 

21:59 Allir verða að vera komnir í hús eins og almenn útivistarlög gera ráð fyrir. 

 

Sunnudagur 7.april  

08:30 GAGGALAGÚ allir vakna og græja sig fyrir átök dagsins en það sem er enn 

mikilvægara að allir fara og fá sér morgunmat það er ekki umsamningsatriði…það 

gengur öllum betur í fjallinu þegar mikilvægustu máltíð dagsins er skellt í sig.HÉR 

EIGA ALLIR AÐ GANGA FRÁ ÖLLU SÍNU DÓTI ÞANNIG AÐ ÞAÐ SÉ 

TILBÚIÐ Í RÚTUNA SEINNIPARTINN. 

09:40 Lagt af stað upp í Hlíðarfjall 

10:00 Byrjum að skíða eins og enginn sé morgundagurinn. – Á meðan við erum í fjallinu þá er 

boðið upp á hádegismat frá kl. 12.00-14.00. ÞAR VERÐA ALLIR AÐ KOMA  

16:00 Hlíðarfjalli lokað og við förum niður í Rósenborg, náum í dótið okkar og tökum 

stefnuna heim. 

23:00 Áætluð heimkoma (stoppum bara í Kelduskóla-Vík)  


