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AFMÆLISKVEÐJA FORSETA ÍSLANDS
GUÐNA TH. JÓHANNESSONAR TIL
SKÍÐAFÉLAGS SIGLUFJARÐAR - SKÍÐABORG
Á aldarafmæli SSS sendi ég félögum þess og forystusveit heillaóskir.
Þau eru ekki mörg íþróttafélögin hér á landi sem fagnað hafa slíkum
tímamótum. Í huga landsmanna hefur Siglufjörður lengi verið tengdur
skíðaiðkun. Víst er að margir landnámsmenn kunnu að renna sér á skíðum,
vanir því frá Noregi, en í tímans rás glataðist þessi list að mestu. Svo var
komið um miðja átjándu öld að það var aðeins norðanlands að örfáir
menn nýttu sér skíðafjalir til að komast leiðar sinnar.
En síðar færðist aftur fjör í leikinn! Norðmenn komu til starfa í
síldarverksmiðjum á Siglufirði, kenndu heimafólki á skíði og tunnustafir
urðu fínasti efniviður í ódýr skíði handa ungum sem öldnum. Þannig
skapaðist góður grundvöllur – eða gott færi – fyrir skíðaiðkun á þessum
fallega stað nyrst á Tröllaskaga, undir bröttum fjallshlíðum. Þakkarvert er
hversu vel hefur verið haldið til haga heimildum í þessum efnum, ekki síst
með viðtölum við þá sem komu við sögu en ljósmyndir og munir geyma
einnig margvíslegan fróðleik. Þá er áhugavert að fræðast um klofning
skíðafélagsins, samkeppni og ríg um nokkurt skeið, en síðan sameiningu
og samheldni og mikla uppbyggingu á skíðasvæðinu í Skarðsdal.
Í allri þeirri sögu stóðu Siglfirðingar sig vel á skíðamótum landsins, unnu
frækna sigra og héldu nafni sinnar heimabyggðar hátt á lofti.
Nú er framtíð skíðafélagsins björt ef rétt er á málum haldið. Hún byggist
að sjálfsögðu á því að aðstæður til skíðaiðkunar verði viðunandi og hljóta
vonir að standa til þess að sú verði raunin.
Ég ítreka heillaóskir til SSS og óska félaginu alls velfarnaðar í framtíðinni.
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Skíðafélag Siglufjarðar
Skíðaborg
Hamingjuóskir frá Fjallabyggð
í tilefni aldarafmælis félagsins.
Fjallabyggð þakkar Skíðafélagi Siglufjarðar Skíðaborg
dýrmætt starf í þágu skíðaíþróttarinnar í heila öld.
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Á TÍMAMÓTUM
Bjarni Th. Bjarnason,
formaður Skíðasambands Íslands 2019-2020
skíði á Siglufirði.
Óhætt
er
að
segja
að
Norðmenn hafi átt mikinn þátt í
framgangi
skíðaíþróttarinnar
á
Íslandi. L.H. Müller, norskættaður,
var forgöngumaður um stofnun
skíðafélags í Reykjavík. Íslendingar
hafa allt fram á þennan dag sótt
mikið til Norðmanna varðandi
skíðaiðkun og hafa margir norskir
skíðaþjálfarar starfað á Íslandi. Fjöldi
íslenskra ungmenna hafa jafnframt
sótt nám skíðamenntaskólum í
Noregi, stundað þar æfingar og
Skíðafélag Siglufjarðar Skíðaborg keppni.
fagnar nú 100 ára afmæli og er því
næst elsta skíðafélag landsins á
Siglufjörður á hug og hjarta
eftir Skíðafélagi Reykjavíkur sem var margra
íslenskra
skíðamanna.
stofnað 6 árum fyrr.
Undirritaður tók í fyrsta skipti þátt
Fyrsti formaður félagsins var
Sophus Árnason, verslunarstjóri.
Viðtal við Sophus birtist í Fálkanum
16. febrúar 1945 í tilefni af 25 ára
afmæli félagsins. Fram kemur í því
viðtali að Sophus, Ole Tynes og
Andrés Hafliðason hafi talað saman
og látið sér detta í hug að stofna
skíðafélag. Boðað var til fundar
þann 8. febrúar 1920. Fyrstu stjórn
félagsins skipuðu Sophus Árnason,
formaður, Ole Tynes, gjaldkeri, og
Andrés Hafliðason, ritari.
Vísir minnist 20 ára afmælis
Skíðafélags Siglufjarðar frétt blaðsins
þann 25. apríl 1940. Þar segir að árið
1920 hafi Ole Tynes flutt inn allmikið
af norskum skíðum til Siglufjarðar og
seldi þau gegn vægu verði. Með
þessu framtaki Ole Tynes, sem var
norskættaður, hafi færst nýtt líf í
skíðaíþróttina á Siglufirði. Jafnframt
segir að árið 1931 hafi færst enn
meira fjör í skíðaiðkun á Siglufirði er
félagið fékk Helge Torvö frá norska
skíðasambandinu til að kenna á

á skíðamóti í Siglufirði árið 1979.
Það ár var Skíðafélag Siglufjarðar
59 ára gamalt. Mikið vatn hefur
runnið til sjávar síðan. Skíðasvæðið
í Skarðsdal státar nú af einhverju
besta skíðasvæði landsins.
Í tilefni af 100 ára afmæli
Skíðafélags
Siglufjarðar
Skíðaborg vill undirritaður fyrir
hönd
Skíðasambands
Íslands
óska félagsmönnum og öllum
Siglfirðingum innilega til hamingju á
þessum tímamótum.
Bjarni Th. Bjarnason
Formaður SKÍ
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SKÍÐAFRÍ
Á SIGLÓ ER
ÆVINTÝRI
LÍKAST
Siglufjörður og nágrenni er
sannkölluð paradís fyrir allt
skíðafólk.
Herbergin á Sigló Hóteli eru
himnesk, með útsýni yﬁr haf
og fjöll. Slakaðu á í pottinum
eða arinstofunni og láttu okkur
dekra við þig í mat og drykk.

Sigló Hótel

S. +354 461 7730

fres

h - l o cal

Fish and chips
sig
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lufjÖrÐur

siglohotel@siglohotel.is

siglohotel.is

MÁLARAVERKSTÆÐIÐ
Doddi og Mark

HEILLAÓSKIR FRÁ FORMANNI
Jón Garðar Steingrímsson,
formaður Skíðafélags Siglufjarðar Skíðaborg 2019-2020
tók gullaldartímabil félagsins sem
ól af sér fjölmarga skíðamenn sem
unnu margir frækna sigra. Félagið
var stórhuga, reisti tímabundin og
varanleg íþróttamannvirki eins og
stökkpalla, skíðalyftur og skíðaskála,
ásamt því að sækja í og flytja inn
erlend áhrif, svo sem skíðaútbúnað
og tækni.

Kæru félagar og velunnarar,
Fyrsta
skíðafélag
Siglfirðinga
var stofnað árið 1920 og nefndist
Skíðafélag Siglufjarðar. Því hefur
verið haldið fram að stofnun
skíðafélagins
hafi
markað
upphaf
skíðaíþróttarinnar
sem
keppnisgrein. Félagið gekkst fyrir
skíðamótum og fyrstu árin voru
haldin skíðamót árlega. Á öðru
starfsári félagsins tóku stúlkur einnig
þátt í skíðamóti, sem mun sennilega
hafa
verið
fyrsta
skíðakeppni
kvenna hér á landi. Siglfirðingar
fluttu
snemma
inn
erlenda
sérfræðinga á sviði skíðaiðkunar,
skíðakennara, má þar nefna Helge
Torvö og Ale Laine. Þessir erlendu
aðilar komu með tækninýjungar
á sviði skíðaíþróttanna sem og
skíðaútbúnaðar sem leiddi til enn
frekari afreka á meðal Siglfirðinga.

Siglfirska skíðaveldið tók að dala
eftir 1990 vegna samfélagslegra
breytinga á Siglufirði ásamt aukinnar
samkeppni annarra íþrótta sem
auðveldara er að stunda að vetri
til. Í seinni tíð hefur SSS staðið sig vel
í barna- og unglingastarfi. Eignast
þar
bæði
Andrésarandar
og
unglingameistara.
Menningarleg verðmæti SSS eru
mikil. Félagið er sameiningartákn
kynslóða sem byggir á heilnæmri
útiveru. Sjálfboðavinna foreldra og
velunnara SSS er dýrmæt og hefur
haldið félaginu uppi í gegnum
tíðina.
Nú sem áður skipta aðstæður
til
skíðaiðkunnar
miklu
máli
fyrir árangur. Áður fyrr höfðu
Siglfirðingar öfundsvert aðgengi að
sérfræðikunnáttu og leituðust við
að halda háum staðli á aðbúnaði.
Nú sér SKÍ um að miðla og viðhalda
þjálfaraþekkingu en aðbúnaður er
á hendi heimamanna. Nú ber svo
við að aðstæður eru takmarkandi
á Siglufirði. Því þarf samstillt átak til
að tryggja áframhaldandi bjarta
framtíð félagsins.

Innanbúðardeilur, á fjórða áratug
síðustu aldar, settu mark sitt á sögu
félagsins þar sem nokkrir meðlimir
Skíðafélags Siglufjarðar klufu sig
úr því og stofnuðu Skíðafélagið
Siglfirðing, síðar nefnt Skíðaborg.
Skíðafélögin
reistu
bæði
sinn
Með von í brjósti fyrir framtíðinni
skíðaskálann og unnu gegn hvort
óska
ég félögum SSS hjartanlega til
öðru á ýmsum sviðum. Sem betur fer
sameinuðust þau eftir miðja síðustu hamingju með 100 ára afmælið!
öld í eitt og sama félagið, Skíðafélag
Siglufjarðar - Skíðaborg (SSS). Við
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SIGLUFJÖRÐUR OG SKÍÐIN
Anita Elefsen,
safnstjóri Síldarminjasafns Íslands
aðrir notuðu skíðin hreinlega sem
samgöngutæki til þess að komast á
milli staða á snjóþungum vetrum.

Siglufjörður hefur löngum verið
þekktur fyrir að vera bæði síldar- og
skíðabær. Stærstan hluta tuttugustu
aldarinnar voru Siglfirðingar á kafi
í síldarvinnu á sumrin en á veturna
þegar allt var á kafi í snjó var ekkert
eðlilegra en að draga fram skíðin.
Í kjöllurum og á háaloftum flestra
íbúðarhúsa voru skíði, stafir og klossar
geymdir á sumrin en á veturna voru
síldarpils, hnífar og díxlar komin í
þeirra stað. Siglfirðingar fóru tíðum
ferða sinna á skíðum – þeir sem sóttu
skipulagðar skíðaæfingar í hlíðinni
ofan við bæinn fóru að heiman og
aftur heim á skíðum sínum. Aðrir fóru
á gönguskíðum fram á fjörð, sjálfum
sér til ánægju og yndisauka. Og enn

Fyrsta
félagið,
Skíðafélag
Siglufjarðar,
var
stofnað
árið
1920
og
markaði
það
upphaf
skíðaíþróttarinnar
sem
keppnisgreinar hér á staðnum.
Sumarið 1936 varð klofningur innan
félagsins og Skíðafélagið Skíðaborg
var stofnað. Hér störfuðu því tvö
skíðafélög um árabil, eða fram
til ársins 1952 þegar félögin voru
sameinuð í Skíðafélag Siglufjarðar
– Skíðaborg, SSS, sem starfar enn í
dag og fagnar nú aldarafmæli.
Siglfirðingar sköpuðu sér snemma
góðan orðstír fyrir afrek sín á skíðum
og áttu þeir marga af fremstu
skíðamönnum landsins á tuttugustu
öld. Í blaðagreinum frá því um
miðja öldina má vel greina hve
framarlega Siglfirðingar stóðu. Þegar
félagið fagnaði 25 ára afmæli sínu
sagði blaðamaður að tíðum mætti
heyra áhugamenn tala um úrslit
landsmóta
skíðaíþróttamanna,
hvort sem þau voru haldin á Ísafirði,

1921
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Vilhjálmur Hjartarson keppir á Akureyri
stuttu eftir að Skíðafélag Siglufjarðar var
stofnað

1930-1935

Norski skíðakennarinn Helge Torvö.
Skíðakennsla hans á Siglufirði olli
straumhvörfum í skíðaíþróttinni

Siglufirði, Akureyri eða í Reykjavík
og segja: „Þeir unnu Siglfirðingar
— náttúrlega. Burstuðu hina!”
Aðspurður svaraði einn stofnenda
félagsins spurningu blaðamanns
um
velgengni
Siglfirðinga
og
sagði hana fyrst og fremst góðu
aðgengi að góðu fjalllendi og
tilbreytingarlitlum vetrum að þakka.
Við eigum góð tækifæri til
að ganga á skíðum, allt frá
tunnustöfum og til þess, sem
best er ... Við eigum líka brekkur.
Og við eigum líka það, umfram
ykkur Reykvíkinga, að þið hafið
svo mikið að skemmta ykkur við,
einmitt þegar við höfum minnst
að gera. Hvað er þá eðlilegra
en að við förum á skíðum. Við
getum oft bundið þau á okkur
við
bæjardyrnar
hjá
okkur,
við brunum áfram og erum í
brekkunni, áður en við vitum af.

til skíðaiðkunar eru jafn góðar nú
og þá. Það er okkur sem samfélagi
mikilvægt að horfa til þess að
varðveita
þennan
veigamikla
hluta sögu okkar vel – bæði það
áþreifanlega og það óáþreifanlega.
Á Síldarminjasafninu eru varðveitt
skíði, skór og stafir í tugatali. Sleðar,
þrúgur, verðlaunagripir, fatnaður
og aðrar heimildir um þróun
skíðaíþróttarinnar og afrek okkar
Siglfirðinga á þeim vettvangi. En
það er íbúanna sjálfra, og okkar sem
samfélags, að varðveita hefðina
– að stunda skíði, hvetja börnin
okkar til þess sama og tryggja að
Siglfirðingum verði áfram í blóð
borið að renna sér á skíðum.

Þó að margt hafi breyst síðastliðin
hundrað ár, frá því að skíðaiðkun
Siglfirðinga var skipulögð í fyrsta
sinn með stofnun skíðafélags, þá
hafa fjöllin ekki breyst og aðstæður

1936

Skíðaskáli Skíðaborgar í hlíðinni
fyrir ofan Seinaflatir

1947

Aðalheiður Rögnvaldsdóttir og
Jón Þorsteinsson voru bæði
farsælir skíðakappar
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SKÍÐAMANNVIRKI Á SIGLUFIRÐI
Kristján L. Möller,
fyrrverandi Íþróttafulltrúi Siglufjarðar
Fyrstu skíðaskálarnir
Árið
1932
stóð
Skíðafélag
Siglufjarðar fyrir byggingu skíðaskála
uppi í Siglufjarðarskarði en hann var
aldrei fullgerður þar heldur fluttur á
Saurbæjarás og tekinn þar í notkun
- ávallt kallaður Skíðafell.

Í tilefni af 100 ára stórafmæli
skíðaíþróttarinnar
á
Siglufirði
finnst mér rétt, fyrir seinni tíma
söguskýringar, að festa á blað hvað
byggt hefur verið og gert í tímans
rás til að bæta aðstöðu siglfirskra
skíðamanna. Stuðst er við fréttir og
greinar úr siglfirskum blöðum fyrri
ára, og einnig dagbækur og minni
höfundar sem var íþróttafulltrúi
Siglufjarðar árin 1971-1974 og 1978
- 1988. Einnig er stuðst við samtöl
við Andrés Stefánsson sem vann við
öll þessi verk á íþróttafulltrúatíma
mínum.

1948

Stóri Boli og Litli Boli

Skíðafélagið Siglfirðingur reisti
skíðaskála strax á fyrsta starfsári
sínu árið 1936 í hlíðinni fyrir ofan
Steinaflatir,
og
nefndi
hann
Skíðaborg. Heimildir herma að
þarna hafi líka verið ljósabraut,
sennilega sú fyrsta á landinu.
Stökkpallarnir Stóri
Boli

Boli og Litli

Fyrstu sérbyggðu stökkbrautirnar
voru
byggðar
árið
1948
í
Nautskálahólum í Hafnarfjalli og
stökkpallarnir nefndir Stóri Boli og Litli
Boli. Stóri Boli var tekinn í notkun 22.
nóvember 1948 og var teiknaður fyrir
allt að 50 m stökkbraut. Brekkurnar
voru sérlega vel unnar eftir öllum
kúnstarinnar reglum sem giltu um
byggingu stökkbrauta og að norskri
fyrirmynd. Hönnuður var Einar B.

1950-1955

Skarphéðinn Guðmundsson, margfaldur
Íslandsmeistari í stökki. Dvaldi erlendis
við æfingar og naut handleiðslu erlendra
þjálfara hér á landi. Skarphéðinn var
Ólymípufari í Squaw Valley, Kaliforníu
1960
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1958

1959

Jóhann Vilbergsson á fleygiferð. Jóhann
var Ólymípufari í Squaw Valley, Kaliforníu
1960 og Insbruck, Austurríki 1964

Birgir Guðlaugsson, margfaldur
Íslandsmeistari í skíðagöngu og norrænni
tvíkeppni. Birgir var Ólymípufari í Insbruck,
Austurríki 1964

Pálsson verkfræðingur og formaður
SKÍ til margra ára. Stökkpallurinn
sjálfur var byggður úr timbri eða
gömlum bryggjufúastaurum, eins
og sagt var í bæjarblöðum. Efnið var
ekki betra en svo að stökkpallurinn
fauk í fyrsta roki og varð tilefni
illvígra deilna manna í millum. Nýr
stökkpallur var svo byggður úr betra
timbri. Stökkpallarnir voru ofan við
Leikskála sem Kvenfélagið Von
byggði og rak sem barnaheimili.
Húsið var líka notað sem skíðaskáli
þegar göngu- og stökkkeppnir voru
haldnar á þessu svæði. Leikskálar
eyðilögðust í snjóflóði 18. desember
1973.
Lengsta stökk á Stóra Bola
á Norðmaðurinn Dag Jensvoll,
skíðaþjálfari á Siglufirði, eða 63
metra. Það met var sett 27. mars
1970. Litli Boli var sunnan við Stóra
Bola og var ætlaður fyrir styttri stökk.
Í nóvember 1973 kom norskur
stökkpallasérfræðingur,
Odd
Ingibretsen, ásamt einum íslenskum
verkfræðingi
og
íþróttafulltrúa
ríkisins til Siglufjarðar til að skoða
aðstæður fyrir byggingu nýrra
stökkpalla. Undirritaður, sem þá var
æskulýðs- og íþróttafulltrúi bæjarins,
var með í för og einnig Þorsteinn
Jóhannesson
verkfræðingur.
Skoðaðir voru þessir kostir: Gryfjurnar,

1960-1965

Gengið með svigstangir úr bambus

Stóri Boli og Skútudalssvæðið. Hinn
norski sérfræðingur og Þorsteinn
Jóhannesson
skiluðu vandaðri
skýrslu um svæðin og mæltu
með
Skútudalssvæðinu
m.a
vegna flatlendisins í frárennslinu.
Framkvæmdir hófust þar sumarið
1980, og einnig í Gryfjunum fyrir
barna- og unglingastökkpall inni í
bænum. Það fór þó svo að hætt
var við þessar framkvæmdir í
miðjum klíðum af ýmsum ástæðum,
sennilega vegna dvínandi áhuga á
skíðastökkinu. Að lokum er rétt að
minnast á upplýstu stökkbrautina
ofan við Hól sem gerð var 1982.
Þar var mikið stokkið og fjölmörg
mót haldin, enda var snjótroðarinn
kominn til sögunnar og öll vinna
við að móta stökkbrautina orðin
mun auðveldari. Alltaf var verið
að reyna að gera varanlega
skíðastökksaðstöðu,
sem
aldrei
tókst. Því fór sem fór.
„Skíðalyfta“ neðan Gimbrakletta
Upplýst skíðabraut var gerð neðan
Gimbrakletta og „skíðalyfta“ sett
upp við hana. Fyrst var notast við
rafmótor sem fékkst frá SR, og blökk
uppi undir Gimbraklettunum og vír
þar á milli. Síðar var traktor á beltum
og sérútbúnu spili aftan á settur
upp en þá var notaður kaðall. Í raun
og veru var þetta stórhættulegur

1967

Sveinn Sveinsson, margfaldur Íslandsmeistari
í stökki og norrænni tvíkeppni. Undir
handleiðslu Finnans Ale Laine, bætti hann
göngu- og stökkstíl sinn
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Skíðafélag Siglufjarðar
Skíðaborg

Til hamingju með 100 ára afmælið
Kær kveðja
Geirabakarí Borgarnesi
Sími 437-2020

1967

14

Skíðamót Íslands haldið á
Siglufirði árið 1967

1967

Árdís Þórðardóttir á skíðamóti
Íslands á Siglufirði. Árdís er
ein af farsælustu skíðakonum
Siglufjarðar

lyftubúnaður þar sem menn urðu
að halda sér í kaðalinn eða nota
sérstakar „grifflur“, í fyrstu járngrifflur
smíðaðar
af
heimamönnum
en
seinna
innfluttar
álgrifflur.
Rafveita Siglufjarðar sá um og gaf
ljósabúnaðinn árið 1956. Hugsið
ykkur framtakssemina við að setja
svona snemma upp ljósabraut.
Lyftuhúsið var tekið niður árið 1963
og flutt upp í Skarð. Það gekk
brösuglega, og lauk með því að
húsið fauk út í veður og vind og
mölbrotnaði. Svo er hægt að
velta vöngum yfir hvað hefði gerst
í innviðamálum okkar hefði húsið
komist upp í Skarðinu árið 1963.
Þrjár togbrautir
Það
næsta
sem
gerðist
í
skíðalyftumálum Siglfirðinga var
að Siglfirðingafélagið í Reykjavík
gaf peninga til lyftukaupa á 50 ára
kaupstaðarafmæli bæjarins árið
1968. Árið 1971 voru því keyptar tvær
færanlegar dísel skíðalyftur með
vír, ekki kaðli, og rauðum höldum
sem studdu við mjóbakið. Lyfturnar
nýttust töluvert en mikið bras var að
setja þær upp og reka, sérstaklega
meðan snjótroðara naut ekki við.
Síðar meir var ein slík til viðbótar
keypt, sem var meðal annars notuð
sem fæðulyfta upp að stóru lyftunni
í Hólshyrnunni. Hún nýttist einnig

stökkvurum í Hólsstökkbrautinni.
Loksins varanleg
Hólshyrnuna

flott

lyfta

í

Árið 1977 er næsti áfangi í
skíðalyftumálum en þá var tekin í
notkun um 500 m löng Doppelmayr
skíðalyfta af bestu gerð. Hún var
reist að mestu af sjálfboðaliðum
og styrkt af fyrirtækjum og með
opinberum styrkjum. Mikið bras
var við efri endastöð lyftunnar þar
sem hún snjóaði oft í kaf. Fullkomin
góð lýsing var sett við lyftuna árið
1980. Lyfturekstri í Hólshyrnunni lauk
í apríl 1988 þegar snjóflóð féll á efri
endastöð hennar, nokkrum dögum
eftir fjölmennt Unglingalandsmót.
Lyftan var tekin niður, endurbætt
og flutt upp í Siglufjarðarskarð. Í
snjóflóðinu eyðilagðist alveg önnur
togbrautin sem sett var upp árið
1971 en hin var seld til Víkur í Mýrdal.
Þar með lauk skíðarekstri okkar í
Hólshyrnunni.
Árið 1980 hafði líka verið byggður
í Hólshyrnunni 80 fermetra skíðaskáli
úr einingum frá Húseiningum. Hann
nýttist vel þó lítill væri og var fluttur
upp í Skarð en síðan seldur.

1977

1981

Unnið við togbrautir

Varanleg lyfta í hlíð Hólshyrnu
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Þú færð allt fyrir skíðagönguna hjá okkur

Óskar R. Jakobsson
Framkvæmdastjóri
Selásbraut 98
S: 864 6433
oskarj71@gmail.com

Óskar R. Jakobsson

Framkvæmdastjóri
Selásbraut 98
kar R. Jakobsson
Selásbraut 98 - 110 Reykjavík
Sími 864 6433
16
S: 864 -6433
Framkvæmdastjóri
son
oskarj71@gmail.com
Selásbraut 98

Skíðagöngubrautir
Skíðagöngubrautir voru troðnar
út frá Hóli bæði fyrir almenning
og keppnisfólkið okkar. Dágóður
hringur var upplýstur með rafmagni
út frá Hóli og skíðaskálanum og var
svæðið mikið notað.
Íþróttamiðstöðin á Hóli

og gistiherbergi byggð fyrir um
40 manns. Nýr inngangur með
snyrtingum
var
byggður
milli
skemmunnar
og
íbúðarhússins.
Snjótroðarageymsla
var
útbúin
í gömlu skemmunni. Öll þessi
aðstaða nýttist vel meðan aðal
skíðareksturinn var á Hóli og þar
gistu oft keppendur og skólahópar
sem komu í heimsókn. Veitingasala
var alla daga vikunnar og oft var
mikið líf og fjör og hamagangur á
Hóli, sérstaklega um helgar.

Mikil uppbygging hófst á Hóli árið
1972 og húsið var allt tekið í gegn
að innan og öllu breytt. Nýtt eldhús
var sett upp og tekið í notkun með
Snjótroðari, algjör bylting
kaffisamsæti fyrir bæjarstjórn og
fleiri rétt fyrir Skíðamót Íslands sem
Árið 1980 kom fyrsti snjótroðarinn til
hófst 17. apríl 1973.
bæjarins. Hann var af fullkomnustu
gerð hið besta tæki, og dýr eftir
Birgir Guðlaugsson var aðalmaður því, og erfitt reyndist að fjármagna
þessa
verks
og
undirritaður, hann og fá leyfi bæjarins til
sem þá starfaði sem æskulýðs- kaupanna. Undirritaður minnist þess
og
íþróttafulltrúi
Siglufjarðar, að hafa fengið skeyti frá þáverandi
starfaði sem
handlangari
og fjármálaráðherra, Ragnari Arnalds,
aðstoðarmaður flesta daga sem þar sem greint var frá því að
verkið stóð yfir þessa vetrarmánuði hann hafi samþykkt að fella niður
árið 1973. Eldhúsinnréttingin sem söluskattinn af kaupunum, sem var
var notuð var gamla innréttingin mikill sigur. Bæjarráð veitti, að mig
frá Jonna tannlækni, en Birgir var minnir, 500 þúsund krónur í kaupin
einmitt að skipta um innréttingu til að staðfesta þau. Troðarinn var
hjá honum á svipuðum tíma. svo pantaður og kom til bæjarins
Allt efni var nýtt og unnið á sem árið 1980 í svokölluðum hálfgámi og
hagkvæmastan hátt.
stóð á Hafnarbryggjunni í nokkra
daga svo bæjarbúar gátu skoðað
Síðar var neðri hæðin tekin hið nýja tæki. Uppi varð fótur og fit í
undir baðaðstöðu og gufubað bæjarkerfinu og undirritaður kallaður

1981

1981

Tímabil troðinna brauta runnið
upp með tilkomu troðara

Hjónin Guðrún Pálsdóttir og Magnús
Eiríksson, bæði mjög farsælir skíðakappar
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Við óskum Skíðafélagi Siglufjarðar Skíðaborg innilegar hamingjuóskir
á 100 ára afmælinu
Andrés Stefánsson, Siglufirði

Siglfirðingur hf., Siglufirði

Almenn innheimta ehf., Siglufirði

Spikk&Span ehf., Siglufirði

Fiskmarkaðurinn, Siglufirði

Snyrtistofa Hönnu, Siglufirði

Hjarta Bæjarins, Siglufirði

Torgið restaurant, Siglufirði

Premium ehf., Siglufirði

2011
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Samstarfssamningur milli skíðafélaganna
í Fjallabyggð um þjálfun í alpagreinum
undirritaður (Baldvin Kárason og Sigurpáll
Gunnarsson)

2014

Á góðviðrisdegi á skíðasvæðinu í
Skarðsdal

á bæjarráðsfund, krafinn skýringa
og skammaður fyrir komu troðarans
og kaupin. Íþróttafulltrúinn svaraði
bæjarráðsmönnum því til að aðeins
væri verið að framfylgja samþykktum
þeirra um fjárveitingu. Rétt var að
fjárveitingin hafði verið samþykkt
en að sögn bæjarráðsmanna hafði
aldrei verið ætlunin að ráðast í
framkvæmdir í málinu! Allt féll síðan
í ljúfa löð og allir voru ánægðir með
komu troðarans eftir þetta, enda
um byltingu að ræða í skíðamálum
Siglfirðinga.
Siglufjarðarskarð,
nútímans

skíðaparadís

pólitísku unglingsstarfi sínu við
þáverandi fjármálaráðherra, Jón
Baldvin Hannibalsson, um að gjöfin
yrði
eyrnamerkt
uppbyggingu
skíðalyftu í Skarðinu. Frá þeim
tíma hefur verið unnið að frekari
uppbyggingu þar. Byggður skáli
og lyftuhús og fjórða lyftan sett
upp. Þarna er komin sannkölluð
skíðaparadís
með
upplýstum
brekkum og allt að 2.5 km löngu
rennsli frá efstu lyftu og niður, og
heildarlyftulengd 2.3 km
Saga
skíðaíþróttarinnar
á
Siglufirði í 100 ár er stórmerkileg og
nauðsynlegt að varðveita hana.
Margar greinar og heimildir eru
til bæði í prentuðu blaðamáli og
á vefnum. Gaman væri að geta
skráð söguna alla á einn stað. Það
væri verðugt og þarft verkefni í
tilefni af afmælinu.

Eins
og
áður
sagði
var
Hólshyrnulyftan
flutt
upp
í
Siglufjarðarskarð og notuð sem
neðsta lyftan þar. Hún var tekin í
notkun í febrúar árið 1989 ásamt
með stóru T-lyftunni. Bungulyftan
(lyfta 3 ) var tekin í notkun í janúar
Ég óska okkur öllum til hamingju
2003 og Hálslyftan í desember með 100 ára Skíðafélagið okkar.
2012. Tímatilviljanir eru miklar í
Kristján L. Möller
þessum efnum, þ.e. snjóflóðið á
lyftuna í Hólshyrnunni og 70 ára
kaupstaðarafmæli
Siglufjarðar
1988 sem haldið var upp á. Þá
tíðkaðist að ríkisstjórn hvers tíma
færði sveitarfélögum peninga að
gjöf til einhverra nytsamra hluta í
bæjarfélaginu. Undirritaður getur
játað það núna að hann beitti

2018

2020

SSS viðheldur stöðu sinni frá 2014 sem
fyrirmyndarfélag ÍSÍ (Viðar Sigurjónsson og
Kristín Anna Guðmundsdóttir)

Skíðafélag Siglufjarðar - Skíðaborg
100 ára
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Yfirlistmynd af skíðasvæðinu í Skarðsdal eftir breytingar
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BREYTING Á SKÍÐASVÆÐINU Í SKARÐSDAL
Egill Rögnvaldsson,
svæðisstjóri skíðasvæðisins Skarðsdals
Þessar úrbætur á svæðinu munu
hafa það í för með sér að svæðið
verður öruggara, hægt verður að
taka á móti fleiri gestum, aðgengi
verður betra, fjölbreytni leiða
mun aukast og byrjendum verður
gert auðveldara með að hefja
skíðaiðkun.
Miklar vegaframkvæmdir hafa
verið í Skarðsdal frá því sumarið
2017. Verkið hefur þó gengið
hægar en gert var ráð fyrir, að hluta
til vegna aðstæðna sem ekki voru í
samræmi við það sem verkáætlun
gerðu ráð fyrir og einnig hefur
bleytutíð hamlað verkinu. Einnig
hefur vantað fjármuni í að klára
breytingarnar á lyftum, lyftuhúsum,
lýsingu og skíðaskála og ekki er séð
fyrir hvenær verkframkvæmdum
verður lokið. Ég sem umsjónarmaður
Skíðasvæðisins
í
Skarðsdal
sé
gríðarmikil tækifæri með breyttum
aðstæðum en óttast hversu lengi
framkvæmdir hafa staðið yfir. Ég
vona að verkið muni taka skjótan
og farsælan endi á afmælisári
skíðafélagsins.

Vegna snjóflóðahættumats þarf
að breyta skíðasvæðinu í Skarðsdal,
meðal annars þarf að leggja nýjan
veg að nýju byrjunarsvæði ofar í
dalnum en þennan veg þarf að
lengja um 1200 metra. Vegna þess
þarf að taka niður Neðstu lyftuna
og verður hún byggð upp frá nýju
byrjunarsvæði og mun hún enda
uppá Súlum. Þá þarf að stytta
T-lyftuna um 260 metra. Byggt verður
nýtt bílastæði sem mun rúma um
200 einkabíla, útbúið rútubílastæði
og sér aðgangur fyrir starfsmenn
Ég óska öllum hjartanlega til
skíðasvæðisins. Skíðaskálann þarf
hamingju
með 100 ára afmæli SSS.
að flytja á nýtt byrjunarsvæði, en
við allt þetta skapast aðstæður
sem munu stórefla möguleika
svæðisins með tillit til fjölda gesta
og aðgengis.
Með lyftu uppá Súlur opnast nýir
leiðarmöguleikar fyrir skíðagöngu,
fjallaskíði, snjóbretti og svigskíði.
Með uppsetningu á töfrateppi,
sem
framkvæmt
verður
með
söfnunarátakinu Kaup Á Töfrateppi
(KÁT), þá skapast aðstæður þar
sem byrjendum, óháð aldri er gert
auðveldara að stíga fyrst skrefin við
skíðaíþróttina.
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SAMFÉLAGSSTYRKIR
KJÖRBÚÐARINNAR
Við styðjum samfélagið en þú getur hjálpað okkur
að velja málefnið!
Eitt af viðfangsefnum Kjörbúðarinnar er að veita styrki á landsvísu
til samfélagsverkefna. Megináhersla Kjörbúðarinnar í styrktarmálum
er að styðja við verkefni í nærsamfélögum Kjörbúðarinnar og snýr
að eftirfarandi flokkum:
Heilbrigður lífsstíll
Æskulýðs- og forvarnarstarf
Umhverfismál
Mennta-, menningar- og góðgerðarmál

Farðu inn á www.kjorbudin.is og fylltu út umsókn fyrir 28. febrúar 2020.
Lýsa þarf vandlega þeim verkefnum eða málefnum sem sótt er um styrk
fyrir og markmiðum þeirra.
Atkvæðakassa verður komið fyrir í 17 Kjörbúðum í kringum landið og
viðskiptavinir velja hvaða félagasamtök hljóta styrkveitingar árið 2019.
Tilkynnt verður hver fær flestu atkvæðin og verða styrkirnir afhentir í
Kjörbúðum í apríl.
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SIGLFIRSKIR ÍSLANDSMEISTARAR
Í skíðaíþróttum til ársins 2020
Íslandsmeistara í skíðagöngu karla (15 km)
1937
1942
1943
1960
1963
1964
1966
1967
1976
1981

Jón Þorsteinsson
Guðmundur Guðmundsson
Guðmundur Guðmundsson
Sveinn Sveinsson
Birgir Guðlaugsson
Gunnar Guðmundsson
Þórhallur Sveinsson
Gunnar Guðmundsson
Magnús Eiríksson
Magnús Eiríksson

Íslandsmeistara í skíðagöngu karla (30 km)
1951
1963
1964
1965
1976
1977
1981
1982

Birgir Guðlaugsson
Birgir Guðlaugsson
Gunnar Guðmundsson
Gunnar Guðmundsson
Magnús Eiríksson
Magnús Eiríksson
Magnús Eiríksson
Magnús Eiríksson

Íslandsmeistara í skíðagöngu kvenna (7,5 km)
1981
1983
1984
1985

Guðrún Pálsdóttir
Guðrún Pálsdóttir
Guðrún Pálsdóttir
Guðrún Pálsdóttir

Íslandsmeistara í skíðagöngu kvenna (5 km)
1983
1984
1985
1988

Guðrún Pálsdóttir
Guðrún Pálsdóttir
Guðrún Pálsdóttir
Hulda Magnúsdóttir

Íslandsmeistarar í skíðastökki
1937
1938
1939
1940
1942
1943
1944
1945
1947
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1957
1958
1960
1961
1962
1963
1964
1968

Alfreð Jónsson
Ketill Ólafsson
Alfreð Jónsson
Jón Þorsteinsson
Sigurgeir Þórarinsson
Jónas Ásgeirsson
Jón Þorsteinsson
Jónas Ásgeirsson
Jón Þorsteinsson
Jónas Ásgeirsson
Jónas Ásgeirsson
Jónas Ásgeirsson
Guðmundur Árnason
Skarphéðinn Guðmundsson
Guðmundur Árnason
Jónas Ásgeirsson
Jónas Ásgeirsson
Skarphéðinn Guðmundsson
Skarphéðinn Guðmundsson
Sveinn Sveinsson
Skarphéðinn Guðmundsson
Skarphéðinn Guðmundsson
Sveinn Sveinsson
Steingrímur Jóhann Garðarsson

Íslandsmeistarar í skíðastökki (framhald)
1969
1973
1977
1981

Haukur Jónsson
Steingrímur Jóhann Garðarsson
Marteinn Kristjánsson
Haukur Snorrason

Íslandsmeistarar í svigi karla
1938
1940
1942
1943
1944
1945
1948
1963

Jón Þorsteinsson
Ketill Ólafsson
Björgvin Júníusson
Ásgrímur Stefánsson
Haraldur Pálsson
Guðmundur Guðmundsson
Haraldur Pálsson
Jóhann Vilbergsson

Íslandsmeistarar í svigi kvenna
1940
1947
1960
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

Emma Árnadóttir
Aðalheiður Rögnvaldsdóttir
Kristín Þorgeirsdóttir
Kristín Þorgeirsdóttir
Árdís Þórðardóttir
Árdís Þórðardóttir
Árdís Þórðardóttir
Árdís Þórðardóttir
Sigríður Júlíusdóttir
Árdís Þórðardóttir

Norræn tvíkeppni - ganga og stökk
1938
1939
1940
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1953
1954
1955
1957
1958
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1973

Jón Stefánsson
Jónas Ásgeirsson
Jónas Ásgeirsson
Guðmundur Guðmundsson
Jón Þorsteinsson
Guðmundur Guðmundsson
Guðmundur Guðmundsson
Jón Þorsteinsson
Guðmundur Guðmundsson
Haraldur Pálsson
Jónas Ásgeirsson
Haraldur Pálsson
Jón Sveinsson
Skarphéðinn Guðmundsson
Jónas Ásgeirsson
Sveinn Sveinsson
Sveinn Sveinsson
Sveinn Sveinsson
Sveinn Sveinsson
Sveinn Sveinsson
Sveinn Sveinsson
Birgir Guðlaugsson
Sveinn Sveinsson
Sveinn Sveinsson
Birgir Guðlaugsson
Birgir Guðlaugsson
Birgir Guðlaugsson
Steingrímur Jóhann Garðarsson

Þessi listi var unninn eftir bestu vitund ritstjórnar
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