
Fyrsta fjallaskíðamóti Íslands sem halda átti á Tröllaskaga 
þann 18. apríl n.k hefur verið frestað til 3. maí n.k.

Ástæða frestunarinnar er sérstaklega 
óhagstæð veðurspá að mati björgunarsveitar, 
snjóflóðaeftirlitsmanna og veðurfræðinga.

Áður auglýst dagskrá mótsins flyst óbreytt 
til 3. maí svo og skráningar keppenda nema 
tilkynnt sé sérstaklega um forföll. Skráning 
keppenda stendur því enn yfir og lýkur 2. maí.

Mótið hefst í Fljótum og verður gengið frá Heljartröð 
yfir Siglufjarðarskarð í átt að Illviðrishnjúki,  meðfram 
skíða-svæðinu í Skarðsdal og niður til Siglufjarðar.  
Keppnisleiðin er krefjandi og því mikil ögrun fyrir 
þátttakendur. Einstök verðlaun eru í boði fyrir 
keppendur í karla- og kvennaflokki. Auk heiðursins 
að hafa unnið fyrsta fjallaskíðamót Íslands eru fyrstu 
verðlaun hvorki meira né minna en þyrluskíðun í 
boði Eleven Experience og Orra Vigfússonar sem eru 
aðalbakhjarlar þessa móts. Verðlaun fyrir annað og 
þriðja sætið eru einnig vegleg og glæsileg. 

Ofurtröllamótið á Tröllaskaga verður alþjóðlegt og 
er tilgangur þess m.a. að vekja athygli umheimsins á 
líkamsrækt í náttúrulegu umhverfi og vetraríþróttum 
á Tröllaskaga,  hreinleika svæðisins svo og sjálfbærni í 
óspilltri náttúru. Loks er mótið haldið í fjáröflunarskyni 
fyrir Skíðafélag Siglufjarðar. 

Hátíðin hefst kl. 09:00 með morgunverðarboði 
á kaffi Rauðku þar sem saman koma keppendur 
ásamt sérstökum heiðursgestum sem allir hafa 
orðið Íslandsmeistarar á skíðum.  Þar verða rifjaðar 
upp gamlar og góðar skíðaminningar og fylgst með 
ljósmyndum af hópnum frá fyrri tíð. Því næst er 
keppendum keyrt inn að Heljartröð en þar hefst mótið 
kl. 12. Verðlaunaafhending og móttaka verður haldin í 
Síldarminjasafninu kl. 16:00.

Ef einhverjar spurningar vakna eða þörf er á frekari 
upplýsingum, vinsamlegast hafið samband við:

Brynju í 692 4697 - brynjah66@gmail.com

Siggu í 899 1193 - sigga@primex.is

Tomma í 863 3119 - tomas@skiltagerdin.is

Rúnar í 893 1872 - runar@rammi.is

Forskráning er hafin og geta áhugasamir skráð sig á 
netföngin brynjah66@gmail.com eða sigga@primex.is

Fjölmargir gistimöguleikar eru á Siglufirði, Ólafsfirði og í 
Fljótum.

Keppnisgjald kr. 15.000 

Sjáðu kynningarmyndbandið! 
http://bit . ly/QzlvaU


