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Frábær aðstaða
fyrir ferðafólk

Á Úlfljótsvatni hefur verið byggð upp
frábær aðstaða fyrir ferðafólk í víðustu
merkingu þess orðs. Aðstaðan er ein sú
besta sem er í boði á almennum
tjaldsvæðum landsins en ekki er verið að
byggja upp almennt tjaldsvæði sem slíkt,
heldur útilífsmiðstöð sem hentar jafnt börnum sem fullorðnum. Tilvalið er að gista á
staðnum í tjaldi og njóta þess sem
staðurinn hefur upp á að bjóða. Því getur
fjölskyldan, vinahópurinn, vinnufélagarnir
eða ættin komið og dvalið í tjaldi, tjaldvagni
eða fellihýsi í lengri eða skemmri tíma við
kjöraðstæður.
Útisvæðinu er skipt niður í nokkrar sjálfstæðar tjaldflatir þannig að stórir hópar geta
verið nokkuð út af fyrir sig. Á öllum flötunum
er stutt í næstu salernis- og þvottaaðstöðu,
kolagrill er á öllum flötum ásamt bekkjum og
borðum. Allt er innifalið í hóflegu gjaldi. Þá
er opin smá sjoppa á staðnum yfir sumarið.
Gestum á tjaldsvæðinu okkar á Úlfljótsvatni
leiðist ekki því nóg er að gera fyrir unga
sem aldna og má nefna: Silungsveiði í vatninu, stór klifur- og sigturn, háloftabraut
(tilbúin sumarið 2003, sú eina á Íslandi),
sérsmíðaðir kassabílar og braut, merktar
gönguleiðir, ögrandi þrautabraut, fótboltavöllur, frisbígolfvöllur, vatnasafarí með
rennibraut, varðeldalautir, blakvöllur,
ratleikir, bátaleiga, kajakleiga, og margt,
margt fleira.

Frábært útivistarsvæði og
tjaldsvæði - fjölskylduparadís
Lýsing á staðháttum á upphafsárunum:

Landrými og berjagnægð
Þetta er skrifað 1942: „Úlfljótsvatn er
ekki í alfaraleið. Grafningsvegurinn er
fremur stirðfær bílum og frá Ljósafossi er
ekki hægt að komast nema gangandi eða
á bát og tekur sú ferð um 20 mínútur.
Samgöngur við Reykjavík eru þó sérstaklega þægilegar og er rútuferð daglega að
Ljósafossi fjóra daga vikunnar og þar af
bæði laugardaga og sunnudaga.

Landrými er hér geysilegt og sæmilegar
engjar og beitiland og jafnframt er gnægð
berja á sumrum. Mest er af bláberjum og
krækiberjum en þau síðarnefndu eru
mjög stór og fljóttínd. Einnig er dálítið af
hrútaberjum. Besta berjalandið er hér allt
í kringum túnið og hér er allgott land til
garðræktar.
Jurtalíf er hér mjög fjölskrúðugt og því

Á Úlfljótsvatni á fimmta áratug síðustu aldar. Mynd: Hermann Ragnar Stefánsson.

gott um jurtir til söfnunar. Náttúrufegurð
er mikil og fjölbreytt og landið í kring gott
til lengri og skemmri gönguferða og

sæmilega fallið til ýmissa skátaleikja. Í
vatninu er silungsveiði, bæði netja og
stangaveiði.“

Fyrstu árin:

Á ónýtum dýnum í lekum tjöldum
Hér skulu nefnd nokkur minningarbrot
frá fyrstu árum skátastarfs að Úlfljótsvatni
og er stuðst við greinar er Jónas B.
Jónsson fyrrverandi skátahöfðingi og
frumkvöðull uppbyggingarinnar á Úlfljóts-

vatni ritaði í Skátablaðið á árunum 19411950.
Jörðin var (og er í dag) í eigu
Reykjavíkurborgar sem keypti hana til
þess að eignast vatnsréttindin í Soginu.

Frumkvæðið að því að skátar fengju jörðina til afnota átti Helgi Tómasson þáverandi skátahöfðingi og samdi hann við
bæjarstjórn Reykjavíkur um að lána
Bandalagi íslenskra skáta jörðina um
óákveðinn tíma endurgjaldslaust. Jörðin
var síðan afhent BÍS vorið 1941. Þetta er
upphafið að starfsemi skátahreyfingarinnar að Úlfljótsvatni.
Starfsemi skáta að Úlfljótsvatni hefst
síðan 24. maí þetta ár þegar nokkrir
skátar, flestir úr Skátafélagi Reykjavíkur,
fóru austur til þess að undirbúa og setja
upp tjaldbúðir er standa áttu allt sumarið.
Þann 27. maí komu síðan drengirnir, 9
talsins, 5 skátar og 4 ylfingar til dvalar.
Síðar um sumarið komu fleiri og voru
flestir 14 talsins en auk þess dvöldu
nokkrir skátar þar í sumarleyfum sínum.
15. apríl 1942 var hafist handa við að
byggja fyrsta skálann sem skátar reistu á
staðnum og nefndu Skátaskólann. Þessi
skáli stendur ennþá og gengur í dag undir
nafninu Gilwellskálinn og var hann teiknaður af Einari Erlendssyni húsameistara
og var húsið vígt annan dag hvítasunnu,
25. maí. Um þá helgi voru 70 skátar,
drengir og stúlkur á Úlfljótsvatni við ýmis
konar vinnu, s.s. skátabyggingu, undirbúning undir sumarstarfið og að mála að
utan kirkjuna og bæjarhús. Var ólíkt
staðarlegra heim að líta en áður var.
Skátaskólinn hófst síðan 29. maí og
stóð í rúma 3 mánuði. Alls voru nemendur
47, þar af 6 sem dvöldu ekki allan tímann,
33 voru skátar, en 14 ylfingar. Foringjalið
skólans var svo skipað: Jónas B. Jónsson,
Björn Stefánsson, Páll Gíslason,
Hallgrímur Sigurðsson og Jón G.
Sigurðsson.
Þetta sumar hófu kvenskátar starfsemi á Úlfljótsvatni. Dvöldu þar alls 12
telpur undir stjórn Aðalheiðar
Thorarensen. Þær héldu til heima á
bænum. Rétt er að geta þess hér þótt ekki
snerti það skátaskólann beinlínis að þetta
sumar voru tvö fjölmenn skátamót að
Úlfljótsvatni. Voru þau haldin í svonefndri
Borgarvík. Dvöldu flestir nemendur
skátaskólans á mótinu.
Það hafði komið í ljós hið fyrra sumar
(1941) að nauðsynlegt var að fá gólf í
tjöldin. Var því snemma um vorið (1942)
hafizt handa um smíði tjaldbotna. Var það
mikið verk og seinlegt. Þegar gólfin voru
komin í tjöldin litu þau út sem snyrtilegar
stofur og voru hlýlegar vistarverur. Þá
hafði skátahöfðinginn fengið margar dýnur
frá Rauða krossi Íslands, en dýnurnar
höfðu lent í bruna og voru taldar ónýtar.
Sumarið 1942 voru kýrnar á staðnum
6 að tölu og voru að öllu leyti hirtar af
drengjunum sjálfum. Mjólkuðu þær nægilega handa skólanum.
Sumarið 1943 hófst hinn eiginlegi
skátaskóli kvenskáta. Reistu þær tjaldbúðir fyrir ofan bæinn og bjuggu telpurnar
þar, en eldhús var heima í bænum og var
þar einnig matast. Þarna dvöldu 16 telpur
allt sumarið en auk þess margar um
skemmri tíma. Foringi kvenskátanna var
Borghildur Strange.
Haustið 1943 var ákveðið að skátarnir tækju búskapinn á staðnum í sínar
hendur. Var það stórt spor og nú þegar
litið er til baka má segja að það hafi ekki

Kvenskátar við annan braggann sem enn í dag myndar KSÚ skálann. Mynd: HRS

verið giftudrjúgt. En þá óraði engan fyrir
þeim erfiðleikum sem fram komu þegar
fram í sótti. Jónas B. Jónsson lét nú af
forstöðu drengjaskólans.
Sumarið 1944 tók Ingólfur
Guðbrandsson kennari við forstöðu
drengjaskátaskólans. Aðstoðarmenn hans
voru Hermann Ragnar Stefánsson,
Hjörleifur Sigurðsson og Magnús Pálsson.
Borghildur Strange veitti kvenskátaskálanum forstöðu en með henni voru
Helga Åberg, Margrét Matthíasdóttir,
Ástríður Guðmundsdóttir og Margrét
Magnúsdóttir. Nemendur sem voru allt
sumarið voru um 20 en auk þeirra margar
um skemmri tíma.
Um haustið hófst fyrsti foringjaskólinn
á Úlfljótsvatni. Var hann á vegum BÍS sem
fól S.F.R. að annast um allar
framkvæmdir. Foringjaskólinn stóð í 8
daga og var fyrir sveitar- og flokksforingja.
Um 30 foringjar sóttu skólann en Bendt
Bendtsen skipulagði skólastarfið.

Fyrstu árin var eingöngu
notast við tjöld á Úlfljótsvatni.

Snemma vors 1945 var ákveðið að
byggja fyrir starfsemi kvenskátanna. Hafði
skátahöfðingi forgöngu um það og útvegaði til þess tvo hermannaskála, vel vandaða. Voru fengnir smiðir til þess að reisa
þá og voru þeir tilbúnir seint í júní. Gat því
skóli kvenskáta ekki hafizt fyrr en 19. júní.
Dvöldu þar um sumarið 24 fastir nemendur. Þetta sumar var ákaflega
votviðrasamt og þar eð tjöldin voru nú
fjögra ára, héldu þau ílla vatni í svo langvarandi rigningu og láku allmikið. Margra
ráða var leitað til úrbóta en allt kom fyrir
ekki. Lá fatnaður drengjanna undir skemmdum. Veðráttan hamlaði mjög allri starfsemi skólans.
Sumarið 1946 varð sú breyting á
skólastarfinu að báðir skólarnir voru settir
undir eina stjórn og var frú Áslaug
Friðriksdóttir félagsforingi, forstöðukona.
Öll matseld fór fram í kvenskátaskálanum
og mötuðust drengirnir þar. Tjöldin voru öll
meira og minna eyðilögð og sváfu drengirnir í suðurenda skátaskálans og voru
engin tjöld uppi þetta sumar. Minni aðsókn
var að skólanum þetta ár en áður og má
vafalaust rekja orsökina til hins slæma

tíðarfars sumarið áður og þess hve tjöldin
voru slæm. Alls dvöldu á skólanum 15
telpur og 19 drengir. Krakkarnir störfuðu
nokkuð að bústörfum enda var veður
hagstætt og hin bezta samvinna við
bústjórann.
Búskapurinn gekk ílla sumarið 1947
enda óhagstæð tíð. Heyfengur varð sem
enginn enda lá taðan á túninu hrakin og
ónýt. Seint í ágúst fór ráðsmaðurinn og
var þá það ráð tekið að kýrnar voru fluttar
burt og komið fyrir í fóður að
Korpúlfsstöðum.
Skipan sú, er höfð var á skólanum hið
fyrra sumar, að hafa drengja- og telpna
skólann saman, þótti ekki gefast sem
skyldi og var því breytt um til hins fyrra
fyrirkomulags sumarið 1947. Frú Hrefna
Tynes félagsforingi, tók að sér forstöðu
kvenskátaskólans. Á kvenskátaskólanum
dvöldu alls um 40 telpur en þar af voru
aðeins 12 allan tímann.
Björgvin Magnússon veitti drengjaskátaskólanum forstöðu þetta sumar. Nú
var ráðin stúlka til þess að annast
matreiðslu og var það Sigurmunda
Hannesdóttir. Alls voru um 30 drengir á
skólanum en þar af rúmlega 20 allan
tímann. Drengirnir bjuggu í tjöldum,
dökkum topptjöldum. Þau eru að vísu hlý
og örugg fyrir regni en leiðinleg til íbúðar
vegna þess hve dimm þau voru. Lítið var
unnið að bústörfum enda engar aðstæður
til þess. Um haustið var sveitar- og flokksforingjaskóli á Úlfljótsvatni á vegum BÍS
og stóð í 8 daga. Skólann sóttu 17
foringjar. Aðalsteinn Júlíusson veitti
skólanum forstöðu.
Veturinn 1947-48 var bújörðin
Úlfljótsvatn í eyði og lítill búskaparhugur
hjá forráðamönnum skátaskólans. Þessi 4
ár hafði búskapurinn gengið ílla með
afbrigðum. Enginn ráðsmannanna
ílengdist og því varla von að vel færi.
Engar horfur voru á að úr raknaði með
bústjóra. Meðalaldur nemenda hafði
lækkað mjög tvö síðustu sumurin og þýddi
það að minni afkasta mátti vænta til bústarfa. Var því horfið að því ráði að leigja
jörðina og hætt búskap. Var sem þungu
fargi létti af okkur sem með þessi mál
höfðum farið en þó blandið eftirsjá, því að
um sinn er að mestu horfinn sá möguleiki
að skátaskólinn geti sinnt því hlutverki
sem honum var í fyrstu ætlað, sem sé að
vera vinnuskóli fyrir framleiðslustörf og
skapa um leið þá aðstöðu að skólanemedur gætu að meira eða minna leyti lifað á
eigin framleiðslu, að nokkur hluti vinnunnar væri arðbær.
Aðsókn að skátaskólanum 1948 var
mikil og vart hægt að sinna umsóknum
enda var skortur á svefntjöldum.
Meginhluti af nemendum eru ljósálfar og
ylfingar. Alls munu dvelja á skólanum um
40 telpur og 50 drengir.

Úlfljótsvatn í dag:

Útilífsmiðstöð fyrir skáta,
einstaklinga og hópa

Úlfljótsvatn er í Grímsnes- og Grafningshreppi, skammt frá Ljósafossvirkjun, u.þ.b.
70 km frá Reykjavík. Lengst af var
aðkoman frá Ljósafossvirkjun eða í
gegnum Grafninginn, en eftir að Nesjavallaleiðin var opnuð hefur hún verið mjög
vinsæl yfir sumartímann. Jörðin er í eigu
Reykjavíkurborgar (Orkuveitu Reykjavíkur)
en skátahreyfingin á Íslandi hefur haft
hluta af landi hennar á leigu frá 1941. Í
dag er reksturinn og eignirnar á staðnum
sameign landssamtakanna, Bandalags
íslenskra skáta og samtaka skátafélaganna í Reykjavík, Skátasambands
Reykjavíkur. Fram undir síðustu ár var
ávallt talað um Úlfljótsvatn en heppilegt
þótti að gefa miðstöð skáta samheiti og
varð heitið Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni fyrir valinu.
Úlfljótsvatn hefur frá upphafsárum verið
aðal útivistarbækistöð skáta á Íslandi. Þar
hafa skátar haft miðstöð fyrir foringjaþjálfun, skátamót og sumarbúðir. Skógræktarfélag skáta við Úlfljótsvatn hefur í
tvo áratugi staðið fyrir mikilli landgræðslu
á svæðinu. Gróðursettar hafa verið tugþúsundir trjáplantna af ýmsum tegundum í
landinu.
Mikil uppbygging hefur átt sér stað á
staðnum. Fram undir síðasta áratuginn var
staðurinn fyrst og fremst byggður upp með
sumarbúðir í huga og því var áhersla lögð
Klifur- og sigturninn
vinsæli.

Við vatnið er bátaskýli og bryggja.
Veiði er í vatninu auk þess sem
kanóar og kajakar eru á staðnum.

á svefn- og eldhúsrými. Uppbyggingin átti
sér stað á tveimur svæðum. Svæðið nær
vatninu er nefnt DSÚ (Drengjaskátaskóli
Úlfljótsvatni). Fyrsti skálinn „Gilwellskálinn“
var byggður þar 1942. Hitt svæðið er nær
fjallinu og er nefnt KSÚ (Kvenskátaskólinn
Úlfljótsvatni). Nokkrum árum síðar voru
byggðir þar tveir braggar sem enn standa
og nýtast vel. Á áttunda áratugnum var
síðan hafist handa við byggingu tveggja
veglegra skála við hlið Gilwellskálans og
gengur sá eldri undir heitinu DSÚ og sá
nýrri JB (eftir frumkvöðlinum Jónasi B.
Jónssyni). Húsnæðisaðstaðan er því til
fyrirmyndar og nú er hægt að hýsa allt að
100 manns í svefnaðstöðu. Mjög góð
aðstaða er til eldunar og neyslu matar og
auk þess er leikjaskáli og salur fyrir fundi,
kennslu o.fl.
Aðstaða til útivistar er hreint frábær og
margar skemmtilegar gönguleiðir í
nágrenninu. Síðustu ár hefur staðurinn
verið opnaður almenningi og hefur
aðsóknin farið vaxandi ár frá ári. Ekki er
lögð áhersla á að almennt tjaldsvæði sé
um að ræða heldur er þetta útilífsmiðstöð
þar sem einstaklingar sem og hópar geta
komið og tekið þátt í fjölbreyttum
útilífsviðburðum, farið í gönguferðir um
nágrennið, siglt um vatnið, veitt, klifrað í
klifurturni, leikið í þrautabrautum og margt

fleira og dvalið á staðnum dagstund eða
lengur í tjaldi við bestu aðstæður gegn
vægu verði.
Útilífsmiðstöðin á Úlfljótsvatni stendur að
margvíslegum viðburðum á staðnum. Yfir
vetrarmánuðina eru þar Skólabúðir og
eiga allir grunnskólar landsins kost á að
senda nemendur í búðirnar í einn eða fleiri
daga. Þetta nýta sér fjölmargir skólar, þar
með taldir flestir grunnskólar Reykjavíkur.
Á sumrin standa Sumarbúðir skáta öllum
börnum opnar og er boðið upp á nokkur
mismunandi námskeið eftir aldri þátttakenda. Þá er útivistarsvæðið opið almenningi yfir sumartímann og jafnframt er boðið
upp á fjölbreytta aðstöðu og dagskrá fyrir
skilgreinda hópa sem mæta á staðinn í
dagsferðir eða í lengri tíma, s.s. ættarmót,
fyrirtækjaferðir, skólaferðir, ferðir leikskólabarna ofl.
Á síðusta áratug hafa um tveir tugir
þúsunda barna komið til dvalar að Úlfljótsvatni. Margir eiga þaðan góðar minningar
og margir koma aftur og aftur og aftur. Um
þessar mundir fagnar staðurinn 60 ára
starfi á staðnum og í tilefni af því er þessi
kynnig sett saman. Tilgangurinn er að rifja
upp gömul kynni og stofna til nýrra. Allir
eru velkomnir á Útilífsmiðstöð skáta
Úlfljótsvatni.

Margbreytileg aðstaða og dagskrá
Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni er aðal
þjálfunarmiðstöð skátahreyfingarinnar og
hefur verið svo í áraraðir. Stór hluti af
námskeiðahaldi hreyfingarinnar fer fram á
staðnum. Skátafélög landsins fara með
skátana sína þangað í stærri og minni útilegur í skálunum eða á tjaldsvæðunum. Á
staðnum halda skátar reglulega landsmót „Strýtan“
sín og var síðast haldið þarna landsmót
skáta árið 1999 og voru þá um 4000 þátttakendur á mótinu í vikutíma og næsta
landsmót skáta mun verða á staðnum árið alþjóðlegt skátamót eldri skáta, Nordjamb
2005. Næsta sumar mun verða haldið 2003, með um 500 þátttakendum víða að
úr heiminum og er mótið haldið þarna
þriðja hvert ár. Staðurinn hefur árlega
skipulagt útihátíð fyrir fjölskyldur um
Verslunarmannahelgina og hefur fjölgað
þar ár hvert. Fjölmargar björgunarsveitir
landsins halda námskeið og aðra viðburði
á staðnum og með aukinni uppbyggingu
hefur áhugi þeirra farið vaxandi.
Stöðug uppbygging er í gangi til að auka
KSÚ skálarnir samanstanda af tveimur
fjölbreytnina. Þessa dagana er verið að
bröggum og viðbyggðri svefnálmu.
útbúa nýjar tjaldflatir norðan við mótshliðið

Gilwell-, DSÚ- og JB skálarnir.

inn á flatirnar. Þá er jafnframt unnið að
tvöföldun vatnasafarísins inn við KSÚ og
mun þar myndast mjög skemmtileg
vatnsaðstaða fyrir yngri kynslóðina. Í vetur
og á vordögum er stefnt að uppsetningu
fyrstu ,,háloftabrautarinnar" sem mun
tengjast klifurturninum. Fyrir þá sem ekki
vita er háloftabraut virkilega ögrandi
þrautabraut þar sem þátttakendur glíma
við ýmsar þrautir í 3-8 metra hæð og
auðvitað verður ítrasta öryggis gætt. Ýmislegt fleira er í undirbúningi sem kynnt
verður á síðari stigum.

Gilwell

Merkur áfangi í sögu skátaskólans var stofnun Gilwellskólans árið 1959. Þá hófust
alþjóðleg foringjanámskeið,
Gilwell námskeið, kennd við Frá Gilwell-námskeiði. Skálinn í baksýn.
Gilwell-Park á Englandi þar sem Baden- skálanum sem kenndur er við Gilwell
Powell kom þessum námskeiðum af stað námskeiðin. Rúmlega 700 skátar hafa
árið 1919. Flest Gilwell námskeið hafa tekið þátt í Gilwell námskeiðum frá
síðan verið haldin að Úlfljótsvatni í elsta upphafi.

Frábær
dagskrá fyrir
6-16 ára krakka

Fyrir einstaklinga
og hópa:

Spennandi
möguleikar
á Úlfljótsvatni
Ættarmót
Það færist sífellt í vöxt að halda ættarmót að Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni
sem er stutt frá höfuðborgarsvæðinu og
er öll aðstaða hreint frábær. Unnt er að
leigja varanlegt risatjald sem tekur yfir
200 manns í sæti. Þannig geta gestir
gist í tjöldum og haldið sýningar, kvöldvökur, sameiginlegar kvöldmáltíðir og
tryggt að helgin verður ekki ónýt þó
íslenskt veðurfar bregðist. Unnt að
leigja herbergi í skálum okkar fyrir þá
sem ekki vilja dvelja í tjöldum. Boðið er
upp á að útbúa sérstaka dagskrá fyrir
minni eða stærri hópa, hvort sem er að
degi eða kvöldi og annast framkvæmd
hennar ef vill. Í boði eru grillveislur fyrir
allt að 500 manns. Flestar sumarhelgarnar eru einn eða fleiri hópar á svæðinu.
Nánari upplýsingar á heimasíðu okkar
www.skatar.is

Frá fyrstu tíð hafa verið reknar sumarbúðir fyrir börn á Úlfljótsvatni og eru þau
ófá sem hafa dvalið þar í gegnum tíðina.
Ekki er skilyrði að þátttakendur séu
starfandi skátar. Ánægjan með veruna er
mikil og koma margir ár eftir ár og mörg
vináttuböndin hafa verið bundin þar.
Undanfarin ár hafa nánast öll námskeið
verið uppseld og á síðasta ári var met
þátttaka. Nú er unnt að skrá þátttöku beint
á netinu og hefur skráning þar í gegn
vaxið ár frá ári enda er þar að finna góðar
upplýsingar
um
Sumarbúðirnar
(www.skatar.is). Sumarbúðir skáta eru
fyrir börn á aldrinum 6-16 ára og er þeim
skipt í þrjá aldurshópa, 6-8 ára, 8-12 ára
og svo 13-16 ára. Aðstaðan á staðnum er
í alla staði frábær hvort sem um er að
ræða yngstu börnin eða unglingana

Frekari upplýsingar
Allar frekari upplýsingar um Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni má fá á
heimasíðu staðarins: www.skatar.is og
í símum 550-9800 / 482-2674.

Ævintýranámskeið
fyrir 8-12 ára

Unglinganámskeið
fyrir 13-16 ára

Krakkanámskeið 6-8 ára

Dvalartími 5 virkir dagar
Þetta er eitt ævintýri út í gegn. Að verða
aurugur upp fyrir haus í vatnasafarí, að
búa til tjaldbúð eins og skátarnir, að síga
niður 10 metra háan turn. Já, það er ævintýri líkast að vera í Sumarbúðum skáta.
Þátttakendum gefst tækifæri til að njóta

Fyrirtækjaferðir
Fyrirtækjaheimsóknir á staðinn hafa
farið vaxandi. Um er að ræða hvataferðir, hópstyrkingarferðir eða hreinlega
skemmtiferðir starfsmanna. Sumir koma
í dagsferð, halda fund, borða máltíð og
skjótast í bæinn um kvöldið. Aðrir koma
og gista, leika, skreppa í sund og eiga
notalega kvöldstund við Úlfljótsvatnið
blátt.
Í þessum ferðum er klifrað og sigið í
turninum, siglt á kanóum og kajökum og
farið í ögrandi þrautir. Staðurinn býður
slíkum hópum upp á dagskrárliði sem
miða að því að styrkja og efla samkenndina og samstarfsandann, almenna
eða sérsniðna, allt frá léttum og
skemmtilegum útileikjum upp í ögrandi
dagskrá þar sem reynir á kjark, hugvit
og samvinnu þátttakenda.
Sjá: www.skatar.is

Dvalartími 4 virkir dagar
Þessum aldri gefst kostur á að upplifa
undralandið á Úlfljótsvatni í fjóra daga.
Börnin fá forsmekkinn af skátaævintýrinu þau upplifa náttúruna og njóta samvista
við jafnaldra sína í spennandi leik og
starfi. Dagskráin er fjölbreytt og í sama
anda og önnur námskeið sumarbúðanna
en verkefnin að sjálfsögðu aðlöguð aldri
og þroska þeirra.

sín sem einstaklingar, að komast í snertingu við náttúruna, að eignast félaga úr
fjölbreyttum hópi, að taka þátt í þroskandi
leik og starfi. Þá hefur fötluðum börnum
ávallt gefist tækifæri á að vera þátttakendur í Sumarbúðum skáta, þeim sem
öðrum til mikillar gleði og uppörvunar.
Þar sem almennu sumarbúðirnar standa
aðeins yfir virku dagana, frá mánudegi til
föstudags var bryddað upp á þeirri nýjung
síðasta sumar að bjóða jafnframt upp á
sérstök helgarnámskeið. Þannig er unnt
að lengja dvölina fyrir eða eftir almenna
námskeiðið eða hreinlega tengja tvö
námskeið saman. Þetta gafst mjög vel og
verður einnig í boði í sumar.

ættu ekki að láta þetta framhjá sér fara. Á
dagskrá er m.a. næturleikur, klifur og sig,
varðeldar, leynivinaleikur, að sofa úti undir
berum himni og sólarhrings gönguferð.
Bæði er gist í skálum og í tjöldum.
Jafnframt er farið í:
Hvítárferð: Siglt niður Hvítá á gúmmíbátum. Ógleymanleg ferð og lífsreynsla.
Kanóferð: Siglt eftir endilöngu Úlfljótsvatni og gengið yfir á Þingvallavatn og
farið í Skinnhúfuhelli. Sannkallað ævintýri.
Hestaferð: Dagsferð á hestbaki. Allir fá
góðan hest og við höldum út í villta
vestrið!
Nánari upplýsingar og myndir úr sumarbúðunum má finna á heimasíðu okkar
www.skatar.is/sumarbudir

,,Survivor námskeið"

Dvalartími 7 dagar
Sumarið 2002 slógu þessi námskeið
svo sannarlega í gegn. Næsta sumar
verður ennþá meira lagt í þessi námskeið
og kynntar ýmsar nýjungar. Þeir sem vilja
komast í ,,alvöru" útilíf og taka svolítið á

Útivera og leikir
fyrir nemendur
og kennara

Skólabúðir hafa verið reknar á Úlfljótsvatni í 12 ár. Lengst af voru það eingöngu
12 ára börn úr grunnskólum Reykjavíkur
sem sóttu Skólabúðirnar. Í dag stendur
öllum grunnskólum á landinu til boða að
senda nemendur úr 6. eða 7. bekk í
Skólabúðir á Úlfljótsvatni.
Oftast eru tvær bekkjardeildir á staðnum
í einu og koma kennarar þeirra með og
gjarnan einhverjir foreldrar. Starfsmenn
Skólabúðanna annast ýmsa dagskrárliði,
s.s. útiveru og leiki. Þátttakendur í
Skólabúðunum eru í fullu fæði í mötuneyti
staðarins. Dagskráin í Skólabúðunum á

vorönn 2003 er hugsuð sem gott innlegg í
námsefnið í Lífsleikni og mikið er lagt upp
úr útivist. Undirbúningur og skipulag
Skólabúðanna er unnið í samstarfi Útilífsmiðstöðvar skáta Úlfljótsvatni, fræðslumiðstöðva og skólanna.
Annað megin viðfangsefnið er að gefa
kennurum og nemendum kost á að vera
saman í starfi og leik utan við hið
hefðbundna skólastarf. Nemendum er
kynnt gildi hollrar útivistar og virðing þeirra
fyrir náttúrunni er efld. Skólabúðirnar á
Úlfljótsvatni hafa gengið frábærlega vel og
fengið góðan vitnisburð nemenda sem og

kennara og skólastjórnenda og sést það
vel á því að margir kennarar kjósa að
koma með nemendur sína ár eftir ár. Að
lokum má benda á að Skólabúðirnar hafa
í áraraðir átt mjög gott samstarf við

Orkuveitu Reykjavíkur og er fastur liður í
Skólabúðunum að koma við að
Nesjavöllum og fræðast þar um tilurð
hitaveitunnar sem heldur yl í landsmönnum. Sjá myndir: www.skatar.is

Eftirtaldir aðilar samfagna 60 ára starfi á Úlfljótsvatni:
Reykjavík
Altech hf.
Árgerði hf.
Bræðurnir Ormsson ehf.
Davíð S. Jónsson & Co. ehf.
Dreifing ehf.
Eignamiðlunin ehf.
EJS hf.
Endurvinnslan hf.
Fasteignamarkaðurinn ehf.
Ferðafélagið Útivist
Félags- og þjónustumiðstöð
Aflagranda 40
Félagsbústaðir hf.
Fínka málningarverktakar ehf.
G.M. Einarsson
Gatnamálastjórinn í Reykjavík
Gjögur hf.
Gripið og greitt ehf.
Gylfi Traustason
Hárgreiðslustofan Hödd
Hjúkrunarheimilið Skjól
Inter ehf.
Ísberg ehf.
Íslandsbanki
Jón Ásbjörnsson hf. heildverslun
Kotra ehf.
Landssamband lögreglumanna
Langholtsskóli
Listdansskóli Íslands
Löggildingarstofa
Lögreglustjórinn í Reykjavík

Melaskóli
Mjólkursamsalan
Múr- og málningarþjónustan
Höfn ehf.
Múrarameistarafélag Reykjavíkur
Námsflokkar Reykjavíkur
Neyðarlínan hf.
Nói Síríus hf.
Offsetfjölritun ehf.
Olíuverzlun Íslands hf.
Ó. Johnsson & Kaaber ehf
Plúsmarkaðurinn Hátúni 10b ehf.
Rafmagnsveitur ríkisins
Rafteikning hf. Verkfræðistofa
Reykjavíkurhöfn
Rolf Johansen & co. ehf.
Securitas hf.
Seðlabanki Íslands
Seglagerðin Ægir
Skráningarstofan hf.
Skúli H. Norðdahl arkitekt, FAÍ
Sláturfélag Suðurlands
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
Sumarbúðir - Ævintýraland
Tannlæknastofa Guðrúnar
Ólafsdóttur
Tannlækningastofa Barkar
Thoroddsen
Teiknistofan Tröð
Umhverfis og heilbrigðisstofa
- Hreinsunardeild
Umslag hf.

Útfararstofa Íslands ehf.
Varmi ehf.
Verkstjórasamband Íslands
Verzlunarmannafélag Reykjavíkur
Vélamiðstöð Reykjavíkurborgar
Vinnuskóli Reykjavíkur
Ögurvík hf.
Seltjarnarnes
Seltjarnarneskaupstaður
Kópavogur
Dúkprýði sf.
Heildverslunin Lín hf.
Kraftvélar ehf.
Garðabær
66°Norður Sjóklæðagerðin hf.
Garðabær
Símon Kjærnested löggiltur
endurskoðandi
Stálnaust ehf.
Vega majones
Hafnarfjörður
Aðalskoðun hf.
Bílaleigan Arco
Delta hf.
Hafnarfjarðarbær
Iðnvélar hf.
Rafeining ehf.
Sandtak
Útfararstofa Hafnarfjarðar

Keflavík
Reykjanesbær
Keflavíkurflugvöllur
Flugmálastjórn á Keflavíkurflugvelli
Grindavík
Grindavíkurbær
Þorbjörn Fiskanes hf.
Garður
Gerðahreppur
Njarðvík
Hitaveita Suðurnesja
Mosfellsbær
Flugfélagið Atlanta hf.
Hópferðabílar Jónatans Þórissonar
Mosfellsbær
Akranes
Sementsverksmiðjan hf.
Borgarnes
Geirabakarí
Grunnskólinn í Borgarnesi
Vatnsverk
Vegamót - Þjónustumiðstöðin
Borgarfjarðarsveit
Norðurvör - FET ehf
Ólafsvík
Brauðgerð Ólafsvíkur hf.
Sparisjóður Ólafsvíkur
Búðardalur
Mjólkursamlagið Búðardal

Króksfjarðarnes
Reykhólahreppur
Ísafjörður
Mjólkursamlag Ísfirðinga
Ísfang hf.
Orkubú Vestfjarða
Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Löggiltir endurskoðendur
Vestfjörðum ehf.
Sparisjóður Bolungarvíkur
Norðurfjörður
Árneshreppur
Blönduós
Blönduósbær
Sauðárkrókur
Kaupfélag Skagfirðinga
Tengill ehf.
Siglufjörður
Siglufjarðarkaupstaður
Akureyri
Félag hjartasjúklinga á
Eyjafjarðarsvæði
Raftákn ehf.
Sparisjóður Norðlendinga
Tréborg ehf.
Vélsmiðjan Ásverk ehf.
Húsavík
Skipaafgreiðsla Húsavíkur ehf.

Þórshöfn
Þórshafnarhreppur
Egilsstaðir
Hitaveita Egilsstaða og Fella
Kaupfélag Héraðsbúa
Valkyrjur ehf. - Pizza 67
Mjóifjörður
Mjóafjarðarhreppur
Höfn
Bókhaldsstofan ehf.
Selfoss
Litla kaffistofan ehf, Svínahrauni
Mjólkurbú Flóamanna
Set ehf.
Tónlistarskóli Árnesinga
Vélsmiðja Valdimars Friðrikssonar
Þorlákshöfn
Sveitarfélagið Ölfus
Flúðir
Gröfutækni
Hella
Djúpárhreppur
Vestmannaeyjar
Miðstöðin ehf.
Skólaskrifstofa
Vestmannaeyjabæjar
Sveinafélag járniðnaðarmanna
Vélaverkstæðið Þór hf.

