
Héraðsskjalasafnið á Akureyri

EfniTímabilKassanr.
Íþrótta- og tómstundamál, skíðastaðir

Innkomin bréf.17q 1A- / 1974 1979-

Innkomin bréf.17q 2A- / 1979 1985-

Innkomin bréf.17q 3A- / 1986 1992-

Bygging stólalyftu: greinargerð um skíðamannvirki sem til eru í 
Hlíðarfjalli, teikningar, tilboð o.fl.

17q 4A- / 1965 1966-

Stólalyfta: teikningar, gögn og tilboð frá Dobbelmayer, Swoboda og 
Hammerle.

17q 5A- / 1966 1966-

Stólalyfta: teikningar, gögn og tilboð frá Poma, Bühler, Müller og 
Strojexport.

17q 6A- / 1966 1966-

Bæklingar og bréf um snjótroðara og ýmis snjótæki.17q 7A- / 1981 1982-

Snjótroðaðar: fylgiskjöl, skýrslur, bréf o.fl.17q 8A- / 1987 1999-

Snjótroðaðar: fylgiskjöl, skýrslur, bréf o.fl.17q 9A- / 1973 1979-

Mynda- og verðlistar um Flextrac Nodwell snjóbíla.17q 10A- / 1973 1973-

Bæklingar, fylgiskjöl, bréf o. fl. varðandi tímatökutæki (framl. 
ALGE).

17q 11A- / 1980 1995-

Bréf, bæklingar o.fl. varðandi nýja skíðalyftu.17q 12A- / 1969 1977-

Bréf, bæklingar o.fl. varðandi Stromplyftu.17q 13A- / 1979 1987-

Teikningar, greinargerð um byggingarkostnað, samningur vegna nýs 
húss við Strýtu.

17q 14A- / 1999 2000-

Rekstrardagbók fyrir skíðalyftur: Strompur.17q 15A- / 2006 2007- 29,5 x 21,5 cm heft.

Verðlistar, bæði í skíðalyftu og ýmsa aðra þjónustu og vörur vegna 
reksturs skíðahótelsins.

17q 16A- / 1969 1986-

Bréf, verðlistar o.fl. vegna reksturs skíðahótelsins.17q 17A- / 1970 1977-

Ýmislegt um rekstur skíðastaða (t.d.áætlanir vegna reksturs); skýrslur
frá vinnueftirliti ríkisins vegna skoðunar á lyftum o.fl.

17q 18A- / 1975 1989-

Fylgiskjöl.17q 19A- / 2000 2001-

Gestabók skíðahótels.17q 20A- / 1963 1966- 31 x 25 cm ib.

Gestabók skíðahótels.17q 21A- / 1966 1977- 30 x 25,5 cm ib.

Bæklingar, teikningar, kort o.fl. er varðar skíðatrimm, skíðagöngu, 
spora og gönguhús.

17q 22A- / 1978 1994-

Loftmynd af Hlíðarfjalli með áteiknuðum skíðabrautum og lyftum 
(óárs.); skipulag á skíðastað í Hlíðarfjalli (óárs.); ljósmyndir af 
stólalyftu og snjóalögum við hana (óárs.).

17q 23A- / -

Bæklingar og vörulistar um tæki og búnað sem er nauðsynlegur við 
hótelrekstur.

17q 24A- / 1978 1981-
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EfniTímabilKassanr.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri Íþrótta- og tómstundamál, skíðastaðir

Gögn um skíðakennslu og skíðaskólann:
Forsmark, Jarl og  Häkan Äsell, 1989: Alpagreinar/grunnnámskeið, 
börn og unglingar.  Skíðasamband Íslands - fræðslunefnd.
Um skíðaferðir skólabarna ásamt leiðbeiningum um val á búnaði o.fl.
Skíðaskólinn Hlíðarfjalli.
Skíðakennsla (fjölrit án árs og höf. um skíðakennslu)
Ljósritaðar greinar úr Vikunni þar sem Valdimar Örnólfsson kennir á 
skíði.
Ljósrit um skíðakennslu (án árs og höfundar)
Greinargerð Ívars Sigmundssonar um skíðaskólanna og skíðaleigu 
(1984)
Bréf um væntanlegt námskeið í Reykjavík fyrir skíðakennarar (1980)

17q 25A- / 1980 1989-

Gögn um skíðakennslu og skíðaskólann:
Skíðaskólinn í Sun Valley (efni bæði á íslensku og ensku)
Listi yfir þátttakendur á skíðakennaranámskeiði 1983.
Kristján L. Möller: Byrjendakennsla á skíðum.  Ritgerð í 
Íþróttakennaraskóla Íslands Laugarvatni (ljósrit)
Fjölrit  með teikningum fyrir skíðakennslu (án árs og höf. - merkt 
Karolínu Guðmundsdóttur)

17q 26A- / - Gögn í A-17q/25-26 voru 
saman í möppu.

Bréf, greinargerðir og reikningar vegna athugana Ívars Sigmundssonar
á heppilegum stöðum fyrir skíðalyftur og staðsetningu skíðasvæða í 
Borgarfirði, Patreksfirði, Tálknafirði, Bíldudal, fyrir Egilsstaðabúa, 
Siglufirði, í Aðaldal, í Vopnafirði, á Þórshöfn og Bolungarvík.

17q 27A- / 1980 1982-

Nafnalistar merktir síðaskólanum Hlíðarfjalli (etv. þátttakendur í 
skíðagöngu); snjómælingar á leið 6 Hlíðarfjalli 1972-73; greinargerð 
Þorvaldar Ingvarssonar læknis um skíðaslys er komu til meðferðar á 
slysa- og bæklunardeild FSA 1989-1990

17q 28A- / 1972 1990-

Eyðublöð (útfyll og óútfyllt) vegna leigu á skíðabúnaði.17q 29A- / 2007 2007-

Kassauppgjörsbók  frá Strýtu.17q 30A- / 2004 2006-

Dagbók (vinnutímar starfsfólks).17q 31A- / 1996 1996- 18,5 x 11,5 cm ib.

Dagbók (vinnutímar starfsfólks).17q 32A- / 2001 2001- 21,5 x 1+5 cm ib.

Bókhaldsútskriftir (tækjaskrár, hreyfingarlistar o.fl.)17q 33A- / 1996 1998- Tölvuútskriftir.

Bókhaldsútskriftir (tækjaskrár, hreyfingarlistar o.fl.)17q 34A- / 1999 2000- Tölvuútskriftir.

Tillöguuppdráttur Snorra Guðjónssonar af Skíðahótelinu (án árs).17q 35A- / -

Ýmis veggspjöld (plaggöt): Vetraríþróttahátíðir 1970, 1980 og 2000; 
Íþróttahátíð ÍSÍ í Reykjavík 1980; óútfyllt auglýsing um skíðamót; 
styrktaraðilar skíðamóts Íslands 2001 og Andrésar Andar leikanna 
2001; skíðamót Íslands 1962.

17q 36A- / 1962 2000-

Ýmis veggspjöld (plaggöt) og uppdrættir: plasthúðuð ljósmynd af 
skíðasvæðinu á góðum degi (margt fólk í brekkunum og gott veður - 
ca 2 x 0,5 m); plasthúðuð ljósmynd af skíðasvæðinu þar sem brautir 
eru teiknaðar inná; tillöguteikning fyrir nýja Strýtu og forstofu í 
hótelinu (1997); super G (ákveðin skíðabraut dregin inn á 
hæðalínukort; þrjár mism. útgáfur af skíðasvæðinu þar sem hæðarlínur
eru sýndar; togbrautarsvæðið í Reithólum (langsnið - 1973)

17q 37A- / 1973 1997- Flest ekki ársett.
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