
Aðventu 2009. 

 
 

Ágætu NÖK félagar. 

 

Nú í skammdeginu er gott að horfa til sumarsins, en þá hefur verið blásið til NÖK þings á 

Höfn í Hornafirði. Segja má að undirbúningur hafi hafist snemma árs 2008. Þá var farið 

að svipast um eftir heppilegum mótsstað og tryggja gistiaðstöðu, sem er mikilvægt á aðal 

ferðamannatímanum. 

 

Fyrir um ári síðan ákvað stjórn Íslandsdeildar NÖK að halda þingið á Höfn og hefur það 

staðarval mælst mjög vel fyrir hjá erlendu félögum. 

 

Aðalfundur Íslandsdeildarinnar var haldinn að Hesti í Borgarfirði þann 5. október og 

sóttu hann um 10 félagar. Þar var mikið rætt um undirbúning þingsins næsta sumar og 

komu fram margar góðar ábendingar um áhugaverð umræðuefni. Mun þess mjög sjá stað 

í hinni faglegu dagskrá á Höfn. 

 

Helgina 9. - 11. október hélt aðalstjórn NÖK fund hér á landi og komu sjö erlendir gestir 

til fundarins. Á fundinum voru lögð drög að hinum faglega hluta dagskrárinnar og einnig 

skoðaðar aðstæður á Höfn. Var almenn ánægja með alla aðstöðu sem þar verður til 

afnota. 

Síðan hefur stjórnin unnið að endalegum samningum um aðstöðu á Höfn og fullmótun 

dagskrárinnar. 

 

Hér með fylgir dagskrá (að vísu ekki alveg fullmótuð) og bókunarform og er ætlast til að 

bókanir fari fram með rafrænum hætti. 

 

Allir eiga að bóka þátttöku og máltíðir á netfangið  sveinn@bssl.is  en gisting og þátttaka 

í skoðunarferðum bókast hjá viðkomandi aðilum eins og fram kemur á bókunarskemanu. 

 

Við höfum tryggt gistirými fyrir um 250 manns, bæði á Höfn, í Nesjum, Árnanesi og í 

Hoffelli. Á Hoffelli er til leigu íbúðarhús með 5 tveggja manna herbergjum, þetta er um 

15 mín. akstur frá Höfn.  Nauðsynlegt er að tilkynna að bókanir séu vegna NÖK þingsins 

 

Vegna lítillar virkni allmargra félaga í deildinni undarfarin ár, vill stjórnin vekja 

athygli á að hægt er að taka inn nýja félaga og eru ábendingar um slíkt mjög vel 

þegnar. Mikilvægt er að nýjir félagar mæti til fundarinns á Höfn. 

 

Að lokum óskum við ykkur og fjölskyldum ykkar gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. 

 

 

F.h. stjórnar Íslandsdeildar NÖK 

 

Jóhannes Torfason 
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