
10 skemmtilegir staðir 
að heimsækja fyrir alla fjölskylduna

RatleikuR  
RangáRþings  eystRa

Glæsilegir vinningar í boði



Ratleikur Rangárþings eystra er skemmtilegur leikur þar sem allir geta 
tekið þátt. Leikurinn hefst miðvikudaginn 25. maí og lýkur fimmtu-
daginn 1. september. Í upphafi leiksins fá allir þátttakendur sér 
klippikort sem þeir hafa með sér þegar lagt er af stað í gönguferðina. 
Á hverri gönguleið er flagg  með  gatara á.  Þátttakendur gata 
svo klippikortið sem þeir eru með og klára gönguna. 

Um er að ræða tíu skemmtilegar og þægilegar gönguleiðir sem flestir 
ættu að ráða við. Hver leið er ekki nema 1 - 3 kílómetrar að lengd. Þeg-
ar allar leiðirnar tíu  hafa verið farnar og tíu göt komin á klippikortið 
skal kortinu skilað ásamt upplýsingum um þátttakanda í sérmerktan 
kassa í íþróttamiðstöðinni. 

Dregið verður úr hópi þátttakenda föstudaginn 2. september og eru 
glæsilegir vinningar í boði. 

Nú er bara að drífa sig af stað og taka þátt. Munið eftir að taka með 
ykkur klippikortin en ef þið þurfið fleiri kort er hægt að nálgast þau í 
íþróttamiðstöðinni. 

Gangi ykkur vel.

ÚtskýRingaR  á  Ratleiknum: 



 1.  Hvolsfjall. Hvolsfjall er 127 metra hátt fjall við Hvolsvöll og er 
  auðvelt uppgöngu og hentar því vel fjölskyldufólki. 
  Gegnið er frá Stórólfshvolskirkju inn eftir fjallinu eftir göngustíg.

 2.  Flókastaðagil. Skemmtileg gönguleið á kindagötum og hentar 
  vel fyrir alla fjölskylduna.

 3.  Tunguskógur. Fjölskylduvæn skógarganga sem hægt er að eyða 
  góðum tíma í. 

 4.  Gluggafoss. Stutt og auðveld ganga að fallegum fossi og hentar
  því fyrir alla fjölskylduna.

 5.  Einhyrningur. Brött en stutt ganga upp á áhugaverðan útsýnisstað.

 6.  Stóri-Dímon. Skemmtileg ganga frá jafnsléttu á verulega fallegt 
  útsýnisfjall sem hentar vel fjölskyldufólki

 7.  Efra-Hvolshellar. Manngerðir hellar sem hægt er að skoða og
  auðvelt að komast að.

 8.   Rútshellir. Stutt ganga frá þjóðvegi 1 að skemmtilegum helli sem
  búið er að gera upp.

 9.  Völvuskógur. Skógur fyrir ofan 
  Héraðsskólann í Skógum. 
  Merktir fræðslustígar sem allir ættu að 
  hafa gaman að.

 10.  Nauthúsagil. Ganga fyrir alla í fallegu 
  umhverfi. Tilvalið að hafa með sér nesti.

  Nánari upplýsingar um gönguleiðirnar er að finna
  á heimasíðunni www.hvolsvollur.is

gönguleiðiRnaR



Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) hefur síðastliðin fjögur ár tekið þátt í 
evrópskri lýðheilsuherferð undir nafninu Now We Move. Hér á landi 
kallast herferðin Hreyfivika UMFÍ. Í ár verður vikan 23. – 29. maí. 
Hreyfivika UMFÍ snýst öðru fremur um það að kynna kostina sem felast 
í virkri hreyfingu og íþróttum. UMFÍ tekur verkefnið sem langhlaup og 
hvetur alla til að finna sína uppáhalds hreyfingu og stunda hana reglu-
lega eða að minnsta kosti í 30 mínútur daglega.

Við í Rangárþingi eystra tökum að sjálfsögðu þátt í þessari lýðheilsu 
herferð og hvetjum fólk til hreyfingar. Meðal viðburða hjá okkur verða:

•	 Sundkeppni	sveitarfélaganna	sem	hefst	mánudaginn	23.	maí		
•	 Ratleikurinn	hefst	miðvikudaginn	25.	maí	
•	 Sund-zumba	í	sundlauginni	fimmtudaginn	26.	maí

Auk þess verðum við með uppskriftir af heilsudrykkjum á heimasíðu 
sveitarfélagsins og frítt í sund fyrir þá sem taka þátt í sundkeppninni.  

Fylgist vel með á heimasíðunni og eins á Facebook síðu sveitarfélagsins.

Takið endilega þátt og gangi ykkur vel og munið
 ,,Það er betra að fara út að ganga 

heldur en að vera heima og hanga“


