
 

 

 

Adrenalíngarðurinn á Nesjavöllum 

 
 

Garðalundur 

Föstudagurinn 4. júní 2021. Hópur skiptist upp í tvo hópa stráka og stelpur. 

Strákarnir mæta kl. 7:45 í Garðaskóla og leggja af stað á slaginu 08:00. 

Stelpurnar mæta kl 10:45 í Garðaskóla og leggja af stað á slaginu 11:00. 

 
Adrenalíngarðurinn 

 
Adrenalíngarðurinn er þrautagarður sem inniheldur fjöldann allan af spennandi og skemmtilegum 

þrautum. Í garðinum felst einstakt tækifæri til að stunda holla og góða útivist á meðan tekist er á 

við skemmtilegar áskoranir í fallegri náttúru. Við bjóðum upp á þrautir sem allir ráða við, en við 

bjóðum líka upp á spennandi þrautir sem bara sumir geta. Í Adrenalíngarðinum þarf hópurinn að 

vinna saman, ungmennin styðja og hvetja hvert annað og þannig myndast stemning sem er engu 

lík. 
 

Í Adrenalíngarðinum er öryggið í fyrirrúmi og er unnið eftir viðurkenndum ERCA stöðlum. Á 

staðnum eru þrautþjálfaðir starfsmenn sem taka á móti hópnum og kynna helstu öryggisatriði. Að 

því loknu fær hver og einn að takast á við þá áskorun sem hentar hverju sinni. Leiðbeinendur 

garðsins eru ávallt til taks ef þarf. 

 
 

Dagskrá 
 

1. Starfsmenn Adrenalíngarðsins taka á móti hópnum og afhenda klifurbelti og hjálma. 

2. Kynning og þjálfun í æfingabraut sem staðsett er á jafnsléttu. 

3. Hver og einn velur sér þraut sem hentar sem byrjunaráskorun. Síðan er haldið áfram í 

næstu þrautir. Athugið að ekki er víst að allar þrautir séu opnar á sama tíma, en 

leiðbeinendur stjórna flæði hópsins á staðnum. 

4. Boðið er uppá eftirfarandi þrautir: 

a. Þrautabraut – um 50 þrautir í 1m, 5m, 10m hæð, ásamt 85m langri svifbraut. 

Erfiðleikastigið í þrautunum er mismunandi og fer það bæði eftir tegund 

þrautanna og hæð. 

b. Risaróla – 12m há, sú hæsta á landinu. Þú ferð eins hátt og þú vilt. 

c. Staur – einstök upplifun í 10m hæð, markmiðið er að klifra upp og standa á 

toppnum, ef þú getur. 

5. Eftir u.þ.b. tímann í Adrenalíngarðinum lýkur dagskránni og þátttakendur skila klifurbelti 

og hjálmi til leiðbeinenda. 



 
 
 

Mikilvægt að vita 
 

• Aðstaða: Í garðinum er lítið hús, en þar geta kennarar og foreldrar fengið frítt kaffi á 

meðan þeir fylgjast með ungmennunum. Gott er að taka nesti með og er hópum velkomið 

að borða á staðnum, undir berum himni ef veður leyfir. 

• Salerni: Já. 

• Fatnaður: Munið að það er ekki allstaðar sama veðrið. Mikilvægt er því að ítreka hlýjan 

og skjólgóðan klæðnað, húfur (buff eru best undir hjálmana), vettlinga (fingravettlingar 

eru mjög góðir) og teygja er nauðsynleg fyrir sítt hár. 

• Skór: Þægilegir skór svo sem íþróttaskór eða léttir gönguskór henta mjög vel. 

• Hugmyndafræðin: Við hjá Adrenalín vinnum eftir hugmyndafræðinni „áskorun að eigin 

vali“ og hvetjum við ungmennin til að velja þrautir við hæfi og njóta þess að leika sér í 

garðinum á eigin forsendum. 

 

 
Hlökkum til að sjá ykkur! 

Kær kveðja, 

Starfsfólk Adrenalíngarðsins 


