
Island 2016 – Rødt sjak 
 
Dag 0 

 Meget varm dag 

 Slik og varulv i hytten 

 Voldmeget mad der skulle fordeles 

 Store pakkedag 

 Højt humør og glade fødder 
 

Dag 1 
 Tidligt op, meget sent i seng 

 Flyet var ikke så WOW 

 Alle prøvede at sove i flyet bortset fra Laura A 

 Underlige feltrationer og lettere klam tun 

 Laura A og Ida blev hype over vandfald 

 Virkelig hyggelig chauffør, som snakkede med os 

 Skoga (skov på islandsk) var bare en samling buske 
 

Dag 2 
 Trapperne var træls 

 Stigning hele dagen  

 Rigtig flotte vandfald 

 Overnatning i skyerne. Bogstavelig talt, inden i en sky. 

 Sand i alting 

 Blev nødt til at smelte sne for vand 

 Feltrationer til aftensmad 

 Rigtig meget tåge 
 

Dag 3 
 Sand i telt, tøj og trangia 

 Nedstigning, lidt ondt i knæene 

 Mellem gletsjere og lavasten 

 Stejl nedstigning, alle fald på røven 

 Pandekagebjerg 

 Flot frokoststed 

 Flere dyre fjeldstationer 

 Vi skabte et lortebjerg, hvor næsten alle sked 

 
Dag 4 

 Blev nødt til at betale for campingplads = øv 

 Derefter bombede vi deres toilet 

 Hilste på søde ældre mennesker 



 Turens første vadning 

 Mere eller mindre flat terræn 

 Næsehornsklippe 

 Stor bro, lidt skræmmende 

 Sov på en klippe 

 
Dag 5 

 Meget lang dag 

 Vi mødte andre danskere, de var desværre grønne 

 Rigtig mange løbere løb imod os 

 Nuttet vulkan Tutti 

 Regn = øv 

 Jonas havde den længste skidetur nogensinde! 

 Dyb vadning, folk smed bukserne 

 Valdemar havde vendt sine underbukser forkert 

 Tobias A mistede sin croc i floden (RIP)  

 Alle var ret flade bortset fra Emil og Lukas selvfølgelig 

 Rigtige toiletter på campingpladsen, man kunne høre hvad de andre lavede på toilettet.... 

 Nogle spillede varulv og røvhul for at holde Linea, der var blevet syg, ved selvskab 

 
Dag 6 

 Velfortjent hviledag 

 Emil syg med opkast 

 Linea, Martine og Laura T var syge og sov hele dagen 

 Dejlige rigtige toiletter 

 Dyre bademuligheder 

 Vi blev i teltene og lavede ingenting det meste af dagen. 

 
Dag 7 

 Dum stigning til start 

 Heldigvis havde alle ny energi fra hviledagen 

 Hotspots med æggelugt 

 Linea, Ditte, Martine og Laura T tog fortroppen noget af vejen mens de skrålede underlige 
sange.  

 Heldigvis ingen vadninger 

 Lånte toiletter i Hraftinusker, de var lidt klamme 

 Sidste nat på fjeldet 

 Lucas og Emil gjorde noget dumt så Jakob blev sur 

 Gået lidt længere end forventet 
 

Dag 8 
 Ditte skulle op og tisse om natten for tredje gang på turen = træls 



 Vind om morgenen, teltene var ved at blæse væk da vi slog dem sammen 

 Kort vandretur, tidlig fremme 

 Mere æggelugt 

 Lavasten  

 Valdemar fangirlede over sten 

 Dejlige varme kilder 

 Rigtige toiletter 

 Nogle tog et bad for første gang i 8 dage 

 Vi fik spist det sidste adventurefood 

 Opvaskeholdet sang på dansk om at vaske op og om, hvor meget de skulle skide. Indtil de 
opdagede at der sad danskere lige ved siden og og grinte af dem. 

 

Dag 9 
 Sent op, det var ret lækkert 

 Kedelig morgenmad 

 Ikke så meget at lave om morgenen 

 Martine faldt i snak med nogle fremmede, da hun badede i varme kilder 

 Spiste det sidste mad fra taskerne 

 Viiiiiiiildt lette tasker 

 Lang bustur i en bumlebus, som bare pløjede igennnem vandet 

 Næsten alle sov i bussen 

 Vi kørte videre til Jamboreen 

 Den var lille, men rigtig hyggelig 

 Alle spejderne spillede pokemon go 

 Manglende pløkker 

 SÅ. MANGE. FLUER!!! 

 Rigtig mad, mæt for første gang i lang tid. 

 En hollænder blev væk 

 Laura T, Linea, Ida og Ditte spillede røvhul med 4 grønne pigespejdere fra Århus, som også 
var på lejren 

 
Dag 10 

 Sov dejlig længe 

 Regn, ikke helt så mange fluer 

 Bumlebus mod Reykjavik 

 Party i bussen med god musik 

 Gik lidt rundt i Reykjavik og hyggede 

 Laura A købte en bog, som hun læste samme dag. 

 Afsted mod spejderhytte i Keflavik 

 Linea, Laura T, Martine og Ditte tegnede, Laura læste i sin bog 

 Vi indtog et stadion og lavede lidt parkour 

 God aftensmad 

 Sov inden døre for første gang på turen, uden hverken regn, kulde, vind eller fluer. 



 
Dag 11 

 Sov længe 

 Tog til Reykjavik 

 En del sov under filmen om vulkaner 

 Oplæseren i vulkanfilmen læspede 

 Rundt i Reykjavik: nogle spille arkadespil, andre brugte timer i en bogbutik, andre igen 
tumlede rundt på en legeplads 

 Linea og Laura T kunne ikke finde Tiger selvom de havde gået lige forbi den 

 Vi fik den lækreste aftensmad på restaurant om aftenen, selvom nogle skulle vente ret lang 
tid på deres kylling. 

 Mens første bushold gjorde rent i hytten, chillede det andet bushold i en kirke i Reykjavik 

 Sent i seng, fik omkring 4 timers søvn den nat 

 
Dag 12 

 Blev vækket kvart over tre om natten 

 Folk var nede over at vi skulle hjem 

 Vi måtte ikke sove/ligge ned i lufthavnen 

 Tobias havde mistet sit pas, heldigvis kom han med hjem alligevel 

 Nogle i Security var strengere end andre 

 Alle prøvede at sove i flyet, bortset fra Laura A igen 

 Ida havde ondt i halsen og hendes stemme gik i overgang 

 Trist farvel i lufthavnen 

 
 

 
 


