
Dagbók 2. Apríl 
Venjingarlega hjá HS í Íslandi 

Tað var sjálvsagt at teir 12 svimjararnir vóru spentir at koma avstað, tá ið tað nærkaðist 2. 

Apríl, tí tá var tað meira enn eitt ár liði, síðani HS hevði verið uttanlands á venjingarlegu.  

Klokkan 11.00 bjóðaði Janus Rein, flogskipari, øllum ferðandi vælkomnum og síðani var 

farið á flog. Tá ið vit lendu í Íslandi bíðaðu vit á flogvøllinum í ein tíma, ímeðan leiðararnir 

funnu tveir leigubilar. 

Vit komu fram á ‘Hotel with a view’ umleið klokkan 13.00, og tað var heilt ótrúligt, nógv 

flottari enn myndirnar. Viðvíkjandi navnið ‘Hotel with a view’ so hava øll kømrini útsýni, 

men tað er SERA ymiskt hvat útsýnið er av, sí mynd 1. 

Tá ið øll vóru komin uppá pláss inni á 

kømrunum, varð matpakkin etin, tí longu 

klokkan 15.00 skuldi vit hava okkara 

fyrstu venjing. 

Eftir ein knortlutan biltúr gjøgnum 

miðbýin í Reykjavík, vóru vit í 

svimjihøllini í Hafnarfyrði. Tað var ein 

ógvuliga snotulig svimjihøll, við 50 metur 

hyli, heitum pottum, vatnrutsjibana og 

fitnesssentri uppi á. Fyri onkran var tað sera løgið at svimja í 50 metur bana, tí at tað tyktist 

sum ein longd ongantíð endaði. Eftir programmið vóru øll samd um, at hetta fóru at vera 10 

spennandi og strævnir venjingardagar. 

Mynd 1: Útsýni frá kamari 312 (Trummas, Rognvald og Bartal)  



Eftir ein lítlan túr í teimum heitu pottunum, varð farið heim aftur. Heima hevði Óli 

Gardshodn gjørt lekkra karry-kyllingagrýtu við rísi, tað var ein rimmar máltíð at fáa eftir eina 

langa venjing. Síðani kundu vit gera sum okkum lysti, til tað var songartíð. Flest fóru inn á 

kømrini, at spæla kort, hyggja eftir sjónvarpi og summi fóru at spáka sær ein túr. Men tað var 

ikki leingi áðrenn øll valdu at leggja seg, tí tá vóru tey móð av allari ferðingini og venjingini. 

Í morgin verður enn ein harður venjingardagur, YES! 

 

Jassarnir á kamari 312: Trummas, Rognvald og Smartal 

Rættlisið: Annikan Pannikan 


