
Dagbók 3. Apríl 
Venjingarlega hjá HS í Íslandi 

Árla var um morgunin, sól tók fagurt at skína, HS snúðist av hotellinum út við leiðaranum 

sínum, latum oss svimja í tínum hyli blíði íslendingur. 

Klokkan 7.20 sótu allir svimjararnir klárir í teimum báðum mini-bussunum, klárir til ein 

nýggjan og harðan dag í Íslandi. 

Hesaferð gekk biltúrurin betri, og 

vit komu skjótt fram til 

svimjihøllina. Klokkan 8.00 varð 

lopið útí, og tann næsta venjingin 

í 50 metur hyli í Hafnarfyrði var 

byrjað. Tað skulu nógvar 

venjingar til at ein skal gerast 

vanur við 50 metur hyl, tí enn 

tóktist tað sum at hylurin ikki 

endaði. 

Eftir venjingina fóru summi heim, meðan fýra svimjarir vóru eftir, og fóru at royna 

fitnesssentrið. Heima á borðinum var borðreitt við breyði, viðskera, egg og skrúvum. Eftir 

morgunmatin var møguleiki hjá svimjarunum at slappa av í nakrar tímar, til klokkan 13.00, tá 

ið farið var til ein svimjihandil, og síðani ein lítlan túr í HagKaup. Svimjararnir skuldu taka 

svimjiklæðini vil til handils, tí tað var ikki komið heim aftur áðrenn venjing, ið var klokkan 

15.00. 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Óli, Sámal og Bjartur vaska køk  



Tann seinna venjingin var ógvuliga hørð, 

serliga tí at fólk vóru so óvon við at svimja 

harðar seriur í 50 metur hyli. Klokkan 

17.30 vóru bilarnir fullir, og á veg aftur á 

‘Hotel with a view’, har ið Óli enn einaferð 

hevði gjørt megnarverk í køkinum, við 

hakkibúffi, eplum, gularót og brúnari sós. 

Eftir døgurðan kundu svimjararnir gera 

sum teimum lysti, og sum dagin fyri hugdu 

nøkur í sjónvarp, nøkur fóru inn á telduna, meðan summi spældu spøl. 

Tað verður ikki leingi áðrenn tann fyrst sovnar, tí øll eru í spønum eftir tær báðar 

venjingarnar í dag, men øll eru glað fyri hesa møði, tí hetta er tí, at vit fara at venjingarlegu.  

Vit bíða spent eftir hvat, ið morgindagurin hevur at bjóða, góða nátt!    

 

 

Jassarnir á kamari 312: Trummas, Rognvald og Smartal 

Rættlisið: Annikan Pannikan 

 


