Ferðadagbók hjá kastarum á venjingarlegu í Växjö 20.-27. jan. 2008
Sunnudagur 20. januar
Randi og Heri fóru við bussi vestur á flogvøllin, men Rógvi hevði brúk fyri eyka svøvni, so hann
koyrdi sjálvur. Vóru seinkað úr Føroyum, so ivi var um, um vit náddu tokið, ið fór beinleiðis til
Växjö. Vit vóru taktisk og sendu Randi at keypa billettir, meðan restin bíðaði eftir viðførinum.
Kláraðu tokið, men sunnudag eru nógv ferðandi, so vit máttu klára okkum við standiplássum til
Malmö og so keypa ferðaseðil víðari til
Växjö. Alt gekk gott, og bilur og billykil
bíðaðu okkum á jarnbreytarstøðini Randi hevði gjørt avtalu við Patrik hjá
Avis
um
hetta.
Keyptu
inn
neyðsynjarvørur á Statoilstøðini á veg út
á
vallaraheimið
(mynd),
har
kamarslyklarnir lógu til heintanar í eini
boks á trappuni. Ingela kom á vitjan við
lussebollum (rosinubollar, ið verða
bakaðir til Lusiuhald) og fekk ein
drekkamunn. Vit avtalaðu at møta kl. 10
í morgin í Tipshøllini. Gott at sleppa at
sova…
Randi skrivar dagbók, meðan Rógvi slappar av

Mánadagur 21. januar
Gekk sum smurt at finna aftur á staðið (vit satsaðu upp á at klára okkum uttan kort – bara fyri at
reypa!). Vandu ein tíma, - Heri tók diskos, Randi sleggju og Rógvi stuðulsøvilsi. Vit heilsaðu upp á
Henrik Larsson, ið er á svenska landsliðnum í tíggjukampi, men vit kenna hann frá Oyggjaleikum,
har hann umboðar Gotland. Vit heilsaðu eisini upp á Magnus (spjót), Daniel (sleggja) og Jónas
(kastivenjarin), ið vit komu at kenna í fjør, tá vit vóru her. Fóru yvir í Samarkand at eta og keypa
inn – hesa ferð keyptu vit ríkiligt, so okkum bara nýtist ískoyti restina av vikuni.
Vit høvdu avtalað at venja við Jónasi kl. 14, so vit hitaðu upp kl. 13.30 og vóru klár, tá hann kom.
Jónas kom, sá og gav gullkorn, hóast tvær ymiskar kastigreinar vóru at meta um og taka støðu til –
Heri koyrdi sleggju (mynd), og Randi og
Rógvi vandu spjót og stuðulsøvilsi.
Endaðu í felag við einum bóltpassi. Jónas
tosaði um eina kastikapping í summar, har
vit møguliga skuldu fáa eina innbjóðing –
Bottnaryd kastkarneval. Tað ljóðaði
superspennandi, tí hon snúði seg bara um
kast - kast frá elitu til breidd, so umframt
at royna seg móti javnlíkum (ið vit heldur
ikki fáa høvi til heima í Føroyum), so er
íblástur at heinta frá heimsstjørnunum.
Vónandi spyrst okkurt burtur úr hesum …
Heim at gera døgurða og endaðu kvøldið
við drekkamunni og minnisspæli. Øll
vunnu eina ferð, men Randi pástóð, at hon
Heri kastar hamarkast
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gjørdist sigursharri við størsta muninum 14 móti 8-8.
Týsdagur 22. januar
Ótu morgunmat og inn til Växjö at byrja venjing kl. 10. Vandu ein tíma. Heri tók diskos (mynd) og
hini bæði tóku eitt lætt spjótpass. Eftir tað fóru vit yvir á
Samarkand at fáa okkum kaffimunn og kaku. Keyptu mjólk og
ymiskt annað. Út á vallaraheimið at eta matpakka!? (sindur løgið,
men soleiðis varð tað bara í dag, tí Jónas hevði ikki stundir at venja
okkum fyrr enn kl. 16.30). Slangaðu okkum til kl. 15.30, tá vit fóru
inn aftur at venja. Vóru klár sum avtalað, og serliga Randi og Heri
fingu nakað burturúr,
tí Jónas fylgdi teirra
sleggjupassið og vísti
á nøkur ting at hugsa
um og arbeiða víðari
Heri venur diskuskast
við. Út á vallaraheimið at eta nátturða, - Heri koyrdi ein umveg (les:
viltist), og Rógvi mátti líka leggja botn í við pylsu á
Statoil – faktiskt mungaði hann ikki so nógv eftir
pylsu, - tað var sinoppurin, sum var so góður, segði
hann ;-)
Rógvi og Randi spæla yatzy
Endaðu dagin við práti, drekkamunni og yatzy (mynd)
Mikudagur 23. januar
Skuldu fáa boð frá Jónasi um venjing, men einki sms kom, so vit gjørdu sum vanligt: ótu
morgunmat (Heri hevði kókað bleyttkókað egg ☺) og fóru inn í høllina kl. 10. Møttu Jónasi, ið var
farin til verka við venjing, avtalaðu spjótpass kl. 12 í fantastisku Tipshøllini. Heri fór at venja, og
Randi og Rógvi (R&R) fóru út á vallaraheimið eftir píkaskónum hjá Rógva (Randi koyrdi, og
Rógvi tordi at koyra við). Komin út á
vallaraheimið fann Rógvi útav, at hann
hevði gloymt lykilin eftir, men
sjarmerandi sum hann er, fekk hann eina
av damunum at lata upp, so hann fekk
skógvar og lagt søguliga medisinbóltin,
sum Randi hevur fingið frá Ingelu (sum
u-landshjálp) inn á kamarið hjá henni
(Rógvi er eitt skinn ☺). Inn aftur í
høllina (mynd) og eitt gott pass við
Jónasi, har hann staðfesti framgongd hjá
báðum. Rógvi skuldi seta bringuna meir
fram og hyggja upp, tá hann kastaði, og
Randi skuldi accelerera og hugsa Rógvi kastar spjót, meðan Jonas (venjarin) hyggur
“frameftir” í sínum kasti. Super
gullkorn! Ótu á matstovuni í Tipshøllini, fóru í býin at orðna tokferðina sunnudagin (einki við at
risikera at standa uttan pláss) og so aftur at venja kl. 16. Randi og Heri tóku sleggju, meðan Rógvi
strekti og hugdi eftir rennarum (les: konufólki). Góður venjingardagur! Ingela bjóðaði heim til sín í
annaðkvøld til smörgåsar og EM-dyst (Svøríki-Týskland). Gleða okkum. Fóru heim at eta og slappa
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av. Fingu um endan av handbóltinum millum Svøríki og Spania, har Svøríki vann við einum máli,
skorað í síðsta sekundi. Bra Sverige!!!
Hósdagur 24. januar
Upp at eta kl. 8.30, so vit vóru klár at venja kl. 10. Heri koyrdi eitt diskospass og R&R eitt spjótpass
við denti á bólt og smidleika. Liðug knapt 11.30, í Samarkand at keypa og út á vallaraheimið at eta
og hvíla okkum til næsta Jónas-pass kl. 16. Randi keypti óført inn av Fisherman’s Friend og alskyns
hálsbommi og gramdi seg um krím (vil bara hava sjeikarnar báðar at taka synd í sær). R&R fingu
ein lúr, og Heri spældi telduspæl (vaksin, ha?). Vóru væl fyri kl. 15.30, tá vit hitaðu upp til næsta
pass. Jónas kom enn eina ferð við góðum ávísingum til Hera og Randi (mynd), ið tóku eitt
sleggjupass. Heri orkaði væl og fekk arbeitt
væl við ferð, kom fram eftir í kastinum og
hevði javnfjarar føtur. Randi orkaði ikki so
væl, samskipaði illa, men fekk at vita at byrja
gleivandi við gott og væl mjadnabreidd. Trýst
skuldi vera á vinstra beini, í startinum skuldi
høgra bein inn ímóti vinstra og høgra knæ
lyftast upp tætt fram við vinstra beini. “Jonas
er jätte bra och oerhört duktig!” Rógvi
kastaði spjót í sjálvdrátti. Strektu eftir venjing
og hildu okkum hava góða tíð, so vit løgdu
botn í á McD, áðrenn vit fóru til Ingelu
klokkan sjey (Rógvi át 5 hamburgarar og 2
Randi kastar hamar
ostaburgarar, so hann livir upp til
kastaramýtuna um, at har er eingin botnur). Á McD vórðu vit upp á ein máta tikin innanfyri, tí vit
møttu Jónasi (hann skuldi ikki síggja okkum eta “junk”), men vit fingu eitt gott prát, m.a. um
venjingarmongd, Bush og ES. Á veg heim fantaseraðu vit um kastistevnu, tá Útgarðar verða tiknir í
brúk (navnið á nýggju frælsaleikvøllunum er ikki avgjørt enn, men vit halda hatta vera so gott, at vit
brúka tað bara og vóna, tað vinnur frama). Øll í brúsu og so til Ingelu. Eitt super-suverent kvøld, har
hon og maðurin, Hasse, sýndu allan blíðskap, meðan vit hugdu eftir Svø-Tý (29-31). Ingela beyð
okkum til venjingar kl. 8.30 við egnum íðkarum og studentsíðkarum, har hon serliga koyrdi stev,
samskipan, javnvág og bul. Heim kl. 22.30. Glað og væl nøgd ☺
(vit eru móð, kroppur og heili samstarva ikki væl, men nokk so keðiligt, at dagarnir næstan eru taldir, tí
her er so super at venja)

Fríggjadagur 25. januar
Upp at venja tíðliga við Ingelusa liðið.
Heri slapp ikki upp í part . Hitaðu upp
við kurvabólti, og hóast Rógvi helt tær
svensku vera fittar, so tók hann bara í og
taklaði Randi. Venjingin var stuttlig og
avbjóðandi (mynd), og vit vóru samd
um, at hasum fóru vit arbeiða víðari við
heima. Eisini fingu vit hugskot til
bragdarbørnini. Eftir R&R-venjing tók
Heri eitt pass, meðan tey tóku sær av
løttum (les: Rógvi hugdi eftir…yes! Rætt
gitt: ‘svenska tjejer’). Høvdu góða tíð og
Randi og Rógvi fingu roynt seg saman við íðkarunum hjá Ingelu
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fóru í Samarkand at fáa okkum ein kaffimunn, áðrenn vit fóru á valllaraheimið at eta og hvíla
okkum til næsta pass (Randi er blivin so asosial, síðan hon fekk fatur í Larsson (Stieg Larsson). Hon
fer á kamarið alt fyri eitt). Kl. 15 vendu vit nøsina inn aftur móti býnum og vandu til umleið kl. 17.
Fóru heim at snáka okkum, áðrenn vit skuldu eftir Ingelu og út at eta við henni og Jónasi á
Elitestadshotellet. Maturin smakkaði væl, og Rógvi og Heri vístu seg sum reiðiligar kastarar og
fingu fulla tríggja rætta matskrá. Rógvi sjokkeraði tænaran við at bíleggja bláberjatertu og ís, eta
ísin og siga, at hann ikki át kaku! Eitt hugnaligt kvøld, har Jónas fortaldi góðar og fekk Ingelu at
siga nakrar skemtisøgur eisini. Tá vit fóru heim, koyrdi Randi, meðan Ingela vísti veg. Tað var nokk
so stuttligt, tí hon skilti ikki “til vinstru” fyrr enn øll í bilinum róptu “hina vinstru”, og SO droppaði
hon at fara til høgru. Løtu seinni komu vit til eina rundkoyring, og í henni stóð ein maður og
veittraði við endurskini (faktiskt var tað ein politimaður), og tá kom Randi í tankar um, at hon als
ikki hevði koyrikortið við (hevði annars altíð havt tað við, tá vit koyrdu). Allir menninir í bilinum at
leika í og smánervøsir, men Randi flenti bara (býtt) og gjørdi klárt at steðga, og so mitt í tí hálva
varð hon veittrað víðari, tí so nógvir bilar vóru longu tiknir til síðis. Hon er skitin úr einum
“lykkehjuli”! Og vit siga bara: Gott politiið ikki sá okkum løtu seinni! – ein vegbunga varð tikin við
stórari ferð, og Randi tørnaði bilin út í borðið. Rógvi tóktist flóvur og byrjaði at halda fyrilestur um
seyð, og at ein altíð skal koyra beint, men Randi tókist tornom og lítið fatandi (typiskt konufólk!).
Koyrdu Ingelu heim og søgdu henni farvæl, tí eftirsum hon skuldi til kapping í Malmö í
vikuskiftinum, síggja vit hana ikki aftur á hesum sinni. Hon gav okkum lyklarnar til teknikkhøllina,
so vit kundu venja í vikuskiftinum, og avtalan var, at vit koyrdu lykilin í postkassan, áðrenn vit
fóru.
Leygardagur 26. januar
Jollaðu okkum við at sova leingi – tað kom væl við, tí
kroppurin er nokk so ferdigur hjá okkum øllum. Ótu
morgunmat/frokost og fóru inn í býin. Randi og Heri
koyrdu sleggju, meðan Rógvi kastaði eitt sindur við bólti.
(myndir) Eftir venjing fóru vit at keypa inn til døgurða og
fóru á McD. Síðan deildu
vit okkum, so menninir
fóru at bowla og Randi á
savn. Randi skuldi á
Linné-savnið, men tað var
vekk, tá hon kom vegin
fram. Løgið, tí dagin fyri
Rógvi venur spjótkast
hevði Ingela víst á tað,
men hon var væl nøgd um at ganga runt 1½ tíma á
Smálandssavninum. Randi fór við bilinum og heintaði teir aftur kl.
17.30. Báðir smíltust og sóu so fegnir út, men tað var ikki, tí
bowliumstøðurnar vóru so góðar (faktiskt vóru kúlurnar í Føroyum
betri!), - nei, menninir høvdu sæð eina ljóshærda, og tað, at hon ikki
var so gomul sum Rógvi helt í fyrstu atløgu, bjargaði bowlitúrinum.
Hann helt, hon var “eldri”, tvs. okkurt um 35 ár (katastrofa!), men so
var hon bara okkurt um 20 kortini. Heim í brúsu og so at eta
Rógvi venur við medicin bóltið
døgurða. Randi og Heri planløgdu leysliga, hvat bragdarbørnini
skuldu gera í summar, tá venjingin verður uttandura. Seinni løgdu øll ætlanir um kastistevnuna í
summar. Endaðu dagin við ísi og kaffimunni.
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Sunnudagur 27. januar
Síðsti venjingardagur . Fóru upp kl. 7.30 og vóru inni til venjingar umleið 8.30. R&R tóku spjót
og bóltvenjing (myndir), meðan Heri vandi diskos,
men vit vóru øll nokk so moyr, so intensitetur og
samskipan vóru so sum so. Meeen, - tað at hugsavna
seg í slíkum eygablikkum kann dugna seinni… Fóru
út aftur á vallaraheimið, men avleveraðu fyrst lykilin
úti hjá Ingelu. Í brúsu og so at pakka. Heri tók “ulandshjálpina” (bóltin hjá Randi) í sína tasku, og
Randi ordiliga
fegin um at
fáa dýrgripin
heim.
Ótu
restir
av Randi og Rógvi venja við medicin bóltum
døgurðanum frá degnum fyri og fóru inn í býin. Parkeraðu
bilin sama stað, sum vit heintaðu hann og fóru á kaffihús, tí
vit høvdu so góða tíð. Avleveraðu lykilin á Pressbyrån á
jarnbreytarstøðini og fóru við tokinum kl. 14.12. Og restin av
ferðingini henda dagin er ein søga fyri seg: tokið varð
Randi kastar spjót
seinkað vegna illveður, ið hevði felt trø á sporini. Komin til
Malmö vóru vit meir enn ein tíma seinkað og máttu skifta
tok, sum vit annars ikki skuldu. Í Kastrup søgdu R&R Hera farvæl, tí hann skuldi til Noregs dagin
eftir í FÍF-ørindum fyri ungdómsítrótt. R&R fóru at kjekka inn og vóru í seinna lagi, men fingu at
vita, at flogfarið var ein tíma seinkað. Fínar
greiðir – so høvdu vit stundir at keypa og
sneyta, men seinkingin gjørdist massiv, tí
ferðin varð fyrst útsett til 21.30 og so kl. 23.
Mjørki í Vágum, og flogskiparin fór ein
eyka túr eystur aftur móti Nólsoynni, men
vit lendu í øllum góðum, hóast Randi helt, at
hann rendi gronina upp frá aftur, nett sum
hjólini nurtu breytina. R&R vóru
eftirhondini nokk so rotin og gleddu seg bara
at koma heim. Klokkan gekk til 2.30, tá vit
stóðu á Farstøðini og vórðu heintað av Óla í
rollsinum (so óruddiligur, at føturnar ikki
fingust á dúrkið, og pláss var akkurát fyri Rógvi kastar spjót
viðførinum!).
Móð, men glað og væl nøgd um eina gevandi viku, sum vónandi fer at síggjast aftur í várvenjingini
og lyfta kampformin í summar á hægri stig enn í fjør. Livst so spyrst…
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