
   

   

   



   

   

   

Þú tekur þér heilsubótagöngu í Selskógi.   
 
Þú ferð tvo reiti áfram. 

Þú ákveður að þú viljir gera góðverk í 
samfélagi þínu og býðst til að fara á 
Dvalarheimili aldraðra einu sinni í viku og 
lesa, spjalla og spila við vistmenn. 
 
Þú ferð þrjá reiti áfram. 

Þú ferð í Samkaup Úrval að versla og sérð 
grátandi barn sem hefur týnt foreldrum 
sínum.  Þú aðstoðar barnið við að finna 
foreldra sína. 
 
Þú og keppinautur þinn á hægri hönd farið 
tvo reiti áfram. 

Það er sól og sumar og frábært veður á 
Fljótsdalshéraði.  Þú ákveður að nota daginn 
í að kíkja niður að Eyvindará og hoppa  af 
gömlu brúnni ásamt fjölda annarra  
ungmenna á svæðinu.   
 
Þú ferð áfram um einn reit. 
 

Þú sækir tónleika í Hallormsstaðaskógi á 
Ormsteiti. 
 
Þú ferð áfram um tvo reiti. 

Þú tekur þátt í ræðukeppni í skólanum þínum 
og kemst í úrslit.  Þú ákveður daginn fyrir 
lokakeppnina að gera allt sem þú getur til að 
sigra. Í stað þess að leggja meiri vinnu í 
ræðuna þína og undirbúning ferðu að 
skipuleggja hvernig þú getur truflað 
keppinauta þína.   
 
Þú situr hjá eina umferð og mátt ekki taka þátt 
í spurningum annarra spilamanna fyrr en röðin 
kemur aftur að þér. 

Þú færð þér sunnudagsrúnt með 
fjölskyldunni upp að Kárahnjúkum og 
svo fáið þið ykkur hressingu í 
Sænautaseli. 
 
Þú ferð áfram um tvo reiti. 
 

Þú ferð í tjaldið á Ormsteiti til að fá þér 
grillað hreindýrakjöt með samborgurum 
þínum.  Röðin er löng og þú hefur litla 
þolinmæði til að bíða og ákveður að ryðjast 
framfyrir gamla konu.   
 
Þú ferð tvo reiti aftur á bak. 

Þú ferð á Héraðsbókasafnið og nærð þér í 
áhugavert lesefni fyrir næstu daga.   
 
Þú ferð einn reit áfram og færð einnig auka 
fróðleiksspjald sem lesa á fyrir alla 
leikmenn.  
 



   

   

   



   

   

   

Þú ferð í göngu upp að Fardagafossi með 
félögum þínum einn góðan laugardag.  Þið 
hafið með ykkur nesti því þið ætlið að taka 
ykkur góðan tíma.  Þið stoppið við fossinn, 
labbið á bakvið hann og setjist svo fyrir utan 
og fáið ykkur nesti.  Að því loknu ákveðið þið 
að halda aftur heim en þið skiljið eftir ykkur 
rusl.   
 
Allir leikmenn fara tvo reiti aftur á bak.   

Þú ferð ásamt fjölskyldu þinni að Skriðuklaustri á 
myndlistasýningu þar sem verk listamanna á 
Héraði eru sýnd.  Að því loknu fáið þið ykkur 
hressingu á kaffihlaðborðinu á Klaustri.   
 
Þú ferð einn reit áfram og mátt velja einn 
mótspilara sem fer líka einn reit áfram.   

Þú ferð í skólaferðalag með skólanum þínum inn í 
Snæfell og þið gistið í Snæfellsskála.  Daginn eftir 
er gengið á Snæfellið en þú og nokkrir aðrir ákveðið 
að verða viðskila við hópinn og haldið aftur inn í 
skála.  Eftir smá tíma átta kennararnir sig á að þið 
eruð ekki með og fara að hafa áhyggjur og hefja leit 
að ykkur. Þeir finna ykkur að lokum í góðu yfirlæti í 
skálanum.   
 
Þú og sá sem situr þér á hægri hönd farið einn reit 
aftur á bak og sitjið hjá eina umferð og megið þá 
ekki taka þátt í neinu.   

Þú ferð í verslunarleiðangur í Bónus fyrir 
foreldra þína.  Það sem þú m.a. átt að kaupa 
er dós af grænum baunum.  Það vill svo til að 
þær eru á feikilega góðu tilboði núna og er 
raðað upp í píramíta í miðri búðinni.  Þú 
kemur þar að og tekur eina dós úr stæðunni, 
snýrð þér við og rekur innkaupakerruna þína í 
stæðuna svo hún hrynur og dósirnar fara um 
allt gólf. 
 
Þú ferð einn reit aftur á bak. 

Þú ferð á stuttmyndanámskeið í Vegahúsinu 
og gerir stuttmynd um félagslíf ungs fólks á 
Fljótsdalshéraði.  Þú leggur mikla vinnu í 
myndina og í lok námskeiðsins færu fyrstu 
verðlaun.  Þú gefur sveitastjórn 
Fljótsdalshéraðs eintak af myndinni og til að 
vekja áhuga og hugmyndir 
sveitastjórnarmanna.   
 

Þú átt að mæta á körfuboltaæfingu í 
íþróttahúsinu í Fellabæ en gleymir þér og mætir í 
húsið á Egilsstöðum.  Þegar þú kemur þangað 
áttar þú þig á mistökunum og kemur þér yfir í 
Fellabæ og mætir korteri of seint á æfingu.   
 
Þú ferð einn reit aftur á bak.   

 

Þú ert búin/n að nýta þér sundlaugina á 
Egilsstöðum vel undanfarið enda frítt í 
sund fyrir alla grunnskólanema á 
Fljótsdalshéraði.   
 
Þú ferð einn reit áfram.   

Þú ákveður að skella þér í sundlaugina 
eftir erfiða handboltaæfingu í 
íþróttahúsinu en áttar þig á því þegar þú 
kemur út að þú gleymdir að fara í 
sundfötin.   
 
Þú ferð tvo reiti aftur á bak. 

Þú ferð út að ganga með hundinn þinn 
einn góðan sunnudagsmorgun.  Þið eruð á 
gangi eftir Tjarnarbrautinni þegar 
hundurinn þinn stoppar skyndilega til að 
skíta.  Þú ert ekki með neinn poka til að 
hirða upp eftir hann þannig að þú skilur 
skítinn eftir. 
 
Þú ferð tvo reiti aftur á bak. 



   

   

   



   

   

   

Þú ferð í siglingu með Lagarfljótsorminum 
ásamt fjölskyldu þinni og er farið inn á 
Húsatanga þar sem er grillað.  Hákon 
Aðalsteinsson kemur og segir sannar og 
ósannar sögur við varðeld.  Þetta var hin 
besta ferð og ert þú afar ánægð/ur með 
daginn. 
 
Þú ferð einn reit áfram. 

Þú ferð í veiði í Selfljótinu og færð tvo 
sjóbirtinga.   
 
Þú ferð tvo reiti áfram. 
 

Þú ferð á Barkann, söngkeppni Menntaskólans 
á Egilsstöðum, með vinum þínum.  Þið sýnið 
keppendum vanvirðingu og púið á þá á meðan 
þeir flytja atriði sitt.  Að lokum eruð þið beðin 
um að yfirgefa salinn. 
 
Þið farið aftur um þrjá reiti. 

Þú skellir þér á harmonikkutónleika í 
Svartaskógi með ömmu þinni og afa.   

 
Þú ferð einn reit áfram. 

 

Þú  átt að mæta í morgunflug á 
Egilsstaðaflugvelli en sefur yfir þig.  Það er 
hringt í þig af vellinum og vélin hinkrar eftir þér 
stutta stund.   
 
Þú situr hjá eina umferð og mátt þá ekki taka þátt 
í neinu á meðan.   
 

Þú ferð með vinum þínum á pizzahlaðborð í 
Söluskálanum eftir skemmtilegan dag í 
Fjarðarheiði.   
 
Þú og keppandinn sem kominn er styst á veg 
farið áfram um tvo reiti. 

Þú ferð í gönguferð með vini þínum um 
trjásafnið í Hallormsstaðaskógi.  Þið skoðið 
safnið af áhuga og veltið fyrir ykkur 
trjátegundum og aldri þeirra.  Þið hafið með 
ykkur nesti og njótið náttúrunnar. 
 
Þú og vinur þinn á vinstri hönd farið áfram um 
einn reit. 
 

Þú og vinir þínir farið á tískusýningu í Afrek.  
Í hléi er boðið upp á skemmtiatriði og þú átt að 
sjá um það.  Dragðu eitt gleðispjald og leiktu 
það eftir. 

Þú átt pantaðan tíma í klippingu í Hárhöllinni 
en gleymir að mæta. 
 
Þú ferð aftur um einn reit. 


