
   

   

   



   

   

   

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  
Athugaðu að ekki má nota hljóð, benda á 
hlutinn eða skrifa neitt.  Mótspilarar þínir 

gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir frammistöðu 
og segir einkunin til um hversu marga reiti 

þú mátt fara áfram. 
 

Rjúpa 

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  
Athugaðu að ekki má nota hljóð, benda á 
hlutinn eða skrifa neitt.  Mótspilarar þínir 

gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir frammistöðu 
og segir einkunin til um hversu marga reiti þú 

mátt fara áfram. 
 

Hreindýr 

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  
Athugaðu að ekki má nota hljóð, benda á 
hlutinn eða skrifa neitt.  Mótspilarar þínir 

gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir frammistöðu 
og segir einkunin til um hversu marga reiti 

þú mátt fara áfram. 
 
 

Refur 

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  
Athugaðu að ekki má nota hljóð, benda á 
hlutinn eða skrifa neitt.  Mótspilarar 
þínir gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir 
frammistöðu og segir einkunin til um 
hversu marga reiti þú mátt fara áfram. 

 
 

Birkitré 

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  
Athugaðu að ekki má nota hljóð, benda á 
hlutinn eða skrifa neitt.  Mótspilarar þínir 

gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir frammistöðu 
og segir einkunin til um hversu marga reiti 

þú mátt fara áfram. 
 

Lerkitré 

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  
Athugaðu að ekki má nota hljóð, benda á 
hlutinn eða skrifa neitt.  Mótspilarar þínir 

gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir frammistöðu 
og segir einkunin til um hversu marga reiti þú 

mátt fara áfram. 
 

Bláklukka 

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  
Athugaðu að ekki má nota hljóð, benda á 
hlutinn eða skrifa neitt.  Mótspilarar þínir 

gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir frammistöðu 
og segir einkunin til um hversu marga reiti 

þú mátt fara áfram. 
 

Eyvindará 

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  
Athugaðu að ekki má nota hljóð, benda á 

hlutinn eða skrifa neitt.  Mótspilarar þínir gefa 
þér einkunn frá 1 – 3 eftir frammistöðu og 
segir einkunin til um hversu  marga reiti þú 

mátt fara áfram. 
 

Lagarfljótsormurinn  

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  
Athugaðu að ekki má nota hljóð, benda á 

hlutinn eða skrifa neitt.  Mótspilarar þínir gefa 
þér einkunn frá 1 – 3 eftir frammistöðu og 
segir einkunin til um hversu  marga reiti þú 

mátt fara áfram. 
 
 

Kýrnar á Egilsstöðum 



   

   

   



   

   

   

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  Athugaðu 
að ekki má nota hljóð, benda á hlutinn eða skrifa 
neitt.  Mótspilarar þínir gefa þér einkunn frá 1 – 3 
eftir frammistöðu og segir einkunin til um hversu 

marga reiti þú mátt fara áfram. 
 
 

Selskógur 

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  Athugaðu 
að ekki má nota hljóð, benda á hlutinn eða skrifa 
neitt.  Mótspilarar þínir gefa þér einkunn frá 1 – 
3 eftir frammistöðu og segir einkunin til um 

hversu marga reiti þú mátt fara áfram. 
 

Kárahnjúkavirkjun 

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  Athugaðu 
að ekki má nota hljóð, benda á hlutinn eða skrifa 
neitt.  Mótspilarar þínir gefa þér einkunn frá 1 – 
3 eftir frammistöðu og segir einkunin til um 

hversu marga reiti þú mátt fara áfram. 
 

Hallormsstaðaskógur 

 

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  
Athugaðu að ekki má nota hljóð, benda á 

hlutinn eða skrifa neitt.  Mótspilarar þínir gefa 
þér einkunn frá 1 – 3 eftir frammistöðu og segir 
einkunin til um hversu marga reiti þú mátt fara 

áfram. 
 

Lagarfljót 

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  Athugaðu að 
ekki má nota hljóð, benda á hlutinn eða skrifa neitt.  
Mótspilarar þínir gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir 

frammistöðu og segir einkunin til um hversu marga 
reiti þú mátt fara áfram. 

 
Fardagafoss 

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  Athugaðu 
að ekki má nota hljóð, benda á hlutinn eða skrifa 
neitt.  Mótspilarar þínir gefa þér einkunn frá 1 – 
3 eftir frammistöðu og segir einkunin til um 

hversu marga reiti þú mátt fara áfram. 
 

Sigmar Vilhjálmsson 

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  Athugaðu 
að ekki má nota hljóð, benda á hlutinn eða skrifa 
neitt.  Mótspilarar þínir gefa þér einkunn frá 1 – 
3 eftir frammistöðu og segir einkunin til um 

hversu marga reiti þú mátt fara áfram. 
 

Vilhjálmur Einarsson 

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  
Athugaðu að ekki má nota hljóð, benda á 

hlutinn eða skrifa neitt.  Mótspilarar þínir gefa 
þér einkunn frá 1 – 3 eftir frammistöðu og 
segir einkunin til um hversu  marga reiti þú 

mátt fara áfram. 
 

Hreinn Halldórsson 

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  Athugaðu 
að ekki má nota hljóð, benda á hlutinn eða skrifa 
neitt.  Mótspilarar þínir gefa þér einkunn frá 1 – 3 
eftir frammistöðu og segir einkunin til um hversu 

marga reiti þú mátt fara áfram. 
 
 

Auður Vala Gunnarsdóttir 



   

   

   



   

   

   

Leiktu feitletraða orðið hér að neðan.  Athugaðu 
að ekki má nota hljóð, benda á hlutinn eða skrifa 
neitt.  Mótspilarar þínir gefa þér einkunn frá 1 – 
3 eftir frammistöðu og segir einkunin til um 

hversu marga reiti þú mátt fara áfram. 
 

Viðar Örn Hafssteinsson 

 

Það er karaokekeppni í tjaldinu á 
Ormsteiti og þú ert ákveðinn í að sigra 
þá keppni.  Þú velur þér lag og flytur 

það fyrir mótspilara þína.  Þeir gefa þér 
einkunn frá 1 – 3 eftir frammistöðu og 
segir einkuninn til um hversu  marga 

reiti þú mátt fara áfram. 

Þú spilar mikilvægan fótboltaleik með Hetti gegn 
KR á Vilhjálmsvelli.  Þú leggur þig mikið fram í 
leiknum og skorar að lokum sigurmarkið með 
glæsilegum skalla.  Sýndu mótspilurum þínum 
hvernig þú framkvæmdir þennan glæsilega 
skalla.  Þeir gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir 

frammistöðu og segir einkuninn til um hversu 
marga reiti þú mátt fara áfram. 

Eiður Smári Guðjónssen kemur í heimsókn í Egilsstaði 
og ætlar að kenna ungum knattspyrnumönnum í Hetti 
nokkra góða takta.  Þú lætur þig auðvitað ekki vanta.  
Stattu nú upp og sýndu keppinautum þínum nokkra 
takta sem þú lærðir hjá Eiði Smára.  Mótspilarar þínir 
gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir frammistöðu og segir 

einkuninn til um hversu  marga reiti þú mátt fara áfram. 

Mennskælingahljómsveitin Mílanó er með 
tónleika í félagsmiðstöðinni Ný-ung og þú ferð 
ásamt vinum þínum.  Hljómsveitin stendur fyrir 
danskeppni á tónleikunum og þú tekur auðvitað 

þátt og sigrar.  Sýndu mótspilurum þínum 
sigurdansinn.  Þeir gefa þér einkunn frá 1 – 3 
eftir frammistöðu og segir einkuninn til um 

hversu marga reiti þú mátt fara áfram. 
 

Þú keppir í tölti á hestamannamóti á 
Stekkhólmum. Þú verður fyrir því óláni að detta af 

baki en sleppur til allra hamingju við meiðsl.  
Sýndu nú mótspilurum þínum hvernig þetta átti 
sér stað.  Þeir gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir 
frammistöðu og segir einkuninn til um hversu  

marga reiti þú mátt fara áfram. 

Magni Ásgeirsson fyrrum ME-ingur kemur í heimsókn 
á kunnulegar slóðir og verður með rokkstjörnunámskeið 

í Valaskjálf.  Þú lætur þetta tækifæri auðvitað ekki 
framhjá þér fara og skellir þér í Valaskjálf.  Veldu nú 
eitt lag sem þú æfðir hjá Magna og syngdu það fyrir 
mótspilara þína.  Þeir gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir 
frammistöðu og segir einkuninn til um hversu  marga 

reiti þú mátt fara áfram. 

Þú færð 3 mínútur til að semja ljóð um 
Lagarfljótsorminn og flytja það fyrir mótspilara 

þína. Þeir gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir 
frammistöðu og segir einkuninn til um hversu  

marga reiti þú mátt fara áfram. 

Þú ferð á borgarafund í Valaskjálf þar sem 
umfjöllunarefnið er afþreying á Fljótsdalshéraði.  Þar 
eru m.a. ræddar tillögur um bíóhús, keilusal og fleira 
en margir fundarmenn telja afþreyingu að þessu tagi 
óþarfa í sveitafélaginu og sjá ekki ástæðu til þess að 
bæta afþreyingu á neinn hátt.  Þú situr ekki á þínum 
skoðunum og stendur upp og segir þína skoðun á 

málinu.  Þú 1 mínútu til þess.  Farðu nú með þitt mál 
frammi fyrir mótspilurum þínum. Þeir gefa þér 
einkunn frá 1 – 3 eftir frammistöðu og segir 

einkuninn til um hversu  marga reiti þú mátt fara 
áfram. 



   

   

   



   

   

   

Þú ert sett/ur í nefnd fyrir næsta Ormsteiti og 
átt að aðstoða við að setja saman dagskrá fyrir 
hátíðina.  Þú ferð nú yfir tillögur þínar með 

mótspilurum þínum og hefur 1 mínútu til þess. 
Þeir gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir 

frammistöðu og segir einkuninn til um hversu  
marga reiti þú mátt fara áfram. 

Dagar myrkurs eru haldnir hátíðlegir á Austulandi í 
nóvember með fjölbreyttir dagská þar sem myrkrinu 
er fagnað og nýtt í leik og starfi.  Þú átt að semja 
nýja draugasögu sem á að gerast einhversstaðar á 
Fljótsdalshéraði.  Þú færð 1 mínútu til að undirbúa 

þig. Þeir gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir 
frammistöðu og segir einkuninn til um hversu  

marga reiti þú mátt fara áfram. 

Þú tekur þátt í hæfileikakeppni í Afrek og sigrar.  
Sýndu mótspilurum þínum hæfileikann þinn. Þeir 
gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir frammistöðu og 
segir einkuninn til um hversu  marga reiti þú 

mátt fara áfram. 

 

Þú tekur þátt í pönnukökukeppni Hússtjórnarskólans 
á Hallormsstað.  Þú sýnir auðvitað allar þínar bestu 
kúnstir og hendir pönnukökunum í loftið einni af 
annarri og grípur þær aftur á pönnuna.  Þér gengur 

afar vel og ert kannski að verða full örugg/ur með þig 
því í eitt skiptið þegar þú hendir pönnuköku af fullum 
krafti upp fer ekki betur en svo að þú færð hana beint 
í andlitið, dettur í gólfið og færð restina af deiginu 
þínu yfir þig.  Nú eru mótspilarar þínir forvitnir og 
vilja vita hvernig þetta átti sér stað og nú er þitt að 
sýna þeim það.  Þeir gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir 
frammistöðu og segir einkuninn til um hversu  marga 

reiti þú mátt fara áfram. 

Þú sigrar í grettukeppni sem haldin er í Atlavík á 
Ormsteiti og færð titilinn Grettuormur ársins.  
Sýndu mótspilurum þínum sigurgrettuna.  Þeir 
gefa þér einkunn frá 1 – 3 eftir frammistöðu og 
segir einkuninn til um hversu  marga reiti þú 

mátt fara áfram. 

 

Þú tekur þátt í uppistandskeppni á vegum 
nemendafélags Menntaskólans á Egilsstöðum 
og sigrar.  Farðu nú með atriðið þitt, en það 
tekur lágmark 30 sek.  Þú hefur 30 sekúndur 
til að undirbúa þig. Mótspilarar þínir gefa þér 
einkunn frá 1 -3 og segir einkuninn til um 
hversu  marga reiti þú mátt fara áfram. 

 

 

 



   

   

   








