
 
 

Leiðbeiningar fyrir ratleikinn  
 
Velkomin í skemmtilegan leik. 
Hægt er að velja tvær leiðir, stutta leið sem hentar öllum og svo lengri leið sem kostar töluverða 
göngu.  Tvær gerðir af vísbendingum eru á spjöldunum.  Annars vegar vísbendingar þar sem þarf 
að notast við kort af Blönduósbæ og hins vegar vísbendingar þar sem ekki þarf að styðjast við 
kortið.   
 

Styttra Fróðleiksflakk 

Styttri leiðin er eingöngu austanmegin við ána og er um 3 km.   
 
Byrjun 
Leikurinn hefst við N1-Skálann þar sem tekið er upp gult spjald og 1.vísbendingin lesin upp.  
Þegar þið hafið fundið staðinn er gula spjaldinu snúið við og þar er að finna verkefni sem 
hópurinn þarf að leysa.   
Í pokanum er einnig að finna bleikt spjald sem inniheldur fróðleik um staðinn sem og lausn á 
spurningunum neðst á gula spjaldinu.   Svona gengur þetta koll af kolli þangað til lokaáfanga er 
náð.   
 
Lausnarorð 
Neðst á verkefnaspjöldunum er stafur og þegar síðasta viðkomustað er náð á að raða stöfunum í 
rétt lausnarorð.  Þegar því er lokið afhendir hópurinn lausnarorðið í afgreiðslu N1-Skálans og 
allir fá lítinn ís að launum.   
 

Lengra Fróðleiksflakk 

Þeir sem vilja fara í lengri leikinn eiga að sleppa vísbendingu.8 og fara beint í vísbendingu 9.  
Lengri leikurinn gengur út á það sama og sá styttri en er töluvert erfiðari, það er meiri ganga og 
erfiðari vísbendingar.  Leiðin er um 7 km. 
 
Lausnarorð og vísubotn 
Á verkefnaspjöldum frá nr.1-8 eru stafir sem eiga að mynda lausnarorð.  Hópurinn á að sleppa 
vísbendingu 8 og fara beint frá áfangastað 7 yfir á. 9.   
Á síðasta verkefnaspjaldi er að finna tvo fyrriparta af vísum.  Hópurinn á að botna vísurnar og 
skila lausnarorði og vísum í afgreiðslu N1-Skálans.  Allir fá lítinn ís fyrir rétt lausnarorð og 
vísurnar verða settar í pott sem dregið verður úr einu sinni í mánuði frá júní – ágúst.  Skemmtileg 
verðlaun eru í boði.  Haft verður samband við vinningshafa símleiðis.  Ekki gleyma að láta nöfn 
og símanúmer fylgja með á svarblaðinu. 
 

Öryggi 
Það er ákaflega mikilvægt að fara varlega og þátttakendum er bent á að hafa eftirfarandi í huga: 

� Þar sem leikurinn gengur út á samvinnu er mikilvægt að halda hópinn. 
� Gæta þarf fyllstu varúðar þegar farið er yfir umferðargötu og fylgja almennum 

 umferðarreglum. 
� Ekki fara nálægt ánni eða sjónum án þess að fullorðinn aðili fylgist með. 


