HFH tar årsturen til nye høyder
Dette må nok sies å ha vært den ultimate tur, uavhengig om en ser på det som en lag tur eller
en vanlig familie ferie.
En tanke som har vært aktiv i lengre tid hos noen i styret ble tilslutt realisert. Vanligvis legger
HFH den årlige turen til siste helg i August, men denne gangen bar det av sted med Icelandair
til Island i 6 dager med 30 barn i variert alder, 27 foreldre og 2 tolker (totalt 59 stk).
Etter alt oppstyret rundt Island den siste tiden var nok forventningene til turen noe variert,
men ettersom dagene gikk kom det ene lovordet etter det andre fra deltakerne - en utrolig tur.
Island er helt spesiell på mange måter, men det er nok det som gjør den så inntresann.
Det er vanskelig å finne nok superlativer for den turen som ble gjennomført.
Planleggingen og gjennomføringen av turen må sies å ha vært så bra som det går an og
spesielt når en tenker på den store gruppen som reiste. Her bør de som har vært med å
arrangert turen (Rune, Birger, Lars Kåre og med Terje i spissen) ta til seg all den rosen som er
mulig.
Som alltid når HFH arrangerer noe er det barna som er i fokus og dette klarte de denne
gangen også, store som små holdt sammen under hele oppholdet. Der var en blanding av
døve, tunghørte og hørende barn og det var inspirerende å se at selv noen av de yngre hørende
barna hjalp de døve/tunghørte å være sikker på at de hadde fått med seg det som foregikk (i
forbindelse med lek, ballspill etc.). Hadde alle hatt denne omsorgen for hverandre hadde det
vært en fantastisk verden.
Turen ble en like stor opplevelse for alle i alle aldre. Det var lagt opptil felles aktiviteter på
dagstid og hvor vi hadde en egen buss tilgjengelig i hele perioden. Det ble ikke sovet mange
timene på turen siden det var lyst hele døgnet, de fleste sto opp før kl 0700 og de voksne var
nok ikke i seng før godt etter midnatt så en kan trygt si at en utnyttet tiden maksimalt.
De 4 første nettene overnattet vi på noen flotte hytter ca 1,5 time fra Reykjavik. Her var det to
store hytte tun og hvor det var en felleshytte i hvert tun hvor vi samlet oss til frokost/middag
som ble tilberedt av ett hyggelig personale. Den siste natten overnattet vi på hotell i utkanten
av Reykjavik.
I det ene hyttetunet var der en ”Heitur pottur” til hver hytte og i det andre tunet var der tre
felles. Disse ble flittig brukt, både av store og små, til alle døgnets tider. Utrolig at en har så
mye varmt vann fra jordens indre at en slipper å bruke klor eller andre kjemiske stoffer i
vannet for å holde vekk bakterier, men la det sirkulere inn og ut av stampene hele tiden.
Etter fem fantastiske dager med sightseeing på Island med det som MÅ være Islands beste
guide, "Batti", sitter en igjen med en mengde gode opplevelser og minner. Batti var med og
sørget for at vi hadde det bra uansett om vi var på hyttetunet, spiste middag eller var på
sightseeing. Selv om turen og utfluktene var bestemt på forhånd gjorde guiden sitt beste for at
vi skulle få maksimalt ut av turen. Dette gjorde han ved å endre på ruten underveis, stoppet
ved ikke planlagte steder og tilpasset alt til gruppen sitt beste.
Tiltross for at alt var nesten vare stein på Island hadde de klart å finne nok plass til over 85
golf baner. Antar hver turist må ha hatt med seg noen kvadrat med gress
Nedenfor er turen beskrevet litt mer i detalj dag for dag

Tirsdag 29 juni:
Avreise fra Flesland kl 1300
Ankomst Reykjavik ca kl 1530
Fra Reykjavik bar det av sted mot Minniborgir med ett stopp på ett handlesenter slik at en
fikk kjøpt det viktigste med seg av snop, brus….Fra butikken gikk ferden videre til
Minniborgir hvor en finner noen fantastiske hyttetun.

Utpå kvelden ble det spist middag og etter det underholdt barna seg selv med forskjellige
aktiviteter (”Heitur Pottur”, fotball, prating etc)

Onsdag 30 juni:
Uthvilt og tidlig opp - klar til første dag med sightseeing til ”The golden circle”
Her bar det av gårde i egen buss til første stopp som ble Gullfoss, dette var helt utrolig, ingen
fjell, men så delte landskapet seg i to og her dukket det opp en enorm foss. Her gikk vi helt
ned til fossen.

Etter å ha tatt noen hundre bilder klatret vi mer eller mindre opp igjen til en kaffe på toppen
hvor vi fikk en fantastisk suppe laget på Islandsk sau.
Etter en lenger lunsj bar det av sted til stedet Geysir. De fleste hadde trodde nok at Island var
fylt med Geysirer men det var langt fra sannheten. Dette stedet har satt ett felles navn på alle
sprutende vannkilder i verden. Selv vannet som lå stille og uskyldig rundt på området holdt ca
100 grader så her var det best å ikke stikke stortå ut i. Strukkur som en ser nedenfor hadde
utbrudd ca hvert 4,5 minutt og da sprutet den sikkert 30m til værs.

Nå er det 'Strukkur' som har tatt over forestillingen - den gamle 'Geysir' har hvilepause.

Det gamle 'geysir' krateret, det damper fremdeles, men det kommer ikke utbrudd derfra lengre.

En liten varm gryte, den bobler og koker, men har ingen utbrudd.
Som skiltet viser, kalles den 'Lille geysir'.

En geysir er en varm kilde som periodisk kommer i utbrudd og sender en søyle av vann og damp opp i
luften. Fenomenet er oppkalt etter geysiren Geysir på Island. Ordet betyr «gøyse», «strømme» eller
«sprute» på islandsk.
Geysirer er sjeldne og krever en kombinasjon av geologi og klima som bare eksisterer noen få steder
på jorden. Det er seks store geysirområder i verden: Island, Yellowstone nasjonalpark i USA, Taupo
Volcanic Zone på New Zealand, Kamtjatka i Russland, El Tatio i Chile og Umnak Island i Alaska.
Tidligere fantes det varme kilder ytterligere to steder i Nevada, kalt Beowawe og Steamboat Springs,
men disse opphørte i 1980-årene da et nærliggende geotermisk kraftverk reduserte temperaturen og
senket grunnvannsspeilet.
Det finnes flere enkeltstående geysirer rundt om i verden, både i California, Peru, Bolivia, Mexico,
Dominica, Asorene, Kenya og Japan, men ingen andre større klynger av geysirer.

Herfra bar det av sted til Thingvellir som skrives som Þingvellir på Islandsk

Þingvellir nasjonalpark (også Thingvellir eller Tingvalla) er en nasjonalpark på Island, og opptatt
på UNESCOs verdensarvliste. Nasjonalparken ligger inntil Islands største sjø, Þingvallavatn, og
Þingvellir betraktes som det stedet hvor islendingene holdt sitt første landsting. Tinget fungerte også
som domstol.

Þingvellir nasjonalpark (også Thingvellir eller Tingvalla) er en nasjonalpark som har vært et fredet
område siden 1930. Thingvellir er et av de få stedene hvor man kan se spredningen av den
eur0pesiske og nordamerikanske kontinentalplaten på land. Her vokser Island bokstavelig talt på
midten med ca 2,5 cm pr år (dvs Europa og Amerika glir lenger og lenger vekk fra hverandre) Dette
har ført til et spesielt landskap med dramatiske bratte vegger i en ellers flat slette. I tillegg til sin
geologiske særegenhet har plassen historisk betydning.
Nasjonal parken ligger inntil Islands største sjø Þingvallavatn og Þingvellir betraktes som det stedet
hvor islendingene holdt sitt første landsting. Tinget fungerte også som domstol.

Tilslutt på dagen tok ble det en lengre kjøretur lang innover i ingenmannsland før en kom til
Nesjavellir kraftverk
Nesjavellir kraftverk er et geotermisk kraftverk på Island. Det befinner seg 177 moh. i den sørvestre
del av landet, nær Þingvellir og vulkanen Hengill.
Planer for å utnytte Nesjavellir-området for geotermisk energi og vannoppvarming ble unnfanget i
1947. Flere borehull ble boret for å evaluere områdets potensial for kraftproduksjon. Forskning
fortsatte fra 1965 til 1986. I 1987 startet konstruksjonen av anlegget, og grunnsteinen ble lagt ned i
1990.
Stasjonen produserer om lag 120 megawatt (MW) elektrisk energi og leverer rundt 1800 liter (300
MW) varmtvann per sekund som distribueres som fjernvarme til Reykjavík ca. 25 kilometer lenger
vest. Fram til 2007/08 var det Islands største geotermiske kraftverk, da Hellisheiði kraftverk økte
produksjonen fra 90 MW til 213 MW.

Etterpå bar det rett tilbake til Minniborgir til en velfortjent pause etter dagens severdigheter.
Om kvelden stilte personalet som laget mat med grillmat grillet på tunet, her var der mer mat
enn en klarte å spise.

Torsdag 1 juli:
Denne dagen våknet vi til vestlandsvær, men det stoppet oss ikke i å ta en tur oppi ”Heittur
pottur” før frokost, tiltross for kuling og regn. Denne dagen var det tid for shopping i
Reykjavik. Heldigvis ble været bedre utover dagen og temperaturen kom tilbake. Etter mange
timer med shopping og hendene fulle var det på tide å reise tilbake til Minniborgir. En del
gode tilbud noen steder men ellers var prisen nokså like som her hjemme.
Mer Heittur Pottur for de fleste utpå kvelden før det roet seg utpå morgen kvisten (kanskje litt
lite søvn når tenker på det som skulle skje dagen etter)

Fredag 2 juli:
Så kom dagen de fleste hadde sett frem til (ikke minst guttene i alle aldre). Etter frokost ventet
det 5 arctic truck’s på oss. Dette var vel det en kan kalle monster trucks. Etter å ha fordelt ca
11 stk i hver bil bar det av sted til nye ukjente steder.

Det tok ikke lang tid før vi svingte av hovedveien og kom innpå noe som en vanligvis ikke
forbinder med vei. Først var det ut med en god del av luften av dekkene før det bar oppover
fjellsidene.
Det som kunne kalles en kjerrevei forsvant fort og videre var det egentlig kun vei for biler
med monster dekker. Underveis stoppet en forskjellige steder. Hadde en ikke vært med i
bilene hadde en nok ikke trodd det var mulig å komme seg frem de stedene som vi gjorde.
Mottoet til sjåførene var som følger ”kan du ikke kjøre der så ikke prøv å gå der heller”

En annerledes måte å vaske bilen på!

Til tider hadde en følelsen av å være på månen

Det var nok mange som krysset fingrene for at motoren ikke stoppet, ikke akkurat det
kjekkeste stedet å måtte ut å skubbe

Vålerenga supportere finner en jaggu overalt (bor i Bergen burde skjemmes)

Vi kjørte helt bort til isbreen Langjøkull men pga regn dagen før var det for glatt å kjøre oppå
selve isbreen uten piggdekk
Etter ca 7 timer med opplevelse som aldri vil bli glemt var vi tilbake til Minniborgir.
Denne kvelden ble det KFC til middag, noe barna satte stor pris på
På turen i løpet av uken stoppet en ved ett kjempekrater og som ingen kunne forklare hvordan
hadde oppstått. Imponerende syn (mye større enn det bilde viser)

Lørdag 3 juli:
Da var den siste frokosten ved Minniborgir ferdig og det var på tide å sette turen mot
Reykjavik, men først ble det noen timer med sightseeing i ett fasinerende terreng samt innom
noen små bygder før en var fremme ved den verdensberømte ”Blå Lagune”

Ett av første synene som møter deg ved ankomst Keflávik flyplass er av en stor, turkisblå,
dampende innsjø, med hvit strandkant, sorte klipper og svoveldamp som stiger opp fra vannet
på alle kanter.
Denne dampende og svovelstinkende innsjøen med det klingende navnet Den Blå Lagune er
Islands største turistattraksjon. Hit kommer folk fra fjern og nær for å bade i det meget
helsebringende og mineralholdige vannet, som holder nærmere 40 garder. Vannet i lagunen
sies å ha en meget god effekt mot psoriasis. Du merker faktisk hvordan vannet gjør både
huden og håret ditt mykere allerede etter noen minutter, og en halv times bading er nok til at
huden og håret forblir mykt i en uke fremover. Det ble også sagt at en fikk ett mye yngre
utseende ved å bade her så en del av oss fant ut at det ikke var bra av å være der for lenge da
en ellers kunne risikere å komme tilbake til Norge som en ungdom og ikke bli gjenkjent
Innsjøen består av en blanding av saltvann og varmt kildevann, og temperaturen varierer litt
etter dybde og avstand fra vanntilførsel. Til forskjell fra andre typiske kildebad og termalbad
med begrenset plass og liten mulighet til å bevege på seg, er Den Blå Lagune en stor innsjø
hvor du kan svømme mellom sorte lavaklipper eller dykke ned i det grumsete svovelvannet.

I utgangspunktet var det kun ansiktet som skulle behandles men noen mente de trengte en hel
kropps forvandling

Etter noen flotte timer i den Blå Lagune var det på tide å sjekke inn på hotellet i Reykjavik

Søndag 4 juli:
Klokken 0400 måtte vi opp for å rekke flyet tilbake, litt vel tidlig vil nok de fleste si men
stemningen var god tross alt. En rask frokost bar det av gårde til flyplassen.Tror nok det ble
en rolig ettermiddag hos de fleste etter en hektisk men opplevelsesrik uke
Til vanlig er ikke reportasje skrivning noe en ønsker å gjøre men etter en slik tur var det
faktisk veldig kjekt å ta på seg denne oppgaven, spesielt når en tenker på hva en hadde
opplevd disse 5 dagene. En helt spesiell opplevelse utenom det vanlige.
En god del av æren for en vellykket tur skal nok guiden ”Batti” og sitt mannskap ha.
Ikke engang i den Blå Lagune slapp Batti oss av synet

Det var ICETOUR.no som sydde sammen pakken for HFH

NB!
Se også alle de andre bildene på hjemmesiden under ”Billedgalleri”

Takker for en flott tur
Hilsen en fornøyd reportasjeskriver

Olav

