Útivist á Laugarvatni
Ungmennabúðir UMFÍ

Í starfi Ungmennabúðanna á Laugarvatni
Erum við mikið úti  og því skiptir máli að undirbúa sig og hafa meðferðis réttan
útbúnað. Góður útbúnaður eykur vellíðan.

Hvað finnst nemendum um að vera úti?
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Mjög gaman og góð hreyfing
Hressandi og skemmtilegt
Mjög fínt en stundum verður manni mjög kalt
Bara gaman / Geggjað gaman
Vorum ekki nógu mikið úti
Fínt fyrir utan gönguferðirnar
Kalt en fínt – vel skipulögð og góð dagskrá
Gaman og öðruvísi
Mjög gaman en það var mjög kalt og
maður þarf að vera klæddur eftir veðri
Við höfðum gott af því, verðum þreytt og sofum vel
Góð tilbreyting
Gott að komast í sveitina og frá borginni
Mikil stemmning að vera úti
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Frískandi
Mjög gott, því við erum ekki nógu mikið úti heima
Yfirleit fínt, en ekki gaman í rigningu og roki
Mjög gaman, því unglingar eru ekki mikið úti
Gerir mann miklu hressari
Gaman, svo lengi sem maður klæði sig vel
Mikilvægt að læra að klæða sig og ef maður gerir það
er mjög fínt að vera úti
Gaman að vera í leikjum í náttúrunni
Fer eftir veðri
Gott í hófi
Fjölbreyttari dagskrá, höfðum miklu meira að gera hérna en
heima
• Útivistin bætti Laugar
• Ekki mikill chill tími
• Mjög gaman en mjög kalt

Í útivist á Laugarvatni upplifið þið m.a.:
Að vera virkur úti er útivist og það
erum við svo sannarlega í Ungmennabúðunum

Drauma teymið
Traustagöngu

Þrautabrautina

Útivist á Íslandi
• Réttur klæðnaður
• Réttir skór
• Réttur búnaður
(réttur búnaður er mismunandi eftir ferðum og árstíð)
• Láta vita hvert skal haldið, ekki vera einn
• Góða skapið er mikilvægt

Réttur fatnaður
• Innsta lag (síð nærföt)
•
•
•
•
•

Fellur þétt að líkamanum
Heldur raka frá líkamanum
Þægilegt
Heldur líkamanum hlýjum og þurrum
Ull er góð og skíðanærföt

• Miðlag

• Aðeins lausara á líkamanum
• draga raka frá líkamanum og flytja
hann í ysta lag klæðnaðar
• Flís, ull og ullarblanda- varast skal
bómul og gallabuxur

• Ysta lag (skeljar)

• Vind og vatnsheldar

• Kosturinn við lagskiptan klæðnað er
að auðvelt er að auka við eða fækka
fötum eins og þörf krefur.

Rýmið sem myndast á
milli fatnaðar er það
sem heldur m.a. á
ykkur hita. Því fleiri
þunnar flíkur en fáar
þykkar flíkur er betri
kostur

Réttir skór
• Ekki of litlir!
• Ekki alveg nýir, því þá eru þið ekki búin að ganga þá til.
• Tvennir sokkar – engin hælsæri (má vera nælonsokkur
næst húðinni)
• Ekki of þykka sokka- alls ekki hælasokka.
• Ef valdir eru of stórir skór getur komið brot neðst við ristina
sem kemur til með að nudda og særa fótinn.
• Stundum er betra að vera í góðum íþróttaskóm en
gönguskóm sem þið hafið aldrei gengið í.
• Varast skal að hafa „fínu skóna“ sína í útivist á Laugum

Upps...
• Ekki má gleyma að klippa táneglurnar
Óklipptar táneglur eru til vandræða í útivist og geta
skapað vandamál. Neglur sem nuddast í næstu tá, gera
sár. Of stórar neglur gera gat á sokka! Neglur geta
dottið af, og meitt ykkur.
Já bara klippa neglurnar beint. Þá eru þið góð!
Hvers vegna missir göngufólk stundum
neglurnar og hvað er hægt að gera til að
fyrirbyggja þetta?
Við fjallgöngu verður óvenju mikið álag og
áreiti á tær og táneglur, einfaldlega af því við
þurfum að ganga í skóm.

Ef ég fæ blöðru?
Hvort er betra eða verra að sprengja blöðru sem myndast á
fætinum?
Best er að láta blöðrur í friði, til að forðast sýkingar. Blöðrur hafa
sinn tíma og jafna sig - heil húð myndast undir henni.
„Second skin" plástrar og hvernig þeir virka !
Þessir plástrar hafa reynst vel, bæði í neyðartilfellum og ekki síður
í fyrirbyggjandi tilgangi. Þeir halda vel að og "anda" þokkalega.
Hvet alla sem ætla í lengri ferðir á fótum að hafa með sér "second
skin" plástra sem duga fyrir ýmsa hluta fótanna, ekki bara tá eða
hæl. Þó ekki væri nema til vonar og vara, því ferðin er ónýt ef
fæturnir klikka.
Second skin plástra á ekki að taka af, heldur á að
hafa þá þangað til þeir losna /nuddast af

Drykkur
• Nauðsynlegt er að hafa nóg af vatni til að drekka
• Í gönguferðum á Laugarvatni eru leiðirnar ekki mjög
langar en alltaf gott að fá sér vatnsopa.
• Gætið þess að drekka jafnt og þétt yfir daginn.
• Í Ungmennabúðunum fáið þið vatnsbrúsa
sem þið getið notað.

Góða skapið
• Af hverju er það mikilvægt? Það gerir ferðina svo
miklu skemmtilegri fyrir alla.
• Gott skap er smitandi og létir þegar erfiðlega gengur.
• Hvaða áhrif höfum við á hópinn?
• Neikvætt viðhorf og vont skap hefur
alltaf áhrif á stemmninguna í hópnum 

Hvað finnst nemendum?
• Minni hávaði
Dæmi um hvað
nemendum finnst • Góð tilbreyting að
gott við að vera úti fara stundum út

Dæmi um hvað
nemendum finnst slæmt
við að vera úti

•
•
•
•
•
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• Vont veður
• Hætta á að detta
• Það útilokar þá sem geta ekki
farið út, t.d. út af fótbroti eða
sjúkdóm
• Blautt og kalt
• Blaut og skítug föt
• Þurfa að klæða sig í útiföt

•

• Stærra og öðruvísi
umhverfi
Meira pláss
• Hægt að nota
Frískt loft
þrautabraut
Að vera úti
• Njóta sveitarinnar
Fjölbreyttari dagskrá • Gera meira
Geðveikt gaman
• Meiri samvinna
Náttúran
• Ólíkt umhverfi frá
borg
Alltaf eitthvað
skemmtilegt að gerast • Meira frelsi

Erfiðleikastig í göngu

Ítarefni

• Leiðarvalið verður að taka mið af göngumönnunum sjálfum,
þeirra líkamsformi, reynslu og þekkingu í gönguferðum.
• Ætlaðu þér ekki um of, gerðu ráð fyrir hæfilegum
vegalengdum hvern dag.

Ungmennabúðir UMFÍ
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