
 

 

RoverWay 2009 – Islandija –  WčnPwčn Klan - Trst ¾ 

16.7.2009 – 30.7.2009 

Geslo: OPEN UP 

 

Klanovodja: Paolo Biancuzzi 

R/P: Martina Mezgec – Martina Cecco – Alenka Cergol – Mateja Mezgec – Erik Boneta – Matej Kos   

         Štefan Nadlišek – Mitja Cecco. 

Skupno: 9 udeležencev 

 

Program in dejavnosti tabora: 

 

Dogajanje pred RoverWay-em  

Od 16. Julija 2009 do 19. Julija 2009: SLOVENSKA ODPRAVA 

Prvi dan ob 8. uri zjutraj štart iz Finžgarjevega doma na Opčinah. Preko Benetk in Londona, 

prispemo v Rezkjavik na Islandiji ob 22.10 zvečer. Iz letališča se odpravimo v kamp Reykjavik 

Campsite, ki je bilo naše prebivališče za naslednje 3 dni. Postavitev šotorov in spanje po naporni 

vožnji. 

Drugi dan zbujanje ob 8.30. Dopoldne na tabornem prostoru zaključna priprav delavnic, ki smo jih  

na samem RoverWay-ju. Ob 13.00 pa prvi izlet z avtobusom na BLUE-LAGOON oziroma na največje 

geotermalno kopališče na Islandiji. 

Tretji dan po zgodnjem vstajanju smo se odpravili na celodnevni izlet na GOLDEN CIRCLE. Izlet 

delno je bil z avtobusom delno pa peš. Na izletu smo obiskali Hellisheidi Geothermal power station 

oziroma geotermalno električno centralo; Nacionalni park Thingvellir; Gejzire; Slap Faxi in Gulfoss 



oziroma dolina na kateri evropska in ameriška celina se srečata. Zvečer pa je bil ogled centra 

reykjavika in predvsem som spoznali večerni utrip islandske prestolnice.  

Četrti dan po zajtrku pa smo takoj pospravili šotore in spakirali nahrbtnike, ker nas je čakal drugi 

pogled Reykjavika. To je bil širši pogled s kolesi in pa tudi smo si privoščili kopanje v oceanu. Sledil 

pa je izlet s čolnom, s katerim smo se odpeljali na ogled kitov. Iskanje kitov je trajalo približno 5 ur. 

Imeli smo tudi veliko sreče ker smo videli več vrst kitov tudi iz neposredne bližine. 

To noč smo prespali v šoli v kateri smo spoznali veliko udeležencev RoverWay-ja. 

Peti dan pa je bil dan otvoritvene slovesnosti v centru Reykjavika pred glavno stavbo Islandske 

univerze. 

Danes se je končala skupna pot slovenskega kontingenta in je sledila razdelitev v manjše potovalne 

skupnosti. V naši potovalni skupnosti je bilo 5 klanov: poleg nas iz Trsta je bil klan iz Budimpešte, 

klan iz otoka Kissinos v Grčiji, klan iz Valencie in klan iz mesta Selfuss na Islandiji. Skupno 52 članov 

z osmimi voditelji. Težavna stopnja našega potovalnega dela tabora pa je bila druga v lestvici, ki je 

šla do četrte stopnje. 

Od 20. do 24. Julija torej smo bili na potovalnem delu. Naša pot je bila baje naj bolj oddaljena od 

skupnega dela tabora. Oziroma po osem urni vožnji s avtobusom smo prišli v mestice Isalfjordur, ki 

je najbolj oddaljena vasica na severnem-zahodu Islandije v tako imenovani deželi Fjordov. 

Naš potovanje je vsak dan štartal iz iste točke. Oziroma prvi dan potovalnega smo se utaborili  na 

travniku blizu vasice Isalfjordur in iz te točke smo vsaki dan štartali na drugi izlet. Torej nismo imeli 

s sabo večji del opreme ampak samo nujno potrebno za vsaki dan. Poleg tega smo imeli vecji šotor 

za kuhinjo, kjer smo si pripravljali večerje in zajtrke. Naši cilji so bli sledeči: izlet na goro Sudavik 

oziroma največji smučarski center Islandije. Ne skrbite tam ni bilo še snega. Izlet s čolnom po 

fjordih. Služenju v ribiškem naselju v Isalfjordur in točneje v pristanišču smo barvali ribišče čolne v  

popravilu. Ogled muzeja ribičev in kitolova. In še pa ogled muzeja ovac in ovčjereje na Islandiji.  

24. Julija pa smo se vrnili v južno Islandijo. To pomeni približno 500 kilometrov vožnje po manjših 

pokrajinskih cestah. Cilj pa vseh skupnosti, ki so potovale po Islandiji je bil skavtski center Althingi 

ob jezeru Ulfjotsvan. Tale veliki skavtski center je imel okoli sebe nekaj manjših hišk in veliko 

število travnikov na katerih  smo se potovalne skupnosti utaborile on razdelile v podtabore. Naš 

podtabor se je imenoval Baldur Shire. Vsak podtabor je imel ime enega keltskega boga in je 

vseboval njegove veščine. 

Do 28. Julija smo skupaj živeli okoli 3500 udeležencev in drugih 500 prostovoljcev, ki so skbeli za 

organizacijo tabora. Poleg secerni tabornih ognjev in secerni koncertev ali družabnosti v raznih 

pagodah pa vsek dan je potekal z našo udeležbo na različne dejavnosti, ki so potekale v raznih 

krajih tega velikega tabornega prostora. Dejavnosti pa so bile sledeče: športni center-oziroma 

plezanje, kajak, gorsko kolo, hike okoli jezero, odbojka, nogomet, trim steza in golf. Artist center-

oziroma glasbene in likovne dejavnosti. Politics center- oziroma debate o pojmu Demokracija in o 

dobri vlogi skavtstva v družbi. Science center- oziroma delavnice posvečene znastvenim poskusom. 



Viking village- kako so živeli vikingi. In še na koncu carnival day oziroma vsaka država se je 

predstavila v svojem standu in je pokazala svoje kostume, svoje kulinarične dobrote in pe kaj 

podobnega. 

29. Julija 2009 pa je bila zaključna slovesnost. Sledilo je pospravljanje in poslavljanje. Spet smo se 

združili s celotnim slovenskim kontingentom in se preselili na drugi travnik vedno pri Althingiju, ki 

je bil namenjen supina, ki so prespale še eno noč. Sledil je izlet v vulkansko jamo oziroma v jamo 

staro 30.000 let znotraj enega bivšega vulkanskega območja.  

30. julij 2009 ponoči je bil odhod na letališče. Spet domov preko Londona in Benetk, kjer ob 19.uri 

so nas čakali starši. Zaključni pozdrav klana pa je bil na Opčinah, kjer smo se zadnjič pozdravili in 

fotografirali. 

 

Vtisi in posprava:  

odkritosrčno povedano priznam, da tabor na Islandiji je bil eden najbolj navdušujočih taborov od 

katerih sem jih jaz doživel. To ne samo, ker smo bili na tako lepem kraju ali ker smo spoznali veliko 

skavtov iz cele Evrope ampak, ker klan je skupno deloval in je znal postati prava skupina v kateri 

smo se znali zabavat, razpravljat in tudi seveda se kregat. Ampak na koncu vsake dejavnosti bodisi 

lepe ali manj zanimive smo znali se srečat vsi skupaj in dobit eno dobro in pozitivno sintezo. Moja 

glavno skrb pred taborom je bila,da klanovci v tako veliki masi ljudi bodo se izgubili in se ne bodo 

več znali orgaizirat svojo identiteto. Ampak ni bilo tako. Prav obratno bi rekel. Klanovci so se pa 

držali skupaj in so znali si organizirat eno svojo skupno pot in podobo. To je bilo dobro opaziti 

bodisi skupaj s slovenskim kontingentom kot potem v potovalni skupnosti ali na skupnem prostoru 

v Altingiju. Mislim, da na tem taboru smo prvič doživeli faktor, kip o navadi ga nismo vajeni; 

oziroma mraz. S tem, da se moraš tudi soočat z mrazom v šotoru in Julija meseca je veliko 

pripomoglo v solidarnosti med klanovci, ki so rade volje bili del svojega časa v šotoru pri klepetu in 

družabnosti. Na drugi strani pa Klan je znal tudi se bližat drugim. Največji problem je neznanje 

angleškega jezika. Oziroma slabo obvladanje. To je velik minus za naše klanovce. Saj tisti, ki dobro 

so govorili angleško so se zelo hitro sprostili do drugih. Ostali pa kasneje in šele v drugi polovici 

tabora so začeli se družit z drugimi. S slovensko odpravo hvala bogu ni bilo nobenega problema. 

Lanski jamboree na Dolenjskem je najbrž veliko pomata pri tem. Saj klanovci so že poznali nekaj 

članov ZSKSS in torej kar hitro smo prišli v dober stik s celotnim slovenskim kontingentom.  

Pogrešali smo zahtevnejši potovalni del. Saj večkrat smo zgledali bolj kot turisti. Ampak tako je bilo 

organizirani in velika večina teh potovalnih skupnosti niso imeli velikega napora.  

Osebno pa sem pogrešal eno boljšo povezavo z geslom tabora: “OPEN UP”. Saj je manjkala ena 

bolj jasna kontekstna rdeča nit za izdelavo tega projekta. Ampak po svoj izkušnij sem večkrat 

opazil, da skavtsvo v severnih evropskih deželah je precej nezadosten v vsebinah. Torej 

organizatorij so v glavnem veliko pozornost dali delavnicam tehnične narave, katere pa so bile 

fantastiche in zelo dobro organizirane. Pravijo, da na prejšnjem Roverway-ju v Italiji pa je bilo 

obratno. 



Imeli smo skupno večjezično sveto mašo skupaj z drugimi katoliškimi organizacijami in prav v tem 

kontekstu sem pogrešal eno malj bolj duhovno vsebino za klanovce. Stvar, ki brez dvoma 

potrebujejo ne glede na narodnosti ali veroizpovedi članov.  

Na koncu bi še dodal, da je dobro vsaj entra v svoj skavtsku poti se udeležit takega tabora. Za vseh 

nas. Pomaga pri širjenju svojega lastnega mišljenja do skavtskega življenja in do boljšega razvoja 

naše osebne kulturne identitete. Klan je v zadnjih dveh letih doživel dva jamboreeja. Lani 

slovenskega letos pa evropskega. Letos pa ječas, da klanovci doživijo nekaj drugega oziroma, da to 

kar so pridobili na teh taborih ustvarijo v sami skupini. 

 

 

Blagajniško poročilo: 

 

Pokrajinska blagajna SZSO-Trst vsakemu članu je prispevala 200 eurov  

Deželna blagajna SZSO: 100 eurov na osebo 

ZKB: 1000 eurov za celoten klan 

Klan je zbral 400 eurov na osebo pri raznih podvigih 

Vsak član je plačal 400 eurov 

Strošek na osebo: 1211.11  eurov 

Skupni strošek: 10900 eurov 


