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Kynnarnir
okkar í ár eru
engir aðrir en hinir
eldhressu og sífjörugu Danni og
Hjalti. Strákarnir eru betur þekktir sem
dúettinn Two shittie. Danni ólst upp í Kársnessveit
í möðruvallarsýslu og hefur lengi vel mjólkað kýr,
hesta og önnur sjávardýr. Danni er líka sérstökum
hæfileikum gæddur við að botna fornyrðisvísur.
Hjalti er hinsvegar fæddur á mölinni og hefur
búið við sjóinn frá blautu barnsbeini. Hjalti hlaut
mikilvæga reynslu við að flaka fisk í gömlu verbúðinni við suðurbraut.
Þrátt fyrir ólíkan bakgrunn hittust Danni og Hjalti á skátamóti á
Álandseyjum árið 1985 sem er einmitt fæðingarár keisarans. Á þessu
móti bundust þeir ótrúlegum og órjúfanlegum vinaböndum. Nú, 19
árum seinna, munu þeir kynna hina frábæru og ódauðlegu Ædol
keppni. Two shittie mun trylla salinn með háfleigum atómbröndurum
og tómatsósuleik. Ekki missa af Ædol!
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Ædol
Skátaleit
er
hugmyndasmíði
Hraunbúa, undirbúin af Hraunbúum og
framkvæmd af Hraunbúum. Hugmyndin fæddist
á sveitarráðsfundi hjá Rauðskinnum og Tyrkjaguddum,
kvennskátasveitum Hraunbúa. Þegar hugmynd þeirra var nánar
athuguð kom í ljós að hún væri vel framkvæmanleg. Næsta skref
var að koma saman hópi til að sjá um framkvæmdina. Það gekk
greiðlega og stendur fjögurra manna hópur að keppninni auk þess
að fá ómetanlega hjálp frá skátum og velunnurum félagsins.
Markmið okkar er að bjóða félögum upp á nýjan viðburð í starfsárið.
Viðburð sem ekki er haldinn í skátaheimilinu eða í nágreni þess.
Viðburð sem hefur flotta umgjörð og skátar vilja taka þátt í jafnt
sem áhorfendur eða keppendur. Það er okkar von að þetta verði
ekki stakt verkefni heldur árlegur viðburður þar sem félögin keppast
til að láta sína stjörnur skína sem skærast.
Að gera keppni sem þessa sem besta úr garði gerða þarf
óeigingjarnt starf margra aðila. Úr litlu fjármagni er að spila og því
reiðum við okkur á styrki og sjálfboðastarf en á því er skátahreyfingin
byggð. Yfir 40 manns hafa komið að undirbúning keppninnar
með einum eða öðrum þætti. Þessum aðilum viljum við þakka
ómetanlegan stuðning.
Ædol hópur Hraunbúa
Davíð Már Bjarnason,
Elfa Björg Aradóttir,
Jón Þór Gunnarsson,
Sigmar Örn Arnarson
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Aldur: 17 ára
Skátafélag: Svanir / Vífill
Stjörnumerki: Sporðdreki.
Fortíð: Skátar, söngur, tónlist, kallinn minn. Búin
að vera í ýmsu t.d. tónlist og hestmennsku. Ég
er uppalinn á Álftanesi og bý þar enn.
Framtíð: Ég ætla að vera söngkona og
sálfræðingur eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað
svona félagsfræði eitthvað.
Af hverju Ædol: Bara gaman að því.
Hvenær byrjaðir þú að syngja: Bara þegar
ég fæddist.
Hvað synguru helst í sturtu: Ég syng helst
djazzlög, sommer time og eitthvað svona
skemmtilegt.
Af hverju ertu skáti: Því það er svo ógeðslega
kúl.
Helduru að þú vinnir: Nei nei ekkert frekar.
Ætlaru að taka þátt í Idol í haust: Já, ég ætla
að gera það.
Hver er Idol stjarnan þín: Jón Sig.
Ertu hrædd við dómarana: Nei.
Hvernig eru kynnarnir: Þeir eru, shittie en góðir.

Aldur: 12 ára
Skátafélag: Árbúar
Stjörnumerki: Tvíburarnir
Fortíð: Ég hef búið í þrem löndum,
Bandaríkjunum, Ástralíu og Íslandi. Ég hef
verið í söngnámi síðan ég var fjögurra ára.
Finnst gaman að dansa og vera í leiklist.
Framtíð: Mig langar að verða lögræðingur
annars söngkona og fá mikinn pening.
Af hverju Ædol: Mér finnst gaman að syngja
og vera upp á sviði.
Hvenær byrjaðir þú að syngja: Svona
tveggja ára.
Hvað synguru helst í sturtu: Ég syng aldrei í
sturtu
Af hverju ertu skáti: Út af því að mér þykir
gaman að hjálpa öðrum og því að flestar
vinkonur mínar voru skátar.
Helduru að þú vinnir: Já.
Ætlaru að taka þátt í Idol í haust: Nei myndi
helst reyna við American Idol því þá yrði ég frægari.
Hver er Idol stjarnan þín: Ruben.
Ertu hrædd við dómarana: Nei
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Aldur: 15 að verða 16
Skátafélag: Hraunbúar
Stjörnumerki: Vog
Fortíð: Breiðvangur 62b
Framtíð: Arkitekt á Ítalíu eða
Tannréttingalæknir á Íslandi
Af hverju Ædol: Því ég er svo kúl.
Hvenær byrjaðirðu að syngja: í Ylfingunum
Af hverju ertu skáti: Af því að bróðir minn
var skáti þá vildi ég vera skáti líka
Helduru að þú vinnir: Nei
Ætlaru að taka þátt í Idol í haust: nei ég er
svo lítil ennþá
Hver er Idol stjarnan þín: Jón deffenetlí
Hvað synguru helst í sturtu: Eitthvað með
sálinni eða bítlunum.
Ertu hrædd við dómarana: neib
Hvernig eru kynnarnir: þeir eru yndislegir
Hvað er það vandræðalegasta sem hefur
hent þig: Þegar ég syng í loftkastalanum 28. mars

Aldur: Ég er á fimmtánda ári.
Skátafélag: Heiðabúar
Stjörnumerki: Hrútur
Fortíð: Fortíð? Átti heima í Keflavík en á nú
heima á sveitabæ. Búin að æfa átta íþróttir
m.a. Jazzdans, badminton, siglinar, fimleika
árið sautjánhundruð- og súrkál. Síðan var ég
í körfubolta og fótbolta. Ég er búin að vera í
tveim skólum og er í skátunum.
Framtíð: Hestamennska. Snyrtifræðingur.
Svona fjölskyldumanneskja.
Af hverju Ædol: Bara flippið.
Hvenær byrjaðir þú að syngja: Ég hef aldrei
verið að syngja neitt. Maður tók bara þátt í
þessu upp á djókið.
Hvað synguru helst í sturtu: Bara allt á milli
himins og jarðar.
Af hverju ertu skáti: Vegna þess að það er
ýkt gaman, góðir vinir, ferðalög og útivist.
Helduru að þú vinnir: Nei
Ætlaru að taka þátt í Idol í haust: Nei hugsa ekki.
Hver er Idol stjarnan þín: Ég hef bara aldrei horft á Idol.
Hvað er það vandræðalegasta sem hefur hent þig: Datt á svona gormaskilti
og Svali var akkúrat að labba í sjoppuna fyrir framan.
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Aldur: Ég er 12 að verða 13.
Skátafélag: Vífill, Garðabæ
Stjörnumerki: Vog
Fortíð: uhm... Ég veit ekki hvernig ég á að
svara þessu, það er svo margt. Ég hef átt
heima á Ítalíu, Seltjarnarnesi, Kópavogi,
Garðabæ og já... Átti heima á tveim stöðum
á Ítalíu.
Framtíð: Á örugglega eftir að gera ótrúlega
margt. Mig langar ótrúlega að vera
fatahönnuður eða gullsmiður. Annars kemur
það bara í ljós.
Af hverju Ædol: Af hverju ekki?
Hvenær byrjaðir þú að syngja: Ég held að ég
hafi sungið alla ævi.
Hvað syngur þú helst í sturtu: Í sturtu...
rosalega misjafnt
Af hverju ertu skáti: Þeir eru svo skemmtilegir
og fjörugir. Hef líka mikinn áhuga á útivist.
Helduru að þú vinnir: Ég vona það, annars er
mjög mikið af efnilegum krökkum hérna.
Ætlaru að taka þátt í Idol í haust: Myndi gera það ef ég mætti.
Hver er Idol stjarnan þín: Það var Tinna Marína og Anna Katrín.
Ertu hrædd við dómarana: Nei... þeir eru náttúrlega bara að segja satt.
Hvernig eru kynnarnir: Þeir eru rosalega skemmtilegir.

Aldur: 14
Skátafélag: Segull
Stjörnumerki: Hrútur
Fortíð: Ég er búin að syngja síðan ég var
tveggja, þriggja ára . Búin að vera í skátunum
síðan ég var átta ára. Uppalin í breiðholtinu.
Ég rappa ekki og hlusta á blandaða tónlist.
Framtíð: Veit það ekki. Langar að verða
söngkona eða leikkona, jafnvel vinna við
hárgreiðslu. Ég veit ekkert hvaða skóla mig
langar í. Annað hvort Verzló eða Ms.
Fyrirmynd: Engin sérstök.
Af hverju Ædol: Bara, af hverju ekki.
Hvenær byrjaðir þú að syngja: Ég byrjaði að
syngja 2-3 ára í leikskóla.
Hvað syngur þú helst í sturtu: Ég veit það
ekki, bara allt.
Af hverju ertu skáti: Útivist og svona. Mikill
útivistarfíkill.
Helduru að þú vinnir: Veit það ekki.
Ætlaru að taka þátt í Idol í haust: Já
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Aldur: Ég er 11
Skátafélag: Örninn
Stjörnumerki: Vatnsberi
Fortíð: uhm... Ég flutti til Grundafjarðar þegar
ég var sex ára en átti heima í Hafnarfirði
áður. Er í kór. Búin að vera í skátunum á
Grundafirði síðan þeir byrjuðu.
Framtíð: Mér langar að verða
hljóðfæraleikari og margt og mikið.
Af hverju Ædol: Út af því að mér finnst
skemmtilegt að syngja.
Hvenær byrjaðir þú að syngja: Í þriðja bekk.
Hvað synguru helst í sturtu: uhh... Veit ekki.
Af hverju ertu skáti: Það er skemmtilegt að
vera skáti.
Helduru að þú vinnir: Já.
Ætlaru að taka þátt í Idol í haust: Ég hugsa
ekki.
Hver er Idol stjarnan þín: Kalli
Ertu hrædd við dómarana: Nei
Hvernig eru kynnarnir: Skemmtilegir.
Hvað er það vandræðalegasta sem hefur hent þig: Veit það ekki.

Hraunbúar vilja þakka eftirtöldum aðilum fyrir
ómetanlega hjálp:
Hafnarfjarðarbær
Loftkastalinn
Hallur Helgason
Björgunarsveit Hafnarfjarðar
Bláa Lónið
Klifurhúsið
Hárbeitt
Ingólfur Már Grímsson
Steinar Hugi Sigurðarson
Jakob Guðnason og félagar
Flensborg
Hörður Már Jónsson
Hjörtur Hjartarson
Árni Guðmundsson
Prax ehf
Nils Daníelsson
Sambíóin
SmartSMS
Prentsmíði ehf
DAM sf
Og allir þeir fjölmörgu sem hafa lagt hönd á plóg.
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