
 

Dag 3, Karlskrona, Zweden - Järna, Zweden 
 
 
Gelukkig begint de dag zonnig, maar het mindere 
nieuws is dat Caroline ziek is. Zij zal de dag 
voornamelijk slapend in de auto doorbrengen (op 
zich ook al een geweldige prestatie gezien het 
comfort niveau van de auto en Marcel’s rijstijl).  
Helaas moet ze er wel bij een aantal opdrachten 
even uit voor de foto, maar daarna weer snel 
slapen! 
 
De opdrachten zijn weer goed bedacht door de 
organisatie.  
In Zweden moeten we op de foto met diverse 
Volvo modellen, al snel zien we een garage met 
allerlei Volvo’s eromheen en opdracht al 
volbracht! Verder moeten me een cassettebandje 
meenemen van ABBA, een naaldboompje 
meenemen en een blikje Surströmming kopen en opeten. Zie 
nl.wikipedia.org/wiki/Surströmming voor meer info, maar het schijnt te ruiken naar 
bedorven vis….. lekker vooruitzicht! 
 

 
 
De Volvo’s waren makkelijk, het 
moeilijkst was Caroline uit de auto 
krijgen……. 
 
 
 

 
 
 
 
Ook het naaldboompje was makkelijk, 
beetje zoeken in het bos en we hadden een 
klein boompje gevonden. Maar wel goed 
meten en een beetje zekerheid inbouwen, 
de meetmethoden van de jury zijn 
meedogenloos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De rest van de dag waren er mooie wegen en konden we genieten van het Zweedse 
landschap. Alleen kreeg Caroline hier helaas weinig van mee, maar gelukkig heeft 
ze de hele dag goed doorstaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En het beste kwam aan het eind van de dag…..even een tussendoortje van heerlijke 
vis…. We waren goed voorbereid, neuzen dicht, handschoenen tegen de stank, 
etc…. Maar om eerlijk te zijn….de eerst volgende dagen roken we de lucht van 
Surströmming nog overal. Ergens op een rustige parkeerplaats, met de nodige 
prosecco en andere drank is de vis weggewerkt, maar zeker niet van harte! 
 
En ook het cassettebandje van 
ABBA (dankzij een tip van onze 
Zweedse vriend Marcus, die er 
één zag op de Zweedse 
Marktplaats) was aan het eind 
van de dag in ons bezit.  
 
Ook vandaag weer alle punten 
voor Moose Patrol. 
 
Leuk was trouwens dat er teams 
waren, die bij de jury tafel de 
Surströmming gingen eten om zo 
de jury optimaal te laten genieten 
van de opdracht. Respect voor 
deze Runners ! 


