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Ledaren 
Nu är första riktiga lägerdagen till ända, vi kom hit i går och började bygga läger. Idag har vi byggt lägret 
nästan klart.  
Köket är på plats och allas tält har kommit upp och alla har någonstans att sova, och att alla har varit och 
provskjutit dassen. Annars bör ni göra detta omgående. Att bajsa är en dygd. 
Maten som serverats här på lägret hittills varit god, glöm inte att äta gröt till frukost, så att ni orkar med 
att göra allt roligt som finns att göra här på Kopparbo. 
På fredag är det äntligen dags för SMS igen kårens stora musiktradition sedan många år. Anmäl er Erik, 
Jojje eller Holger. 
Jag som ledare önskar er en mycket trevlig lägervistelse. OCH GLÖM FÖR HELVETE INTE GRÖTEN. 
 
Väl mött  
Ledaren 

 
 
Tummas Hörna                             (Joey’s Parentes) 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Hej alla mina söta, underbara, fantastiska scouter!                Joeys visdomsord. 
Jag kände en viss avsaknad av kramar och mys,   Gröt. 
men jag använde ju solkräm, så det gjorde inget.                      
Tyckte att det var mysigt med regn idag, 
finns inget mysigare än det mjuka smattrande   Visdomsord utifrån: 
dropparna mot en spänd tältduk.     Se upp för getingar! Säg inte stick! 
Det hade i och för sig inte varit fel med ett dopp  Stack är ok men gå inte på myrorna 
så vi får väl hoppas på sol imorgon. 
Kram och gos från Tumma 
 
 
 



Det rycktas att...
...Ian har fått sykbrott
...1+1=2
...Det är sant att tält 4 äger
...Lägerkontot är slut
...David<3 Kittja
...Det har skymtas en grävling på 
lägerområdet
...Tjejerna är avundsjuka på Mattes kilt
...Matte har inget under kilten
...Tysken har grävt sin egen grav
...Det grävs en grav till Kåb.... också
...Segelsäcken har ett stängt förhållande 
med Elina
...LF från början var en kår tidning
...Ekerö tältet har flera rum. Lyxigt!
...Sparris fick stock...
...Guftavsson-klanen invarderar oss.
...Inga feskmåsar finns på lägret
...Oskar&Achwell saknas
...Sundsvall är gravid och Elina är mamman
...Sparris tappar bort sina äppelskruttar
...Stefans kåsa har varit på läger sen 1970
...barbapappa var på kvällsamlingen
...GRODA!!!!!!!!
...Kaffe är bra mot myggbett
...Jojje gillar gröt
...Gröt är bra mot myggbett
...Sophia och Elina har en kärleksaffär
...Äventyrarscouterna klättrar på väggarna
...Upptäckarna går på broar
...Fördelningen av lakrits är ojämn i gott och blandat påsarna
...Cirkus har fått en ny medlem
...Det är bra täckning i slaskgropen
...Cirkus är slappt efter dansövning
...Max vet vad som finns under kilten 



SKANDAL!!!! 

 
Och utanför tältet 

Theolåg 



Skrutt-Golf är en ganska tråkig sport som går ut på att kasta ett äppelskrutt ifrån 
klättertornen ner till sjön på minst antal kast och med så lite hån ifrån publiken 
som möjligt. Poäng ges för kaststil, nonchalans och retroaktivt underhållnings 
värde. Vinnare skall utkoras till segrare.   

Lägersporten 
 
 

 

GULDFEBER PÅ SEARCH! 
 
Träkvista har nu en guldmedaljör! Vårt unga stjärnskott Marcus ”Sparris” Långskanken är nu 
officiell vinnare av värdscupen i Skrutt-golf!  
Efter en överraskande händelselös inledning hade Sparris redan tagit ledningen över de 
obefintliga konkurrenterna och Guldet verkade säkert men då, helt utan synbar anledning, valde 
att helt börja om ifrån utslagsplatsen och nollställa slagräkningen, vilket egentligen är förbjudet 
med undantag om det är en udda tisdag efter kl. 12 i månad med fullmåne och mindre än 6 
timmar natt eller om man har en lapp ifrån sina föräldrar, vilket Marcus uppenbarligen alltså 
hade. På mirakulösa 7 kast fullföljde Marcus banan och kastade skruttet i sjön, vid det laget 
hade motståndarna(och publiken) somnat och ingen hindrade honom när Marcus promenerade 
iväg med segern.      
 
Lägerferdinand har som enda tidning i landet fått Marcus kommentar om segern: 
LF: - Hej eller! Grattis till segern! Vad tycker du om cupen? 
M: - Skrutt!!  
 
 
 
 

Upprop för ett revligare läger liv! 
 
Lägret plågas svårt av insekter. Dessa jobbiga och irriterande flygfän fullkomligt ödelägger 
tillvaron för scouterna. Med bakgrund av detta manar nu redaktören att samtliga lägerdeltagare 
aktivt engagerar sig för att komma tillrätta med insektproblemet. 
Främst gäller det stick- och bit insekter så som mygg, knott och broms. 
För att lyckas måste alla skrida till aktion och omedelbart: 
 

SLUTA MATA MYGGEN!!! 
 

// 
Redaktören(s fru) 

 



Ekonomi 
Klok Upptäckare investerar i Textil. 

Enligt rykten på markan har Fredrik investerat 84,5% av sin hela lägerbudget i textilprodukter. 

Märkligt beteende för en upptäckare kan man tycka så vi frågade ut Fredrik för att få reda på vad som 
motiverat denna affärsteknik. 

LF: ‐Hej! Kan vi få ställa några frågor? 

F: ‐eh… näej, jag veit inte… täenk om dä blir fäjl? 

LF: ‐Det är ingen fara, ingen läser ju smörjan vi skriver, hur kom du på att du skulle investera i textil? 

F: ‐ Jo det var en spådam på Skellefteå marknad som sa att… 

LF: ‐App‐app‐app! Försök inte med mig! Exakt det sa ju förra killen jag intervjuade också! 

F: ‐Ja men…  

LF: ‐ Nu drar jag!  

 

 

 

 

 

 

Skissen ovan föreställer navel‐ludd som också är en sorts textil: 

(Vi ber om ursäkt till vår webb‐publik som icke får ta del av denna sinistra illustration) 

   

Dagens Dikt 
 

Genom björk och tall silar grå ljus, 

 träffandes det daggtunga gräset, 

 i en kaskad av glittrande pärlor. 

 

Allt är stilla i scouternas läger, 

ingen och inget vågar störa tystnaden, 

som likt en slöja sveper in ängen. 

 

Sömnigt slumrar lägret rofyllt, 

 inget kunde störa dess vila, 

endast morgonrodnaden som sakta krypa längs himlavalvet. 

 



Kul-Tur

Dagens uppgift är ganska simpel. Det är 2 bilder som ursprungligen är lika, men den ena är olik den 
andra. Din uppgift är då att hitta de saker som skiljer bilderna åt. Skriv de skillnader du hittar, ditt 
namn och din avdelning på en lapp och lämna i LF's låda.

Lycka till! :D



Dasresention 
Här har vi en recension av tre av våra dass här 
vid lägret, glöm inta att tvätta händerna före 
besöket. BPVM rekommenderar. 

Dass ist was 
Smak: Brylleaktig med visst inslag av Trätjära  

Lukt: Frisk med viss antydan av amoniak. 

Konstisens: Lätt viskös med inslag av klumpar 

Klotter: 1,9=2,4 

Slutsumma: 40,1 p och 2,1 tjärtabletter 

 

Dass Heaven 
Smak: Vaniljpannakotta med viss inslag av 
hallon 

Lukt: Bonns avloppssystem under stadshuset 
(Åh vilken knödel?!) 

Konsistens: typ Bratwurst med sauerkraut 

Klotter: 55,6?21,1 

Slutsumma: 3, 5 + en zooklubba 

 

Dass Auto 
Smak: Hubba Bubba 

Lukt: Inslag citrus 

Konsistens: Fluffig med rosa molninslag  

Klotter: 1,9=23 

Slutsumma: 20.4 + 1 Äventyrarscout. 

 

 

 

 



Dagens ordrebus
Lista ut svaret vi söker efter i ordrebusen, lämna  in ditt svar på en lapp i 
lägertidningslådan märkt med ditt namn. På morgonssamlingen utser vi en vinnare 
som får lite godis i pris.

Idag söker vi efter en fågel:

Carl XVI Gustav Bernadotte + Björn minus de två första bokstäverna

Rätt svar till gårdagens rebus: Ta ej + springa + snopp

Var: Ge + Rusa + lem = Jerusalem 

Gissa Scouten!

Vem är scouten? Skriv ned ditt namn och avdelning på en lapp och lägg 
det i lägertidningslådan, märk kuvertet ”okänd”.

Vinnare av gårdagens ordjakt är Andreas Gustavsson, med 37 ord. 
LägerFerdinand gratulerar Andreas, vinsten skickas hem till dig.
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