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Le d a r e n
Hej alla glada scouter! Vilket härligt läger vi har haft hittils och 
bättre blir det! Imorgon är det Sikta Mot Stjärnorna (SMS), vår 
eminenta talangtävling. Ta chansen du med, att få ditt namn 
ingraverat på vandringspriset och ställ upp med ett bidrag. Kul att 
fler av våra käcka och goa kårmedlemmar har kommit till lägret, ni 
är varmt välkomna och jag hoppas att ni haft en underbar första dag 
och natt. Och som alla vet så är natten det bästa på hela dagen! 
Kom ihåg att dricka mycket vatten och att sköta hygienen! 

Tummas Hörna
Hej alla  mina gulliga scouter!

Först vill jag hälsa alla miniorer och dom juniorer som igår 
anlände till lägret varmt välkomna till ett underbart läger. 
Jag hoppar ni kommer tycka lägret är lika kul som vi andra 
som varit här lite längre.

Jag har igår testat dassen för första gången och det var 
toppen. Jag rekommenderar detta starkt.

Men kom ihåg att det  är varmt och att alla måste dricka mycket saft och se upp för 
getingar!

Puss och Kram // Tumma

Joey's visdomsord
Utmanare är inte lata, vi är bara 
motivationshandikappade!   



Spårarna har anlänt... 
 

Igår strax innan portalen och 
maten var klar så anlände 
spårarna till lägret. Trots hårt 
arbete så hans inte portalen 
klart tills att spårarna anlände, 
anledning till detta är ännu 
okänt men två teorier finns. Den 
första är att dom som jobbade 
på portalen ägnade mer tid åt 
att sola i regnet än att bygga på 
portalen. Den andra teorin är 
att busschauffören hade 
trimmat bussen och körde 
snabbare än en rymdfärja men 
att han på grund av hastigheten 
missade avfarten till Kopparbo. 
Istället för att vända om valde 
att köra ett varv runt jorden till 
eftersom att detta skulle gå 
snabbare och därför kom dom 
inte jätte tidigt. Tur var det att 
alla scouter som kom med 
bussen (som enligt vissa rörde 
sig med en oerhörd hastighet) 
var glada när dom fick passera 
in på lägerområdet genom den 
ännu inte färdiga portalen. Väl 
inne på området var det spring, 
tältmontering, test av 
lägerkökets kunskaper för 
dagen och även en kortare 
kontroll av regnklädernas 
täthet. 

Scouter når nya höjder 
 

Under eftermiddagen igår var 
det klättring som stod på 
schemat för havsörnarna samt 
1:a och 2:a års fullriggare. I 
början klättrades det med funk 
från Kopparbo och snälla ledare. 
Efter ett tag så fick även 
scouterna chans att få säkra 
sina klättrande kompisar, fast 
då såklart med överinseende av 
ledare och funk. Att få säkra 
var mycket uppskattat och alla 
klarade det galant, dom fick till 
och med chansen att säkra sina 
ledare som offrade båda liv och 
läm för att göra sina scouter 
glada (var dock ingen risk för 
att förlora någon av dom).  
 

 
 



Upptäckarscoutspaddlingen 
 

 

På måndagskvällen avgick kårens båda Upptäckaravdelningar till 
Kopparbos kanoter. Vi bar ner till skön paddlade i väg till 
badstranden vid lägret. Vi tog vår packning och lastade ned i 
kanoterna.  

 

Vi paddlar sedan ner en väl rekommenderad hajkplats. Drar upp kanoterna och slår upp vindskydden. 
Kvällen avslutas med kvällsfika som var medhavda mackor och varm choklad, och grillande av 
Marschallows och Ahlgrens bilar. Sakta men säkert droppade vi alla i säng, för att få en lång behövlig 
sovmorgon på tisdagmorgonen, vi packar ihop, äter frulle och paddlar tillbaka till lägret. TACK FÖR EN 
LYCKAD PADDLING. 

 

 

             

 

Rapport från ett portalbygge 
 

Vi upptäckare jobbade stenhårt med portalen, fällde träd till portalen, surrade en del men snart är 
den klar, ÄNTLIGEN!!!! 

 

 



Det ryckts att...
...SMS vill ha fler bidrag!
...Redaktionen INTE rättstavar 
...Max raggar brudar
...Det läggs falska rykten
...Det finns kannibaler på lägret
...Sisalet är slut
...Ida gillar kobebisar
...Hampus har fått scoutnamnet motorsågen
...Max är en pöjk
...Holger tittar på barnkanalen
...Cirkus är proppfullt
...Stäffan er än ställedreng
...Felix värmer sig med kylklampar
...Godis kan bli 10 m långt
...Holger tittar på pippi
...Ida är kär i jåke
...Samuel har fått rekord i att plåga småsyskon
…David är i målbrotet
...Dove blev ägd
...Getingarna skördar fler offer varje dag
...Jojje har en halv skunk på huvudet
...Henke har en episk kryddburk
...Adela heter Adela
...Hampus är en kramdocka
...Gröt är gott med socker och sylt
...Nash är i skogen
...Niklas sa pålack
...Ian är svart
...Tess letar efter sin kniv
...Dove har en pojkvän här på lägret...
...Fridas nya namn är mumriken
...Matilda kallas lill-theo
...Redaktionen fick in för många negativa rykten  :(
...Vinktävlingen blev oavgjort
...Anna och Sundsvall inte fick någon glass
...Toaletterna endast är till för toalettbesök
...Getingar tycker om saft
...Skrivis vill ha brev
...Sophia inte gillar lakrits
...Ahlgrens bilar är sedda i bygden
...SMS vill ha ännu fler bidrag!



Korsord

Hej alla glada scouter!

Idag har vi ett spännande korsord åt er. Konstruktionen är ganska simpel; ni fyller i det ord ni tycker passa in på raden 
enligt ledtråden längre ner på sidan. Om ni fyllt i rätt så borde ni få två ord rakt ned i de gula rutorna. Skriv ned ned 
orden på en lapp med ert namn och er avdelning.

Vinnaren vinner vinsten!!

1. Inte snäll
2. Figur där alla 12 sidor är lika långa
3. Blir kniven om man slår den mot en sten
4. Halvt seniorlag
5. Religiös snubbe i Italien
6. Rolling On The Floor Laughing My Ass Of
7. Lagrad bakelse, vanligtvis med ljus
8. Känner föräldrar när sina barn är ute på kvällen
9. Utomjordingar kan komma i sådana
10. Saknar Holger på lägret
11. Klyftig frukt
12. Band av plast med klister på, brukar rullas
13. Dass med vatten
14. Brukar vätska bäras i
15. Talar med magen
16. Liknar kakor
17. Tänk på ett pålägg … vilket som helst ….



Recension av Kopparbo havsbad
Lägerferdinand har besökt det vida berömda badet

LägerFerdinand hade otur med vädret, men platsen är gtrots detta väldigt inbjudande och vacker!

Temperaturen i vattnet var inte det varmaste med π/20 Radianer, men 
LägerFerdinands utsände slängde sig entusiastiskt i vattnet, men var inte länge i 
vattnet med tanke på den låga temperaturen. -”Fy bövelen va kallt!” tjöt LFs utsände. 
Det var extremt skräniga och närgångna fiskmåsar som störde och attackerade LFs 
utsända och vår kamerakille fick i panik, fly undan. Det var tämligen blåsigt när LF 
besökte stranden och vattnet var salt. Den extremt grovkorniga sanden var inte så 
skön att beträda, varning för halka!! Summa sumarum en helt Ok strand, men det 
gäller att välja rätt tillfälle och LFs utsända hade otur med vädret vilken påverkade 
upplevelsen. Men detta till trots en fantastisk upplevelse.



Lägersporten

Århundradets sport skandal!!

Under den traditionella Kallevalla cupen möttes stormästarna Honken ”Flexarmen” och Mathilda 
”Järnnäve” i en spännande final i ”Vinkning”. En engagerad publik hejade ivrigt fram den otroliga 
uppvisningen i uthållighet och ihärdighet medan kombattanterna otröttligt vinkade till varandra!

Helt otippat började även trubadur-läger-generalen Skot att framföra en episk hyllning till de båda 
kämparna men eftersom vinkning egentligen inte är någon publiksport tröttnade han snart och började 
spela blues istället.

När den rafflande finalen började närma sig sitt slut gav oväntat både Honken och Mathilda upp och 
lämnade planen. Den våg av besvikelse som sköljde över publikhavet var oerhörd! 

”Match-skolk! Match-skolk!” Buades det flera gånger ifrån publiken och köks-insatschef Nicklas tvingades 
ingripa och skingrade den arga publiken med en jättelik stekspade för att förhindra upplopp.

 Enligt halv-officiella källor hade flera spelbolag erbjudigt höga odds på de båda tävlande och det var många 
som hade satsat stora belopp som i och med matchens avslutning förverkades och allas spel kuponger blev 
med ens värdelösa. 

En riktig läggmatch vart det emellertid samma kväll.

I den matchen vann Mathilda ”Järnnäve” överlägset då hon gick och la sig långt innan Honken ”Flexarmen” 
och därmed blev Kallevalla-cupens stora vinnare. GRATTIS!

Disc nytt!

 I ”Geting smack med Freesbee” leder Jojje med 4 poäng över tvåan Kniffbaum von Uochwell efter en 
klockren smackning med en mid-range driver disc strax efter middagen. Getingen kunde inte återupplivas 
för en kommentar.

Upprop för ett trevligare läger:

SLUTA MATA MYGGEN!!!
     

 



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

Idag söker vi efter en ö:

Galet silverträd

Rätt svar till gårdagens rebus: Ädelmetall + Inte sjö/hav

Var: Silver + Land = Silverland

Vinnare av ordrebusen är Emil, Havsörnen

Dagens Engelska ordrebus
Lista ut svaret vi söker efter i ordrebusen, svaret är ett svenskt ord. Lämna in ditt svar på 
en lapp i lägertidningslådan märkt med ditt namn. På morgonsamlingen utser vi en vinnare 
som får lite godis i pris.

Idag söker vi efter en hushållsapparat:

 Lady + M + Sucker

Rätt svar till gårdagens rebus: O + That + Plane

Var: O + Den + Plan = Odenplan

Vinnare av ordrebusen är Fredrik, Hajarna

Dagens dikt
Pust, frust, höres från bälgen
Kling, klang, ljudet från städet

Stålet värma ljusna
Järnet glödgat forma

Smider till en sked
Hamrar till en krok
Bankar till en sölja

Fräsande vattnet kyla det röda till svart



 

Hej på er, Greger här. 

Nu är jag här jag här igen med en ny kåsa. Det 
var några dagar sedan min förra kåsa, men nu 
är jag här igen. Hoppas att ni äter ordentligt 
här på lägret och dricker ordentligt. 

Kom även ihåg att ÄTA GRÖT på mornarna så 
att ni står er till fram till lunch och att ni orkar 
med alla fantastiska aktiviteter. 

Till er nyankomna till Seach så Välkomna hit 
till Gregers hörna. 

Vi ska berömma Kopparbo för god och 
näringsriktig mat varje dag. 

 

Dagens recept: 

Kasslergratäng 
Kassler 

Bearnaisesås 

Blandspenat 

 

Blanchera den färska spenaten eller tina upp 
den frysta, krama ur så mycket vatten som det 
går, lägg den sedan i en ugnssäker form. Stek 
kasslern hastigt på båda sidor så att den får 
färg. Lägg ovanpå spenaten. Gör bearnaisen 
enligt kartongen, häll över kassler och spenat. 
Salta och peppra om så behövs. Ställ in i 
ugnen på Ca 200 grader tills allt är 
genomvarmt.  

Servera med ris. 

 

Laga gärna denna goda maträtt när ni kommer 
hem till era föräldrar som en 

överaskningsmiddag, någon kväll när dom 
kommit hem från jobbet. 

Dagens Köksord: 

Plat du jour: Dagens rätt 

 

Vi jobbar på under dagarna äter gott och 
stormtrivs är bland god mat och trevliga 
vänner. 

Vi måste berömma våra kökschefer Nicklas M 
och Johan N, bra jobbat trots brutna ben och 
gripna banditer. 

Kramar  

Greger  
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