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Ledaren

ÄNTLIGEN. Nu har lägret äntligen börjat. Dagens tältresning och köksbygge har gått kalasbra. Som ledare 
är jag riktigt imponerad, (Imorgon läs idag, red anm.) är det fortsatt lägerbygge, vi ska bygga bord att 
sitta vid. En portal som visar vart vi bor, och vilka vi är. 

Nu när det är så fint väder så rekommenderar ledaren att ni bör dricka mycket, och att ni använder 
solskyddsfaktor så att ni inte bränner er i den fina solen. Glöm inte att bada också. Det är riktigt skönt i 
vattnet, Jag lovar (host, host).

Glöm inte att tvätta händerna före toalettbesöket. BPVM rekommenderar.

Det är gott med gröt tycker ledaren, så att jag anser att alla skall och bör äta gröt till frukost så att ni 
orkar med allt program som kommer att ske.

Väl mött till en ny lägerdag

Ledaren

Väder
Måndag 27/6

Tid Varsel Temp. Nedbør Vind

kl 0–6 13° 0 mm Svak vind, 3 m/s fra vest-sørvest

kl 6–12 13° 0 mm Lett bris, 4 m/s fra vest-nordvest

kl 12–18 14° 0 mm Lett bris, 4 m/s fra nord

kl 18–24 14° 0 mm Flau vind, 1 m/s fra øst

Dagens citat:

Yttrat av Sanna i köket 18:20:42

”Vilka schyssta lökar!”



Tummas hörna

Hej! Jag är Tumma Fullriggarens egna maskot!

Jag vill bara tipsa om att det är dumt att 
skada sig, för att om man skadar sig gör det 
ont…

PS. Drick mycket saft, det smakar gott!

   

      Kram <3  Tumma

Miniklanten tipsar!
Topp 8

• Ramla INTE ner för stenar, det gör ont…

• Slå inte i huvudet i bryggan, det gör ont också…

• Använd SOLKRÄM! Kokt kräfta är fult!

• Stoppa INTE blyertspennor i ögonen, det gör typ väldigt ONT och kan 
påverka din syn i framtiden…

• Hugg dig inte med en yxa, det är så jobbigt att plåstra om och ha ledsna 
scouter.

• Lägg inte handen i elden.

• Krama gärna Carro men säg till innan och gör det försiktigt!

• Skaffa inte sprickor i revbenen, det är typiskt dåligt!

• Om din elefant skenar: Gå inte över ån efter bly.



Dagens Bild

Deutch für Reingefallene
Deutch für Reingefallene = Tyska för dummies

Dagens Djur
Groda, Amphibia Anura



Lägersporten
Igår när jag satt och tog hand om min dagliga navel ludds plockning så fångade jag en konstig lukt efter 
mycket om och men fann jag källan. Två stinkande juniorer som stog och slog på en ännu mer stinkande 
socka. Jag bestämde mig för att det var mer intressant än min navel ludds samling och satte mig och 
tittade. Bollarna flög fram och tillbaka fram och tillbaka till en timme senare då en av juniorerna fick till 
ett mäster slag och fick den stinkande sockan att flyga i en vid båge över publiken in i en av cirkus tältet 
och vilken avslutning. En riktig home run vilket märkte slutet på matchen.

Min sammanfattning av sporten var helt enkelt att den sög.

Övriga match resultat:

Sundsvall - jonzzon  4 - 2

Pazze – bob 204 - 0

Anna – groda <3

Sportreporter Kåb



Det ryktas att…
… Kåb åker hem idag.

… Gröt är gott (sant)

… Jojjes tält är episkt.

… Kåb har killproblem, ringer tysken.

… Flagstången är shneé.

… Maxat utan max.

… Sofia har fastnat i nätet.

… Sophia stavas med ph.

… Jojje blir sugen på revben varje gång han ser carro.

… 75% av familjen Dozzi är på lägret.

… Det har siktats en mulvad.

… Mulvaden heter Tysken och vill kramas.

… Redaktionen tar emot donationer.

… Natacha har ett ragg.

… King of gröt är Niklas.

… Myggorna är många.

… Fyra scouter delade på en halv macka.

… Ryktet ovanför kan tolkas på två sätt.

… Öis kooomer vinna.

… Det finns fåglar i tälten.

… Läger ferdinand är den bästa tidningen.

… Redaktionen kräver fler rykten annars blir det smisk.

… Tysken jagar fäskmåsar.

… Stefan hotar med indragen sovmorgon.

… Ovan är fakta.

… Tess kom till lägret senare.

… Gröt is the shit men de  är gött.

… Pazzze är på redaktionen.

… Tysken är solbränd.

… Maten i matsalen är äcklig 

… Man inte ska mata myggen.


