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Ledaren 

Nu är det dax! (Dax nu? Vad ere' dax för nu?)
Jo det ska jag tala om för dig... Nu kommer Spårarna!
(Va redan?! Klockan är ju bara kvart över tisdagskväll...?)
Men detta betyder att alla Upptäckare ska få gröt i sina sovsäckar, tälten 
skall täckas av gröt, äventyrar ryggsäckar skall fyllas av gröt och chokladen 
ska flöda i öronen på Gerald och...

Hallå?! Hallå! Vad f**n är detta?! Här lämnar jag texten några ynka 
minuter och när jag kommer tillbaka har alla läsare blivit matade med 
konstig grötpropaganda!
Dom har varit här eller hur? Grötsekten. Dom har proppat er 
smockfulla! Jo då deras tvångstmatare vet då att passa på...

Men låt då mig vara den förste att hälsa alla Spårare välkomna och 
även gratulera äventyrare och upptäckare till en lyckad grötfrukost. 
Här på lägret har vi hittills haft det riktigt bra och trivsel-prognosen 
för resten av veckan verkar mycket lovande! 
Så fortsätt med det käcka bedrifterna, ät gröt och drick vatten!

//  Ledaren    

Tummas Hörna
Hej sötnosar!
Tumma är här och tummar i tidningen.
Nu har jag varit instängd i cirkustältet i nästan två dagar och det börjar  
bli lite långtråkigt nu, även om äventyrarna är söta och trevliga.
Jag vill ut och se lägret, gå trapperspår och leka med alla scouter!

Vi får väl se hur det blir imorgon...
Lek och ha kul men håll utkik efter såna där 
konstiga fästingar. Usch!

Kram <3 Tumma



Dagens intervju

LägerFerdinads heroiska reportrar lyckades ringa in en 
upptäckare mitt under kvällsfikat...

Hallå där! Lägerferdinand! Kan vi få en liten intervjuv?
-Ja.
Vet du vart du är?
-Läger. Scoutläger.
Vad tycker du om ledarna då?
-Bra fråga.
Vi förstår att du kommer väl överens med flickorna på lägret, hur många har du 
hunnit pussa på?
-5.
Aha! Det stämmer att du är en riktig casanova alltså?
-Ja.
Du passar även på att imponera på damerna vid badet oxå?
-Ja, kallt som in i...
Där ser man! Du tar alltså varje chans du får?
- Ja.
Hur laddar du för att orka med alla tjejerna?
- Gröt. Mycket gröt. Gröt är gott.
Blir du inte bara slö av massa gröt då?
-Nej.
Har du någon förklaring till hur du blev så tävlingsinriktad?
-Ja, jag vann.
Vi förstår att du har tävlat emot Ante, hur gick det?
-Han är längre.
Hur reagerade du då?
-Fasiken...

Tack! Håll utkik efter nästa heta nummer av Lägerferdinand! Din egen flytväst av 
bly!
 

Har du lyckats hitta ett stavfel i Lägerferdinand? I såfall 
grattis till dig!



Väder
Onsdagen 29/6

Tid Varsel Temp. Nedbør Vind

kl 1–6 14° 0 mm
Lett bris, 5 m/s fra sør-sørøst

kl 6–12 15° 0 mm
Svak vind, 3 m/s fra sør

kl 12–18 18° 0 mm

Laber bris, 6 m/s fra sørøst kl 18–24 16°

0 mm Lett bris, 6 m/s fra sørøst

Dagens Dåliga Citat
Welcome to the buttergoosetable = Välkommen till Smörgåsbordet

Deutch Für Reingefallene
Kürbis = Pumpa



Dagens djur

e-KO-rre
Latin: 
Underart 
till 
scouter 
(Homo 

Scoutiens) och fullständigt namn är Homo Scoutiens Bossus

Typiska kännetäcken: Gladlynt varelse som gärna ställer sig in hos 
tjejerna i syfte att tigga kramar. Dricker kopiösa mängder kaffe.

Finnes: Framförallt på ängar under scoutläger eller i scoutlokaler på 
styrelsemöten.

Äter: Omnivor som livnär sig på allt vad lägerköket har att erbjuda i 
synnerhet kaffe. I vissa fall kan e-KO-rren även gå till anfall och 
tillskansa sig kaffe från diverse platser om nöden så kräver. 

Läte:Zzzzzz Snark Zzzzzzz mmm...kaffe Zzzzzz!

Häckar: Framförallt på Vässarö i roslagens skärgård.



Lägersporten

Speed climbers (hastighetsklättrare)
Under eftermiddagen kunde halvhyggligt entustiastiska upptäckare 
bevittna den rafflande finalen i snabbklättring som utspelades i 
Ladan på Tunet under den traditionella Bängerballa Cupen på 
Vässarö.
I Junior-mix klassen vann, överraskade nog, Samuel genom att 
ställa upp i själva tävlingen precis innan arrangörerna hann 
ställa in den.
Det såg ut att bli en lätt seger eftersom det inte fanns några 
andra att tävla mot men då, utan något annat skäl än att dom var 
uttråkade, började ett helt gäng att panik-anmäla sig till 
tävlingen trots att det sedan länge var baddax.   
En hård klätterkamp utspelade sig därefter mellan Samuel, Arvid, 
Elisabeth, Thea och Julian. 
Stämningen var hög och publiken hade antagligen varit i extas om 
den olyckligtvis inte redan tröttnat och gått i väg för att bada.
Trots det klena publikstödet och andra okända traktioer som 
brummade utanför lyckades Samuel säkra en seger på tiden 00:12:62.
I Senior-herr klassen fanns det bara tre tävlande kvar och 
samtliga dessa låg även och sov men väcktes av jublet ifrån de 
yngre klättrarna.
Gerald, Ante och Skot kämpade tappert trots ledbesvär, yrsel och 
ischias. Tillslut stod Ante som ensam segrare i klassen med den 
fantastiska tiden 00:06:09.

Lägerferdinand fick följande kommentarer ifrån de tre:
Gerald: -”jag har ju inte klättrat på 2 år”
Skot: -”Va? Tävling? Dom sa att det fanns kaffe där uppe...”
Ante: -”Dä ä' bar' å' klättra!”

Ante 00:06:08
Gerald 00:09:00
Skot 00:12:30

Thea 00:16:00
Elisabeth 00:17:06
Samuel 00:13:02
Arvid 00:28:18
Julian 00:20:44



Dagens Rebus

Läs och lös sedan rebusen, lämna in ditt svar på en lapp i den gröna lådan, 
märk lappen med ditt namn.
Fina priser utlovas till vinnande bidrag!
Rätt Svar på gårdagens rebus: Börshaj
Ingen har lämnat in rätt svar på rebusen.
Men Ett hedersutnämnade till Pontus M och Arvid som båda 
kom med Svaret Penga-Tönt.



Det ryktas att…

…Matilda & Erica tvingar Norton att bada.

…tjejerna telt 6 kör sanning och konka på kvällen (sant).

…det pågår en studiecirkel om kondomer.

…Hampus tycker fortfarande om att gå på dass.

..al Fred är bra fred.

…Alfred failar på video i tält.

…Elin i tält 2 är galen.

…Det finns 20 tält på lägreht, och en Swagg.

…Julian tycker att han själv är ”King of pop”.

…Denise är lustig!!!

…Johan (JB) tycker att Julian är ”King of pop”.

…LillTheo ritar snygga bababer. (utan misstolk)

…Julian borde bli sångare.

…Nova äter inte alls döda myror!

…Redaktionen stavar fel.

…Redaktionen rättar inte stavfel.

…Felix är en godisgris.

…Natacha jagar Felix.

…Felix vill bli jagad av Natacha.

…Tess är en vacker apa.

…att dom i tält sju har fått idoler!

…Gröt är gott!!!!

…just när man är i sin krafts dagar hamnar man hos Johan i Hallen.

…alfred är bra på att valla tjejer.

…att några i telt 6 äter strumor.

…idag kommer Minijourerna..

…Denise ler STORT och skriker SMILE!



…Det ryktas att tält 6 är bäst.

…150% av familjen Holm är här

…Jojje får panik om vattnet är slut

…gröt är gott.

…Många läser tidningen.

…Julian inte slutar sjunga.

…Några personer har sovit i vindskydd vid stranden.

…Norton och Alfred dansa tryckare på discot.

…Norton har hemligheter.

…Gröt är JÄTTEGOTT.

…alla rykten inte kommer med.

…Sophia går Carros  ärenden.

…Carro kör med Sophia.

…Sophia stavar Sophia med PH och inte Sophia med F som i Sofia.

…Rebbeca fyller år IDAG.

… Jojje sätter upp ett tält hemma hos sig själv.

…vita tältet blåser bort.

…Tess gillar flätor.

…Sandra gillar att fläta.

…gröt är supergott på lägermorgonar.

 …Det ryktas att det är mest myror i Julians ryggsäck.

…Jojje är konstig som tycker att gröt är gott.

…Jojje är normal som tycker att gröt är gott.

…Ett av ovanstående rycken är osant.

… Markan har glass.

…Rospiggen spritter i Erik.

...Tysken hatar Måsart!

...Finska sämskskinn är det sämskaste som finsk!
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