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Ledaren

Ännu en dag har passerat med ett härligt väder och många fantastiska scouter och 
ledare. Lägertröjorna och scouterna tävlade om det bredaste leendet, vem som vann? 
Ja det kunde inte jag avgöra. 

Idag är det dags för en kårdag, en dag då vi lär känna varandra och samarbeta över 
avdelningsgränserna. När vi alla hjälps åt blir det roligt!

Det är även dags att börja tänka på hemfärd, dags att börja riva lite lägerarbeten, städa 
i och runt tälten och titta i upphittatlådan efter de kläder och saker som saknas i 
packningen. När vi hjälps åt blir det fint i tälten och på lägerområdet.

Väder
Fredag 1/7

Tid Varsel Temp. Nedbør Vind

kl 0–6 15° 0 – 0,2 mm Svak vind, 3 m/s fra 
sørøst

kl 6–12 16° 0,3 – 1,2 mm Svak vind, 4 m/s fra øst-
sørøst

kl 12–18 18° 0 – 1,7 mm Lett bris, 5 m/s fra 
sørøst

kl 18–24 18° 0,1 – 0,2 mm Svak vind, 4 m/s fra 
sørøst 



Tummas Hörna!
Hej mina älskade scouter! Jag måste få tacka för dagens 
underhållning, vilka stjärnor ni är! Men det visste jag ju 
redan. Förutom fantastisk underhållning i form utav 
SMS var jag även med äventyrarna och utmanarna och 
byggde flotte idag, jag stannade på land som tur var, 
flotten föll ju i bitar och sjönk! Därför ska jag säga som 
min vän Nalle Puh en gång gjorde; ”Det är bättre att 
vara över båten än under den.”



Skandal
Fel låt vann

I går avgjordes den årliga upplagan av SMS utanför ladan på Tunet. Det blev en 
rafflande tävling med många bra bidrag. Det tävlades i lederhosen och tysk 
joddel. Vi mindes Sommaren 69 tillsammans med Bryan Adams, Lena lekte 
återigen med sitt mickstativ, vi bjöds fina danser från Maja, Rebecka och Nova. 
Och även från Frida, Vilma & Elin.

Efter att Juryn sagt sitt stod Frida, Vilma & 
Elin som vinnare, efter att Bert Karlsson 
sagt sitt. 

Läger-Ferdinand har tyvärr inte nått 
vinnarna för en kommentar men hälsar via 
sin manager att de är nöjda med resultatet, 
och tänker inte överklaga beslutet.

Vi pratar i stället med Marie och Sanna om 
vad de tycker om sin andraplats. Vi är inte 
nöjda, vi borde ha vunnit säger Sanna. 

Marie stämmer in och avslutar intervjun med en ”Padde dö”. Vi fick även en 
kommentar från Bryan Adams innan hans helikopter lyfter från konsertarenan:

Det är ju Skandal, jag kommer aldrig mer ställa upp på detta något mer. Aldrig 
mer.

Till slut under kvällsfikat når vi äntligen Lasse Holm för en kommentar: 

Jag är supernöjd med resultatet, bättre 
tävling har jag inte sett på ett helt år, 
Ser redan fram emot nästa år.



Lägersporten
Träkvistas årliga Svullartävflan avgjord!

Årets upplaga av Träkvista Sjöscoutkårs årliga svullartäfvlan 
avgjordes idag i finalen mellan Sverige och Tyskland!
Då inte regerande mästaren från Estland, Hendrik, deltog i årets 
upplaga så blev finalen en riktig rysare.
Efter en rafflande inledning av Tysklands representant, Johannes, 
där han satte i sig en halv kastrull 
gulasch utan yoghurt. Så kontrade 
Svensken, Theodor, med att sätta i sig 
tre kvarts kastrull skinkpasta spetsad 
med grädde. Det hela fick därmed 
avgöras med sudden death i grötätning 
där tillslut Theodor vann pga av att 
Tysken fick en diskmås i ögat! 
Tyskland lämnade in en protest, men 
eftersom reglerna inte säger något om 

fjäderfän 
annat än sådana som stoppas i 
munnen och hur dessa bör kryddas, 
så fann domarna att protesten inte 
kunde godtas, därmed var årets 
upplaga av svullartäfvlan avgjord!
Seger till Sverige och Theodor!



Dagens Fågel
Theofink

Latin: Theossus Kurius Gourmandsus

Typiska Kännetecken: Har långa ben och ljus 
fjäderdräkt, iaktas oftast i tallskog nära vatten.

Finnes: Framför allt i Sverige, längs kusterna.

Äter: Är en Omnivor. Äter kopiösa mängder av allt den 
kommer över.

Läte: MAAAAAAAAAAAAAAAAAAT!!!!!!

Berömd Hiphop-artist siktad på ön!
Den världskända Hiphop-artisten, Rap´n´Dubb, 
har besökt Vässarö under gårdagen. Rykten 
gjorde gällande att detta hade ett samband med 
tävlingen SMS, men detta visade sig dock vara 
fel. LägerFerdinand kan som enda tidning, 
rapportera att världsstjärnan roade sig kungligt i 
Vässarös eminenta Bastu-anläggning innan hon 
drog vidare på sin konsertturné i Finland! 
Stjärnans förmodade pojkvän, Reggae-stjärnan, 
Bad boy Rune syntes inte till och huruvida det 
gick hett till i Bastun ändå, ville stjärnans manager, Bert Karlsson, varken dementera 
eller bekräfta! 

TheoLog



Dagens Bild

Deutch für Reingefallene
Kurtser miteilungs service = SMS

Rätt svar på gårdagens rebus
Lederhosen

Rätt svar inlämnat av Hanna och Simon, Hajarna
Hedersomnämnande till Arvid, Haj, för förslaget Dioderhosen

Dagens Citat
Yttrat i matkön klockan 12:32:42 av okänd Spårare

”Han är ingen Chorizo, han är en korv!!”



  

+ -förnamnet

Dagens rebus



Det ryktas att...

...Joar har myggbett.

...det spökar på daset...

...Tält 3 & 6 föder upp tveskärtar.

...Bert karlsson använder parfym... (au de Idol?)

...Leo i spärarna snarkar.

...Spårarna letar ryckten gemom att dra upp långa grässtrån ur marken.

...Leos bad barler spn5k.

...Fel låt vann!

...Johan och Matilda hånglade inatt...

...Ryktet om att marilda och johan hånglade är osant!!!

...De två ovanstående ryktena är bluff...

...ett av de TRE ovanstående ryktena är osant.

...Spöket på dasset är stackaren som ramlade ned i dasshålet för några år sedan.

...flotten sa ”poff!!!”

...Majalåtev soma eh -ctt/all -rue

...Til gillar mattisskor

...Arvid är gansta.

...Julian kan nu 159 låtar utantill

...tor och fredrik gillar lakrits

...en ledare kastat Ludwig i sjön.

...Rätt låt vann!

...fredrik har en hta.

...Johan Ho & Matte fajtas om Diskon.

...Kitija är super snäll & cool!

...det bor okyssta prinsar i ett av tjejtälten.

...SMS sprider sig på Vässarö

...Joje har en julgrar på armer

...Joje jillar gröt

...Spårarnas nya hobby är att skriva rykten!

...Simon använder folk som fotstöd när dom sover

...Tobias och Johan sitter på dubbeldass! Och sjunger!

...Lägret borde heta ”I survived” istället för Smile

...Det ryktas att Edith gör skumma ljud.

...Erit och o6kar dansar...

...Redaktionen icke rättstavar rykten

...Re becka sjunger omg röra ben.

...Redaktionen verkligen inte rättstavar alls

...Tobias inte är rädd för något utom monsterhingsten på 1 meter i mankhöjd.

...Lägret är hemsökt...

...Av VOO-DOO-GRÖTEN...!!!

...toha mcinsteiret(??) har eh tjej      !

...julgran slängd i får hagen

...Bert har fått två nya kontrakt

...Mini orena Lär Tim vad var är

...Johan är chill/soft

...Flotten var dålig.
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