Torsdag 4 augusti

1215 rövare, sex hästar och en gycklare
Dagen för den stora folkräkningen är äntligen här. Spårare, upptäckare, äventyrare och
utmanare är på plats i Ramunders rike. Alla häraden samlas och räknas in, ett i taget.
In tågar de på festplatsen och
häradshövdingarna kallas fram till Ura Kaipa
och Ramunder. Var och en av dem dubbas till
riddare och får nya namn. Det rent av kokar i
publikhavet. Något ligger i luften, det är något
stort på gång.

alla räknats in och under 2022 års ting på
Tingvalla finns 1215 rövare.

Häradshövdingarna ombeds att tillkännage
hur många rövare som ingår i varje
förbund. Resultatet räknas samman och
kontrollräknas flera gånger. Till slut har

Nu kommer belöningen, en föreställning
som sent ska glömmas. Ett tornerspel med
tappra riddare och underhållande gycklare.
In på banan rusar sex frustande hästar med
modiga ryttare. Låt spelet börja.
Tryck: Lloongkåpas pergamentmanick
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Ulmekottarna är här

Inte så många knop

Likt myror som precis har vaknat väller
de in på lägerområdet, Ulmekottarna.
Äntligen flyttar de in på lägret!

Ulmekottarna kallas i vardagligt tal för
spårarscouter och under onsdagens
förmiddag anlände omkring 300 spårare till
DUST-lägret.

Nere vid sjön råder febril aktivitet. Ute på
vattnet syns ett gäng optimistjollar och
några lite större segelbåtar. Längre bort
på vattnet skymtas några havskajaker.

Nu väntar några spännande, roliga
och händelserika dagar på läger. På
programmet finns bland annat spår i
skogen, hantverk och tävlingen i Ursamins
glänta. För många är det kanske det första
lägret någonsin, så ta väl hand om våra
Ulmekottar.

Båtarna går in vid den uppbyggda bryggan
och glada, men något fuktiga scouter kliver
ur. Sedan dras båtarna bort till en orange
matta och bärs upp på land.

Ursamin hälsar sitt folk välkommen och ser
att det är glada, starka och modiga scouter
som kommer. Hon är glad att hjälpen är här,
hennes halsband har nämligen gått sönder
och det är hon väldigt ledsen för.
–Halsbandet är trasigt och jag har tappat
alla pärlorna i skogen och på lägret,
säger Ursamin. Min förhoppning är att
Ulmekottarna hjälper mig att samla ihop
dem igen och lagar halsbandet.

Insändare
Dagens ros

Hovets dementi

Till er som lagar maten, ni är verkligen
superhjältar! Ni utövar era superkrafter på
grytor och kastruller. Kastar i lite magiska
örter här och häller i lite trolldryck där och
resultatet blir både magiskt och super.
		
/Behöver inte gå hungrig

Det kungliga hovet dementerar å det
bestämdaste alla danser på bord. Det
kan ha gått lite vilt till, ja. Det kan ha
svingats i lianer, ja. Det kan ha fallit ner en
kristallkrona i golvet, ja. Men att dansa på
bordet, nej. Någon måtta får det allt vara
på galenskapen.

Oknytt i skogen
Det prasslar och knakar i skogen. Dimman
ligger tät i slöjor över vattendragen. Skogens
väsen ligger på vak och väntar på tecknen.
Vildgräset darrar i vinden och vattnet krusas.
Något ska hända...
		
/Knarraren

Att Ramunders utsända har sjunkit så lågt.
Vi från Ramunders följe har alltid högaktat
Anna och Eric, men nu får vi ompröva våra
känslor för de, annars ytterst kompetenta
tidningskonstruktörerna.
			
/Upprört följe

Här kommer hjälpen!

En häst bakom örat

Svar till Hjälp fix:
Segel funktionärerna vill gärna hjälpa
fix och antar att plywoodskivan ska vara
kvadratisk. Och då behöver den ha arean 45
kvadratpinnar för att dölja alla högtalare.

Ramunders trumpetare Trummetott skulle
hjälpa till med folkräkningen, men kunde
inte så många siffror. Då fick han syn på
några ridande riddare och beslöt sig för att
räkna hästarna istället.

Om den inte behöver vara kvadratisk så kan
den vara 3 pinnar bred och roten ur 45 pinnar
hög och placerad enligt skissen. Må vindarna
var med er!
		
/Anonymous segelfunk

Han såg två hästar rida före en häst. Och
så såg han två hästar rida efter en häst.
Och det var en häst i mitten. Hur många
hästar var det?
		
/Alla hästar hemma
Tryck: Lloongkåpas pergamentmanick
Upplaga: 12
Ansvarig utgivare: Ura Kaipa

–Det är första gången någonsin jag seglar,
säger Filip. I början blåste det ganska bra
men nu på eftermiddagen mojnade det lite
för mycket. Jag vill gärna segla igen, men då
får det gärna blåsa lite mer.

Filip från Arboga har precis kommit in till
land. Han har provat att segla själv i en
större segelbåt. Innan han bär upp båten
på land med hjälp av några kompisar
hinner han svara på några frågor. Filip
tyckte att det var kul att segla.

Efterlysning

Otillbörlig magiutbildning

På området har en svartklädd figur skådats,
ett audiotroll som kommit upp ur sin
fyraåriga dvala. Trollet ses ofta i en röd
gaffeltruck, inte sällan med ett dass frampå
gaffeln. Det händer också att figuren
skådats med kablar och högtalare tassarna,
krypande i blåbärsriset. Audiotrollet
fångades på
bild tidigt under
lägret, om
du ser trollet,
rapportera till
redaktionen.

Det har kommit till utbildningsministerns
kännedom att otillbörlig utlysning av
trolldomsutbildning har annonserats i
Ramunders utsända. Något sådant befängt
så som AI, IoT och VR finns inte. Och om det
finns så är det mycket farlig svart magi.
Det är förbjudet att uppvigla till dylika
utbildningstillfällen.
Övervisdomsschaman Lloongkåpa ser
ytterst allvarligt på problemet och tar upp
kampen mot denna typ av brottslighet i den
undre världen.

Kontakta redaktionen
Vi på redaktionen tar gärna emot nyhetstips,
insändare och hälsningar. Brev kan lämnas
i brevlådan utanför informationstältet på
programtorget.
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