Onsdag 3 augusti

Förlustelser, spel och dobbel på marknaden
På DUST marknadsdag har det varit full kommers hela eftermiddagen. Marknaden
kokar av liv och rörelse, det är ett myller av scouter vart man än tittar. Alla byar har
fått i uppdrag att hitta på aktiviteter.
Det finns allt från bowling, enarmade banditer
och knivkastning till skönhetssalonger, kasta
prick och padel med paddel. Allt är klurigt
uttänkt och gjort med scoutens finurlighet.
Ett helt nöjesfält uppbyggt med slanor, lådor,
rep och vedträn. Scouterna har fått DUSTvalutan RAM att handla för.

Martin blev dyngsur. De båda gnabbas lite,
men de går glada därifrån, fortfarande som
vänner.

Bland marknadsbesökarna strosar Ramunder,
Schaman Lloongkåpa och Skaga som njuter
av att se alla glada och nöjda scouter.

– Nu måste vi gå iväg och spendera mer
pengar, ropar Agnes när de springer vidare.

Vid Sankt Olofs scoutkårs plats sitter Agnes
och Ella från Borlänge scoutkår vid en
orange låda på marken. På lådan står några
färgade träklossar. Det gäller att snabbt gripa
tag i den färg på kloss som ledaren ropar ut.
Den som får flest klossar vinner.
– Det var ett kul spel som testar
reaktionsförmågan, säger Ella.
Det verkar inte spela så stor roll vem som
vinner när de spelar och när de spelat klart
har de bråttom vidare till nästa aktivitet.

Vid Järlinden scoutkår från Falun kan den
som vill kasta prick och blöta ner en kompis.
Om bollen träffar målet så hälls en hink
vatten ut över den som sitter under hinken.
Detta provade ledarna Janne och Martin från
Engelbrekt scoutkår från Örebro. Janne var
den som kastade bollarna. Det blev träff och
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Sockerchock i kubik På ännu högre nivå
Det är strax innan stängning i lägrets
kiosk. Det kommer fortfarande en och en
annan scout som vill handla. I kiosken
står funktionärerna Moa och Hampus
och langar fram godisbilar, glass och
chokladbollar. Det märks att kunderna
börjar lära sig kioskens sortiment,
beställningarna kommer snabbt.
–Det som säljer bäst är surt godis och
chips, därefter kommer choklad, säger
Moa. Vi säljer inte så mycket schampo och
tandborstar men för den som behöver det
så är det ju bra att det finns.

Jobbet i kiosken är stressigt, men roligt,
tycker Hampus och Moa. Det är full fart
från det att kiosken öppnar till dess att den
stänger.
–Det roligaste är att vi får träffa i princip
alla scouter på lägret. Det är också full fart
från det att vi öppnar tills att vi stänger,
säger Hampus.

Disco och bra musik

Idag skickar vi dagens ros till er som städade Igår hade vid by Saltsjöbo hade vi ett
toaletterna. Det är ett smutsigt jobb, men
superroligt disco. Det var väldigt många
någon måste ju göra det. Ni gör det så bra. Nu scouter där.
kan vi spegla oss i toalettlocken. Stort tack!
			
/Julius
			
/Pruttis

Ny religion skapas
Vi har fått hemlig information från våra
vänner på Roddarringen om att en ny
religion har skapats. Den går under namnet
Trulsismen och förekommer mycket hos
Värmlands by. Frälsaren tror vi är vid namnet
Fiskare Sven eller Fiskare Hans.
/Tommy, Tommy, Tommy

Smarta lägerlösningar
Har du bästa lösningen för diskning på läger,
eller kanske har du en genialisk idé för hur vi
kan få alla scouter att tvätta händerna innan
maten?
Jag vill ha alla era läger-hack! Skicka tips till
redaktionen, gärna med bild. Vore det inte
schysst om vi kunde dela med oss av våra
bästa idéer för hur det vardagliga lägerlivet
kan flyta på lite bättre?
		
/Lattjolajban-Lars

Hjälp fix

Fix har ett problem vid scenen och behöver
hjälp. Det står tre stora, fula lådor med
ljudutrustning i ett hörn. Fix vill dölja dem
med en skiva plywood, men eftersom
lådorna är olika stora behöver skivan lutas.
Fix har tappat bort sin mätsticka och hittar
en precis lagom lång pinne i skogen. Den
understa lådan är tre pinnar bred, nästa är
två och den översta exakt en pinne.
Hur stor area ska plywoodskivan ha för att
precis gömma lådorna? De vill gärna ha
svaret i kvadratpinnar.
			
/Fixgeneralen

A?

här på besök. Jag tror att han är lite rädd för
höjder, utbrister klätterkungen lite kaxigt.
Med darr i benen och mjölksyra i armarna
går utmanarna därifrån med nya kunskaper
och erfarenheter i ryggsäcken.

Klätterkungen och hans följe visar hur berg
ska bestigas. De hjälper scouterna och
instruerar hur de på ett smidigt och enkel
sätt kan ta sig upp och sedan ner för väldigt
branta klippor och avsatser. Säkerheten är
hög och tekniken briljant.
–Ha, ha! Under alla år som jag hållit till här
i de höga bergen har Ramunder aldrig varit

Insändare
Dagens ros

I den yttersta utkanten av Ramunders
rike kan du, om du har lite tur, träffa på
rövarklätterkungen. Efter lite stretande
genom snår och smågranar öppnar en
glänta upp sig och en klippvägg reser sig
mot skyn.

Okänd målning funnen

Efterlysning

Under en reportageresa
hittade Ramunders
utsända en tidigare okänd
målning föreställande
trollet Tusse. Konstverket
är signerat Herman, Selma,
Anton, Thea, Engla, Elvira,
Mira och Tilia. Den samlade
eliten av konstexpertis är
förbryllade, allt tyder på
att det är en hittills okänd målning av
Spektaklia Pocisso och att den målats
under pseudonym.

Det har kommit till vår kännedom att en
ny, invasiv art har siktats i Tiveden och
Ramunders rike. Observationer av krokodil
(Crocodilius) har gjorts. Krokodilerna behöver
omedelbart tillfångatas och återföras till sitt
naturliga habitat. Till det så har Ramunder
anlitat krokodilviskaren Mr. Dundee.
Om du ser en krokodil ombeds du fotografera
den och skicka dess position till redaktionen.
Akta tassarna bara, så att du inte blir biten.
I övrigt anses krokodilen vara ett harmlöst
djur (typ) som bara anfaller i försvar.

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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