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Äntligen var det dags. Trumpeterna smattrade och trummorna skramlade. Folket var 
samlat till kamp mellan byarna. Ärans och hjältarnas folk skulle en gång för alla göra 
upp om vilken by som var den starkaste. Och vilken by som skulle kastas i sjön.

Stämningen var redan på topp 
marschmusiken hördes från fjärran när 
kung Ramunder med följe valsade in. Pråligt 
uppklädda och med den stolte riddaren Stig i 
full stridsmundering.

Första grenen är alltid säcklöpning. Alla fyra 
byarna tävlar samtidigt. Det är intensivt, 
det är svettigt och det går fort. Utom för 
utmanarledarna som hoppar fram! Det 
ser förvisso väldigt lustigt ut men det går 
avsevärt snabbare att springa. De kvicka 
utmanarna sopar mattan med ledarna.

Nästa gren är dragkamp och har, trots 
namnet, inget alls med hästar att göra. 
Istället ska de dra en lina på gräsmattan. 
Alltså ett riktigt grovt rep. Från ena sidan till 
den andra. Ett lag i varje ände av repet. Det 
starkaste laget drar de andra till sin sida. 
Men döm om allas förvåning när båda lagen 

var starkare än repet. Det brast på mitten 
och båda lagen satt snopna på marken med 
blott varsin stump i nävarna. Trots ett stolt 
försök av några flinka sjöscoutern med en 
lång splits gick det inte att genomföra något 
mer tampande (höhö). Ura Kaipa tvingades 
övergå till nästa delmoment.

Stövelkastning stod som nästa 
underhållning. Många idérika lösningar på 
hur stöveln skulle passas för att slutligen 
med kraft och finess slungas mot stakars 
riddar Stigs magnifika sköld. Första laget 
utökade svårighetsgraden genom att med 
personkraft förflytta Stig med sköld och allt 
flera hundra meter längre bort. Men Stig har 
friska och starka ben så han kunde lätt gå 
tillbaka.

Den stora finalen i denna mångkamp 
uppfylldes av såpasport. En stor spelplan av 

såpasäker karaktär hade ställts iordning och 
med den en hal ful gul äggformad boll.

Bataljen blev våldsam. Ben blev dragna, 
armar böjda och tänder blev utslagna. Ura 
Kaipa fick vid en tidpunkt visa sin visdom 
och ledarkraft genom att vänligen be de 
våldsamma lagen att betänka att detta trots 
allt är en uppgörelse i all vänskap och att 
inte vara så hårdhänta med varandra. När 
alla kraftmätningar var över gratulerade 

Ura Kaipa samtliga tävlande, alla byar och 
även Stig till en väl genomförd mångkamp. 
Det viktiga är inte att vinna utan att ledarna 
förlorar. Så med stor lycka och med yster 
iver kastades alla de gula kycklingarna i sjön 
till allmän munterhet och lycka. Våra glada 
gäster från landet UK snappade kvickt upp 
traditionen och hivade med gott mod även 
sina ledare i sjön. När allt var över skingrades 
massorna för vinden och livet gick åter 
tillbaka till sin lyckliga lunk. Sen kom regnet.

Här mäts styrka, mod och gott kamratskap 



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

Kontakta redaktionen
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Var är Laurentia?
När får vi träffa dig nästa gång Laurentia? 
Under det första lägerbålet sjöngs inte 
Laurentia. Lite löjligt då det är den bästa 
lägerbålslåten. Vi blev fruktansvärt besvikna 
och tycker att det är viktigt att alla nya 
scouter lär sig den. Vi hoppas att detta 
misstag inte upprepas. Puss och kram!  
           /Alina, Wilma och Alma i utmanarby 1

Insändare Fest i funktionärsbyn

Under torsdagskvällen träffades alla 
funktionärer för en fest. Närmare påsk-
känsla kommer du inte den här sidan 
midsommar. Gula tröjor så långt ögat kunde 
nå, och en och an annan scoutskjorta på 
det.  Middagen bjöd lägrets matleverantör 
på eftersom 
de vill 
premiera dem 
som arbetar 
ideellt för 
barn och 
unga. 

Stormen drog förbi När lägerlivet leker

Stormförtjust!

Lägerledningen sänder ut sitt tack till alla 
ledare, funktionärer och deltagare för det 
snabba agerandet under torsdagens oväder. 
Blixtsnabbt (höhö) säkrades tält med extra 
stormlinor, diken grävdes runt tält och 
presenningar drogs fram. 

–Tack vare ert snabba agerande så har lägret 
klarat sig bra, säger Mikael som är lägrets 
säkerhetsansvarige. Vädrets makter kan 
vi inte styra över men vi var snabba och 
hjälptes åt, det är sann scouting. 

Dagens ros
Stort tack till dig som hittade mitt guld-
örhänge på tunet under folkräkningen innan 
tornerspelet. Du är guld värd! En äkta scout. 
          /Tacksam funktionär

Dragen vid näsan
Vi förundras över naturen, lurigt  Jag hittade 
en annorlunda lönnäsa och den vill jag visa 
er. Kolla vad cool den är! 
            /Kajsa

Vinden tar i, det blåser upp och himlen 
är mörk och hotfull. En regnstorm är 
på väg. Funktionärer och ledare samlar 
styrkorna och börjar stomsäkra lägret. 
Extra stormlinor till tälten, presenningar 
släpas fram och alla scouter tar på sig 
regnkläder. Det mullrar hotfullt. 

Den första stormen drar förbi, några blixtar 
lyser upp himlen. Det kommer en lätt 
regnskur, det värsta verkar passera oss 
på lite avstånd. I en andra vända kommer 
ett ihärdigt hällregn, men både åskan och 
vinden väljer en annan väg.

Under torsdagskvällen var det 
stormvarning över Tingvalla och DUST. Den 
värsta vinden och åskan passerade förbi 
på lite avstånd men det regnade massivt 
på lägret. 

Ömsom sol och ömsom regn. Lägerlivet 
är överlag bra. Redaktionen är på 
reportageresa bland tält och eldstäder. 
I några byar vilar scouterna i skuggan 
efter vandringen rövarstråten, andra är 
vid sjön och badar. Middagen är snart på 
gång men än är det ingen större aktivitet 
vid grytor och kastruller. 

Hos Sankt Olof scoutkår från Västerås 
sitternågra scouter och täljer. De har 
hägnat in ett område där alla som vill tälja 
ska sitta. Tydligt, säkert och lite lättare att 
städa lägerbyn på utryckningsdagen. 

Dagens ros igen
Dagens ros vill vi ge till Kristian från Hovsta 
scoutkår som tog med oss på morgonfiske. 
Han lånade även ut sina spön, gav oss bra 
tips och bjöd oss på godis. Stort tack! 
       /Abborren och Gäddan

Hjälp musikajen 

Musikajen behöver din hjälp. Lägerbålet 
ska vara 45 minuter långt. För att skapa en 
snygg effekt vill de ha två brinnande rep som 
brinner under hela lägerbålet. Vardera repet 
brinner i en timme och det går att tända 
repen i båda ändar. Det går inte att kapa 
repen. Hur ska musikajen göra för att repen 
ska brinna i 45 minuter?  
             /Compani Musikaj 

Finns verkligen ulmekottarna? 
Jag tror inte på dessa så kallade ulmekottar, 
jag tror att ni har hittat på den åldersgruppen 
för att uppvigla massorna. Jag kräver bevis på 
att ulmekottarna verkligen finns. 
  /Tommy, Tommy, Tommy

Hos Borlänge scoutkår är det ordning 
och reda. Patrullflaggorna står prydligt 
uppställda i en flagghållare och i en låda 
förvaras scoutknivarna och givetvis finns 
också en låda med plåster på samma ställe. 

Hovsta scoutkår 
från Örebro har 
ett himla prydligt 
kök. De har byggt 
upp ett staket 
med en portal, 
matpatrullen är 
de enda som får 
hänga innanför 
avspärrningen. 


