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UPPTÄCKARNAS ANKRACE EXTRA ÖPPET 

I KIOSKEN 

På  begäran 

har kiosken 

extra öppet 

idag för alla 

glass-sugna. 

Öppet 13.00-14.30,  stängt un-

der bytävlingen för att sedan 

hålla öppet en timme från det 

att bytävlingen slutar. Öppet 

som vanligt på kvällen. 

 

LOPPIS EFTER 

BYTÄVLINGEN 

Efter bytävlingen kommer pro-

gramgruppen ha loppis för kå-

rerna på överblivet program-

material samt verktyg  av olika 

slag. Loppisen hålls i program-

tältet vid huvudbyggnaden och 

endast ledare får komma och 

handla. Betalning helst med 

swish, i andra hand med kon-

tanter. 

Upptäckarpatrullerna ställdes inför en rejäl utmaning på torsdagen. Med 

hjälp av delar från en hängränna, lite slanor och sisal fick de i uppdrag att 

konstruera en bana för en badanka och sen blev det Ankrace med tävling 

mellan lagen. Det rafflande finalracet vanns av badankan tillhörande Sagam 



 

SPA i Our Cabana 

Utterskämten strömmar in, här 

är några av våra favoriter:  

Var kommer uttrarna ifrån? 

- Uttre världsrymden 

Vilket språk talar uttrarna? 

- uttrikiska 

Vad kallar man ett gäng snygga 

tjej-uttrar? 

-Brutter 

Vad kallar man en MC-Utter? 

- Knutter 

Utmanarna öppnade under torsdagen spa i Our Cabana för alla ledare och 

funktionärer. Spa-avdelningen var välutrustad med egen uppvärmd pool och 

behandlingar för så väl ansikte, händer samt fötter och ansiktsmålning.   

 

Utterskämt 

Tändsticks-

problem 

Flytta tre tändstickor så att fisken simmar åt 

motsatt håll 

Dagens bild 



 

Sjöslag på Rusken 

Efter att ha kommit tillbaka från hajken fortsatte programmet för äventyrarna 

med katamaranbygge vid stranden. Eftersom vinden lämnat lägret så blev 

det inte mycket segling utan istället utmynnade det i ett blött sjöslag på sjön. 

Utmanarläge 

Äventyrarna tillbaka 

Det är ganska mysigt ändå på 

läger2016 

Hur e läget inför dagens bytävling?!? 

Byarna är taggade och många spekulerar kring  de få ledtrådar vi på red-

aktionen lyckats  gräva fram  från den hemlighetsfulla programgruppen.  

Så var kommer denna gummibåten in i tävlingen man kan finna i lägerbo-

ken? Hoppas ni kårer har mer tur än vi. Lycka till och tävla lugnt! 

Inte bara vi skriver om lägrets 

äventyr. P4jkpg var här i onsdags 

och igår var även lokaltidningen 

Värnamo Nyheter här. Så glöm 

inte att ta en titt även där. 

Nygifta paret 

Johanna och 

Putte, väljer 

scoutläger 

före bröllops-

resa.   Vi 

gratulerar 

dem och 

önskar lycka 

till i livet. 


