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Tack för en härlig lägervecka! PET-raket 

Under fredag förmiddag hade 

många det lite lugnare och 

några utnyttjade tiden till att 

skjuta PET-flaskor.  

Utanför programs tält satte man 

upp avskjutningsramp och sik-

tade ut mot en stor ek. Flera 

skjutningar var långt uppe i top-

pen. 

Nu närmar sig slutet på lägerveckan och vi tackar alla ni som gjort lägret så 

roligt. I slutet av tidningen har ni en kavalkad av lägerminnen. Vi ses på 

nästa läger! 

Mellan skurarna sken solen och 

14.30 samlades byarna för by-

kamp. 21 deltagare från varje by 

spreds ut på de olika patrullerna 

och när startskottet gick sprang 

de första gängen ut tre och tre 

och letade efter små chifferbrickor 

som var utspridda vid lägerbåls-

platsen. Därefter följde hänglås-

chiffer, surrning, gummibåtsupp-

blåsning. Nästa övning eldning visade sig vara det stora eldprovet :-) och det 

tog sin tid innan man fick en eld som kunde bäras ut till vattnet och den avslu-

tande rodden till eldflotten.  

Forts på nästa sida 

Hård kamp i bytävlingen 

Från Instagram 

Tack alla för en otrolig vecka 

här i Skuggebo! 



 

Ovädret drog in över lägret 

Dagens utterskämt 

Vad kallas en utter på Dream-

hack?  

- Computter 

Vad kallas en utter som kör 

lastbil?  

- Transputter 

Mina skämt är uttermärkta. 

En utter ute på hal is  

- En drutter 

Hur räknar uttrar tid?  

- I minuttrar 

Vilken är uttrarnas favorit film? 

- Harry Putter 

Vad kallar man en väldigt liten 

utter? 

- En plutter 

När de sista båtarna i bykampen gav 

sig ut på Rusken så drog ovädret in 

på allvar. Himlen fullkomligt öppnade 

sig och när man trodde att det inte 

kunde öka mer så gjorde blev det 

ännu lite värre. På förmiddagen hade 

det kommit häftiga skurar som gett 

vattenpölar, men nu rann det floder nedför sluttningen. Tälten verkar ha 

stått upp efter ovädret, men ett och annat regnskydd över matplatser låg 

ner. 

Dagens chiffer 

Lycklig den, 

som hjälper 

alla han kan 

Dagens bild 

Forts Bykampen 

Efter långt kämpande för att få eld så var det till slut Our Cabana 

(utmanarbyn) som fick sin fackla brinnande och kunde springa ner till stran-

den. Med lite slagsida kunde de ro ut till eldflotten och tända denna. 

På land kämpade övriga för bli bästa ”kårby”. Febrilt kämpade man för att få 

det att brinna och Kandersteg fick tillslut stickorna att brinna. Sakta men sä-

kert viftade man, snarare än rodde, ut till eldflotten och kunde se sig som seg-

rare i bykampen. 



Läge®2016 




