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Jag tror jag inleder min första ledare det här året med 
en sportnyhet. Det är nämligen så att Christian Olsson 
tog Sveriges första guldmedalj i friidrotts-EM i 
München. Det var i tresteg som han lyckades med 
detta och segerhoppet mätte 17,53 meter. Christian 
har nog tränat jättemycket och kanske inte heller 
alltid tyckt det varit så jättekul under alla 
träningspassen. Men nu har han ju fått sin belöning. 
Han är antagligen väldigt glad just nu. 
Ute i patrullerna verkar det också vara en väldigt glad 
stämning just nu. Det finns fler paralleller till vår 
trestegshoppare. Patrullen har också tränat hårt under 
två terminer inför det här lägret och ibland kanske det 
har varit lite jobbigt. Allt ni gör under en höst- och 
vårtermin syftar nämligen till att er patrull ska klara 
sig på läger och samtidigt ha roligt och njuta av det. 
Att träna eldning, surrning, vindskyddsuppslagning, 
matlagning, sjukvård, sjömaning, orientering och 
organisering är alla saker som patrullen har nytta av 
under två lägerveckor. Hur ska det annars kunna bli någon mat, något matbord, något 
vindskydd, någon mat, några plåster, några tvättlinor, någon vandring och något 
resultat? Visst är det kul att vinna Älghornet, men när vi eldar-surrar-kastar livlina på 
ett möte, är det inte främst tävlingen i maj som vi ledare har i åtanke, även om det 
ibland kan verka så. 
Fundera på om det är någonting som inte fungerar i patrullen. Blir det aldrig eld i 
spisen? Går ni ofta fel under hajken? Berätta det för oss ledare! Vi vill veta, för då 
vet vi vad vi ska öva på alla möten fram till nästa läger, nästa sommar. 
Men nu är fortfarande lång tid kvar på det här lägret. Gör ert bästa, var och en av er, 
och se till att just din patrull tar guldmedalj under lägret. Alla kan vinna, det finns 
många medaljer. Det gäller bara att använda sig av allt det man lärt sig under möten 
och övernattningar, och det gäller framför allt att hålla humöret uppe i patrullen. 
Christian Olsson har ju endast behövt träna upp sig själv, ni har behövt träna upp en 
hel patrull. Att ro ihop en sån guldmedalj smäller mycket högre! 
/Peter 

Eller annan tankevärd text. 
Från diverse skribenter. 
Skriv något viktigt själv. 
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Tortellini med ostsås 
      1,5 påse   tortellini med köttfyllning 
      1 msk      Margarin 
      2 msk      Vetemjöl 
      2 dl          Crème Fraiche 17% fett 
      2 dl          Mjölk std. fett 3% 
  100 g           Ädelost fett 30% 
Beskrivning 
Koka tortellinisarna enligt anvisningarna 
på påsen. 
OSTSÅS 
Smält margarinet och tillsätt mjölet. späd 
under omrörning med vätskan. Låt såsen 
koka 3-5 minuter. Rör då och då. tillsätt 
osten. Häll såsen över tortilinerna. 
Smaklig måltid 

Falukorv och makaroner 
    4 port.        Ingrediens 
 0,4 kg            Makaroner/Spagetti 
 0,5 kg            Falukorv fett 18% 
    4 st             Tomat 
Beskrivning: 
Koka makaronerna (10minuter) i 
mycket vatten. Stek falukorven. 
Smaklig måltid 
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Distrubutionslista:  
2 ex till Ånhammar gods, 1 ex per patrull, 1 ex till SSC 
1 ex till intendentur, 2 ex till ledarna. 

Vem vet var Rudolf äter sin lunch? 
Kanske i DH vem vet? 

Och vad kan denna lilla 
scout önska sig idag då? 
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Vi skall FIXA en ny stockring 
och renovera eldstaden.  
(ett litet tips - ekar har med 
eldstadsformen att göra) 
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Har Du eller din vän ett problem fråga KLAS 
INGA frågor är för konstiga . 

Om man inte frågar Så får man inga svar 

Hej Klas. Varför får man ont i ryggen. /Anonym 

Hej Anonym: Dom flesta ryggproblem kommer av att 

man gör saker som ryggen inte är van vid. Till exempel 

att lyfta och dra saker. Om man gör det ofta så bildas 

det muskler som gör jobbet annars så kläms dom 

stakars nerverna i ryggen och då gör det ont. Det kan ju 

också vara så att ens nya muskler inte riktigt har 

anpassat sig till d
om ny dra och släpvanorna då är 

ryggontet oftast bara träningsverk och den går ju fort 

över (även om just den väntan inte är något kul) 

Eller 
våga frå

ga KLAS 
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Vi har just nu fått in en ny spalt. 
Experiment som utförts eller borde utföras... 

Myggbett är ju en ständig plåga.  
Angelica i KÖ har äntligen tagit tag i 
problemet på ett vetenskapligt sätt. 
 
Hej, vet ni att om man står i ca 10 minuter i 
bikini där det finns mycket myggor så får man 
ca 26st myggbett! Jag hade myggmedel på mig 
och sen så ska jag se hur många myggbett man 
får utan myggmedel hehe…….! 
 
Red och resten av områdets deltagare är 
mycket intresserade av fortsättningen. 

Har räknat lite på 
myggproblematiken och kommit 
fram till följande. Men det verkar 
finns något fel i min lösning. Någon 
som har någon ide om vart felet är? 
 
abcd
efg
hij
klmn
opq
rstuv
xy
z
AB
C
DEF
GHIJK
LMN
OPQ
RS
TUVXYZ 

Agga har ju sin egen lilla 
exprimentverkstad som hon bär 
med sig. Rätt smart. Att bli 
tvungen att bada i alla vatten för 
att se om det finns några 
samband mellan hennes 
nässelutslag och just den sjön 
eller den bäcken. Kort sagt hon 
har alltid ett skyll för att smita 
iväg och bada... 
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Dagens namnsdag:  
Agnieszka 

Nattens lägsta temp 14,5° C  
Relativ luftfuktighet 70%  
dvs det rostar (det krävs över 50%) 
Solen lyser med 1 Lux 03.0 
Ser ut att bli en bra dag. 
Vindhastighet 0,1m/s,   Regn 0,0mm 
Lagom men stigande badvattentemperatur. 

Vädret  

Maträtter, torsdag: 
Frukost: Gröt, bröd och pålägg. 
Lunch:      Tortiline med ost sås 
Middag:    Falukorv med makaroner 

SMAKLIG MÅLTID!!! 

Fredag 2002-08-09 
Prognosen för Ånhammar 

 

Fredag 
Omkring halvklart och uppehåll. 
24 högsta 15 lägsta 3 m/s från SO 

Lördag 
Klart till halvklart och uppehåll. 
26 högsta 16 lägsta 4 m/s från SO 

Söndag 
Växlande molnighet och uppehåll 
27 högsta 17 lägsta 4 m/s från O 

Måndag 
Växlande målninghet och troligen 
regnskurar.. 
25 högsta 17 lägsta 3 m/s från O 

 

Allt väder som inte innehåller regn är 
bra väder, eller hur. Skriv till ÅB vad ni 
tycker om vädret hitintills. /Red 

Hört på Ånhammar 
 
Emma & Edvin verkar vara ett gulligt par, 
Red har tom fått tips om bröllopsplaner!!! 

 

Solens uppgång 04:55:44 
Solens nedgång 21:00:06 

I natt var det nästan ingen måne synlig 
alls eller hur?. 


