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Nya Sjöland vann totalt 
ÅB rapporterar från olympiaden 

Läs allt på sid 8-9, 12-13 

Upplaga 15 ex. Tidningsredaktionen i slaktboden. Nummer 9 2002 
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Hej alla SKOIJTER !Igår 
kom det fram ett barn till 
mig och sa, ”jag hörde att 
du kallade oss skoijter och 
det är fel, därför att det 
heter Scouter och inte 
Skoijter”. Det tyckte jag var 
roligt. Genom åren träffar 
man människor och ser dem 
växa upp och utvecklar sig. 
De blir ödmjuka 
(förhoppningsvis), de ser 
och kommer underfund 
med att det finns fler olika 
sanningar, beroende från 

vilken utgångspunkt man har. De ändrar sin inställning till sina 
medmänniskor, med att inte vara så själviska, de bjuder på sig själva, 
ställer upp för varandra. De lär sig att det är roligare med varandra än 

mot varandra. Där, tycker jag att scouting är 
så viktig, för oss själva som individer och 
för samhället i stort. Inom scouting 
(uppfattar jag det) har varje människa sina 
många möjligheter att förbättra sina brister 
till det bättre. Att förbättra sina brister tar 
ofta lång tid, men varje individ är ändå 
accepterad, trots att man kanske inte än har 
lyckats i sin utveckling. Men om man hela 
tiden försöker, ser andra det, och det kanske 
hjälper de i sin tur, i deras egen strävan efter 
att bli en bättre människa. 

/ Olof 

Eller annan tankevärd text. 
Från diverse skribenter. 
Skriv något viktigt själv. 

Scouter…  
 
gör saker tillsammans 

finns över hela världen 

kan äventyr 

är i naturen 

bryr sig 

vet hur. 
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H är kommer en liten inrådan till 
dig som funderar på att 
eventuellt bli ledarassitent. 
Läs och lär.. 

När till och med miniorerna kan fler 
knopar och är bättre på 
woodcrafting än en senior börjar 
man kanske fundera. Visserligen ligger 
de i detta fall på en överkurs men ändå; 
miniorer är miniorer och i det första 
stadiumet av sin scoutkarriär. En senior har 
gått åtskilliga fler år i scouterna och 
förväntas till och med vara bättre på 
scouting än just miniorer. 

Därför kan det vara aningen 
pinsamt att bli ”besegrad” av en sju år yngre 
minior i knophantering, som i förrgår (måndag), när undertecknad 
tillsammans med miniorscoutledare Olof skulle knyta knopar med dessa små 
liv. Det visade sig att knoparna fram till skotstek gick utmärkt medan 
miniorerna mycket lättare än mig klarade av att knyta just en skotstek och 
som dessutom började stoltsera med engelsk säckknop och diverse andra 

mer eller mindre invecklade knopar. 

En liten inrådan till dig som kanske funderar på 
att bli ledarassistent, se då till att kunna 

scoutteknik bättre än dem du lär den. 
Det underlättar avsevärt. 

/ Martin 
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Distrubutionslista:  
2 ex till Ånhammar gods, 1 ex per patrull, 1 ex till SSC 
2 ex till JSC, 1 ex till MSC, 1 ex till intendentur, 2 ex till ledarna. 

Duvhöken 
Emma, Danne 

Kungsörnen 
Sara, Niklas 

Havsörnen 
Erik 

Tornfalken 
Bulan 

Uttern-Örnen 
Alex 

Räven 
Peter 
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Viltsoppa 
4 port.            Ingrediens 
  240,0 g         Renskav fryst 

    0,5 dl         Rönnbärsgelé 
    2,0 dl         Crème Fraiche 

    1,0 st          Lök 
  200,0 g        Champinjoner konserv 
    2,0 msk      Vetemjöl 
    1,0 msk      Sojasås 
    1,0 tsk        Timjan 
    2,0 st          Köttbuljong tärning 
    8,0 dl         Vatten 
    0,0 smak    Persilja 

Beskrivning 
Skala och hacka löken. Spara svampspadet 
men häll av det från svampen. Fräs skav, 
lök och svamp i smör i en gryta. Rör i 
mjölet. Tillsätt svampspad, soja, timjan, 
gelé, buljongtärningar, vatten och Créme 
Fraiche. Låt soppan koka ca 5 min. Strö 
över persilja vid serveringen. 

Middagen skrivs inte 
in eftersom PSC inte 
skall laga enligt 
recept ändå. Biff ala 
Lindström kommer 
imorgon då det står på 
PSC matsedeln. /Red 
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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 

Eller våga fråga KLAS 

Egentligen skulle Fredrik (FiPi SSC) fråga 

denna fråga, men han hann inte. –Har alla 

indier stålaxlar? När vi byggde stockringen vid 

lägerbålsplatsen tog Johan en stock själv 

samtidigt som vi andra var två på varje stock. 

Undrar bara.. //M 
Ps. Stockar är jäkligt tunga!! / Ds 

 
Kära M Att indier har stålaxlar det vet väll alla. 

Hur skulle dom annars kunna hålla jorden så att 

Sverige är uppåt på alla jordglober. / Klas 
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Kära 
”Lilla

 jag
 som måste 

va st
or” 

Jag
 har f

underat
 mycket på din frå

ga 

men kan ej 
svara. 

Ditt p
roblem är 

för sv
årt 

att lö
sa o

m 

jag inte f
år vet m

era.
 /K

las 

Fråga Klas 

Varför är det så många skrivfel i 

Ånhammarbladet? Det är hyfsat acceptabelt att 

diverse stavfel förekommer (ni måste vara 

trötta) men det smygs in en riktigt jobbiga 

särskrivningar då och då. Dessutom används 

punkt i stället för fråge- eller utropstecken när 

det inte ska vara punkt (i vissa fall). Annars är 

ÅB en mycket bra tidning. //Martin 

Kära Martin Red är dum i huvudet och 

dessutom är hans medhjälpare korkad. 

Du ser väl att dom rakar sig uppe på huvudet 

båda två. Eller så sliter dom av sitt hår varje 

natt. Behöver jag säga mera. /Klas 
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Idag har den stora Olympiaden gått av stapeln med många och svåra grenar. 
Tävlande från all världens hörn fanns representerade, X-land, Nya Sjöland och många, många 
andra. 
Tävlingen hölls på Olympia-ängarna i gammal god stil och var indelad i två block, ett på 
förmiddagen och ett på eftermiddagen. Det var en del nya grenar, blandade med de klassiska. 
Grenarna var:  Freesbee-varpa, Livlineskytte/löpning, Simning -Vattenlöpning, 
Nyckelhinderbana, Löpning, Spjut, Dragkamp och Bowling 
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N är ÅB’s utsände kom till platsen var det full fart och vår reporter fick 
bevittna många och storartade insatser. En dramatisk del var den rafflande 

starten I grenen livlineskytte/löpning där syskonen Bergstand gick ut samtidigt, mot 
varandra, på stafettens första sträcka. Adde kämpade mycket väl, men det var Elli 
som segrade på sträckan. Det beror troligen enbart på att hon fick fördel av kasta 
livlina liggande (som blivande slapp SSC). 

De övriga grenar som ÅB’s reporter 
bevittnade utfördes av duktiga tävlande 
med många timmars HÅRD träning och 
intensiv uppladdning bakom sig. 
Prisutdelare var Ånhammars Olympiska 
kommittés ordförande, Jesus. ÅB’s 
reporter skådade för övrigt även Vässarö 
Olympiska kommittés ordförande,  
Mr Ister Bister i publikhavet. 

Vinnare totalt blev Nya Sjöland. 
ÅB ber att få gratulera 
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Peter har bättrat sig sedan tidigare läger. 

Han har bytt ut sina svarta plastsäckar mot 

en riktig ryggsäck. —Hur känns det, Peter? 

ÅB ber att få dementera. Det visade 

sig att Peter inte alls hade skaffat sig en 

ryggsäck därimot så har han bytt till 

postsäckar. Vad säger du om det Folke? 

Vi saknar fortfarande dementin 

kring Peters ryggsäck!  

/ Anonyma ledare 

Jag gillar inte när det är bråk, 

men det är roligt när scouter 

arbetar Hårt!!// Anonym 

När Danne gungade Anton på 

Kungsörnens gunga så brakade 

den direkt!! Dom är alltså 

RUSKIGT FETA!! // H
e-He 

Huset var rött!! //M 

(Måste publiceras) 

John är jättesöt. //M
iniortjejerna 

Maradona blev årets fotbollspelare i 
Sydamerika 1979, 1980, 1986 och 1989.  
//Anonym 
Och…  
Scouting räddade mig från idrotten!! / Red 

Filippa är sötast bland  

P-scouterna! //Räven 4-ever 

Martin är snäll!! //
 Anonym 

Jag tycker det är synd att alla 

fiskpinnar har åkt hem.//Martin 

Turerna kring Peter och hans 
ryggsäck går heta på 
redaktionen. Det krävs dementier 
från både höger och vänster så nu 
får väl redaktionen ta tag i saken. 
Vi ber därför att få dementera 
följande: Peter har bytt upp sig 
från sopsäck modell svart till 
postsäck och inte ryggsäck, 
vilket felaktigt framhölls i 
nummer 6. Redaktionen beklagar 
det inträffade. 
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Fredde och jag lirade poker och 

Fredde fick ROYAL STRAIGHT 

FLUSH!! //Ivan 

Sara W (senior) och Ludde i 
örnen verkar ha nåt på G.  
// aka Mini 

..men det här med att jag var med på 

Top ten-lista
n på 7:e plats! 7

00:e 

hade jag förstått, m
en 7:e!? –

Förklaring tack!! //I
van 

Nu har jag läst, eller i alla fall 
tittat igenom tidningen flera 
gånger. Varför finns det ingen 
bild på mig?!? // Lägrets yngsta 
deltagare. Red’s anm. Lägrets 
troligen yngste deltagare finns på 

bild sidan 13 i nummer 7. 

Miniorflicko
rna tar fö

r lång tid
 på sig at

t byta 

om!! // Anonym  

Red’s anm. Kan det vara Vasse 

eller Olof som vill vara anonyma?! 

Paraguays fotbollsdräkt är 

röd, vit och blå… //anonym    

Red’s anm ..och..? 

John från Jsc + Isabell från Msc 

= värsta paret //Spike & Losby 

Det är nog inte Jenny, Nicole, Ella 
eller någon annan bland patrullscouterna som är sötast, 

utan det är Filippa. Bara så ni 
Vet!! //Mann Chao 

Jonas i Örnen kan inte hålla 

sina händer i styr. Han borde 

bindas fast vid en totempåle :)   

// Ica-kasse 

Angelica i Kö 
verkar 

gilla Martin. Hon (för-)följde 
honom nästan överallt i går 

Hört från Ludde: ”.. så muterar han 

till nån thailändare från 

Thailand…”  

Jasså! Det är där de kommer från!! //Ivan 
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D et var en mörk dag för de samlare av ovanliga medaljer som träffats på 
Ånhammars ägor för att bevittna de nya, revolutionerande medaljer som skulle 
delas ut av OS-generalen. Det hade gått rykten om att det var en ny typ av medalj 

som skulle delas ut. Den gamla hederliga runda guldpengen (med choklad i) skulle bytas ut. När 
väl prisutdelningen kom i gång, i slutet av middagspausen, gick det ett sus av förväntan genom 
församlingen. ALLA ville se de nya, fina medaljerna! Dröm om 
samlarnas reaktion när det visade sig att formen var triangulär!! Det 

som skulle bli en revolution på medaljfronten blev 
ett bakslag. Formen hade redan används före 

Hedenhös. Samlarna vände åter hemåt med 
molokna miner och utan det klipp de väntat 
sig. ÅB kan dock glädja alla spekulanter 

med att vi har fått in en insändare skriven 
på baksidan av en av förstapris 

medaljongerna… / Re Porter 

1:a pris 
 

Ånhammar- 
Olympiaden 

2002 

Medaljens baksida 
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Dagens namnsdag:  
Folke 

Nattens lägsta temp 16,5° C  
Relativ luftfuktighet 68%  
dvs det rostar (det krävs över 50%) 
Solen lyser med 0 Lux 03.00 
Himlen är stjärnklar, alla 7 ses i karlavagnen. 
Vindhastighet 0,1m/s,   Regn 0,0mm 
Lagom och underbar badvattentemperatur. 

Vädret  

Maträtter, Onsdag: 
Frukost: Gröt, bröd och pålägg. 
Lunch:   Viltsoppa 
Middag: Biff ala Lindström/fest PSC 

Bon Apetit!!! 

Onsdag 2002-08-14 
Prognosen för Ånhammar 

 
Onsdag 
Växlande molnighet och en del  regnskurar 
23° högsta 17° lägsta 2 m/s från NO 

Torsdag 
Upphörande skurar  följt av lättande molntäcke 
25° högsta 16° lägsta 2 m/s från SV 

Fredag 
Klart till halvklart och uppehåll 
27° högsta 17° lägsta 3 m/s från O 

Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder. 
Ta gärna ett snack med han ni vet, om att det 
inte ska regna på torsdag-fredag /Red 

Solens uppgång 05:07:11 
Solens nedgång 20:47:02 

22% måne synlig i natt. 
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