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Velkommen hjem 
til Øksedal
Det har vi set frem til at kunne sige i laaaang tid, 
for gensynsglæden med jer alle er stor.

Nu fyldes græsset endelig igen med telte, luften 
med duften af bål og lyden af grin – og vigtigst 
af alt – glade spejdere så langt øjet rækker.

Ovenpå det seneste halvandet år er en centerlejr 
på Øksedals lige, hvad vi alle har brug for.

Her i lejravisen vil vi hele ugen give jer den nye–
ste sladder, gode historier fra alle kroge af lejr–
pladsen, konkurrencer og alt det der nu hører sig 
til en god gammeldags lejravis.

Tøv endelig ikke med at tippe os om stort og 
småt.

Det kan gøres ved at smide en seddel i vores 
postkasse, der hænger ved Øksedals hovedind-
gang eller på SMS til 21125678.

Hav en fantastisk uge!

Vejret i morgen
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Vejret i morgen
Søndagen byder på 20-24 grader

Vejrudsigterne lover alt fra nogenlunde 
sol til tordenbyger, og alt fra let brise til 
halv-meget vind. 

Så find solcremen frem og læg regntøjet 
klar - så er du klar til søndagens vejr.

Sporten kort
Tour de France
Den gule førertrøje:

Tadej Pogacar

Dagens vinder (lørdag):

Dylan Teuns

Etapens bedste dansker:

Jonas Vingegaard (nr. 10)

Resume af etapen:

Pogacar cyklede, som om der ingen 
dag er i morgen, da han kørte sig i 
den gule førertrøje. Han kunne dog 
ikke hamle op med Dylan Teuns, 
der vandt dagens etape 44 sek. til 
nærmeste forfølger. 

Bjergene var hårde ved dagens 
bedste dansker. Med knap 40 
kilometer igen var Vingegaard en 
tur i den våde, våde bjergasfalt. 
Men selv ikke det kunne holde den 
imponerende dansker fra at slutte 
som nummer 10 - og han er nu helt 
oppe som nummer 5 i det samlede 
klassement!

Fodbold EM
Resultater fra fredag d. 2. juli:

Schweiz 1 - 1 Spanien (2 - 4 
efter straffespark)

8’:  0 -1 (Denis Zakaria - 
selvmål)

68:  1-1 (Xherdan Shaqiri)

Straffesparkskonkurrence: 

Schweiz scorede 1, Spanien score-
de 3

Belgien 1 - 2 Italien

31’:  0 - 1 (Nicolo Barella)

44’:  0 - 2 (Lorenzo Insigne)

45+2’: 1 - 2 (Romelu Lukaku)

Sladderspalten

Send dit sladder:

Kan du heller ikke få nok af den 
seneste sladder? Så er du kommet 
til det helt rette sted.

Her i sladderspalten opdaterer vi 
dig hele ugen på alt det gøjl, der 
sker rundt om på lejrpladserne – og 
til det har vi brug for DIN hjælp!

For har din spejderkammerat fun-
det sig en sød lejrkæreste? Eller 
søger du selv en? Er nabokredsens 
gammelmandsild styrtet sammen 
under madlavningen? Eller har du 
set andet, som du bare må dele 
med resten af lejren?

Så hiv mobilen frem, scan vores 
QR-kode, der er her på siden og 
hænger rundt omkring eller send 
en SMS på 21125678 med dit tip 
og gerne billede. Du kan også hive 
en seddel op af uniformslommen, 
skrive din sladder ned på den og 
aflevere i vores postkasse, der står 
ved Øksedals hovedindgang - lige 
ved Lejravisens redaktion.

Intet er for småt til at komme i 
sladderspalten!

Christian fra 
Hollufgårdspej-
derne søger en 
lejrkæreste - find 
ham i Hollufgårds 
lejr.

Rygtet siger, at Herlev 
har glemt at bestille 
morgenmad - så de 
skal have kartofler til 
morgenmad i morgen. 
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Hjernevrideren

EM Quiz
Centerlejren er endelig startet – meeen der er også lige et dansk lands–
hold, der her til aften spiller EM-kvartfinale. Så lejravisens første quiz er 
selvfølgelig dedikeret til de rød-hvide-farver.

Quiz med dine spejderkammerater - de rigtige svar kommer i avisen i 
morgen.

1. Hvem møder Danmark i kvartfi-
nalen?

a) Spanien 

b) Holland

c) Tjekkiet

2. Hvor mange forskellige danske 
spillere har scoret mål ved årets 
EM?

a) 3

b) 6

c) 8

3. Hvor spiller Danmark kvartfina-
len?

a) England

b) Azerbaijan

c) Amsterdam

4. Hvornår mange EM-slutrunder 
har Danmark deltaget i?

a) 8

b) 9

c) 10

5. Hvornår vandt Danmark senest 
EM?

a) 2004

b) 1992

c) 1984


