
Rikslägret 2001
Tidigt på morronen den 25 juni åkte ett
40-tal ungdomar i 13-16 åldern från
länet (ca 650 från hela Sverige) till Idre
och Rikslägret. Alla vi KFUM-are
delade en lyxstuga. Lite senare flyttade
även en milanit in hos oss.

Den första träningen var Kurvklur
vilken gick ut på att man sprang med
en karta utan kontroller. Ibland
stannade ledaren (i vårat fall Oskar
Arlebo) och då skulle man peka ut var
man var…hur detta gick till har jag
bara hört ryktesvägen eftersom jag
inledde lägret med att ha feber.. På
kvällen var det dags för klassikern
Städjans hemlighet (man är ute och
går i flera timmar). Jag och Madde
(också lite sjuk) låg istället och tittade
på talkshows och spanade på danskar.
När jag precis nästan somnat kommer
dom som varit med på Städjan hem
och är allmänt högljudda. Fast jag tror
att Fredriks (Beh): ”Schh. Agnes
sover!” hördes mest…

På Tisdagen började tredagarscupen.
Den gick på Himmeråsen och det gick
upp, upp, upp, ner. Jag som
fortfarande var sjuk tog några
kontroller och sedan gick jag hem.
Manne följde mitt exempel (ovetandes
om att jag gjort så som ovan). Han
sprang fram till 5:an. Sen la han (av
någon anledning jag inte minns) av och
gick hem. Den dagen bröt ½ av oss
KFUM:are av en eller annan anledning.
På eftermiddagen var det Himmeråsen
igen. Ingen förutom Fredrik orkade
träna... Vi andra tittade som vanligt på
talkshows eller gick igenom banor.
Kvällen ägnades åt bowling, minigolf
eller TV-tittande (som vanligt).
På Onsdagens kortdistans gick det
uppåt igen. Den här gången gick alla

runt i den fina terrängen och Oskar
utlovade belöning. På eftermiddagen
var det dags för utmaningen (bana på
tid) och Fredrik skulle naturligtvis stajla
för dom snygga tjejerna (Madde, jag
och Kristina, milaniten) så han sprang
iväg som en skrämd älg och
råbommade till första kontrollen. Det
gjorde dom andra (som hängde
honom) också… Oscar O var i
slagsmål med en björn och kom
blödandes hem till stugan. (Egentligen
var det näsblod men det skulle jag inte
skriva…) På kvällen var det tråkigt
disco som ingen var på, istället
spelades det vattenpoker och Kristina
och jag skaffade oss kontakter i
poolen.

Den kvällen fick vi också avnjuta
Oskars belöning (glass) och så tittade
vi på sjätte sinnet (jobbig upplevelse).
.Det var betal-tv men man kunde titta 2
minuter gratis. Så i 95 minuter satt
vissa av oss och stängde av och satte
på TV:n varannan minut.
Och så kom torsdan och sista etappen
av Idre tredagars. Jag fick gå ut
dyngsist eftersom jag inte fullföljt alla
dagar. Sprang till 4:an men sen insåg
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jag att det inte skulle gå så jag gick
resten av min bana.
Roligast var när jag träffade på två
killar som letat efter sin etta i en timma
och visste precis vart min kontroll var
eftersom dom varit där 5111 gånger..
På kvällen var det roligt disco och efter
det ett nattbad och sen tittade vi på en
film om myror som anföll. Tror jag. På
fredagen var det Rikslägersprinten och
ihoppackning.
Roligast då? Hmm, att vi fick ihop ett
antal ’fjällvatten’-flaskor och äpplen
och när ghetto slusken ville få med
Kristina på fest. Så, nu var det här
avklarat.

Har försökt fått lite kommentar från de
andra, men utan bra resultat…här
kommer lite:

Oscar O: Det var roligt.
Björn: Lite kommentarer: Oscar i
sömnen: Nej, Nej! Fel håll!!! #####
Pucko!!! Oscar på dagen: Har du
druckit Pucko till frukost eller? Kort
sagt....Oscar pratade dygnet runt!
Kristina, Milan: Det var bra träningar
och snygga pojkar.
Dom andra (ickenämnda, Erik E och
Madde) tyckte nog det var kul också…
och Manne tycker det är kul att springa
med plånboken i fickan…

Av Agnes


