Här är sidor för dig som är upp till 15 år. Vi vill gärna att du medverkar på de här sidorna!
Du kanske har något spännande djurminne, ett alldeles eget favoritdjur eller ett superbra djurtips?
Skriv och berätta! Skicka gärna med foton och teckningar också.
Glöm inte att uppge ditt namn och adress.

Sommarens lägerverksamhet på Säbyholm

Kaninhoppning, skattjakt och mycket kul
Under fyra härliga sommardagar har 15 deltagare busat runt bland smådjuren på Säbyholm. De tre lägerledarna Erika Lundberg, Nathalie Ahlström och Veronica Söderström och hjälpledaren Rasmus Hanlund
Lundin har varit omtyckta – för att inte tala om kocken som har lagat så god mat.
Men roligast har det förstås varit att klappa och leka med djuren.
★ – Vi har haft jättekul! Vi har
fått nya kompisar, tränat kaninerna och tävlat i tiokamp. Och
så har det varit roligt att lära sig
nya saker, säger Linn Talikka
Miekkavaara.
– Råttorna har röda ögon och
ödlorna har tappat skinnet. Såg
kul ut, säger Emelie Adolfsson.
– Ja, och så har vi städat burarna, och sista natten sov vi tillsammans allihop i gympasalen.
Det var lite svårt att sova, men
vi tittade på Harry Potter, den
med ormen, och sen somnade
jag, säger Annie Håkansson
medan hon kittlar Emelie
Adolfsson med ett grässtrå.
Sista natten med gänget

Annie Håkansson, Linn Talikka Miekkavaara, och Melina Waldton Björk kramar om kaninen Tiger.
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Barnen bor normalt tillsammans i olika rum i en stuga intill
smådjuren. Sista natten är däremot mycket speciell. Då sover
man tillsammans allihop, normalt på höloftet, men i år fanns
det inget hö där. Men gympasalen funkade fint den med,
även om höloftet är mer av ett
äventyr. Lägerledaren Nathalie
Ahlström, 18 år, tycker att allt
har flutit på fint.
– Vi har verkligen haft tur
med vädret. Och så har vi haft
det riktigt roligt. Det har varit
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Sophie Melin och kaninen Bobo gjorde en snygg insats i tävlingen, trots en viss tvekan i början.

Reptiler och bus
Under dagarna har barnen varit
indelade i två grupper. På förmiddagarna har ena gruppen
tränat kaninhopp och den andra gruppen har varit med djurvårdarna som har visat reptilerna, lantdjuren och andra djur.
På eftermiddagen har grupperna bytt med varandra. På kvällarna har det varit mycket bus
med tiokamp, vattenlekar,
skattjakt och annat.
– Jag gillade verkligen skattjakten, säger Gabriel Adolfsson.
– Åhh, tröjmålningen var nog
roligast, säger Melina Waldton
Björk.
– Fiskarna! Jag gillade fiskarna bäst, säger Gabriel Adolfsson.

Medan de slår sig ner vid tävlingsbanan har barnen fullt upp
med att peppa varandra och kaninerna. Före tävlingsrundan
får alla kaniner göra ett uppvärmningshopp och sedan är
det dags för den riktiga banan.
Alla är jätteduktiga och när tävlingen är över står det klart att
årets vinnande ekipage i hopptävlingen är Tilda Eriksson och
kaninen Teddy.
Text & foto:
Annalena Wisén
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Para ihop rätt ord i vänsterspalten med
rätt ord i den högra spalten. Dra streck
emellan. Rätt lösning finner du längst ner.

DREVER
MJÖLKMASKIN
KATTRAS
FRAMVALV
ID
BLOMMA
BOXER
SVAMP
SHETTIS

Mycket publik
Nu börjar barnen bli lite lätt
nervösa. Det är dags för den
sista spännande aktiviteten på
lägret, tävling i kaninhopp.
Många föräldrar och syskon
kommer för att se på tävlingen.

ORDPYSSEL!

KORAS

Carl Björkman leder kaninen
Toblerone snyggt genom hopptävlingen.

HÄSTRAS
SADEL
FISK
RISKA
JAKTHUND
REX
HEREFORD
SPENKOPP
LEJONGAP
BRUKSHUND

DREVER–JAKTHUND, MJÖLKMASKIN– SPENKOPP, KATTRAS–REX, FRAMVALV–SADEL, ID–FISK, BLOMMA–LEJONGAP, BOXER–BRUKSHUND,
SVAMP–RISKA, SHETTIS–HÄSTRAS, KORAS–HEREFORD

fullt upp hela tiden och tidiga
morgnar. Men det är det värt.
Jag kommer absolut att ta chansen att bli lägerledare igen, säger Nathalie Ahlström.
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