
I år undrar man var sommaren varit, ingen större värme precis. 
Endast ett fåtal tävlingar kvar. Men vi har Hös
Se inbjudan blad 2. 
 Vintertinget blir som 
nordväst.                                                                                       
Skogskarlsfejden avgjordes den 13 maj i Sölvesborg, Blekinge. 
Skånes Skogskarlar stod åter som segrare, men det var hå
hundratal deltagare besökte terrängen vid Hjortakroksskolan.
Gränsvandringen den 5
Sedan förra utskicket har Gunnar Carlsson, Athi Pärrsinen, Erik 
Nilsson, Leif Lindau och Ove Nordahl lämnat oss för att vandr
okända stigar. 
I Alltinget i Rebild på Jylland 26
blev Årets Nydanare och vår Vävmästare Mikael Gustafsson blev 
vald till Nordskrivare.
Runomästaren vill ha förslag på nya ungkarlar: 0417
bertilolofsson@swipnet.se
Kassabevararen saknar fortfarande Strumpvärden
antal karlar, till BG 731
Ingvar 0451-56217. 
Ny adress eller mail: Bengt Ståhl 0431
bengt.stahl@telia.com
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I år undrar man var sommaren varit, ingen större värme precis. 
Endast ett fåtal tävlingar kvar. Men vi har Höstträffen framför

Vintertinget blir som vanligt sista lördagen i januari(27:e) i 
nordväst.                                                                                       
Skogskarlsfejden avgjordes den 13 maj i Sölvesborg, Blekinge. 
Skånes Skogskarlar stod åter som segrare, men det var hå
hundratal deltagare besökte terrängen vid Hjortakroksskolan.
Gränsvandringen den 5-6 juni med ungefär samma deltagarantal. 
Sedan förra utskicket har Gunnar Carlsson, Athi Pärrsinen, Erik 
Nilsson, Leif Lindau och Ove Nordahl lämnat oss för att vandr

I Alltinget i Rebild på Jylland 26-28 maj deltog 3 Skånska karlar. Vi 
blev Årets Nydanare och vår Vävmästare Mikael Gustafsson blev 
vald till Nordskrivare. 
Runomästaren vill ha förslag på nya ungkarlar: 0417-
bertilolofsson@swipnet.se Blankett finns på hemsidan.

saknar fortfarande Strumpvärden, 200:
till BG 731-9221 Uppge avsändare. Osäker? Ring 

 
Ny adress eller mail: Bengt Ståhl 0431-454696 eller 
bengt.stahl@telia.com                           Bertil Skrivare 

I år undrar man var sommaren varit, ingen större värme precis. 
tträffen framför oss. 

vanligt sista lördagen i januari(27:e) i 
nordväst.                                                                                        
Skogskarlsfejden avgjordes den 13 maj i Sölvesborg, Blekinge. 
Skånes Skogskarlar stod åter som segrare, men det var hårt. Ett 
hundratal deltagare besökte terrängen vid Hjortakroksskolan. 

6 juni med ungefär samma deltagarantal. 
Sedan förra utskicket har Gunnar Carlsson, Athi Pärrsinen, Erik 
Nilsson, Leif Lindau och Ove Nordahl lämnat oss för att vandra på 

28 maj deltog 3 Skånska karlar. Vi 
blev Årets Nydanare och vår Vävmästare Mikael Gustafsson blev 

-30028 eller 
Blankett finns på hemsidan. 

, 200:-, från ett 
9221 Uppge avsändare. Osäker? Ring 


