Sommarblad 2021
eftersom det inte fanns mycket att förtälja i ett Vårblad!
Skåne
Något Vinterting kunde vi med rådande
pandemirestriktioner inte hålla varför rådet
beslöt att flytta såväl tingsförhandlingar som
parentationer och intag av ungkarlar till 2022.
Silverkarlar utsågs dock och I Kärrkanten kom
ut med en fantastiskt fyllig och intressant
upplaga trots uteblivna referat från
orienteringstävlingar. Skogskarlssilver som
ledande karl tillföll Henrik Larsson och som
löpande karl Bengt Bergman.
Rådets funktionärer är därför även 2021:
Talman: Mikael Gustafsson
Skrivare:Sven-Inge Svensson
Kassabevarare: Ingvar Persson
Skaffare: Lars Lindborg
Runomästare: Bertil Olofsson
Härold: Raimo Salminen
Hävdatecknare: Bengt Ståhl
Vävmästare: Olle Bohman
Rådsersättare: Nils Emilsson
Hans Larsson
Hederstalman: Bertil Larsson

Rådet har tagit fram ett förslag till
moderniserade stadgar för SKK som uppfyller
de krav på statuter för ting (årsmöte) och
nomenklatur för valda funktionärer i rådet som
banker kräver. Stadgarna avses dryftas och
förhoppningsvis antas vid tinget 2022.
Rådets förslag till Tinget om ett införande av
en Stipendiefond tillsammans med
Skogsflickorna har vunnit deras gillande och vi
avser därför inrätta en nomineringskommitté
på tre personer. Vävmästare Olle Bohman
representerar rådet, en från Skåne Skogsflickor
och ytterligare en ännu inte tillsatt person.
Skrivaren önskar förslag på lämplig person.

Bortgångna karlar
nr 398 införd 1992 Erling Larsson 20210409

Rättare:
Paul Schannong
Benkt Andersson
Ersättare: Kjell Björup
Valberedning:
Nils Emilsson från rådet
Ingemar Svensson och Bo Svensson
Strumpvärdet. Strumpvärde för 2021: Minst
75:-. I avgiften ingår 6 st I Kärrkanten(totalt
200:-) . Karlar över 85 år betalar efter begäran
endast 75:- och erhåller en I Kärrkanten(100:-).
Alltså valfritt att betala mer i Strumpvärde.
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Kassabevararen saknar många
strumpvärden för 2021.
Avgiften är 200:- vilket sättes in på
Bankgiro 731-9221
Ange avsändare
Gör din inbetalning snarast

Äntligen är orienteringssäsongen igång med
tävlingar även om de får bedrivas
som ”baklucke-OL” som vår vävmästare kallar
det när vi varken får duscha eller fika vid
markan och diskutera dagens vedermödor.
HSOK var först ute med ”Två Helsingborgare”
och blekingarna kommer köra
flerdagarstävlingar såväl i Järnavik som i
Karlskrona innan Ringsjö OK bjuder in till
första DM-tävlingen 8 augusti.

Om du ändrar adress eller e-post, meddela
detta snarast till Bengt Ståhl. Även du som har,
men inte anmält e-postadress, gör detta. Bengt
tar även emot uppgifter om avlidna karlar.

Bengt Ståhl Backagårdsvägen 24
266 75 Hjärnarp
0705-454696
bengt.stahl@telia.com

Vårt fantastiska landslag har rönt stora
framgångar vid Sprint-EM i Schweiz, två guld
till Tove Alexandersson och ett till Emil
Svensk, brons till Gustav Bergman och silver
till stafettlaget. På VM i Tjeckien blev
resultatet imponerande 7 guld och ett silver.
Guld till Isac von Krusenstierna, silver till
Gustav Bergman, 3 stafettguld och så Tove! 5
guld på 5 stater, outstanding! Vilken
världsstjärna vi har!

Nu gäller det att ladda för
Skogskarlsfejden, som vi i år står som
värdar för. Fejdplats blir Stenskogen i Höör
där sten bröts till bygget av Lunds
Domkyrka. Måntro kommer danskarna
känna sig som på hemmaplan? Datum för
fejden är den 21 augusti och vår skaffare
vill ha in anmälan från fejdsugna karlar
senast den 14 augusti för att formera
styrkorna. Skicka din anmälan med
önskan om banalternativ och SI-nummer
till lindborg.lars@gmail.com. Vid frågor
når du skaffaren på 0705-52 63 84.
Blekingekarlarna bjuder in till fortsatt
Gränsvandring 25 september . Mer info
kommer.
Vinterting 2022 är planerat till 29 januari.
Ha en skön sommar önskar Skrivaren.

UPPROP
Det behövs fler annonsörer till I
Kärrkanten. Kontakta kassabevararen
om ni har något förslag.

Till Skogskarlarnas Klubb skola pålitliga och
säkra män kallas. Efter förslag från karlarna
utser rådet och dubbning sker vid vintertinget.
Kom med förslag till dugliga ungkarlar.
Anmälan göres till: Bertil Olofsson, Onslunda
189, 273 95 Tomelilla. 0417-30028
0727-332930 bertil.olofsson@andrarumsif.se

Läs vår hemsida
http://www.skogskarlar.se
lösenord för medlemmar: lingonris

Kontaktinformation:
Talman Mikael Gustafsson 0451-37318
eller 0706-30 99 03
e-post: mikael.gson@telia.com

Skrivare Sven-Inge Svensson
0761-71 70 74
e-post: svinge.adseke@gmail.com
Kassabevarare Ingvar Persson
072-5548836
e-post: nainpe@gmail.com

