
 
         Skåne 
 
 
Vintertinget hölls i Höör den 26 januari. 
Inleddes som seden är numera med 
orientering, följt av sedvanliga programmet 
och 75-årsfirande med gäster och 
uppvaktning. Från Nordrådet: Rune 
Haraldsson och Carl Erik Johnsson. 
Gunnar Koefod Pedresen, Burgunderholm. 
Björn Linnersjö och Leif Sjögren, 
Blekinge. Anita Nilsson och Inger Norling-
Frick Sånes Skogsflickor. 
 
Stödet till Skånes OF har utgått som 
tidigare.  
Fyra stipendier till juniorer och fyra 
uppmuntringspriser till pojkar har utdelats. 
Stipendiet till ungdomsledare delades 
också ut.  Skånes Skogsflickor och 
ungdomskommittén i Skånes OF fick som 
vanligt ett antal I Kärrkanten som gåva. 
 
Silvermärke delades vid bålet ut till:  
Ledande karl: Paul Schannong. 
Löpande karl: Roland Offrell. 
 
I Kärrkanten utkom med sin 72 upplaga. 
Det var de Södra karlarna som hade 
producerat sin andra utgåva. 
 
Sju nya karlar dubbades vid bålet:  
Olof Barr, Bengt-Åke Berndtsson, Håkan 
Carlsson, Leif Lindau, Kenneth Lindborg, 
Per-Erik Nilsson och Lennart Svensson. 
 
Åtta karlar har under året lämnat oss: 
Egon Persson, Öjvind Jensen, Berth 
Lindström, Martin Frohm, Lars-Åke 
Stridh, Lars Mårtensson, Sven Snogerup 
och Nils Carlsson. 

 

Årskrönika 2013 
75 verksamhetsåret 
 
Medlemsantalet var vid årets slut 242  
 
Gränsvandring längs gamla gränsen 
återupptogs den 5-6 juni med start vid 
fornborgen Brömsehus. Ett 20-tal deltagare 
ställde upp vid nypremiären. 
 
Skogskarlsfejden: I Jämshög arrangerade 
Blekinges Skogskarlar 2013 års fejd den 
25:e maj. Även i år ett välbesökt endagars 
arrangemang. Första gången med 3 klasser, 
där de två bästa räknades på varje bana. 
Före start intogs en gemensam frukost. 
Fejden avslutades med en fin lunch och 
prisutdelning i folkhögskolans aula. Skåne 
tog hem vandringspriset Blekingeekan. 
Nästa år tar Själlands Skogskarlar över 
värdskapet med ett nyuppsatt 
vandringspris.  
 
Höstträffen en fredagskväll i Höör då 
karlarna har sällskap av huldrorna, hade 
ett 75-tal deltagare. Lars Pålsson visade 
bilder och berättade från sin resa på 
Transsibiriska järnvägen, Moskva, 
Bajkalsjön och Samarkand. Efter 
kaffepausen underhöll skogskarlen Lennart 
Svensson med dragspel och sång. 
 
Hemsida: Omfattande information om 
klubben finns på vår hemsida. 
http://skogskarlar.se 
 
Rådet har under året haft ett protokollfört 
sammanträde och i övrigt haft kontakt via 
e-post, telefon och vid orienteringsträffar. 
 
Sagan om Skogskarlarna supplementet 
1981-2010, finns hos Talmannen för 50:- 
 
 
Knislinge 30 december 2012 
BertilOttosson 
Skrivare 
 


