
 

         Skåne 
 
 
Vintertinget hölls i FK Göingarnas 
klubbstuga i Tågaröd. Inleddes som vanligt 
med orientering, följt av det sedvanliga 
programmet. Ingemar Nilsson svarade för 
det kulturella inslaget med visor och 
historier från trakten. 
 
  
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: Bengt Ståhl. 
Löpande karl: Kjell-Arne Pettersson. 
 
  
I Kärrkanten utkom med sin 75 upplaga. 
Det var de Mellersta karlarna som hade 
producerat sin andra utgåva. 
 
Fem nya karlar dubbades vid bålet: Jan 
Johansson, Lars Olsson, Lars Persson, 
Anders Selin och Anders Wallner. 
 
 
Sex karlar har under året lämnat oss: 
Gösta Fast, Kjell Hansson, Lars E. Holm, 
Lars Lindén, Göte Lövdahl och Malte 
Westesson. 
 
 
 

Årskrönika 2016 
78 verksamhetsåret 
 
Medlemsantalet var vid årets slut 237 
 
Gränsvandring längs gamla gränsen den 
5-6 juni. Ett 20-tal deltagare ställde upp. 
 
Skogskarlsfejden: I Tyringe arrangerade 
Skånes Skogskarlar 2016 års fejd den 22 
maj. Ett 100-tal deltagare gjorde upp om 
vandringspriset, varav 49 var från Skåne. I 
år blev det en klar seger för Skåne. Nästa 
år tar Blekinge över värdskapet. 
 
Reservera redan nu:              
Skogskarlsfejden den 13 maj.                 
Alltinget 26-28 maj.                                   
Gränsvandringen 5-6 juni.                
Närmare information kommer i Vårbladet. 
 
Höstträffen en fredagskväll i Höör då 
karlarna har sällskap av huldrorna, hade 
samlat ett 70-tal närvarande, Kvällen 
inleddes av Christina Backe, som gjorde en 
visresa i Skåne. Därefter visade 
skogskarlen från Blekinge, Lars-Gunnar 
Bengtsson, en bildberättelse från VM-resan 
i Brasilien 2014. 
 
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 31 december 2016 
BertilOttosson 
Skrivare 
 


