
         Skåne 
 
 
Vintertinget hölls i Tornsborg. Inleddes 
som vanligt med orientering i Elfdalen, 
Klippan, följt av det sedvanliga 
programmet, med ett 80-tal Karlar.
 
  
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
 
 
Silvermärke delades vid bålet ut till:
Ledande karl: Mikael Gustafsson.
Löpande karl: Jörgen Modig. 
 
  
I Kärrkanten utkom med sin 77 upplaga. 
Det var Karlarna i Nordväst, som hade 
producerat sin första utgåva. 
 
Sex nya karlar dubbades vid bålet: 
Roland Dahlman, Tommy Hautorp, Göran 
Mattsson, Lars Säfström, Magnus 
Thuresson och Magnus Wihlborg.
 
 
Sju karlar har under året lämnat
Arne Andersson, Ove Olsson, Bertil 
Nilsson, Kjell Olofsson, Stig Nilsson, Hans 
Lindin och Lars Magnusson. 
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Årskrönika 2018
80 verksamhetsåret. 
 
 
 
Medlemsantalet var vid årets slut 232
 
 
Gränsvandring längs gamla gränsen
11-12 maj. Ett 20-tal deltagare ställde upp.
 
Skogskarlsfejden: På Själland, med 
Stenstadens Skogskarlar som arrangör, den 
19 maj. Ett 90-tal deltagare gjorde upp om 
vandringspriset. I år blev det en seger med 
10 minuter för Skåne. Nästa år tar Halland 
över värdskapet. 
 
Sensommarvandring: På Maltesholm, 
samlade 37 deltagare. Skogskarlen Bengt 
Ahlstedt guidade med den äran.
 
 
Reservera redan nu:              
Skogskarlsfejden den 18 maj.                                                    
Gränsvandringen 30-31 maj och 1 juni.
Sensommarvandring 17 augusti.              
Närmare information kommer i Vårbladet
 
 
Hemsida: Omfattande information om 
klubben finns på vår hemsida.
http://skogskarlar.se 
 
 
Rådet har under året haft två 
protokollförda sammanträden och i övrigt 
haft kontakt via e-post, telefon och vid 
orienteringsträffar. Scanning av gamla 
handlingar gjordes under hösten.
 
 
Knislinge 31 december 2018
BertilOttosson 
Skrivare 
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