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Vintertinget hölls i Perstorp den 28 
januari. Inleddes som seden är numera med 
orientering följt av sedvanliga programmet.  
 
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: Herbert Lindgren. 
Löpande karl: Arne Gustafsson. 
Guldnålen: Jan-Eric Nelking. 
 
I Kärrkanten utkom med sin 71 upplaga. 
Det var de Södra karlarna som hade 
producerat sin första utgåva. 
 
Fem nya karlar dubbades vid bålet:  
Tommy Bengtsson, Bengt Ivarsson, Stig 
Johansson, Thomas Nilsson och Krister 
Österblad. 
 
Fyra karlar har under året lämnat oss: 
Åke Strand, Gösta Svensson, Lennart 
Thelandersson och Börje Andersson. 
 
 
 
 
 
 

 
Medlemsantalet var vid årets slut 243 
  
 
Vårvandringen i Strömsborg och Osby 
den 2 juni. En dag som samlade ett 30-tal 
deltagare. Först fick vi en guidad 
information om ullspinneriet och dess 
verksamhet. Efter fikapausen förflyttade vi 
oss till Osbysjön för en kortare vandring. 
Tyvärr var inte vädret med oss. 
 
Skogskarlsfejden: I Åsljunga arrangerade 
Skånes Skogskarlar 2012 års fejd den 12:e 
maj. Även i år ett välbesökt endagars 
arrangemang. Tyvärr lite otur med vädret 
här också. Fejden avslutades med en fin 
lunch och prisutdelning inne i den sköna 
värmen. Skåne tog åter en inteckning. 
Nästa år tar Blekinges Skogskarlar över 
värdskapet.  
 
Höstträffen en fredagskväll i Höör då 
karlarna har sällskap av huldrorna, hade 
ett 60-tal deltagare. Bertil Hagberg visade 
fantastiska flygbilder över Skåne. Efter 
kaffepausen underhöll ”Svenssontrion” 
från Rävetofta. Det finns mer än 
orienteringskunskap i våra led. 
 
 
 
Hemsida: Omfattande information om 
klubben finns på vår hemsida. 
http://skogskarlar.se 
Lösenord: Lingonris 
 
Rådet har under året haft ett protokollfört 
sammanträde och i övrigt haft kontakt via 
e-post, telefon och vid orienteringsträffar. 
 
 
 
Knislinge 30 december 2012 
 
 
Bertil Ottosson 
Skrivare 


