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Verksamhetsberättelse för Eslövs scoutkår 2021 

Styrelse 
Ordförande: Mats Thuresson 
Vice ordförande: Martin Sandén  
Sekreterare: Malin Andersson 
Kassör: Natasha Widler 
Ledamot: Carina Hansson 
Ledamot: Mårten Mårtensson 
Ledamot: Emma Widler 
Suppleant: Agneta Jönsson 
Suppleant: Rikard Wilson 
Utmanarrepresentant: Sofia Ramström 
Styrelsen har genomfört 8 möten under året. 

Medlemmar 
Vid verksamhetsårets utgång bestod kåren av 230 medlemmar. Scouter fördelade på en 
familjescoutavdelning, två spårarscoutavdelningar under vårterminen och tre avdelningar 
under hösten. En upptäckarscoutavdelning, en äventyrarscoutavdelning och ett 
utmanarscoutlag. Under höstterminen startades även ett roverlag- Hasses hejdukar.  
Övriga medlemmar är avdelningsledare eller andra funktionärer. 
Eslövs scoutkår bedriver scoutverksamhet för barn och ungdomar. Vi verkar för att ha en 
levande kår med intressant och givande program där alla utifrån sina egna förutsättningar 
påverkar verksamheten. 

Kårens gemensamma verksamhet 

Sommarläger 2021- Kårläger i Råröd 
Redan tidigt konstaterade Eslövs Scoutkår att om det skall bli ett läger sommaren 2021 så 
blir det ett relativt litet kårläger, större läger kommer troligen inte vara möjliga under 
Coronapandemin. Därför beslutades om ett kårläger i Råröd, det var länge osäkert om lägret 
skulle kunna genomföras, men anmälningar togs emot, medan vi beslutade att inbetalningen 
av lägeravgiften fick anstå tills vi kunde ta ett definitivt beslut om genomförande. Det initiala 
lägerarbetet leddes av kårordförande Mats T.  
Fram till det definitiva beslutet om att genomföra lägret planerades lägret ytterst 
översiktligt, mer på nivån, om det blir av kan vi genomföra lägret då, lägertid, pris för lägret, 
är vi ledare så det räcker, etc.. 

Det stora beslutet om att genomföra lägret eller inte skulle fattas senast den 15 juni, men 
redan den 1 juni togs beslutet om att köra. Går det att göra ett sommarläger på 2 månader, 
mitt i sommaren med semestrar och allt? Redan den 1 juni hade ett embryo till lägergrupp 
börjat formas och den 15 juni var sedan tidigare ett kårmöte planerat. På detta möte 
formades flera små grupper med olika uppgifter inför lägret. Utmanarlaget, Lodarne, tog på 
sig att skapa och genomföra ett program, Eva och Annika tog huvudansvaret för maten, 
Carina fixade med godsakerna, Martin tog ledning över arbetet med området och Henrik tog 
ansvar för helheten. 
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När vi två månader senare samlades i Råröd var det mesta fixat och det som inte var det 
kunde vi tillsammans lösa, inte illa att dra ihop ett läger på det viset. Veckan avnjöts i 
omväxlande väder, med hårt arbete och mycket gemenskap. Programmet var fantastiskt 
planerat av Lodarne, med många mycket bra programpass varvat med tid för bad och 
umgänge. Allt hölls ihop av ett genomgående tema kring ett skogsfolk boende i och kring 
Råröd. Till många av Scouternas glädje, unga som gamla, så kom Jönsson och höll lägerbål 
tillsammans med oss. 

Vi kan också konstatera att ingen behövde gå hungrig på lägret och att vattnet från brunnen 
räckte till såväl matlagning, hygien och till att spola toaletterna. 
 
Antal deltagare: Omkring 90 anmälda, men något färre slöt upp på lägret 

Tid: 
- Spårare onsdagen den 4 augusti till lördagen den 7 augusti. 
- Övriga söndagen den 1 augusti till lördagen den 7 augusti. 

Kostnad: Spårare betalar 600kr. Upptäckare och äventyrare betalar 1200kr. 

Julmarknad 2021 
Julmarknaden hölls traditionsenligt 1:a advent på det nya torget! Lions, kåren och Eslövs 
stadskärneförening höll i julmarknaden. Från kåren anordnades tomtegrotta, fiskdamm, 
försäljning av korv, glögg, kransar, ljus, våfflor och lotteri.  
Vädret var inte med oss men det kom en hel del folk i alla fall och vi gick med vinst. 

På grund av Covid-19 blev både kårgemensamt firande av St.Georg och Valborgsfirandet 
inställt 2021. 

Men en ledarträff/kick-off i september och en luciafika 12 december blev det. 

Ledarkväll med grill, vårtermin-21 
Som avslutning för ledarna blev det en grillkväll, den 15 juni kombinerat med lägerplanering. 
Grillning av hamburgare blev det och drygt 20-talet ledare och några barn deltog. Vi hade 
fördel av att vädret var med oss och vi kunde genomföra det hela utomhus. 

Rekrytering 
Vykorten skickades ut som vanligt och även annonser i ”Eslövsbladet”. Vi fick ett starkt 
spårarscoutunderlag och hade möjlighet att starta upp en tredje avdelning för den 
åldersgruppen.  

Avdelningarna 

Familjescouterna-Ekorren 

VT21 

Under våren 2021 valde vi att ställa in verksamheten pga risken för Coronasmittspridning. Vi 
var cirka 22 scouter på avdelningen. Restriktionerna var att man inte skulle samlas fler än 8 
personer och då tyckte vi att ca 50 personer som vi är på var träff kändes oansvarigt, trots 
att vi var ute. Vi hann dock med ett paddelmöte i juni, när restriktionerna släppts. 
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Ledare under våren var: 
Maria Bernhard 
Caroline Eriksson 
Mathilda Nilsson 
Martin Rydgren 
Martin Sandén 
Rolf Thell 

HT21 

Vi var under hösten cirka 30 scouter och tillsammans med föräldrar och syskon var vi oftast 
cirka 50 personer på våra möten. Vi har vanligen våra möten på lördagar mellan 10-13 och vi 
brukar ha samling, lite fri lek och upptäcka omgivningarna, någon form av program, tillagning 
av lunch och sedan avslutar vi mötet. Vi har märkt att fler föräldrar är aktiva i matlagning när 
vi lagar mat på stormkök, så det har vi satsat på under denna termin. Vi började terminen i 
september då vi samlades på Scoutgården och hade presentationsmöte i Trollsjön. Vi grillade 
korv och krabbelurer vid grillplatsen i Trollsjön, pratade om den kommande terminen och 
lekte på lekplatsen. Vi fortsatte med tema sinnen i Råröd i oktober, där vi använde alla 
sinnen och sedan stekte fläskpannkaka på murrika eller stormkök. I slutet av oktober 
utvecklade vi vår koja i Skolskogen till en dubbelkoja, och alla som ville fick tända och släcka 
en lykta. Vi lagade scoutgryta på stormkök. Sista mötet för terminen var i november i 
Abullahagen där vi hade en lång och rolig skattjakt som avslutades med spaghetti och 
köttfärssås på stormkök. 

Ledare Ekorren under hösten: 
Maria Bernhard 
Caroline Eriksson 
Klara Müchler 
Mathilda Nilsson 
Martin Rydgren 
Martin Sandén 
Frida Skoglund 
Rolf Thell 
Emma Widler 

Spårarscouterna 

VT21 
Vi har 2 Spåraravdelningar och vi planerar gemensamt program. För denna termin har vi 
planerat för alla möten ute. Teman har varit Demokrati och Odla.  
Demokratimöten har till exempel varit hur en förening fungerar eller hur vi kan göra världen 
lite bättre. Odling började med att vi byggde lådor som vi kunde använda till att så i. 
Fortsatte ett annat möte med att fylla på jord och sätta frö. Lådorna fick till en början stå i 
stora salen för att det inte skulle frysa bort. Det kom upp lite grönt i alla lådor om än 
bevattningen var lite si och så. Så småningom flyttades lådorna utomhus. Scouterna fick 
också så egna krukor som de kunde ta med hem. Övriga program har varit att träna på 
surrning, tälja, klättring på klättervägg och använda stormkök. 
Eftersom vi förberedde Spårarna för sommarläger hade vi även packning. Det har däremot 
varit dåligt med träning på att sova över och sova i tält. Men dagsäventyr har det varit och 
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ett paddelmöte i Råröd. En dagstur i Snärjet med 5 km vandring och kontroller längs vägen. 
Det klarade Spårarna strålande. 
Många var med på sommarlägret där spårarna var med senare halvan av lägret. Alla sov över 
minst en natt. Någon förälder passade på att komma ut och sova över med oss. 

Skogsdjuren (måndagar) 
Ledare: 
Caroline Eriksson 
Martin Sandén 
Maria Bernhard 
Rolf Thell 
Ola Sjunesson 
Emma Widler 
Avdelningen har haft ca 25 scouter 

Vilddjuren (tisdagar) 
Ledare har varit: 
Agneta Jönsson (ansvarig) 
Malin Andersson 
Bodil Andersson 
Jörgen Lindberg.  
Avdelningen har haft ungefär 20 scouter. 

HT21 

Denna termin startade vi upp en tredje spåraravdelning-Djungeldjuren. Samma upplägg med 
gemensam planering men vi genomför programmet så det passar varje avdelning. 

Terminens tema har varit ”Våga”. Våga i det här sammanhanget innebär allt som ingår i 
scoutprogrammet, att våga steka på stormkök, eller stå för vad man tycker, röra på sig eller 
våga hjälpa en kompis som skadat sig. 
Denna termin kunde vi genomföra en övernattning i Råröd. Ungefär 12 spårare var med och 
en förälder. Vi var bland annat ute för att träna på att våga var ute när det är mörkt. Lekte 
mörkerpjätt. Sov gjordes det inomhus. 
Vi hade också en fin höstutflykt till Stehag och Trollmor Gya. Ola berättade sagan om Gya 
och vi hade en vandring uppe på berget. Flera olika kontroller längs vägen med lunch och 
livlinekastning eller hitta föremål som inte hörde hemma på platsen. Plocka frukt från 
träden, det fanns både apelsiner och äpple och bananer. ”Exotiska” träd som växer nära Gya. 
Terminen avslutades bland annat med årsmöte för patrullen men också pepparkakor och 
märkesutdelning. 

Skogsdjuren (måndagar) 
Caroline Eriksson 
Martin Sandén 
Maria Bernhard 
Rolf Thell 
Ola Sjunesson 
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Jessica Nilsen 
Sofie Andersson 
Alexandar Angelofski 
Skogsdjuren har varit cirka 30 scouter 

Vildjuren (tisdagar) 
Ledare: 
Agneta Jönsson (ansvarig) 
Malin Andersson 
Jörgen Lindberg 
Ann-Charlotte Lindström.  
Vilddjuren har varit knappt 20 scouter 

Djungeldjuren (torsdagar) 
Ledare: 
Emma Widler 
Isabella Ivarsson 
Carina Hansson 
Peter Hansson 
Ida-Maria Svensson 
Johan Syrjäläinen 
Djungeldjuren har varit 11 scouter under terminen. 

Upptäckarna-Vesslan 

VT21 
Terminen bestod av 15 onsdagsmöten, en utflykt och en hajk. 

Terminen startade i slutet av januari med att vi pimpade skaft på skedar. I februari 
tillverkade vi tändmuffins, övade oss på att använda stormkök och lärde oss mer om djur och 
natur. 

Under mars övade vi på att använda kniv, yxa och såg på ett säkert vis. Vi surrade också 
stegar i patrullerna för att sedan klättra upp och nå en vinst. Vi var även på utflykt i skogen. 
Inför påsken bakade vi påsktårtor. 
Under april månad löste vi rebusar vid vattentornet, gjorde armband, samt övade på karta 
och spårtecken. På slutet av månaden gjorde scouterna olika farkoster för ett ägg. Ägget 
släpptes sedan ner för en ramp och vi fick se vilka ägg som överlevde. I maj var vi på 
paddelhajk som blev en paddelutflykt. Vi paddlade mellan Gunnaröd och Djupadals mölla på 
Rönne å. Vi var även och utforskade Abullahagen, där vi även grillade korv. Vi avslutade 
terminen med den traditionsenliga brännbollen och märkesutdelningen. 

Avdelningen har under våren haft 9 ledare. Ledare var Christian Lindqvist, Peter Hansson, 
Rickard Wilson, Mårten Mårtensson, Henrik Åkesson, Philip Eliasson, Henrik Sandén, Patrik 
Rydberg och Anna Karin Persson. 
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HT21 
Terminen har bestått av 14 onsdagsmöten, en hajk och en utflykt. 

Vi började terminen i september med ett antal nya scouter. Därför började vi med att lära 
känna varandra och samarbeta genom en organisationstävling. En tävling där patrullen ska 
genomföra olika uppgifter tillsammans under en viss tid. Vi tillverkade även scoutsöljor av filt 
med ett scoutmärke i tenn. I slutet av månaden var vi på hajk med vandring. Vi gick från 
Frostavallen till Dagstorpssjön, där vi övernattade i tält och vindskydd. I september hann vi 
även med att öva på kniv, yxa och såg. 

Terminen fortsatte sedan med eldning, spårtecken och stormkök. Vi byggde även denna 
termin stegar för att öva oss på surrning. När det blev mörkare ute lagade vi korv i mörker. 
Vilket innebär att scouterna ska koka korv på stormkök med endast ljus från en fotogenlykta. 
Vi genomförde också en femkamp och hade en utflykt till Fulltofta. Vi avslutade terminen 
med simning och fika. 

Avdelningen har under våren haft 10 ledare. Ledare var Christian Lindqvist, Peter Hansson, 
Rickard Wilson, Mårten Mårtensson, Henrik Åkesson, Jörgen Lindberg, Henrik Sandén, Patrik 
Rydberg, Sofia Ramström och Anna Karin Persson. 

Äventyrarna-Renen 

VT21 
Renen började terminen i mars pga pandemin men en heldag kring Dagstorpssjön. Vi hade 
kanonväder, vandrade, lekte, lagade mat, gick igenom issäkerhet och några av oss passade 
även på att ta ett snabbt dopp i en vak. Vi var ute till sen kväll så vi fick träna på att laga mat 
och diska i mörker även om det inte blev någon övernattning. 

Under våren planerade och genomförde patrullerna egna möten för varandra. Vi hade 
stadsorientering och paddelmöte i Råröd. Gemensamt för hela terminen var att vi enbart var 
utomhus. Det var kallt och mörkt ända in i april och vi fick planera om en del för att göra 
mötena aktivare och hålla scouterna igång hela tiden men det gick bra. 

 Vi hade en dagshajk i april där scouterna cyklade från scoutgården via västra Strö och 
Trolleholm till Gunnaröd i snöstorm. Det var kallt och blött men vi hann med en massa roliga 
kontroller som legobygge, linbaneåkning, lasta grus med lastmaskin, kalvklappning och en 
massa annat innan vi lagade kvällsmat nere vid Rönne å och åkte hem. 

Vi tränade surrning inför sommarlägret och tillverkade hattar och scarfar inför höstens 
smugglarhajk innan vi avslutade terminen med en riktig paddelhajk med övernattning. Vi 
paddlade från Gunnaröd till brukshundsklubben i Ljungbyhed. 
Cirka 18 scouter har deltagit under terminen. 

Ledare: 
Mathilda Nilsson 
Mats Thuresson 
Fredrik Müchler 
Hans Müchler 
Elsbeth Rudolfsson  
Matilda Sonesson 
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HT21 
Vi började terminen med ett Tivolimöte där vi kasta prick, krossade tallrikar, snurrade och 
sprang bergochdalbana. 

Som vanlig på hösten förbereder vi och drar tidigt iväg på distriktshajk. Det här året var det 
smugglarhajk vid Brösarp och Renen deltog med tre patruller, totalt 19 scouter och 5 ledare. 

Distriktshajkerna är alltid ett välorganiserat och häftigt arrangemang som uppskattas högt. 
Vi hade en cykelorientering där scouterna samlade checkpoints efter hitta ut Eslöv kartan, 
surrade, eldade och tränade sjukvård innan vi drog ut på hösthajk. Hösthajken var en kort 
vandringshajk med fokus på bivackbygge. Scouterna byggde patrullvis egna granrisbivacker i 
skogen utanför Höör. Vi tränade byggteknik, mer primitivt lägerliv utan tex dass, gick 
kompasskurs och pratade mycket allemansrätt.  

Under mörka torsdagskvällar sydde vi efter scouternas önskemål lägerbålsfiltar och tränade 
på att baka våfflor inför julmarknaden som vi senare deltog i. 

Renen avslutade terminen med traditionell julövernattning i Råröd. 

Ledare: 
Mathilda Nilsson 
Mats Thuresson 
Fredrik Müchler 
Philip Eliasson 
Elsbeth Rudolfsson  
Matilda Sonesson 

Utmanarna-Lodarne 

VT21 
Våren fortsatte startade med samma restriktioner som hösten slutade med så vi var ute och 
åkte skridskor/pulka och byggde garagetält vid scoutgården. Sen släppte restriktionerna och 
vi kunde sy tröjor med logga, hålla föredrag för varandra och hålla aktivitet på ett ledarmöte. 
Vi har också lagt pappskivor på så många granplantor att vi höll på att bli tokiga, dock fick vi 
betalt för det. 

Vi har paddlat och haft matlagningsmöte och en massa annat. 

Som avslutning på terminen gav vi oss iväg på en roadtrip av det häftigare slaget, vi var 10 
scouter och 2 ledare som besökte Borås djurpark, Tiveden, Mjölby, Ryd mm och avslutade på 
Sturkö hos 

Sofias Morfar med gopizza. Ett fantastiskt trevligt äventyr. 

Lodarne har också planerat och genomfört programmet på sommarlägret Råröd 21, ett 
fantastiskt genomfört jobb, bästa lägret på väldigt länge!! 

Vi har varit 14 utmanare under terminen. 

Ledare: Mats Edberg, Simon Hansson, Rikard Wilsson 
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HT21 
Vi började hösten med att planera och bestämma vad programmet skulle bestå av 
tillsammans 

Programmet bestod av lite av varje, mobilorientering (gick sådär, men vi hade kul), klättra, 
utforska Örtofta, pyssla, kollat på film, varit på hajk, hållt kompismöte med massor med 
scouter från andra kårer, lagat mat och haft en riktigt bra julövernattning. 

Vi har sålt korv och vaktat parkering på en sportbilsträff, planterat lite granar, byggt och rivit 
en frimärksmässa samt hjälpt till på kårens julmarknad. 

Vi har haft deltagare på några av höstens distriktsaktiviteter. 

Vi har varit 12 utmanare under terminen. 

Ledare: Mats Edberg, Simon Hansson, Rikard Wilsson. 

Rover-Hasses Hejdukar 

HT21 
30 augusti 2021 bildades Eslövs scoutkårs roverlag. De är cirka 5 aktiva som träffas någon 
gång i månaden. Eftersom det är en nystartad gren av verksamheten har det klurats på logga 
och profilplagg. Det kändes även som en god ide att medverka på arrangemang utanför 
kåren, både för att visa att vi finns och få inspiration. Därför medverkade vi bland annat på 
LUFT-tinget under hösten. Vi har även varit med på Lodarnes kompismöte, lagat mat och 
spelat brädspel. 

 

Ett stort Tack till scoutkårens ledare och till utomstående som på olika sätt 
stöttat kåren under året. 

Eslöv 2022-02-02 

Mats Thuresson    Malin Andersson 

Ordförande     Sekreterare 

 


