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Verksamhetsberättelse 2020 

 

Distriktets huvudsakliga uppgift är att stödja distriktets scoutkårer  

 
Inför 2020 valde distriktsstyrelsen att fortsätta koppla samman verksamhetsplanen och 

distriktets mål med Scouternas strategi 2015-2025. 

”Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen 

kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande.  Vi gör det genom att överträffa 

scouternas förväntningar i varje möte och genom att scouterna utvecklas till förebilder i vår 

gemensamma rörelse.” 

Scouternas strategi fokuserar på tre områden: 

Scouterna utvecklas till förebilder. Scouterna förbättrar världen! Vi gör det genom att varje 

person som deltar i scoutverksamhet blir redo för livet, utvecklas till sin fulla potential och 

blir en aktiv världsförbättrare. Kraften i att alla scouter – var och en för sig, och alla 

tillsammans – utvecklas och tar aktiv del i samhällsutvecklingen är ostoppbar. Den lilla 

handlingen får ringar på vattnet som förflyttar berg. Vi är föregångare i stort och smått och 

vi är stolta över det! 

Snapphane Scoutdistrikt vill fortsätta att skapa mötesplatser där scouter och ledare kan dela 

med sig av erfarenheter och träffa nya vänner i gränsöverskridande möten och aktiviteter till 

exempel i form av mentorprogram. Knyta kontakter med lokala politiker, organisationer och 

företag för att visa på vår samhällsnytta, på egen hand eller genom hjälp av vårt närmsta 

kansli. 

Patrulledarutbildning Snapphane genomfördes på Spånkull i oktober. 

Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte. Grunden i scoutrörelsen är mötet 

scouter emellan och mellan scouter och ledare! I alla våra möten upplever den enskilda 

scouten en verksamhet som är så bra att den inte kan tänka sig något roligare, mer 

spännande eller mer utvecklande. Scouten är delaktig i att skapa den verksamheten och 

stöttas av ledare som känner sig trygga och förberedda för att på bästa sätt uppmuntra 

kraften i barn och ungas upptäckarglädje och vilja. 

 



Snapphane Scoutdistrikt vill se till att styrelsen består av personer med olika bakgrund, ålder 

och erfarenheter och att de får möjlighet till inflytande på ett meningsfullt sätt. Sträva efter 

att skapa en kultur där ledare går utbildningar och använder Scouternas program. 

Riddarhajk för upptäckare genomfördes på Göransborg i månadsskiftet februari/mars, 

Äventyra genomfördes i Blekinge i september och för utmanare genomfördes Hösthajk 

Sällskapshajken i Nosaby i oktober. 

Distriktet har varit representerat i södra regionala utbildningsgruppen samt vid regionråd 

och Demokratijamboree. 

Hultetgruppen har fortsatt utveckla distriktets fina lägerområde utanför Glimåkra. 

Fler ska få uppleva scouting. Vi vet att scouting förändrar liv och vill därför att allt fler får 

chansen att uppleva världens bästa fritid – Scouting! Vi växer genom att vi präglas av 

mångfald, både i vilka vi vänder oss till och är öppna för men också i att det finns en 

mångfald i sätten att bedriva scouting. Bland föräldrar är vi en av de mest eftertraktade 

fritidsaktiviteterna för deras barn. 

Snapphane Scoutdistrikt identifierar orter med potential för ny verksamhet och stöttar de 

lokala scoutkårerna i gemensamma aktiviteter, projekt och utveckling för att fler ska få 

möjlighet att uppleva scouting. 

 

Rekryteringsmaterial som finns för utlåning på kansliet och medel ur distriktets 

rekryteringsfond har använts. 

  



Årets genomförda arrangemang  
 
Trashockey 25-26 januari 
I början av 2020 bjöds utmanare från distriktet in för att ännu en gång göra upp i Trashockey 
DM. Trashockey-turneringen genomfördes i Tollarp utanför Kristianstad och traditionsenligt 
serverades det pizza i massor efter turneringen. Efter pizzan presenterades vinnarna av 
Trashockey 2020 och vandringspokalen delades ännu en gång ut till Tollarps scoutkår. Även 
andra priser delades ut t.ex. den mest taggade spelaren, den piggaste m.m. och efter 
prisutdelningen var det dags för filmvisning. Arrangerande utmanarlag var Tollarp. 

 
Riddarhajk 28 februari-1 mars 
Hajken genomfördes enligt tradition på Göransborg utanför Höör och arrangerande kårer 
var Färlöv, Hässleholm, Malvan, Tyringe och Wä, och som vanligt var det fullt hus. 
Riddarhajken var den sista hajken innan pandemin drog igång. 
Scouterna blev indelade i patruller och gjorde sin patrullflagga på fredagskvällen. 
På lördagen tävlades det och på kvällen var det film och andra chansen i Melodifestivalen. 
Ann-Britt och Åke som har varit i köket i många år ersattes i år av Mattias och Bea. 
 
KO/KUL-träff 18 mars 
Vårens träff flyttades först fram till hösten, men ställdes sedan in på grund av pandemin. 
 
Fixardag på Hultet 28 mars 
I härligt vårväder jobbades det på; det spikades panel, grävdes avlopp, planades och 
stenrensades lägeräng samt fikades. Hultetgruppen uppskattade att så många kom och 
hjälptes åt att göra fint på distriktets lägerplats. 
 
Vårdistriktsstämma 22 april 
Vårens stämma ställdes in på grund av pandemin och ekonomin hanterades på 
höststämman i oktober. 
 
Snapphanefejd 9-10 maj 
Årets Snapphanefejd flyttades först fram till 12-13 september på grund av pandemin, men 
eftersom läget förvärrades igen ställdes den in. 
 
Grillkväll på Hultet 17 juni 
Sommaravslutning för distriktsstyrelsen och alla som varit distriktfunktionärer sedan förra 
sommaren. Medan grillbuffén förbereddes höll distriktskåren sitt årsmöte. 
Den som ville kunde även se sig om på lägerområdet. 
 
Fixardag på Hultet 20 september 
Hultetgruppen fixade höstfint på lägerplatsen och fixade vidare med parkeringen. 
 
Äventyra 25-27 september 
Trettio scouter samlades vid Bromölla station utan att veta något om sin slutdestination. 
Scouterna slumpades in i mindre patruller och varje patrull fick ett chiffer att lösa. Genom 
att lägga ihop resultatet från de olika chiffren fick de klart för sig att de skulle ta sig vidare 



med bussen mot Olofström och hoppa av vid Östanå. I Östanå blev det en regnig kväll och 
övernattning i lättviktsvindskydd, fyra scouter i varje vindskydd och med packning emellan 
sig för att hålla corona-avstånd. På lördag morgon, efter frukost och rivning av läger, fick 
varje patrull en karta med en markerad led som de skulle följa. Längs leden träffade de på 
ett antal kontroller som samtliga hade med temat ’Vi kommer att klara oss’, dvs överlevnad, 
att göra. Med på vandringen hade scouterna också en uppgift som gick ut på att de skulle ta 
reda på fakta om några olika historiska personer och händelser, alla med anknytning till 
närområdet. Slutdestinationen för lördagen var Sågmöllan vid Bökestad där vindskydden 
redan stod resta då scouterna anlände. Samtliga patruller lyckades ta sig till slutmålet även 
om några glada äventyrare hade åtskilliga fler kilometer i fötterna än övriga. Det blev ett 
trevligt avslut på en solig dag. Några valde att bada i Raslången, andra föredrog sång och 
historieberättande. På söndagsmorgonen dukades det upp till hotellfrukost i skogen med 
duk på bordet och tända ljus i kandelabrar. Ett ordspråksträd hade slagit ut under natten 
med roande och tankeväckande citat. 
Arkelstorps scoutkår höll som vanligt i trådarna, med hjälp av Bromölla, Everöd, Höör och 
Vinslöv. 
 
Spårardag 3 oktober 
Årets spårardag ställdes in på grund av pandemin. 
 
Patrulledarutbildning 9-11 oktober 
Spånkull fylldes av förväntansfulla äventyrare som inledde sin scoututbildningsbana. 30-talet 
scouter från fyra kårer deltog. Helgen bjöd på samarbetsövningar, scoutmetoden, hajk, 
ledarskap, lägerbål och mycket mer i fantastiskt höstväder. 
 
Hösthajk 10-11 oktober 
Sällskapshajken började vid Fjälkinge station i lite halvtråkigt väder. Därifrån gick deltagarna 
till Nosaby scoutkårs stuga via stationer och ett lunchstopp där det serverades paella i 
spansk anda. Stationerna var alla plockade från filmen Sällskapsresan vilket självklart var 
hajkens tema. När alla patruller kommit fram till stugan var det dags för lite häng och sedan 
middag. Det serverades kött och potatisgratäng med sallad och såser. Efter det visades de 
olika klippen som patrullerna spelat in på de olika stationerna och dessa betygsattes. 
Sedan väntade Sällskapsresan och lite andra lekar och spel. På söndagen städades det och vi 
lagade lunch. 
 
Utmanarting 24-25 oktober 
Tinget bjöd på sedvanliga mötespunkter med propositioner och verksamhetsplanering där 
fyra utmanare och fem ur LUS deltog. Därefter trevligheter och övernattning i Tyringe 
scoutstuga innan flertalet av dem deltog på distriktsstämman. 
 
Distriktsstämma 25 oktober 
Värdkår för årets stämma var Tyringe scoutkår och den genomfördes både i Tyringe 
scoutstuga och via Zoom. Eftersom vårstämman ställdes in hade påverkanstorget som 
genomfördes utomhus fler stationer än brukligt. Scouternas utvecklingskonsulenter hade en 
av stationerna där en av dem fanns på plats i Tyringe och en av dem deltog via Zoom. 47 
delegater från 17 av distriktets kårer deltog.  
 



Fredsljusmarsch 20 november 
Årets fredsljusmarsch ställdes in. 
Kårer som ville ha lågan erbjöds att hämta den. 
 
Demokratijamboree 22-29 november 
Scouternas nationella årsmöte genomfördes digitalt via Zoom och Vote-IT med stort utbud 
av föreläsningar och workshops parallellt med påverkanstorg. 
Hälften av distriktets kårer deltog med ombud och hälften överlät sina röster till distriktet. 
Känns demokratiskt bra att samtliga kårer deltog eller överlät. 
Tråkigt vid datorn, men bra organiserad stämma. 
 
Distriktsavslutning 8 december 
Julavslutning för distriktsstyrelsen och distriktets arbetsgrupper hölls via Zoom med valfri 
mat från utskickat ICA-presentkort och quiz via Kahoot. 
 
Julvaka 11-13 december 
Årets julvaka för våra utmanare ställdes in då den inte ansågs kunna genomföras 
coronasäkert. 
  



 
SAMMANSTÄLLNING AV AKTIVITETER 2020 

 
  

Tid Aktivitet Antal närvarande 
 

  
25-26/1 Trashockey 20 

28/2-1/3 Riddarhajk 64 

28/3 Fixardag på Hultet 17 

17/6 Grillkväll på Hultet 25 

20/9 Fixardag på Hultet 7 

25-27/9 Äventyra 33 

4-6/10 Patrulledarutbildning i Snapphane 36 

10-11/10 Hösthajk 18 

24-25/10 Ting för utmanare 9 

25/10 Distriktsstämma 52 

8/12 DL avslutning 25 
 SUMMA: 306 

 

  



Verksamhetsberättelse för Södra regionala utbildningsgruppen 2020 

 

Medlemmarna i Södra regionala utbildningsgruppen har under året varit Anders Hellman 
(ordförande), Johnny Lythell (ordförande), Mats Aronsson, Heléne Wilkens, Maria Eiman, 
Emma Stene Jernqvist och Margareta Persson.  
Edvin Dribe är kontaktperson från Södra Skåne scoutdistrikt. 
Vår kontakt med folkhögskolan har varit Linnea Hansson Henne och Hanna Bata. 

 
Förutom att planera utbildningarna och hjälpa till att bemanna kursteam inom vår region, 
ansvarar gruppen för att utbildningarna håller hög kvalitet och ser till så att utbildarna har 
uppdaterade handledningar och underlag. Allt för att de ska kunna genomföra utbildningarna 
enligt de riktlinjer som gäller. I detta har vi Scouternas folkhögskola både som uppdragsgivare 
och som stöd, och vi hämtar kunskap och idéer även från de andra utbildningsgrupperna runt om 
i landet.  

 
Information om aktuella utbildningar sprids genom Scouternas folkhögskolas elektroniska 
kurskatalog, hemsidan Arrangemang i Skåne och Facebook. Distriktens nyhetsbrev innehåller 
också alltid information om aktuella utbildningarna. Vi har varit öppna för kårernas önskemål 
och kunnat arrangera kurser med geografisk spridning, kvällskurser och helgkurser. 

 
Södra regionala utbildningsgruppen har haft sex ordinarie möten under 2020.  
Detta år med Convid-19 har verkligen förändrat mycket för alla och så även för oss. Vi har några 
kurser som inte helt har kunnat slutföras men vi jobbar på digitala lösningar för det. Några kurser 
har fått ställas in. Men vi har även skapat en ny för Leda Scouting i Korthet som görs över 
internet genom Zoom. 
Vi har under året försökt finnas med vid så många möten och arrangemang som möjligt, dels för 
att vara tillgängliga för regionens medlemmar, dels för att fånga upp intresse och sprida 
information om scoututbildning. Vi har synts på till exempelvis distriktsstämmor, 
distriktsstyrelsemöten. Vi söker ständigt nya, engagerade utbildare för att komplettera kursteam 
eller skapa nya. Vi hade en utbildarträff för kursledare i Skåne den 8 januari i Malmö med 22 
deltagare. Efter utbildarträffen har vi fått fram ett nytt kursteam för Leda Avdelning, med både 
gamla och nya ledare. Vi planerade för en kårutbildarträff under hösten men valde att lägga det på 
is med tanke på hur situationen var med pandemin.  

 
Anders och Johnny har haft telefonmöten med ordförande från de andra regionala 
utbildningsgrupperna ungefär 1 gång i kvartalet. Vi var även med på Scouternas avstamps möte 
den 25-26 januari, där vi fick träffa de andra nationella arbetsgrupperna inom Scouterna. En helg 
som var mycket lärorik och bra med insikter hur det fungerar i andra grupper.  

 
Folkhögskolans Utbildardagar den 14–15 mars i Halmstad ställdes in på grund av Convid-19. 

 
Vid den digitala Nätverksträffen den 17–18 oktober deltog 4 representanter från Södra regionen. 
Ett bra tillfälle för de regionala utbildningsgrupperna att träffas, uppdateras och lära av varandra. 
Vi diskuterade mycket kring att skapa digitala kurser och hur vi hantera convid-19. 

 
På demokratijamboree deltog vi som kursledare på de olika digitala mötena och utbildningar som 
fanns. 
 

 



Följande kurser/träffar har genomförts under 2020 

En utbildarträff för utbildare med 22 deltagare 

 
Följande utbildningar har under året genomförts:  
Leda Patrull del 1 våren 2020 med 34 deltagare  

 
Leda scouting januari 2020 med 29 deltagare  
Leda scouting i korthet våren 2020 i Malmö med 12 deltagare 
Leda scouting i korthet i Nord Västra Skåne med 7 deltagare 
6 st Leda scouting i korthet Digital med 88 deltagare 
Leda scouting hösten 2020 med 18 deltagare 
 
Leda avdelning hösten 2020 med 23 deltagare del 1 och 23 deltagare del 2 och del 3 genomförs i 
februari 2021 
Leda kår med 13 deltagare del 1 och 12 deltagare del 2 
Ditt personliga ledarskap 2020 del 1 7 deltagare. Del 2 kommer att genomföras under 2021. 

 
Följande kurser/träffar har ställts in av olika orsaker 
Leda Patrull del 2 Hajken våren 2020 
Leda Scouting Sherwoodskogen  
Leda Patrull del 1 höst 
  



DISTRIKTSLEDNINGENS SAMMANSÄTTNING 2020 
 
Distriktsordförande: Håkan Andersson, Åhus 
Vice distriktsordförande: Kirsten Englesson Jeppsson, Everöd 
Förvaltningsansvarig: Helene Thörn, Vinslöv 
Ledamöter: Celia Bjerstedt, Bromölla 

Joakim Lejon, Scouterna Hässleholm 
Jens Mårtensson, Höör 
Erik Rödén, Kristianstad 

 Ida Söderstjerna, Kristianstad  
 
Länken för Utmanare i Snapphane: Ellinor Fält, Tollarp 
 Melvin Olsson, Åhus 
 Alexander Ahnmark, Höör 
 Ragnar Bergkvist, Näsby-Österslöv 
 Thindra Bodén, Näsby-Österslöv 
 Johanna Björnsson, Örkened 
 Gustav Gamlén, Åhus 
 Erik Olsson, Everöd 
 Thea Olsson, Hörby (under våren) 
 Joel Kruse, Fjälkinge (ersatte Thea under hösten) 
 
Hultetgruppen: Aron Brännborn, Glimåkra 
 Bo Erlandsson, S:t Georg Knislinge 
 Mattias Carlsson, Glimåkra  
 Jörgen Hedin, Malvan  
 Joakim Lejon, Hässleholm  
 Urban Nilsson, Malvan 
 Kenneth Wilkens, Vinslöv 
 
Valberedning: Julia Strömberg Andersson, Åhus 
 Joel Kruse, Fjälkinge 
 Jonatan Nyström, Fjälkinge 
 Claes-Henrik Lasses, Åhus 
 
Revisorer: Per Alverup, Wä 
 Mattias Nilsson, Tyringe 


