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Inledning
Det är med stolthet och glädje vi under 2017 tagit vid ordförandeskapet i Trelleborgs scoutkår
och förtroendet att fortsätta att driva kårens verksamhet vidare. När nu 2017 års verksamhet ska
summeras kan vi konstatera att det varit ett mycket spännande år i kårens historia. Vi provar t ex
precis som Scouterna centralt en modell med så kallat dubbelt ordförandeskap för första gången.
2017 är också året då det blev klart med nya lokaler för vår verksamhet. Även om vi inte kommer
att hinna flytta in innan verksamhetsåret är slut så är detta en fråga som det jobbats hårt med
under året och det känns härligt att kunna säga att vi snart är "i mål".
Viktigast av allt är dock att vi fortsatt att ge Trelleborgs barn- och ungdomar möjligheten till
fantastiska scoutupplevelser och bidragit till att göra fler scouter redo för livet. 2017 har
verksamheten funnits i 106 år (!) och visst blir det lite hisnande när man tänker tillbaka på hur
många som genom åren måste ha upplevt vår verksamhet och har minnen och upplevelser med
sig från denna. Nu siktar vi mot att ännu fler ska få denna möjlighet under ytterligare många år
framöver!

Styrelse under året
Ordförande
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Johan Havenberg
Johanna Thysell
Anette Evans
Tobias Havenberg
Håkan Greko
Andreas Lewin
Veronica Ljung
Gustav Fredlund
Olof Lingé
Fredrik Lewin

Kårstyrelsen tillträdde i samband med kårstämman den 7 mars 2017. Under året har det ägt rum
15 st styrelsemöten samt en stämma. Styrelsen har även haft workshops kvällar som handlat om
styrelsens arbete.

Medlemstal under året
Medlemsantalet var den 1 januari 2017 180 st medlemmar och den 31 december 2017 var vi
totalt 172 st medlemmar. Vilket innebär en minskning med 8 st medlemmar under året. Vi har
även haft en del stödmedlemmar.
1

Trelleborgs scoutkår

Gemenskap och friluftsliv
sedan 1911

Revisorer
Revisor
Suppleant

Bo Anders Larsson
Pernilla Rasmussen

Bäverscouterna Gnagarna 6-8 år
Bäverscoutavdelningen Gnagarna har under året 2017 haft 16
avdelningsmöten på olika platser i Trelleborg med omnejd. Mötena har
som standard varit 2-3 timmars utemöten. Var och vad Gnagarna hittat på
kan ses i listan nedan, men på våren hade vi Pettson och Findus tema som
var väldigt uppskattat av scouterna och deras föräldrar. Findus hittade en
trälåda med fem lås på som han bad scouterna om hjälp med. De fick olika
uppdrag och när man klarat av ett så fick man en nyckel. Vi avslutade
vårterminen med att ha ett pannkakskalas.
Året har också innehållit en övernattning i Grönby. Under vårens
övernattning hade vi Pettson och Findus som tema där de fick bygga
fejkade hönor för att skrämma räven mm.
Våra bäverscouter fick även möjlighet att vara med på kårens sommarläger
med en övernattning.
På våren var vi runt 19 st bäverscouter och på hösten 15 st.
2017 års program
21/1
Albäck, Hålla sig varm och torr i skogen
4/2
Grönby, Träffa Pettson
18/2
Albäck, Organisera mera
4/3
Arriesjön, Kattonaten
18/3
Trelleborgen , Bygga äggfarkost och grilla kanelbulle
1/4
Dalen Stavstensudde, Knoprep hinderbana, stormkök
29/4
Dalabadet, Vad får man göra i naturen?
13/5
Käglinge naturreservat, Grodsafari, spårtecken
20-21/5
Övernattning i Grönby
10/6
Albäck Pannkakskalas
12-13/7
Sommarläger, Sjöröd
2/9
Albäck, Magiska stigen samarbete
16/9
Albäck, Håva i dammarna
14/10
Dalen, Koka soppa på en spik
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28/10
6/11
11/11
25/11

Ljungens sjöscoutkår Elda säkert
Kårens årsdag (kåren)
Naturum i Falsterbo
Grönby femkamp

Spårarscouterna Insekterna 8-10 år
Spårarscoutavdelningen Insekterna har under 2017 haft 16 avdelningsmöten på olika platser i
Trelleborg med omnejd. Mötena har varit 3 timmars utemöten förutom då vi åkt längre och
istället haft 4 timmars möten. Var Insekterna varit och vad vi hittat på kan ses i listan nedan.
Aktiviteterna har varit allt från patrull- samarbete, geocachejakt, drakbygge, träd/knopkunskap,
studiebesök (reningsverket och räddningstjänsten), hitta vilse, 112, rätt klädd i alla väder och
lekar. Följande intressemärken har scouterna tagit under året; Plåstra, matettan och hitta.
Scouterna har klarat dessa märken genom att visa kunskap inom sjukvård, matlagning och
orientering / hitta hem.
Året har också innehållit två övernattningar i Grönby. På våren jagade vi snälla spöken och på
höstens stugläåger gjorde vi en jorden runt resa och besökte många länder och fick smaka på
både mat, kultur och klurigheter. Spårarna deltog även på Kårens sommarläger på Sjöröd.
Våren var vi runt 32 scouter och under hösten 20 scouter.
2017 års program
21/1 Albäck Femkamp
4/2 Östervångsparken Organisationtävling
18/2 Reningsverket Studiebesök
4/3 Albäck Knopar och elda
18/3 Bokskogen Knopar långt möte
31/3-2/4 Övernattning Grönby
29/4 Dalabadet Drakar
13/5 Sjöormen Geotipsrunda
10/6 Albäck Avslutning – lekmöte
1/8-4/8 Sjöröd Sommarläger
2/9 Albäck 5-kamp
16/9 Stavstensudde Sjukvård, egenvård och säkerhet
30/9 Albäck Skogsorientering och naturkänsla
13-15/10 Övernattning i Grönbyhage
28/10 Studiebesök Räddningstjänsten Trelleborg
6/11 Kårens årsdag
11/11 Dalabadet Organisationstävling
25/11 Ekholmssjön Elda säkert långt möte
9/12 Scoutlokalen Experiment
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Spårarscouterna Slemmisarna 8-10 år
Under året 2017 har Slemmisarna växt till ungefär dubbla
storleken och haft många nya äventyr. Vi har åkt på två
Grönbyläger med Insekterna. På vårens övernattning var temat
spökjägare och på höstens övernattning var temat jorden runt.
Vi har tagit en del märken under året b.la. Klura, Första
repmärket och Mat-ettan.

Upptäckarscouterna Rovdjuren 10-12 år
Under hösten så startades Rovdjuren upp igen med 5 barn.
Vi har fokuserat på att skapa en tajt grupp och vara noga med att alla får vara med och att man
accepteras för den man är.
Under Arnes handledning så har barnen även fått träna på knivskötsel och även göra hantverk i
olika former. Knopar, surrning, livräddning och isvett har även stått på agendan.
Vi har, tillsammans med Rovfåglarna, varit på läger i Grönby. Ett läger som var mycket
uppskattat.
Mötena har inte varit så många till antalet, men barnen har haft kul och trivs i varandras sällskap.
Vår avslutning innehöll både skridskoåkning på stortorget och fika i lokalen.
Vi ser med spänning fram emot 2018 och flytten till de nya lokalerna,
vilket kommer att tillföra oerhört mycket till våra möten, då vi nu
kommer att kunna vara ute på ett helt annat sätt och praktisera det vi
tidigare tränat på.
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Upptäckarscouterna Rovfåglarna 10-12 år
Rovfåglarna har haft 19 möte under året. Eftersom vi är en uteavdelning är vi nästan alltid
utomhus och vi träffas på olika ställen i och utanför kommunen. Under året har vi gjort allt från
samarbetsövningar till att elda och lära oss hur man hanterar kniv, yxa och såg. Scouterna har lärt
sig enklare surrningar och blivit säkrare på knopar som kan vara nyttiga att använda när vi slår
upp vindskydd och hissar flagga. Vi har jobbat med patrullen och samarbetet i den. Förutom
avdelningsmöten har vi haft två övernattningshelger i Grönby, paddelhajk på våren och
vandringshajk på hösten. Sommaren erbjöd två olika läger, några av oss valde att åka till
Jamboree på Rinkabyfältet och några åkte på kårläger på Sjöröd. Under våren tog scouternas
simbevis för att kunna ta oss ut på vårens paddelhajk. Vi tränade paddelteknik på bryggan vid
Skåre skansar i ösregn och gick igenom paddelvett. Paddelhajken ägde rum vid Yddingesjön. Det
blev en väldigt trevlig helg med fint väder men blåsigt. Scouterna fick verkligen träna på att
komma ut från vassen flera gånger. Vi slog upp våra medhavda vindskydd på ängen vid Svedala
scoutkårs stuga. När höstterminen började tog vi emot nya scouter, både helt nya och scouter
som tidigare gått på Insekterna och Slemmisarna. De första mötena gick ut på att lära känna
varandra för vi åkte iväg på hajk vid Skrylle redan tredje gången som vi träffades. De flesta
scouterna hade inte varit på hajk innan och varken burit sin packning själva eller sovit i
vindskydd. Denna hajk blev en utmaning som de utförde jättebra. Vårt avslutningsmöte hade vi i
Albäck där vi hade mini julbord och grillade pepparkakspinnbröd.
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Äventyrarscouterna Skogsfåglarna 12-15 år
Under året har avdelningen glädjande nog fortsatt att vara en stor avdelning
som bestått av drygt 20 st glada och engagerade äventyrarscouter. Under året
2017 arbetade avdelningen en del med intressemärken, och scouterna fick
utifrån intresse välja två stycken, där några valde att arbeta med klurigheter
som t ex chiffer, några valde att lära sig fler knopar, och några arbetade med
märket ”filma”. Under vårterminen arbetade vi även med äventyret ”Miljö” i
enlighet med Scouternas program, och patrullerna genomförde olika
miljöprojekt. Vi hade även besök av och lärde känna äventyrarscouterna från
Klagshamns scoutkår. Scouterna har under året självklart även övat på
klassiska scoutkunskaper som surrning, eldning, sjukvård, samt deltagit i de
aktiviteter som varit gemensamma för hela kåren. Ett av mötena testade vi
geocaching istället för den klassiska kartan och kompassen. Vi har även lagat
mat utomhus och tillverkat egna kokböcker i patrullerna.
För äventyrarscouterna är läger och övernattningar en viktig del av
programmet, och antagligen det som uppskattas mest. Under året har vi
hunnit med både vanlig hajk och paddelhajk,
en helgs deltagande i JOTI (Jamboree On The
Internet) samt Grönbyövernattningar. Året
avslutades med en övernattning i Grönby där
vi bl a korade ”Äventyrarnas mästare”. En stor
händelse var självklart också det stora lägret
Jamboree17 som i augusti arrangerades på
Rinkabyfältet,
där
många
av
våra
äventyrarscouter deltog och fick med sig en
fantastisk lägerupplevelse i bagaget!
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Utmanarscouterna Gnuttarna 15-19 år
I början av terminen planerade vi Bullfesten som ägde rum i slutet av mars. På detta
arrangemang dök det upp ca 40 scouter från olika kårer. Under detta projektet lärde vi oss mer
om planering men också hur man kommunicerar med andra samt att samarbeta.
Vi spelade volleyboll i pyjamas i februari och var på reggträff i början av mars.
Under denna perioden har vi även utvecklat vår kalasverksamhet. I maj
månad åkte vi på filmmaran där vi gjorde egna filmer samt tittade på film. På
övriga möten har vi lekt lekar där vi har tränat på samarbete i olika
konstellationer. På sommarlägret var vi på Jamboree17 och vi kan
sammanfatta detta läger som tråkigt då vi tyckte att programmet var tråkigare
än vad vi förväntat.
Under hösten har vi haft allas födelsedag då vi firat alla tillsammans på ett
möte. Vissa av oss har varit på arrangemangsledarkursen där vi har fått lära
oss att planera arrangemang. Vi skickade också en representant till
distriktstämman. Vi var också på SUS tinget och lärde känna fler scouter
samt påverkade SUS framtid. Vi höll i JOTI / JOTA där vi skapade
kontakter över hela världen. Vi invigde också fyra nya medlemmar i
Gnuttefamiljen med ensamhajk. Vi deltog också på SUS försvunna skatt
arrangemang. Vi anordnade också CTF för oss själva och Månstorps scoutkår. Vi planerade en
hel del på möten också eftersom vi planerar att sommaren 2018 bestiga Kebnekaise.
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Webgruppen
Webgruppen har under årets som gått ansvarat för driften och utvecklingen av de digitala
plattformar som kåren använder sig av. Det är Hemsida, Maillistor, Facebook och Instagram.
Webgruppen har bestått av Marie Andersson och Johan Havenberg. Under årets har även ett
antal redaktörer anslutit sig till gruppen. Gruppen har löpande uppdaterat hemsida och Facebook
med aktuell information samt delat bilder på verksamheten på Instagram.

Utbildning
Alla utbildningar på Ledarskapsön anordnas av Scouternas folkhögskola. Din ö av möjligheter
och Scouternas system för utveckling och utbildning. På Ledarskapsön väljer du själv din stig
efter dina intressen och de kompetenser du vill utveckla. Utbildningsansvarig för kårens räkning
har under året varit Anders Hellman
Trelleborgs scoutkår har under året 2017 haft följande ledare eller scouter på utbildningar.
Arrangemangsledarkurs
Enoo Rasmussen och Gustav Fredlund
En helgkurs där du sätts in i allt det där som du behöver känna till för att kunna vara ansvarig för
en aktivitet eller arrangemang. Ekonomi, administration, kontaktlistor, riskanalys, krisplan,
marknadsföring och utvärderingar – ett nödvändigt ont i många ögon, men ack så viktigt för att
vi ska kunna erbjuda och garantera de bästa av bästa arrangemang.

Midsommardans
Kåren anordnade som traditionen bjuder
midsommardans i Östervångsparken. Sång
och musik kring stången var ett uppskattat
inslag då många dansade. Det anordnades
ett lotteri samt försäljning av godsaker och
ballonger.
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Sommarläger Sjöröd
Årets sommarläger, Sjöröd 2017 var under vecka 28 och vi var på Sjöröds lägerområde som
ligger på Österlen. Under veckan fick våra scouter medverka i programmet som lägret ordnade.
Det var bland annat backklättring, klättervägg, flottbygge och paddling. Även en massa annat
roligt program genomfördes.
Våra minsta scouter Bävrarna fick chansen att vara med och sova i tält en natt på lägret. Vilket
var väldigt uppskattat både bland scouterna och de föräldrar som var med. Utöver allt spännande
vi gjort så var vädret bra och gav oss många soltimmar. Vi lagade mat över öppen eld, byggde
våra matplatser och hade en roligt och äventyrlig vecka tillsammans.
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Jamboree17
Under sommaren arrangerades en stor nationell Jamboree på Rinkabyfältet utanför Kristianstad
och från kåren deltog ett gäng upptäckare, äventyrare och utmanare med ledare. Förutom
scouterna och deras ledare deltog även ett antal av kårens vuxna medlemmar som funktionärer
på lägret. Många av våra medlemmar som inte deltog passade även på att komma och besöka
lägret någon gång under veckan.
För flera av våra scouter var det första gången på denna typen av stora läger med allt vad det
innebär i form av att lära känna en massa andra scouter från andra ställen, caféer, stor scoutshop,
stora scenframträdanden och lägerbål - en häftig upplevelse! När vi satte oss på tåget hem var det
helt klart med många nya scoutminnen i bagaget!
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Kårens årsdag
Den 6 november firade vi i år kårens 106 scoutår ute i Albäckskogen. Vädret var bra för att vara
en novemberdag. När vi kom fram på parkeringen möttes vi av en eldkorg där vi samlade upp
scouter, föräldrar och syskon. Föräldrar och syskon gick i förväg efter ett ljusspår till
lägerbålsplatsen. Scouterna ställde sedan upp sig två och två efter fanbärarna och följde ljusspåret
till lägerbålsplatsen. Vi började med vårt Umpa rop. Sen invigde de två kårordförande Johanna
Thysell och Johan Havenberg de nya scouter som börjat i kåren under året. Från bävrar, spårare,
upptäckare, äventyrare och utmanare blev ca 25 st invigda i scoutkåren.
Sen var det tid för att inviga nya scoutledare. Pälle Österberg höll i den ceremonin. Det var nio
förväntansfulla scoutledare som blev invigda. De är nu klara för att göra scouter redo för livet.
Fyra förtjänstmärken delades ut under kvällen. Till Vendela Lindberg för hon har varit aktiv som
scoutledare i 10 år och till Johan Havenberg som har varit aktiv scoutledare i 15 år och till Arne
Christiansson och Joachim Sjölander som varit aktiva ledare i hela 25 år.
Kvällen avslutades med ett kort ljusspår till den fasta grillen i Albäckskogen där Arne
Christiansson, Elin Hag och Tim Larsson bjöd på grillad korv. Vi var ca 80 scouter, föräldrar och
syskon som firade denna dag. En mycket lyckad och uppskattad tillställning.
Följande blev ledarinvigda i Trelleborgs scoutkår den 6 november 2017
Jesper Granqvist, Sara Liljenberg, Magnus Löfgren, Gustav Fredlund, Albin Linge, Veronica
Ljung, Ankie Lisell, Mimmi Tisell och Emil Svensson.

Fredsljus
För tredje året i rad hämtade kåren fredsljuset i Helsingborg. Med fredsljuset deltog vi sedan i
kröningen av Trelleborgs lucia samt vid lykttändningen vid första advent.

Julmarknaden
Årets julmarknad var tillbaka på rådhustorget efter ett par år på andra platser. Traditionsenligt
anordnades ållotteri, matlotteri, fiskedamm, chokladhjul och julklappslotteri. Det serverades
även varm korv och glögg för de frusna besökarna.
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Tack
Till slut vill vi tacka alla våra medlemmar stora som små för det gångna verksamhetsåret.
Vi vill även rikta ett speciellt tack till våra ledare i kåren som under året lagt ner både tid och
engagemang för kårens verksamhet. Utan alla våra scouter, ledare och föräldrar hade vi inte haft
möjligheten att erbjuda en fantastisk verksamhet som gör scouter redo för livet och i varje möte
överträffa scoutens förväntningar.
Vi vill också tacka alla de företag, organisationer, fonder och stiftelser som på olika sätt bidragit
till och stöttat vår verksamhet under det gångna året. Utan alla medverkande som ger och gör
efter förmåga hade vi inte varit där vi är idag.
TACK!
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