
EN TIDNING FÖR DIG  

SOM GILLAR ÄVENTYR  

OCH UTMANINGAR.         

NR 2|2021

DELAD

SMART DRAGHJÄLP 

Så blev Styrsös  
nystart en succé 
TESTPATRULLEN

Värt att kånka med 
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FÖRSTA ORDET

Äntligen omväxling
Nu! Nu! Nu längtar vi ut och iväg. Ut i 

sommaren, i värmen som får oss att 
sparka av oss skorna, känna skavet mot 
fotsulorna, rispa benen på taggiga buskar, 
klia sönder envisa myggbett. För nu är 

det äntligen dags. Nu håller ni Scouts majnummer i er 
hand, och det betyder inget annat än SOMMAR. 

Jag minns hur jag gick och drog på asfaltsgården 
hemma den där första tiden efter skolavslutningen, 
runt cykelställen och sandlådan och bara väntade på 
att mina föräldrar skulle bli lediga så att det äntligen 

kunde bli sommar på riktigt. Sommar med upptåg 
och äventyr. Hur pappa kom hem med en lånad 
röd Renault 4 (en minibil som inte syns i trafi-
ken längre, tack och lov), fyllde benutrymmet 
i baksätet med sovsäckar så att vi barn kunde 
ligga ner om vi ville (självklart förbjudet i dag) 
och körde iväg. Hur han, precis som väntat, 
snart tog ton i ”Trampa på gasen, och lätta 
ankar!” och hur vi barn fyllde i allt vi orkade 
med ”Fyr, fem sex!” 

För nu. Nu var det dags. Nu var vi på väg. 
Och det var spännande. 

Det kunde handla om några dagar på en camping-
plats eller en tur för att kolla in en granithäll i närhe-
ten. Ingen långresa eller besök på något sommarland. 
Men det gjorde ingenting. Det hände något. Det blev 
omväxling. 

I SOMMAR TROR jag att de flesta av oss längtar allra 
mest efter just det – omväxling. För som ni har hållit i 
under de månader som gått. Och som ni har hållit ut. 
Ni har stöttat varandra, tipsat, hejat på, inspirerat. Ni 
har tänkt nytt, ibland ställt in, startat om. 

Men framför allt har ni funnits där för varandra. 
Och vi kan nu se vilken betydelse det har. Scouterna 
växer så det knakar, med nästan tre tusen nya medlem-
mar förra året. Det visar att det ni gör är riktigt bra. 
Fler och fler vill blir scouter. 

Och varför skulle de inte vilja det? ”Det är ju nice 
att va scout”, som en spårare nyligen sa.  

Jag hoppas att ni går in i sommaren med just den 
känslan.

Marieke Johnson
Chefredaktör
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Tävla och vinn
PÅ SIDAN 24 I DEN HÄR tidningen berättar 
Scouternas unga talesperson Elsa Backenfall 
om sin relation till musiken, lägerbål och scout-
vänner. Vad betyder musik för dig? Vilken är din 
favoritlåt vid lägerelden? 

Mejla redaktionen@scouterna.se och berätta! 
Fem scouter med de bästa motiveringarna 
belönas med boken Vegohajk, vegetarisk mat för 
stormkök och lägereld. Vi behöver ditt svar före 
midsommar.

Tryckfelsnisse  
har varit i farten
I FÖRRA NUMRET smög sig en 
ofärdig karta in. Vi ber om ursäkt. Såhär 
ska det se ut förstås!

Visste du att faktafel i tidningen 
kallas för tidningsanka, pressanka 
eller nyhetsanka? Uttrycket kommer 
från tyskan och har använts i Sverige sen 
1800-talet eller längre. 

Kvack, 
kvack

FOTO: GABRIELLA AIRISNIEMI
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VILD FRAMFART  

MED LÖDDES  
UTMANARE

10 
SÅ FICK STYRSÖ 

DRAGHJÄLP

24 
MÖTET

18
TESTPATRULLEN

MITT I 
VERKLIGHETEN

PINEWOOD.EU

JACKA PINEWOOD® FINNVEDEN HYBRID ART.NR 6303   BYXA PINEWOOD® LAPPLAND CAMOU ART.NR 6985

Vi lever som vi lär, inte ett varumärke på avstånd utan mitt i verkligheten.  
Med rötter i Småland är vi en familj där alla är välkomna.  

 
Allt vi gör är på riktigt, vi och användarna är samma.  

Varje söm i varje plagg är designad med erfarenhet, kunskap och omtanke, i Värnamo. 
Pinewood är resultatet av envist lagarbete. Vi kan det här. Vi älskar det här.

Känslan hänger kvar ...

7Även de som slutar i Scouterna 
fortsätter att rekommendera 

verksamheten till andra.     

Fler börjar i Scouterna 

8   Vänner och äventyr lockade 
under corona-året. Se bara hur 

kårerna växte!

Kryp i kudden?

18 Trodde du att för mjuk 
eller hård stoppning var det 

största problemet med din kudde? 
Kolla in Testpatrullens hårdfakta så 
kanske du kommer på andra tankar.

Värsta missarna 

30 Redo för upptåg i sommar? 
Bra! Men tänk efter före. Lis-

tan på missar kan bli lång, avslöjar 
en erfaren lägerledare. 

Knep&Knåp

32 Hur bra koll har du på de nya 
scoutmärkena? Ta fram en 

penna och hjälp dina kompisar.

Scouternas verksam-
hetsberättelse 2020

36    Ett helt år har passerat och 
nu är det dags att summera. 

Vad hände egentligen förra året? 
Uppnådde vi på Scouterna våra mål? 
Kolla in verksamhetsberättelsen 
längst bak i tidningen.  

36
VAD HÄNDE  
2020?

FOTO: EMELIE ASPLUND

FOTO: JOHAN GUNSÉUS
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AKTUELLT

Därför är jag scout

Vissa scouter slutar  
– men gillar oss ändå
NÄR SCOUTERNA frågar er medlem-
mar hur ni har det i Scouterna svarar 
nästan alla att ni känner er trygga 
och kan vara er själva. 

Men under terminerna är det för-
stås ändå alltid några barn och unga 
som väljer att inte fortsätta komma 
till mötena i kåren. Och som slutar 
helt och hållet i Scouterna. 

För att ta reda på varför vissa 
väljer att gå har Scouterna börjat 
göra en så kallad Exit-undersökning. 
Resultaten för år 2020 visar att de 
flesta som slutade gjorde det för 
att Scouterna krockade med andra 
aktiviteter. Andra anledningar var till 
exempel att kompisen slutat, eller 
att skolan tog för mycket tid. 

Men – nästan alla som slutat 
skulle ändå rekommendera Scout-
erna som fritidsaktivitet till andra, 
visar enkäten.

Hyllas som ledare
23-ÅRIGA MUNA IDOW kom till Sve-
rige för bara sex år sedan och prisas 
redan med Kompassrosen för sitt 
fina ledarskap. Wow och grattis säger 
vi! Muna driver Mermaid simskola i 
Göteborg där hon ”bygger självkänsla 
och förtroende hos deltagare med 
hjälp av rörelseglädje och frihet”, som 
motiveringen lyder. 

Själv lärde hon sig simma för bara 
fyra år sedan men är i dag både 
simlärare och seglingsinstruktör, och 
spelar dessutom undervattensrug-
by. ”Jag kommer fortsätta inspirera 

andra att aldrig ge upp 
sina drömmar”, säger 

hon. Läs mer om 
Kompassrosen på 
ungtledarskap.se. 

Muna Idow ger 
unga självförtro-
ende.

En gnistrande nyhet
Companion Spark från Morakniv är en 
pålitlig allroundkniv med integrerat 
tändstål i handtaget, knivblad i rost-
fritt stål och ett greppvänligt handtag 
i TPE-gummi. Finns i färgerna blå, 
grön, gul och röd.
Pris: 319 kr, scoutshop.se 

Boktips för lata dagar

Doften av havregrynsgröt som 
puttrar slår mig när jag stiger 
ut ur det mörka tältet och 
när ögonen fått vänja sig vid 
morgonljuset skymtar jag ett 

landskap som taget ur en akvarellmålning. 
Jag befinner mig på scoutresa i norska 
Jotunheimen, vid foten av det högsta berget 
i Nordeuropa, omringad av nyvakna 
vänner som fifflar med frukost 
och ett par ledare som planerar 
dagens bergsvandring.

En bergsklättringsresa till 
Norge med scouter kanske inte 
låter som det idylliska sättet att 
spendera sista dagarna av sitt 
sommarlov på, men för mig 
är det ett drömscenario. 
Medan jag njuter av ljudet 
av forsande fjällvatten och 
brer en macka, tar jag en 
stund och tänker tillbaka 
på vad som fört mig hit. 

MIN RESA INOM scouting 
började när jag gick i tvåan 
på grundskolan och gick med 
i en lokal liten kår på den 
småländska landsbygden. Vid 
den åldern gick aktiviteterna 
kanske ytligt sett mest ut på 
att lära sig grunderna i diverse 

färdigheter som eldning och knopknytning 
(med en hel del fika inblandat). Faktumet 
är dock att det egentligen inte var huvud-
poängen av vad vi höll på med; det viktiga 
grundinnehållet var lärdomar om samar-
bete, gruppaktiviteter och ett öppet sinne 
för världen. 

BUDSKAPET OM GEMENSKAP är 
livsandan i hela scoutrörelsen, och 
det som tagit mig hit till det norska 
höglandet efter snart ett halvårs hårt 
arbete med gruppen för att få ihop 

pengar till resan och för att planera 
allt. 

Detta är ren scouting för 
mig – att efter sin strävan 
mot ett mål till slut kunna 
ta en kaffe och käka en 
macka i tystnad bredvid 

sina vänner i ren beundran 
av destinationen man drömt 

om. Den här morgonen 
är något jag kommer 

bära med mig även 
när resan tagit slut, 
även när sommarlo-

vet är över och även när 
jag traskar runt i slask en grå 

januarimorgon. 
Scouterna ger minnen för 

livet! Kenny Do

VÄRSTA BÄSTA 
HÄLSAN 
Maria Dufva och 
Generation Pep

Viktig och lättläst 
liten bok för upptäck-
are i mellanstadie- 
åldern. Här får du 
veta hur spel och ap-
par lurar din hjärna 
så att du aldrig vill 
stänga av, hur myck-
et sömn och skärmfri 
tid du behöver för 
att må bra, hur det 
känns att gå i sexan 
och inte hänga med 
på lektionerna, varför 
du blir smartare av 
att röra på dig och 
mycket mer.

YLVANIA HOTET 
MOT VÄKTAR-
STJÄRNAN 
Ylva Hällen

Scouten Albas även-
tyr fortsätter (för det 
är klart hon är scout, 
kolla in starten i för-
sta boken). Och visst 
levererar författaren 
Ylva Hällen även i 
denna tredje del. 
När barn förstenas 
måste väktarstjärnan 
samlas igen … 

Rekommenderas 
varmt som högläs-
ning för de lite äldre 
spårarna. Ni som 
missat böckerna har 
något att se fram 
emot – unga som 
gamla. 

LANDSKAPAT
Claes Grundsten

”De första hajkerna 
gav starka upplevel-
ser. Mina pojkögon 
öppnades för 
naturens magi.”
Claes Grundsten 
började i Scouterna 
som elvaåring och 
blev fast. 

Nu har han jobbat 
som fotograf i 50 
år, rest i över 90 
länder och gjort 
flera böcker och 
utställningar. Den 
här nya boken 
Landskapat fyller 
han med bilder och 
personliga berättel-
ser. Vackert.

UPPTÄCK  
FÖRHISTORISKA 
SKÅNE 
Olof Peterffy, Ingrid 
Thulin Olander

Ska du ta dig en 
rundtur i Skåne i 
sommar? Kolla in 
den här lilla boken 
innan du drar iväg. 
I den få du 18 ut-
flyktstips med roliga 
mål på geologiska 
teman, som klipphäl-
larna vid Prästens 
badkar och grottorna 
Ugnsmunnarna på 
Ivön. Allt kantat av 
spännande informa-
tion om tropiska hav, 
havslevande reptiler 
eller kilometerhöga 
istäcken.

På scoutresa i norska  
Jotunheimen förra sommaren.

Rätt knop vid rätt tillfälle
Treslagen lina av polyestersilke från Rep 
& Rigg Skeppsholmen. Två enmeterslinor 
i blått och rött ingår.
Pris: 39 kr, scoutshop.se

Njut av fikastunden
Termos i rostfritt stål och olivgrönt eller 
silver med scoutsymbolen tryckt på. 
Rymmer 0,5 liter och är helt fri från 
BPA-plaster.
Pris: 159 kr, scoutshop.se

Man kan aldrig få 
för många tampar, 
eller?

FO
TO

: I
ST

OCK

Scout på plats Julia Hemmendy rapporterar från Global Youth Summit

ÖVER HELA VÄRLDEN hjälper unga 
människor till att motverka effekterna av 
coronapandemin där de bor – oavsett om 
det innebär att köpa mat åt äldre eller göra 
rent på sjukhus. Den 23 till 25 april träffades 
många unga från olika länder digitalt i eve-
nemanget Global Youth Summit för att prata 
om hur de hjälper till. Om vi hör vad andra gör 
kan vi bli inspirerade att göra likadant.

Deltagarna var mellan 13 och 30 år och 
kom från sex olika ungdomsorganisationer, 
bland annat Scouternas världsorganisationer 
World Organisation of the Scout Movement 

(WOSM) och World Association 
of Girl Guides and Girl Scouts 
(WAGGGS).

Under helgen kunde de 
vara med på föreläsningar och 
workshops och lyssna och ställa 
frågor till föreläsarna. Det var många olika 
möten, så det blev mycket tid framför datorn. 

– Helgen var lärorik och otroligt kul. Jag 
fick chansen att skaffa nya kompisar, som 
till exempel några europeiska scouter. Det är 
ett väldigt bra evenemang, berättar scouten 
Isabella Cortez Andersson, 16 år. 

Vad vill du läsa om  
i Tidningen Scout? 
Tipsa oss på  
redaktionen@scouterna.se
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Sverige fylls på med scouter
Skolan bommade igen, biogra-
ferna stängde och det gick inte 
att sporta som förut. Men en 
sak rullade på – Scouterna. Nu 
vill alla vara med. 
Text: Anders Boström

Det är inne att vara ute, säger 
Fredrik Kadesjö. 

Han är utvecklingskon-
sulent på Scouterna och 
berättar att Scouterna blev 

nästan 3 000 fler förra året. Det gjorde att 
Scouterna i december hade hela 75 257 
medlemmar. 

Ökningen är en succé.
– Vi har haft en jättebra utveckling. Fler 

har börjat och färre har hoppat av, säger 
han. 

Scouterna har helt enkelt varit bra på 
att anpassa sin verksamhet till coronapan-
demin. Vissa kårer stängde några veckor, 
funderade på hur de ska göra för att träffas 
”på rätt sätt” – och kickade sedan igång 
igen. Var och en tog sina beslut och många 
hittade sätt att ses som vanligt på, ”in real 
life”.

Och scouterna inte bara stan-
nade kvar, utan lockade även till 
sig fler till kårerna. Åtta av de 
runt 1000 scoutkårerna har 
till och med fördubblat sina 
medlemsantal förra året.

– Våra ledare har gjort 
ett superarbete över hela 
landet, säger Fredrik 
Kadesjö.

Målet är förstås att 
behålla medlemmar-
na när samhället går 
tillbaka i normalläge 
efter corona.

– Jag både tror 
och hoppas att vi 
kommer att lyckas 
med det. 

8. Wasakåren i Uppsala
Wasakåren räknade in hela 79 nya medlemmar 2020 
och är nu nästan 500 jämnt. Men taket är inte nått.

– Vi har runt 100 barn i kö, berättar Thomas Piran-
der, ordförande och ledare.

Det stora intresset kan vara en effekt av corona, 
eller ett utslag av ledararbete. 

– Vi har bra ledare och jobbar hårt för att de ska 
trivas, säger Thomas Pirander.

Bland annat coachar man in unga scouter som 
ledare och erbjuder kurser, delvis i egen regi.

– Vi har också ett mentorsprogram. Unga eller nya 
ledare får en mentor att rådfråga. I något fall har vi 
faktiskt tre generationer scouter i samma avdelning, 
berättar Thomas Pirander, som själv är mentor.

De runt 100 barnen på väntelistan är inte helt lätta 
att få in. Det krävs en ny avdelning och för att den ska 
fungera krävs förstås fler ledare.

Hur ser 2021 ut?
– Uppsala har ju haft en lockdown (nedstängning) 

som vi anpassat oss till, så allt på kårnivå har varit 
inställt. Kanske kan vi åka på Dalakampen i slutet av 
sommaren. Annars är det vandringar som gäller.

1. Svegs Scoutkår
I härliga Härjedalen växer Svegs scoutkår 
så det knakar. 17 nya medlemmar låter 
inte så märkvärdigt, men en ökning på 850 
procent smäller högt. För att nå dit har man 
lockat med både pulkaåkning och vandringar på 
Björnberget. Kåren träffas bara på helgerna för att 
få lite fler timmar per tillfälle för aktiviteterna. Vissa 
event har ställts in men de som blivit av var lyckade.

– Paddlingarna i Ljusnan i somras var riktigt trevliga. 
Till sommaren vill barnen i gruppen göra en vandring i 
Sonfjällets nationalpark. Det vore häftigt om vi lyckas få 
till det, berättar Theresia Hägglund.

7. Vreta Kloster Scoutkår
Kanske var det ett lyckodrag att korsa 
två parallella läger för bordtennisspela-
re och för scouter i kåren. Pingisgänget 
bjöds in och fick lära sig knopar och 
nya knep i konsten att göra upp eld. 
Efteråt fick Vreta Kloster 27 nya med-
lemmar.

– Jag tror de fick upp ögonen för oss 
då. Vi har fått en rejäl ökning i just den 
åldersgruppen, säger Johan Peterson, ordfö-
rande och ledare.

Trycket är nu så hårt att det bildats en 
väntelista.

Vad händer i sommar?
– Fler kortare hajker och fortsatt kanotpadd-

ling på Göta kanal, säger Johan Peterson.

3. Gävle Södra Scoutkår
Kåren ökade sitt medlemsantal med 
30 procent förra året. En förklaring är 
att man har sin bas i ett område med 

mycket utanförskap och många utan 
arbete, och att man satsar på samarbete där. 

Bland annat med den kommunala socialtjäns-
ten, Somaliska föreningen och Svenska kyrkan. 
Det har lyft rekryteringen.

– Vi har bra rykte, säger ordförande Klas 
Backlund.
2021 då?

– Vi hoppas på ett läger efter midsommar utan 
tältnätter och utan gemensam mat. Det blir ändå en 

av sommarens höjdare.

På Insekternas dagshajk i Hemlingby 
träffar scouterna en pirat och belö-
nas med slantar och märket Snö. 

FOTO: ERIK BLOM

Frode Hägglund och Pavel Andersson 
poserar under en vandring i Säter-

vålen utanför Linsell.

FOTO: THERESIA HÄGGLUND

2. Västerås Sjöscoutkår
Västerås Sjöscouter har nästan fördubblat medlems-
antalet 2020 och har nu 80 registrerade medlemmar. 
Framgångskonceptet var familjescouting.

– Det blev succé, säger Johan Gissberg, ordförande.
När föräldrarna är med på aktiviteter är det lättare 

att hålla avstånd. Men fler scouter på sjön kräver 
fler flytvästar. Därför kom ett bidrag på 15 000 
kronor från Odd Fellow i Västerås väldigt lämpligt.

– Vi är förstås väldigt tacksamma över det.

5. Värmdö  
Sjöscoutkår
Kåren ökade mest i landet 
– med 99 nya ansikten. Nu 
är man 435 medlemmar.

4. Vännäs Scoutkår
1 000 procent är ju en fantastiskt 
bra utveckling även om man nu 
bara är 33 personer. Vännäs ligger i 
Västerbotten.

6. Sollentuna Södra 
Scoutkår
Överlägset störst, precis som 
året innan, är Sollentuna med 
sina 719 medlemmar. 

Höstterminens första hajk var vid Strus-
sjön som ligger i Stora Hjälmmossens 
naturreservat en bit utanför Ljungsbro. 

Triathlonhajk i Uppland sommaren 2020. Utmanarlaget Nox cyklade, vandrade och 
paddlade i och kring Kolarmoraån.  FOTO: AGATON PIRANDER
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MED VIND   I RYGGEN
Från noll till femtio på två år. Att ta hjälp av en befintlig kår blev 
vägen fram när Scouterna på Styrsö nystartade i Göteborgs 
skärgård. "Vi har hittat ett vinnande koncept" säger ledarna. 
Text: Minna Ulin Foto: Emelie Asplund
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På stranden är sju tjejer upptagna med ett in-
tensivt samarbete runt en eldstad. Plötsligt 
flammar en låga upp. Tjejerna stämmer upp 
i ett högt scoutrop:

– Ey, yo vi hatar pissmyror, check!
Vi är på Styrsö i Göteborgs skärgård. Nu pågår en 

kämparlek där ett tjugotal barn deltar. Tjejpatrullen har 
precis fixat en av dagens utmaningar: att göra upp eld. 
De får nio poäng av tio möjliga. Tjejerna jublar.

– Vi har gjort det här testet innan på Scouterna. Nu 
gick det bra för vi teamjobbade, säger scouten Frida 
Wallbaum.

– Jag trodde inte att vi skulle vara så snabba, utbris-
ter kompisen Vanna Wendin.

SCOUTERNA HAR FUNNITS på Styrsö i två år. Det bör-
jade tack vare några föräldrar som varit aktiva scouter 
tidigare i livet. De ville ge sina barn samma chans 
som de själva fått att utvecklas och upptäcka världen. 
På plats den här dagen är 

tre av dem, Greta Sandström, Frida Wahl och Sara 
Stålbring. 

– Det var ganska tunt med fritidsaktiviteter här, 
åtminstone för barn som inte är superintresserade av 
fotboll, säger Greta Sandström.

– Vi bor på en ö och om vill att något ska hända får 
vi ta tag i det själva. Scouternas värdegrund går ut på 
att vara snäll mot sig själv, mot andra och mot naturen. 
Det är viktigare än någonsin i dagens samhälle, säger 
Frida Wahl.

– Vi kunde aldrig ha trott att det skulle bli så po-
pulärt. Vi är närmare 40 scouter och ett tiotal vuxna i 
dag, säger Sara Stålbring. 

I dag är de tre föräldrarna också scoutledare på ön. 
De har fått mycket hjälp från Göteborgs Sjöscoutkår 
och är tacksamma för det.

– Nu kör vi tredje året, men känner oss ändå väldigt 
nya. Jag tror att vi alla är rätt glada att slippa lägga en-

ergi på det administrativa, säger 
Frida Wahl.
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Helene Wallbaum, Frida 
Wallbaum, Vanna Wendin 
och Verna Frejrud är 
snabba vid elden. ”Bra 
samarbete!” säger ledaren 
Peter Norin.

Tre fakta om vatten

1 2 3 70 procent av jordens yta täcks av 
vatten. Det finns hela 1 400 mil-
joner kubikkilometer vatten på vår 
planet. Nästan allt, 97,5 procent, 
är saltvatten. 

Människokroppen består 
av mycket vatten, ungefär 
60 procent hos vuxna 
och hela 80 procent hos 
nyfödda. 

På scoutaktiviteter under varma som-
mardagar är det extra viktigt att fylla på 
med vatten. Men drick inte för mycket. 
Håll koll på kisset. Om färgen är ljusgul 
dricker du lagom mängd. 

Minst och störst
I haven finns världens minsta 
organism, växtplankton. De är 
knappt en tusendels millimeter 
i diameter. Här finns också värl-
dens största djur, blåval. Längd: 
30 meter. Vikt: 200 ton.

Spana in livet under ytan
Med en vattenkikare kan du se allt 
spännande som händer i vattnet utan 
att bli blöt i håret. Det är lätt att göra 
en egen. Ta bort botten på en burk eller 
ett mjölkpaket. Trä över en genomskinlig 
plastpåse. Fäst påsen med en gum-
misnodd. Klart.

STYRSÖ
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VERKSAMHETEN HAR UTVECKLATS sedan 
starten. I dag är scouterna på ön uppdelade i 
tre patruller: Upptäckare med killar i femte och 
sjätte klass, Tjejpatrullen med tjejscouter i trean, fyran 
och femman och Spårarna som går i trean. 

– Vi har fått prova oss fram. I början trodde vi att vi 
skulle kunna ha en enda stor scoutgrupp. Många tyck-
er nog att det blivit ännu roligare när de är i mindre 
grupper, säger Sara Stålbring. 

Alla mår bra av att vara ute i skogen. Och barn 
som får en relation till skogen har lättare att engagera 
sig för miljön. Det är några av anledningarna till att 
föräldratrion ville ha scouter på ön.

Aktiviteterna går till stor del ut på lekar, att upptäcka 
skogen utanför de upptrampade stigarna, att lära sig 
göra upp eld, hantera täljknivar och lite om sjukvård. I 
början var barnen också med och rustade upp öns vind-
skydd och byggde spångar på vägarna som leder dit.

Styrsöscouterna träffas varannan lördag, ibland till 
och med mer sällan än så. Aktiviteterna pågår i minst 
två timmar varje gång. Alltid utomhus. Avdelningen 
har ingen lokal.

– Jag tycker att vi har hittat ett vinnande 
koncept. Man behöver inte ha verksamhet varje 

vecka och man kan vara ute hela tiden. När barnen 
blir lite äldre är det inte så lätt att få ut dem i skogen. 
Vi lägger grunden så att de vill gå ut tillsammans. Den 
hjälpen är guld värt för många föräldrar, säger ledaren 
Frida Wahl.

– Och skulle vädret bli allt för hemskt får vi ställa 
in. Men det har vi aldrig behövt göra, tillägger Sara 
Stålbring. 

FRAMÅT FINNS PLANER på fler aktiviteter kopplade till 
havet och båtar. För trots att de är sjöscouter sker det 
mesta i skogen.

– Man kanske kan kalla oss ö-scouter! Vi har använt 
kårens båtar någon gång, men i övrigt har det inte varit 
så mycket fokus på havet, säger Greta Sandström.

– Normalt har hela kåren ett gemensamt läger på 
Brännö varje vår, men det blev inställt 2020 och nu 
2021 på grund av corona. Det har påverkat segelbiten, 

säger Frida Wahl. 

15

Rädda havet från plast
Varje timme spolas ungefär fem badkar skräp 
upp på Bohuskusten. 85 procent är plast. 
Även på andra håll är det ett stort problem. 
Du kan göra mycket för att hjälpa till:

● Återvinn plast om det går. Släng skräp i 
en soptunna, helst med lock, så är risken 
mindre att det blåser ut i havet. Självklart för 
en scout! 

● Våga vägra engångsprylar. Det blir så klart 
mindre plast i havet om vi använder mindre 
plast på land.

● Lek plastdetektiv i badrummet. Kolla vad 
tandkrämen och hudkrämen innehåller. Ord 
som polypropylene, polyethylene terephtha-
late, polymethyl methacrylate och nylon 
betyder att det finns pyttesmå plastbitar i – 

mikroplast som rinner genom reningsverken 
och äts upp av djur i haven.

● Även kläder av till exempel fleece innehåll-
er mikroplaster, som läcker ut från 
tvättmaskinen. Är fleecejackan 
inte jättesmutsig? Det kan räcka 
att vädra och ta bort små fläck-
ar med en våt trasa.

Fågel, fisk och mittemellan
Det vimlar av liv i och runt svenska hav! Här är några exempel 
på vad du kan hitta:

FISKAR: Blågylta, marulk och makrill. 
FÅGLAR: Havstrut, fiskmås, strandskata och fisktärna.
DÄGGDJUR: Knubbsäl, vikare, gråsäl och tumlare, som är en 
slags val.
HAJAR OCH ROCKOR: Pigghaj, småfläckig rödhaj, blomrocka, 
darrocka.
BLÖTDJUR: Blåmusslor, stillahavsostron och mindre bläckfiskar.
NÄSSELDJUR: Död mans hand och sjöpenna (två slags koraller) 
och blåmaneter. 

➸

Uppgiften: Fäst godisbilar i ansiktet på tid. Eja Skånberg 
Nygren, Elin Choka och Vanna Wendin kämpar.

I skräpjakten hittade Tor Sandström, Gabriel Backlund och Evert Frejrud allt från 
en trasig stol till omaka skor. Harald Wahl hejar på från axlarna, nere till höger 
sitter Arve Bringevik.

Temat för kämpardagen 
är samarbete. Vissa 
stationer är på lek, 
andra går ut på att 
lära sig.

➸
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Scouterna rekommenderade 
föräldrarna som ville starta 
scoutverksamhet på Styrsö att 
gå in i en befintlig kår i stället 
för att starta en egen. Styrsö 

blev därför en avdelning inom Göteborgs 
Sjöscoutkår, som består av fem avdelningar 
på fastlandet och två i skärgården.

Ett samarbete med en kår gör det möj-
ligt att komma i gång även om man inte 
har egna pengar eller prylar i början. Det 
säger Anderz Hellgren, vice ordförande i 
Göteborgs Sjöscoutkår.

– Vi kan hjälpa till med att köpa in 
märken, halsdukar, böcker med mera. 
Kåren har också båtar. Det är ju en större 
investering som en nystartad liten grupp 
inte bara kan köpa in.

Hur går det till att starta  
en avdelning?

Haka på en annan kår
– Jag kan bara svara utifrån vår fören-

ing, men här är det jätteenkelt. Vi träffas 
och tar med en utvecklingskonsulent från 
Scouternas regionala kansli. Vi har olika in-
put. Kåren bidrar mest med ekonomi och 
administration, kansliet står för ledarutbild-
ningar och liknande.

Anderz Hellgren har varit med och star-
tat scoutavdelningar på både Brännö och 
Styrsö, som kom igång våren 2019. Det 
första han gjorde på Styrsö var att träffa 
föräldrarna.

– Initiativet kom helt och hållet från 
deras sida. Vi sa: sätt upp lappar i butiken, 
hör av er till skolan och kolla med fler 
föräldrar. Får vi ihop 15 till 30 barn kan vi 
testa. 

Under mötet med föräldrarna pratade 
Anderz Hellgren också om mer tekniska 
detaljer: Vad Scouterna är och vilka till-

gångar som finns, vad kåren kan bidra med 
och vilka förpliktelser som gäller för vuxna 
inom ungdomsverksamheten.

Vilka krav ska en ny avdelning leva 
upp till? 

– Minimikravet är webbutbildningen 
Trygga möten. Utöver det rekommenderar 
vi att alla går Scouternas ledarutbildning. 
Det är också viktigt att ledarna i kåren 
träffas för att byta erfarenheter och plane-
ra. Alla behöver hjälpa till. Det finns inte 
en pool av vuxna som väntar på att göra 
saker. 

Ditt tips till den som vill dra igång 
en scoutavdelning?
– Hör av dig till Scouterna! Utvecklings-

konsulenter och kanslier har koll på var i 
närområdet det finns möjlighet att starta 
verksamhet.

Från inget alls till en verksamhet med eldsjälar och aktiviteter större 
delen av året. Så här gick det till när Scouterna kom till Styrsö.Blev det som ni tänkt med Scouter-

na på ön? 
– Det blev större och bättre! Farhågan 

i början var att det inte skulle komma 
några barn, att ingen var intresserad. Men 
det har bara vuxit och vuxit. Det är roligt, 
säger Greta Sandström.

– Vi är väldigt stolta. Vi har gjort det här 
skitbra, säger Frida Wahl.

– Precis. Och det är verkligen roligt att vara med 
och träffa alla härliga barn, säger Sara Stålbring.

UTE PÅ STYRSÖ klättrar Tjejpatrullen tappert vidare 
över den röda graniten mot nästa station i kämparle-
ken. Solen glittrar över havets yta, måsar skränar och 
tången guppar stillsamt vid strandkanten. Alla dagar är 
inte riktigt lika underbara att vara ute på. 

– En gång blev jag så kall att jag inte kände mina 
fingrar och tår, säger scouten Charlie Börjesson. 

– Hon fick sitta i en stol och dricka fem koppar te, 
avslöjar scoutkompisen Frida Wallbaum.

Finns det något bra med att alltid 
vara utomhus?
– Man härdas. Det skulle vara kul med 

ett scouthus, men vem skulle betala för 
det och var skulle det stå? säger scouten 

Helene Wallbaum med en lätt axelryckning.
Hon kastar en blick på kartan och pekar ut 

riktningen till kompisarna. Dagens aktiviteter 
är som en sammanfattning av allt som scouting 

handlar om: samarbete, att lära känna sig själv och 
att utmana sig själv. Promenaden är lång. Terrängen är 
bitvis knixig. Men tjejerna peppar varandra och hjälper 
till med att peka ut rätt väg att trampa på bland tång, 
stenar och strandgräs. 

Scouten Verna Frejrud stannar och pekar på en 
strand som skymtar bakom en klippskreva. 

– Kolla! Där är nästa utmaning. 
Tjejpatrullen kliver vidare. Två stationer kvar. Sedan 

hägrar korven vid målet.

Tång går att äta. Man kan till 
exempel göra pannkakor och bröd 
med tång i. Du har säkert redan 
smakat, men utan att veta. Tång-
en karragen används för att göra 
glass, mjölkprodukter och färdiga 
såser lite tjockare. Det står E407 
i innehållsförteckningen.  

Är du en badkrake?
En person som inte gillar att bada 
kallas badkruka. Varför? Det kommer 
från ett gammalt dialektalt ord – kruker 
– som betyder krake eller fegis. En 
badkruka är alltså en badfegis.

Tjejpatrullen hjälper 
varandra att hitta 
smartast väg över 
stenar och berg.

1 2 3 4
Tång är ett samlings-
namn för alger. De 
är riktiga superorga-
nismer. Hälften av 
allt syre du andas 
kommer från alger 
och tång. De renar 
också haven. 

Det finns över 300 
sorter i Sverige. 
Blåstång och knöl- 
tång är två arter. 
Andra har lustigare 
namn, som finger-
tuta, korvsnöre och 
krulltrassel.

Blåstång 
växer 
långsamt. 
Tångruskor-
na kan bli 
upp till 50 
år gamla.

Fyra fakta om tång
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Testpanelen denna gång var Rebecca Lundström, 14, 
Elias Lundström, 12, Folke Löfström, 13 och Alvin 
Sjöström, 13. Ledarna Henrik Sjöström och Andreas 
Eriksson hängde på.

ASIVIK HIKER 
PILLOW
Inköpt: scoutshop.se
Pris: 139 kronor.
Koncept: Fiberfyllning 
som kan komprimeras.
Vikt: 248 gram.
Packpåse: Ja, inte-
grerad.
Lätt att packa: 
Mycket enkel. Den här 
packar man snabbt 
och det är omöjligt att 
tappa påsen eftersom 
den sitter ihop med 
kudden.
Testpatrullen säger: 
Packpåsen och kud-
den sitter ihop och ett 
par testare upplever 
att de sänker komfor-
ten. ”Lite platt” är ett 
annat omdöme.
Betyg: 3.

ASIVIK CAMP 
PILLOW
Inköpt: scoutshop.se
Pris: 199 kronor.
Koncept: Självexpan-
derande med skum.
Vikt: 210 gram.
Packpåse: Ja.
Lätt att packa: Nej. 
Ett par av testperso-
nerna upplevde att 
kudden kämpade 
emot när den skulle 
in i fodralet. 
Testpatrullen säger: 
”Känns som en riktig 
kudde” är ett åter-
kommande omdöme. 
Lite minus för att 
den kan vara svår att 
packa.
Betyg: 4.

PHOXX SELF IN-
FLATING PILLOW
Inköpt: xxl.se
Pris: 249 kronor.
Koncept: Självupplö-
sande med skum och 
låsventil som gör det 
möjligt att bestämma 
trycket.
Vikt: 310 gram.
Packpåse: Ja. Spänn-
remmar medföljer.
Lätt att packa: Nej, 
inte särskilt. Glider 
och stretar emot. 
”Behåller luften lite 
för bra” är en kom-
mentar.
Testpatrullen säger: 
Plus för att den 
snabbt blåser upp sig 
själv. Minus för att 
barn får kämpa lite 
för att tömma den. 
Det stora problemet 
i testet är att den 
upplevs prassla och 
glida. 
Betyg: 2.

SKÖLDBLAD
Inköpt: Ikea.
Pris: 19 kronor.
Koncept: Traditionell 
kudde.
Vikt: 390 gram.
Packpåse: Nej.
Lätt att packa: Omöjlig 
utan packpåse.
Testpatrullen säger: 
Höga betyg och upplevs 
som skönare än de fles-
ta i testet. ”Som hem-
ma” är en kommentar. 
Klarar en skvätt vatten 
riktigt bra. Notera priset. 
Man får 15 Ikeakuddar 
för samma pris som en 
Fjällrävenkudde. Minus 
för att den är svår att 
packa. 
Betyg: 4.

FJÄLLRÄVEN 
TRAVEL PILLOW 
UNISEX
Inköpt: Naturkompaniet
Pris: 299 kronor.
Koncept: Syntetfylld 
kudde. 
Vikt: 135 gram.
Packpåse: Ja.
Lätt att packa: Går på 
ett kick och plus för att 
den tar så liten plats.
Testpatrullen säger: 
Fluffig och fin men 
alldeles för liten. Ger 
dåligt med stöd och 
några upplever att de 
ligger på marken.
Betyg: 3.

ASAKLITT TRAVEL/
CAMPING PILLOW
Inköpt: Clas Ohlson.
Pris: 199 kronor.
Koncept: Självuppfyl-
lande och formbar med 
”memory foam”.
Vikt: 492 gram.
Packpåse: Ja.
Lätt att packa: Sådär. 
Ett par av barnen hade 
stora problem både 
med att packa upp och 
komprimera. 
Testpatrullen säger: 
Testvinnaren. Lagom 
med stoppning, lagom 
stor, bra grepp mot 
marken, lätt att packa 
och fräscht att man 
kan tvätta överdraget. 
Visar sig dessutom klara 
Scouts lilla vattentest 
bäst av alla.
Betyg: 5.

”Lite platt.” ”Känns  
som en riktig 

kudde.”
”Den prasslar 
och glider.”

”Som  
hemma.” 

”Lagom stor, 
lätt att packa.”

”Fluffig och fin 
men alldeles 

för liten.” 

”Man kanar 
runt.”

”Gratis!” 

 Bäst  i test! 

NÖDLÖSNING 1 
PLASTPÅSE MED 
KRAN
Koncept: En plastpå-
se, som vi plockat ur 
en dunk med must, 
kan verka som en 
riktig nödlösning. 
Och den hade både 
bra och dåliga sidor. 
Bra för att man kan 
reglera luften och fylla 
den med vatten och 
ha som vätskebehål-
lare på dagen. Dålig 
för att den kanar 
runt och för att man 
måste ”meka” lite 
för att få bort kranen. 
Betyg: 2.

NÖDLÖSNING 2 
FLEECETRÖJA
Koncept: En annan 
nödlösning är att stuva 
sovsäckspåsen med till 
exempel en fleecetrö-
ja. Det testades men 
uppfattades som klart 
sämst ur ett bekvämlig-
hetsperspektiv. Däremot 
är det förstås en prak-
tisk lösning om man 
rör sig och vill spara på 
utrymmet i ryggsäcken. 
Gratis! 
Betyg: 1.

Sov gott på hajken

TESTPATRULLEN

Dyrast är inte bäst. Det visar en 
kuddtest med ett lag scouter från 
Vännäsby. De delar med sig massor 
av tips i Scouts kuddtest och alla är 
överens om att det man i första hand 
ska undvika är kuddar som prasslar.

VÄNNÄSBY

Nästa  
sida: 

Så här gick  
testet till.

➸
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Så gick testet till
Fyra scouter och två ledare 
från Vännäsby (nära Umeå i 
Västerbotten) har testat sex 
kuddar. De har klämt, känt, 
packat, packat upp, diskuterat 
och sovit på kuddarna i tält.
Deras bedömning bygger på 
känslor och åsikter. Betyget är 
ett helhetsbetyg.

I ett enkelt spilltest så hällde 
vi lite vatten på kuddarna och 
kollade hur vattenavvisande de 
var.

T rodde du att en kudde bara är 
en kudde så hade du fel. Det 
finns stora olikheter och den 
ska väljas med omsorg. När 
Scout ber ett gäng scouter från 

kåren i Vännäsby att leta fel i ett halvdussin 
vanliga camping- och vandringskud-
dar hittar de massor av brister. 
Några är för kalla, för små 
och för svårpackade, 
ett par är för halkiga 
och några prasslar så 
mycket att man vaknar 
när man vrider på 
huvudet.

– Den här är bäst, 
säger Alvin Sjöström, 
13, och håller upp den 
som vi köpt på Clas Ohl-
son och tillägger:

– Den är helt rätt i hårdhet och 
får fem av fem i betyg.

Resten av testlaget är överens:
Det är jätteskön att ligga på, liten och 

kompakt när den är packad, relativt lätt 
att packa i sin påse och den har tvättbart 
överdrag.

Rebecca Lundström, 14, håller med.
– Den är skön att ligga på och den glider 

inte runt så mycket som vissa andra. Det 
är viktigt.

Det visar sig att scoutlaget har en 
incident med alltför ”glidiga” kuddar från 
förra sommaren att relatera till. Ett par av 
övernattningsdeltagarna vred sig och lyck-
ades i sömnen delvis tråckla sig ut, mellan 

Scouterna Alvin Sjöström, Elias Lundström, 
Folke Löfström och Rebecca Lundström har 
varit med om "för glidiga" kuddar förut. Och 
vet vilka konsekvenser det kan få ...

Småkrypsfakta 
(för dig som inte är  
kräsmagad)
✪ Det bor kvalster i din kudde. 
Kvalster är små och lunglösa spin-
deldjur som äter hudavskrap och 
det finns 65 000 kända arter – bara 
ett mindre antal arter trivs i kuddar. 
Kvalster syns i mikroskop och vissa 
arter stortrivs i din säng och kudde.

✪ En studie har faktiskt visat att 
efter två års användning utgörs 
kuddens vikt till upp till en tiondel av 
döda kvalster. 20 gram om kudden 
väger 200, alltså. Lägg till det en 
mix av hud, damm, svampsporer, 
gammalt smink, någon hårprodukt 
och lite kvalsterbajs så har du täckt 
in det andra som du sover på.

✪ Man får inte bort alla kvalster, hur 
mycket man än försöker.

✪ Vissa är allergiska mot kvalster. 
Allergenet finns ibland i kvalstrens 
bajspartiklar.

✪ Tycker du kvalster är äckligt så 
ska du också tänka på att du svet-
tas – även när du sover. 1,5 dl per 
natt räknar man med och en del av 
det hamnar i kudden.

✪ Ett tips om du vill kolla kuddens 
status är att lägga en bok på kud-
den. Den ska fjädra tillbaka när du 
tar bort boken.

✪ Tvättipset är ”varannan”. Lakan 
bör tvättas varannan vecka, kudden 
och täcken varannan månad.
Källor: Land, Astma och allergiförbundet, Hälsa 
& Fitness, Wikipedia, Ohio State University mfl.

tältens vägg och golv – med huvudet kvar 
på kudden förstås.

– Jag vaknade när det började regna i 
ansiktet, minns Folke Löfström.

Han gillar därför de kuddar som håller 
sin plats.

Vi tar fasta på vattenproblemet och 
gör ett litet test. Även om man 

inte sover ute så kan ju olyckan 
vara framme när man drick-

er vatten eller läsk i tältet.
Testet bekräftar Clas 

Ohlsons position. Den 
och Ikeas kudde klarar 
sig bäst.

Ikeas kudde, också den 
nästan vattentät, får för 

övrigt höga betyg i den del 
av testet som handlar om att 

ligga ner. Men alla är överens om 
att den är omöjlig att packa.

Kuddar har ju ett annat klassiskt använd-
ningsområde och vi pratar om internationel-
la kuddkrigsdagen – som finns. Den infaller 
första lördagen i april och Vännäsbyscout-
erna kommer överens om att snabbt ta igen 
det de precis missat.

– Det är ofta ledare i tälten. Men när det 
inte är det så är ju Ikeas kudde perfekt för 
kuddkrig, säger Folke Löfström.

Alternativet att trycka ner en tröja i sov-
säckspåsen och sova på den funkar ju alltid, 
men Vännäsbyscouterna är överens:

Det funkar, men det är sämsta lösningen 
i testet. En uppblåst plastpåse med kran får 
högre betyg. 

Skum, syntet 
eller spindlar ...
Ett mjukt innehåll kan verka avgörande för bekvämligheten när 
man tältar. Men scoutgänget från Vännäsby vet att man behöver 
ställa högre krav än så för att klara nattens utmaningar.  
Text: Anders Boström Foto: Johan Gunséus

Pollux gillade 
alla kuddar.
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Hajker, hajker och åter hajker. Det är recep-
tet som Scouterna Lödde har använt sig 
av för att få sina scouter att stanna kvar 
i kåren även när de blir äldre. Och under 
senare år har man dessutom börjat locka 

till sig helt nya scouter i gymnasieåldern.  
– Nu behöver vi knappt göra reklam för verk-

samheten. Vi berättar vad vi gör på Facebook och 
Instagram och så sprider sig ordet mun till mun, säger 
Theo Winbladh som är ledare för kårens utmanar-
grupp. 

Han och kårledaren Lena Pålsson visar bilder för 
Tidningen Scout via datorn. Det är utmanarscouter på 
en egenbyggd flotte, i gröna skogar och på tåg. De är 
många och de är glada.

– Just nu sover vi inte över på grund av covid. Men i 
helgen gjorde vi en dagstur runt Ringsjön, det blev tre 
mils vandring, säger Theo.

NÄR HAN SJÄLV började i kåren för tolv år sen fanns 
det inga utmanare alls där. Först sex år senare startades 
en liten utmanargrupp, som dock "soffhängde" sig 
igenom sina första år. De var för unga för att åka ut på 
aktiviteter själva och de vuxna ledare som fanns hade 
inte möjlighet att vara med så ofta.  

Inte förrän fler scouter kom upp i utmanaråldern, 
och de äldre utmanarna själva kunde ta på sig ledar-
rollen, vände det. Theo blev ledare tillsammans med 
andra äldre scouter och kunde samtidigt få stöd från de 
vuxna som blev mentorer. 

– Nu fungerar avdelningen jättebra. Utmanarna ser 
upp till sina ledare som bara är fem, sex år äldre och 
mentorerna finns i bakgrunden och kan stötta, säger 
Lena Pålsson. 

Men framgången beror inte bara på att ledarfrågan 
löst sig. För sju år sedan bytte hela kåren strategi vilket 
lett till att den sen vuxit kraftigt. I stället för att ha 
kvällsmöten började man ha två längre lördagsmöten 
per månad. För alla åldersgruppen samtidigt. Både 
barn och ledare var ofta trötta på vardagskvällarna 
och tanken var att lördagar skulle funka bättre. Det 

Så lockar Lödde äldre scouter

Det här är Scouterna Lödde
Har cirka 133 medlemmar varav ett 20-tal utmanare. 
Ligger i Löddeköpinge några mil norr om Malmö.
Håller oftast till i Lödde Sandskog.

Bildades i mitten av 70-taIet och hette då Hofterups 
KFUK-KFUM scoutkår. Bytte namn vid flytten in till Lödde-
köpinge.

Att behålla och locka till sig tonåringar är inte alltid lätt. 
Men Scouterna Lödde vet hur man gör. De senaste åren 
har deras utmanaravdelning fått rejäl fart.
Text: Martina Nyhlin Foto: Erik Haglind, Theodor Winbladh

Två röster  
om utmanar- 
avdelningen

blev succé. Bland annat börjar lördagsmötena med 
gemensam flagghissning där alla berättar vad de ska 
göra under dagen, vilket har skapat en stark gemen-
skap i kåren.

– En gång när vi hade ett för Skåne sällsynt snöfall 
blev det spontant snöbollskrig. Det var underbart att 
se när alla, från bäverscouter till vuxna, lekte tillsam-
mans, säger Lena Pålsson. 

GENOM ATT TRÄFFA äldre scouter får de yngre upp 
ögonen för vad man kan göra sen. En sak de längtar 
efter är de många och roliga hajker som Löddes 
utmanare oftast drar iväg på efter den gemensamma 
lördagssamlingen – allt från morgonpaddling till 
ensamhajk och lan-hajk (inomhushajk). 

Hajkidéerna kommer ofta från utmanarna själva, 
det är bara att spåna fritt, berättar Theo Winbladh.

– Om någon har en rolig idé kan vi köra den på 
nästa möte eller nästa helg. Vi har också extremt 
mycket ”learning by doing”, så det händer att vi måste 
springa till bussar, klättra över stängsel och vada över 
vattendrag och träsk ibland, skrattar han.

Utmanargruppen har fortsatt med två kvällsmöten 
i månaden för att kunna klara av en del planering och 
annat, och frigöra lördagarna helt till friluftsliv. Att ha 
råd med många äventyr tycker de inte är svårt. 

– Man kan göra mycket med enkla medel. Vi 
bygger flottar av slanor vi redan har och paddlar i 
våra egna kanoter, och åker kollektivt (när det inte är 
corona). Det brukar lösa sig bra, säger Theo.

Han är glad över att utmanarna inte längre är en 
tynande avdelning utan lika stabil som resten av 
kåren:

– Vår kår är inte längre en pyramid utan har fått 
formen av en stapel, med lika många scouter i alla 
åldersgrupper. 

ERIK  
HAGLIND,  

18 

Framförallt är 
gruppgemenska-
pen och variatio-

nen på hajker kul. 
Man får uppleva 
mycket. Paddla  
i en lugn å och  
i forsar. Vandra  

i kuperad och plan 
terräng, på stigar 
och ren vildmark, 

eller cykla.

JOHANNA  
GERSNE, 18 

"Det roligaste 
är helt klart alla 

kompisar man får 
och alla upplevel-
ser med dem. Jag 

planerar gärna 
aktiviteter för 
andra också. 

LÖDDEKÖPINGE

Theo Winbladh är ledare 
med en mentor som 
stöttar i bakgrunden.

Flotte av tunnor, slanor och plankor skulle hålla för en halvdag på Lödde Å.



”ATT VARA  
EN FÖREBILD  
ÄR STORT”

Scout sedan barnsben och engagerad elev på 
musikgymnasiet i Vara. Elsa Backenfall, 18, ser 
klara kopplingar mellan musiken och Scouterna.  
– Jag upplever att det är en gemenskap i musik. 
Det om något står Scouterna för, säger hon. 
Text: Minna Ulin Foto: Emelie Asplund

Elsa Backenfall gillar svensk 
popmusik med artister som 
Håkan Hellström och Veronica 
Maggio. ”Jag förknippar 
svensk musik med sommar 
och vår, härliga känslor.” 

MÖTET

➸ R
ät

t 
sv

ar
: 1

. L
ila

 lä
ng

st
 n

er
, s

ed
an

 b
lå

tt
, s

ed
an

 g
rö

nt
. 2

. 5
 m

et
er

. 3
. 1

 - 
Ab

bo
rr

en
 

2
 - 

G
ro

da
n 

3
 - 

Sn
ö 

4
 - 

M
us

ik
 5

 - 
D

as
s 

6
 - 

In
st

ru
m

en
t 

7
 - 

Su
pe

rh
jä

lte
 ?

 - 
B

rö
sa

rp
.  

4
. I

 t
äl

te
t 

på
 m

itt
en

. 5
. S

nu
sm

um
rik

en
 +

 R
on

ja
 R

öv
ar

do
tt

er
. 6

. E
n 

ga
sfl

yg
m

as
ki

n.
 

7
. 2

7
 k

öt
tb

ul
la

r.
 8

. G
rä

sa
nd

, D
om

he
rr

e,
 K

rå
ka

.

2524



2726

Ljud sipprar ut från hörsalen på 
musikgymnasiet i Vara. Viskande 
röster. Nervösa fniss. Ackord på 
en gitarr. Elsa Backenfall väntar 
vid en av mikrofonerna på scenen 

medan musikläraren Kurt Lundholm pilar 
fram och tillbaka, hämtar instrument och 
sladdar och ställer frågor i farten. Till slut 
stannar han. 

– Är alla klara? Då kör vi! 
En poplåt drar igång. Dilba Fredrikssons 

röst fyller hela rummet. Elsa Backenfall 
kastar ett ögonkast, lite i smyg, mot Kajsa 
Heikki som också sjunger stämmor. När 

refrängen kommer till orden ”Tell me did 
your head spin lately” är det meningen 
att de ska göra en cirklande rörelse med 
handen över huvudet så att dansen passar 
till orden. 

Stegen sitter inte riktigt. Elsa Backen-
fall får inte till sången hundraprocentigt. 
Hennes mikrofon var inte på i början. Men 
inget av det gör något.

– Vi behöver öva mer. Men det var rik-
tigt kul att stå på scenen, sjunga och dansa 
lite för första gången på nästan ett år. Jag 
tycker om att vara lite i centrum och att få 
uppträda, säger hon.

Framförandet är en repetition för 
skolans musiktävling Ambition, där elever 
skriver låtarna och har chans att vinna ett 
släpp på Spotify. Elsa Backenfall bidrar 
med stämsång i en av grupperna och hon 
sjunger och spelar bas i en annan grupp.

Är det viktigt att tävla? 
– Jag är tävlingsinriktad i kämpar-

lekar och tävlingar på scoutläger. Då 
tänder något till. Men den här täv-
lingen går ut på att förmedla någon 
annans hårda arbete till publiken och 
det känns fint. Jag hade säkert taggat 
till om jag tävlat med en egen låt.

ELSA BACKENFALL SLÅR sig 
ner i soffan i ”Kiss corner”, där 
väggarna är fulla med bilder på det 
amerikanska rockbandet med sam-
ma namn. Hon har sjungit så länge 
hon kan minnas och började spela 
sitt första instrument, trumpet, 
i tredje klass. Då var hon redan 
med i Herrljunga Scoutkår. Att 
åka på scoutläger som åttaåring 
var roligt och spännande.

MÖTET

➸

Elsa Backenfall trivs när hon får uppträda tillsammans med sina skolkamrater. ”Att 
stå på scenen är verkligen en gemenskap. Det är precis som i Scouterna, man har 
vänner och det är också ett äventyr.”

VARA

”Jag har lärt mig att hantera 
nerverna, för om jag ska vara 
livrädd varje gång kan jag inte 
se det roliga i att framträda 
heller. Efteråt släpper allt.” 
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– På lägerbålen var det en massa folk, vi 
sjöng tillsammans och alla hade jättekul. 
Där fick jag vara med. Det var en barnslig 
förtjusning som jag fortfarande har kvar.

I DAG ÄR hon del i en utmanarpatrull i 
Herrljunga Scoutkår och utmanarrepre-
sentant i styrelsen. Elsa Backenfall är 
också ung talesperson för Scouterna, vilket 
betyder att hon representerar Scouterna i 
olika sammanhang.

– Jag vill visa andra att scouterna är nå-
got riktigt bra som man ska vara en del av. 
Många på högstadiet har en massa normer 
att leva upp till. I Scouterna får man vara 
sig själv. 

Hur är det att vara en förebild för 
andra? 
– Det är coolt om någon som hör vad 

jag gör också blir sugen och vill vara med 
i gemenskapen. Att vara en förebild är 
stort, men det var inte därför jag blev ung 
talesperson. Jag tänkte mer att: jag har kul, 
häng på så kan vi ha kul tillsammans.

SNART BÖRJAR ELSA Backenfalls sånglek-
tion. Hon reser sig ur soffan, trippar ner 
för trappan mot golvet i entréhallen. Det 
är målat med svarta och vita fält, som pia-
notangenter. Hon svänger in i korridoren 
som kantas av små rum med musikinstru-
ment från golv till tak, ännu mindre vrår 
för övningar och musikproduktion. 

Elsa Backenfall ser klara kopplingar 

Mer om Elsa Backenfall
ÅLDER: 18 år.
BOR: I Herrljunga.
FAMILJ: Mamma, pappa och fyra syskon. 
GÖR: Går andra året på gymnasiet, estetiska programmet 
musik på Academy of music and business i Vara.
FAVORITINSTRUMENT: Trumpet och sång. ”Men jag 
spelar piano, gitarr och bas också. Alla instrument har sin 
egen charm.”

mellan musiken och Scouterna. 
– Det är mysigt med musik och det är 

mysigt med scouting. Musiken är alltid 
med på lägerbål och vi sitter ofta i tält och 
sjunger ramsor tillsammans. Jag upplever 
att det är en gemenskap i musik. Det om 
något står Scouterna för.

Märks det att du är scout när du 
ägnar dig åt musik och sång? 
– Scouterna präglar mitt liv. Jag har fått 

med mig bra värderingar, alla är lika värda, 
välkommen som du är. Så försöker jag vara 
i alla sammanhang. Det gynnar mig som 
person hela tiden. 

Vad är det bästa med att sjunga i 
kör eller spela i en orkester?
– Att många saker som kanske inte 

egentligen hör ihop blir jättefint tillsam-
mans. Så är det inom Scouterna också. Jag 
har inte koll på allt i de andras liv, vi kan 
göra något fint och ha kul tillsammans ändå.

Elsa Backenfall har ett år kvar på gymna-
siet. Hon tänker inte satsa på en karriär som 
soloartist efteråt. Hon vill hellre jobba med 
människor, kanske inom musikterapi eller 
som musiklärare. 

– Det kommer också mycket från Scout-
erna. Jag vill hjälpa till och finnas till hands, 
säger hon och fortsätter:

– Vi får med oss viktiga kunskaper för 
livet som gynnar många olika positioner. Jag 
har lärt mig mycket om ledarskap och lite 
om första hjälpen. Då kan man säga ”det 
har jag lärt mig i Scouterna”. För det går 
ju inte ut på att bara springa efter kottar i 
skogen.  

”När jag vill lära känna någon på ett scoutläger säger jag 
att jag sysslar med musik. Alla har någon koppling till 
musik och det går alltid att bygga vidare på ett gemensamt 
intresse”, säger Elsa Backenfall.

MÖTET

➸

Båda har sjungit så länge de kan minnas, valt  
musikgymnasium och hittat tryggheten i musiken. 
Vi lät Elsa ta ett snack med Sveriges musikhjälte.
Vad fick dig att börja med musik?
– Musiken har jag haft med mig enda sedan jag var liten. Jag kommer 
från Kongo i Afrika där musiken är en del av kulturen, så det var väldigt 
naturligt att börja sjunga. Musiken har också varit en väldigt stor trygg-
het i livet för att få uttrycka sina känslor.

Har du något knep för att hantera pressen på scen?
– Jag tänker på vad jag vill framföra med låten och att känna att det är 
kul. Då försvinner mycket av pressen. Inför mello har jag hängt mycket 
med mina dansare backstage för att tänka på något annat.

Vad behöver man för att nå sina mål?
– Man behöver känna att det är riktigt kul och att man verkligen kan 
göra något fullt ut. Steg två är att sätta delmål och lite längre mål. 
Redan som liten tänkte jag att jag skulle vara med i Idol, att vara med 
i skolans talangjakt och börja på kulturskolan var delmål på vägen dit.

Vad hoppas du att andra unga kan lära sig av din resa?
– Att den visar för andra barn och unga att allt är möjligt. Man kan 
gå hur långt som helst bara man vågar tro på det man gör och brinner 
för det. Jag hoppas också att andra kan förstå att man 
kan göra detta samtidigt som man är sig själv, och 
att man ska våga vara sig själv.

Har du erfarenhet av Scouterna?
– Faktiskt inte men jag har alltid tyckt om att vara 
i naturen. Min pappa har alltid varit intresserad 
av överlevnad så man har fått hänga med på hajk 
och sådant.

Skulle du vara intresserad av att hälsa 
på under Jamboree22?
– Ja absolut, allt är ju möjligt. Det 
hade varit kul att få se vad som 
händer på lägret.

Om du hade fått chansen, skulle 
du göra om allt?
– Absolut! Det har varit såå kul. 
Att känna nervositet när man först 
ska gå upp på scen, få kontakt 
med publiken. Allt är fortfarande 
lika kul och nervöst som när jag 
skulle upp på scen i skolans aula i 
årskurs två.

Elsa grillar Tusse: Vill 
du göra om det? 
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Mer om Tusse
Namn: Tousin Chiza. Aktuell: Sveriges 
representant i Eurovision Song Contest i 
maj. Ålder: 19. Favoritfärg: Lila.

Kolla in Tusses 
hälsning till 

landets scouter 
på Scouternas 

Facebook!
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Känns det för dyrt att åka på läger? Eller 
saknar du pengar för att köpa det där 
liggunderlaget som du måste ha med? 
Då kan du få hjälp av Scouternas stöd-
fond. Här berättar vi hur. 

S
couterna vill att alla ska kunna vara med i 
organisationen, och delta i möten och hajker. 
Men för föräldrar eller familjer med sämre eko-
nomi kan det ibland vara svårt att ha råd med 
terminsavgifter eller saker som behövs inför haj-

ken, som en ny ryggsäck eller sovsäck. Sedan 2014 finns 
det därför en stödfond som scouter kan söka pengar ifrån. 
Via fonden kan man få hjälp att betala terminsavgiften 
hos sin kår, övernattningsavgiften för en hajk, utrustning 
eller en del av avgiften för ett sommarläger. 

– Pengar ska inte vara ett problem för att vara med i 
Scouterna, säger Peter Gustafsson, som är servicechef på 
Scouterna.

Från i år gäller lite nya regler för fonden. En förändring 
är att det ska gå snabbare att få sitt bidrag efter att man 
sökt det. En annan är att det nu både går att söka pengar 
för att delta i ett lokalt arrangemang med sin kår, och för 
Scouternas egna arrangemang som ordnas på riksnivå. 

En nyhet är också att kårerna ska kunna söka en större 
summa pengar för att nå de som kanske inte ens kommer 
till Scouterna för att det är för dyrt.

– Vi misstänker att en del barn inte ens börjar för att 
de inte har råd med terminsavgiften. Nu kan kåren söka 
pengar för att sänka terminsavgiften eller till exempel 
göra första terminen gratis. Det kan göra att fler vill börja, 
säger Peter Gustafsson och tillägger: 

– Nu hoppas vi på många ansökningar från kårer över 
hela Sverige.

Missarna du vill undvika   på hajken ”  Pengar ska inte 
vara ett problem”

”
Hallå, tänk på det här:
●  Gör en packningslista, utvärdera den 

efteråt.
● Var flera som planerar tillsammans.
●  Ta med mensgrejer även om du inte ska 

ha mens, nån annan kanske behöver.
●  Var alltid redo för att nåt oväntat händer. 
●   Provpacka och provvandra med pack- 

ningen.
●   Märk alla saker med namn och packa i 

små påsar.
●  Ha samma sak på samma plats i rygg-

säcken hela tiden.

Min värsta miss var nog när 
vi råkade vi ta med oss fel 
tältpinnar. Vårt tält var för 
åtta man men tältpinnarna 
var till ett fyraman-

stält. Vi fick använda en hel del 
sisal och slanor för att få upp 
tältet, säger Sally Stiebel. 

Hon är en av ledarna för 
Scouternas arrangemang Blå haj-
ken Jägarna, och har packat inför 
många hajker och läger sedan hon 
började i Scouterna som åttaåring. 
Och förstås varit med om många missar. 

Förutom tältpinnefadäsen, som hon och 
patrullen klarade sig igenom eftersom det 
ändå var ganska bra väder den helgen, har 
hon varit med om att glömma gasoltuber-
na till matlagningen.

– När vi kom på det var vi redan långt 
hemifrån och det fanns inga affärer i när-
heten. Vi knackade dörr i hus längs vägen 
och frågade efter gasol, och så fick vi laga 
mycket mat över öppen eld, säger hon.

En annan gång valde hon bort vinter-
sovsäcken för en svalare variant på en vin-
terhajk, och fick frysa sig igenom hajken.

– Det gjorde jag aldrig om, säger hon.
En miss hon gjort på en tälthajk med 

vänner var också att ställa tältet i en grop. 
– På natten regnade det massor och då 

kändes det som om vi sov i en vattensäng. 
Vi fick flytta tältet till en bättre plats.

Den vanligaste missen scouter gör är nog 
ändå inte att glömma en viss sak, utan i stäl-
let att ta med för mycket, tror Sally Stiebel.

– Man måste verkligen tänka efter innan 
man åker. Hur många t-shirts behöver jag? 
Antagligen inte sju stycken. Och kommer 
jag verkligen hinna läsa böcker och spela 
spel?  

Samtidigt är det svårt att veta hur mycket 

Det här är Scouternas stödfond 
● Har funnits sedan 2014. 
● Ger stöd till enskilda medlemmar, anhörig eller annan 
företrädare för en medlem (som en scoutledare), scout-
kår, scoutdistrikt eller egna grupper inom Scouterna.

SÅ HÄR SÖKER DU: Du, din förälder eller dina scoutleda-
re kan söka till Scouternas stödfond när som helst under 
året. I ansökan ska du skriva varför du söker pengar och 
hur de ska användas. Du kan ansöka på svenska eller 
engelska. Svar kommer inom cirka fyra veckor. Mer infor-
mation och ansökningsformulär finns på www.scouterna.
se, sök på ”stödfond”.

VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN? Jo, gåvostiftelser, 
privatpersoner och företag skänker pengar till den för att 
de ser att den gör nytta. Vill du bidra? Swisha valfri sum-
ma till 123 900 52 24 eller via bankgrio 900-3161.

Sommar, utflykter och kanske ett läger. Och hög tid att packa.  
Vad kan gå fel? En hel del, avslöjar scoutledaren Sally Stiebel. 
Text: Martina Nyhlin Illustration: Istock

saker som ska med. Man måste ju ha kläder 
för alla väder.

När Sally är med och ordnar Blå hajken 
brukar de ha en frågestund inför packning-

en. Då kan man avstyra idéer som 
skulle kunna bli jobbiga.

– Någon ville gå i bara kjol i 
fjällen och skippa byxorna. Det 
var ju inte så bra med tanke på 
myggen. En annan ville testa att 

gå i ”barfotaskor”. Det var också en 
riskfylld idé i den terrängen. Men vi 
hann stoppa dem, säger Sally Stiebel.

Hon berättar att gruppen alltid utvärderar 
utrustningen i slutet av hajken. 

– Vi följer upp vad som 
var bra och dåligt 
och kan ändra till 
nästa gång.  
Det är top-
pen. 

Sally Stiebel

Nya regler 
– nu kan 
fler söka
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Sommarlov – och massor av äventyr att se 
fram emot. Men de här scouterna behöver 
lite hjälp på sin hajk. Kan du rycka in?
Illustration: Henri Gylander
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VI TJÄNAR INTE 
EN KRONA PÅ 
DEN HÄR KNIVEN!
Det är det som är idén med Scoutshop. Att du ska få möjlighet 
att handla riktigt bra prylar för en aktiv fritid till ett bra pris. 
Vadå bra pris? Det kostar ju lika mycket som i vanliga butiken 
kanske du tycker. Ja det stämmer. Den stora skillnaden är att 
överskottet på allt vi säljer går tillbaka till scoutrörelsen. Bra va!

Så ju mer sovsäckar, ryggsäckar, ficklampor, kåsor, scoutkläder 
och allt annat du handlar i Scoutshop desto mer tjänar du som 
scout på det!

Genom ett återbäringssystem kan du som handlar, välja att ge fem procent av summan du handlar för direkt till valfri scoutkår (eller till 
Scouterna centralt). Scoutkårerna kommer sedan att få återbäringsutbetalning en gång per termin. Passa på att tipsa scouter och deras 
vårdnadshavare, ledare, funktionärer, vänner och bekanta om Scoutshopen. Läs mer om återbäringssystemet på scoutshop.se/aterbaring



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

300 märken sålde slut
MÅL: Förebilder, arbeta aktivt för ökad 
mångfald 

Firandet av World Thinking Day den 22 
februari blev en succé bland landets 
scouter – alla 300 märken sålde slut. 
Dagen firas världen över för att upp-
märksamma vänskap mellan scouter 
från olika länder. År 2020 var temat 
mångfald, jämlikhet och inkludering, 
som kårerna 
bland annat 
tog sig an 
med hjälp av 
ett aktivitetspa-
ket. Men hur gick 
det nu år 2021 
då? Alla 500 mär-
ken tog slut. Succén 
fortsätter. 

ÅRET 2020, VAD HÄNDE   EGENTLIGEN?

Rollspel om svåra samtal
Mål: Förväntningar, våra utbildningar ger 
verktyg för en bättre verksamhet

I september träffades tolv personer för 
att lära sig mer om hur man pratar om 
svåra saker och skapar en trygg scout-
verksamhet för barn och unga. Då hölls 
nämligen den nya kursen Trygga möten 
Samtalsledarutbildning på Scouternas 
folkhögskola. Deltagarna fick bland 
annat öva på att leda svåra samtal ge-
nom rollspel. Efter utbildningen kan de 
leda workshopen Trygga möten live och 
Trygga möten fördjupning ute på landets 
kårer. 

Scouterna + Svenska 
kyrkan = sant

MÅL: Fler ska få uppleva scouting 

Sedan 2020 kan församlingar i Väs-
terås stift starta scoutgrupper, tack 

vare ett samarbete mellan Scout-
erna och Svenska kyrkan. Svenska 

kyrkan vill erbjuda unga friluftsliv 
och jobba för att nå sina klimat-

mål. För de nya scouterna står till 
exempel nya kompisar och att åka 
på läger högt på önskelistan. Och 

då är ju Scouterna bäst!  

Coronasäker dagsvandring i Östergötland 
Mål: Fler ska få uppleva scouting
Visst ordnades läger förra sommaren. Kisa 
scoutkår genomförde bland annat en vand-
ring i patruller med olika starttider. Scouter-
na startade i urbergsgrottsystemet Trollega-
tor, orienterade mellan olika stationer och 

fick lära sig punktorientering, testa paracord 
och äta gott. Några kilometer bort utbröt en 
hagelstorm vilket ledde till oroliga sms från 
föräldrar. Men över Kisa-scouterna lös det 
bara sol. Dagen avslutades med hämtpizza i 
naturreservatet Hallstad Ängar. 

Vårt första digitala  
Demokratijamboree
Mål: Förutsättningar, utveckla former-
na för det demokratiska inflytandet

Vilka bestämmer egentligen över 
Scouterna? Det är vi – alla Scouter-
nas medlemmar! Vartannat år hålls 
ett stort möte som kallas Demokra-
tijamboree, där representanter från 
scoutkårerna röstar om olika frågor. I 
november 2020 hölls världens första 
digitala Demokratijamboree. Bland an-
nat bestämdes det att Scouterna ska 
synas och höras mer i samhället. 

Kan du bogsera, svänga 
och surfa?
Mål : Förväntningar, fler får 
hjälp av våra utbildningar

Att paddla kajak med 
Scouterna är kul – men 
kräver duktiga ledare som 
kan hjälpa till. Därför hölls 
Friluftsledarskurs Kajak via 
Scouternas folkhögskola förra somma-
ren. Under tre helger övade scoutleda-
re på att bogsera, svänga med vinden 
och hade frivilliga (och ofrivilliga) rädd-
ningsövningar. Och framför allt hade 
de skoj! Inte minst på den avslutande 
hajken med 16 scouter i Sankt Anna 
Skärgård. Lycka! 
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Många nya medlemmar och 
en annorlunda verksamhet. 
Corona-året med Scouterna 
var riktigt händelserikt.

N
är ett helt år har gått är 
det viktigt att kolla att man 
gjort allt man lovat. Därför 
gör Scouterna en så kallad 
verksamhetsberättelse där vi 

berättar om vad som hänt under året. 
Då kan vi se om vi har uppnått våra mål.

 Men vad har Scouterna lovat att 
göra då? Jo, vi jobbar efter fyra mål som 
Scouternas medlemmar har beslutat om 
tillsammans. Målen handlar om att: 

● Scouter ska utvecklas till förebilder 
●  Vi överträffar scouternas förvänt-

ningar i varje möte 
● Fler ska få uppleva scouting
●  Ge scoutkårerna bra förutsättningar 

för att kunna göra scouting. 

Vi jobbar mot de här fyra målen för 
att det ska bli så roligt som möjligt för 
just dig att vara scout!

 2020 har varit ett spännande år på 
många sätt. De flesta scoutkårer har 
fått ställa om sin verksamhet på grund 
av coronapandemin. Kanske har du haft 
ett digitalt möte, eller tagit ett corona-
märke? Vi har inte kunnat samlas på 
jättestora läger eller hålla till inomhus, 
men har haft roligt tillsammans ändå 
tack vare påhittiga ledare och scouter. 

 Dessutom har jättemånga nya barn 
och unga velat bli scouter. Under 2020 
växte vi med nästan 3 000 medlemmar. 
Nu är vi 75 200 scouter i hela Sverige, 
fler än vad som bor i hela Skellefteå.

 Här visar vi några exempel på vad vi 
gjorde förra året. Häng på! 

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

FO
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E
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Tänd ett ljus för någon som behöver det 
just nu.

Stolta och stärkta kursdeltagare och 
ledare.

Upptäckarna Molly Zentio och Edith Bouvin Hermansson tar en paus.
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Förra året fick Scouterna in över 57 miljoner kronor i medlemsavgifter, bidrag och  
gåvor. Men vad användes pengarna till? Och vad kostar det egentligen att driva  

scoutanläggningar, webbar eller utbildningar? Kolla in hur tårtbitarna fördelades.

HIT GICK PENGARNA

586 000 kronor
Ju fler medlemmar Scouterna har 
desto mer pengar kommer in via med-
lemsavgifterna. Medlemsökningen under 
2020 gav över en halv miljon extra i intäkter 
jämfört med 2019 – pengar som Scouterna kan 
göra roliga och viktiga saker för. 

Plus och minus 2020
På grund av corona gick försäljning-
en i Scoutshopen dåligt och det var 
svårt att få företag att ingå partner-
skap med Scouterna. Däremot fick 
vi stöd från offentligt håll, bland 
annat två omställningsstöd. Vi 
fick också ökat statsbidrag på 4,2 
miljoner kronor extra. Samtidigt 
stannade konsulenternas arbete 
av. Det minskade kostnaderna för 
resor och boende. 

Men det finns också förändring-
ar som inte kopplas till corona. 
Inom Kommunikation sjönk 
kostnaderna när utgifter för webb 
flyttades till E-tjänster och inköpen 
av externa tjänster minskade. 
Inom området kanslidrift ökade 
personal- och konsultkostnaderna 
en aning jämfört med budget. 

I stort har Scouterna hållit i 
pengarna på ett bra sätt.  

BUDGET 2020 UTFALL 2020
Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat

MEDLEMSUTVECKLING
Regionala kanslier 0 -12 603 -12 603 0 -10 265 -10 265
Medlemsutveckling projekt 3 727 -3 689 38 0 0 0
Summa 3 727 -16 292 -12 565 0 -10 265 -10 265

MEDLEMSAVGIFTER OCH STATSBIDRAG
Medlemsavgifter 11 833 -400 11 433 11 566 -829 10 737
Statsbidrag 15 000 -3 000 12 000 22 103 -4 454 17 649
Summa 26 833 -3 400 23 433 33 669 -5 283 28 386

KOMMUNIKATION
Ledning Kommunikation 250 -1 287 -1 037 0 -2 518 -2 518
Produktion/Tjänster 100 -3 428 -3 328 0 -3 090 -3 090
Scout 150 -2 336 -2 186 57 -2 235 -2 178
Webbutveckling/Hemsida 0 -1 300 -1 300 0 0 0
Press/Opinion 0 -1 430 -1 430 0 -631 -631
Marknadsföring/Rekrytering 0 -3 100 -3 100 0 -401 -401
Summa 500 -12 881 -12 381 57 -8 875 -8 818

UTVECKLING
Ledning utveckling 0 417 417 0 -1 719 -1 719
Programutveckling 0 -878 -878 0 -550 -550
Internationell scouting 0 -1 003 -1 003 0 -415 -415
Medlemsutveckling projekt 0 0 0 4 986 -5 088 -102
Arrangemang 2 947 -3 283 -336 717 -909 -192
Trygga möten 30 -766 -736 805 -957 -152
Summa 2 977 -5 513 -2 536 6 508 -9 638 -3 130

UTBILDNING
Utbildning övergripande 300 0 300 0 -42 -42
Värdebaserat Ledarskap 910 -885 25 1 656 -1 656 0
Scoutledarutbildning projekt 2 809 -2 767 42 220 -538 -318
Summa 4 019 -3 652 367 1 876 -2 236 -360

LEDNING OCH STRUKTUR
Internationell scouting 0 -488 -488 0 -10 -10
Styrelse och Ledning 0 -5 269 -5 269 64 -3 384 -3 320
Avgifter andra organisationer 0 -800 -800 0 -860 -860
Scouternas stämma 500 -1 300 -800 5 -240 -235
Externa relationer & finansiering 15 565 -2 969 12 596 13 214 -3 376 9 838
Summa 16 065 -10 826 5 239 13 283 -7 870 5 413

SERVICE
Kanslidrift 10 399 -11 141 -742 10 395 -13 515 -3 120
Scoutshop 15 890 -14 701 1 189 12 468 -12 336 132
Medlemsservice 0 -1 526 -1 526 0 -2 662 -2 662
Summa 26 289 -27 368 -1 079 22 863 -28 513 -5 650

FÖRVALTNING
Anläggningar 636 -952 -316 405 -942 -537
Övergripande förvaltning 200 -72 128 51 -51 0
Arkiv 0 -75 -75 0 -64 -64
Museum 50 -266 -216 50 -178 -128
Summa 886 -1 365 -479 506 -1 235 -729

RESULTAT 81 296 -81 297 -1 78 762 -73 915 4 847

JAMBOREER MM 5 951 -4 861 1 090 3 582 -4 127 -545

RESULTAT INKL JAMBOREER 87 247 -86 158 1 089 82 344 -78 042 4 302

Scoutshop sålde över 14 kilometer skjortor
Försäljningen av scoutkläder fortsatte även 
under förra året. Men det har skett oväntade 
förändringar på årets topplista. Förra årets 
vinnare, scouthalsduken, har halkat ner till 
tredje plats. Vinnare år 2020 är scoutskjortan 

storlek 152/158, tätt följt av scoutskjortan 
storlek 140/146. Totalt sålde shopen 10 216 
scoutskjortor under 2020. Om vi skulle knyta 
ihop alla dessa skjortor så skulle det bli ett 
skjortrep som är 14 200 meter långt. 

2 992
Så många medlemmar växte Scout-
erna med under förra året. Det är en 
ökning med fyra procent jämfört med 
året innan. Nu är vi över 75 200 
scouter i Sverige. Hurra! 

När Scouterna håller sin stämma vart annat 
år (som ett årsmöte) bestämmer delta-
garna tillsammans hur organisationens 
pengar ska användas. Både vad de ska 
användas till, och hur de ska fördelas. 

Styrelsen ger ett förslag som scouterna på stämman 
får ta ställning till, och säga om det är bra eller dåligt. 
Det man sen kommer fram till skriver man ner i en 
verksamhetsplan. 

Varje år gör Scouterna sedan en årsredovisning och 
berättar hur pengarna använts, genom tabeller och 
siffror. Och så en verksamhetsberättelse, som de här 

sidorna i tidningen, där man berättar samma sak 
fast med fler ord och bilder. 

Men – trots att det finns en bra plan kan det ju 
hända att det ändå inte blir som man har tänkt sig. 
Det kanske saknas ideella ledare som kan ställa upp, 
eller tid att träffas på. Eller så händer något annat 
som man inte har räknat med, som en coronapan-
demi. 

Om det blir så kan styrelsen prioritera om. När 
Scouterna sen håller stämma nästa gång avgör om-

buden om styrelsen har uppfyllt målen på ett bra 
sätt, och prioriterat rätt. 

Storlek 152/158 
är den som säljer 
allra bäst.

Fler medlemmar 
ger klirr i kassan 
Och större möjlig-
heter att uppleva 
bra och häftig 
scouting!
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FRILUFTSLIV FÖR HELA  

FAMILJEN!

BESTÄLL PÅ  www.engelsons.se  eller ring  0346-71 38 40

BARN - Art 2201  
Färg: Svart, Mörkröd, Petrolblå, Cerise, 
Kakigrön, Mörkgrön. Stl. C110-170. 

HERR - Art 2202 • Färg: Mörkröd, Mörkgrön, 
Terrakotta, Kakigrön, Svart, Petrolgrön, Petrolblå.  
Normal modell: C46-58. Lång modell: C148-154.  
Kort modell: D96-112. 

DAM - Art 2203 • Färg: Lila, Turkos, Mörkröd, Cerise, Svart, 
Plommon, Mörkgrön, Terrakotta, Kakigrön, Petrolblå, Petrolgrön. 
Normal modell: 34-48. Lång modell: 36-48.  
Kort modell: 36-54. 

Fritidsbyxa HELAGS 
Fritidsbyxa med stretchiga partier kombinerat 
med kraftigt, slitstarkt tyg. Miljövänlig 
impregnering – BIONIC-FINISH® ECO. 
Sidfickor, benfickor samt bakfickor med 
dragkedja. Ställbart och uttagbart band i 
benslut. Perfekta för vandring och friluftsliv. 

Hela familjens favoritbyxa
TILL SUPERPRIS!BARN

Fleecejacka SJÖNEVAD
Varm och skön fleecejacka med mjukt pilefoder. 
HERR - Art 1020 • Stl. S-5XL.  
DAM - Art 1120 • Stl. 34/36-50/52.  
Vårt pris 275:-
BARN - Art 1121 • Stl. C110-170.  
Vårt pris 199:-

199:-
FRÅN

Fleecejacka VAIL  
Funktionell fleece med stickad utsida 
kombinerat med stretchig powerfleece.  
Färg: Plommon, Terrakotta, Petrolgrön. 

HERR - Art 4800 • Stl. S-3XL.  
DAM - Art 4801 • Stl. 34/36-50/52.  
Vårt pris 275:-
BARN - Art 4802 • Stl. C100-170.  
Vårt pris 195:-

195:-
FRÅN

395:-

295:-
HERR/DAM

BARN

BARN

HERR

HERR

DAM

DAM


