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Fler schyssta kompisar 
 

Scouterna har ingen avbytarbänk, vi har plats 

för alla i laget. Hörby Scoutkår har plats för 

fler medlemmar.  
 

I Scouterna visar vi varandra hänsyn och respekt. Vi är 

schyssta kompisar helt enkelt. Man får dessutom uppleva 

äventyr tillsammans med andra i en stor internationell 

gemenskap och samtidigt utvecklas som människa. Det 

vill Hörby Scoutkår erbjuda till fler. 

Fler trevliga ledare 
 

Ju större lag, desto fler ledare behövs.  
 

Vi vill gärna bli fler ledare i Hörby Scoutkår. 

Scoutrörelsen har en väl genomtänkt kursplan för ledare, 

så tidigare erfarenhet av ledarskap är inte krav. 

http://www.horbyscout.se/


   
 

Horby_Scoutbrochyr_Rev2019-03-31.doc Sida 3 /(4)  

Utskriftdatum 2019-03-31 

Hörby scoutkår 
Snapphane scoutdistrikt 

Scouterna 

www.horbyscout.se 

 

 

 
 

 

Avdelningarna 
Scouting finns för alla åldrar enligt följande: 

    Bäver (Årskurs 1) 

    Spårarscout (Årskurs 2-3) 

    Upptäckarscout (Årskurs 4-5) 

    Äventyrarscout (Årskurs 6-8) 

    Utmanarscout (Årskurs 9-18 år) 

    Ledare / Funktionär (18 År & äldre) 

 

I Hörby Scoutkår är vi tre grupper, Bäver-/Spårarscouter, 

Upptäckar-/Äventyrarscouter samt Utmanarscouter. 

 

Vanligtvis träffas man en gång i veckan på scoutgården. 

Programmen finns på vår hemsida: www.horbyscout.se. 

http://www.horbyscout.se/
http://www.horbyscout.se./
http://www.horbyscout.se./
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Hörby Scoutkårs historia 
Kåren bildades 1920, dock har gamla bilder visat att det redan före 

1910 fanns något som kan liknas vid en scoutkår. De första åren i 

kåren var intresset stort för scouting, men intresset försvann och 

kåren upplöstes tillfälligt 

1924 gjordes ett nytt försök att hålla liv i kåren, men det hände inte 

mycket förrän 1929 då det gjordes ett nytt krafttag att få igång kåren, 

och det lyckades. 

Till en början hade Hörby Scoutkår ingen egen scoutstuga, utan man 

höll till på lite olika platser, bland annat i Fritidsgården vid 

Kristianstadsvägen, där man också hade några små kojor. Den 11 

november 1967 stod Hörby Scoutkårs egen scoutstuga färdig där den 

ligger idag vid Parkgatans västra del, Syregatans norra del. 
 

Läs mer om Hörby Scoutkår på vår hemsida: 

www.horbyscout.se 

Vid eventuella frågor eller funderingar skicka ett e-brev 

till ledare@horbyscout.se. 

Eller kontakta någon av ledarna: 

Inge Hansson, 070-350 50 39 

Joakim Nilsson, 073-063 75 49 

Anna Ulfsax, 070-882 78 38 

http://www.horbyscout.se/
http://www.horbyscout.se/
mailto:ledare@horbyscout.se

