Historien - 60 år med E-kursen
E-kursen eller Elitpatrullkursen har
många av oss haft förmånen att ha varit
med på. Distriktet har kallat den Plkurs och numer heter den Ledarutbildning Patrull. Visste du att kursen är
uppfunnen av ett gäng ledare i GVB!
I mitten av 50-talet kom ett gäng
killar ”uppväxta” på Snabbfötterna
och Skogsmännen ut på avdelningarna
och de ﬁck nu själva ta hand om dem.
Vi var väldigt engagerade och hade
ambitioner att göra kåren ännu bättre.
Vi tyckte att Älghornet var en god
värdemätare av kvalitet. Under 1950talet hade vi inte haft några framgångar på Älghornet bortsett från att
Skogsmännen kom sjua år 1955.
Nu skulle det bli andra bullar av!
Under vinterlovet 1957 drog Tjuren,
Pliiiggis, Thronas och Lillen iväg till
Skatboet med Snabbfötterna och
Skogsmännens elitpatruller och sista
årsscouter. Ett 20-tal scouter delades in
i patrullerna Pigge, Gnidde, Knoll och
Tott och grillades med knopar, livlina,
surrningar, woodcraft mm under en
nästan hel vecka. Och det gav resultat:
Älghornet, Placering
År
Snabbfötterna
1956
13
1957
3
1961
8
1962
3
1963
20

Skogsmännen
30
10
3
1
1

Efter denna lyckade start av E-kursen fanns det all anledning att fortsätta och det görs än i denna dag.
Redan på 60-talet lämnade vi scoutteknikträningen och kursen blev en
mycket kvaliﬁcerad ledar och friluftsutbildning med Pl-kurs I och II
och tomtekurs. Vad sägs om Levande patruller, Den nye i patrullen, Planera ptr-möte och ptr-hajk
och Vinterhajk med riktig nying etc.
E-kursen är absolut en scoutårets
höjdpunkter för ledare och äventyrare. Häftigt att börja med ledarskapsutbildning i 13-14-års åldern.

Alla som har varit på en E-kurs eller Pl-kurs vet att det är en speciell
scoutupplevelse både för scouter och ledare. Under en intensiv vecka
hinner väl fungerande patruller bildas. Programmet är fullmatat med
bra scoutaktiviteter. Det innebär en hel del jobb för ledarna. Det är
mycket planering innan, och under kursveckan är det många sena
kvällar. Förmodligen är det minst lika utvecklande för ledarteamen som
för scouterna. På bilden ser du Gilwellstugan, Rockelstad. Där har Ekursen gått de senaste åren och där hålls Scouternas klassiska
Treklöver-Gilwellkurs.

Några milstolpar i E-kursernas historia
1957 Första E-kursen på Skatboet - med ptr Pigge, Gnidde, Knoll och Tott
1961 Första gången på Gilwell. Utrymmet för scouttekniken minskas
och plats ges åt patrulledarutbildning. Ledarnas Bölja-rop kom till.
1963 Pl-kurs 2 införs för de som redan varit med på tidigare E-kurs
– första vinterhajken
1965 Flickscouter från Stimmet med. Första Lek- och Danskvällen på
Petters med batteridriven grammofon
1970 Första AschUsch-kursen (assistentkursen)
1971 Första gången en annan kår är med – Adolf Fredrik
1980 Waxholms Scoutkår kommer med och då Hans-Åke Jansson (Håj)
1982 Kungsholmens Scoutkår Väpnarna med några år
1985 Första E-kursen utan Pliiiggis
1990 Näsby Parks och Roslags Näsby scoutkårer kommer med
2000 Värmdö Sjöscoutkår kommer med några år
2007 50-årsjubileum med 51:a E-kursen.
2012 En tomtekurs införs
2015 Wallinum Väpnarnas, Örnsbergs kommer med
2016 Partille scoutkår kommer med
2017 60-års jubileum med två kurser: Jul och nyår. Mälarhöjden,
Nockeby och Hedvig Eleonora scoutkårer tillkommer. E-kursen omfattar
nu 10 kårer, 9 i Stockholms- och en i Göteborgsregionen
GVB deltar i julkursen som går i mellandagarna 27-31 dec 2016
Pliiiggis - som fortfarande är ledare på kursen

