
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ni har en Scouthjälte i scoutkåren! 

Stockholm, 28 november 2016 

 

Under våren och sommaren har nomineringskampanjen för Scouternas nya utmärkelse    Scouthjältar    

pågått.    Då    har det    varit    möjligt    att    nominera förebilder,  inspiratörer   och vardagshjältar som 

gjort fantastiska insatser för scouting. Utmärkelsen Scouthjältar tar avstamp i Scouternas strategi 2015-

2025 och finns i följande kategorier: 

Klarare    – en    klart    lysande   förebild 

Vassare    – höga    förväntningar    som   överträffas 

Bredare    – en    gemenskap    som    attraherar    fler 
 

Alla  nomineringar  har   följts   upp   med   ett par     frågor     till     den     nominerade.     Detta har 

sedan utvärderats av en nomineringskommitté bestående av elva scouter  från  hela  landet   och   det 

slutgiltiga     valet     har     röstats     fram     av 100 slumpmässigt utvalda  aktiva scoutledare. 

Nomineringskommittén är väldigt nöjda med alla nomineringar och urvalsarbetet     var     verkligen     

inte     lätt. På    Scouternas    Demokratijamboree    i Västerås i slutet av november uppmärksammades 

Scouthjältarna och  fick sina   diplom,   det   blev   en    fantastiskt lyckad    kväll    med    fokus    på    

förebilder. 

Nu  skriver   jag   till   er   med   den   goda nyheten att vi fått en nominering om  en person  som  är  

verksam  i   er   kår.   Ni   får gärna  passa  på  att   uppmärksamma   detta under en årsavslutning eller 

terminsupptakt. 

Nominerad i kategorin Bredare: Kursteamet för E-kursen 

Nominering:    E-kursen är en institution inom patrulledarutbildningen i Sverige, med 60 år på nacken. De senaste åren 

har kursteamet, som traditionellt bestått av representanter från 3 kårer och varit aningens sluten, dels arbetat aktivt för att 

få in kursen i Scouternas folkhögskolas kursutbud, dels bjudit in en mängd olika scoutkårer att skicka sina scouter till 

kursen, något som varit mycket uppskattat och lett till att ännu fler äventyrarscouter har fått möjlighet att mötas oavsett kår 

och geografi. 

Jag   hoppas   att    ni    fortsätter    vara klarare, vassare och bredare i er scoutverksamhet.  

Tillsammans skapar vi världens  bästa  fritid  för  alla   barn   och unga    – stort    tack    för    ert    

engagemang! 

 
 

Scouthälsningar, 
 
 

Katarina    Hedberg 
Scouternas generalsekreterare 


