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1800 scouter i tävling på Gärdet 
 

 
Scoutchefen förrättar prisutdelningen 

 
Stockholms Scoutdistrikt hade på 

torsdagen sin Älghornstävling, den 
största scouttävling, som någonsin ägt 
rum i Sverige. Omkring 1 500 scouter 
från förbundets 12 kårer fördelade på 
64 avdelningar och 222 patruller. 

Det gällde ”närvarotävlan” varvid 
varje avdelning hade att ställa upp med 
största möjliga antal av sina rullförda 
medlemmar, och dessutom tävlades i 
följande grenar: elduppgörning och 
kokning av 1½ liter vatten, livlinekast-
ning, tillverkning av sjukbår, förfärdi-
gad av scoutblusar, kännedom om 
svenska flaggans mått mm, uppmätning 
av höjden på ett träd samt hinderlöp-
ning med scouthinder, syprov, fysiskt 
prov och knopslagning. 

Kontrollen krävde en funktionärs- 
stab av av 300 personer. Man hade att  
 

poängberäkna c:a 4 000 resultat, men 
det hela gick väl i lås, och redan kl 2 
kunde distriktet ställa upp med 
avmarsch till Kungsträdgården där 
prisutdelning och korum ägde rum. Den 
omkrin 700 m långa kolumnen med 
musik och fanor väckte livlig uppmärk-
samhet och ställde med stor precision 
upp på öppen fyrkant. Folkskolornas 
musikkår spelade ”Hör oss Svea”, varpå 
kårchefen kyrkoherde kyrkoherden 
Bokander förrättade korum. Distrikts-
chefen Sten Thiel lämnade meddelande 
om tävlingarnas förlopp och Scoutche-
fen major Lieberath prisutdelningen, 
varvid de 10 bästa avdelningarna erhöll 
pris i form av sköldar  att fästas på 
avdelningsflaggan. Den segrande avdel-
ningen erhöll dessutom en älghornsspets 
för avdelningsflaggstången . 

Pristagare blevo: 
 
1) Stockholms scoutkår, 1 kol. 4 avd 
”älghornsavdelning 294,5 p 
2) Saltsjöbadens scoutkår 2 avd., 286,4 p 
3) Djursholms scoutkår, 2 avd., 282,9 p 
4) Stockholms scoutkår, V kol. 1 avd. 
279, 7 p 
5) Stockholms scoutkår, V kol. 5 avd. 
275, 7 p 
6) Sundbybergs scoutkår, avd 
”Mohikanerna”, 262, 3 p 
7) Stockholms Kyrkliga scoutkår, 
Kungsholms 2 avd., 262,3 p 
8) Stockholms kyrkliga scoutkår, Gustav 
Vasa, 2 avd., 261,7 p 
9) Stockholms scoutkår, IV kol, 1 avd., 
259,2 p 
10) Djursholms scoutkår, 3 avd., 254, 7 p  
 

 
 




