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Verksamhetsberättelse för Kallhälls scoutkår

2012-2013
Styrelsen för Kallhälls scoutkår avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 juli 2012 – 30
juni 2013.

Organisation
av Oskar Birkne

Kallhälls scoutkår är medlem i Birka scoutdistrikt, ingående i Riksorganisationen Scouterna.

Styrelsen

Under året har styrelsen haft nio protokollförda sammanträden. Utöver kårstyrelsen har flera
arbetsgrupper för olika frågor sammanträtt utan att protokoll förts.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Ordförande Oskar Birkne

Vice ordförande Martin Dessel

Sekreterare Ylva Björndal

Kassör Fiffi Skalleberg

Ungdomsrepresentant Kristoffer Östlund

Ledamot Maja Enbom Burreau

Funktionärer

Dessa funktionärsposter har varit tillsatta av kårstämman:

KUL Fiffi Skalleberg

Materielförvaltare Alexander Hellström
Eduardo Ubillos

Basaransvarig Anton Carlson
Jakob Maleus Cederäng

Revisor Berndt Lehnert

Revisorsuppleant Johan Hård

Stugfogde Agne Carlson

Scoutvaru- samt majblommeansvarig Silvana Sartori
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Medlemsregistrerare Oskar Birkne
Martin Dessel

Café Slammertorpsansvarig Karin Våldal

FRIS/kommunkontakt Johan Hård

Valberedning Agne Carlson (sammankallande)
Emma Carlson
Caroline Johansson
Patrik Fineman

Många andra har också på ett förtjänstfullt sätt hjälpt och stöttat kåren.

Avdelningar

Kåren har under året haft fem avdelningar:
Vingsuset Spårarscouter
Vikingarna Upptäckarscouter
Carolinerna Äventyrarscouter
Gummihandskarna Utmanarscouter
Kalorierna Roverscouter1

Medlemmar

Den 30 juni 2013 bestod kåren av 99 medlemmar. Förra året hade kåren 107 medlemmar den 1 juli.

Verksamhet
Under året har en omfattande programverksamhet bedrivits. Samtliga avdelningar utom Kalorierna har
haft regelbundna avdelnings-/patrullmöten cirka en gång per vecka under höst- och vårterminen. Utöver
kvällsmötena har under året flera andra aktiviteter bedrivits. Vikingarna och Carolinerna har under
vårterminen 2013 haft i stort sett alla sina möten tillsammans.

Kårgemensamt

av Oskar Birkne

Inför höstterminen var det en tapper skara ledare och funktionärer som samlades i solskenet utanför
Slammertorp och gjorde ett kalendarium för de kårgemensamma aktiviteterna som är tänkt att hålla
många år framöver.

I början av augusti var det dags för städ- och fixdag, eller Slammer på torpet som vi kallar det. Hela 19
stycken var med och hjälpte till.

I mitten av augusti hölls en kick-off. I år blev det en lite mindre version där vi under en heldag i
Slammertorp spånade idéer på hur vi ska uppfylla vår vision - att bli förstahandsvalet. Vi hann även
försöka hitta lösningar på situationen med ledarbrist och ett fåtal personer som gör väldigt mycket arbete.

1  Avdelningen hette “No Name 1337” fram till 27 mars 2013 då namnet byttes till “Kalorierna”.
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Som vanligt startades höstterminen med brännboll och fika ute vid Slammertorp.

Fem löpare från kåren ställde upp i Bellmanstafetten. De sprang och åt picknick. Själva loppet klarades av
hela 27 minuter snabbare än förra året.

Vi genomförde en rekrytering där vi gick ut i skolorna och visade upp scouting och bjöd in till ett
prova-på-möte med rätt bra uppslutning - dock inte lika bra som året innan.

På distriktsstämman hade vi från Kallhäll skickat tre delegater som deltog under dagen och som fixade
kaffe under dagen.

Kåren deltog som vanligt i St Georgsleken, som i år anordnades av Barkarby-Skälby. Mer om det senare i
verksamhetsberättelsen.

Basaren hölls traditionsenligt den sista söndagen i oktober, detta år i Ulvsättraskolan. Mer om årets basar
finns att läsa senare...

Kårlägerbålet hölls som vanligt i november i Ängsjö, detta år dock på en fredag för att synka med
Vikingarnas och Carolinernas övernattning. En häxa kom på besök och fick oss att sjunga häxsånger och
dricka blodbål, vilket var uppskattat. Dock var det inte så många närvarande utöver Vikingarna och
Carolinerna.

I år var det premiär för Demokratijamboree och Scouternas första gemensamma stämma. Kåren hade en
delegat och en till deltagare som mest gick på lärorika workshops. På stämman beslutades bland annat att
ALLA ledare inom Scouterna ska genomgå “Trygga möten”-utbildning vart tredje år.

Terminen avslutades som vanligt med en julavslutning som i år hölls i Kolarängskolan. Det lektes och
fikades och var allmänt kul.

Vanligtvis hålls ett julmys för ledare, funktionärer och äldre scouter efter terminsavslutningen. I år fick den
dock ställas in pga. brist på anmälningar.

I januari hölls återigen ett Slammer på torpet. Denna gång blev det förstås inomhusjobb eftersom det är
varmare inomhus i januari. Bland annat rensades och sorterades det i köket, kopiatorrummet och skåpet i
stora rummet.

Efter många om och men lyckades kåren till slut få ihop ett lag till Stafettvasan. Det var kul och åkarna
tyckte det vore ännu roligare om fler deltog nästa år.

Vinterlägret, som genomfördes på påsklovet, blev återigen en succé, men mer om det senare…

I år arrangerades en kårgemensam försäljningsstart för majblommorna, då alla barn som ville fick gå ut
samtidigt och sälja majblommor.

St Georgsdagen firades traditionsenligt och det delades ut massor med märken.

Kåren deltog framgångsrikt i Birka Ballt, vilket ni kan läsa mer om senare...
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Kåren deltog återigen i Ängsjölyftet, denna gång under tre vardagar. Elever från skolorna i kommunen
fick komma och prova på scouting. I år samordnades programmet så att alla scoutkårer i Järfälla körde
samma program och använde samma material. Både eleverna och lärarna var nöjda med genomförandet.

Under vårterminen hölls en tävling för att ta fram en ny logga till kåren. Det vinnande bidraget kan ses i
sidhuvudet här och kom från Anton Carlson.

Vårterminen avslutades som vanligt med brännboll och fika för hela kåren. För föräldrarna blev det ett
litet föräldramöte med information om att de kommer behöva hjälpa till mer i kåren. Det delades även ut
förtjänstmärken i brons till Alexander Hellström, Jakob Maleus Cederäng och Oskar Birkne.

På nationaldagen, 6 juni, deltog Kallhälls scoutkår tillsammans med Viksjö och Jakobsberg på
nationaldagsfirandet i Görväln. Besökarna fick prova på scouting på olika sätt, varav det mest
uppskattade var en hinderbana som Viksjöscouterna hade byggt upp i skogen.

Ett par dagar senare var det återigen dags för Slammer på torpet. Denna gång handlade det mycket om
att göra rent fönster, flaggstång och stugväggar men även en del annat hanns med.

För bilder och utförligare beskrivningar av vad som hänt i kåren under året hänvisas det till Chill-bloggen.

Avdelningar

Vingsuset (spårarscouter)

av Jenny Persson

Vi började hösten med att ha 3 gamla scouter. Det kom till 10 nya scouter, tyvärr så slutade 5 st under
läsåret. Så under resten av året hade vi 8 st som kom väldigt regelbundet.

HT-12

Vi hade sjukvård där vi lärde oss om stabilt sidoläge och ABC. Vi hade eldningsmöte där vi pratade om
vad man ska göra om det börjar brinna. Sedan fick barnen testa på att göra upp eld. Vi lärde oss knopar.
5 st övade vi flitigt. Vi var i simhallen och tittade hur pass simkunniga barnen var, samt pratade om
badvett. Vi medverkade på basaren där vi var ansvariga för loppisen.  Vi har haft ett föräldrarmöte.

VT-13

Vi har under terminen haft en övernattning och en hajk. Vi har övat woodcraft, knopar, eldning, chiffer
samt varit i simhallen. Vi deltog i Birkaballt, där vi kom på en 2:a-plats. Vi deltog på vårmarknaden
tillsammans med de andra avdelningarna. Vi hade ett föräldrarmöte. Vi har haft sjukvård.

Vi var med på årets läger Dalacamp 8, Space Camp med 4 st barn.

Ledare:
Joakim Tollsten
Malin Larsson
Jenny Persson

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchilltidningen.blogg.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGT28Fw2CsD--kyEIqvNnVJiGddtQ
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(Johan Wallgert)

Vikingarna (upptäckarscouter)

av Anna Lindström

Först följer här en redogörelse vad Vikingarna gjorde HT 2012 sedan följer en redogörelse för vad både
Carolinerna och Vikingarna gjorde under vårterminen 2013. Ledare för Vikingarna har under året varit
Anna Lindström (avdelningsansvarig), Anneli Löfgren, Eduardo Ubillos, Mikael Lindberg, Cecilia Lehnert
(assisent), Magnus Hård (assistent en del under året) och Olle Collinder (assistent en del under året).

HT 2012

Vikingarna började terminen (efter den traditionella brännbollen med resten av kåren) med att ha ett
paddlingsmöte. Vi hade också ett möte där scouterna fick pröva på hur det var att ha olika
funktionshinder. Vi började också med att introducera terminens tema superhjältar med att de fick göra
en klädstafett där de fick klä ut sig till superhjälte och plåstra om några stackars ledare som gjort sig illa.
De fick också gå runt med papper och penna och rita och beskriva sin egen personliga superhjälte genom
att ta ställning till ett antal frågor de hittade på olika ställen kring Slammertorp. Tyvärr var vi inte särskilt
duktiga att hålla temat hela terminen igenom.

Övriga saker vi gjorde under terminen var: Vi eldade, hade föräldramöte, lärde oss knopar och lärde oss
en del om djur och natur, vi hade ett bakmöte då vi också lärde oss om livsmedelshygien. Vi deltog i
basaren där vi var ansvariga för chokladhjulet. Vi övade på kniv, yxa, såg. Vi hade en
halloweenövernattning i Ängsjö, vi var iväg och simmade för att testa allas simkunskaper och kunna ta
simbeviset. Vi dekorerade pepparkakshus som vi sedan hade ett framgångsrikt pepparkakshuslotteri med
på julmarknaden i Kallhälls centrum. Vi hade vår egen julavslutning på avdelningen och deltog sedan i
kårens julavslutning.

VT 2013

På julavslutningen tog Carolinernas ledare kontakt med ledare från Vikingarna och frågade om vi skulle
kunna slå ihop våra avdelningar. Carolinerna hade haft möten under vårterminen men de hade så få
scouter och när några var borta så kom det kanske bara 2 på ett möte och då tyckte inte scouterna det var
så kul. Vi bestämde att självklart slå ihop våra avdelningar. Eftersom Carolinerna haft mötesdagar på
torsdagar och Vikingarna på måndagar beslöt vi att ha möten varannan måndag och varannan torsdag.

Eftersom vi hade fått höra att det eventuellt skulle finnas mögel i Slammertorp försökte vi ha möten på
andra ställen än i Slammertorp. Vi började terminen med ett pulka-möte i backe vid Berghemskolan. Vi
var vid Stäkets motorbåtssällskaps stuga och gjorde samarbetsövningar utomhus och fick sedan
information om vinterlägret inomhus. I början av terminen var vi vid Ulvsättra loge. Under terminen har
vi övat mycket på kniv, yxa och såg så att scouterna var förberedda på att kunna ta knivbevis eller yx-och
sågbevis. Vi har också eldat mycket under terminen.

Under ett möte simmade vi och övade på livräddning i simhallen för att de skulle kunna ta simbevis. Vi
var till klätterhall och klättrade ett möte. Vi hade en semmeljakt och ett föräldramöte, vi lärde oss om djur
och natur, hade cykelorientering,  Vi var med på kårens gemensamma majblommeförsäljningsdag, vi var



KALLHÄLLS SCOUTKÅR

Box 2078, 176 02 Järfälla, Plusgiro 54 26 90-3, Org. Nr. 813200-5128

med på vårmarknaden, vi deltog i Birkaballt och vi hade en övernattning då vi var till Boda Borg i
Oxelösund och sedan övernattade vi i Trosa scoutkårs stuga. Det var en lyckad övernattning och besöket i
Boda Borg var mycket uppskattat. Där fick scouterna verkligen träna på samarbete, springa av sig och
använda sina hjärnceller.

Vi har också surrat en del och tränat på sjukvård samt lärt oss om överlevnad i skogen. Vi avslutade
terminen med en lyckad dramatiserad paddelhajk. Under terminen fick vi påökning med några scouter
när kompisar och syskon till våra scouter började. Mot slutet av terminen var vi totalt 22 scouter på
Vikingarna/Carolinerna.

Carolinerna (äventyrarscouter)

av Berndt Lehnert

Har under hösten 2012 bestått av 9 scouter med ett snitt av 6 på mötena som har varit torsdagar. Ledare
har varit Maja Enbom Burreau, Agne Carlson, Magnus Olson, Patrik Fineman och Berndt Lehnert.

Verksamheten har varit mycket fokuserad på att få den lilla gruppen att fungera genom att fokusera på
aktiviteter där planering, fundering och samarbete i den lilla gruppen är viktigt. Detta har vi framförallt
gjort genom friluftsteknik där vi har eldat mycket, gjort surrningar, varit på hösthajk, och tillverkat
hajkbrickor. Vi beslöt att inför vårterminen slå samman aktiviteterna med Vikingarna för att få ett litet
större underlag på både scouter och ledare och sedan ha lite differentierade aktiviteter.

Inför vårterminen spenderades en del tid med att scouterna själva skulle vara med och utforma innehållet i
programmet. Klassiska saker som att surra/bygga, elda, orientera var bland önskemålen som blandades
med klättring, simning och Boda Borg. Tillsammans blev avdelningen Vikingarna och Carolinerna ca
15-17 scouter med ett större ledarteam där även Eduardo, Anneli, Anna och Micke ingick. Eldning,
byggen, repslagning, friluftsmatlagning, såga och yxa var ingredienser som alla övades inför den stora
avslutningspaddelhajken ”skeppsbrottet”. Bland mysutflykterna kan nämnas en tur till Oxelösund och
äventyret Boda Borg med följande övernattning i Trosa scoutkårs stuga. Genom bra tryck i aktiviteter och
nöjda scouter har vi faktiskt lyckats öka med några nya scouter som drogs med av kompisarna.

Gummihandskarna (utmanarscouter)

av Robert Johansson

Har inte inkommit med någon verksamhetsberättelse. Robert Johansson har varit ensam ledare för på pappret uppemot 15
scouter. Som mest kanske 8 scouter på mötena.

Kalorierna (roverscouter)

av Patrik Fineman

Har inte inkommit med någon verksamhetsberättelse. Oskar Birkne kan dock berätta att det har ätits planeringslunch,
hafts nyårslunch, fyllts i lokalavdelningsredovisning, hafts glassmöte, vandrats på Fulufjället i oktober (=snö) samt vandrats i
översvämningar mellan Knivsta och Uppsala. Ca 13 roverscouter har det varit under året.

Arbetsgrupper etc.
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Läger

Sommaren 2012 hölls ett läger för spårare och upptäckare ute på Vässarö. Eftersom det var i juli så
inträffade det under verksamhetsåret 2012/2013.

På påsklovet 2013 hölls vinterlägret som ni kan läsa mer om nedan.

Under sommaren 2013 åkte kåren på Space camp, men det lägret var i juli-augusti så det följer i nästa års
verksamhetsberättelse.

Vässarölägret 2012

av Anna Lindström

Vi var 11 upptäckarscouter, 5 spårarscouter, 1 ledarbarn, och 8 ledare som åkte på sommarläger, med
söderhavstema, till Vässarö. Vi var alla bort i 5 dagar (4 nätter).

Scouterna hade innan lägret fått till uppgift att skapa sig en Lavalava (som är en slags sarong) och en Lei
(ett slags halsband gjord av växter  eller andra saker som man hänger om halsen) . Alla hade gjort sina
egna personliga varianter av en Lei vilket var kul att se. Någon hade gjort Lei av filtblommor, en annan av
kottar, en tredje av pärlor och makaroner, en annan hade gjort Lei av pappersblommor som sprayats
med parfym så de luktade som blommor, en annan variant var en Lei av knopar och ännu en variant var
en Lei av noter och flaggor. En Lei är något som man ger till någon annan i present eller välkomstgåva.
Därför fick scouterna så småningom byta sin Lei med en annan scout på lägret.

Dag 1: När vi väntade på båten vid Ellan berättade vi ledare att vi blivit kontaktade av någon som hette
Viller-Valle som hade varit mycket i Söderhavet på många äventyr och busat en hel del. Han ville visa oss
Söderhavet, men han var lite hemlig så han sa inte mer än så. När vi packat båten med all packning såg vi
ledare att det blänkte i viken och bad barnen titt och där låg 3 flaskpost. Barnen blev indelade i 3 patruller
( det var de personerna de senare skulle sova i samma tält som). Patrullerna fick varsin flaskpost.
Flaskposten innehöll ett chiffer. Det fick barnen försöka tyda på båtresan över till Vässarö (och det
lyckades alla med också). I meddelandet stod det att Viller-Valle hade lite olika tävlingar och uppdrag till
scouterna och det gällde för patrullerna att samla så många kulor som möjligt så skulle de få en belöning.
Sedan stod det i meddelandet att mer skulle de få veta senare. När vi kom till Vässarö möttes vi av
traktor som vi lastade all packning på och den skjutsades till vår lägeräng. Där började vi med att sätta
upp tält. Varje patrull fick sätta upp sitt eget tält (med hjälp av ledare). Sedan hade det kommit ett
meddelande från Viller-Valle. Han meddelade att varje patrull skulle få kulor för att de satt upp sina tält
och ville de tjäna fler kulor fanns det mer saker att göra som de kunde tjäna kulor för. Det behövdes
byggas matbord, byggas portal, sätta upp en flaggstång, bygga trefötter för tvättställ, byggas diskställ och
anslagstavla mm och när scouterna var klara med uppgifterna på listan kunde de gärna komma på egna
saker man kunde bygga i lägerbyn värda kulor. Scouterna var jätteduktiga på att bygga och tjänade ihop
många kulor. Vi blev faktiskt i stort sett klara med lägerbygget den dagen. Så snabbt tror jag aldrig vi
tidigare byggt upp en lägerby. Bra jobbat! Efter middagen fick scouterna gå till markan och sedan ( vi
hade också en patrulltävlan i att tillsammans hoppa längst. Patrullen som vann var Vingsuset. De fick då
lägermaskoten till sitt tält) gick vi iväg till bad (det var iskallt i vattnet) och bastu, direkt efter badet gick vi
till ett gemensamt lägerbål för hela Vässarö. Under tiden vi var på ön fanns det en amerikan som gjorde
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en hel del roliga sketcher på lägerbålet och en funktionär från Wales som gjorde en hel del roliga låtar.
Sedan var det hög tid för kvällsfika och godnatt. Första natten var det lite hemlängtan för en del, men alla
kom i säng till slut.

Dag 2: Vi samlades runt flaggstången med Lei och Lavalava på (och självklart scoutskjorta och halsduk)
så hade vi först flagghissning och sedan blev det morgonjympa (eller morgondans) med passande
söderhavsmusik (papaya coconut) så blev det frukost och sen var det dags att fortsätta bygga. Det mesta
var klart, men vi satte också upp stockar i en ring kring en grill så vi kunde sitta därikring. Vi samlade
sedan scouterna för att vi fått ett meddelande från Viller-Valle. Han hade ett uppdrag åt Vikingarna som
krävde att de hade med sig packning för att eventuellt sova en natt borta. Vingsuset fick i uppdrag att
vakta lägret. När Vikingarna packat gick vi bägge avdelningar ned till Fladan för att segla. När det var
klart fick Vikingarna nytt meddelande att de skulle ta sin packning och ta sig till en ö utanför Vässarö. Vi
paddlade dit med två 13-mannakanoter. Det var kul och vi fick öva samarbete och team-work samtidigt.
Väl där bar vi upp våra grejer till ett fast vindskydd och började såga slanor och surra för att sätta fast
vårt bärbara vindskydd. Vi samlade också ved för att starta en eld frö att laga vår middag. Det blev
grillspett och bakad potatis. Vingsuset åt något liknande vid deras grillplats i lägret. Om jag fått höra rätt
fick de leka lite lekar på kvällen innan läggdags. Vikingarna badade efter middagen och sedan blev det lite
mys på klipporna med kvällsfika och sedan var klockan mycket och det var sängdags.

Dag 3: Då kom Vikingarna tillbaka från hajken, Vingsuset hade duschat och tvättat sig på förmiddagen
och varit snälla och startat med lunchen så att den var klar när Vikingarna kom tillbaka. Efter lunch var vi
iväg på  hinderbana. Det patrullerna hade möjlighet att vinna var pengar för att gemensamt kunna handla
något i markan. Patrullerna fick varsitt snöre som de skulle hålla i runt hela banan. En ledare följde med
varje patrull runt hela banan. Det som bedömdes var hur man hjälptes åt, att man sa uppmuntrande saker
till varandra samt att alla höll kvar i repet runt hela banan. Det gick inte på tid. Alla patrullerna var
jätteduktiga och fick alla maxbelöning 33 kr

När patrullerna var klara fick scouterna möjlighet att gå eller springa hinderbanan själv. Efter hinderbanan
var det obligatorisk tvättning som gällde för Vikingarna, de fick välja om de skulle duscha eller bada.
Vingsuset fick även de följa med och bada om de ville. Sedan åt vi middag och scouterna hade möjlighet
att gå till markan och bl a handla för de gemensamma pengar patrullen tjänat ihop. Lite senare på kvällen
samlade vi ihop barnen för lite olika pristävlingar. Patrullen kunde vinna kortlek eller badmadrass. Den
roligaste leken var nog en vattenstafett. Det tävlades även om lägermaskoten. Även denna gång vann
Vingsuset.

Dag 4: Flagghissning och morgondans som vanligt.  På förmiddagen var det foto-orientering som
patrullen vann kulor på beroende på hur många rätt de hade, på eftermiddagen hade vi tre stationer på
vardera en timme som patrullerna fick gå runt på. Det var klättring på klättervägg med två instruktörer,
geo-cache med en instruktör och bad, När scouterna kom tillbaka fick scouterna se ett meddelande från
Viller-Valle som bjöd in till fest. Först var det middag och sen iväg! Nu fick de äntligen träffa Viller-Valle!
Viller-Valle bjöd på söderhavsdrink i en apelsinhalva samt salta pinnar.
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Vi befann oss då ute vid några klippor vid vattnet med härlig utsikt över skärgården. Scouterna fick bada.
Tyvärr var Viller-Valle tvungen att gå men han hade instruerat ledarna vad som skulle hända sen.
Scouterna fick i sina patruller dela en ananas och gröpa ur den. Sedan kunde de fylla den med fruktsallad
som vi ledare förberett i förväg och så kunde man äta fruktsallad. Efter det fick scouterna dansa lite till
Söderhavsmusik och sedan var det dags för patrullerna att försöka öppna en kokosnöt, De fick först
lyssna till: "Far, jag kan inte få upp en kokosnöt..." som inspiration. Efter det var det dags att ta sig till
eldplatsen. Där fick scouterna meddelande om att Viller-Valle ville nu ha tillbaka sina kulor, men han vill
samtidigt belöna scouterna så han har lämnat lite saker som han tänkte att scouterna kunde få buda om
som på en auktion. Scouterna får buda om en sak i taget. De får inte veta hur många saker som finns där
totalt. Auktionen börjar med en liten ask med popcorn som en patrull vinner budgivningen på. sedan
fortsätter det med en hemlig påse som visar sig innehålla chipspåse, auktionen fortsätter med hemliga
innehåll som visar sig innehålla chokladkakor och kex. Slutligen presenteras en tung säck som får höga
bud. En patrull som inte vågat buda på någonting vinner den och den visar sig innehålla endast
kylklampar. Då blir de först lite arga och ledsna men blir desto gladare när de vinner budgivning om att
få sina matsaker diskade av ledarna

(det vann de väldigt billigt. De fick det för endast en kula, ingen bjöd över). Sedan blir de också väldigt
glada när de vinner en gryta med hemligt innehåll och den visar sig vara full med poppat popcorn.
Vingsuset vann budgivning med 20 min massage från ledarna.Tyvärr vann de också budgivning med att
få lov att vara uppe en timme längre än de andra. Vi hade nog hoppats att de äldre skulle vinna den
budgivningen. Två scouter från den patrullen tog dock det kloka beslutet att försöka sova i alla fall. Efter
auktionen satt vi runt elden och sjöng sånger som passade på Söderhavstemat och sen grillade vi korv och
marshmallows innan det var dags att gå tillbaka till lägret och sova.

Dag  5: Väckning kl 07.00. Påminnelse om att den egna packningen skulle vara färdigpackad till kl 09.
Flagghissning och morgondans som vanligt kl 08. Vi bytte också Lei med varandra. Efter frukosten tyckte
patrullen som, på auktionen, vunnit att slippa diska att det var väldigt roligt se ledarna diska deras
matsaker, Alla hann inte riktigt bli klara med packningen till kl 09, men vi tog i alla fall med oss alla scouter
som ville på trapperspår. En del av våra äldsta Vikingar ville inte gå trapperspår (de har gått det så många
gånger innan). De valde att hjälpa oss riva lägret och packa ihop den gemensamma packningen samt
hjälpa till med att starta lunchen. Efter lunch märkte vi att vi låg rätt bra till med rivning och packning och
tyckte att några ledare kunde göra det sista så kunde scouterna få göra något kul. Vi gick iväg med
scouterna till samarbetsgläntan där patrullerna hann med att testa tre stationer innan vi var tvungna gå
tillbaka för en sista flagghalning och märkesceremoni. Vi fick packningen skjutsad av traktor igen. När vi
åkte båten från Vässarö sjöng vi  Vässarö-sången och Vingsuset som vunnit massage av ledare på
auktionen kvällen innan blev masserade under båtturen.

Scouterna har varit jätteduktiga på lägret. Det har inte varit några större konflikter och inte så mycket gnäll.
Både ledare och scouter verkar ha trivts på lägret. Alla patruller har fått turas om att ha kökstjänst och det
har varit mycket populärt.  Det har visserligen varit mindre populärt med att diska kökets disk efteråt men
alla har gjort det. Sen har vi haft otrolig tur med vädret, det har varit strålande solsken varje dag. Det enda
vi kunnat vara utan var alla mygg samt måsarna som kom till lägret och sket ned samt försökte äta vår
mat.
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Vinterlägret 2013

av Caroline Johansson

Detta år byggde vi vidare på förra årets vinterläger i Lofsdalen. Vinterlägret bygger delvis på den tidigare
fjällkursen men fokus ligger på att få in mer lägerkänsla och att inte längre vara någon officiell kurs.
Förhoppningen är att denna typ av läger ska bli årligt återkommande i Kallhälls scoutkår.

Planeringsarbetet har pågått sedan hösten 2012 och har letts utav lägerchef Caroline Johansson tillsammans
med vice lägerchef Oskar Birkne och övriga lägerkommittén, Johan Hård och Jakob Maleus Cederäng.
Mycket av det arbetet som gjordes till förra årets vinterläger har utgjort grunden för årets planering, där
mycket material har kunnat återanvändas och omarbetas. Vi har under dessa två år som Vinterlägret
funnits arbetat upp en dokumentbas, med bl.a. utrustningslistor, matplaneringar, aktivitetsplaneringar, olika
formulär, budgetar mm. Detta har varit mycket värdefullt och har underlättat årets planering. Stämningen
i gruppen har varit väldigt bra vilket säkerligen bidragit till att göra ett bra läger.

Lägret hade 23 deltagare i blandade åldrar och med vitt skilda förkunskaper. Många tyckte att det var kul
just att lägret blev en bra chans att träffas utöver avdelningsgränserna och lära känna scouter från de andra
åldersgrupperna.

I år hade vi något fler ledare än föregående år. Årets ledare/hjälpledare var Caroline Johansson, Oskar
Birkne, Jakob Maleus Cederäng, Anneli Löfgren, Anton Carlson, Kristoffer Östlund, Stefan Ekberg och
Patrik Fineman.

Innan lägret hölls två förträffar i Slammertorp då lägerkomittén informerade om lägret och dess
aktiviteter, gick igenom utrustning och säkerhet på fjället samt svarade på frågor.

Vi bodde, liksom förra året, i Lilla Lägergården i Lofsdalen som erbjöd precis vad vi ville ha - en stuga
anpassad för större sällskap, med bl.a. en restaurangdiskmaskin som gjorde att disken gick smidigt. Stugan
har stora gemensamma utrymmen där alla har möjlighet att umgås tillsammans.

Varje dag erbjöds ett flertal olika aktiviteter. De tre första dagarna uppmuntrade vi alla att gå på tur på
skidor på fjället medan resten av dagarna var mer öppna. Olika långa turer med olika svårighetsgrad
erbjöds men vi försökte ha samma mål, som t.ex. lunch i grillkåtan. Detta bidrog till en bra
sammanhållning i gruppen. Exempel på aktiviteter som vi hade under veckan var brännboll med skidor
uppe på fjället, grillning i både grillkåtan och skidbacken, lavinövningar med sonder, skidskola, lekar på
fjället, utförsåkning, vesseltur och tältövernattning. Under veckan hade vi mycket tur med vädret, solsken
och några få minusgrader. Snötillgångarna var dessutom bättre än förra året.

Vi valde att sänka lägeravgiften till 2000kr (jämfört med 2200 föregående år). Detta gjorde t.ex. att
bowling och restaurangbesök inte fick utrymme i budgeten. Trots detta så gjorde den sänkta avgiften i
samband med ökade kostnader för stuga (vi hade ett rum extra) och spårkort (som var gratis förra året
pga. snöbrist) att det blev betydligt svårare att hålla budgeten och ändå genomföra ett riktigt bra läger. Vi
landade till slut på en vinst på ca 4%, vilket styrelsen godkände trots att läger officiellt ska gå 10% i vinst
för att täcka för slitage av materiel och dylikt.

Vi gjorde efter lägret två utvärderingar. En gjordes direkt i samband med hemfärden i vardera bil och
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den andra skickades sedan ut digitalt i form av ett Google-dokument. Överlag var resultatet väldigt
positivt och alla verkade mycket nöjda med veckan. Resultatet av utvärderingen visade att de flesta tyckte
att lägret var bra och hade en mycket trevlig stämning. Helheten var bra liksom variationen i aktiviteterna.
Många var positiva till att vi i år hade fler gemensamma aktiviteter såsom brännboll och grillningar samt
även fler rejälare luncher med grillning istället för smörgås och soppa. Vi bakade dessutom eget bröd och
energikakor vilket uppskattades av de flesta och även var en bra kvällsaktivitet. Sista dagen med finmiddag
och lekar var en bra avslutning. Förbättringsförslag som kom upp var bl.a. att ha en lite längre tur med
längdskidor för de mer erfarna, åka mer skidor uppe på kalfjället, hålla mattiderna bättre, fler tältturer
med olika svårighetsgrad samt fler planerade kvällsaktiviteter. Många hade också velat spela bowling och
äta på restaurang som vi gjorde föregående år men inte i år. I årets budget fanns inte utrymme för detta
eftersom vi sänkte deltagaravgiften, men en diskussion om deltagaravgiften bör göras till nästa år.

Avslutningsvis är Kallhälls scoutkårs Vinterlägret ett läger som vi i lägerledningen är nöjda och stolta över.
Lägret är fortfarande ganska nytt och har fortfarande stor utvecklingspotential. Det är ett läger som hittills
har lockat både fjällrävar och scouter som inte haft någon tidigare erfarenhet av fjäll och skidåkning, vilket
är kul. Tanken har varit att Vinterlägret ska vara ett läger för alla, oavsett tidigare erfarenhet.

Stugan

av Agne Carlson

Vi har haft 10 uthyrningar under verksamhetsåret. Robban har satt dit brandvarnare. Oskar plus Alex har
satt dit nya element och ett kassaskåp. Agne har haft två möten med kommunen angående Slammertorp
och nu finns Slammertorp dokumenterat hos kommunen. Jan Thelenius ifrån kommunen har lagt undan
100 000 kronor till Slammertorps tak. Nästa sommar har Thelenius lovat att personer ifrån fas 3 skall
måla om slammertorp och laga taket. Agne och Eduardo har satt ihop toatanksröret så att slambilen kan
tömma tanken igen. Soptunnorna har blivit tömda fyra gånger under verksamhetsåret.

Materiel

av Alexander Hellström

Under det gångna året så har inga stora nyanskaffningar av material skett. Det inköp som har gjorts har
gällt förbrukningsartiklar.

På underhållssidan så har det lagats en del tält och kompletterats stormkök. Några yxor har skaftats om
och några sågblad har bytts ut.

Tidigare införskaffade lager av div reservdelar har börjat att tunnas ut. Detta gäller för lyktor, yxor, sågar,
tält, kanoter och stormkök.

Några nya tältlådor till Gilwelltälten har börjat att byggas och planeras att bli klara under hösten/vintern
på nästa verksamhetsår.

Inga skador på materialet har rapporterats in under verksamhetsåret.

Tävlingar
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av Maja Enbom Burreau

St Georgsleken

I början av oktober 2012 samlades scoutkårerna i västra kretsen för att delta i den årliga tävlingen St
Georgsleken. I år var det Barkarby-Skälby som var ansvariga för att hålla i tävlingen så vi samlades vid
deras scoutstuga Vårdkasen. Kallhälls kontroll var hinderbana och alla avdelningar byggde olika svåra
hinderbanor för respektive åldersgrupp.  Upptäckarpatrullen kom på en andra plats och de andra
patrullerna kämpade även de på bra i tävlingen.

Birka Ballt

Birka Ballt 2013 gick av stapeln vid Rosersbergs Slott. Kallhälls kontroll, som vi höll tillsammans med
Solna Sjö, gick ut på att scouterna skulle skjuta iväg en PET-flaska med hjälp av en cykelpump och träffa
en måltavla med olika poängcirklar. Spårarscouterna kom på en beundransvärd andraplats och
Upptäckar- och Äventyrarscouterna kämpade på mycket bra de med, men lyckades inte riktigt ta sig upp
på medaljplats.

Utbildning

av Fiffi Skalleberg

Kursaktiviteten i kåren har under året tyvärr inte varit så hög.

Jag har vid ett par tillfällen under hösten (bl.a. till kårstämman samt extra ekonomistämman) haft med
information om ffa grundkurser för ledare och assistenter, dock har närvaron varit låg på dessa möten
och intresset ganska ljummet.

Vi har under året haft 4 unga scoutledare anmälda till Ledarutbildning Scout tredelad.

Av dessa har tre stycken fullföljt, Maja Enbom Burreau, Joakim Tollsten och Malin Larsson.

Dessvärre har Johan Wallgert endast deltagit i första delen av tre.

Scoutvaror

av Silvana Sartori

Scoutvaror som skjortor köps nu in direkt av föräldrarna till barnen. Under basaren såldes julvaror för
3.065 kronor.

Majblommeförsäljning

av Silvana Sartori

20 barn sålde majblommor för totalt 29.070 kronor varav 10% går till kåren.

Basar

av Jakob Maleus Cederäng

Basaren 2012 var ett någorlunda annorlunda år från vad basaren har varit tidigare. Nya ansvariga, Jakob
Maleus Cederäng och Anton Carlson, och nygammal lokal, Ulvsättraskolan. Något som också var nytt för
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2012 var att varje avdelning skulle vara ansvariga för en varsin station, vilket kom ut till alla avdelningar i
god tid. Även om ytterst få avdelningar fick plocka ihop sin station ”panikartat” så hjälpte alla varandra
och allt blev som sagt väldigt lyckat - 15 000kr i ren vinst! Då hade vi ändå bara öppet under två timmar.
När vi nästan var klara mumsade vi i oss resterande fikat som blev kvar, utvärderade basaren, lämnade
Ulvsättraskolan för detta år och blev förväntansfulla inför nästa år!!!

Café Slammertorp

av Cafétanterna

Under säsongen 12/13 har Slammertorp varit öppet som café för allmänheten nio gånger, andra
söndagen i månaden september till maj. Menyn har varit densamma varje gång, med fyra möjliga val -
toast, kladdkaka, bullfat och förstås våfflor! Allt är hembakt. Vi är minst tre personal varje gång. Caféet är
uppskattat av våra besökare men, mycket beroende på väder, olika välbesökt. Denna säsong var tyvärr
inkomsterna lägre än förra året.

FRIS

av Johan Hård

Scoutkåren har, via sin av kårstämman utsedde representant Johan Hård, under verksamhetsåret deltagit i
samrådsgruppens för friområdenas administration och vård – FRIS – arbete inom Järfälla kommun.
Under verksamhetsåret har tre möten genomförts, två under hösten 2012, varav det ena var extrainsatt,
och ett under våren 2013.
Det extrainsatta mötet hösten 2012 fokuserade framförallt arbetet med Järfälla kommuns översiktsplan,
och hur naturområdena kan komma att påverkas av framtida bebyggelse, infrastruktursatsningar etc.
De ordinarie mötena har i vanlig ordning omfattat ärenden av naturvårds-, plan- och byggkaraktär. Inget
som direkt berört scoutkårens verksamhet har varit föremål för diskussion vid mötena.
Scoutkåren har fortsatt att argumentera för någon form av kommunalt toalettarrangemang i anslutning till
Slammertorp. Liknande lösningar, som kommunen sköter, finns på andra platser, bland annat på
Järvafältet. Dock ligger kommunens huvudfokus för åtgärder för närvarande mer just på Järvafältet samt
områdena kring Sandvik och Görväln, varför det känns mindre troligt att någon sådan lösning för
Slammertorp skulle bli aktuell den närmaste tiden.

Ekonomi

Hur ekonomin utvecklats framgår av resultat- och balansräkning. Basar, Café Slammertorp, majblommor
och annan försäljning har i likhet med föregående år utgjort viktiga och välkomna bidrag till ekonomin.

Tack!
Kårstyrelsen ber att få framföra sitt stora tack och uppskattning för allt arbete som nedlagts av kårens
ledare och funktionärer samt för all hjälp och stöd från andra.

Kallhäll, september 2013
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_____________________ _______________________________

Oskar Birkne, kårordförande Martin Dessel, vice kårordförande


