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Styrelsen för Knivsta scoutkår av Svenska Scoutförbundet får 
härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004 
(kalenderår). 

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 10 möten. Styrelsen har bestått av: 
 
Thomas Carlsson ordförande 
Martin Björkman vice ordförande 
Mats Westerborn kassör 
Cecilia Wahlberg sekreterare 
Rutger Eriksson inköp och scoutvaror 
Mattias Eriksson ledamot 
Anette Ramsell ledamot 
Tina Öberg ledamot 
Sofie Gröndahl ledamot 
Jesper Björkman ledamot 
Pär Thunfors seniorscoutsrepresentant 
 
Suppleanter 
Alexander v. Loosdrecht 
Johan Höglund 
Anders Engström 
 
Firmatecknare har varit Mats Westerborn och Thomas Carlsson var för sig.  
Revisor har varit Göran Stridbeck och suppleant har varit Birger Eriksson 
Valberedning för 2005 har varit Henrik Svensson och Helena v. Loosdrecht. 

Medlemmar 
Vid årsskiftet 2004/2005 hade kåren 150 medlemmar, vilket är en minskning med 1 medlem 
det senaste året. Kåren har haft följande avdelningar och medlemsfördelning: 
 
Avd Bäver Minior Junior Patrull Senior Rover Ledare Totalt 
Vår 18 40 24 25 17 2 27 153 
Höst 15 33 22 27 24 2  27 150 
 
Fördelningen mellan pojkar och flickor såg ut så här vid årsskiftet 2004/2005 
 
Ungdomarna: 
Avd Bäver Minior Junior Patrull Senior Totalt 
Flickor 9 18 11 13 10 61 (50%) 
Pojkar 6 15 11 14 14 60 (50%) 
 
Rover och ledare: 
 Rover Ledare Totalt 
Flickor 1 8 9 (31%) 
Pojkar 1 19 20 (69%) 
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Kårsamlingar 
Kårstämman 2004 hölls den 14/3 i Lippinge. 
 
S:t George firades traditionsenligt i Birgittakyrkan med märkesutdelning.  
 
Kåren har sålt Majblommor och tänt brasan på Valborg. Seniorerna ansvarade för Knivsta 
Marknad som blev lyckat.  
 
Kårhajken fick vikingatema och i samband med det så bjöd seniorerna på grillfest.  
Kåren har även haft ”scoutis”  andra veckan på sommarlovet som vi brukar med god 
uppslutning och bra hjälp av några seniorer. 
 
Sommarlägret ägde rum en vecka på Gotland med stor uppslutning av både scouter och 
föräldrar. Väldigt lyckat och även det med Vikingatema.  
 
I september så arrangerade kåren Hösthornet för hela distriktet. Alla var nöjda med 
arrangemanget där ca 80 scouter deltog. I samband med den hajken så bjöds det på disco. Ca 
25 stycken kom och dansade loss! 
 
Kåren arrangerade även Distriktsstämman den 10/10 i servicehuset.  
 
22-23/10 bjöd Mattias Eriksson in till Grundkurs på Kårplan för våra nya ledare som ett steg i 
hans TG-projekt. Tyvärr kom det bara en deltagare.  
 
Kill & tjejhajken i november fick tema rymden och fungerade bra.  
 
Den 12/12 avslutades år 2004 med en julfest. Tomten kom och delade ut paket och det 
dansades runt granen.  
 
Avdelningarnas verksamhet berättas separat. 
 
Styrelsen tackar alla som har hjälpt till att driva kåren framåt under året och ser fram emot ett 
gott samarbete även nästa år! 
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Avdelningarnas verksamhetsberättelser 

Bäverscouterna 

VT-04. 
Bäverscouterna startade upp söndagen den 1/2 med att bygga fågelholkar. Materialet var 
tillkapat i förväg. Föräldrar och Bävrar spikade ihop holkarna tillsammans. De målades med 
Järnvitriol blandat med silverbets. Bäverscouterna har under terminen delats upp i mindre 
grupper - patruller om 4-5 stycken scouter med en ledare eller förälder per patrull. 
Verksamheten bedrevs till största delen utomhus med några inneträffar. 
Övriga tisdagar sysslade vi med hantverk, knopar, eldvett, lyktan, lekar, djur och natur. 
Söndagen den 21/3 med mulet väder hade vi familjedag med naturspår. Vi gick från 
parkeringen vid Ekeby Gård till Lunsentorpet och avslutade dagen med korvgrillning. 
17-18/4 var det dags för Hajk i Lippinge med dagsutflykt till Pinglaström. Härligt vårväder 
med sol och värme, vi tittade på bajs och djurspår. 23/4 firades S:t George i Knivsta Kyrka 
med märkesutdelning, sång, musik och fika. Sista april tände Knivsta Scoutkår traditions 
enligt kasen vid Särsta badet. 2 och 9 maj var det dags för den hemliga utflykten. Vi paddlade 
kanot och tittade på en bäverhydda. Vi hade turen att få se bäver båda gångerna. 
 
Torsdagen den 20/5 hade vi familjedag i Pilsbo. Vi fiskade, paddlade kajak eller kanot samt 
grillade korv. En jättetrevlig maj kväll tillsammans med scouter, syskon och föräldrar som 
avslutades vid åtta tiden på kvällen. Tisdagen 25/5 var det dags för terminsavslutning med 
lägerbål, sånger och lägerbålsrop. Lägerbålet avslutades med kvällens ord och visan Vem kan 
segla för utan vind. 
 
Under terminen har vi haft tolv tisdagsträffar kl.18:15 – 19:15. 
Två söndagsträffar kl. 10:00 – 14:00 och en torsdagsträff 20/5. 17:00-20:00. 
En hajk 17-18/4. 
Antal bäverscouter 23 stycken, samt scoutföräldrar som deltagit på avdelningsmötena. 
 
Ansvarig ledare: Per Mattsson. 

HT-04. 
Terminsstarten för bäverscouterna började tisdag den 14/9 med upprop och knopstafett. 
I år byggde Bäverscouterna en Tipi till Bäverhydda. Bävrarna fick även prova på att lägga  
Indianspår med pinnar. Söndagen den 3/10 var det dags för familjedag med naturspår med 
start vid Ängby Park. Därifrån gick vi till scoutstugan i Lippinge med hjälp av utlagda spår, 
kontroller och karta. Bäver pyssel under terminen var knoprep, bäversvans (namnskylt), Kåsa 
med läderrem, karbinhake och sölja. Andra aktiviteter under hösten var eldvett, pinnbröd, 
ljusspår, reflexspår med diskussionsfrågor. Åter familjedag söndag den 24/10 i Lippinge med 
hinderbana, kontroller med scoutfrågor. Söndagen avslutades med korvgrillning. Avslutning 
den 7/12 med lyktor som spår till Lägerbålet. Lägerbålsrop, roliga historier, sketcher och 
sånger. Lägerbålet avslutades med kvällens ord och den Åländska visan, Vem kan segla för 
utan vind. 
 
Under terminen har vi haft nio tisdagsträffar kl. 18:15 – 19:15. 
Två söndagsträffar kl. 10:00 – 13:30. 
Antal bäverscouter 17 st, samt scoutföräldrar som deltagit på avdelningsmötena. 
 
Ansvariga ledare: Per Mattsson och Cathrine Håkonsen-Lindgren. 
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Minioravdelningarna (!!) 

Tisdagsminiorer VT 2004 
Under våren har miniorerna haft ca 12 träffar. Utöver det har varit trevliga aktiviteter som 
kårstämman, St:Georg, Kårhajken, valborgsfirandet och sommarlägret på Gotland. 
Under tisdagsmötena  skedde följande:  

? Eld och snö.dvs eldvett. 
? Isvett och skridskor-korvgrillning 
? Baktisdag, skattjakt, lilla knivbeviset  
? Baktisdag, skattjakt, lilla knivbeviset  
? Mörkerkultur 
? Naturruta,eldning, grillade marsmallows 
? Getingmöte 
? Miniatyrtrimning 
? Discotisdag 
? Hajkförberedelser och lyktvård 
? Fågelskådning vid Dalkärret-Hammarskog 
? Avslutning 

De ledare som lett gruppen denna termin har varit :Anders Engström, Jakob Engsner, Lasse 
Idmark, Anette Ramsell, Maria Schelin. Vi tackar dem för det fina arbete de lagt ner med 
gruppen och vi som sedan tog över till höstterminen var: Lotta Monthan, Tommy Ahlborg , 
Anna Nilsson Göransdotter. 

Tisdagsminiorer HT 2004 
Gemensam start en söndag med onsdagsminiorerna, föräldrainformation och korvgrillning 

? Eldvett, vi lär oss hur man gör upp en eld bla. 
? Simning 200 m +lek i badet  Hälsohuset. Mycket simkunniga miniorer!  
? Paddling vid Särsta! Jättetrevligt! 
? Kanotvård, uppfräschning av med åren  illa åtgångna paddlar bla. 
? Reflexövning i Elljusspåret. Några patrullscouter var där och hjälpte till också. 
? Patrullbildning/ patrullflaggor - nya och gamla patruller startar… 
? Packpåsar/hantverk 
? Patrullernas ”egna förslag”. 
? Julfika, hajkupplavelser, pepparkaksdekorationer 

Förutom dessa träffar har våra miniorer också deltagit i de gemensamma aktiviteterna, 
kårdisco, lägeråterträffen Gotland…,kill och tjejhajken, luciaträning, julförsäljning vid ICA 
Kniven samt julfesten! 
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Onsdagsminiorerna VT 2004 
Inför 2004 kom Martin B med idén att starta en ny grupp med miniorer då det var ett stort 
intresse från ”nya” Alsikeområdet. Det började med ett infomöte för intresserade och när man 
såg att intresset var stort startades onsdagsminiorerna. 
 
Martin och Jesper fick hjälp av ett par föräldrar och så drog verksamheten igång.  Vi inriktade 
oss på att alla skulle tycka att det var kul och spännande med scouting. Det blev en hel del 
saker som vi gjorde på vårterminen t ex surrning, förberedelser inför miniatyret, S:t Georg, 
fackelträning inför valborg, tändning av valborgsbrasan.  
 
Vi han även med att ha en kårhajk tillsamman med tisdagsminiorerna.  Temat var vikingar då 
det var en vikingahajk (spår finns kvar i form av ett drakhuvud och ett par runstenar). 
 
Vårterminen avslutades med en uppskattad tårttävling! 
 
Under sommaren deltog några miniorer på sommarlägret på Gotland. 

Onsdagsminiorerna HT 2004 
Vi startade upp höstterminen tillsammans med tisdagsgruppen med en korvgrillning och info 
till föräldrar. Vi bygger vidare på scouternas kunskaper om att göra upp en eld. Vi har 
genomfört en paddling vid Särstabadet och en 200m simkontroll i badhuset innan dess. 
Kanotvård var ju en given punkt efter paddlingen då vi lackade paddlar mm. Vi deltog även 
på höstens älgjakt, tyvärr utan framgång för jägarna………. 
 
Patrullerna (Vargarna, Ugglorna samt Svalorna) såg över och ”ärvde” patrullflaggor som även 
kompletterades med en egen touche. En stor självklarhet var ju förståss lägeråterträffen från 
Gotland som var uppskattad, då såg ju de som inte var med vad de missade. 
Det blev även en kill / tjejhajk under hösten som genomfördes tillsammans med 
tisdagsgruppen. 
 
Vi avslutade terminen med luciaträning och en avslutande julfest med lussetåg!! 
 
 
Vid pennan Niklas Brodin 
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Junioravdelningen 

Vårterminen 2004 

Ledare 
Curt Almqvist, Petra Bergkvist, Mats Gustavsson, Johan Lund, Lotta Monthan, Henrik 
Svensson och Mats Westerborn. 
 
Juniorscouterna var 24 st. 

26 jan: Upptaktsmöte: 
Vi planerade vårens aktiviteter. Siktet ställdes in på en rejäl Kanothajk senare i vår. 

2 feb: Patrullmöte hemma-hos: 
Patrullerna träffades var för sig hemma hos en ledare och gjorde en tidning om vilka de var 
och vad de vill göra i scouterna. 

6 – 7 feb: Spelhajk 
Vi övernattade i Lagga Hembygdsgård och spelade sällskapsspel halva natten. 

9 feb: En moské va e de? 
Vi åkte in till Uppsala och tog reda på vad en moské är och vad man gör där. 

23 feb: Tema Brand I 
Vi besökte Knivsta Brandkår och fick se på film, provsitta brandbilar opch prova att släcka 
eld med olika sorters släckare. 

23 feb: Tema Brand II 
Vi brandsäkrade Lippinge genom att montera brandvarnare och brandsläckare. Ett godkänt 
prov i brandkunskap gav eldmärket. Semlor åt vi också. 

6-7 mars: 08-hajk 
Kanske den mest civiliserade hajken hittills. Vi topg tåget till Stockholm och utforskade både 
City och Gamla Stan i patruller. Matsäckslunch på Kulturhuset. Efter Gamla Stan tog vi 
tunnelbana till Cosmonova och såg på film. Sen fick vi vandra genom Lilljansskogen in till 
stan igen. På KTHs område lagade vi mat (tunnbrödsrulle) på gasolkök och sedan var det 
vandring igen till övernattningsplatsen, som visade sig vara gymnastiksalen på Försvarsstaben 
vid Valhallavägen. Här var det fullt ös med olika sporter och lekar fram till sena natten och 
efter några timmars sömn (och lite illamående efter för mycket chips och godis) avtågade vi 
till MacDonalds vid Fältöversten för MacFrukost. Sedan var det bara att ta tåget hem och 
smälta alla intryck. 

8 mars: Vad hände på hajken 
Vi tittade på bilder och tråkade de som missat 08-hajken. 

15 mars Hälsohuset eller Lippinge: 
I hälsohusets bassäng provade vi livräddning med deras stora docka samt hade en klädsim-
staffet. Klarade man detta fick man ett livräddarmärke. Dessutom chans att ta simmärkete 
(200 meter). Bad och bastu förstås. I Lippinge var det hantverk. 

22 mars Lippinge eller Hälsohuset 
Samma sak fast tvärtom. 
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29 mars: Elljusspårsorientering 
Vi gjorde en punktorientering ett varv runt elljusspåret. Vi varje kontroll skulle patrullen visa 
på kartan var man var. Dessutom fick de extrauppgifter (stega avstånd, memorera ord…). Allt 
belönades med godis och chips efter prestation. Det var ganska kallt. 

19 april: Teatermåndag.  
Patrullerna fick göra små teaterstycken om olika punkter i scoutlagen, att framföra på St 
Georg.  

23 april: S:t George.  
Hela kåren. Vi fick höra om S:t Göran och draken, spelade vår scoutlagsteater och fick våra 
märken.  

24 april: Majblommor.  
Vi åkte in till Uppsala och sålde majblommor. Det gick si-sådär i år.  

25 april: Upptäcktsresan  
I år gick tävlingen i Stadsskogen med Karlsro som arrangör. 

26 april: Möte med SMU-scouter.  
Vi bjöd in Knivstas SMU-scouter till ett möte i Lippinge, som handlade om exotiska frukter 
och hur man kan plantera t.ex. Avocadokärnor. 

30 april: Valborg 
Traditionsenligt fackeltågade vi med övriga avdelningar från Thunmanstatyn till Särstabadet. 
Där tände vi brasan som brann bra! 

3 maj: Inget huggande 
Vi skulle tagit yxbevis i skogen vid Bergendal, men eftersom det var iskallt och hällregnade 
tyckte vi det hade blivit för farligt, så vi åkte till Lippinge och lagade friluftsmat i stället. Det 
var också kallt, men maten värmde gott. 

10 maj: Yxbevis 
Nu var vädret bättre, så vi högg och sågade i Bergendal allt vad vi orkade. 

15 – 16 maj: Kårhajk 
Juniorerna deltog i årets kårhajk i Lippinge. Temat för året var Vikingahajk! 

17 maj: Hajkplanering 
Vi planerade mat och packning för Paddelhajken. 

20 – 22 maj: Paddelhajk 
En rejäl hajk med två övernattningar i kårens nyinköpta patrulltält. Paddelhajken, fyllde 6 
kanoter, en kajak och en liten motorbåt, gick av stapeln i Färnebofjärdens nationalpark, nedre 
delen av dalälven, utanför Gysinge. Eftersom det blåste kuling vid starten vände vi den 
planerade färdvägen bak-och-fram och fick medvind och lä av fastlandet. Båda nätterna sov vi 
på små öar – jättemysigt. Vi slapp regn och de berömda Tärnsjö-myggorna lyste också med 
sin frånvaro. Det enda intermezzot var när Mats och Mats satte följebåten stadigt på grund 
mitt på fjärden. Det enda plurrandet var helt frivilligt vid badstranden den sista kvällen. Fast 
vattnet var rätt vår-kallt. Alla juniorerna som var med var andra-åringar så det var en värdig 
avslutning och det är med både stolthet och vemod vi släpper detta härliga gäng till 
patrullscouterna.  

24 maj: Avslutning 
Materialvård efter hajken, fika och bildvisning. Och slut på ett härligt scoutår. 
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Sommarläger. 
Tio juniorscouter var med på kårens läger på Gotland. Fårö-tur, Medeltidsmarknad i Visby, 
lammgrillning, Gutelekar, bad i kalkbrott och i havet var några av programpunkterna. 

Höstterminen 2004 

Ledare: 
Thomas Carlsson, Anette Ramsell, Henrik Svensson och Mats Westerborn. 
 
En grupp på 22 st juniorscouter, nästan alla är förstaårs-juniorer. 

20 sept: Upptakt 
Sedvanlig övning i pseudodemokrati där det är spännande att se om scouternas önskemål 
stämmer rimligt väl med vad ledarna tänkt sig. 
 

24 sept: Kårdisko 
Juniorerna var med och värmde dansgolvet på det kårdisko som Seniorscouterna ordnade. 

27 sept: Knivmåndag 
Dags att ta Knivbevis. 

4 okt: Chiffer-måndag 
De flesta kunde scoutchiffret sedan miniorerna, men inte alla. Och alla had nytta av av få 
träna. 

11 okt: Eld 
Eldning i små grupper och först att bränna av snöret vann pris. Nyttigt. 

16 okt: ”Älgjakt”  
Älgarna vann i år! Vi fick nöja oss med massor av frisk luft och några grillade korvar. 

18 okt: Tårtbakning 
Först måste patrullerna tjäna Balubas på att olika (samarbets-)aktiviteter. Sedan fick de köpa 
tårtbottnar, grädde, marsankräm och massor av tårtpynt för sina Balubas och försöka baka den 
finaste och godaste tårtan. Mums! 

23-24 okt: Överraskningshajk 
Första hajken för detta nya juniorscoutgäng visade sig gå till en scoutstuga i Bålsta. Först fick 
de åka bil, men sista halvmilen fick de gå till fots. Väl framme fanns det mycket att utforska 
och hajkbomben till middag smakade utmärkt. Under hot om supertidig väckning kördes de i 
säng, under vissa protester, redan kl nio. Överraskningen kom fem minuter senare när ljuset 
tändes igen och det blev pyjamasparty med popcorn och filmvisning. Och Giftasleken i flera 
timmar! Efter gröt till frukost åkte vi hem.  

25 okt: Spökmåndag 
Juniorscouterna hade beställt Spöktåg så här inför Alla Helgona helgen och det nya 
seniorlaget ”Di Smaa” levererade så att ingen kan ha sovit gott efter denna tur i 
Lippingeskogen. 

8 nov: Knopar 
Dags att öva och kanske erövra knopmärket: dubbelt halvslag, råband, skotstek och pålstek. 
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13 - 14 okt: Killhajk 

20 - 21 okt: Tjejhajk 
Kårens hajkfixare gjorde en likadan hajk för killarna som för tjejerna. Det handlade om 
rymden med kraschade rymdskepp i Knivstatrakten och StarWars på storduk på kvällen. 

15 nov: Sjukvård 
Enligt beprövat koncept turades patrullerna om att spela läskiga olycksscener och undsätta 
varandra. Stort engagemang och grundbegreppen om 112 och ABC övades in.  

22 nov: Hantverk 
Vi knåpade på makramébälten till våra knivar. 

29 nov: Pepparkakebak 
Pepparkakorna måste garneras med scouttema och scouterna visade prov på stor artistisk 
talang. Gott var det också. 

6 dec: Avslutningsmöte 
Avslutning med mycket lekar. 

12 dec: Julfest 
Trevligt som alltid. Luciatåg, fika och lotter. Dans och lekar kring granen drog många scouter. 
 
Och så sålde vi julsaker i på byn för massor av pengar. 
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Seniorlagen!!! 

Di Smaa hösten 2004 
Under hösten 2004 har vi haft 18 möten.  
Under hösthornet i september var några i laget funktionärer och en deltog i själva tävlingen.  
Mattias representerade Di Smaa på Distriktstinget i Uppsala i slutet på september.  
Vi har också börjat bygga en Laglåda som blir klar under våren som vi ska ha våra lagsaker i.  
Vi har även haft en JOTA hajk med Martin där vi även lagade primitivmat.  
I oktober så planerade vi och genomförde ett spökspår för juniorerna som blev väldigt lyckat. 
Vi började även planera en Lajvhajk men det blev inget bra så den genomfördes aldrig.  
Sen har vi gått på bio, lagat mat och varit med på kill och tjej hajken. 
Det sista vi gjorde var att baka julgodis som vi åt upp, sen var vi med på kårens julavslutning.  
 
Vi är tio personer i laget och har 3 ledare och en bebis på väg.  
Ansvariga ledare var Cecilia Wahlberg, Peter Sjögren och Mikael Fridén 

Nilmé 
Under våren har seniorscoutledarna hetat Mattias Eriksson, Mats Englund, Cecilia Wahlberg 
och Peter Sjögren. 
Tidigt under året bestämdes att Nilmé skull bygga tandemcyklar för att använda dessa under 
en cykeltur före sommarens kårläger på Gotland. Detta byggande pågick under hela terminen 
så fort det blev lite tid över. 
Ett projekt som pågick under våren var att ha en överlevnadshajk. Denna hajk föregicks med 
några möten då överlevnad diskuterades. När det blev dags för hajken var det bara tre tappra 
själar som dök upp. Dessa fick i uppdrag att eskortera en bandagerad och stum man som var 
fastkedjad i en portfölj tvärs genom Lunsen längs en rak linje på en karta. Efter att ha börjat 
om från början tre gånger med orienteringen gav de överlevande upp och vi åkte alla till 
Alsike för att titta på melodifestivalen och samla mod. Därefter gick vi ut och letade upp en 
snötäckt äng där fyra personer delade på tre sovsäckar i -15 gradig kyla. Detta eftersom en 
viss senior trodde att det var fusk att ha med sovsäck på överlevnadshajk. 
På Knivsta marknad var det seniorerna som var ansvariga för att kunna tjäna pengar inför 
cykelturen på Gotland. Marknaden hölls i klassisk anda med linbana, kanotgunga och grill. 
Ett flertal av seniorerna deltog i Findus och ArrG:s distriktshajk Robinssonhajken 2004. Flera 
deltog som funk men mer lyckosamma var de som var deltagare eftersom en av dem vann 
hela tävlingen. De nyförvärvade kunskaperna var många men detta var ett bittert sätt att få 
dem på. 
På midsommar åkte ungefär halva seniorlaget ut på Vässarö för att fira. Några tog bussen men 
en liten skara bestämde sig för att testa tandemcyklarna i praktiken. Detta gick i stöpet 
eftersom ingen av tandemcyklarna klarade en längre sträcka än 200 m. Efter att ha cyklat med 
våra egna cyklar, delat bäddsoffa, fikat i Knutby och sprängt några däck var vi framme på 
Ellan och det lugna livet på Vässarö började. Vi han nätt och jämt vila upp oss innan det var 
dags att återigen sätta sig på sadeln och cykla hem. Som tur är så lyckades vi lämna av saker 
efter vägen så att packningen blev lättare. I Knutby med bara fem mil kvar lämnade vi av allt 
utom oss själva och lagningsgrejer och spurtade hem. 
Sommarens läger på Gotland var årets höjdpunkt där nästan alla seniorer deltog. Lägret 
föregicks med några dagars cykling så att alla var riktigt trötta när lägret började. Kårlägret 
kännetecknades av bra väder och i slutet av lägret bildades ett andra seniorlag. Dessa 
genomgick en ordentlig invigning där de löste alla uppdrag med bravur. Det preliminära 
namnet De Smaa blev snart permanent och en ny era med dubbla seniorlag började. 
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Under hösten hette ledarna i för Nilmé Mattias Eriksson och Mats Englund. 
Terminen hos Nilmé har främst kännetecknats av att vi har deltagit i större arrangemang 
såsom Luffarhajken, Tinget samt Julhajken. Dessutom var flera med som funk när kåren 
arrangerade Hösthornet för distriktet. 
I slutet av terminen arrangerade vi en Överlevnadshajk där vi bara tog med oss varsin filt och 
lite verktyg för att sedan gå ut i Lunsen och sova över där. Detta var ganska kallt men det var 
inte så konstigt eftersom det var helgen före jul. 

Findus 
Eftersom detta stolta och anrika seniorlag numera består av ett minimalt antal medlemmar har 
verksamheten av förståliga skäl varit ganska låg under perioder för stundom öka och 
kulminera i väldiga spektakel. Årets första spektakel av detta slag ägde i vanlig ordning rum i 
Lunsentorpet där några tappra själar deltog i den traditionella Mellandagshajken. Eftersom 
ingen hade tid i mellandagarna så var hajken i början av januari, i dagarna mellan jul och påsk 
alltså. Göromålen var i vanlig ordning enkla och vi gick/åkte skidor från Kniven till 
Lunsentorpet via Lippinge. Väl ute i Lunsentorpet började vi tokelda i bakugnen för att kunna 
göra middag. Denna bestod av pizza och Jeppe blev årets pilot och fick därmed äran att 
avsmaka pilotpizza som för ovanlighetens skull var den bästa pizzan som bakades. Andra 
saker som vi gjorde var att sova, värma upp stugan och bygga ett pumphus av snö och vatten. 
Under våren påbörjades planeringen av Robinssonhajken 2004 efter en förvånansvärt kort 
övertalningsperiod för att få med distriktets seniorers arrangemangsgrupp, ArrG, på projektet. 
Sagt och gjort så inkallade Findus alla sina pereferia personer som ställde upp till fullo. 
Närmare 50 personer från sex av distriktets kårer deltog i hajken. Av dessa var nästan ett 
tjugotal funktionärer och drygt 30 deltog i tävlingen. Tävlingen blev genom plötsliga 
regnskurar, lite sömn och dålig utrustning ganska hård för flera deltagare och även funk som 
fick åka hem och vila upp sig. Av dem som blev kvar upplevdes väntan och utebliven 
information som det jobbigaste inslagen. Finalen gick av stapeln vid Brunnbybadet där fyra 
finalister deltog i plankan. Efter att ha stått i drygt en halvtimme ramlade de sista tre ner inom 
en period av ca två sekunder men en vinnare gick ändå kora. Denna glada vinnare var 
Katarina Landström från Knivsta Scoutkår. 
Findus var representerat på HHiSS som är en stadshajk som gick av stapeln i början av 
september. Ett distriktslag som kallade sig Uppsalas Specialbarn ställde upp i seniorklassen 
och vann till allas stora förvåning. Vandringspriset finns nu i distriktslokalen i Uppsala där 
den förhoppningsvis kommer att få stanna. 
Nästa gång Findus samlades var helgen efter HHiSS då vi deltog i Luffarhajken med ett lag 
bestående av Mattias Eriksson, Mats Englund, Dennis Carlsson och Sofia Norlin. Efter många 
motgångar slutade vi på en tredjeplats, men räknar med att komma igen nästa år. 
Efter dessa spektakel i bagaget kan Findus ännu en gång blicka tillbaka med stolthet i blicken 
och utan ett öga torrt. Detta är inte vad vi, eller rättare sagt jag, gör utan jag tittar framåt mot 
nya projekt. 
Findus tackar i vanlig ordning sina sponsorer för ett fint år och önskar julmust till hela värden. 
 
Mattias Eriksson 


