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Styrelsen för Knivsta scoutkår av Svenska Scoutförbundet får härmed  avge 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005 (kalenderår). 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 8 stycken möten och bestått av: 
 
Tomas Carlsson  ordförande 
Martin Björkman vice ordförande 
Mats Westerborn kassör 
Cecilia Wahlberg sekreterare 
Lars Idmark utbildnings ansvarig 
Mattias Eriksson ledamot 
Jesper Björkman ledamot 
Katarina Larsson seniorledamot 
 
Suppleant 
Anders Engström  
 
Firmatecknare har Tomas Carlsson och Mats Westerborn varit var för sig. 
Revisor var Göran Strindbeck. Birger Eriksson var suppleant.  
Valberedningen för 2006 har Henrik Svensson, Mattias Björkman och Helena 
van Loosdrecht varit. 
 
 
 
Medlemmar 
Vid årsskiftet 2005/2006 hade kåren 137 stycken medlemmar, vilket är en 
minskning från 150 medlemmar vid samma tid förra året.  
Kåren har haft följande avdelningar och medlemsfördelning: 
 

Avd Bäver Minior Junior Patrull Senior Rover Ledare Totalt 
Vår 13 28 19 24 22 1 28 135 
Höst 21 29 23 13 18 1 32 137 

         
         

Avd Bäver Minior Junior Patrull Senior Totalt %  
Flickor 12 16 16 7 8 59 56%  
Pojkar 11 13 7 6 10 47 44%  

         
         

 Rover Ledare Totalt %     
Flickor 0 8 8 24%     
Pojkar 1 24 25 76%     
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Kårsamlingar 
 
Kårstämman hölls den 10/4-05 ute i Lippinge med ca 15 deltagare.  
 
S:t George firade vi den 21/4 i Gredelbykyrkan med fackeltåg innan och med 
märkesutdelning. Bland annat fick Mattias Eriksson sin TG utmärkelse. Grattis! 
 
Kåren har sålt majblommor och slog rekord! 21000 fick vi in! 
 
Juniorerna bjöd in kåren på disco och det var roligt. Di Smaa bjöd in till kårhajk 
med sagotema. Helgen avslutades med fest för ledarna hos familjen Westerborn. 
 
Scoutis genomfördes under en vecka innan midsommar. Drygt 20 barn var 
anmälda och många seniorer hjälpte till. 
 
Till distrikts-sommarlägret Gott & Blandat åkte drygt 50 scouter från Knivsta. 
Lägret var på Monäro och var väldigt lyckat! 
 
I början på september åkte ett gäng ledare till Fjällnora en lördag och gick 
höghöjdsbanan och planerade kåraktiviteter.  
 
Den 24/9 hjälpte vi till vid invigningen av nya centrumhuset. Vi sålde lotter, 
hade godisregn och grillade korv. Alla lotteripriser var skänkta av MIAB och 
företagen i huset. Kåren fick hela vinsten, 10 000 kr! MYCKET TACK!! 
 
I november anordnades en kårdag i servicehuset. Temat var hantverk och 
uppslutningen var stor.  
 
Vi var med på luciavakan nere på stan den 12/12 och grillade korv och hade 
chokladhjul. 
 
Detta året så hoppade vi över julavslutningen och drog i gång jubileumsåret med 
en rejäl julgransplundring i servicehuset! Ett uppskattat och välbesökt 
arrangemang.  
 
Kåren har även börjat grilla korv på söndagarna vid Särstabadet för alla 
skridskoåkare. Bra reklam för oss och uppskattat av dom som kommer.  
 
Avdelningarnas verksamhet rapporteras separat.  
 
Styrelsen vill tacka alla och envar för all tid och energi ni lägger ner på kåren 
och dess verksamhet! Ni gör alla ett jättebra jobb! Vi ser fram emot ett nytt 
spännande år fyllt av nya utmaningar och äventyr!  
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Bäverscouter verksamhetsberättelse HT 2005 

 
 
Terminsstarten för Bäverscouterna var 13/9 med upprop vid flaggstången i 
Lippinge! Vi byggde återigen upp Bäverhyddan där vi alltid samlas och startar 
våra träffar efter samlingen vid flaggstången. Vi har som tradition bäverramsan 
och sjungit bäversången och vid tillfällen då vi har historier och andra 
framträdanden får barnen ”dra” en pinne med lägerbålsrop som är mycket 
uppskattat.  
På våra träffar har vi ägnat mycket tid åt knopar och knoprep, olika lekar, 
naturspår - naturupplevelser, fågelholksvård, allemansrätt med sketcher, 
hantverk(bl.a  Bäversvansar),reflexspår, stjärnbilder, eldvett, pinnbröd och 
lyktor. 
Vi hade en familjedag 2/10 med naturspår från Ängby Park till Lippinge med 
utlagt spår, karta och kontroller.  Vackert väder och avslutning i Lippinge med 
korvgrillning. 
 
Sista träffen hade vi 6/12 med lägerbål nere vid vindskydden. Vi fikade, sjöng 
lägerbålssånger, fick höra roliga historier, sketcher och lägerbålsrop. Vi 
avslutade med en dikt ”Decembersaga” och sjöng sedan Vem kan segla för utan 
vind! 
 
Under terminen har vi haft 12 tisdagsträffar kl 18.15-19.15. 
En söndagsutflykt 10-13.30 
Vi har haft 26 anmälda Bäverscouter under terminen. Deltagandet har varierat 
mellan 9-22st/träff samt scoutföräldrar som stannat och deltagit på våra träffar. 
Under terminens gång har det både tillkommit och slutat barn. 
 
Ansvariga ledare under terminen: Per Mattsson och Lotta Wiström. 
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Tisdagsminiorernas verksamhetsberättelse 2005 

 
 
Vi har under 2005 varit ca 11-15 scouter fördelade på 9-11 flickor och 2-4 
pojkar. Två ledare (en man och en kvinna) med respektive har tillsammans med 
en kärngrupp på 1-3 föräldrar/par gjort verksamheten möjlig.  
 
Vårens program var inriktat på patrullen och att lösa uppgifter tillsammans. Vårt 
stora mål var Miniatyret och S:t Georg. På vägen dit genomförde vi även en 
vandringshajk från Flottsund över Lunsentorpet och en tipspromenad till 
järnvägen i Alsike. Därefter övernattade vi i Lippinge. 
 
Sommarens läger Monäro var mycket trevligt med utflykter och tävling. 
Hemresedagen blev däremot blöt och många somnade utmattade i bilarna på 
vägen hem. 
 
Hösten rivstartade med godisregn och lotteriförsäljning, där vi mest uppskattade 
godisregnet, mums! En hajk som inleddes med älgjakt följdes av övernattning i 
militärtält. Det var uppskattat så det vill vi göra om. Vintern nalkades och julen 
närmade sig med luciavaka där vi gjorde en strålande insats med korvgrillning, 
chokladhjul och lottförsäljning. Nu måste vi väl ändå ha råd med en 
vattentoalett! 
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Verksamhetsberättelse 2005 Junioravdelningen 

 
Vårterminen 2005 
 
Ledare: Curt Almqvist, Thomas Carlsson, Henrik Svensson och Mats 
Westerborn. 
Scouter: Juniorscouterna var 19 st. Nästan alla förstaårsjuniorer. 
 
Måndagsmöten (15 st) 
Under våren ägnade vi oss bl.a. åt följande aktiviteter: 
- ta märken (t.ex. knopmärket och eldningsmärket) 
- baka semlor 
- simma och ta livräddningsmärket (200 meter bröstsim, 25 meter klädsim, 
bärga dockan plus badvett) 
- godisorientering längs elljusspåret 
- friluftsmatlagning 
- fälla träd och ta yxbevis i Bergendal 
 
Korvförsäljning 
Juniorerna skötte två pass med korvgrillning och –försäljning till skridskoåkare 
vid Särstabadet. 
 
Filmhajk 
Årets filmhajk i dagarna tre resulterade i tre odödliga alster: 
- Kiosk och Rock (kidnapparliga slår till mot såväl Lippingekiosken som den 
stora rockstjärnan) 
- Hundnapparna (andra kidnappare som tar en hund) 
- Mardrömslägret (medan ledaren sover mördas flera scouter av en knepig 
stugägare) 
 
S:t Georg  
Vi spelade vår teater om scoutlagen för hela kåren och fick våra märken.  
 
Kårdisko 
Vi ordnade disko i Lippinge för hela kåren. Tema killar=tjejer och tvärtom. DJ 
var Daniel. 
 
Majblommor 
I år sålde vi majblommor i Knivsta Centrum med gott resultat. Dessutom hade vi 
en individuell stjärnsäljare i Jonas! 
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Paddelhajk 
Eftersom de flesta av juniorerna var förstaåringar nöjde vi oss med en lite 
enklare paddelhajk; Kolarmoraån tur-och-retur med en övernattning. Förutom 
allt regnande under lördagkvällen var det en allt igenom positiv överraskning 
(fast det döda vildsvinet i ån var rätt läskigt...) Alla bad var frivilliga. 
 
 
   
Sommarläger 2005 
 
Elva juniorscouter var med på distriktets läger ’Gått & Blandat’ i Monäro. (Eller 
hette det ’Vått och Lerigt’?). Vi bodde inte ihop med andra Knivstascouter 
denna gång utan i stället i en ren juniorby tillsammans med Enköping och 
Salabacke. Trots mycket regn och sanka ängar hade vi det riktigt roligt med våra 
nya kompisar. Höjdpunkterna var en vindskyddsövernattning med 25 st scouter i 
ett tio meter brett vindskydd, välarrangerade lägerbål och lägerolympiaden där 
vi både ordnade och genomförde en massa grenar. Ett av våra bidrag var ’Arga 
leken’.   
 
 
Höstterminen 2005 
 
Ledare: Curt Almqvist, Thomas Carlsson, Johan Lund, Henrik Svensson och 
Mats Westerborn. 
Scouter: En grupp på 23 st juniorscouter, både förstaårs- och andraårs-juniorer. 
 
Måndagsmöten (11 stycken) 
Under hösten ägnade vi oss bl.a. åt följande aktiviteter: 
- ta knivbeviset 
- knopa och surra 
- tjäna balubas, köpa ingredienser och baka tårtor  
- elda, elda, elda (skogshuggareld i motorsågskluven ’stubbe’ var häftigats) 
- åldersbestämma träd genom att borra ur en provstav och räkna årsringar 
- bli skrämda av Seniorscouterna  
- hantverka (hajkbrickor och/eller knivbälte) 
Varje måndag läste vi också ett eller flera kapitel ur boken ’Ett hål om dagen’. 
 
Invigning av nya Centrumhuset 
Juniorernas bidrag var att sköta den välfyllda och mycket välbesökta 
fiskdammen. Tommy och Mats byggde den stiliga fiskdamm som vi hoppas få 
glädje av många år framöver. 
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Älgjakt 
Älgarna vann klart i år igen och hur vi än drev och tjoade så kom de undan 
oskadda. Men korv är gott det också. 
 
Harry Potter Hajk 
Efter att ha gått in genom porten 9¾ i Lippinge fick vi tillverka våra egna 
mantlar, göra trollstavar och lära oss att trolla, baka muffins i alla smaker, 
blanda trolldrycker och spå i tenn. Efter en (kort) natts sömn hade vi 
trollkarlstrekamp i våra skollag. 
 
Spelhajk 
En fredagkväll i början av december övernattade vi i Östuna Hembygdsgård och 
spelade sällskapsspel halva natten. 
 
Luciakvällen 
Juniorscouterna bemannade kårens aktivitet en timme under Luciavakan i 
Knivsta Centrum. Där eldade vi, sålde grillkorv, snurrade chokladhjul och 
krängde billiga lotter (som bl.a. lättade på kårens gamla förråd av handgjorda 
prydnadstomtar).   
 
Julförsäljning 
Vi drog vårt strå till stacken och sålde ljus, kort och adventskalendrar utanför 
ICA-Kniven. 
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Patrullscouter 2005 
 
Våren 
Patrull avdelningen bestod av ca 20 scouter. 
Ledare var Anders, Rutger, Petra, Mats och Claes. 
25 träffar hade vi under våren,  kårhajken inräknad. 
Vi arbetade med målet att få patrullavdelningen att själva klara av att planera  
så mycket på egen hand. 
 
 
Januari:  
Korvförsäljning vid Särstabadet,  
Stjärnkikning i Lippinge och karta och GPS övades. 
 
Februari:  
DVD hajk med inbjudna scouter från Enköping.  
Hantverk. 
 
Mars:  
Skogs vandrings hajk -22grader med stockeld och vindskydd. 
Bad på Hälsohuset. 
 
April:  
Majblommor ,  
Sketch övning inför st. Georg. 
 
Maj: 
Smugglar Hajk i Uppsala , mycket smygande och fixande i skogen. 
Cykel utflykt runt Valloxen. 
Studiebesök bakom stängda dörrar på Arlanda flygplats. 
 
Dessutom alla vanliga torsdagsträffar i Lippinge där scouterna själva har fått 
ansvara för en träff vid minst ett tillfälle. 
 
Under sommaren kom det STORA äventyret, distriktslägre på Monäro. Martin, 
Eskil, och Mattias från Knivsta var nyckelfigurer i lägrets genomförande. 
Vi kom till lägret och fick nya kompisar direkt, då lägerbyarna var avdelningsvis 
och kårerna på så vis delades upp. I byn med 12 scouter från Knivsta fanns 
också, Ärentuna och Wasa. 
Resan dit gick med en fin buss, väl framme fixade sig det mesta kring bybygge 
och andra praktiska saker. Vi kom att förstå hur bra prylar Knivsta scoutkår har 
för sina läger, då vi nu hade andra kårlådor att klara oss med. Å vad vi saknade 
våra jättemattält, högar med presenningar och fina gasolkök. Men med goda 
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kamrater och ett eller om det var två uppehåll i regnet klarade våra scouter detta 
med glans. Vid sjön badade vi på flotten, och vid markan köpte vi godis, men 
den verkliga höjdpunkten var att träffa andra scouter, speciellt många nya i en 
egen by. Via fina lägerbål, hantverk, underbara byggen av höga konstruktioner 
och en hajk som var jobbig men innehöll såväl veteranspårvagnar och ett rejält 
besök på militärfordonsmuseet i Malmköping gick lägret mot sitt slut. 
På bussen hem satt några blöta med nöjda scouter från Knivsta Scoutkår, och 
många började direkt längta till nästa sommarläger. 
Ett stort TACK skickar alla Knivsta Patrullscouter till de som lade ned som 
mycket av sin fritid för att så få skulle ha så många minnen med sig hem. 
 
Patrullscouternas höstäventyr hösten 2005 
 
Patrull avdelningen reducerades till hösten och bestod av ca 13 scouter. 
Ledare var Anders, Rutger, Petra, Jeppe och Claes. 
Ca 20 träffar hade vi under hösten, julförsäljningarna inräknade. 
 
Säsongen inleddes de 15 september med massor av planering för allt vi ville 
göra under hösten. 
 
Lördagen den 22 september invigdes ett nytt hus (!) i centrala Knivsta. Detta 
föranledde en gigantisk fest på ”byn”. Samtliga patrullscouter deltog i firandet 
genom massor av aktiviteter. Vi patrullscouter sålde korv och pinnbröd för 
brinnande livet med brassmusiken från ett live-band ringande i öronen. Kul! 
 
Hösthornet frös tyvärr inne detta år, våra ledare hade alltför mycket annat att 
sköta om. Synd!!! 
Som plåster på såren för uteblivet Hösthorn begick vi en eldningstävling med 
godisjakt en torsdag. Ett bra sätt att höja humöret för besvikna scouter! 
 
Att cykla är nyttigt på alla sätt, allra bäst är om cyklarna är nyservade och 
pumpade. En torsdag i oktober tog vi med cyklarna till garaget i centrumhuset 
(det nybyggda i Knivsta) och lärde oss hur man justerar bromsar, lagar punkor, 
kompletterar reflexer och annat nyttigt. Helgen därefter tog vi sats från Knivsta 
på våra nyservade cyklar. Siktet var inställt på Runsa fornborg i Rosersberg. 
Den dagen var den första RIKTIGT KALLA och REGNIGA höstdagen. Fem 
tappra scouter med vidhängande ledare tappade därefter sugen i kylan och vätan. 
Vid Märsta tull avgjordes att vi istället skulle cykla hem till Petra och äta lunch 
där. Det var ett bra förslag, för tills vi kom hem till henne var vi fullständigt 
genomfrusna. Tur att Rutger hade släpet med, så att de mest genomblöta kunde 
ta lift tillbaka till Knivsta. 
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En patrull tog tag i ett torsdagsmöte och ordnade ett jättefint ljusspår och 
tipspromenad. Tänk att ett enda möte kan ta så lång tid att planera. Hmmm….. 
(Men jättefint blev det!). En annan patrull arrangerade en tårtsamlingstävlan en 
annan torsdag. Så bra att ledarna vann med en stilfull tårta som inte smakade 
tandkräm. 
 
Hantverksdag stod på schemat den 20 november. På servicehuset bjöd ledarna 
på kurs i tovning, trähantverk, läderarbeten, skärptillverkning och julpyssel. 
Gissa vad kul det var, och vilka fina julklappar som förfärdigades! 
 
En minnesvärd hajk gjorde vi också den 26-27 november. Hajken gick till 
storstadsjungeln, dvs Stockholm. Temat var att lösa diverse frågor med tävlan 
mellan två patruller. Det är ju kul att åka tunnelbana, särskilt om man håller 
ihop….. (Tur att mobiltelefoner finns). Vi övernattade på Lidingöscouternas 
lokal i källaren på ett flerfamiljshus. Jisses vilka utrymmen de har, flera rum 
inklusive träningshall och kök. Vi sov gott, men såg på morgonen att någon 
hade kastat ner TV-apparat och möbler från en lägenhet. Det kan visst gå hett till 
även på Lidingö. 
Mera storstadsjakt hann vi med innan vi åkte hem. Nu blev temat istället 
SHOPPING. Vi gjorde Chlas Olsson och diverse klädaffärer osäkra innan vi tog 
tåget till det lugna Knivsta, där vi kände oss alldeles nöjda med 08-äventyret. 
 
Torsdagen därefter i vintrigt och kallt väder gick vi till vindskyddet i 
Brantshammar. Varm korv+ varm saft + en sprakande eld + reflexer på vägen 
dit och tillbaka =Scouting som bäst! 
 
På Lussevakan i Knivsta tog vi patrullscouter upp ett vinnande koncept: 
Korvgrillning och pinnbröd till lussebesökare i Knivsta = klirr i kårkassan. 
 
Terminen avslutades med den traditionella julförsäljningen utanför Kniven av 
julkort och ljus. Frosten bet, men vi bet tillbaka. 
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Verksamhetsberättelse 2005 för seniorscoutavdelningen i Knivsta 
Scoutkår med seniorlagen Nilmé och De Sma 

Under året har seniorscoutledarna hetat Mattias Eriksson för Nilmè och Cecilia 
Wahlberg, Peter Wahlberg och Mikael Fridén för Di Sma. 

Seniorlaget Nilmé har under året mest haft möten hemma hos medlemmarna och 
deltagit på externa arrangemang såsom RauDets Julhajk och HHiSS. Förutom 
hemma-hos-möten där det främst har varit livets stora frågor som har avhandlats 
har ett antal möten varit förlagda till Uppsala där vi har bowlat, spelat biljard, 
kollat på krönikerspel, varit på IKEA och mycket annat. Året har speglats av 
större självständighet för seniorlaget där scouterna själva har planerat och 
genomfört terminsprogrammet. Som belöning för detta arbete arrangerades 
under hösten Lodishajken 2005 där även Di Sma blev inbjudna som utmanare. 

Lodishajken blev i stil med sin föregångare ett uppskattat arrangemang där 
deltagarna gjorde staden Uppsala osäker under ett dygn. Detta år gick tävlingen 
ut på att samla lodisbonus genom att utföra uppdrag såsom att flytta kundvagnar 
och framföra balletföreställningar. Andra sätt att tjäna in sin lodisbonus var att 
lösa svåra rebusar eller fotografera särskilda exemplar av stadens innevånare. 
Något som ytterliggare försvårade för deltagarna var att de själva fick samla 
ihop pengar till mat samt att de fick tillbringa natten i en kartong under ett 
vattentorn. Till råga på allt blev de hela tiden trakasserade av torghandlare, 
polispatruller och dryga biljettförsäljare. Trots allt slutade hajken lyckligt på 
restaurant Pärleporten där servicen var av sällan skådat slag. Trots att utmanarna 
i Di Sma kämpade hårt lyckades de inte riktigt knäcka veteranerna utan det blev 
laget från Nilmè som tog hem mest lodisbonus i år igen. 

 
 

Verksamhetsberättelse för seniorlaget Di Smaa! 
 

Under hösten och våren har vi haft 48 planerade möten. Vissa av dessa har vi 
inte haft i Lippinge utan på andra platser. 
Dessa möten har bland annat varit Luffarhajken, invigningen av centrumhuset, 
lodishajken, JOTA, hemma hos möten. Vi har bowlat, byggt en låda, varit med 
på smugglarhajken och planerat och genomfört kårhajken. På nationaldagen åkte 
vi till Tom Tits och utförede en massa experiment. Vi har även gjort ett provdyk 
med Nigel en söndag.  
 
Vi var även med på lägret Gott och Blandat på Monäro.  
Dessvärre har vi under denna tiden blivit färre deltagare i laget. För närvarande 
brukar det dyka upp 5 scouter på mötet. Oftast så har vi en bebis med på mötena 
med. Våra ledare är Michael Fridén, Cecilia & Peter Wahlberg  


