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Styrelsen för Knivsta Scoutkår av Svenska Scoutförbundet får härmed avge 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008. 
 

1. Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av: 

Mikael Fridén   ordförande 
Mats Westerborn  vice ordförande 
Helena v. Loosdrecht  kassör 
Niklas Brodin   sekreterare 
Martin Björkman  ledamot 
Anders Engström  ledamot 
Clara Liljebladh  ledamot 
Jenny Rahm   ledamot 
Peter Wahlberg  ledamot   
Mattias Björkman  Seniorrepresentant, ordinarie 
  
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden och ett antal underhandskontakter. 
  
Revisorer har varit Birger Eriksson (ordinarie) och Henrik Svensson (suppleant) 
 
Valberedning för 2009 har varit Henrik Svensson, Mattias Björkman och Johan Werner. Tommy 
Ahlborg har varit Stugfogde; Carl Ek  har varit Förrådschef; Martin Björkman har organiserat 
försäljningen av Majblommor och Rutger Eriksson har skött alla inköp av scoutvaror, bl.a. 
skjortor, märken och varor till julförsäljningen 
 

2. Medlemmar 

Vid årsskiftet 2008/2009 hade kåren 135 medlemmar vilken är en ökning med 13 medlemmar 
sedan föregående årsskifte. Avhoppen bland de äldre barnen är fortsatt relativt få och samtidigt 
har vi kunnat öka minior och juniorsavdelningen något. Efter sommarlägret kunde vi även 
rekrytera några nya ledare till de yngsta avdelningarna. Som tidigare hade vi kunnat rekrytera 
betydligt fler yngre barn om vi haft ännu fler ledare, men vi får glädja oss åt att vi kan erbjuda en 
populär och givande verksamhet för våra medlemmar.  

Kåren har haft följande avdelningar och medlemsfördelning: 

 Bäver Minior Junior Patrull Senior Rover Ledare Totalt 

Vår 21 24 15 21 10 6 23 120 

Höst 20 27 21 15 11 14 27 135 
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Fördelningen mellan flickor och pojkar är något jämnare i år än förra året, men med en övervikt åt 
pojkhållet. Särskilt Minior har en kraftig övervikt av pojkar medan det i övriga avdelningar är en 
mer jämn fördelning .  
 
Fördelningen mellan pojkar och flickor såg ut så här vid årsskiftet 2008/2009: 

 Bäver Minior Junior Patrull Senior Totalt % 

Flickor 8 5 12 10 7 42 45% 

Pojkar 12 22 9 5 4 52 55% 

 

 Rover Ledare Totalt % 

Flickor 7 8 15 37% 

Pojkar 7 19 26 63% 

 

3. Kårsamlingar 

Under vinterhelgen den 26-27 januari deltog ett antal ledare på distriktets Upplandskurser, dvs 
kurser i bl.a. hantverk, lägerbålsledning och scoutledarskap. En av höjdpunkterna var citronkaka 
tillagad i vedeldad reflektorugn. 

Kårstämman 2008 hölls den 16 mars, i Lippinge 

S:t Georg firades traditionsenligt den 23 april i Gredelbykyrkan. Bl.a. märkesutdelning och en 
sketch stod på programmet. Ett antal förtjänsttecken delades ut, bl.a. Guld, för 15 års 
ledargärning, till Peter Wahlberg. 

Under April sålde kåren majblommor på sedvanligt sätt. 

Scouterna gick traditionsenligt fackeltåg och tände Lions kase vid Valborgsfirandet vid 
Särstabadet. Uppslutningen var som vanligt mycket god. 

Ledarfesten hölls i år den 23 maj och var som vanligt välbesökt (fler än 20 personer) och 
uppskattad. Kåren stod för fina råvaror som ledarna tillsammans lagade till hemma hos 
Westerborns och sedan bjöd sig själva och sina ”respektiven” på. Dansen pågick till fram på 
småtimmarna. 

På grund av intensiv hajkaktivitet avstod vi från deltagande i Knivsta Marknad i år. 

Knivsta kommun firade Nationaldagen och scouterna var med som ballongutdelare och fanbärare 
i centrum. Vi serverade fika utanför Kupolen och städade efter firandet. Återigen visade 
kommunen sin uppskattning genom att låna ut badhuset kostnadsfritt i december. 

Innan vi stängde för sommaren hade vi en rejäl städdag inne och ute i Lipppinge, följt av en 
grillfest. 

Under våren kunde kåren kvittera ut de två nya kanoter som Lions bidragit till samt det superfina 
kanotsläpet med plats för 10 kanoter som Stiftelsen Vestra Särstaborg bidragit med halva 
beloppet (15.000 kr) till. 

Sommarlägret var i år ett stort kårläger på Västkusten. Vi hyrde in 
oss på Göteborgsscouternas lägeranläggning Kragenäs, nära 
Tanumshede i norra Bohuslän. Till lägret åkte 41 scouter (6 bävrar, 
11 miniorscouter, 12 juniorscouter, 12 patrullscouter), 20 st ledare 



  
  
  
  

 

3 (8) 
 

(varav 5 st seniorscouter som fungerade som programfunktionärer), samt  15 småsyskon och 17 
föräldrar. 

Eftersom alla deltagare var med en hel lägervecka så var det en förutsättning att de yngre 
scouterna tog med sig en eller flera föräldrar. Detta upplägg fungerade utmärkt och vi fick en 
”familjegrupp” som både var ett bra stöd i organisationen och en källa för framtida rekryteringar 
av nya scouter och ledare. 

Vi lyckades pricka en av sommarens få riktiga pang-veckor vädermässigt så det blev ett flitigt 
badande i det salta havet; Kragenäs hade såväl badklippor som sandstrand och även en 
spännande trampolin. Krabbfiske med efterföljande krabb-race var populärt liksom de 
paddelhajker med våra medförda kajaker som junior- resp patrullavdelningarna genomförde. 
Juniorerna paddlade inte så långt, men vaknade mitt i ett åskväder (se nedan) medan patrullarna 
paddlade en bra bit ut i den Bohusländska skärgården. Även ledarna fick prova på en kvällstur till 
en solvarm klippa där de bjöds på räkor, cider och solnedgång. 

Ett enda regnväder drabbade oss, men det var desto intensivare. Så här skrev TV-meterolog Per 
Stenborg (som var med som förälder) i SvT-meterologernas månadskrönika: 

Själv upplevde jag åskskurar på nära håll tillsammans med Knivsta scoutkår på läger i 
Kragenäs i norra Bohuslän. På kvällen den 29 kunde vi fascineras av ett mäktigt 
himlaspel. Norr om Oslo låg ett omfattande åskväder och blixtarna syntes tydligt, men inte 
ett ljud hördes. Under natten drog åskan söderut, ett doft muller började höras och vi 
vaknade av regn som tilltog alltmer i styrka. Åskvädret drog i stort sett rakt över lägret och 
uppskattningsvis föll 40 mm under cirka två timmar. Så det var svårt att hålla all packning 
torr. Som tur var följde soligt och varmt torkväder senare på dagen. 
  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=52865&a=1207755 

  
Eftersom vi var i hällristningstrakter så besökte vi Världsarvsmuseet i 
Tanum och när vi ändå var ute och åkte så gjorde vi även ett besök på 
akvariet Havets Hus i Lysekil. 

Lägrets Vikingatema genomfördes på ett fantastiskt sätt av våra 
seniorscouter och lägerdeltagarna fick bl.a. besök av Harald Blåtand och 
avslutningsaktivteten ägnades helt åt Vikingainspirerade lekar och 
tävlingar för att hitta Haralds skatt innan den elaka Snok Ormöga hann ta 
den. Scouterna lyckade och säkrade var sin del av skatten, som var salt 
inpackat i små påsar av bommullstyg samt ett stiligt lägermärke. 

Under hela veckan kunde alla deltagarna även samla poäng för att få en 
del av den Silverskatt som lägerchefen, Mats Westerborn, så turligt råkat 
snubbla över just inför lägret. Poäng gavs bl.a. för fina strandfynd, 
tandborstning, tröst av ledsen kamrat, vykort hem och kramandet av en 
kock! 

På lägret kunde vi inviga de två gigantiska tälten, bl.a. tänkta som ledartält, som Stiftelsen Vestra 
Särstaborg bidragit med. Fyra-rummare med stor sal i mitten. En ännu större succé blev den 
veddrivna varmvattenberedare som Rutger Eriksson byggt bl.a. av militärt överskottsmaterial. 
Ingenjörskonst i den högre skolan och säker, smidig och energieffektiv beredning av varmvatten 
samt en mycket stor imponeringsfaktor vilket Seniorscouterna kan intyga som tog med den till 
seniorlägret Boomerang på Vässarö i augusti. 

Styrelsen har tagit fram ritningsförslag till en utbyggnad för miljövänlig mulltoalett samt 
handikappanpassad entré under tak. Nu har vi ett underlag för diskussion med markägaren och 
därefter ansökan om bygglov samt bidragsfinansiering. 
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Hösten 2008 stod Knivsta som värd för Luffarhajken. Martin Björkman ledde en ambitiös och väl 
genomförd tävling för distriktets seniorscouter och ledare på temat Kommunikation. Tävlingen 
gick från Uppsala, genom Lunsen via övernattning i Lippinge till en slinga runt Knivsta gamla 
kyrka och med mål i centrala Knivsta. Vädergudarna vräkte iskallt regn över deltagarna på 
söndagen, men deltagarna behöll ändå sitt goda humör. 

Den 18 oktober var det såväl Älgjakt utåt Långhundra där scouterna gick drevkedja, som JOTA i 
Lippinge där Eskil och Martin hjälpte scouterna att prata i radio. 

Ett särskilt tack till Patrullscouterna som ordnade ett kårdisco i Lippinge i slutet av oktober för 
scouter i alla åldrar. Temat var Medeltiden! 

Ytterligare en fastighet med butiker, kontor och bostäder, stod klar i centrala Knivsta och 
scouterna hjälpte till med invigningen den 8 november. Fastighetsägaren höll med råvaror och 
scouterna tog hela förtjänsten av försäljningen av nygrillad korv.  

Under två helger i november blåste vi liv i en nygammal tradition; en tjejhajk (växtfärgning med 
egenplockade lavar, mossor och annat ur naturen samt efterföäljande hantverk) för kårens alla 
tjejer samt en killhajk (tillverkning av lägerspisar, friluftsmatlagning, smygskattjakt och 
övernattning i militärtälten) för alla killar. Det är mycket glädjande att se att båda hajkerna 
lockade scouter av alla åldrar samt ledare från olika avdelningar så syftet att lära känna varandra 
över avdelningsgränserna får anses väl uppfyllt. 

Vi sålde julsaker som vanligt några helger samt grillade korv och snurrade chokladhjul på nya 
torget under Luciavakan. 

Julbadet är numera en tradition och den 6 december disponerade vi badhuset själva och gratis. 
Rena och mätta – risgrynsgröt, skinksmörgås, kaffe och pepparkakor – avslutade vi 
verksamhetsåret 2008. 

 

4. Avdelningsverksamheter 

4.1 Bäverscouter 

Våren 2008 

Bäverledare under våren var Tommy Ahlborg, Lena Ahlborg och Pelle Lidström. Bävrarna var 21 
st – nästan bara killar. 

 

Hösten 2008 

Bäverledare under hösten var Jenny Rahm och Niklas Wahlberg och några hjälpsamma 
föräldrar. Bävrarna blev en helt ny grupp på 22 stycken, 12 pojkar och 10 flickor, blandat 6 – och 
7 – åringar.  

Vi har mestadels varit utomhus där det finns utrymme för spring. Vi samlades varje gång i det 
stora tältet, där vi har tränat på att hantera tändstickor och skickat runt elden. Spännande.  

Bävrarna har under hösten fått kunskap om allemansrätten, vad man gör om man går vilse i 
skogen och eldvett. Vi har grillat pinnbröd och korv, berättat roliga historier och gåtor för varandra 
samlade runt elden. I november fick bäver tjejerna vara med på en Tjej hajk, då deltog bara tjejer 
från bäver och uppåt, vi samlade olika lavar och bär som vi använde till att färga garn på triangia 
kök. Många av tjejerna gjorde även makramé hantverk. Helgen efter var det bäverkillarnas tur, de 
sov i militärtält och tillverkade fältspisar som det lagades mat på.  
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En bäverfamiljeutflykt anordnades till den gamla fornborgen Broborg i Östuna, där letade vi bla. 
Djurspår, lekte bakvänd kurragömma bland ruinerna (det fanns många gömställen)  och åt 
matsäck, några av oss trotsade snö ovädret som kom och gick för att titta på ett riktigt bäver bo 
vid ån. 

Som avslutning blev det reflexspår i skogen och en svåröppnad skatt. Innehållet mumsade vi på 
till läger elden.   

4.2 Miniorscouter 

Våren 2008 

Miniorerna var under våren 20 st fördelade på 12 pojkar och 8 flickor.  
Ledare var Jenny Rahm, Niklas Wahlberg, Johan Werner och Martin Björkman.  

Miniorerna har under våren hunnit med många olika aktiviteter, så som att göra egna 
chiffernycklar, läder hantverk, de har bakat semlor ihop bundna med varandra och haft olika 
samarbetsövningar och lekar. Samarbete hade de nytta av när vi åkte till Bålsta där Håbo 
scoutkår arrangerade årets miniatyr tävling. Det gick riktigt bra för Knivstas miniorer. 

1 april blev vi överraskade av Patrullarna, eller var det träskmonstret ändå? Det var i alla fall 
mycket läskigt, kladdigt och lurigt. 

Miniorerna har under våren även grillat pinnbröd, bakat äppelgojs på triangia, tränat på att bära 
facklor till valborg och blivit lite klokare på allemansrätten. I maj tog vi en paddeltur från 
Pepparkaks udden till Särsta badet och tillbaka, ingen ramlade i men blev ganska blöta ändå. 

Vårens efterlängtade hajk gjordes i Lippinge, scouterna lagade mat bla. Tacos. Det blev mycket 
hackande och skärande och alla som inte hade lilla knivbeviset klarade det. På kvällen hade vi 
gosedjurs tävling och sen fick andra års miniorerna sova i vindskydden, för många var det första 
gången. De andra sov i tält eller i stugan. Det var en rolig helg full med lek. 

Avslutning i Lippinge med traditionell grillfest, många av miniorerna såg fram emot att ses igen på 
sommar lägret i Kragenäs på västkusten. 
 
Hösten 2008 

Ledare: Cajsa Duganoff, Maria Granevik Lindström, Lasse Idmark och Pelle Lidström 

Under höstterminen 2008 har miniorscouterna i Knivsta haft 11 stycken träffar med eget program 
och 6 stycken tillfällen gemensamt med hela kåren tex julbad och kårdisco. Miniorerna är en stor 
grupp killar ( 21) och lite färre tjejer (5). Tillflödet har varit större än avhoppen och till våren 
kommer gruppen bli över 30 personer. 

Programet har varit uppbyggt kring traditionella scoutämnen med rubriker som: Att surra med 
rep, Vilse i skogen, Eldning och pinnbröd, Första hjälpen, pyssel och hantverk, Karta och 
kompass, Våra rovdjur. En egen hajk med övernattning i Lippinge genomfördes då scouterna 
även fick möjlighet att delta i JOTA. 
 

4.3 Juniorscouter 

Våren 2008 

Ledare: Henrik Svensson, Karin Stenborg och Mats Westerborn. 
Scouter: En grupp på 16 st juniorscouter med jämn fördelning mellan såväl åldrar som kön. 

Måndagsmöten (18 st) 
Under terminen har vi ägnat oss åt bl.a. eldning, samarbete, baka semlor, sjukvård, friluftsmat, 
godisorientering, bad/livräddning, scoutlagen samt tagit yxbevis. 
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Filmhajken 
Detta är numera en väl inarbetad och mycket uppskattad tradition i tre dagar i Lippinge med 
mängder av filmtittande och filmskapande. I år blev det  fyra filmer, nämligen Den överlevande 
kärleken (som dessutom var den vår första romantiska komedi!), Dom busiga scouterma, Sagan 
om skräckleksakerna samt Drömmarna. 

Paddelhajken 
Dags igen för en tredagarstur med start på självaste Nationaldagen. Vi paddlade Vikingaleden 
från straxt ovanför Brottby och avslutning inne i Åkersberga. Å-delarna var lättpaddlade och 
vädret soligt och varmt. På den långsträckta Garnsviken var det lite jobbigare med motvind, men 
alla kom fram och ingen kappsejsade. Framförallt på lägerplatsen vid Garnsviken blev det 
massor med bad och musselsamlande (musslorna släpptes tillbaks i sjön efteråt). Kårens två nya 
kanoter gick som en dröm. 

Sommarläger 
Juniorerna deltog naturligtvis i kårens läger på Kragenäs. Förutom det gemensamma 
programmet åkte vi på en egen paddelhajk i hyrda kajaker. Det var riktigt dramatiskt då vi 
vaknade kl 05:00 mitt i en kraftigt åskväder med blixtar och hällreggn. Vårt vindskydd, där vi alla 
15 sov på rad, var dock både välplacerat nedanför höga klippor och höll dessutom hyggligt tätt. 
Tappra ledare serverade varm choklad och macka på ”sängen” och lagom till att frukosten var 
uppäten sken solen igen så vi kunde paddla hem. Väderupplevelse nämns i SvT-meterologernas 
månadskrönika, vilket kan bero på att TV-meterologen Per Stenborg var en av våra extraledare 
under paddlingen. En annan höjdare var när vi besökte hällristningarna och världsarvsmuseet i 
Tanum vilket även gjorde att vi kom i lokaltidningen! 

 
Hösten 2008 

Ledare: Karin Stenborg, Johan Werner och Mats Westerborn. 
Scouter: En grupp på 20 st juniorscouter, mest förståringar och återigen med jämn fördelning 
mellan pojkar och flickor (bra för giftas-leken bl.a.!) 

Måndagsmöten (11 st) 
En traditionellt höstprogram med bl.a. eldning, knopar, Dessutom naturligtvis Tårtmåndag där 
scouterna måste tjäna Balubas genom scoutmässiga aktiviteter för att kunna köpa läckra 
ingridienser till tårtbaket. Seniorerna bjöd på en mys- och rysmåndag som var precis lagom 
spännande. 

Kniv- och Surrhajk  
de som inte redan hade det tog knivbeviset och sedan surrade vi några lite större projekt; en 
karusell och en trädkoja. Vi var i Lippinge och alla sov gott i de fasta vindskydden med både 
pinnbröd och marshmallows i magen. 

 

4.4 Patrullscouter 

Våren 2008 

Ledare: Petra Bergkvist, Jesper Björkman och Rutger Eriksson 

21 st scouter som bl.a. åkte på hajk till Siaröfortet. 

 

Hösten 2008  

Ledare under hösten har varit Jesper Björkman och Mikael Fridén 
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I början av hösten deltog ett lag i distriktstävlingen Hösthornet, så de första mötena ägnades 
mycket tid åt att planera och förbereda inför det. Vi har även planerat och anordnat ett kårdisco 
med medeltidstema som avslutades med häxbränning. Efter kårdiscot övernattade vi i Lippinge 
och såg på film. Då spelade vi även fackelkubb, det var väldigt roligt. Vi har bakat sockerkaka 
över öppen eld och lärt oss att man inte ska ha marshmallows i sockerkakssmeten (kakformarna 
är fortfarande inte helt rena). Tjejerna deltog i kårens tjejhajk där man bland annat samlade 
växter och färgade garn. Killarna deltog i killhajken och letade efter en skatt samtidigt som de 
blev jagade av ledarna. Luciavakan innebar att vi fick stå nere i Knivsta centrum och sköta 
kårens försäljning ett tag. Terminen avslutades med kårens traditionella julbad. 

 

4.5 Seniorscouter 

Våren 2008 

Ledare under våren har varit Mikael Fridén. 

Seniorlaget Grodicus har under början av året haft möten lite då och då. Dock har flera av 
seniorlagets medlemmar deltagit i många distriktsgemensamma aktiviteter, främst sådana 
anordnade av RauD. På S:t Georg fick vi spela upp en pjäs om S:t Göran och draken, något som 
annars brukar göras av patrullscouterna. Under mitten och slutet av våren har vi haft fler möten 
där vi har planerat inför lägret på Kragenäs. Under lägret har vi varit programfunktionärer, något 
som har varit både roligt och lärorikt. 

 
Hösten 2008 

Ledare: Mattias Björkman, Ida Westerborn och Alexander van Loosdrecht 

Innan verksamheten drog igång på allvar och det nya seniorlaget skapats drog de blivande 
seniorscouterna iväg till Gröna lund helt på egen hand. Daniel gick på kryckor, lite otur för 
honom, men han van på lotteri. Dante åkte alla karuseller som fanns och i spökhuset blev alla 
rädda. Dante och Jonas passade även på att skrämma lite andra ”stöddiga” personer. En bra 
start för att svetsa samman gruppen. 

När skolan börjat samlade ledarna ihop alla scouter till en fin middag hemma hos Mattias. Vi åt 
och hade bordslekar, det var underhållande. Efter middagen tittade vi på filmklipp från Youtube 
så som diverse filmer om fruktbehov. 

Senare under hösten träffades vi på onsdagar kl 19:30 till 21:00. Vi var i Lippinge nästan alla 
gånger. Vi träffades under ett möte hemma hos Daniel och hade Guitar Hero turnering som 
August vann. På våra träffar har vi försökt fika så ofta vi kunde.  

När vi inte träffades för att fika och prata strunt i sofforna gjorde vi bland annat: 

• Snöbollskrig 
• Eldat 
• Legobyggartävling 
• Värmt tevatten 
• Spelat trashockey 
• Spelat minigolf 
• Bakat 

Vi har även haft några hajken under hösten. Bland annat åkte nästan alla på Distriktets videohajk 
i Enköping. Där satt vi och tittade på film i 3 dagar samtidigt som vi mumsade i oss hembakat 
chokladgodis.  
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Vi anordnade även en egen hajk. Denna hajk gick i teknikens tecken då vi träffades ute i lippinge 
med våra datorer och hade en LAN-hajk där vi spelade datorspel mot varandra hela natten! 
Mycket roligt. 

 

4.6 Roverscouter 

Roverscouterna har inte haft några egna arrangemang inom kårens ramar, men deltagit desto 
aktivare i distrikts-, regions-  och riksaktiviteter.  

 

För Knivsta Scoutkår 

 

Mikael Fridén     Mats Westerborn 
Kårordförande     vice Kårordförande 

 

 

Niklas Brodin 
Sekreterare 


