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Styrelsen för Knivsta Scoutkår av Svenska Scoutförbundet får härmed avge 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009. 
 

1. Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av: 

Mikael Fridén   ordförande 
Mats Westerborn  vice ordförande 
Helena v. Loosdrecht  kassör 
Mattias Björkman  sekreterare 
Cajsa Duganoff  ledamot 
Anders Engström  ledamot 
Jenny Rahm   ledamot 
 
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden och ett antal underhandskontakter. 
  
Revisorer har varit Birger Eriksson (ordinarie) och Henrik Svensson (suppleant) 
 
Valberedning för 2010 har varit Henrik Svensson, Mattias Björkman och Johan Werner. Tommy 
Ahlborg har varit Stugfogde; Martin Björkman har organiserat försäljningen av Majblommor och 
Thomas Carlsson har skött alla inköp av scoutvaror, bl.a. skjortor, märken och varor till 
julförsäljningen 
 

2. Medlemmar 

Vid årsskiftet 2009/2010 hade kåren 142 medlemmar vilken är en ökning med 7 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 och 
funktionärer 

Totalt 

Vår 20 27 20 20 11 12 27 137 

Höst 21 31 25 19 9 11 26 142 
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Fördelningen mellan flickor och pojkar är något jämnare i år än förra året, men fortfarande med 
en viss övervikt åt pojkhållet.  
 
Fördelningen mellan pojkar och flickor såg ut så här för höstterminen 2009: 

 Bäver Minior Junior Patrull Senior Totalt % 

Flickor 9 9 9 13 5 45 43% 

Pojkar 12 22 16 6 4 60 57% 

 

 Rover Ledare Totalt % 

Flickor 4 8 12 32% 

Pojkar 7 18 25 68% 

 

3. Kårsamlingar 

Under vinterhelgen den 31 januari – 1 februari deltog ett antal ledare på distriktets 
Upplandskurser, dvs kurser i bl.a. hantverk, lägerbålsledning och scoutledarskap. Vi bidrog i år 
med kurser i ”Skattjakt med GPS” och ”Lekar för miniorscouter”. 

I år var det premiär för vårt Vintercafé. Under 9 vintersöndagar under januari-mars hyrde 
scoutkåren Minigolfstugan vid Särstabadet och sålde våfflor, korv, kaffe, varm choklad med mera 
till skridskoåkare och vinterflanörer. Ida Westerborn var huvudansvarig för den lyckade 
aktiviteten. Caféet blev snabbt mycket uppskattat och välbesökt och förutom att vi tjänade en 
slant så var det bra reklam för scoutkåren och spännande för alla scouter som hjälpte till med 
serveringen. 

Kårstämman 2009 hölls den 15 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. 

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. 

Den 25 april ordnade en grupp av våra äldre seniorscouter distriktets tävling för minorer och 
juniorer; Miniatyret/Upptäcktsresan. Start/mål var Minigolfstugan vid Särstabadet och 
tävlingsspåret gick i och kring centrala Knivsta. 

Ledarfesten hölls i år den 8 maj och var som vanligt välbesökt 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. 

Innan vi stängde för sommaren hade vi en rejäl städdag inne och ute i Lipppinge den 17 maj, följt 
av en grillfest. 

Under sommaren renoverades kårens kanoter på ett förtjänstfullt sätt av roverscouten Oscar 
Svensson. Bl.a. fick de gamla ”pråmarna” nya sköna sitsar i stället för smala pinnar, ett antal 
grova repor spacklades igen och en gammal Trapper fick ny relingslist. 
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Efter en del funderande avstod vi från Upplandsslättens 
disktriktsläger och valde i stället att gästa Staffans 
scoutkår på deras distriktsläger Singapora. Detta var ett 
läger på Pirat-tema på deras lägerplats Ora vid Dellens 
strand. Vi deltog som besättningen Knifur, Isländska ur-
pirater, i vita piratskjortor med röda bälten och bandanas 
med vårt besättningsmärke. Alla scouter fick välja ett ur-
tufft piratnamn för lägervistelsen. 

Vi räknade in över 100 deltagare från Knivsta (scouter, 
ledare, syskon och föräldrar) så matkyrkan är nog en av 
de större som vi byggt.  

Som en av de största kårerna drog vi vårt strå till stacken vad det gällde program-aktiviteter och 
ordnade bl.a. kanonskytte, kanotpaddling och tenngjutning. På den gemensamma Pirat-
marknaden på avslutningsdagen ställde vi upp med en ”Skallebank”-aktivitetet där 
lägerdeltagarna fick banka tre hjälmförsedda Knifur-pirater i huvudet med ett (skummgummi-) 
svärd när deras respektive huvud stack upp ur ”lådan”. Typ Gröna Lund om ni fattar… Kul var det 
i alla fall! 

Återigen lyckades vi pricka rätt med vädret och vi hade en fantastiskt skön vecka med mycket sol 
och bad – Ora har en enorm sandstrand med långgrunt vatten.  

Ovanligt många kårmedlemmar deltog denna sommar i större förbundsengagemang; Ida 
Westerborn gick/åkte flotte i ett regnigt Blå Hajk Forsfararna, Alexander van Loosdrect och 
Christoffer Orméus vandrade Blå Hajk Jägarna och Mattias Björkman gick Explorer Belt i Polen. 

Vår gamla Belos gräsklippare har nu slutligen helt packat ihop och till nästa säsong måste vi 
skaffa oss en ny klippare som mäktar med den stora ängen. 

Den 17 oktober var det såväl Älgjakt utåt Långhundra där scouterna gick drevkedja (älgarna 
vann), som JOTA (Jamboree On The Air) Lippinge där Martin hjälpte scouterna att prata i radio. 

Ett särskilt tack till Patrullscouterna som ordnade ett kårdisco i Lippinge den 13 november för 
scouter i alla åldrar. Temat var Sagor! 

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 20 december disponerade vi badhuset själva. Rena och 
mätta – risgrynsgröt, skinksmörgås, kaffe och pepparkakor – avslutade vi verksamhetsåret 2009. 

 

4. Avdelningsverksamheter 

4.1 Bäverscouter 

Våren 2009 

Under VT09 var Jenny Rahm och Nicklas Wahlberg ledare för ca 22 bävrar. Vi var ganska jämt 
fördelade mellan flickor och pojkar. 

Vi har fortsatt med att träffas i bäverhyddan och där lekt tändstickan. Men vi har också övat 
knopar, samarbete, fackelvett och lekt en massa. Vi var på Valloxens is och åkte skridskor en 
söndag i mars. Barnen fick måla på en egen matpåse som användes på sommarlägret 
Singapora. 
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Hösten 2009 

Till hösten –09 fick vi in 2 nya ledare och en tog på sig flera uppgifter. Vi blev 4 ledare på våran 
bävergrupp: Nicklas Wahlberg, Johan Werner, Sören Kjellkvist och Niklas Uggla. Vi var mellan 
14 och 25 bäverscouter på våra möten. 

Vi startade med att barnen fick vara med att bygga vår bäverhydda där vi oftast startade våra 
möten med tändsticksleken. Den 22/9 fick vi besök av Civilförsvarets Hitta vilse instruktörer. 
Barnen och föräldrar fick gå en hitta vilse stig med olika frågor och svar på vad man skall göra 
om man gått vilse, det var uppskattat av både barn och föräldrar. Barnen fick också arbetsböcker 
som vi har haft och arbetat med under terminen. Den 13/11 var det kårdisco som vanligt var 
mycket uppskattat. Terminen avlutades med det årliga julbadet. 

Där i mellan har vi eldat, orienterat, hantverkat, lekt och haft kul. 
   

4.2 Miniorscouter 

Våren 2009 

Ledare under våren var Maria Granevik-Lindström, Cajsa Duganoff, Pelle Lidström och Lasse 
Idmark. Hjälpledare var Ebba Idmark. 

Miniorerna var 4 tjejer och 21 killar under VT09.  Vi jobbade med ett agenttema hela terminen 
och började med att fixa patrullpåsar som fylldes med saker agenterna kunde tänkas behöva 
under våren: kompass, förstoringsglas, mjöl, recept, mätsnöre, spårnyckel etc. Det dök även upp 
en superagent som berättade hur en agent kan se ut och bete sig. Agenterna delades upp i 
patruller och tog namn såsom Agent 000 och Teddybjörnarna. 

På tisdagsträffarna löstes sedan en rad mystiska och mindre mystiska problem; bl a agentspår, 
eldning, stadsorientering, vikt & längd, bakning och matlagning utomhus. 

Under vårens absolut kallaste helg hade vi hajk med hemlig destination. Vi åkte till Uppsala och 
tog in på det gamla fängelsets vind. Men först fick vi en specialvisning av Uppsala slotts hemliga 
rum och sedan löste agenterna problem patrullvis i området mellan Domkyrkan , fängelset och 
Botaniska. På kvällen åts det många grillade hamburgare på fängelsets innergård innan Tommy 
tog de modigaste på skattjakt i fängelsets mörka källare. En fullspäckad helg avslutades med 
tågresa hem efter frukost och städning på söndagen. 

I slutet av april deltog vi i scouttävlingen Miniatyret som gick på hemmaplan denna gång. 

Vid St Georgsfirandet delades det ut märken till agenterna; lilla knivbeviset och chiffermärket. 
Många miniorer deltog också i fackeltåget från Thunman till Särstabadet på 
Valborgsmässoaftonen. 

På sommarlovet deltog ett stort gäng miniorer i Piratlägret vid Norr-Dellens strand i Hälsingland 
och alla tidigare agenter gick nu helt upp i piratrollen istället. Det blev ett mycket lyckat läger med 
många bad och roliga aktiviteter. Populärast var nog att få avfyra vår egen kårs potatiskatapult 
samt att ”gå på plankan”. Ingen längtade hem! 
 
Hösten 2009 

Ledare under hösten var Pelle Lidström, Cajsa Duganoff, Maria Granevik - Lindström, Jenny 
Rahm, Sussie Bergström och Ebba Idmark  

Under hösten var miniorerna 31 st, fördelat på 10 tjejer och 21 killar.  

Eftersom det var astronomiåret så gjorde vi en resa till rymden. Vi startade terminen med 
namnlekar och en knepig labyrint med rymdtema. Patrullerna hittade på namn som 
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Rymdsabotörerna, Marsmallows, Stjärnpiloterna, Rymdjägarna, Muchy-muchy-muchy och 
Raketerna. Under färden har vi hunnit med att baka rymdmat över eld, träna på att tyda karta och 
lite kompass, tipsrunda med rymdfrågor, lägerbål, rymdskrift (chiffer), hantverk, stjärnskådning 
eller såg vi ett ufo?  

En helg hade vi hajk på månbas Alfa där vi tillverkade egna rymdraketer av PET flaskor som vi 
sedan försökte att skicka upp till rymden. På hajken hade vi även godisorientering och det kom 
en speciell gäst som berättade mycket intressanta saker om rymden, raketer och astronauter. 

Miniorerna har även deltagit på de gemensamma aktiviteterna som kårdisco, luciavaka, 
försäljning av julsaker och julbad. Som avslutning byggde vi pepparkaksraketer och landade 
återigen på jorden. 
 

4.3 Juniorscouter 

Våren 2009 

Ledare: Henrik Svensson, Karin Stenborg, Johan Werner och Mats Westerborn. 
Scouter: En grupp på 20 st juniorscouter med jämn fördelning mellan såväl åldrar som kön. 

Måndagsmöten (15 st) 
Under terminen har vi ägnat oss åt bl.a. friluftsmat,, internationellt, baka semlor, sjukvård, brand, 
godisorientering, bad/livräddning, scoutlagen samt tagit yxbevis. 

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 ”Scouter på 
rymmen”, ”Spökhuset ???”, ”Tillträde förbjudet” samt ”Skräckleksakerna 2 – Gosedjurens 
hämnd”. 

Paddelhajken 
Eftersom de flesta scouterna var första-åringar nöjde vi oss med en tvådagars paddling i härligt 
försommarväder den 30-31 maj. Vi paddlade fram och tillbaks på Kolarmoraån. 

Sommarläger 

Juniorerna deltog naturligtvis i kårens läger på Kragenäs. Förutom det gemensamma 
programmet genomförde vi en egen liten minihajk med övernattning i Oras vindskyddsby – ett 
väldigt sjungande var det den kvällen! 

 
Hösten 2009 

Ledare: Lars Idmark, Karin Stenborg, Johan Werner och Mats Westerborn. 
Scouter: En grupp på 25 st juniorscouter och en övervägande andel killar. 

Måndagsmöten (14 st) 
En traditionellt höstprogram med bl.a. eldning och knopar, Dessutom naturligtvis Tårtmåndag där 
scouterna måste tjäna Balubas genom scoutmässiga aktiviteter för att kunna köpa läckra 
ingridienser till tårtbaket. Vi gjorde hajkbrickor på två Hantverksmåndagar. 

Eld-och matlagningshajk  
Vi eldade och lagade friluftmat. Lunchen lagade vi på våra lägerspisar och till middag blev det 
hajkbomb. Man kunde sova inne i stugan eller ute i vindskydden. 

Spelhajk 
En fredag-lördag i december hade vi traditionell spelhajk med sällskapsspel och giftasleken till 
sent på natten. 
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4.4 Äventyrarscouter (Patrullscouter) 

Ledare: Mikael Fridén och Susanne Sandelius 

År 2009 har vi deltagit i distriktsgemensamma aktiviteter såsom RauDets årliga hajk för 
äventyrar- och utmanarscouter, som i år var Sturehajken, och tävlingarna Marathonhajken och 
Hösthornet. Vi har hållit ett möte för kårens bäverscouter och haft två LAN-hajker tillsammans 
med kårens seniorscouter.  

Liksom tidigare år har vi ordnat ett disco för kårens scouter, i år var temat sagor. Vi har också 
deltagit i kårens numera traditionella julbad. Till S:t Georgfirandet i Gredelbykyrkan spelade vi 
upp en pjäs om S:t Göran och draken i form av tre dagböcker (en för prinsessan, en för S:t Göran 
och en för draken). Vidare har vi deltagit i kårens Valborgsfirande, med tillhörande braständning 
vid Särstabadet, och Luciavaka i centrala Knivsta.  

Vi deltog i kårens läger som i år var ett piratläger på Ora i Staffans scoutdistrikt. På mötena har vi 
bland annat haft cykelreparation, som skedde i centrala Knivsta, sjukvård, bakning samt 
utklädning med fototagning och redigering. Vi har även haft en fotoorientering i Knivsta följt av en 
fotoorientering i centrala Uppsala. Slutligen har vi haft några möten som äventyrarscouterna fått 
arrangera. 

 

4.5 Seniorscouter 

Våren 2009 

Ledare: Mattias Björkman, Ida Westerborn och Alexander van Loosdrecht 

Seniorlaget hade många roliga aktiviteter för sig. 

 
Hösten 2009 

Ledare: Mattias Björkman och Ida Westerborn 
 

Sommaren avslutades med lägret Singapora där flera av seniorerna var närvarande. På lägret 
hände många annorlunda saker, som att Jonas hoppade/rullade i sömnen och att vi blev riktiga 
pirater genom en spännande ritual. Vi kollade även på utomhusbio och seglade utan vind :D 
Vi hade MÅNGA fina lägerupplevelser och träffade nya polare vi alla längtar tillbaka. 
 
Tillbaka i Knivsta och någon månad senare bestämde sig Ida och Mattias för att ordna upp 
Knivsta scoutkårs senioravdelning en aning och bildade det nya seniorlaget Findus. Tanken är att 
Findus ska vara kvar i kåren länge som ett rullande seniorlag. 
 
Seniorinvigningen i början av terminen var riktigt härlig! Här bjöds det på väldig dramatisk renjakt, 
korvgrillning och sagostunder. Övernattnig i skogen är ju alltid lika roligt. Någon ramlade i ett 
dike, någon blev puttad utför ett stup, någons skor fick en ny fin gråaktig färg efter promenaden 
till platsen och någon annan lyckades smälta en kåsa. Finemang med andra ord. 
 
Under alla våra möten har vi hittat på en hel del, vi har käkat pannkakstårta i sann Findus-anda, 
tryckt våra egna Findus-tröjor och gjort en spektakulär film: ”Pettson och Findus tältar”, som 
handlade om Anna-Karin (Findus) och August (Pettson) från Lippingeskogens inre, samt en del 
högljudda hönor, en märklig tant och en stentuff Dante. Tyvärr fick Pettson inte mördargäddan på 
kroken trots tappra försök. 
 
Vi har även haft lanhajk med Patrullarna. Lanet varade under två dagar och de va tur att det inte 
var längre för det var inte många som sov mycket på natten.  
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Under ett möte var vi hemma hos Ida och gjorde pepparkakshus till julbadet; dom var jätte-fina! 
På julbadet lottade vi ut pepparkakshusen som vi gjort.  
 
Seniorlaget Findus:  
Anna-Karin, Olivia, Linnea, Hilda, Felicia, August, Dante, Daniel, Jonas 
 

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 

 

 


