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Styrelsen för Knivsta Scoutkår av Svenska Scoutförbundet får härmed avge 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. 
 

1. Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av: 

Mats Westerborn  ordförande 
Karin Stenborg  vice ordförande 
Cajsa Dugnanoff  kassör 
Mattias Björkman  sekreterare 
Sussie Berglund  ledamot 
Jenny Rahm   ledamot 
Niklas Wahlberg  ledamot 
 
Styrelsen har under året haft regelbundna och protokollförda sammanträden och ett stort 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 och Anders Engström Assisterande 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 2010/2011 hade kåren 138 medlemmar vilken samma antal som vid föregående 
årsskifte. Avhoppen bland de äldre barnen är fortsatt relativt få och vi har ökat antalet 
medlemmar i dessa grupper. 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. 

Under året har vi gått över till Scoutförbundets nya benämningar för de olika åldersgrupperna och 
från och med hösten har vi även anammat det nya programmet.  

Kåren har haft följande avdelningar och medlemsfördelning: 

 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Rover 
Ledare och 
funktionärer

Totalt

Vår 26 32 25 18 9 11 28 138 

Höst 12 26 31 21 14 13 25 142 
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Fördelningen mellan flickor och pojkar har fortfarande en viss övervikt åt pojkhållet.  
 
Fördelningen mellan pojkar och flickor såg ut så här för höstterminen 2010: 

 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Totalt % 

Flickor 9 9 6 13 10 44 42% 

Pojkar 12 17 25 8 4 60 58% 

 

 Rover Ledare Totalt % 

Flickor 5 9 14 37% 

Pojkar 8 16 24 63% 

 

3. Kårens gemensamma aktiviteter 

Under vinterhelgen den 30-31 januari deltog ett antal ledare på distriktets Upplandskurser, dvs 
kurser i bl.a. hantverk, lägerbålsledning och scoutledarskap. 

I år var det andra året för vårt Vintercafé. Under 9 vinterhelger under januari-mars hyrde 
scoutkåren Minigolfstugan vid Särstabadet och sålde våfflor, korv, kaffe, varm choklad med mera 
till skridskoåkare och vinterflanörer. Emma Westerborn och Ebba Idmark hade huvudansvaret 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 2010 hölls den 14 mars, i Lippinge 

S:t Georg firades traditionsenligt den 23 april i Gredelbykyrkan. På programmet stod som vanligt 
märkesutdelning. Upptäckarscouterna spelade upp sketcher kring Scoutlagen, avgav scoutlöften 
och fick som bevis på detta ”Var Redo”-märket. Äventyrsscouternas traditionella teaterpjäs om St 
Göran och Draken var i år en film de gjort själva. Filmen hette ”Sankt Göran och Maffian” och 
väckte stort jubel. I år var hela inramningen lite högtidligare än vanligt och vi hade stor glädje av 
Alfred som ackompanjerade oss på piano. 

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 och kasen brann som vanligt mycket 
bra. 

Knivstas Spårare knep förstaplatsen i Miniatyret och säkrade ännu en inteckning i 
vandringspriset, som inte varit i kåren på några år. I Upptäcktsresan var vi mycket högt 
placerade, men inte på första plats. 

Ledarfesten hölls i år den 21 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. 

Innan vi stängde för sommaren hade vi en rejäl städdag inne och ute i Lipppinge den 23 maj. 
Den planerade grillfesten regnade dock bort. 
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Sommarens läger var kårlägret ”Ringar på vattnet” tillsammans 
med Tunabackars scoutkår på Vässarö. Lägerchef var Mattias 
Björkman. Vi räknade in över 100 deltagare från Knivsta 
(scouter, ledare, syskon och föräldrar) och ytterligare ett 30-tal 
från Tunabackar.  

Vi hade hyggligt väder, men lite kallt i vattnet, och utnyttjade 
verkligen Vässarös rikliga programutbud; Trapperspår, segling, 
kanothajk med övernattning i Vindskydd, ledarmys i Båthuset, 
tröjtryckning och bastu med dopp. 

Några kårmedlemmar deltog denna sommar i större 
förbundsengagemang; August Wollter gick/åkte flotte i Blå Hajk 
Forsfararna och Ida Westerborn gick Explorer Belt i Italien. 

 

Stiftelsen Vestra Särstaborg gav oss pengar till en ny, stilig åkgräsklippare (som även kan ploga 
snö) och Stugfogden Tommy Ahlborg införde raskt märket ”Liemannen” som berättigar till att köra 
den efter gedigen utbildning under såväl sommar- som vinterförhållanden. 

Samme stugfogde drog även igång en rejäl och välbehövlig renovering av taket till den äldre 
delen av Lippinge, som tagit rejält stryk under den tuffa vintern. När allt är klart till våren 2011 
kommer vi att ha tilläggsisolerat tak och väggar, byggt på takstolar, bytt undertak och plåttak 
samt bytt träfasaden. I samma veva passade vi på att täta och mura om delar av skorstenen. 
Tommy Ahlborg har dragit det i särklass tyngsta lasset, men flera kåraktiva (t.ex. Niklas, Thomas, 
Mattias, Johan, Jenny, Ingela…) har varit med och arbetat så mycket som deras tid och förmåga 
tillåtit. Vi har även tecknat ett nytt tre-årigt arrendeavtal till en något högre årlig kostnad än 
tidigare. 

Den 11 september var det premiär för Potatiskarnevalen, en typ av skördefest, ute vid 
Kvarngården. Scouterna gjorde en stor och viktig insats där vi höll i huvudaktiviteten, en 10-kamp 
med potatistema. Vi gräddade och sålde även pinnbröd till sugna karnevalsdeltagare.  

Kåren var återigen representerad på Luffarhajken med fina placeringar, men dessvärre inte 
tillräckligt högt för att knipa kopparpannan. Däremot tog Äventyrarna hem första pris i Hösthornet 
och mässingshornet pryder just nu Lippinge. Vi tror att det kanske t.o.m. kan vara först gången 
Knivsta får gravera in vårt kårnamn i detta vandringspris? 

Den 16 oktober var det såväl Älgjakt utåt Långhundra där scouterna gick drevkedja, som JOTA 
(Jamboree On The Air) Lippinge där Martin Björkman hjälpte scouterna att prata i radio. 

Vi tog upp en nygammal tradition med tjej- och killhajker. Tjejerna ägnade sin hajk den 23-24 
oktober åt mys och pyssel och killarna hade ett agenttema den 13-14 november. I båda fallen 
övernattade scouterna i den gamla, tomma och spännande kassaskåpsfabriken på Genvängen 
som vi fått låna av fastighetsägaren MIAB. 

Äventyrsscouterna ordnade sedvanligt ett kårdisco i Lippinge i november för scouter i alla åldrar. 
Temat denna gång var Glitter och Glamour! 

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

Julbadet är numera en tradition och den fjärde advent disponerade vi badhuset själva under 
några timmar. Mätta, rena och glada avslutade vi verksamhetsåret 2010. 
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4. Avdelningsverksamheter 

4.1 Bäverscouter 

Våren 2010 

Under våren 2010 var Johan Werner, Sören Kellkvist, Niclas Uggla 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 pimplade en Lördag i 
mars. Vi fick ingen fisk men vår guide visade hur en Knivsta-gädda ser ut. Barnen fick möjlighet 
att medverka på sommarlägret på Vässarö då vi och Svartbäcken-Tunabackars Scoutkår 
medverkade. Totalt var vi ca 130 per på lägret, varav 9 st bävrar.  

 
Hösten 2010 

Till hösten 2010 blev vi blev 4 ledare på våran bävergrupp: Nicklas Wahlberg, Ingela Marklund, 
Carina Westerdahl och August Wolter. Vi var mellan 10 och 13 bäverscouter på våra möten. Vi 
tog ett beslut att inte ta in fler barn för att vi inte får plats vid stugan och att spårarna skulle få en 
möjlighet att ta in nya barn. 

Vi startade med att barnen fick vara med att bygga vår bäverhydda där vi oftast startade våra 
möten med tändsticksleken. Vi har medverkat till att det blev en tjej- och en killhajk; väldigt olika, 
men lika uppskattade. Den 19/11 var det kårdisco som vanligt var mycket uppskattat. Terminen 
avlutades med det årliga julbadet. 

Där emellan har vi eldat, orienterat, hantverket, lekt och haft kul.   

 

4.2 Spårarscouter (fd Miniorscouter) 

Våren 2010 
 
Under vårterminen bestod spårarscouterna av ca 28 barn, 8 tjejer och resten killar. 
Ledarna var Maria Granevik-Lindström, Pelle Lidström, Cajsa Duganoff, Sussie Berglund och 
Jenny Rahm. 
 
Under terminen har vi har bakat bröd både inne och ute, lekt och spelat spel. Vi har haft lägerbål 
och varit till badhuset. Nere på isen övade vi isvett och en helg jobbade vi i vinter-caféet. När det 
var dags för semlor fick scouterna samarbeta och göra sin semla ihop bunden med en kompis, 
det blev kladdigt men gott.  
 
Vid två tillfällen har vi tränat på scout 
kunskaper inför Miniatyret.  I april åkte vi till 
Ärentuna och tävlade i Miniatyret, det blev en 
trevlig dag med bra resultat för Knivsta. 
Under våren har vi även firat St Georg med 
märkes utdelning och tänt majbrasan på 
Valborg. Spårarna sålde också majblommor 
utanför ICA.  
 
En helg i maj tog vi bussen till Flottsund, 
Uppsala, därifrån gick vi Upplandsleden till 
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Lunsentorpet. Där lagade scouterna sin egen lunch på trangiakök. Efter lite vila gick vi vidare mot 
Knivsta. Sedan fortsatte hajken i Lippinge med ganska trötta men nöjda barn. Som avslutning på 
terminen paddlade vi i Valloxen och sedan tog Äventyrarscouterna över och anordnade en 
militärhajk, aldrig förr har vi sett sådan ordning och reda och raka led. Scouterna fick sen välja 
om de ville sova i militärtält eller inomhus. 
 
Hösten 2010 
 
Under hösten var spårarscouterna 26 st fördelade på 17 killar och 9 tjejer. Ledar gänget bestod 
av Johan Werner, Niclas Uggla, Sören Kjellberg och Jenny Rahm och såklart fick vi hjälp av 
några föräldrar.  
 
Under hösten har vi bakat gott bröd på eldtunnorna, tränat på knopar och chiffer. Det var roligt 
och lite läskigt när vi hade sjukvård med teaterblod, nästan som på riktigt, vi tränade på att ringa 
112 och lägga bandage. Vi har också provat på att tända eld med tändstål, inte så lätt som det 
ser ut.  
Lägerbålet hade vi tillsammans med Bävergruppen och 
August spelade gitarr. 
I oktober var det dags för tjejhajk, den gick i hälsans tecken 
och vi myste och mådde gott i en lokal i Knivsta, det var 
ansiktsmasker, tvåltillverkning och nagelpyssel . 
Killarnas hajk i november hade agent tema, spionerier och 
filmmys, de var i samma lokal. 
Spårarscouterna tränade också på att simma i Hälsohuset. 
Alla var jätteduktiga. 
Kårdisco, Julförsäljning, Luciavaka med korv grillning och 
julbad var också med på schemat. I december hade vi en 
vinterhajk med Harry Potter och trolleri tema, fast det var få 
deltagare genomförde vi hajken och avslutade med lite geocaching. 
När vi frågat barnen vad som varit roligast svarar nästan alla att laga mat och baka. 
 
 

4.3 Upptäckarscouter (fd Juniorscouter) 

Våren 2010 

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

Vi har bl.a. eldat, lärt oss sjukvård, spelat scoutlags-teater på St Georg och tagit yxbevis. 
Filmhajken var som vanligt mycket populär och resulterade i år i 4 st filmer: ”Shut Up, Dude”, 
”Den tråkiga superhjälten”, ”Trolleri” samt ”Rödluvan och vänskapen”.  

Avslutningshajken var som vanligt en 
paddelhajk, men eftersom det var 
riktigt busväder med regn och hårda 
vindar hyrde vi en lägerskolegården på 
Hyttön utanför Älvkarleby i stället. Men 
i hyran ingick kanoter. På lördagen 
paddlade vi en kortare sträcka på 
Hyttfjärden fram (sakta sakta i 
motvind) och tillbaka (blixtsnabbt). På 
söndagen var det sol så då blev det en 
heldagstur på det fantasiska 
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sjösystemet Storfjärden, med traditionell varma-koppen-lunch på en pytteliten holme. 

Och så var vi naturligtvis med på Ringar-på-vatten-lägret på Vässarö. Förutom de vanliga 
aktiviteterna så hade vi en egen skattjakt och en egen paddelhajk där vi byggde ett eget 
vindskydd i strandkanten som vi sov i.  
 
Hösten 2010 

Upptäckarna har under hösten haft 6 tjejer och 23 killar inskrivna. 
Avdelningen har fem ledare, Cajsa Duganoff, Pelle Lidström, Lasse Idmark ,Sussie Berglund och 
Maria Granevik Lindström. Vi har också haft mycket god hjälp av våra ungdomar Ted, Ebba och 
Beate. 

 
Under hösten 2010 har vi haft 18 träffar tillsammans. 
 
Programmet har innehållit orientering, kniv och knop kunskap, utelekar, matlagning utomhus på 
trangiakök, hur man bygger och tänder en eldstad. Ett mycket uppskattat programinslag var 
Tårtfabriken då vi tog hjälp av Mats. Mys och rys, Kompiskväll och Brädad i spelhålan är andra 
rubriker i programmet. 
 
Tre hajker har hunnits med under hösten, tjejhajk och killhajk tillsammans med övriga kåren samt 
en egen avdelningshajk som hette Vägen. På Vägen- hajken blev det promenad från Lippinge ut 
till Upplandsleden där vi gick en kortare sträcka in mot Knivsta och Ängby. Scouterna fick lösa div 
uppgifter ihop i sina patruller, t.ex. hitta vägen med hjälp av sin känsel - följa ett snöre runt i 
skogen med förbundna ögon, hitta vägen mha sin hörsel - utplanterad mobiltelefon skulle hittas, 
hitta vägen enbart mha kompass och grad + avståndsmarkering mm. Övernattning skedde i 
Lippinge ute i kårens vindskydd för de flesta scouterna medan några bodde i stugan. 
 
Andra kårgemensamma aktiviteter som stått på vårt program har varit julförsäljning, kårdisco, 
luciavaka och julbadet. 
 
 

4.4 Äventyrarscouter (fd Patrullscouter) 

Våren 2010 

Ledare har varit Mattias Eriksson, Mikael Fridén och Susanne Sandelius 

Under vårterminen 2010 har vi deltagit kårgemensamma aktiviteter som skridskocaféet, S:t 
Georgsfirande och Valborgsfirandet. Vi har även haft en LAN-hajk tillsammans med 
Utmanarscouterna. På våra veckomöten har vi bland annat lagat köttbullar och byggt 
äggfarkoster samt haft ett antal hemma-hos-möten. 

På våren ordnade vi alldeles själva en hajk för Spårarna (Miniorerna). Det var en militärhajk med 
en massa nyttiga övningar och när de var klara fick de en medalj. 

En annan vårhelg paddlade vi från Lippinge och mot Sigtuna. Först fick vi släpa kanoterna 
ganska länge över trunstra-träsket. Sen fick vi hugga och såga oss fram. Det var ganska jobbigt. 
Det var för lite vatten i Knivstaån så vi och kanoterna fick skjuts från Högåsen till reningsverket, 
men sen kund vi paddla. Fast vi fastnade ganska mycket och fick såga av många grenar. Vi sov 
på en kulle. Vi kom aldrig fram till Sigtuna, men det var kul ändå! 
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Hösten 2010 

Ledare var Mikael Fridén, Karin Stenborg och Mats Westerborn 

Det var premiär för det nya programmet, som bygger på att patrullerna ska arbeta mer 
självständigt med ett projekt som skall ta ett antal träffar. Alla tre patruller satsade på att planera 
och genomföra en egen hajk och en av dem hann genomföra den under terminen, medan de 
andra kommer att göra sina hajker under våren. Vi varvade patrullernas projekt (”Äventyr”) med 
gemensamma aktiviteter, t.ex. superscoutövningar, mysmöten och så gjorde vi häftiga 
värmeljusinstallationer i snön i decembermörkret. Ett stående inslag var hemma-hos-möten: 
Ungefär en träff i månaden sker patrullvis hemma hos någon i patrullen. 

Kårdiscot planerade vi och genomförde med bravur! Och så hade vi en LAN-hajk ihop med 
Utmanarscouterna. 

Uppslutningen i distriktets tävling Hösthornet var nästan mangrann och de flesta övernattade 
också. Ett roligt inslag var att patrullerna skulle komponera och laga en hajkmiddag som sedan 
bedömdes avseende på smak, näringsriktighet och presentation. Vi kan stolt meddela att vår 
patrull The Cheetas vann hela tävlingen och tog med vandringspriset hem till Lippinge. 

 

4.5 Utmanarscouter (fd Seniorscouter) - Findus 

Våren 2010 

Ledare: Mattias Björkman och Ida Westerborn 
Antal scouter: 9 stycken. 

Under vårterminen träffades utmanarscoutlaget Findus oftast ute i Lippinge på onsdagkvällar. 
Detta skedde nästan varje vecka med allt ifrån fullt deltagande till endast två scouter, lågt antal 
närvarande ska tydligen då bero på prov eller liknande dagen efter...  

När Findus träffas ute i scoutstugan börjar vi med att slappna av i sofforna och prata av oss om 
det som hänt i Knivsta och skolan. Ibland åker en kortlek fram, eller någon form av fika (vilket i 
många fall var popcorn och saft).  

Men allt vi gjorde var inte att snacka strunt och fika ute i scoutstugan! Några i Findus har deltagit 
på de distriktsgemensamma hajkerna som arrangeras - så som videohajk och äventyrshajk. Som 
seden nu börjar bjuda deltog vi också på ett LAN tillsammans med äventyrsscouterna ute i 
Lippinge. Detta börjar bli en tradition och vissa i Findus kan inte bärga sig innan nästa LAN ska 
arrangeras.  

Terminen avslutades med planering av hur Findus skulle ta sig ut till sommarens läger på 
Vässarö. Beslutet blev att scouterna skulle cykla ut till Ellan där båten till Vässarö avgår från, 
vilket de fixade med god marginal (inte en enda punktering!). Under sommarens läger bodde 
Findus i ett lila mattält och fiffiga som vi är drog vi in elektricitet till tältet för att kunna ladda våra 
mobiler och lyssna på musik. I slutet av sommarlägret blev det en invigning av de scouter som 
skulle bli de nya medlemmarna i Findus. Detta gjordes på ett sätt som du får fråga dem om, men 
mysig var det och pannkakstårta ingick i konceptet. 

 
Hösten 2010 

Ledare: Mattias Björkman 
Antal scouter: 15 stycken 

Nu var vi ett nytt gäng och något som aldrig tidigare provats inom Knivsta scoutkår har påbörjats, 
nämligen ett "rullande" utmanarscoutlag. Detta innebär att de äventyrarscouter som uppnår 
åldern för att bli utmanarscouter helt enkelt smälter samman med det redan existerande 
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utmanarscoutlaget Findus. Detta är nu vad som har hänt och det skulle bli en spännande termin 
för att se om det skulle fungera eller inte.  

I början var "de gamla" och "de nya" medlemmarna lite på var sin sida i scoutstugan. Detta har 
under terminen förändrats och de har blivit mer som en gemensam grupp. Under terminen har 
Findus gjort lite som vi brukar, nämligen pratat strunt och poppat popcorn. Men även det 
traditionella LAN:et har genomförts. För att vara riktigt noga har vi genomfört två LAN. Ett 
biobesök har även hunnits med.  

Sen har vi börjat ladda inför det stora läger som går av stapeln sommaren 2011, World Scout 
Jamboree! Detta har vi gjort genom att bjuda in en kvinna som pratat om lägret och lite hur det 
kommer fungera, samt att vi arrangerat lottförsäljning i samband med luciavakan och julbadet. 
Alla lottpriser har blivit skänkta av olika företag och föreningar i Knivsta och scouterna i Findus 
har själva samlat in dem. Allt till ett mycket lyckat resultat. 

  

4.6 Roverscouter 

Roverscouterna har inte haft några egna arrangemang inom kårens ramar.  

 

För Knivsta Scoutkår 

 

Mats Westerborn    Karin Stenborg 
Kårordförande     vice Kårordförande 

 

 


