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Styrelsen för Knivsta Scoutkår av Svenska Scoutförbundet får härmed avge 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014. 
 

1. KÅRSTYRELSEN 

Styrelsen har under året bestått av: 

Karin Stenborg  ordförande 
Ingela Marklund  vice ordförande 
Mats Westerborn  kassör 
Sussie Berglund  ledamot 
Marika Ileskog   ledamot 
Niklas Wahlberg  ledamot 
Christoffer Stenborg  ledamot 
Anna Mattsson  ledamot 
 
Styrelsen har under året haft regelbundna och protokollförda sammanträden och ett stort antal 
underhandskontakter. 
  
Revisorer har varit Birger Eriksson (ordinarie) och Cajsa Duganoff (suppleant) 
 
Valberedning till 2015 år stämma är Johan Werner, Mikael Fridén och Sara Berglund. 
 
Tommy Ahlborg har varit Stugtomte och Nicklas Wahlberg har varit Materialförvaltare; Henrik 
Svensson har organiserat försäljningen av Majblommor, Marika Ileskog har ansvarat för 
bidragsansökningar och Thomas Carlsson har skött alla inköp av scoutvaror, bl.a. skjortor, 
märken och varor till julförsäljningen. 
 

2. MEDLEMMARNA 

Vid årsskiftet 2014/2015 hade kåren 137 medlemmar vilket är samma antal som året innan. 
Avhoppen bland de äldre barnen är fortsatt mycket få. 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. 

Vid respektive årsskifte hade kåren följande avdelningar och medlemsfördelning: 

 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Rover Ledare och 
funktionärer 

Totalt 

2012 12 15 22 35 11 15 22 132 

2013 15 17 28 26 18 12 21 137 

2014 17 16 19 30 21 12 22 137 

Ändring +1 -1 -9 +4 +3 - +1 - 
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Vi har en aning fler pojkar än flickor, men fördelningen mellan flickor och pojkar är ändå relativt 
jämn bland våra ungdomar.  
 
Fördelningen mellan flickor och pojkar såg ut så här vid årsskiftet 2014/2015: 

 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Totalt % 

Flickor 4 8 6 9 13 40 39% 

Pojkar 13 8 13 21 8 63 61% 

 

 Rover Ledare Totalt % 

Flickor 4 11 15 44% 

Pojkar 8 11 19 56% 

 

 

3. KÅRENS GEMENSAMMA AKTIVITETER 

Vintercafé 

Vintercaféet hade öppet för skridskoåkare och vinterflanörer i Knivsta. Vi skulle ha haft öppet 
januari-mars men fick redan i februari stänga på grund av ”VÅR”-värmen smälte bort både isen 
och snön vid Minigolfstugan vid Särstabadet. Huvudansvaret hade Karin Stenborg men alla 
serveringstillfällena skötte vårat utmanarlag ”Findus” med glans.  

Upplandskurserna 

Under första helgen i mars deltog ett gäng på distriktets Upplandskurser på Wiks folkhögskola.  

Kårstämma 

Kårstämman 2014 hölls den 16 mars, i vår scoutstuga Lippinge. En tapper skara kom och det 
togs många bra beslut. Vår egen konditor Marika Ileskog stod för godsakerna. 

St Georg 23 april 

S:t Georg firade vi i Kupolen på Thunmansskolan i år. På programmet stod som vanligt 
märkesutdelning och sång. Upptäckarscouterna spelade upp sketcher kring Scoutlagen, avgav 
scoutlöften och fick som bevis på detta ”Var Redo”-märket. Våra Äventyrare hade pysslat och 
knåpat ihop en fantastisk drake och på ett modernt sätt framfördes Sankt Göran och Draken. 
Som avslutning bjöd våra Utmanare på ett världsomspännande pingvinrace.  Våra spårarledare 
hade fixat ”go-fika” och alla blev mätta och belåtna. 

Valborg 

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. I år hjälpte vi även till med korv och godisförsäljningen – mycket trevligt.   

Ledarmiddagen 

Ledarmiddagen hölls hemma hos Mats den 7 november och var som vanligt välbesökt och 
uppskattad. Kåren stod för fina råvaror som ledarna tillsammans lagade till och bjöd sina 
respektive på. 
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Sommarläger - VILDA 

I år var vi närmare 120 scouter från Knivsta på ett av Sveriges VILDA-läger. Vi hade valt att 
tillsammans med Wasa-kåren resa till Skräddartorp och gästa ett ekumeniskt läger. Vilken 
fantastisk lägerplats. Det var väldigt nyttigt för alla parter att få ta del av varandras seder kring 
hur t.ex. lägerbål skall genomföras och respektera varandra på alla plan. Scouterna hjälpte en 
professor att bygga en maskin och delar fick man under veckans gång. Läskigast var nog 
nattspårningen – fast när morgonen kom så var nog den också den bästa på hela veckan.  

         

 

 

        

  

Ledarvårdshelg 

Den 10-11 oktober var det dags att samla våra ledare till mys i Fjällnora där vi hade hyrt ett gäng 
stugor. I en kåta eldade vi och hade lite lekar och bus för att sen sova gott. På morgonen 
genomförde vi en höghöjdsbana. Adrenalinet var på topp och vi var många som klappade oss 
själva på axeln för en väl genomförd bana. Vi avslutade med att laga gourmetmat på Trangiakök 
vid långborden utanför stugorna.  

 
Kårdiscot 

Ett väl genomfört kårdisco den 14 november ordnades som vanligt av Äventyrarna.  
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Jul i Knivsta 

En snålblåsig novemberlördag stod våra spårare och representerade kåren vid ett stånd. Vi sålde 
ingen korv i år och det saknades av Knivsta kommuninvånare, men vi sålde mycket ljus och 
marsipangodistomtarna var populära.  

Musikhjälpen  

Den 8-14 december 2014 flyttade tre programledare från SR P3 in i en glasbur på stora torget i 
Uppsala för att samla in pengar till Radiohjälpen och kampen mot HIV. De större scouterna i 
Knivsta var engagerade på plats under hela veckan. Det skramlades bössor, det vaktades eldar 
det serverades kaffe på centralstationen. Totalt hjälpte Scouterna till med att samla in drygt 
100.000 kr, totalt kom det in över 30 miljoner kronor. 

Julbadet 

Julbadet är numera en tradition och den tredje advent disponerade vi badhuset själva under 
några timmar. Mätta, rena och glada avslutade vi verksamhetsåret 2014 med bus i badet och 
julspex från våra utmanare ”Findus”. 

 

4. SCOUTAVDELNINGARNA 

4.1 Bäverscouter 

Ledare under vår och höst: Carina Westerdahl och Marika Ileskog 

Bäverscouterna har gjort roliga saker både vår och höst, men tyvärr har ingen haft tid att skriva 
någonting om det. 

4.2 Spårarscouter 

Våren 2014 
Ledare var Jenny, Sara, Kinna och Annika.  

Första halvan av terminen ägnade vi oss en hel del åt hantverk. Vi surrade även trefötter och 
värmde saft över elden i en gryta som vi hängde under. Vi tränade också på att laga mat på 
trangiakök. Scouterna fick också öva sig på olika sätt att orientera sig i naturen, t.ex. med karta 
och kompass samt med olika tecken i naturen som visar på de olika väderstrecken 

Senare under terminen övade vi bland annat på simning i Hälsohuset, och många klarade 200 
meter. Detta var delvis en förberedelse inför vår övernattningshajk i Djupviken, där vi fick 
möjlighet att paddla kanot på spegelblankt vatten. Vi njöt i vårsolen bland både blåsippor och 
vitsippor. Till middag blev det hajkbomber. På kvällen gick vi ner till vattnet och la i några 
barkbåtar som vi täljt.  

De sista veckorna av terminen var vi med och tände valborgsmässoelden vid Särstabadet. Vi 
lärde oss även en del om sjukvård. 
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På sommaren deltog ett tiotal spårare i lägret Vilda i Skräddartorp. Trots att skogsbranden 
rasade i närheten kunde vi genomföra lägret och hjälpa professorn att stänga portaler. 

Hösten 2014  

Ledare var Sara och Kinna med hjälp av Eric, Tobias, Karin och Sandra. 

Vi inledde terminen med bland annat matlagning, hantverk och lägerbål tillsammans med 
Bävrarna. 

Vi genomförde också en dagsvandring från Ängby till 
Lippinge. På vägen stannade vi för att laga mat på 
trangiakök. Vi passade även på att steka en kantarell 
som vi hittade i skogen. Väl framme i Lippinge fick 
scouterna möjlighet att radioprata med andra scouter. 

Senare delen av terminen övade vi på att elda i 
eldtunnor och även att tillaga kolbullar enligt 
traditionellt recept över öppen eld. Det blev även 
knopar, chiffer och hantverk. Scouterna fick göra 
utsmyckningar att hänga på sina kåsor i läder, 
makramé och plastpärlor, och också göra söljor i läder 
och tovad ull 

 

4.3 Upptäckarscouter 

Våren 2014 

Vi var total 27 scouter varav 14 flickor och 13 pojkar. Ledare var Ingela, Nicke och Johan. 

Vi startade året med att gå igenom patrullerna och vårens alla aktiviter, vi hade årsmöte och 
diskussion om demokrati. Efter sportlovet bakade vi semlor, där scouterna fick göra en massa 
uppgifter för att få balubas så att scouterna kunde köpa sina saker till semlorna. 

Under våren jobbade vi med patrullerna, knopar, rättigheter, skiffer och så eldade vi en hel del.   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

På S:t Georg så hade varje patrull arbetat fram ett framträdande som handlade om scoutlagen. 
De spelade upp de för en fullsatt aula. 

Vi var många på fackeltåget under valborg och att tända den stora brasan pratades det en hel del 
om. 
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Vi paddlade en kväll på Valloxen där vi hade finns och bra väder, Anna och CH var med som 
hjälpledare. Därefter hade vi övernattning i Lippinge. 

 

 

 
 

Hösten 2014 

Ledare var Mats, Annika, Jenny och Ingela. 
 
Vi började terminen med knivbevis för förstaårs upptäckarna. Och en extra genomgång av såg 
och yxbeviset för 
andraåringarna. 
 
Vi har lagat mat på trangia, 
jobbat med knopar och 
surrning. En hel del eldande 
har vi gjort.  
 
Haft en JOTA hajk i Lippinge, 
där vi lagade mat och 
pratade med andra scouter 
både i Sverige och i andra 
länder. Vi hade hjälp av 
Martin som höll i allt praktiskt. 
 
 
Vi hade en spelhajk där vi spelade många olika brädspel. Vi var i Lagga hembygdsgård och 
helgen innehöll många skratt och nya spel och lekar. 
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Vi hade en Tårtmåndag där scouterna 
fick laga till sina egna tårtor. Kvällen 
avslutades med mycket mumsande. 

 
 
 
 
 

Vi avslutar de flesta kvällarna med att 
scouterna får säga några ord om 
kvällen som vi skriver ner på vår logg-
gardin som hänger i Lippinge. Därefter 
läses det i en spännande bok, Nåjdens 
sång. 

 
 
 
 
 

4.4 Äventyrarscouter 

Våren 2014 

Under våren 2014 delade Karin Stenborg, Mikael Fridén, Cajsa Duganoff, Pelle Lidström, Sussie 
Berglund och Mia Granevik på ledarskapet för 34 äventyrare. 

Jullovet var över och förväntansfulla scouter slöt upp inför starten på ännu en termin. 

Innan sportlovet hann vi genomföra patrullårsmöte och prata demokrati. Patrullerna fick komma 
på något de ville förändra i stugan eller på vår mark runt om, de fick sedan göra en pantomim om 
detta och vi andra fick gissa – på detta sätt fick vi in flera bra motioner till kårstämman. 

Terminen fortsatte med Hjärt- och Lungräddning, med vintermys i Särsta, mer sjukvård och 
patrullerna fick planera mat inför kommande mattorsdag. 

        

Ett helt gäng for till Enköping och var på ”mys-hajk” tillsammans med deras äventyrare. Mycket 
kul att träffa nya vänner. 

Nästan hela april gick åt till att träna och skapa vår St:Göran och draken. Ett gäng som ville vara 
med i själva teaterspelet tränade i Golfstugan och det andra gänget skapade rekvisita till pjäsen. 
Det blev ett fantastiskt spel framfört den 23 april på Kupolens scen. 

Några tappra var med resten av kåren och tände valborgselden vid Särstabadet. 
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Att missa årets händelse – Smugglarhajken – det var det inte många som ville… Knivsta var 
representerade med många patruller på distriktets bus för äventyrare. 

Våra äventyrare påbörjade märket ”bygga” genom att bygga en ny ”halvtunne-eld”-ställning. 
Några andra gjorde fantastiska knoptavlor som nu pryder väggen inne i scoutstugan.  

 

Med solen på vår sida och samarbetsvänliga grannar 
längs Fyrisån, som gav oss mark att tälta på, så begav 
vi oss ut på vår paddelhajk. Starten var i Storvreta och 
vi paddlade längs Fyrisån hela vägen in till centrala 
Uppsala. Mycket lyckad tredagars-hajk där vi badade, 
busade, bar kanoter och åt gott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommarläger 

På årets läger var alla äventyrare med, jättekul! 

Vi for till Skräddartorp och gästade ett VILDA-läger där. Vi åkte tillsammans med Wasa scoutkår. 
På plats så var det närmare 30 olika kårer.  
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Findus  

Hösten 2014 

Ledare var Cajsa, Mikael, Sussie, Mia, Nicke och Johan 

Verksamhetsberättelse från respektive patrull: 

Thockervadd 
Vi har paddlat, eldat, varit på läger med ekumeniakårer, lagat mat, varit på hajker (varav en LAN-
hajk), deltagit i distriktstävlingen Hösthornet, gjort knopar, arrangerat kårdisco och haft ”Värsta 
fördomen”-möten. 

The Ducks 
Vi har haft LAN-hajk, matlagning, bad, leklekt, haft ”hemma hos”-möten, deltagit i 
distriktstävlingen Hösthornet samt ordnat kårdiscot.  

De flygande pingvinerna 
Vi har haft roligt; vi har paddlat, gjort marsipanfigurer, pysslat, LAN:at, haft livräddning, övat 
släckning med brandfilt, varit på Vilda-läger, spelat fackelkubb, deltagit i Hösthornet, ordnat 
kårdisco, haft ”Värsta fördomen” på besök, lagat mat och eldat. 

Älgarna 
Vi har deltagit i Hösthornet, haft paddelhajk och sommarläger, eldat, lagat mat, pratat om 
fördomar, pysslat och julbadat. 

 

. 

4.5 Utmanarscouter - Findus 

Våren 2014 

August Wollter och Emma Westerborn var 
ledare 

Under terminen hann vi med att göra många saker, från scoutiga saker till kanske lite mindre 
scoutigt. Sann Findus-stil helt enkelt! Terminen började med lite planering och sen kickstartade vi 
det hela med ett fartfullt pulkamöte. Trots den kalla temperaturen så fortsatte vi ha möten 
utomhus då och då, byggde snögubbar och eldade. Speedscouting återkom många gånger, en 
stafettaktivitet som kan innehålla allt från eldning till surrning till marshmallows. Som äkta 
Findusar hängde vi såklart också en del inomhus, åt popcorn och körde massor av ”1, 2, 3 
FINDUS” (tänk er ”1, 2, 3 stjärna” fast med massa hinder i vägen och lamporna släckta).  

Tiden gick och plötsligt var det S:t George. Inför detta hade vi förberett en liten överraskning, i 
form av ett pingvinrace (eller som vi gillar att kalla det, ett ULTIMATE PINGVINRACE!!). Som 
pingviner från olika länder med egna speciella springsätt framförde vi ett pinvinrace utan dess 
like.  

Andra stora grejer vi var delaktiga i under terminen var bland annat smugglarhajken, där vi deltog 
som gränsvakter som vaktade gränsen mellan Kanada och USA, för att förhindra att smugglarna 
(äventyrarscouter) skulle lyckas smuggla ädelstenar mellan länderna. Det var en väldigt rolig helg 
fylld med spring, lek och ”PASSKONTROLL”. 
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Inte långt efter det var det dags för Birdie, ett stort lan som ordnas i Uppsala varje år. Sedan 
tidigare år har vi varit ansvariga för städningen under lanets gång, och så även detta år. Under 
fyra dagar fanns det alltid Findus tillgängliga där hela dygnen, och även kommande Findusar var 
där och hjälpte till! Vi varvade städandet och pantletandet med att själva lana, spela vanliga spel 
eller hänga i en husvagn precis utanför. En väldigt kul och annorlunda långhelg för oss alla, och 
nästa år är det dags igen!  

Sommaren 

Under sommaren var en stor del av Findus med kåren på lägret Vilda! Det var även under denna 
vecka som de nya findusarna invigdes, på det traditionella sättet. Mer än så får man bara veta 
om man själv någon gång deltar. 

 

Hösten 2014 

Emma Westerborn var ledare med hjälp av Anna Mattsson och Christoffer Stenborg. Karin och 
Ingela har supportat med praktiska saker. 

Under höstterminen välkomnades de nya Findusarna in i gruppen och hela gänget växte. 
Onsdagsmötena fylldes med allt från eldning till samarbetslekar, till sjukvårdsmöten och 
knopövningar. Vi förbereddes oss även stenhårt inför luffarhajken med lite speedscouting, och 
införde även Findusmössorna.  

På luffarhajken var vi väl representerade och gav oss in i kampen taggade som tusen. 
Slutresultaten blev lite blandade, men humöret var i alla fall på topp hela vägen igenom (nästan).  

Lite senare in på terminen blev det sedan dags för demokratijamboree, där ett gäng från Findus 
åkte med i distriktets buss hela vägen ned till Skåne för att vara med och påverka scouternas 
framtid. En riktigt lärorik helg! 

Som avslutning dök vi upp på julbadet som traditionen numera är, med ett återigen väldigt 
originellt luciatåg, och avslutade sedan hela terminen med pepparkaksbak och snögubbar! 

 

 

4.6 Roverscouter 

Roverscouterna har inte haft några egna arrangemang inom kårens ramar.  
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5 LIPPINGE 

Lippinge fortsätter att vara navet i scoutkårens verksamhet. Det mesta av avdelningarnas 
aktiviteter genomförs i Lippinge, både inomhus i vår rymliga scoutstuga och utomhus på den 
stora gräsplanen eller i det lilla skogspartiet. Flera hajker genomförs varje år med övernattning 
både inomhus och utomhus i tält eller stockvindskydd. Tommy Ahlborg är vår Hustomte. 

Hustomtens verksamhetsberättelse 2014 

Sommaren började med att gräsklipparen havererade i drivningen. Tomten gjorde några försök 
att på egen hand men, vill jag verkligen betona, under sakkunnig handledning från distans laga 
åkdonet. En så enkel sak som gasvajern var det inget fel på, varför klipparen fick vinschas upp 
på släpet och transporteras till verkstaden Sååma inne i Uppsala. Där blev den ompysslad i flera 
veckor innan den nylagad, nyservad och fin kunde ge sig i kast med det då långa gräset på 
gräsmattan. Tack stiftelsen Westra Särstaborg för bidraget till reparationen. Sedan kom torkan 
och gräsmattan behövde inte klippas lika mycket som vanligt. Sedan kom skyfallen som 
översvämmade delar av Knivsta men inte scoutstugan. Tomten gjorde en insats i lägerköket vid 
årets sommarläger i Skräddartorp och tyckte nog att det var lite kul. I övrigt har tomten haft en 
ganska innehållslös höst tills parkeringen fick sin lilla avspärrning efter att första bilarna kört ut på 
den vattensjuka gräsmattan och lämnat djupa spår. Sen kom snön i januari. Men det är ju år 
2015 och det skriver vi om i nästa verksamhetsberättelse 

Ho HO  HO 

 

 

 

För Knivsta Scoutkår, Knivsta 15 mars 2015 

 

 

Karin Stenborg    Ingela Marklund 
Kårordförande     vice Kårordförande 


