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Styrelsen för Knivsta Scoutkår av Svenska Scoutförbundet får härmed avge 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. 

 

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 
Alicia Hübinette  ledamot 
Jona Storskrubb  ledamot 

Styrelsen har under året haft regelbundna och protokollförda sammanträden och ett stort antal 
underhandskontakter.  

Revisorer har varit Henrik Svensson (ordinarie) och Cajsa Duganoff (suppleant) 

Valberedning till 2016 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 2015/2016 hade kåren 134 medlemmar vilket är tre stycken färre än 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 

2013 15 17 28 26 18 12 21 137 

2014 17 16 19 30 21 12 22 137 

2015 5 20 17 24 33 12 23 134 

Ändring -12 +4 -2 -6 +12 - +1 - 

 

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

 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Totalt % 

Flickor 2 5 8 7 15 37 37% 

Pojkar 3 15 9 17 18 62 63% 

 

 Rover Ledare Totalt % 

Flickor 4 12 16 46% 

Pojkar 8 11 19 54% 

 

 

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 att ”VÅR” – värmen smälte bort både 
isen och snön vid Minigolfstugan vid Särstabadet. Huvudansvaret hade Karin Stenborg, men alla 
serveringstillfällena skötte vårt utmanarlag ”Findus” med glans.  

Upplandskurserna 

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

Kårstämma 

Kårstämman 2015 hölls den 15 mars, i vår scoutstuga Lippinge – En tapper skara kom och det 
togs många bra beslut. 

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 en fantastisk 
tolkning av St: Göran och draken. Som avslutning bjöd våra utmanare på resa genom scouternas 
historia.  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 det var först när vi kommit fram till 
kasen som vi fick veta om det gick att tända den (det blåste för mycket) Vi fick tända och kasen 
brann livligt.  

Höststäd 

I slutet av september så träffades vi i Lippinge och städade igenom hyllor och förråd. Mycket gott 
fika fick vi och vi avslutade som vanligt med matlagning på trangiakök.  

Värd för Distriktsstämman  

Den 18 oktober var det dags för distriktsstämma och det var Knivstas tur att vara ansvariga. Vi 
valde att vara i kommunhusets stora konferenslokal ”Tilassalen” och den var helt perfekt för 
ändamålet. Runt 60 delegater från hela distriktet kom. Gofika och mumslunch bjöds det på och 
delegaterna åkte hem nöjda och mätta.  
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Ledarmiddagen 

Ledarmiddagen hölls hemma hos Mats den 6 november och var som vanligt välbesökt och 
uppskattad. Kåren stod för fina råvaror som ledarna tillsammans lagade till och bjöd sina 
respektive på. 

 
Sommarläger: Arcanum på Vässarö 

Sommarens läger 2015 åkte kåren till Vässarö på lägret Arcanum. Vi var tillsammans med ca 
1500 andra scouter under en härligt och intensiv vecka med många aktiviteter och händelser. Sol 
och en hel del regn fick vi under veckan. 

Vi fick ängen längst norr upp på ön. Den var förhållandevis torr och vi byggde vår matkyrka ut 
mot klipporna. Många steg tog våra scouter under veckan för att komma till alla aktiviteterna som 
var spridda över ön. God mat från vårt härliga kök fick vi under hela veckan. 

Bävrar och spårare var med från början av lägret, spännande att vara med under uppbyggnaden 
av lägret. 

Programmet bjöd på många punkter och spännande utmaningar för scouterna, göra egen 
kolpenna, bygga flotte, gå spår på natten för de äldre scouterna. På marknadsdagen hade vi 
tvåltävling, en uppskattad tävling där några prickade in högsta möjliga poäng. Gemensamt 
lägerbål i skogen för alla scouter och flera gemensamma teaterpass på kvällen. Lägret 
avslutades med en helkväll nere på ängen med stor ”eldboll” disco och avslutning på hela 
berättelsen.  
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Kårdiscot 

Ett väl genomfört kårdisco den 13 november ordnades som vanligt av Äventyrarna.  

Jul i Knivsta 

Korven åter på Knivstas Torg! Så uppskattat med oss på torget som levererar korvar i massor. 
God hjälp fick vi av många härliga scouter.  

Julbadet 

Julbadet är numera en tradition och den 19 december disponerade vi badhuset själva under 
några timmar. Mätta, rena och glada avslutade vi verksamhetsåret 2015 med bus i badet och 
julspex från våra utmanare ”Findus”, denna gång fick vi se en luciavariant av St:Georg och 
draken. 

 

 

4. SCOUTAVDELNINGARNA 

4.1 Bäverscouter 

Våren 2015 

Ledare var Carina, Marika och Richard. Det var 17 bävrar. 

Vi började terminen med uppstart och lekar. Under våren har vi gjort mycket roligt och lärt oss om 
skogen, naturen och varnadra genom kunskaper och samarbetsövningar. Vi har även pysslat och 
tillverkat saker. 

Inför Valborg har vi tränat eldvett för att kunna vara med och tända majbrasan. Bland de sista 
aktiviteterna vi hade för vårterminen var den uppskattade bäverhajken där många av barnen 
aldrig hade sovit i tält förut. 

Sommarlägret Arcanum var på Vässarö, där 9 bävrar deltog. Massor av roliga aktiviter hanns 
med såsom trapperspår och bad. 
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Hösten 2015 

Ledare var Carina, Marika och Richard. Det var 13 bävrar. 

Höstterminen börjar många nya barn så vi startade med namnlekar för att lära känna våra nya 
kompisar. Vi har lärt oss att hitta i Lippinge och pratat om hur man läser en karta och använder 
kompass. Återigen har naturen haft en står del i aktiviteterna då vi har lärt oss om 
allemansrätten. Under den mörka delen av terminen har vi pratat om stjärnor, lärt oss om reflexer 
och hur viktigt det är att man syns i mörkret. Som avslut på terminen pysslade vi följt av det 
gemensamma julbadet. 

 

4.2 Spårarscouter 

Våren 2015 
Ledare var Kinna, Sara, Eric, Tobias och Karin. Det var 18 spårare. 

Vi inledde terminen med uppstart och övning i demokrati. Vi tände även fotogenlyktor och tog 
med dem ut i skogsdungen och samtalade och kokade korv i skenet av lyktorna. Sedan tog 
aktiviteterna fart med paracordpyssel, simning, sjukvård och popcornpoppning över små eldar.  

Under andra halvan av terminen deltog vi i 
miniatyret vid högarna i Gamla Uppsala. Förutom 
starka insatser i tävlingen hade vi tid att njuta av vår 
matsäck, solen och backsipporna på kullarna.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Vi var som vanligt med och tände valborgselden vid Särsta. Vi genomförde en hajk i Lippinge 
med temat matlagning. Vi lagade lunch på trangiakök och middag på kårens nya murrika. Trots 
att temperaturen sjönk till nollgradigt under natten jäste vi även bröddeg utomhus och bakade 
frukostbröd (inne i stugan). Vi hade även en paddlingskväll och avslutade med geocaching.  

På sommaren deltog 14 spårare i lägret Arcanum på Vässarö. Det var dagar fullspäckade med 
aktiviteter. Vi hann bland annat med segling, kanotpaddling, trapperspår och aktiviteter som hade 
att göra med lägertemat (världsutställning). Vår äng var liten men idyllisk, och på kvällarna läste 
vi uppe på en klippa och blickade ut över havet.  
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Hösten 2015 

Ledare var Kinna, Sara, Eric, Tobias och Marcus. Det var 22 spårare. 

Höstterminen drog i 
gång med full fart och 
två nya patruller, 
Rävarna och Vesslorna, 
bildades. Vi lagade mat 
på trangia, hade 
lägerbål med bävrarna 
och batikfärgade (grönt 
så klart!) kuddfodral att 
ta med på hajker och 
läger.  
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Vi genomförde vår numera traditionella vandringshajk från Ängby till Lippinge. I Lippinge blev det 
radioprat med hjälp av Martin. Några utländska scouter fick vänta lite eftersom våra spårare var 
upptagna: ”They are outside making bread on a stick.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senare delen av terminen ägnade vi oss bland annat åt eldning, knopar och chiffer. Många 
spårare kom även på kårdiscot med medeltidstema. 

Avslutningsvis deltog spårarna i julförsäljningen på Knivstas julmarknad och sist men inte minst i 
julbadet i Hälsohuset. Det höll på att gå illa för lucian, men som tur vad blev gammelgäddan snäll 
av Findus pepparkaka. 

 

4.3 Upptäckarscouter 

Våren 2015 

Ledare var Annika, Ingela, Jenny och Mats. 

Vi startade terminen med att ha semlamåndag, då scouterna får göra olika saker för att tjäna ihop 
ingredienserna till sin semla.  

Terminen innehåll både knopar, sjukvård, demokrati och partrullårsmöten samt eldning.  

Filmhajk genomfördes på vårvintern då scouterna planerade, skapade och spelade in en egen 
film. Sussie var till god hjälp i manusförfattandet och vid inspelningen. Mats redigerade ihop med 
scouterna. Lördagskvällen användes för att titta på finalen av mello i scoutstugan. På söndagen 
var det filmvisning inför alla föräldrar, många skratt blev det.  

Upptäckarna deltog vid upptäcktsresan som genomfördes kring Uppsala högar.  

Terminen avslutades med en paddelhajk med övernattning. Många av scouterna tog tillfället i akt 
och genomförde årets första bad. På kvällen hade Mats en överraskning och det var att vi kunde 
titta på Eurovisionensfestivalen på en ipad ute i skogen. Jubel från scouterna. Frukosten 
användes till att se när Sverige vann. 

 

 

Hösten 2015 

Ledare var Annika, Jenny och Mats. 

 

Vi startade upp höstterminen med lekar i nya och gamla patruller. Nästa måndag lagade vi mat 
på trangiakök, andra-års-upptäckarna fick tillaga sin mat utan recept och samarbeta hur de skulle 
göra - det blev lite olika men lika gott. När vi hade sjukvårds-måndag fick patrullerna spela teater 
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och agera skadade på olika sätt och de andra scouterna fick gå fram och hjälpa till, larma och 
lista ut vad de skulle göra. Yx- och knivbevis har utfärdats och sedan praktiserats när vi hade eld-
måndag. Scouterna fick välja olika material och tända med eldstål, det var inte så lätt som många 
trodde.  

 

 

 

 

Den 16-17 oktober hade vi JOTA-hajk i 
Lippinge med radiosnack, hajkbomb och 
övernattning, några scouter sov i 
vindskydden; spännande och mysigt.  

 

 

 På spelhajken var vi i Lagga bygdegård, 
vi spelade sällskapsspel hela helgen, åt 
Tacos och lekte giftasleken under 
mycket stoj och skratt.  

 

 

 

 

 

Vi har även under hösten övat på olika knopar, samarbetat, 
lekt och läst ur vår bok. En populär och efterlängtad 
måndag är tårtmåndag, då det förtjänas Balubas och 
handlas ingredienser för fullt: godis, grädde, strössel, sylt 
mm. Oj, vilka härliga tårtor som såklart provsmakades av 
ledarna. Terminen avslutades med charader och lek. 
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4.4 Äventyrarscouter 

Våren 2015 

Ledarna för våren var Cajsa, Maria, Johan, Mikael, Nicke och Sussie 

Vi startade terminen med att arbeta med demokrati och 
föreningskunskap.  

Planering och genomförandet av S.t Georgs-berättelsen 
gjordes under många glada skratt och det fina 
drakhuvudet användes. Många äventyrare var med och 
tände valborgselden vid Särsta. 

3 åringarna fick i år vara med och ”arbeta” på Birdie 
eftersom utmanarna behövde hjälp. Det blev några dagar 
av lite sömn och mycket spelning och städning.  

Årets stora äventyrshajk var i Djupviken – Cyberninjornas 
Hajk. Där det var scouter från hela Upplandsslättens 
scoutdistrikt som deltog. Våra utmanare var Cyberninjor.  

Terminen innehöll även eldning, matlagning och annat 
scoutpyssel.  

Terminen avslutades med en paddelhajk på den gamla 
vikingaleden 

 

Hösten 2015 

Ledare var Mikael, Sussie, Johan, Nicke och Ingela. 

Hösten startade med att förbereda oss inför Hösthornet. Flera av träffarna handlade om sjukvård, 
eldning, skiffer, knopar och att lösa problem. Hösthornet genomfördes av Almtunas scoutkår och 
var en härlig dag och god matlagning på kvällen. Kvällen avslutades med ett lägerbål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planering av tema och genomförandet av kårdiscot genomfördes under hösten. LAN hajk 
genomfördes (den innehåll i år ganska lite sömn). Matlagning har vi också hunnit med samt även 
årets julbad.  

På slutet av terminen genomfördes en ny aktivitet, idén kom från Mikael, och det var att kunna 
starta en eld med eldstål, flytta elden mellan olika stationer (100 meters elden). Denna blev en 
hitt och given även under nästa år. Några av förstaårsäventyrarna planerade och genomförde en 
egen hajk. 
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Patrullernas verksamhetsberättelser_ 

Patrull Lodjuret: 
Eldat, tränat inför och deltagit i distriktstävlingen Hösthornet, lagat mat, deltagit i lägret Arcanum 
på Vässarö, slagit knopar, haft LAN-hajk, haft eldstafett, planerat och anordnat ett disco för hela 
scoutkåren 

Patrull Oxen: 
Planerat och genomfört ett disco, haft eldstafett, eldat mer 

Patrull Pegasus: 
Haft LAN-hajk, eldat, lagat mat, huggit ved, slagit tält, deltagit i läger och hajker, löst skiffer, 
badat, deltagit i distriktstävlingen Hösthornet, anordnat kårdisco, haft eldstafett, paddlat kanot 

Patrull Vargen: 
Deltagit i lägret Arcanum på Vässarö, slagit knopar, haft eldstafett, planerat och anordnat 
kårdisco 

. 

4.5 Utmanarscouter - Findus 

Ledare: Anna Mattsson, Christoffer Stenborg, Alicia Hübinette 
med stöd av Karin Stenborg 

Mycket kul blev det 

Som vanligt så hade våra utmanare svårt att hålla sig att få starta upp, så innan vi knappt svalt 
julegröten så hade Findus sitt första möte. Några tappra utmanare kämpade med vintercafeét 
som även i år fick lov att slå igen tidigare, för att det blev för varmt. 

Förutom alla RauD´s fantastiska hajker som många av utmanarna var på under våren så hade vi 
några egna hajker också.  

På våra onsdagskvällar så har vi hunnit bygga fantastiska snögubbar, gjort massor av 
samarbetsövningar, badbusat i Fyrishov, genomfört Värsta fördomen-kursen och haft förmånen 
att gästas av äventyraren Sören Kjellkvist som berättade och visade bilder från sin galna 
paddelresa längs med Norska kusten. Vi spexade till scouternas historia och spelade upp en 
teater på St Georg.  

Tungt arbete, men med många skratt, så genomförde vi BIRDIE även i år. Vi hann även ut och 
paddla en ljummen onsdagskväll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många var på sommarens läger Arcanum på Vässarö och 6 utmanare var på världslägret i 
Japan.  
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Så tog sommaren slut och andra avdelningar valde att ladda batterierna och inte starta direkt, 
men inte våra utmanare. Knappt hade tälten torkar efter sommarens läger så var det första 
onsdagsmötet. Nu var det fokus på speedscouting inför Luffarhajken.  Förutom en massa lek och 
bus så fick vi till en matlagningskväll och bullbak på kanelbullens dag. För att inte glömma några 
så hade vi ett födelsedagsmöte där vi grattade alla som fyllt år under året.  

Så blev det då 
äntligen eld-
onsdag och 
alla funderade 
på VAD ska vi 
elda… jo vi tar 
den gamla 
soffan så 
slipper vi ta 
den till 
återvinningen. 
Soffan i höga 
lågor och 
eldabstinensen 
var mättad för 
denna gång.  

 

 
I november hyrde vi två minibussar och for till Boda Borg i Oxelösund. Något sent kom vi iväg då 
ena bussen kraschade innan vi ens hunnit lämna Knivsta. Men helgen var toppen och vi var 
mycket nöjda när vi for hem.  

Vad vore väl julbadet utan Findus spex… denna gång fick vi i Luciaform möta jättegäddan som 
till slut fick en pepparkaka av Findus och blev snäll, släppte lucian och alla levde lyckliga. Kändes 
historien igen? Ju det var en våt variant av St: Georg och draken.   

 

4.6 Roverscouter 

Roverscouterna har inte haft några egna arrangemang inom kårens ramar.  

 

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 2015 

På tomtefronten intet nytt. Det har varit ett lugnt år med gräsklippning och snöröjning.  

Ett litet byggprojekt är genomfört och det är att gräsklipparförrådet har blivit varmisolerat. 

 

 

För Knivsta Scoutkår, Knivsta 13 mars 2016 

 

 

Karin Stenborg    Ingela Marklund 
Kårordförande     vice Kårordförande 


