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 Rapport från Isbiten 2012 

• Arrangör: Centrumkyrkans scoutkår, Farsta 
(www.cufarsta.nu) 

• Genomförandedatum: 10-12 februari 2012.  
Datumet fastställdes i samråd med SMU-
Stockholms scoutstag under september/oktober 
2011 och inbjudan skickades ut via alla tillgängliga 
kanaler strax före jul 2011.  

• Deltagare: Utmanarscouter och ledare från G:a 
Uppsala (SMU), Älvsjö (SMU), Farsta (SMU) samt 
Södertälje/Mariebergs- (SSF) och Bagarmossens 
scoutkår (SSF). Totalt var det 3 patruller med 
summa 14 deltagare + funktionärer (3 st hela + 3 
del av hajken). 

• Väder/Temperatur: Varierade från -15 (fredag kväll) till ca -3 (söndag) och 
några sekundmeters nordlig vind. Relativt klart väder (fredag och söndag), 
lördagen dock molnig.   

Upplägg: 

• Samling vid Centrumkyrkans scoutkårs scoutstuga Djupån i Ågestaskogarna 
fredagen den 10/2 klockan 18:00. Deltagarna fick via mail information om 
samlingsplatsen (vägbeskrivning + karta) några dagar innan. Vägkapaciteten 
var begränsad varför alla deltagare gick till stugan, antingen via fd Ågesta 
friluftsgård eller från Trångsunds pendeltågsstation (ca 2,5 km vandring). Alla 
var på plats i stugan runt 18:30 tiden. Då arrangörerna var försenade med 
förberedelserna fick deltagarna lite olika uppdrag att utföra kring stugan som 
tex tända på en rishög, hjälpa till vid dukning mm.  

• Ca 19:00 gavs lite allmän 
information samt soppa serverades 
– inomhus -Enkel potatis och 
grönsaksoppa med bröd/ost. 

• Ca 20:30 berättade Thure Björck 
(läkare/fysiolog samt skridskoåkare 
och scoutledare i Bagarmossens 
scoutkår) om kyla och köldskador 
samt hur dessa kan undvikas. 
 

 

• Ca 21:00 initierades årets hantverk, snöborste, som alla med stor frenesi tog 
sig an. 
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• Vid 22:00 började folket bli trötta och 
stugan möblerades om med sovsäckar 
mm. Vissa som på det kalla loftet, 
andra i den mindre kalla storstugan. 
Slutligen kröp några in i ledarrummet 
men alla fick plats inomhus. 
 
 
 
 

Lördag: 

• 07:00 väckning och 07:30 serverades grötfrukost.  
Allmänt ihop plock, städning av stugan och förberedelser inför 
Isbitenspårningen.  

Spårningen 

• Ca 09:30: Allmän samling och 
överlämnande av grundkarta. Vid 
samlingen presenterades också en 
historia som handlade om den som 
uppfann julen, Julian Hedin, en 
avlägsen anfader till Ben Hedin, 
upptäcksresande och anfader till den 
senare så berömda Sven Hedin. 
Faktum är att på den plats där 
scoutstugan idag ligger finns det 
oerhört många kopplingar till just 
släkten Hedin. 

• När berättelsen slutförts konstaterades att nu hade all information om hajken 
överlämnats och det var dags för patrullerna att leta sig ut… Man kan bara 
konstatera att den förvirring som därefter bröt ut var minst sagt komisk.  
Någon patrull började genats att skanna av omgivningarna och hittade raskt 
ett flertal 20 cm höga tomtar strategiskt 
utplacerade i skogen kring stugan. Efter en 
stund fattade även övriga patruller galoppen och 
hittade även de sin tomte. Tomten var en 
aluminiuminslagen chokladtomte 
(fabriksförpackad). Men vad skulle man göra 
med den? Vilket meddelande kunde tomten 
bära på? Efter en stund insåg patrull efter patrull 
att man kanske borde öppna förpackningen och 
kika invändigt. Och då upptäckte de att tomten 
var ihålig och att det i botten på tomten fanns ett 
litet hål där någon stoppat in en karta…. 
Visserligen en häradskarta från 1909 men det 
var ju alltid något.  
Det fanns några tydliga markeringar på kartan 
som man borde kunna hitta upp även på den ca 100 år nyare kartan från 1996 
som patrullerna redan hade fått. Då patrullerna var lite olika snabba fick vi en 
spridning.i startfältet på ca 40 minuter vilket var precis vad vi hade önskat. 
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• Kontrollerna  

o Kontroll 1:  
Samarbetsövning: Att med hjälp 
av 5 linor förflytta en vattendunk 
mellan två hinkar på kortast tid.  
Schiffer till kontroll 2: En blank 
A4 med en pil och en halv ring 
(applicerad på rätt sätt på kartan 
indikerades nästa kontrolls 
placering).  

o Kontroll 2 (+ lunch): 
Koka upp 1 kåsa snö i en kastrull över öppen eld på kortast tid. 
Resultaten låg mellan 4:50 och 21 minuter.  
Schiffer till kontroll 3: ”20 mm S ”r” 
Ågestaberg” 

o Kontroll 3: 
Balans och samarbetsövning – Patrullens 
medlemmar skall byta plats på en stock 
utan att sätta ned fötterna på marken. 
Resultaten låg mellan 20 sekunder och 
inga fötter till flera minuter och många 
fötter.  
Schiffer till kontroll 4: ”11 mm N ∆ i 
Ågestaberg” 

o Kontroll 4: 
Avståndsbedömning: Att bedöma 
avståndet till en kraftledningsstolpe (ca 1 
km). Dessvärre dog funktionärens mobil på 
denna kontroll i förtid (för kallt för 
batterierna) och han drog in kontrollen 
precis innan den sista patrullen hade 
hunnit fram (det hade börjat att skymma). 
Vi tvingades därför att stryka denna 
kontrolls resultat för den sista patrullen. Å 
andra sidan påverkade detta inte 
slutresultatet. 
Schiffer till kontroll 5: ●● (Jätteblock) 

o Kontroll 5: 
Obemannad!        
Schiffer till mål:  
Rebus: Bild på en fräkenväxt + 
en flaskbotten (Fräkenbotten) 

•  Målgång: Den första patrullen kom fram till 
hajkplatsen Fräkenbotten vid 16:30 och den 
sista ca 18:00 men då var det relativt mörkt. 
Alla var dock vid gott mod och hade haft 
det väldigt kul på banan. Tanken var att 
bjuda deltagarna på en förrättssoppa vid 
ankomsten men soppfuktionärerna Johan 
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och Olle var försenade och dök inte upp förränns ca 18:30 och då hade Dag 
och Amanda redan börjat koka huvudrätten ”Birkagryta” dvs revbensspjäll kokt 
i en söt soja/ingefärablandning. Deltagarna påbörjade samtidigt resning av 
vindskydden. Efter middagen (3 rätters) slutfördes vindskyddsresningen och 
sen var det god natt.    

Söndagen 

• Natten var lugn och stilla och den sydliga 
vind som byigt blåst på kvällen innan förde 
bara med sig ett lätt snöfall. Vi började alla 
att vakna så smått kring 08:00 och därefter 
serverades grötfrukost. Efter frukosten revs 
vindskydden och området städades upp.  

• Vid 11 tiden var det dags för den 

avslutande tävlingsaktiviteten dvs 
livlineräddning av nödställd i vak. Denna 
övning genomfördes av patrullerna på 
Orlångens snötäckta is till stort nöje för 
åskådarna.  
 

 

 

• Väl tillbaka vid Fräkenbottenstugan vidtog 
prisutdelning och vinnaren detta år blev 
patrullen Aelvis från Älvsjö, tätt följda av 
Yggdrasil från G:a Uppsala samt Armerad 
betong från Farsta. Aelvis får ansvar för att 
förvara det ständigt vandrande 
vandringspriset till nästa år. Prisutdelningen 
avslutades med den sedvanliga 
doppningsceremonin. 

Erfarenheter 

• Markområdet: I år använde vi Ågesta 
friluftsområde som bas och vi hade 
förmånen att få gästa dels vår egen 
scoutstuga Djupån, Fräkenbottenstugan 
ägd av Kärrtorps scoutkår samt 
Ågestareservatet i stort. Då vatten fanns i 
brunn nära stugorna slapp vi en del jobbiga 
vattentransporter.   
Tack vare goda kontakter med markägaren 
Huddinge kommun fick vi 6 säckar ved och 
lov att ta slanor för vindskyddsbygget trots att det är ett naturreservat.  
Ett stort tack för detta! 

• Under vandringen mötte Dag Lundén den jaktansvarige i område som delvis 
ifrågasatte rätten för oss scouter att ha ett scoutarrangemang och hajk i 
området i och med att vi inte haft samråd med honom. Med tanke på att detta 
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är ett välfrekventerat tätortsnära friluftsområde samt naturreservat där 
rekreation är i fokus så kan man bara konstatera att allemansrätten verkar bli 
allt mera trängd för grupper, något som är rent ut sagt beklämmande. En 
mindre påläst arrangör skulle förmodligen tveka att återkomma efter dylika 
påhopp. För att vi hade rätten på vår sida är helt klart men det verkar, inte 
minst i jägarkretsar finnas en allt större oförståelse för andra former av 
friluftsliv. Faktum är att om inte friluftsorganisationer som scouterna ges 
möjlighet att utbilda scouter i hur man utan spår rör sig och övernattar i skog 
och mark så riskerar markägare och jägare i framtiden att få tåla än större 
störningar från okunniga skogsflanörer. Detta inte minst i form av 
skogsbränder och annat otrevligt.  

• För matlagningen vid Fräkenbotten nyttjades ”Ladan”. Där innanför finns en 
bra eldstad samt sittmöjligheter. Nackdelen blev att gruppen delades upp på 
vindskyddsplats och matplats vilket blev lite asocialt. Vidare gjorde detta att vi 
kom igång med eldningen vid vindskydden för sent vilket tyvärr gjorde att när 
vi väl kom dit så var det direkt sovläge utan den trevliga sociala samvaro som 
brukar uppkomma runt elden.  

• Ekonomi:  
Deltagaravgiften på 150 kr var troligen i lägsta laget. Speciellt då mat ingick i 
arrangemanget (kvällsmat fredag, frukost lördag och söndag samt middag 
lördag) plus hyreskostnad för Fräkenbotten – ladan, transporter och slitaget 
och gasolförbrukningen i vår egna Djupåstuga. En rimligare nivå hade varit 
200 kr/person.    

 
Lite fler bilder från Isbiten är de som finns infogade i denna rapport kan beskådas 
via infogad länk.  
I stora hela blev det en trevlig Isbit och det blev riktigt bra tack vare alla trevliga 
deltagare och ”lite hjälp från våra vänner” Johan, Olle, Amanda, Claes och Thure. 

 

 

 

Med tre fingrar mot pannan – och med blå fotspår på den gröna mattan. 

 

Enskede 2012-03-15 

Dag Lundén och Mikael Westerberg 
Centrumkyrkas scoutkår i Farsta 

 

 


