Verksamhetsberättelse för Blanka Skeppslag 2013
Under året har följande personer ingått i
styrelsen:
Theo Fick, Therese Mauritz, Eiler Danielsson,
Erik Fischer, Monica Hansson, Uno Ljungdahl,
Mats Hedberg.
Webmaster; Gustav Frost
Revisor; Ann-Christine Berg.

Tredje lördagen i januari, februari och mars träffades vi på Medeltidsmuseet för arbete.
Alla våder till det nya seglet är nu sammanfogade. Alla flytvästar har säkrats med
stjärtremmar. I februari avslutade Gustav arbetet med att förnya vår hemsida. Även foldern
renoverades. Ny "ägare" till www.blankaskeppslag.se blev i juni formellt Mats, för
skeppslagets räkning.
20-21 april - samling hos Erik på Färingsö för vårfix med Blanka. Tjärande etc
6 maj - sjösättning på Stenhamra båtklubb. Barlastande och insegling till Skeppsholmen.
15 juni - årets första segling. Skeppsholmen – Fjäderholmarna tur och retur
20 – 23 juni - Blanka seglade till Birka och firade midsommar.
28 juni - långseglingsdags. Först ut; kapten Theo med Eva, Jenny och Alf. 2 juli
besättningsbyte i Åkersberga. Kapten Erik mönstrade på med Monica, Linnea, Malin H och
Felix Torsson. Förutom givande segling mötte vi två extraordinärt trevliga lanthandlar, på
Husarö respektive Rödlöga. 7 juli var det besättningsbyte igen, Vid Björkviks brygga steg
merparten av. Erik fortsatte, men nu tillsammans med Therese, Jonathan, Elisa, Mats, Emelie
och Martin. Mot Bullerö! 13 juli var Blanka tillbaka på Skeppsholmen.
11-13 augusti - Blanka visade upp sig på Strömparterren, som en del av kulturfestivalen. Hon
låg kvar där ända tills 16 augusti, dag som natt bevakad av Eiler.
23-25 augusti - ny uppvisning, denna gång vid Sjöhistoriska museet ”Skeppen kommer.” Där
förekom även en del ”turistsegling” med bortåt 50 ”gastar", därav många barn och ett tyskt
reportageteam som bestod oss med ett helt uppslag i ADAC Reisemagazin nr 137.
www.adac.de/reisemagazin med länkar till vår hemsida och till museet.
3 oktober - dags för vinterviste. Blanka seglades hem till Stenhamra av Erik och Theo
12-13 oktober – upptagning och iordningsställande av vinterförvaring.

/vid tangenterna, Monica

