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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FÖR BLANKA SKEPPSLAG
I styrelsen för föreningen har under året ingått:
Theo Fick
Erik Fischer
Therese Maurits
Gustav Frost
Monica Hansson
Eiler Danielsson
Uno Ljungdahl
Mats Hedberg

ordförande
ledamot skeppsansvarig
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Revisor har varit Anki Berg, ersättare Bengt Amnehag
Valberedning har varit Elisa Hedberg
Styrelsemöten i vanlig mening har inte förekommit. Beslut har fattats efter
diskussion vid våra arbetsträffar.
Under året (tredje lördagen i januari, februari och mars) har vi haft tre
arbetsdagar på museet. I samband med arbetsdagen i februari avhöll vi årsmötet.
26-27 april gick Erik och Theo igenom kistorna med utrustning.
10-11 maj sjösättning. På lördagen avtäckning av Blanka samt framkörning med
Grålle till gårdsplan. Ytterligare granskning och sortering av utrustning. Slog rep
med Eriks flyttbara repslagningsutrustning. Konstaterade att det tjärade repet
motsvarade kända krav. På söndagen fick utombordsmotorn en översyn. Grannen
Håkan Eriksson kom med sin stora John Deere och drog Blanka till Stenhamra
båtklubb. Erik kom efter med Grålle för framkörning till kranen och hemtagning av
båtvagnen. Erik besökte Blanka på kvällen och konstaterade att allt var väl.
17-18 maj insegling till sommarhamn. Under första dagen lastades båten med
barlast och utrustning. Under andra degen kördes Blanka in till Skeppsholmen.
24 juni första seglingen. Erik, Theo, Felix och Linnea lämnar Skeppsholmen, hissar
segel och drar vidare genom Skurusundet och Baggensstäket till Handfatet på
Ängön. Följande dag avresa från Handfatet med motor och sedan segling för
nordlig vind över Biskopsfjärden till Biskopsön. Efter diverse strul lade vi till för
natten på södra sidan av Finnskär. Dag 3 gick vid med laber bris till Huvudskär
lade till vid en naturhamn. Dag 4 lades kursen mot Utö för att hämta Helena, som
ska skriva om Blanka. Nästa tillandning gjordes på Östra Runmaren. Dag 5 seglade
vi till Utö (igen) för att mönstra av Felix, som bytte till ångbåt. Fortsatte med att
segla till Mörtviken på Fjärdlång ( 2dagar). Dag 7 lämnade Helena. Vi fortsatte
norr ut till Söderö i Långviks skärgård för övernattning. Dag 8 gick vi till
Huvudholmens norra vik. Dag 9 seglade vi till Dalarö. Theo mönstrade av och
ersattes av Mats, Elisa, Emmely och Elise. Seglade på en bog till Bullarön. Linnea
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satt vid rodret hela dan. Dag 10 utökades besättningen med Therese. Första
dagen utan segling. Erik slog rep. Dag11togs kursen Alnö. Dag 12 lade vi till vid
Munkön. Dag 13 var det dags att segla Blanka till hemmahamnen på
Skeppsholmen. Båten klargjordes och besättningen mönstrade av.
13-14 augusti Kulturfestival. Eiler och Theo tog ned masten och flyttade Blanka
till Strömparterren och reste masten. Förtöjning gjordes vid en ponton. På
pontonen kom många besökare för att titta och tala om Blanka. Eiler och Theo låg
en natt i Blanka. Den blev musiken från Gustav Adolfs torg för hög.
13-14 augusti Kulturfestival. Eiler och Theo tog ned masten och flyttade Blanka
till Strömparterren och reste masten. Förtöjning gjordes vid en ponton. På
pontonen kom många besökare för att titta och tala om Blanka. Eiler och Theo låg
en natt i Blanka. Den blev musiken från Gustav Adolfs torg för hög.

22-24 augusti Skeppen kommer vid Sjöhistoriska Museet. Första dagen hade
Eiler och Theo mastat av Blanka, kört över till museet och rest masten. Eiler, Erik,
Uno och Theo presenterade Blanka och underhöll allmänheten med repslagning.
4-5 oktober hemfärd till Stenhamra. Eiler, Theo och Uno mastade av och körde
Blanka till Stenhamra. Andra dagen tömdes båten på utrustning och barlast. Tack
vare god anslutning gick arbetet fint.
11-12 oktober upptagning med Monica, Malin, Sture, Uno, Theo, Ingrid och
Gustav. Hemtransport med John Deere och Grålle. Täckning med hjälp BobCat.
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