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Verksamhetsberättelse för Blanka Skeppslag verksamhetsåret 2017

Medlemmar: Skeppslaget har under året haft 22 betalande medlemmar
Styrelsen: Ordförande

Theo Fick

Sekreterare

Gustav Frost

Kassör

Therese Mauritz Amnehagen

Båtansvarig

Erik Fischer

Ledamöter

Eiler Danielsson, Uno Ljungdahl,
Monica Hansson, Sten Karlsson

Adjungerad

Marit Holgersson, Medeltidsmuseet

Revisor

Alf Justrell

Valberedning

vakant

Protokollförda styrelsemöten har inte förekommit, alla beslut har tagits vid
arbetsmöten och seglatser eller i telefonkontakter.
Årsmötet avhölls söndagen den 19 februari i Kronprinsessan Victorias
röksalong på Sjöhistoriska museet, med åtta deltagare. Vi visade vårt bildspel,
som väckte många förbipasserandes intresse.
Verksamheten började med de vanliga arbetsdagarna i Stockholms
medeltidsmuseum, tredje lördagen i januari, februari och mars, då vi sett över
det gamla seglet och sytt på en segelsäck till det nya, samt berättade om Blanka
för intresserade museibesökare.
Under april rustades Blanka och sjösattes 14 maj, och barlastades 19 och 20 maj.
Då vi under 2017 inte hade någon egen båtplats fick vi under sommaren
lägga Blanka där vi kunde: Reimersholme, Birka och vid Vasavarvet
23/5 Första resan från vinterhamnen i Stenhammar till Tappström för
mastresning och vidare till Vasavarvet för förtöjning bakom ett fyrskepp.
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29/5 Ombordlastning av filmteam från UR och rekvisita, för filmning utanför
Nationalmuseum.Sten, Uno och Erik Sametid Därefter till Reimersholme för
förtöjning.
1/6 Erik och Uno reser Blankas tält utanför Kaggeholms slott.
2/6 Blanka seglas till Kaggeholm av Erik, Sten, Uno och Theo
3/6 Repslagning inför och segling med, 1700-tals publik.
4/6 Tillbaka till Reimersholm.
16/6 Transportsegling till Birka, Erik och Sten ?
17/6 Erik seglas över till Adelsö för vidare hemfärd med buss, Sten skeppare.
Under tiden som Blanka låg vid Birka (en tid i juni månad) ägnade sig Sten och
Erik åt att skära vassen i hamnen.
25/7 började resan till Nyköpings Gästabud. Erik & Sten från Birka, dit de
kommit dagen innan, Monica & Theo anslöt i Södertälje. Det blev motorgång
till Björnö, söder om Oaxen för övernattning.
26/7 Segling till Stendören i god vind.
27/7 Segling till Broken där samtliga gästabudsgäster samlades för gemensam
defilering in till hamnen dagen efter. Vi intervjuades av lokal-TV och
lokaltidningen.
28/7 Defilering in till Nyköping - Blanka först! Efter oss kom hela
Veteranbåtsföreningen.
29/7-30/7 NYKÖPINGS GÄSTABUD
Blanka blev vederbörligen uppmärksammad, i radio, lokalpress och av
allmänheten som besökte oss i strid ström, vi visade och berättade i tre dar.
30/7 anträder vi hemresan, även nu har vi vinden med oss. Den här gången har
vi med oss Therese, Monica har åkt hem med tåg. Natthamnar under hemresan
var Stendören, Östermarfladen och Napoleonviken. Therese hoppade av vid
Dalarö i flygande fläng, utan att vi la till i egentlig mening. I Napoleonviken sov
vi, dvs Erik, Sten och Theo ombord på Nandi.
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2/8 från Napoleonviken blev det motorgång, det går ju inte att kryssa i
Baggenssteket. Skeppet klart förtöjt 16:30.
19/8 Segling vid Essingen och på Riddarholmsfjärden, skeppare Sten,
besättning Curt Elmqvist och Per Leidner.
26/8 Båtklubbarnas dag - många nostalgiska båtar ute. Skeppare Sten,
besättning Reimersmedlemmarna Anders och Per.
27/8 Segling på Riddarholmen, denna gång för motor till Stadshuset, därefter
för segel. Rundar Stora Essingen möter en seglande Yrvind med Exlex ?
Tillbaka till Reimers. Skeppare Sten, besättning Janne , Anders , Fred och
Mathias från Reimers.
02/9 Segling från Reimersholme till Vasahamnen, förtöjning bakom fyrskeppet.
28/9 – 29/9 Segling till vinterhamn (Stenhamra) och urlastning.
30/9 Upptagning och hemforsling till Annehill, rengöring och täckning. Erik.
Gustaf, Sten, Uno och Theo medverkade.
04/10 Erik & Uno lapsalvade riggen och däcksplankorna.
Vi konstaterade att lastrumssargen är rutten och måste bytas.
24-25/11 Erik, Uno och Theo jobbar med sargen, Erik har sågat till en rejäl
ekplanka.

Skeppslaget har dessutom deltagit med repslageri i PARKERNAS DAG på
Kristinehov 26/8

